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NA OKŁADCE: Kamieniczki 
zachodniej pierzei rynku w 
Pucku. Ich fasady, podobnie 
jak elewacje większości do
mów usytuowanych przy placu 
rynkowym, zostały ukształto
wane w XIX w., w okresie ro
zwoju miasteczka jako miejs
cowości letniskowej. Inne uję
cia zabytków Pucka zamiesz
czamy na str. IV okładki, a na 
str. 39 artykuł o kolekcji lamp 
naftowych puckiego zbieracza 
Gerarda Plnczewskiego.
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Od redakcji
Liczni nasi Czytelnicy, wychodząc ze słusznego 
założenia, że dla ratowania zabytków trzeba 
szukać wszelkich dróg, możliwości i sprzymie
rzeńców, proponują UTWORZENIE FUNDA
CJI dla ratowania mniejszych obiektów zabyt
kowych (chat, dworów, domów robotniczych, 
wiatraków, zajazdów itp.). Celem takiej funda
cji byłoby udzielanie - przede wszystkim oso
bom prywatnym - wysokich pożyczek na re
monty. Oczywiście spłata pożyczek odbywała
by się na najdogodniejszych warunkach. Czy
telnicy proponują, aby kapitałem zakładowym 
fundacji były wpłaty zainteresowanych resor
tów: kultury, gospodarki komunalnej, rolnic
twa, a także urzędu ochrony środowiska.

Faktem jest, że obecnie stosowane 23% zwrotu 
kosztów remontu - to co najmniej trzykrotnie 
za mało. Faktem jest, że propozycja Czytelni
ków, którzy gotowi są zwracać wysokie pożycz
ki pobrane z fundacji z pominięciem owych 
23% - dowodzi tego w całej rozciągłości. Ale 
faktem jest także, że wiele „oddolnych” inicja
tyw, również redakcyjnych „podpowiadań”, jak 
działać w dobie kryzysu - nie było branych pod 

uwagę i w związku z tym słaba jest nadzieja, 
aby sprawa fundacji została zrealizowana. My 
w każdym razie popieramy ten pomysł, jak 
zresztą wszystkie, które zmierzają do ratowa
nia kultury polskiej.
W bieżącym numerze pokazujemy ostatnie 
dwie prace wyróżnione w naszym konkursie, w 
przyszłym - praca wyróżniona nagrodą spe
cjalną dyrektora PKZ. Następny numer, który 
powinien ukazać się na początku listopada, 
będzie poświęcony cmentarzom i ich ochronie. 

Nasza AKCJA CMENTARZE wywołuje duże 
zainteresowanie i stale napływają do redakcji 
liczne materiały. Postanowiliśmy więc właśnie 
w numerze 5,1987, zamieścić ich jak najwięcej, 
co zresztą wcale nie świadczy o zakończeniu 
akcji, ani o tym, że oprócz „cmentarnych” nie 
będzie w tym numerze innych atrakcyjnych 
artykułów, a przede wszystkim pierwszy odci
nek mało znanych wspomnień Stanisława Lo
rentza z lat 1945-1951, artykuł o pierwszej w 
Polsce fabryce lokomotyw w Chrzanowie oraz 
interesujący „głos z terenu” o stosowaniu pra
wa w ochronie zabytków.



Sycyńskie przetargi

Głową w... 
szambo?

ą mieszkańcami 
niedużego, niespełna 8-tysięcznego miasteczka. W prze
wadze ludźmi leciwymi, którzy przed wielu laty skrzyk
nęli się, aby powołać Towarzystwo Miłośników Zwole
nia. Gdy ich dziś spytać o powód, dla którego zwołali 
się, nie potrafią dać jednoznacznej odpowiedzi.
„Nasze miasto pełne jest zabytków, miejsc historycz
nych, chcieliśmy więc uchronić je od zapomnienia”, po
wiada jeden z miejscowych społeczników.
„Te wszystkie miejsca związane z osobą mistrza Jana 
Kochanowskiego - sam Zwoleń, Czarnolas, który na 
zawsze przeszedł do historii literatury ze swym ocala
łym pięknym pałacem oraz starym parkiem. I wreszcie 
miejsce urodzenia tak przodków, jak i samego Jana 
Kochanowskiego, czyli wieś Sycyna, wszystko to pobu
dzało wyobraźnię, sprawiało ową chęć działania na 
rzecz swego miasta i okolicy". Tak rzecz tę ujrzy inny z 
członków Towarzystwa.
Próbując zrekonstruować genezę, przebieg i finał słyn
nego już „sporu o Sycynę", w pierwszej kolejności uda
łem się do jego faktycznych sprawców, do ludzi, którzy 
jako pierwsi dali sygnał o istnieniu sprawy dworu po 
familii Kochanowskich.
Jan Grudzień od powojnia jest mieszkańcem tego o kil
kadziesiąt kilometrów odległego od Radomia miastecz
ka. Z zawodu jest malarzem pokojowym. Z zamiłowa
nia: zbieraczem reliktów przeszłości.
„-Jako malarz pokojowy, chronię zabytkowe budynki - 
oświadcza ten, który w swym niedużym drewnianym 
domu, położonym na skraju Zwolenia, bo przy ulicy 
Cmentarnej, założył przed laty Jana Grudnia Muzeum 
Osobliwości, czyli Muzeum pod Jabłonką. Strzegę sta
rej architektury ocalałej z lat wojny. Wybrałem sobie 
kulturę, archeologię, zabytki. Zobaczę dom, stary płot, z 
miejsca podpowiadam konserwatorowi, że oto znalaz
łem rzecz cenną, którą warto chronić przed zniszcze
niem. I tak właśnie było z Sycyną. Kto ma się nią zająć, 
pomyślałem, jeśli właśnie nie ja - podobiznę mistrza 
Kochanowskiego wywiesiłem na zewnątrz budynecz
ku, w którym wraz z żoną zamieszkuję, i w którym peł
no jest pamiątek po minionych wiekach?"
Gdy więc gruchnęła na cały kraj wiadomość o wykopa
niu szczątków mamuta w Zwoleniu, pan Grudzień był 
przy tym, demonstrując kieł tego przedpotopowego 
zwierzęcia. Machał łopatą na równi z archeologami. 
Pan Stanisław Janusz przyjechał do Zwolenia pod ko
niec lat czterdziestych. Jak się okaże - ku pożytkowi 

tego miasta. Wesprze rychło w szacunku dla pozostałoś
ci po przeszłości tu urodzonych i długo przed nim za
mieszkałych mieszkańców. Wieloletni prezes, obecnie 
skarbnik Towarzystwa Miłośników Zwolenia. Czło
wiek, który patronował budowie w Zwoleniu pomnika 
Jana Kochanowskiego w rynku i przemianowaniu te
goż rynku na rynek jego imienia, w czym wspierał go 
sędziwy wówczas mistrz stolarski Wacław Zacharkie- 
wicz. Ten pomnik, jak i drugi, mniejszy nieco, przed 
miejscową szkołą, jest autorstwa artysty z Warszawy 
pana Janii.

Nie brakuje w naszym mieście miejsc sygnowanych 
nazwiskiem Kochanowskiego - zauważy pan Janusz. O 
Sycynie powiadają: »oficyna podworska*. Ja się z takim 
stanowiskiem nie zgadzam. Dla mnie to jest właśnie 
dwór. Że niepiękny? A cóż w tym złego. Jeszcze pamię
tam dziedziczkę, wdowę po właścicielu majątku w Sy
cynie, Czaplińskim. Zamieszkiwała pomieszczenia na 
piętrze długo po ostatniej wojnie. Moim zdaniem to, co 
pozostało w Sycynie, ten murowany budynek na skraju 
parku, jest pozostałością po dawnym dworze, jakąś 
jego resztą..."
Wypowiada te słowa zaprawione goryczą w kilka lat po 
tym, jak przez Zwoleń przewaliła się z hukiem i rozgło
sem sprawa pochówku mistrza Jana. Dokonało się coś, 
czego od dawna pragnęli wszyscy: czysto współczesne 
przypomnienie całej Polsce, że w Zwoleniu pamięta się 
o ich wielkim przodku, szanuje się na równi jego poety
ckie słowo, jak i ślady po jego bytności, życiu i śmierci. 
W chwili więc, gdy istniało już w Czarnolesie, miejscu 
opromienionym szczęściem rodzinnym i spokojną pra
cą literacką, muzeum jego pamięci, gdy w kościele w 
Zwoleniu przebadana została krypta rodu Kochano
wskich, gdy wreszcie wyprawiono Kochanowskiemu 
piąty już pogrzeb, pozostała nie załatwiona jedna już 
tylko sprawa: Sycyna, wieś sołecka o kilkuset mie
szkańcach na trasie Zwoleń-Lipsko, miejsce narodzin 
Jana Kochanowskiego. Pozostające w zapomnieniu 
przez Boga i ludzi, a przecież tak sławne przez fakt 
narodzin przyszłego autora Odprawy posłów greckich. 
Gdy więc ustały dźwięki dzwonów zwoleńskiego para
fialnego kościółka, kryjącego liczne tablice nagrobne 
rodu Kochanowskich, z jedyną z epoki płaskorzeźbą 
podobizny mistrza Jana wykutą w czerwonawym mar
murze, miejscowi społecznicy pojęli, że nadeszła pora, 
aby Sycynę obwieścić komu należy. I właśnie wówczas 
okazało się, że już niejedno zostało w tej sprawie posta
nowione.
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1. Doczesne szczątki jednego z członków rodu Kochanowskich w trakcie 
odkopywania w krypcie przy kościele parafialnym w Zwoleniu
2. Marmurowa płaskorzeźba przedstawiająca mistrza Jana w zwoleńskim koś
ciele
3. Na terenie parku w Sycynie przeprowadzone zostały badania archeologicz
ne, w wyniku których odkryto fragmenty kamiennych murów 

Bo oto na teren podworski, do wojny Czaplińskich, nie
gdyś Kochanowskich, w połowie lat siedemdziesiątych 
wprowadziło się zwoleńskie Technikum Rolnicze, które 
utworzyło tu gospodarstwo rolne z chlewnią, oborami, 
spichlerzami, z całą gospodarczą infrastrukturą.
Z pisma Konserwatora Wojewódzkiego w Radomiu 
mgr. inż. arch. Jacka Kapusty: „Modernizowane gospo
darstwo pomocnicze Technikum Rolniczego ze Zwole
nia w Sycynie oparte jest na XIX-wiecznym folwarku, z 
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substancji którego zachowały się chlewnia, stodoła, 
wiata i spichlerz-młyn. W wyniku modernizacji po ko
rekcie projektu w 1981 roku (wyłączono z opracowania 
gospodarstwa teren nad stawem, tworząc strefę ochron
ną fundamentów dworu) powstało gospodarstwo rol
nicze z budynkami mieszkalnymi dla załogi, dwie 
chlewnie na 600 sztuk świń (!), obora dla 90 sztuk krów 
oraz niezbędne obiekty magazynowe i pomocnicze. 
Gospodarstwo to w niczym nie zakłóca strefy zabytko
wej, natomiast jest miejscem praktycznej nauki ucz
niów Technikum Rolniczego w Zwoleniu. Uczniowie 
technikum, patronując strefie zabytkowej, przepraco
wali wieleset godzin przy badaniach archeologicznych i 
pracach porządkowych”. I nieco dalej: „Na zlecenie Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków został opracowa
ny projekt zagospodarowania strefy ochronnej ze 
szczególnym uwzględnieniem zarysu dworu z XVI wie
ku. Realizatorem projektu będzie Technikum Rolnicze 
Termin realizacji II-III kwartał 1986 roku”.
Rzecz dziwna: adwokatem szkoły okazuje się... konser
wator wojewódzki, obrońcą gospodarczych aspiracji 
czynionych w terenie podległym ścisłej ochronie 
konserwatorskiej. W imię czego i kogo? Radomskich - a 
uprzednio kieleckich - poprzedników na ochroniar
skim stołku? Trochę to wszystko dziwne...
Szkoła ta bowiem, owo Technikum Rolnicze z siedzibą 
w Zwoleniu, zamarzyło sobie przed 7-8 laty o gospo
darstwie w nieodległym terenie, we wsi Sycyna. Do
kładnie w miejscu, gdzie stała półtorapiętrowa podwor
ska oficyna, gdzie z dawien dawna znajdował się zabyt
kowy młyn, gdzie na przestrzeni wieluset metrów roz
ciągały się podworskie stawy - o dziwo dobrze, mimo 
upływu lat, utrzymane, gdzie wreszcie wabiły oko swą 
wysokopiennością kasztanowe drzewa podworskiego 
parku.
Zgoda konserwatora na budowę nowych chlewni? A 
któżby o nią pytał. ...Społecznicy zwoleńscy też się dziś 
biją w piersi. Prześlepili sprawę. Nie powiadomili kogo 
trzeba, nie podnieśli larum na cały świat, choć przecie 
taka im właśnie pisana jest rola. Kto wie zresztą, czy 
nie nazbyt przesadna. Ideałem jest, gdy malarza poko
jowego wspiera swym autorytetem naukowiec czy ktoś 
taki, jak red. Kazimierz Bosek z „Literatury”, później
szy wytrwały tropiciel wszelkich śladów po Janie Ko
chanowskim w księgach, na ziemi, a gdy trzeba to i pod 
ziemią.
Tak więc wówczas - w apogeum tężyzny gospodarczej 
kraju lat siedemdziesiątych - nikt konserwatora, tym 
bardziej zaś jakichś tam społeczników o zdanie nie py
tał. Wchodziło się w teren z koparką i spychaczem, góry 
piasku wywracało na nice. A że przy okazji zahaczono o 
jakieś załomy starodawnego już z wyglądu muru, wy
grzebano z ziemi jakieś kafle czy monety... Pośpiech, on 
tu jest najlepszym w sprawie doradcą. Taktyka faktów 
dokonanych święciła naówczas triumf. W spadku nieja
ko po niej pozostał pasztet, z którym borykają się, je
dząc go co dnia, na równi wojewódzki radomski konser
wator, okoliczni społecznicy, samo zresztą Technikum 
Rolnicze także. Już by marzył się mu dalszy terytoria
lny rozrost, choćby o boisko przyszkolne, tymczasem 
przepisy o tzw. strefie ochronnej na to nie zezwalają. 
Takie już widać nadeszły teraz czasy.

Wedle naszego rozeznania - tłumaczą mi teraz pano
wie Grudzień i Janusz - dokładnie w miejscu, gdzie sta
ła niegdyś kołyska małego Janka, tkwi w parku szam
bo.” Koliste, wcale obszerne, co na własne oczy ujrzę

już wkrótce, zasypane. Dopiero red. Bosek, wspierany 
siłami swych uczniów w ochroniarskiej publicystycznej 
służbie, doprowadził do pospiesznego niwelunku tego, 
co miało gromadzić w centrum kasztanowego parku 
gospodarcze odchody.
Wspinamy się po chwili po trzeszczących drewnianych 
schodach do jedynej, wraz z kuchnią, izby zajmowanej 
przez jakże liczną rodzinę państwa Stanisławy i Bogda
na Wrotniaków, ostatnich, naturalnych obrońców sy- 
cyńskiej posesji sygnowanej numerem 36B.
„-Już by to dawno szlag trafił, gdybym tu nie podparł, 
tam dziury nie załatał. Jakby nam mieszkanie w blo
kach przyznali, od razu byśmy się przenieśli. A wtedy 
by się to zawaliło. Dyrektor Technikum, Kozanka Anto
ni, nieraz się już nas pytał: »a kiedy to się państwo stąd 
wyprowadzą?* Bo jak byśmy tu nie siedzieli, to oni wte
dy chcieliby to rozebrać. Inny dyrektor ze Zwolenia, 
Wawrzonek, to taki jest na nas zły, że tu jeszcze mie
szkamy, że gdy starałem się do pracy w gospodarstwie, 
powiedział: »A nie myślcie sobie, że do bloków wejdzie
cie*. Darować nam nie może tej naszej wytrwałości. Nie 
pozostaje mi nic innego, jak w pojedynkę chronić ten 
dom. Folię na dach zakładać, ażeby choć trochę przed 
deszczem chroniła. A gdy się 8 grudnia zeszłego roku 
całe skrzydło zawaliło, w południe się to stało, tak na 
obiad, to i stemplem podparłem od tej strony."

Konserwator z Radomia był kiedyś u was z wizytą?” 
- pytam.

A po cóż by miał przyjeżdżać? Przecież i tak wie, jak 
tu jest naprawdę. Gdy tu przeprowadzali przez podwó
rze kanalizację, spychacz z budowy, chcąc niby spraw-
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4. Rysunek Ryszarda Kańskiego będący próbą rekonstrukcji dworu Kochano
wskich
5. W potowie lat siedemdziesiątych, bez konsultacji z władzami konserwator
skimi. na teren sycyńskiego parku „wprowadziło się” Technikum Rolnicze 
razem ze swoją chlewnią
6. Oficyna dworska z XIX w, między miejscem, gdzie odkryto relikty dworu 
Kochanowskich, a chlewnią; z dwóch stron zbliża się do niej współczesna 
zabudowa...
(zdjęcia: 1 - Zbigniew Kopciński, 2 - Lech Charewicz, 3 - Gabriela Wrońska, 
4 - Edward J. Kruk, 5, 6 - Marek Domagalski)

dzić czy będzie się walić, zahaczy! przodem maszyny o 
załom budynku. Wtedy wytrzyma!, nie runą!. Za to 
drewniana przybudówka, gdzie była świetlica, dozorca 
w niej nocował, piecyk, taka koza się tam paliła, dzieci 
na telewizor się schodziły - to jeszcze w latach sześć
dziesiątych spłonęła w pożarze. Już dziś i śladu po niej 
tu nie ma. I po oborze z tamtego czasu, boją rozwalili ci 
z Technikum. Jedno, co pozostało, to ten spichrz i jesz
cze młyn na motor, choć też już od dawna nie pracu
je..."

Ty wiesz - spyta właściciel „Młynu pod Jabłonką” 
pan Grudzień swego kolegę po społecznikowskim czu
waniu, pana Janusza - że sąsiedzi Wrotniaków są dziś 
w 90 procentach za rozwaleniem budynku w Sycy- 
nie?”
„-Jeśli nie są świadomi właściwej wartości tego terenu, 
to czy należy iść za ich głosem?”
A przecież, gdy należało zaprotestować, zebrał pan Ja
nusz, krocząc od chaty do chaty, kilkadziesiąt głosów 
protestu przeciwko realizacji projektu budowy szamba. 
Jakim sposobem wzbudził w nich litość dla doczesnych 

losów podworskiego majątku, pozostanie jego tajemni
cą. Napocił się wtedy, natyrał co niemiara.
Kto obroni Kochanowskiego?, grzmiał wówczas w tytu
le „Tygodnik Kulturalny”. Głową w mur Kochanow
skiego, larum podnosiło inne czasopismo. „Ład” prześ
cigał się z „Literaturą”, ta z „Polityką”, „Polityka” zaś z 
„Życiem Warszawy”. W odosobnieniu pozostał wówczas 
autor rubryki „Zabytkom na odsiecz”. „Wedle mego po
jęcia - konserwator miał stuprocentową rację. (...) Na 
podstawie jakich dokumentów, jakich pomiarów, jakie
go materiału miałby być rekonstruowany dwór w Sycy- 
nie. Nawet o jego wyglądzie nie mamy pojęcia, byłby 
więc czystą fantazją, wytworem imaginacji, a nie pa
miątką po poecie i dokumentem epoki. Proszę mi po
wiedzieć, czy w tym świetle konserwator wojewódzki 
nie miał słuszności? On jest od tego, by chronić zabytki, 
a nie poddawać się fantazjom”.
Na takie stanowcze dictum biegłego w sprawie red. 
Bogdana Stypułkowskiego, wobec nie przestających 
brzęczeć w uszach prasowych tytułów w rodzaju: Kto 
uratuje Sycynę („Kurier Polski”), Wstydliwa sprawa - 
gniazdo Kochanowskich („Życie Warszawy”), Fraszka, 
tren czy odprawa? (raz jeszcze „Kurier Polski”), pier
wsze swe kroki w Radomiu skierowałem do osoby rzad
ko w prasowych enuncjacjach przywoływanej, za to 
często gęsto obsmarowywanej - konserwatora woje
wódzkiego, jak sam się pieczętuje na rozmaitej maści 
dokumentach, mgr. inż. arch. Jacka Kapusty, od nie
dawna rezydującego w gmachu Urzędu Wojewódzkie
go, w pomieszczeniu odległym o dwa gabinety od tego, w 
którym znajduje się siedziba kierownika Wydziału 
Kultury.
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Tyle o panu czytałem - zaczynam - ale bodaj nigdzie 
nie natrafiłem na ślad bezpośredniej z panem rozmo
wy”.

Taka jest prawda - słyszę w odpowiedzi. - Tymcza
sem »sprawa Sycyny*, uważam, w ogóle nie istnieje. 
Oficyna z przełomu wieków jest obiektem niezabytko- 
wym. Tego dowodzi ekspertyza Okręgowego Ośrodka 
Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego dotycząca 
wartości technicznej obiektu. Jest to obiekt bez istotnej 
wartości. W czym jest rzecz? Rola konserwatora. Też 
bym chciał mieć dość pieniędzy, ażeby móc wyremonto
wać oficynę. Choćby z racji tego, że najpewniej stoi na 
pniu dworu szesnastowiecznego. Poszlakami są supo
zycje, że to jest właśnie miejsce narodzin Jasia. Wszyst
kiemu winna megalomania i pieniactwo lokalnych 
działaczy. Nie zniszczymy przecież gospodarstwa rolni
czego, które jest w tym miejscu od dawna, zresztą, w 
innym kształcie było tam zawsze. Polska nie składa się 
jedynie z rejiktów po Polsce szlacheckiej, lecz także tej 
gospodarczej. Wyrazem naszego stosunku do tej ostat
niej jćist wpisanie spichlerza - młyna i lodowni do reje
stry zabytków, jako strefy chronionej. Założenia parko
we? Nie uważam ich za zbyt cenne. Sprawa szamba... 
Konserwator nie opiniował tego projektu. To sprawa 
mego poprzednika. Działacz społeczny zamiast konse
rwatora powiadomił o wszystkim red. Boska z Warsza
wy. Chyba niedobrze się stało. A że koparka naruszyła 
fundamenty tkwiące w ziemi podworskiego budynku... 
Nie naruszyła ona fundamentów znajdujących się poni
żej lustra wody pobliskiego stawu. Stało się. Lipskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nas w 
tej sprawie nie poinformowało, policji konserwator
skiej jeszcze nie wymyślono, służb śledczych na na
szych, konserwatorów, usługach”.

Tymi, z natury, bywają społeczni działacze, od któ
rych tak bardzo zdaje się pan opędzać..."

Bo też doszukują się zabytkowych wartości, gdzie 
ich wcale nie ma. A zresztą, ja naprawdę mam na gło
wie sprawy poważniejsze. Ot, choćby prace rewaloryza
cyjne w zespole popijarskim w Radomiu szykowanym 
przez PKZ-ty na nową siedzibę Muzeum Okręgowego. 
Inne obiekty są o wiele od sycyńskich cenniejsze. Jak 
choćby oficyna pałacu królewskiego Stanisława Augu
sta w Kozienicach, czy też pałac Małachowskich w No
wym Mieście, szykowany na pilicki ośrodek kultury. A 
jeszcze organizacja muzeum Kolberga w Przysusze, 
muzeum wsi radomskiej. Jest tego trochę. I jeszcze ta 
kontrowersyjna sprawa ekspertyzy technicznej obiek
tu w Sycynie, o co na spotkaniu publicznym zapytał 
mnie red. Bosek. Odpowiedziałem wówczas, że doc. inż. 
Jerzy Teliga, ekspert UNESCO, mógłby to zrobić w spo
sób fachowy. Czyni mi się teraz zarzuty, iż nie przesła
łem mu w odpowiednim czasie materiałów. To, że wów
czas wymieniłem to nazwisko, nie oznacza jeszcze dek- 
laracji-zlecenia. Sam umiem ocenić, co wartość zabyt
kową posiada, co zaś nie ma do niej prawa”.

Odnoszę wrażenie - przyzna w rozmowie wicedy
rektor Muzeum Okręgowego w Radomiu pani Elżbieta 
Bajek - iż Jacek, jako architekt z wykształcenia, trochę 
się w sprawie Sycyny zagubił. On czuje konkret. »Oto 
jest obiekt wart ochrony*, powiada i bierze się za jego 
konserwację. Sprawy kulturowego pejzażu, to - zdaje 
mi się - jakby nie jego domena. Nie czuje ich. Tu przy
dałby się raczej konserwator z wykształcenia, nie zaś z 
profesji".

Jaka będzie więc przyszłość Sycyny?” - spytałem 
konserwatora wojewódzkiego w Radomiu.

Uczynimy z niej teren zielony, uporządkowany, we
dług projektu arch. Michała Smoktunowicza, pokryje
my go trawą, inną roślinnością. Na powierzchni ziemi 
zaznaczy się zarysy dawnego dworu, ustawi tablice in
formacyjne, cały zaś teren ogrodzimy”.

Jaki będzie los oficyny? Już wkrótce grozi jej komp
letna ruina".

Może więc Technikum Rolnicze, jeżeli posiada środ
ki na ten cel, zajmie się nią”.

Tak więc wilkowi, wygląda na to, powierzona zostanie 
rola opiekuna owieczek.

Działacze społeczni?- przyzna na koniec naszej roz
mowy pan Jacek Kapusta. Wcale się od nich nie opę
dzam. Mogą być przydatni, jak choćby ci z Towarzys
twa Miłośników Ziemi Radomskiej. Niemały jest ich 
udział w pracach przy renowacji zespołu popijarskiego 
na terenie miasta kazimierzowskiego w Radomiu. A 
zatem nacisk oddolny istnieje i w pełni go docenia
my..."

Wojciech Twardowski jest warszawiakiem z urodzenia. 
Do Radomia przeniósł się krótko po ukończeniu stu
diów archeologicznych. Od z górą dwudziestu lat spra
wuje nadzór nad działem archeologicznym Muzeum O- 
kręgowego w tym mieście. W 1982 r., gdy zaczął się 
szum wokół piątego z kolei pogrzebu mistrza Jana do 
krypty rodzinnej w kościółku w Zwoleniu, za wszyst
kim tym stał właśnie Twardowski. W jednej osobie ar
cheolog, szef kabaretu (z zamiłowania), sekretarz re
dakcji miesięcznika „Kontakt”. Niegdyś nadto prze
wodnik red. Boska po okolicy. Słowem: radomskie 
„drożdże.”

Zacząć wypada - opowie - od momentu, gdy równo
cześnie dwie ekipy, moja w Zwoleniu oraz Jacka Prze
niosły z IHKM PAN, rozpoczęły w Sycynie badania. Ta 
druga metodą elektrooporową, czyli geofizyczną, miała 
za zadanie ustalić, gdzie też naprawdę znajduje się ów 
dom, w którym urodził się mały Janek. A także jak 
wyglądał. Były dwa stanowiska: »Stawy* oraz »Przy fi
gurze*. Pierwsze wokół oficyny, w parku, w$ terenie 
przylegającym do podworskich stawów, drugie - w 
miejscu, gdzie stoi kamienna figura wystawiona przez 
Jana Kochanowskiego na pamiątkę bitwy pod Choci
miem. O obu tych miejscach powiadano wcześniej, iż 
mogły stanowić obszar, na którym znajdował się pier
wotny dwór. I w obu miejscach badania dały wynik 
pozytywny. Z tym, że tylko na » Staw ach* w pełni się 
potwierdziły badaniami sondażowymi. Odkryto mury. 
Zatem natrafiono na to, czego oczekiwano. »Przy figu
rze* metoda geofizyczna zawiodła. Przez trzy lata ekipa 
Jacka Przeniosły odsłaniała fundamenty, określając je 
na wiek XV, a więc na czas, gdy zamieszkiwał dwór 
Piotr Kochanowski, ojciec Jana.”

Wkrótce dołączy architekt Maria Brykowska ze sto
łecznej Politechniki. Wówczas to konserwator woje
wódzki zleca architektowi Michałowi Smoktunowiczo- 
wi z Politechniki Warszawskiej wykonanie „Projektu 
zagospodarowania podworskiego parku z adaptacją do 
celów ekspozycji reliktów XV-wiecznych”. W dwa lata 
później, w 1985 r., projekt jest gotowy. Szkoda jedynie, 
iż nie było jego realizacji. Dlaczego? Złośliwi mogliby 
powiedzieć, że skończyły się obchody. Obrońcy konser
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watora mogliby stwierdzić: zlecił i czekał, aż zostanie 
wykonane...

I właśnie Muzeum Okręgowe w Radomiu podpowie
działo konserwatorowi co czynić - zwołać naradę. Za
prosić na nią wszystkie strony rysującego się już wów
czas sporu - prasa grzmi tytułami z pierwszych stron 
gazet - wziąć się za łby, może coś pożytecznego z tego 
wyniknie?

Nie wynikło, niestety...
Czegóż to w projekcie Smoktunowicza nie było... - 

zaduma się Twardowski. Ogrodzenie stylizowane na 
dawne, metalowe. Wyeksponowanie reliktów dworu 
przez zaznaczenie pojemnikami z roślinnością nisko- 
pienną (tak to zostało nazwane). Zaznaczenie ich na 
powierzchni »formą niepłaską, lekko wyniesioną nad 
ziemią*. Oficyna? Odnoszę wrażenie, że czeka się z rea
lizacją projektu do czasu aż się ona zawali. Bo też pro
jektu Smoktunowicza nie realizuje się, ktoś tu czeka na 
kogoś. Towarzystwo Miłośników Zwolenia czeka na in
stytucje państwowe. Te znów utrzymują, iż najbardziej 
kompetentny w sprawie jest właściciel terenu, czyli 
szkoła. Nie ukrywajmy - Technikum Rolnicze czeka na 
zawalenie się domu. Osobiście uważam, że relikty z 
epoki należałoby zabezpieczyć, w sposób atrakcyjny 
pokazać. Sycyna razem z Czarnolasem i Zwoleniem po
winny stanowić jedną organiczną całość. Jest przecież 
w Sycynie nadto figura - był projekt przeniesienia jej 
w inne bardziej odpowiednie miejsce, nie da się tego 
ukryć - są stylowe piwnice przy wjeżdzie do wsi, jest 
pomnik w sąsiedztwie piwnic. Są wreszcie stawy, na
prawdę ładne, niejako miejsce na pokaz.”

I tylko ta oficyna, jak kość niezgody, wciąż jeszcze się 
trzyma. Wiatr historii jej nie zdmuchnął, spychacz nie 
dał jej rady, któż ulituje się nad kaleką?

Może więc szlak turystyczny tędy poprowadzić? - 
deliberuje radomski archeolog. Z drugiej bowiem stro
ny właśnie ta oficyna jest ostatnim materialnym świad
kiem istnienia niegdysiejszego, drewnianego dworu. 
Sił społecznych tu nie brakuje. Jest Muzeum w Czarno- 
lesie. I to Okręgowe w Radomiu. Jest w Zwoleniu were- 
dyczne Towarzystwo Miłośników (jak w Czarnolesie 
Towarzystwo Przyjaciół tamtego muzeum), jest grupa 
społeczna z red. Boskiem na czele. Przestrzegałbym 
przed jednym: traktowaniem poszczególnych obiektów 
z osobna. Sycyna jest spójną całością. Taka trwa w 
pamięci, w wyobraźni oraz aspiracjach lokalnych dzia
łaczy. Wszystkim im chodzi, ażeby to miejsce żyło. Ja
kiś budynek winien się tu zatem znajdować, lecz jaki, 
skoro oficyna tu stoi... Rzecz w tym, że gospodarzem 
tego terenu jest Technikum Rolnicze. Czy wchodzi za
tem w rachubę zmiana właściciela? Chlewnia, moim 
zdaniem, jest do przeniesienia. Jednak miejsce, gdzie 
przed wiekami urodził się Jan Kochanowski, do prze
niesienia nie jest. Może więc winien tu powstać dom 
kultury wraz z ośrodkiem zdrowia i świetlicą, której 
wieś nie posiada? Jedną czy dwie izby można by po
święcić na upamiętnienie osoby Kochanowskiego. Sta
ra oficyna - to rodzynek, winna więc tu pozostać."

W wykonanej jednak przez doc. Jerzego Teligę eksper
tyzie czytamy: „Budynek zabytkowej oficyny dworskiej 
w Sycynie w obecnym stanie technicznym nadaje się 
do przeprowadzenia remontu i tego remontu wymaga 
(...) Trudno podnosić kwestię opłacalności remotu bu

dynku, który należy traktować jako obiekt zabytkowy. 
Jest to wszak - chociaż pośrednio - zabytek, jako że 
stanowi on jedyną pozostałość zabudowy na tym tere
nie i świadectwo ciągłości funkcji dworskich od XVI do 
XX wieku". I w innym miejscu ekspertyzy: „Na wartość 
obiektu zabytkowego składają się nie tylko jego war
tości materialne, ale również niewymierne, czasem 
wręcz bezcenne walory niematerialne, czy nadmate- 
rialne powszechnie doceniane przez narody świata".

Powraca tu zatem sprawa owego „pejzażu kulturowe
go”, o brak wyczucia którego posądzała konserwatora 
wojewódzkiego dyr. Elżbieta Bajek z Muzeum Okręgo
wego w Radomiu.

Nieszczęście polega na tym - uzna w rozmowie dy
rektor Muzeum Okręgowego w Radomiu Janusz Pul- 
nar - że Sycyna, pomimo że jest miejscem historycz
nym, nie znalazła się w tzw. dużym programie związa
nym z rocznicą Kochanowskiego. Temat zwoleńsko- 
czarnoleski został już rozwiązany. A gdy robi się jedno, 
bywa, że nie stać nas na drugie, chociaż w sprawie 
Sycyny wszystko jest na »tak*. Urządzamy - co dwa 
lata »Dni Renesansu*. Powracamy do tej epoki, do źró
deł historycznych, kulturalnych. Już się nam rysuje 
trójkąt Czarnolas-Zwoleń-Sycyna. ’Ochrona pejzażu*, 
który był niegdyś natchnieniem poety, a więc »tama 
kulturowa*, ażeby pejzaż ten nie został zbrukany. Z 
wielości miejsc związanych z osobą Kochanowskiego 
właśnie Sycyna była ’gniazdem rodowym*. To dosko
nały przykład postępowej szesnastowiecznej wsi, z u- 
miejętnie pomnażającą swe dobra szlachtą.”

Tacy byli Kochanowscy. Ojciec Jana był sędzią ziem
skim sandomierskim. To on stworzył sycyński majątek, 
zaś wdowa po nim, istna wilczyca - jeszcze go umocni
ła. Z Sycyny wychodzili ludzie zaludniający najwspa
nialsze uniwersytety swej epoki. Sama zaś wieś stawa
ła się coraz zasobniejsza. W Sycynie spotykała się Pol
ska kulturalna z Polską gospodarczą. Byłoby więc do
brze, ażeby obie te Polski nadal się tu z sobą spotykały.
Niechaj więc gospodarstwo, które już istnieje, stanie 
się wzorcowe. Czyż wówczas w sposób naturalny nie 
stanie się ono kontynuacją kultury renesansu? Techni
kum Rolnicze niechaj będzie imienia Jana Kochano
wskiego i niechaj stanie się placówką wzorcowej dy
daktyki rolniczej. Któż może być lepszym gospodarzem 
istniejącej tu „strefy konserwatorskiej", jak właśnie 
nie oświata? Jeśli uruchomimy wyobraźnię, wyimagi
nujemy sobie wówczas chlewnie prowadzone idealnie, 
oranżerie, uprawę cytryn... Dylemat: hodowla świń czy 
obiekt kultury narodowej, uprawa ziemi czy ochrona 
zabytków, wydaje się pozorny. Niechaj w Sycynie po
wstanie kawałek kulturalnej, uporządkowanej Polski. 
Oficyna... stoi na pniu dworu Kochanowskich. Albo na
leży ją zburzyć, albo też uznać za relikt przeszłości. 
Póki co obserwuję lęk przed podjęciem jakiejkolwiek 
decyzji, gdyż każda wydaje się zła.

Turystom można przecież sprzedawać w przyszłości 
płody szkolnej gospodarki wywodzące się z owego „cen
trum wiedzy rolniczej". Te dwie sprawy da się z sobą 
pogodzić.
Oświata? Ma dwa miliony własnych problemów. Sza
cunkowy koszt remontu? 300 milionów złotych. A szan
sa na trójprzymierze: kultura-rolnictwo-oświata prze
cież tu istnieje.

Ryszard Ciemiński
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Akcja dwory

Drewniane dwory 
z okolicy Mielca

na tym terenie dworów drewnianych do naszych cza
sów nie przetrwał ani jeden. Smutny to fakt, tym bar
dziej że większość z nich zniszczona została po ostatniej 
wojnie. I właśnie dlatego, w ramach AKCJI DWORY 
należy je przypomnieć.
Z 1744 r. p-Jchodzi opis dworu w Tuszowie1. Na teren 
dworu prowadziła solidna brama drewniana konstruk
cji wieńcowej, z podwójnymi wrotami w przyziemiu i 
fur\.Ką. Ponad przejazdem bramnym znajdowała się 
izba, zwana altanką, otoczona słupową galeryjką; izba 
ta pełniła funkcję lamusa. Do bramy przylegał parkan 
wykonany w konstrukcji słupowej. W zespole zabudo
wań folwarcznych wyróżniał się budynek mieszkalny - 
drewniany, parterowy, o ścianach wylepionych gliną i 
pobielonych na kolor biały i żółty. Reprezentacyjny 
charakter budynku podkreślał wspierający się na o- 
śmiu słupach ganek, pobity tarcicami i zwieńczony „o- 
krągłą kopułką gontami pobitą”. Główny zrąb budynku 
pokryty był dachem o połaciach również krytych gon
tem. Z ganku prowadziły drzwi do sieni, a następnie do 
izby, w której znajdował się „piec kaflowy na funda
mencie murowanym, w kwiatki, roboty miechociń- 
skiej", a ponadto murowany kominek. Pomieszczenia, 
nakryte deskowanymi stropami, cechowała prostota. 

1. Elewacja ogrodowa dworu Przybysz w Izbiskach
2. Wschodnia elewacja dworu Przybysz w 1955 r.
3. Dwór Przybysz w trakcie rozbiórki w 1955 r.
4. 5. Elewacje dworku Oborskich w Mielcu: frontowa w 1950 r. (4) i zachodnia
(5)
6. Rzut i detale architektoniczne dworku Oborskich

Wyposażone były wyłącznie w sprzęty użytkowe. Dwór 
ten, znany tylko z opisu lustracyjnego, stanowił siedzi
bę starostów i administratorów klucza folwarków kró
lewskich. W okresie zaborów popadł w ruinę i w XIX w. 
został rozebrany.
Również z XVIII w. pochodził dwór Przybysz na terenie 
Izbisk, związany z początkiem Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. We dworze tym Józef Maksymilian 
Ossoliński przechowywał zbiory ks. Hieronima Juszyń- 
skiego oraz część własnych, pochodzących z zamku w 
Zgórsku, przed przewiezieniem ich do Lwowa w 1817 r. 
Tutaj mieściła się siedziba kolejnych kuratorów Zakła
du im. Ossolińskich, a dochody płynące z folwarku 
przeznaczone były na cele Zakładu. Wśród dóbr fundu
szowych na utrzymanie biblioteki znalazło się także 
kilkanaście okolicznych wiosek. Warto przy okazji 
wspomnieć, że w rzezi lutowej 1846 r., która miała bar
dzo ostry przebieg w tym rejonie, zginął Teodor Bronie
wski, kurator Wydziału Ekonomicznego Zakładu2 3 4 * 6.
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Zabudowa dworska Przybysza miała układ typowy dla 
tego rodzaju obiektów. Droga dojazdowa prowadziła na 
obszerny dziedziniec, zamknięty od strony południowej 
budynkiem dworu, od zachodu wozownią i stajnią, a od 
strony wschodniej szpalerem drzew. Budynek, zwróco
ny fasadą na południe, założono na planie prostokąta z 
wystającymi przed ścianą południową dwoma alkierza
mi i ryzalitem. Zbudowany był w konstrukcji wieńco
wej z drewna modrzewiowego, na podmurówce z cegły; 
ściany miał tynkowane, a miejscami okładki z cegły. 
Prócz trójosiowego ryzalitu, związanego z facjatą, dwór 
był budynkiem parterowym, nie podpiwniczonym. 
Dwutraktowe wnętrze, o amfiladowym, symetrycznym 
układzie sal w obu traktach, charakteryzowało się 
przejrzystością i funkcjonalnością. Akcentem centra
lnym była wielka sień oparta na osi budynku, za nią, w 
drugim już trakcie, znajdowały się pomieszczenia re
prezentacyjne i mieszkalne. W kilku salach były 
skromne, klasycystyczne kominki oraz stare piece. 
Wnętrze przykrywały płaskie, pobielane stropy. Nad 
sienią rozciągało się małe pięterko, połączone z parte
rem za pomocą wewnętrznej klatki schodowej. Prócz 
głównych drzwi wejściowych, umieszczonych na osi bu
dynku, do wnętrza prowadziły drzwi znajdujące się w 
elewacjach bocznych. Budynek nakryty był łamanym 
dachem polskim z dymnikami, o nieznacznym zróżni
cowaniu kąta pochylenia połaci dachowych. Pokrycie 
alkierzyków oraz facjat stanowiły dachy siodłowe. Od 
strony północnej dwór miał podcień, wsparty na sześ
ciu profilowanych słupach zamocowanych do oczepu 
mieczami. Plan dworu nawiązywał do schematu, jaki
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wykształcił się w budownictwie dworskim w XVIII w. 
W końcu lat trzydziestych Przybysz znalazł się w posia
daniu rodziny żydowskiej. W czasie okupacji Niemcy 
przekazali jego administrację Janowi Skrzypkowi. 
Mieszkańcy dworu - członkowie AK - dawali schronie
nie ukrywającym się jeńcom radzieckim i Żydom do 
czasu pacyfikacji majątku w maju 1944 r. Po wyzwole
niu, przez pewien czas dwór pełnił funkcję szkoły. Zo
stał następnie opuszczony i zdewastowany. W 1955 r. 
uległ rozbiórce. Wykonane wówczas zdjęcia i rysunki 
pomiarowe stanowią jedyny ślad po tym zabytku. Nie 
udało się także ocalić otaczającego dwór parku.
Podobny los spotkał dworek Oborskich na terenie 
Mielca. Obiekt ten, zbudowany w pierwszej połowie 
XIX w., ulegał po 1945 r. stopniowej dewastacji i nie 
udało się go ocalić od zagłady mimo interwencji u 
władz miejskich społecznego opiekuna zabytków oraz 
konserwatora wojewódzkiego. Dworek w Mielcu zwią
zany był z osobami A. Orłowskiego i A. Oborskiego, któ
rych obrazy przechowywano tu z pietyzmem obok wie
lu dzieł Piotra Michałowskiego, rękopisów Cypriana 
Kamila Norwida i biblioteki zawierającej wiele cen
nych starodruków3. Przez pewien czas, przed pierwszą 
wojną światową zamieszkiwali w dworku rodzice prof. 
Władysława Szafera, po przeniesieniu się do Mielca z 
Trzciany.
Był to budynek drewniany o konstrukcji wieńcowej łą
czonej z sumikowo-łątkową, na podmurówce z cegły 
Ściany, z wyjątkiem zachodniej, szalowanej deskami 
obrzucone były gliniastą zaprawą i pobielone. Wznie
siony był na planie dwóch przylegających do siebie pro
stokątów, tworzących odwróconą literę L. Nakrywał go 
dach z dachówki ceramicznej, układanej we wzór rom
bowy. Skrzydło południowe, częściowo podpiwniczone, 
zawierało pomieszczenia mieszkalne, natomiast 
wschodnie miało charakter gospodarczy. Pięcioosiowa 
elewacja frontowa budynku, z dwoma kolumnowymi 
gankami, rozwiązana została symetrycznie. Z ganków 
prowadziły wejścia do dwóch sieni. Wnętrza tej części 
budynku otrzymały układ dwutraktowy i połączone 
były z kuchnią i spiżarnią, znajdującymi się w skrzydle 
gospodarczym.
Koncepcja częściowego uratowania zabytku polegała 
na zabezpieczeniu i odbudowie przynajmniej skrzydła 
południowego, znajdującego się w lepszym stanie tech
nicznym aniżeli skrzydło wschodnie - gospodarcze, któ
rego odbudowa wiązała się ze znacznymi kosztami. 
Niestety, równocześnie z działaniami mającymi na celu 
zabezpieczenie i odbudowę obiektu prowadzono prace 
zmierzające do szybkiej jego likwidacji: podcięto kon
strukcję dachu, powodując jego zawalenie, zdewasto
wano wnętrza, wybito szyby, uszkodzono kolumny gan
ku. Miejscowy użytkownik - Miejskie Przedsiębiors
two Gospodarki Komunalnej - uznał dworek za zagra
żający bezpieczeństwu publicznemu i wystąpił do 
władz konserwatorskich o zezwolenie na jego rozebra
nie. Zanim nadeszła jakakolwiek odpowiedź, obiekt w 
1969 r. rozebrano.4
Przykładem barokowej architektury rezydencjonalnej 
był dwór w Apolinarach, zbudowany w 1669 r. przez 
Zygmunta Tarłę, starostę pilzneńskiego, w dobrach po- 
sażnych jego żony - Anny z Tarnowskich. Był to budy
nek parterowy, murowany, o tynkowanych ścianach, 
wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. Jedena-

stoosiową elewację zdobił sześciokolumnowy portyk, 
zwieńczony gładkim przyczółkiem. Niski korpus dworu 
nakryty był łamanym dachem polskim, z połaciami o 
jednakowym kącie pochylenia. W dolnej połaci znajdo
wały się symetrycznie rozmieszczone lukarny, a na osi 
dworu było wejście do sieni, skąd prowadziły drzwi do 
przylegających izb. Niektóre wnętrza miały osiemna
stowieczne piece z herbami Tarłów, a w jednym z po
mieszczeń sufit ozdobiony był dekoracją sztukatorską. 
We dworze kwaterował Jan III Sobieski, kiedy jako 
hetman ścigał rokoszanina Lubomirskiego. Podziałem 
dokonanym w 1797 r., po śmierci Jakuba i Anieli z 
Oborskich Przebendowskich, Apolinary objęła ich cór
ka Aleksandra, która wniosła posiadłość Lanckoroń- 
skim. Około 1860 r. majątek nabył Klemens Boleszyń- 
ski5. Dwór zaczął popadać w ruinę jeszcze przed pier
wszą wojną światową i został niebawem częściowo ro
zebrany, a częściowo włączony do budynku plebanii w 
Apolinarach.
W rejestrze strat budownictwa drewnianego znalazł się 
także dwór Tarnowskich w Chorzelowie. Metryka jego 
budowy nie jest znana. Zachowało się natomiast nieco 
informacji o jego mieszkańcach. We dworze znajdowali 
schronienie i opiekę uczestnicy spisków narodowych, 
był wśród nich Józef Lukasiewicz (ojciec Ignacego) za
nim osiedlił się w niedalekich Zadusznikach. W Chorze
lowie znaleźli przytułek w 1832 r. oficerowie z korpusu 
gen. Ramorino. W kolejnej próbie zbrojnej właściciele 
dworów w Mieleckiem uczestniczyli czynnie. Tarnows
cy włączyli się do organizacji „Białych” w 1863 r. W Cho
rzelowie wystawiono kosztem dworu oddział jazdy, któ
ry w czerwcu tego roku wziął udział w bitwie pod Ko
morowem. W potyczce tej poległ syn właściciela dworu 
Juliusz Tarnowski. W okresie okupacji hitlerowskiej 
dwór chorzelowski był bazą tajnej organizacji „Tarcza”,
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7. Elewacja frontowa 
dworu w Apolinarach
8. Elewacja południowa 
dworu Tarnowskich w 
Chorzelowie
9. Zdjęcie z 1914 r.: hr. 
Tarnowski w swoim ga
binecie w Chorzelowie
10. Kominek i trofea my
śliwskie w dworze cho- 
rzelowskim (zdjęcie z 
1914 r.)
(rys. i zdjęcia: 1-8 - Mi
rosław Maciąga

niosącej pomoc ludziom wysiedlonym i więzionym 
przez okupanta. Bogate zbiory chorzelowskie przetrwa
ły okres okupacji, lecz uległy zniszczeniu wkrótce po 
wojnie, kiedy w 1946 r. zbrodnicza ręka wznieciła pożar 
dworu.
Chorzelowska rezydencja Tarnowskich znajdowała się 
na terenie 7-hektarowego parku krajobrazowego, po
rośniętego głównie lipami, jesionami i kasztanowcami. 
Był to budynek parterowy, z piętrowymi ryzalitami od 
południa i północy. Ryzality były trójosiowe, zdobione 
pilastrami, zwieńczone gładkimi przyczółkami. Główne 
wejścia znajdowały się w przyziemiu, na osi budynku 
od strony południowej i północnej. Dwór nakryty był 
czteropołaciowym dachem gontowym z dymnikami.

Strata opisanych dworów jest tym większa, że zniknęły 
one, zanim zostały naukowo przebadane i udokumento
wane.

Mirosław Maciąga
Przypisy
1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum 
Skarbu Koronnego, L. XVIII, nr 70, Lustracja starostwa tuszo- 
wskiego, 1744 r.
2. Por. B. Kryczyński, Ossolińscy i dobra funduszowe Zakładu 
Nar. im. Ossolińskich w pow. mieleckim, Mielec 1931, s. 62; K. 
Kantecki, Początki Zakładu im. Ossolińskich, Lwów 1897, s. 
15.
3. Z. Mann, Miscellanea Mielecensia, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 13 i 28, 1939.
4. List otwarty do Pręzydium MRN w Mielcu, „Głos Załogi”, nr 
2, 1968; Wł. Szafer w obronie mieleckiego zabytku, tamże, nr
5.
5. A. Schneider, Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji, 
Lwów 1871, s. 134.
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Zabytki na co dzień (10)

Cegła, 
struktury murowe, 
tynki

statni artykuł 
cyklu przeznaczonego dla użytkowników zabyt
ków omawia trzeci z podstawowych materiałów 
stosowanych w architekturze historycznej: cegłę, 
a także problemy konserwatorskie dotyczące 
muru (jako struktury budowlanej) i jego warstwy 
zewnętrznej: tynku.
Cegła pod względem zagrażających jej proce
sów destrukcyjnych zbliżona jest do kamienia 
(zob. ode. 9). Stopień jej odporności zależny jest od 
składu surowca i technologii wypalania. Wyższa 
temperatura wypalania powoduje powstanie bar
dziej odpornej „zeszkliwionej” struktury. Szcze
gólny przypadek destrukcji cegły powodowany 
jest spłukiwaniem na nią produktów korozji wa
pienia lub zaprawy wapiennej.
Oczyszczanie cegły należy wykonywać tylko czy
stą wodą, przy użyciu gąbki lub miękkiej szczotki. 
Podobnie jak w wypadku kamienia - nie wolno 
uszkadzać powierzchni cegły, jej „skórki”. Profi
laktyczne, delikatne oczyszczanie jest szczególnie 
ważne w stosunku do terakoty - materiału cera
micznego uzyskiwanego przez staranne dobranie 
surowca i powolne wypalanie. Nie usunięte w 
porę zanieczyszczenia wnikają pod delikatną 
„skórkę” terakoty i stają się praktycznie niemoż
liwe do usunięcia. Ostrożnie należy również o- 
czyszczać elementy ceramiczne glazurowane. 
Glazura chroni materiał przed wilgocią i korozją 
chemiczną, natomiast jest wrażliwa na uszkodze
nia mechaniczne oraz na sole rozpuszczalne, wni
kające od spodu do materiału (podpowierzchnio- 
wa krystalizacja soli prowadzi do odpadania gla
zury). W wypadku wątku ceglanego o większej 
wartości zabytkowej wszelkie zabiegi muszą być 
uzgodnione z konserwatorem.
Struktury murowe. Tradycyjne mury wy
konywane były z elementów kamiennych lub ceg
ły - spojonych odpowiednią zaprawą. Podstawo
wą zasadą wykonywania takiego muru było za
stosowanie zaprawy słabszej od elementów, 
które łączyła, tj. cegły lub ciosów kamiennych. 
Zapewniało to prawidłową „pracę” konstrukcji 
muru oraz możliwość wykonywania napraw (wy

miana elementów bez uszkodzenia sąsiednich). 
Zaprawa - słabsza od elementów muru - przejmo
wała na siebie uszkodzenia - pęknięcia tworzyły 
się w spoinach, a mur zachowywał spoistość. Po
wyższą zasadę należy uwzględnić przy wykony
waniu napraw muru.
Zaprawy tradycyjne wykonywane były głównie 
jako wapienno-piaskowe. Zachowują one pewną 
elastyczność, umożliwiając odkształcenia muru 
(np. pod wpływem różnic temperatury) bez naru
szenia jego spoistości (bez pęknięć). Ponadto za
prawy wapienne umożliwiają wyparowanie z 
muru wilgoci, a jeśli następuje przy tym destruk
cja - to właśnie zaprawy, a nie kamienia lub ceg
ły. Dobre zaprawy wapienne nie zawierają też 
szkodliwych soli rozpuszczalnych. Z tych wszyst
kich względów do riaprawy i uzupełnień zabytko
wych murów powinny być stosowane przede 
wszystkim tradycyjne zaprawy wapienne. Za
miast wapna gaszonego, dołowanego, możliwe 
jest użycie wapna hydraulicznego (nie mylić z 
hydratyzowanym!), o wyższej wytrzymałości i nie 
wymagającego dostępu powietrza (dwutlenek 
węgla) do wiązania.
Przestrzec natomiast należy przed stosowaniem 
w obiektach zabytkowych zapraw cementowych. 
Są twardsze od elementów muru, co powoduje ich 
uszkodzenia, na skutek braku elastyczności two
rzą się w nich pęknięcia umożliwiające wnikanie 
wilgoci, natomiast jako nieprzepuszczalne unie
możliwiają jej wyparowanie. Zawierają przy tym 
sporą „dawkę” soli rozpuszczalnych - szkodli
wych dla kamienia, cegły, barwników itd. W razie 
konieczności zastosowania zapraw mieszanych, 
wapienno-cementowych - udział cementu powi
nien być jak najmniejszy.
Z uwagi na różną twardość i wytrzymałość po
szczególnych rodzajów kamienia i cegły skład za
prawy powinien być dobierany indywidualnie dla 
każdego muru; najczęściej stosuje się: 1 część 
wapna na 3 części piasku.
Drobne naprawy konstrukcji muru - uzupełnie
nie ubytków i wyrw - wykonane na czas zabezpie
czają przed dalszą destrukcją i pozwalają unik-
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1. Elastyczna zaprawa wapienna w 
spoinach muru zachowuje spoistość 
przy odkształceniach termicznych (a 
- lato, b - zima), nieelastyczna zapra
wa cementowa (c - lato) przy skur
czu odspaja się (d - zima) umożliwia
jąc wnikanie wody
2. Żle wykonana naprawa ceglanego 
lica muru bez zachowania wątku i 
bez właściwego spoinowania
3. Dobrze wykonana naprawa muru 
ceglanego z użyciem cegieł o tych 
samych wymiarach, zachowaniem 
wątku i właściwym spoinowaniem

nąć kosztownych prac rewaloryzacyjnych. Należy 
jednak pamiętać, aby przy takich naprawach nie 
zatrzeć śladów historii budynku (otwory po bel
kach dawnego stropu, zamurowania itd.). Drobne 
naprawy kamiennego lub ceglanego lica muru po
winny być wykonywane z zachowaniem wątku, tj. 
układu elementów muru, a kamień i cegła użyte 
do naprawy - dostosowane do elementów auten
tycznych. Konserwacja współczesna dąży przy 
tym - zwłaszcza w wypadku murów o dużej war
tości zabytkowej - do umożliwienia rozróżnienia

fragmentów autentycznych muru od nowych (zre
konstruowanych) (zob. ode. 2). Można to osiągnąć 
przez wykonanie spoiny w innym kolorze (oddzie
lającej część autentyczną od nowej), niewielkie 
cofnięcie lub wysunięcie lica części zrekonstruo
wanej, zastosowanie cegły lub kamienia w tym 
samym kolorze, lecz o nieco innej fakturze itp. 
Prace przy murach o dużej wartości zabytkowej 
powinny być wykonane przez konserwatora.
Oprócz układu elementów (wątku) istotne znacze
nie przy naprawie lica muru ma spoinowanie, tj. 
wypełnienie spoin między elementami. Do spoi
nowania murów zabytkowych nie wolno używać 
cementu; najwłaściwsze jest zastosowanie trady
cyjnej zaprawy wapiennej. Spoiny powinny być 
wykończone w sposób analogiczny do autentycz
nych części muru. Pamiętajmy przy tym, że daw
ne spoinowanie jest także wartością zabytkową i 
nie należy go usuwać bez potrzeby.
Tynk - pokrywający powierzchnię muru - jest 
warstwą zarówno dekoracyjną, jak i ochro
nną. Osłania mur przed niszczącym działaniem 
czynników atmosferycznych. Dlatego też nie na
leży warstwy tej usuwać dla odsłonięcia wątku 
muru (z wyjątkiem obiektów, w których pierwot
ne lico ceglane lub kamienne zostało wtórnie za
słonięte tynkiem; wymaga to rzecz jasna odpo
wiednich badań i decyzji konserwatora), przeciw
nie - należy konserwować tę warstwę ochronną i

13



w razie potrzeby odnawiać. Stare tynki mają rów
nież wartość zabytkową; z tego względu dąży się 
do ich zachowania na równi z innymi elementami 
zabytku. Konserwacja współczesna dysponuje 
różnymi metodami wzmacniania zabytkowego 
tynku, „podklejenia” tynku odspojonego od podło
ża i jego ochrony. Zabiegi te mogą być droższe od 
wykonania nowego tynku, ale dzięki ich zastoso
waniu zachowany zostaje autentyzm zabytku 
(por. ode. 2).
W razie wykonywania nowych tynków - jeśli tynk 
dawny uległ prawie całkowitemu zniszczeniu lub 
jest w złym stanie, a nie ma wartości zabytkowej 
uzasadniającej zastosowanie wyżej podanych za
biegów - należy pamiętać o kilku zasadach.
1. Tynk powinien być słabszy od podłoża, tj. 
cegły lub kamienia, z którego wykonano mur. W 
przeciwnym wypadku tynk będzie odrywał mate
riał podłoża, a następna wymiana tynku nie bę
dzie możliwa bez uszkodzenia tego podłoża. Przed 
przystąpieniem do tynkowania dobrze jest na fra
gmencie sprawdzić, czy tynk po stwardnieniu 
daje się usunąć z muru bez jego uszkodzenia.
2. Tynk zazwyczaj wykonuje się w kilku (najczęś
ciej trzech) warstwach. Kolejne warstwy - od

muru w stronę lica - powinny być stopniowo 
słabsze.
3. Tynki na starych zabytkowych murach powin
ny być elastyczne (m.in. ze względu na rozszerzal
ność przy zmianach temperatury), a także umoż
liwiać wyparowanie wody (wilgoci) z muru. Wa
runki te spełniają przede wszystkim tradycyjne 
tynki wapienne; należy unikać stosowania ce
mentu! W zaprawach mieszanych zamiast cemen
tu można użyć wapna hydraulicznego. Skład nale
ży dobierać w zależności od podłoża (jak wyżej). 
Na ostatniej warstwie tynku wykonuje się pobia-
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4. Tynk wapienny porowaty wprawdzie pochłania wilgoć deszczową (a), ale 
jeszcze szybciej wysycha, pozwalając na odparowanie wody z muru (b); tynk 
cementowy przepuszcza wilgoć poprzez rysy i pęknięcia (c), natomiast wysy
chanie muru jest bardzo utrudnione (d)
5. „Odnowienie" elewacji przy użyciu tynku nakrapianego jest poważnym, 
choć niestety często spotykanym błędem, gdyż zaciera formę detalu architek
tonicznego; dawne tynki były niemal zawsze gładkie, a krawędzie wyraźne
6.7. Sgraffito jest jedną z najtrwalszych technik barwnej dekoracji pod warun
kiem ochrony przed wilgocią (zacieki itp.)
8. Dekoracja wykonana w stiuku i zaprawie, czyli sztukateria stosowana była 
zarówno we wnętrzach, jak i na elewacjach (na zdjęciu; kamienica w Zamoś
ciu); dzięki łatwości kształtowania dekoracje wykonane w tej technice dawały 
szerokie możliwości wyrazu artystycznego, lecz jednocześnie są łatwe do 
uszkodzenia

(rys. i zdjęcia: Piotr Stępień)

łę wapienną lub maluje się tynk farbą. Tradycyj
ny tynk z pobiałą, wprawdzie nasiąka przy desz
czu, ale jeszcze szybciej wysycha. Dobre są farby 
na spoiwie wapiennym, natomiast farby synte
tyczne mogą być przyczyną wielu kłopotów: u- 
trudniają oddychanie muru, a usunąć je można 
praktycznie tylko razem z tynkiem.
W razie potrzeby oczyszczanie tynkowanej elewa
cji należy wykonywać wyłącznie przy użyciu 
czystej wody.
Odmianą tynku są dwa rodzaje dekoracji: sgraf
fito i sztukaterie (stiuk). Sgraffito powstaje 
przez nałożenie kilku różnobarwnych warstw 
tynku i częściowe ich „wydrapanie”, co daje barw
ną kompozycję. Sgraffito jest jedną z najtrwal
szych technik dekoracji architektonicznej. Pa
miętać jednak trzeba, że jak każdy tynk - jest 
wrażliwe na zawilgocenie muru (tynk odpada od 
podłoża). Tynki składające się na sgraffito są bar
wione w całej swojej masie, nie można zatem tego 
typu dekoracji odnawiać przez malowanie!
Sztukaterie - to dekoracje architektoniczno- 
rzeżbiarskie wykonane ze specjalnej zaprawy 
(m.in. ze stiuku - mieszanki wapna, gipsu, piasku 
i mączki marmurowej). Sztukaterie zawierające 
w swoim składzie gips są szczególnie wrażliwe na 
wilgoć; zawilgocenie muru grozi ich odpadaniem. 
Należy chronić je także przed uszkodzeniami me
chanicznymi. Uzupełnienia (naprawy) muszą być 
wykonywane z zaprawy o odpowiednim składzie. 
Konserwacja dekoracji o charakterze rzeźbiar
skim wymaga udziału specjalistów.
Polichromia -to barwna dekoracja malowa
na na tynku. Wymaga wyjątkowo delikatnego 
traktowania. Jednym z podstawowych jej wrogów 
jest wilgoć, dlatego też zadaniem użytkownika 
jest niedopuszczenie do zawilgocenia (zob. ode. 7). 
Zalecane są stabilne warunki klimatyczne wnętrz 
(zob. ode. 6). Nie należy dopuszczać do zabrudze
nia i zakurzenia polichromii. Konserwator może 
odczyścić zabrudzoną polichromię, ale np. poli
chromie wykonane techniką fresku mogą być za
ledwie 6-7 razy gruntownie odczyszczane - za 
każdym odczyszczaniem ubywa nieco substancji 
fresku i w końcu polichromia znika. Pamiętajmy, 
że konserwację polichromii można powierzyć wy
łącznie plastykom - konserwatorom.
Kończąc ten cykl artykułów, pisany z myślą o 
użytkownikach zabytków, w których rękach na co 
dzień jest przeważająca część naszego dziedzic
twa kultury, przypomnieć warto - cytowany już 
poprzednio - art. 4 Międzynarodowej Karty Och
rony i Konserwacji Zabytków z 1964 r. „istotą kon
serwacji zabytków jest ciągłość ich należytego ut
rzymania”. ,Piotr Stępień
Przy opracowaniu cyklu artykułów „Zabytki na co dzień" wykorzysta
no min. materiały Międzynarodowego Centrum Studiów Konserwacji i 
Ochrony Dóbr Kultury (ICCROM) w Rzymie oraz publikacje: Wł. Boru- 
siewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego; I. Holm
strom i Ch. Sandstrom, Maintenance of old buildings; G. Torraca, Po
rous building materials i inne.
Będziemy wdzięczni Czytelnikom za nadsyłanie uwag dotyczących za
kończonego właśnie cyklu. Oczekujemy także na pytania mogące roz
szerzyć poruszane dotychczas sprawy oraz opisy praktycznego wyko
rzystania naszych porad.

15



Wyróżnienie w „Konkursie dziesięciolecia”

Ocalić ślady...

N“ ” iedaleko Łańcuta, w 
słynącej z gospodarności wsi Markowa utworzony został mini- 
skansen. Tego rodzaju przedsięwzięcia nie należą w naszym 
kraju do nadzwyczajnych zdarzeń, przypadek Markowej jest 
jednak nietypowy. Ocalona została zabytkowa zagroda wy
łącznie dzięki wysiłkowi grupy miłośników kultury ludowej, 
skupionych w Towarzystwie Przyjaciół Markowej. To stowa
rzyszenie regionalne powstało stosunkowo niedawno, bo do
piero w 1979 r„ powstało samorzutnie, z inicjatywy grupy mie
szkańców wsi Markowa, którym przewodzi emerytowany pra
cownik przedsiębiorstwa „Ruch” z Rzeszowa, ale rodowity 
markowianin, w młodości działacz Związku Młodzieży Wiej
skiej „Wici”, Tadeusz Rut. Jednym z głównych celów Towa
rzystwa było ratowanie tego, co jeszcze pozostało z prawdzi
wej skarbnicy dorobku duchowego i materialnego rodzinnej 
wsi. Minie jeszcze kilka lat i po tym jakże różnorodnym i ory
ginalnym bogactwie nie pozostanie prawie nic, poza ulotnymi 
wspomnieniami stale zmniejszającej się grupy najstarszych 
mieszkańców. Jakże cmokają, oglądając stare chałupy w Mar
kowej, odwiedzający czasami wieś historycy sztuki, architek

ci. Jakie wspaniałe propozycje, ile piękna i siły jest w przysłu- 
powej konstrukcji, którą opleciona jest dawna chata w Marko
wej. Równie kształtne i doskonałe w swej prostocie i funkcjo
nalności są zabudowania gospodarcze, stodoły, obory, spichle- 
rzyki, zwane tu solkami. Sama geneza chaty przysłupowej sta
nowi do dziś zagadkę, jest co najmniej kilka hipotez na ten 
temat. Albo drewniane wiatraki, które jeszcze do niedawna 
stanowiły ozdobę krajobrazu Markowej; dziś zniknęły już nie
mal całkowicie.
Działacze Towarzystwa Przyjaciół Markowej zadali sobie py
tanie: czy nic z tego, co stworzyli nasi przodkowie, nie potrafi
my ocalić dla przyszłych pokoleń? I tak narodził się pomysł 
uratowania starej zagrody. Wysoka towarowość wsi, jej zdecy
dowanie proekonomiczne nastawienie powodowało, że więk
szość mieszkańców Markowej z wyraźnym sceptycyzmem u- 
stosunkowała się do tego pomysłu. Po co nam taka zagroda? 
Jaki będzie z niej pożytek? Toteż przystępując do realizacji 
pomysłu, grupa członków Towarzystwa z Tadeuszem Rutem 
na czele musiała działać na dwu frontach. Z jednej strony, 
należało wyszukać odpowiednią chałupę i obiekty gospodar-

1. Typowy widok wsi polskiej - wy
pieranie tradycyjnego, drewnianego 
budownictwa
2. Prace przy montowaniu przenie
sione, do miniskansenu chaty przy- 
stupowej - pod kierunkiem wiejskie
go cieśli pracują członkowie Towa
rzystwa Przyjaciół Markowej
3. Zagroda w trakcie otwarcia w 
sierpniu 1985 r.
4. 5. W uroczystym otwarciu udział 
wzięli przedstawiciele władz politycz
nych i administracyjnych woj. rze
szowskiego przybyli na obchody 
600-lecia wsi Markowa; pierwszy z 
prawej inicjator uratowania zagrody i 
prezes Towarzystwa - Tadeusz Rut 
(4); zwiedzanie tzw. izby białej (5)
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cze spośród jeszcze istniejących (chodziło o klasę obiektów i o 
to, czy właściciele mogą je podarować lub sprzedać), z drugiej 
zaś - neutralizować niechętne głosy, cierpliwie tłumaczyć, że 
to nie bezsensowny wymysł, ale idea, której realizacja wzbo
gaci wieś. W batalii o pozyskanie mieszkańców ważny był fakt, 
że pomysł uratowania stylowej zagrody znalazł poparcie u 
władz gminnych, politycznych i administracyjnych, poparł go 
także i zadeklarował pomoc wojewódzki konserwator zabyt
ków z Rzeszowa.
Niełatwo było o środki finansowe, ale najwięcej kłopotów 
przyniosły starania o działkę. Sytuację komplikował fakt, że w 
Markowej są ziemie bardzo urodzajne. Poprzez gminę, woje
wództwo, sprawa oparła się aż o Ministerstwo Rolnictwa. Po 
dwu latach molestowania i dreptania po urzędach zapadła 
pozytywna decyzja, zezwalająca na lokalizację na 34-arowej 
działce zabytkowej zagrody. Jako rekompensatę za wyłącze
nie tego terenu z produkcji rolnej, Towarzystwo Przyjaciół 
Markowej zobowiązało się zapłacić do 1987 r. 2 min zł.
Większość prac związanych z przeniesieniem zagrody, obory i 
wiatraka (rozbiórka, konserwacja poszczególnych elementów
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i montaż) wykonano społecznie. Na ogólnym zebraniu Towa
rzystwa przyjęta została uchwała zobowiązująca każdego 
członka do przepracowania 2 dniówek. Oczywiście, nie skoń
czyło się na tym, jeszcze niejednokrotnie Towarzystwo, wspie
rane przez władze gminne, zwracało się do mieszkańców o 
pomoc. Stopień zaangażowania członków Towarzystwa był 
nader zróżnicowany, zamknął się w granicach od 2 do 30 dnió
wek. Ogółem wartość przepracowanych dniówek wyniosła 700 
tys. zł. Jedynie do robót specjalistycznych angażowano pła
tnych fachowców, tak było z cieślą, który kierował rekonstruk
cją obiektów. W Markowej już dawno zapomniano, jak się 
poszywa dachy słomą. Daleko, aż w Woli Raniżowskiej koło 
Sokołowa znaleziono ludzi, którzy potrafią wykonywać ele
menty strzechy, tzw. kiczki, tam też zamówiono słomę żytnią, 
ze zbioru specjalnie młóconego ręcznie!

W 1985 r. w ramach obchodów 600-lecia Markowej oddano do 
społecznego użytku zabytkową chałupę, oborę i wiatrak oraz 
ogrodzono cały teren; prace rekonstrukcyjno-budowlane trwa
ły około 3 lat. Do realizacji pełnego programu zagrody pozosta
ło jeszcze przeniesienie drewnianej stodoły, spichlerza i stud
ni z żurawiem. Myśli się również o przeniesieniu skromnej 
chaty zagrodnika. Zestawienie tego obiektu z chatą kmiecą 
unaoczni majątkowe różnice poszczególnych grup tworzących 
społeczność dawnej wsi.

Niezależnie od prac budowlanych gromadzono wyposażenie 
wnętrz: tradycyjne meble, przedmioty gospodarstwa domowe
go, narzędzia rolnicze. Od mieszkańców Markowej bezpłatnie 
zebrano ponad 800 przedmiotów. Wszystkie zostały zakonser
wowane i zinwentaryzowane.
Od sierpnia 1985 r. zabytkowa zagroda w Markowej gościła 
dziesiątki zorganizowanych grup i setki osób pojedynczych. 
Odrestaurowanie i pieczołowite wyposażenie obiektów stano
wiło też wielkie przeżycie dla mieszkańców wsi, zwłaszcza 
tych najstarszych. Zadziwił ich pietyzm, z jakim potraktowane 
zostały tak bliskie i drogie im przedmioty, narzędzia, drobiaz
gi. Zupełnie nie zdawali sobie sprawy, że można przywrócić im 

6. I ta chata w Markowej, należąca niegdyś do biednego chłopa tzw. zagrod
nika, zostanie przeniesiona do miniskansenu

(zdjęcia: 3. 6 - M. Wideryński)

blask dawnej, choć często nieuświadamianej świetności. Na
stąpiła rzecz niespodziewana: najwięksi przeciwnicy i scepty
cy radykalnie zmienili swój stosunek do całego przedsięwzię
cia. Był to osobisty triumf prezesa - Tadeusza Ruta. Była to 
jakże zasłużona nagroda za jego paruletni trud, nieustanną 
obecność i osobisty udział w każdej nieomal fazie skompliko
wanego procesu przenoszenia zagrody.
W zabytkowej chałupie odbywają się rozmaite kameralne spo
tkania, dyskusje, zloty. To, co zrobili społecznicy z Towarzys
twa Przyjaciół Markowej, interesuje regionalistów z woje
wództwa rzeszowskiego i sąsiednich. Dwukrotnie gościli re
prezentanci prawie 30 stowarzyszeń regionalnych działają
cych w Rzeszowskiem. Ile było oglądania, ile pochwał. Podziw 
budził fakt, że takiego, wcale nieprostego wyczynu dokonano 
w Markowej w czasie tak trudnym dla kraju.
Nie tylko członkowie stowarzyszeń regionalnych interesują 
się miniskansenem w Markowej. Z wielkim zapałem zwiedzali 
ją przewodnicy PTTK z pobliskiego Łańcuta (by włączyć ją do 
programu całorocznych imprez turystycznych), a także z Dol
nego Śląska.

Przedsięwzięcie w Markowej bardzo wysoko oceniają specja
liści. Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Kolbuszo
wej - Maciej Skowroński uważa, że Markowa stanowić może 
przykład, jak należy chronić zabytki tradycyjnej kultury ludo
wej. I marzy mu się, aby w każej wsi szczycącej się bogatymi 
tradycjami uratować jedną z ocalałych jeszcze drewnianych 
chałup czy zagród. Markowa dała przykład, że nie jest to zada
nie niewykonalne!

Zbigniew Wawszczak
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Wyróżnienie w „Konkursie dziesięciolecia”

Konserwacja witraży 
malborskich
jyr
X V oja przygoda z witrażami 

malborskimi zaczęła się dość przypadkowo. Ktoś 
z rodziny wspomniał mi, że zna człowieka będące
go w posiadaniu fragmentów witraży pochodzą
cych prawdopodobnie z zamku w Malborku. Po
stanowiłem niezwłocznie skontaktować się z 
owym panem. Okazało się, że będąc w 1945 r. w 
Malborku, wśród gruzów na zamku znalazł kilka 
fragmentów starych witraży. Pozbierał je, prowi
zorycznie posklejał i przechowywał w domu. Aby 
zrozumieć emocje związane z tym przypadkowym 
odkryciem, trzeba przypomnieć, jak burzliwa i 
tragiczna była historia witraży malborskich.

Okres wspaniałego rozwoju witrażownictwa na 
północnych ziemiach Polski rozpoczął się w koń
cu XIII w. Miastem przodującym pod tym wzglę
dem był Toruń. W witraże wyposażone były 
wszystkie wybudowane w średniowieczu świąty
nie. Wymienić tu można główne kościoły Torunia 
(kościół Św. Jana, Św. Mikołaja, Św. Jakuba, 
NPM), katedrę we Włocławku, farę w Chełmnie 
oraz wiele innych mniejszych kościołów. Okres 
rozkwitu witrażownictwa skończył się jednak 
dość szybko. Oprócz braku należytej opieki i 
zmiany upodobań artystycznych, głównym powo
dem zniszczeń witraży były burzliwe dzieje tych 
ziem. Pierwszym zagrożeniem stała się reforma
cja, następnym okres baroku. Zmieniono wów
czas wystrój wnętrz wielu świątyń; budowano 
między innymi ogromne ołtarze, a zakryte witra
że ulegały zagładzie.
Reszty zniszczeń dopełniły liczne działania wo
jenne z okresu wojen szwedzkich i oblężenie w 
1812 r. Torunia.
Niszczycielska działalność trwała niemal do poło
wy XIX w., kiedy to, w okresie romantyzmu, na
stąpiło pewne oprzytomnienie i powrót do sztuki 
średniowiecza.
Historia nie oszczędzała również witraży z zamku 
malborskiego. Od momentu, gdy w 1309 r. wielki 
mistrz obrał Malbork jako stolicę tworzącego się 
państwa zakonnego, rozpoczął się okres rozbudo
wy zamku i już wtedy znajdowały się w nim wi
traże. Były one zapewne w zamku również w ok
resie panowania Polaków, tj. od 1457 r. Początek 

zniszczeń zamku malborskiego wiąże się z gospo
darką pruską po pierwszym rozbiorze Polski. Za
częto rozbierać mury dla uzyskania cegły. Znisz
czeniu uległy w tym czasie również witraże. Do
piero po 1803 r. na skutek protestów społeczeń
stwa niemieckiego zaprzestano dewastacji i 
wzmogło się zainteresowanie zamkiem w Malbor
ku. W latach 1817-1842 rozpoczęto jego odbudowę; 
konserwatorem i kierownikiem odbudowy zamku 
został znany architekt i malarz Karl Friedrich 
Schinkel (1781-1841). W tym czasie z polecenia 
władz pruskich w Gdańsku podjęto poszukiwania 
zabytków sztuki gotyckiej w Toruniu i na całej 
Ziemi Chełmińskiej. Nastąpił okres przenoszenia 
ocalałych kwater witrażowych do zamku. Zbiegło 
się to z likwidacją niektórych klasztorów i kościo
łów. Zburzono między innymi kościół Św. Mikoła
ja w Toruniu i znajdujące się w nim witraże wy
wieziono w 1819 r. do Malborka. Drugi etap odbu
dowy zamku, przeprowadzony w latach 1882-1921 
przez Konrada Steinbrechta, nasilił przenoszenie 
witraży z okolicznych kościołów do zamku. W 
1888 r. z fary w Chełmnie wywieziono wszystkie 
znajdujące się tam witraże średniowieczne, po
dobnie postąpiono w 1897 r. z witrażami z kościoła 
NPM w Toruniu. Witraże te wmontowano w okna 
zamku w Malborku. Projektowano i montowano 
także nowe witraże. Po Konradzie Steinbrechcie 
aż do 1944 r. prace kontynuował Bernard Schmid. 
W 1945 r., podczas działań drugiej wojny świato
wej, zamek malborski uległ znacznemu zniszcze
niu. Wcześniej jednak, ze względu na rosnącą 
groźbę nalotów, podjęto decyzję wyjęcia zabytko
wych kwater witrażowych i ukrycia ich. Padły 
one niestety łupem złodziei. Większość kwater 
przepadła bezpowrotnie w niewiadomych okolicz
nościach. Udało się odzyskać tylko znikomą część 
skradzionych dzieł. Z 73 zabytkowych fragmen
tów witraży zamku malborskiego ocalały tylko 32. 
Jak w ogóle niewiele przetrwało w Polsce zabyt
ków witrażownictwa ilustrują liczby dotyczące 
Torunia: w kościołach Św. Jana, NPM i Św. Miko
łaja znajdowało się w średniowieczu około 5000 
kwater witrażowych o powierzchni około 2000 m2, 
do obecnych czasów dotrwało tylko 45 tzw. pozycji 
muzealnych, 23 kwatery w katedrze włocławskiej
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z ok, 1380 r. oraz fragmenty różycy wschodniego 
okna prezbiterium kościoła Św. Jana w Toruniu z 
połowy XIII w., stanowiące najstarszy zachowany 
witraż w Polsce.

Znalezione w Malborku witraże właściciel prze
chowywał w ten sposób, że wszystkie szybki po
przyklejał do bezbarwnych szyb, boki tych szyb 
posklejał taśmą, a całość umieścił w prowizorycz
nych ramach. Na zbiór składały się szczątki na
stępujących kwater:
- Witraż herbowy w kształcie rombu o wymia
rach przekątnych 35 i 55 cm z postacią stojącego 
rycerza podtrzymującego tarczę czerwoną z oto
kiem. Godłem jest złota podkowa ocelami zwróco
na w dół, wewnątrz podkowy złota strzała zwróco
na ostrzem grota w dół. Nad tarczą złota korona 
szlachecka, nad nią skrzydło czarne zwrócone w 
lewo, przebite od zewnątrz strzałą. Całość umiesz
czona w rombie o specyficznym fioletowym kolo
rze (szkło barwione w masie). Kwatera była bar
dzo zniszczona. Rycerz, korona i skrzydło ze 
strzałą były mocno potłuczone i z ubytkami. Licz
ne ubytki w tle.
- Witraż herbowy, w kształcie rombu identyczne
go jak poprzedni, w tarczy z jeleniem wyskakują-

1 2. 3. Witraż z herbem Dołęga rodziny Zelewskich (Żelewskich) z okolic Sta
rogardu Gd. przed (1) i po konserwacji (2, 3)
4.5.6. Witraż z herbem Brochwicz rodziny Zelewskich (Żelewskich) z terenu b. 
Prus Wschodnich przed (4) i po konserwacji (5, 6)
7. 8. Fragment witraża z klejnotem herbu niemieckiego przed (7) i po konse
rwacji (8)

(zdjęcia: 1, 4, 7 - Konstanty Lyskowski. 2. 3. 5, 6. 8 - Jerzy Wilde)
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cym zza muru w prawo, z hełmem, z koroną szla
checką i trzema strusimi piórami w klejnocie; tło 
fioletowe jak w poprzednim. Dwudzielna tarcza 
miała spękaną dolną część (ceglany mur). Potłu
czone były strusie pióra (niewielkie ubytki) i ko
rona. Dużo braków w fioletowym tle.
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- Witraż herbowy w kształcie górnej części rom
bu, czyli trójkąta o podstawie 40 cm i wysokości 26 
cm, przedstawiający hełm z koroną i rogami ba
wolimi w klejnocie. Tarcza hełmu niestety nie ist
nieje. Duże ubytki w tle i popękane rogi.
W kwaterach tych większość szybek ma opraco
wania malarskie (oprócz tła), szkło grubości 1-2 
mm. Szprosy ołowiane (o szerokości 4 mm) w 
większości zachowały się.

W latach 1984-1985 przeprowadziłem konserwa
cję witraży. Prace wykonałem w Pracowni Witra
ży Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika w Toruniu, korzystając z uprzej
mości, zainteresowania i fachowych rad pana doc. 
Konstantego Łyskowskiego i pani Marii Kru- 
szczewskiej. Celem konserwacji było stworzenie 
uporządkowanej kompozycji powstałej z 
oryginalnych kolorowych szkiełek i neutralnych 
uzupełnień w celu uwypuklenia tego, co stare. 
Chodziło o uratowanie maksymalnej ilości szkła 
oryginalnego (zachowując je, oczyszczając i kle
jąc) i uzupełnienie ubytków szkłem neutralnym - 
bezbarwnym, lekko patynowanym, stanowiącym 
jednak w sposób czytelny element nowy. Szkła 
uzupełniane delikatnie sygnowałem datą konse
rwacji. W przyjętej metodzie nie chodziło o wyko
nanie kwater „jak nowych" czy kopii, ani też o 
dokładne powtórzenie czy uzupełnienie opraco
wań malarskich. W miejscach koniecznych, dla 
czytelności dawnego rysunku, wstawki zostały 
podrysowane konturem.
Po „rozpakowaniu” kwater z szyb osłonowych i 
taśm nastąpiło wstępne uporządkowanie szkieł. 
Należy zaznaczyć, że nie wszystkie szybki fioleto
wego tła znalazły się w miejscach ich pierwotnego 
ułożenia. Małe rozmiary i duża liczba tych luź
nych kawałków uniemożliwiły znalezienie ich 
pierwotnego miejsca w kwaterze. Niewykluczone 
też, że pochodziły one z innych rozbitych kwater. 
Zmusiło to do pewnych decyzji i korekt dotyczą
cych rozmieszczenia tych kawałków w konserwo
wanych kwaterach. Dla czystości kompozycji naj
mniejsze kawałki nie zawsze zostały wykorzysta
ne. Pewną trudność sprawiło też odklejenie szkie
łek od szyby, do której były przez właściciela 
przyklejone. Wyjęcie starych złączeń ołowianych 
wymagało również dużo precyzji i ostrożności ze 
względu na bardzo małą grubość szkła (do 2 mm) i 
skamieniały kit. Następnie wszystkie szybki zo
stały oczyszczone z resztek kleju i kitu specjalnie 
dobranym rozpuszczalnikiem i ciepłą wodą i pod
dane kąpieli w odpowiednim związku chemicz
nym w celu ostatecznego oczyszczenia i zahamo
wania korozji szkieł. Popękane szkła zostały skle
jone bezbarwnym klejem epoksydowym. Dla czy
telności kompozycji w miejscach koniecznych 
zdecydowałem się na wstawki z bezbarwnego 
szkła o grubości 1-2 mm, sklejonego klejem z szy

bami starymi, a nie łączonego dwuteownikiem o- 
łowianym. Mają one wcześniej wypalone podry- 
sowania konturem i są patynowane. Przycięcie 
tych wstawek wymagało wyjątkowej precyzji. Po
zostałe nowe szyby zostały odpowiednio dobrane i 
pokryte pewną ilością patyny (po wypaleniu w 
piecu w temp. 650°C); tak, by straciły całkowitą 
przezroczystość. Najmniejsze ubytki uzupełniłem 
bezbarwnym wypełniaczem. Całość została opra
wiona w nowy ołów o szerokości 4 mm.

W wyniku przeprowadzonych przeze mnie poszu
kiwań i dzięki pomocy kustosza Muzeum Zamko
wego w Malborku, dra Janusza Ciechanowskiego 
udało się rozszyfrować herby z odnalezionych wi
traży, poznać genezę ich powstania i nazwiska 
autorów projektów.
Projekty szczęśliwie zachowały się i znajdują się 
obecnie w Muzeum Zamkowym. Witraże pocho
dzą z 1821 r., z okresu odbudowy zamku prowa
dzonej przez K.F. Schinkla; jego podpisy widnieją 
na projektach. Witraże te umieszczone były w 
Sali Rycerskiej tzw. Wielkiego Refektarza na 
Zamku Średnim. Projekty barwne wykonali rów
nież w 1821 r. Adam Breysig i August Lobgott 
Randt z uczniami. Witraże przeze mnie zakonser
wowane pochodzą z czwartego okna zachodniej 
elewacji Sali Rycerskiej.
Na projektach witraży znajdują się obydwa odna
lezione herby - okazało się, że są to herby rodzin 
polskich mieszkających na terenach przyłączo
nych po pierwszym rozbiorze-Polski do Prus oraz 
herb niemiecki, z którego zachował się jedynie 
klejnot z rogami bawolimi. Wszystkie herby u- 
mieszczone były w jednym oknie. Na projektach 
znajduje się też spis nazwisk innych rodzin pol
skich i niemieckich, których herby zostały u- 
mieszczone w witrażach okiennych. Rodziny te 
na początku XIX w. ofiarowały znaczne sumy pie
niężne na restaurację i odbudowę zamku w Mal
borku. Dzięki zachowanym projektom herby ofia
rodawców udało się rozszyfrować. Herb ze złotą 
podkową i strzałą w czerwonej tarczy, podtrzymy
wany przez stojącego rycerza, jest herbem Dołęga 
z odmianą - czerwone pole i złota podkowa; w her
bach polskich Dołęga ma pole błękitne i srebrną 
podkowę. Herbem tym pieczętowała się rodzina 
Zalewskich (lub Żelewskich) z b. powiatu staro
gardzkiego. Herb z jeleniem wyskakującym zza 
muru jest herbem Brochwicz z odmianą. Należał 
on do innej rodziny Żelewskich (Żelewskich) mie
szkającej na terenach b. Prus Wschodnich.
Choć odnalezione witraże nie okazały się zaginio
nymi witrażami średniowiecznymi, to dzięki roz
szyfrowaniu herbów stanowią cenne świadectwo 
pozytywnej postawy Polaków na Ziemiach Pół
nocnych. Ponadto witraże te stanowią obecnie je
dyny ślad dawnych witraży malborskich, które 
prawie w całości zaginęły.

Tomasz Urbanowicz
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NASZ FELIETON

...I po szkodzie 
głupi
NX ikt nie pyta dziec

ka o teorią kwantów, ani nie oczekuje opinii analfabety 
o celowości badania kosmosu. 0 zabytkach jednak 
może mówić i pisać każdy, choćby jego emocje prze
kraczały intelekt. Sprawa Sycyny i chlewów wzbudziła 
wiele polemik i kontrowersji, z których większość doty
czy odbudowy zabytków i wznoszenia obiektów pseu- 
dohistorycznych. Można się z nimi zgadzać lub nie. 
Ochrona niektórych zabytków i miejsc historycznych 
kosztem innych - to część polityki kulturalnej pańs
twa. Co jednak należy sądzić o poglądach wyrażonych 
w liście do redakcji „Sztandaru Młodych” opublikowa
nym w nr. 46 z 6/8 kwietnia 1987 r.?
„Kto będzie przyjeżdżał do Sycyny, aby zobaczyć dom 
Kochanowskiego? Różnego rodząju drapicbrusty 
(podkr. fel.) z tytułami dr., doc., prof., którzy sami nic 
nie napisali i tę swoją pustkę usiłują pokrywać rzeko
mą troską o zachowanie kultury".
„Również i u nas idioci spod tego samego znaku go
towi przeszkadzać w rozbudowie obiektów gospodar
czych w imię głupoty podlanej sosem prymi
tywnej troski o rzeczy drugorzędne”.
„Komu służy utrzymanie tej budy w Żelazowej 
Woli?”
„Śmieszy mnie ten prymitywny kult różnego ro
dzaju intelektualistów^ i »miłośników« tej czy innej 
postaci historycznej”.
„Ten prymitywny kult »miejsc« byłby może uspra
wiedliwiony wśród ludów ciemnych, ale dziś?” 

„Ten idiotyczny kult miejsc wśród wyznawców reli- 
gii np. katolickiej” i tak dalej w tym samym stylu. 
Można by odpowiedzieć arabskim przysłowiem „pies 
szczeka, karawana idzie dalej”, ale sprawa jest dość 
poważna, gdyż wojowniczy i nasączony agresją tekst, 
którego niektóre sformułowania, naruszając godność 
ludzką, godząc w zasady ochrony zabytków, będącej 
„powinnością wszystkich obywateli”, obrażają pamięć 
ludzi nauki i kultury, dzięki którym ocalało tak wiele 
dokumentów historii, stanowią dość charakterystyczny 
przykład argumentacji już nie przeciwników, ale wro
gów naszej kultury. Passus „idiotyczny kult miejsc 
wśród wyznawców religii katolickiej” (autorowi chodzi 
o... Ziemię Świętą) narusza przy tym dobra chronione 
art. 193 §1 naszego kodeksu karnego („Kto publicznie 
lży, wyszydza lub poniża grupę ludności z powodu jej... 
przynależności wyznaniowej...”). Czyżby autor wołał 
widzieć chlewy w miejscach wszystkich świątyń i 
miejsc kultu, kościoła Mariackiego, Jasnej Góry czy 
Sw. Lipki? Nie będę o to pytał owego St. Jaronia pod
pisanego pod listem do „Sztandaru”, chciałbym mu je
dynie przypomnieć, i jemu podobnym, co Jan Kocha
nowski może właśnie w Sycynie napisał:

„...Polak mądry po szkodzie:
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, 
Nową przypowieść Polak sobie kupi, 
Że i przed szkodą i po szkodzie głupi.”

Felietonista
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Dworskie 
pojazdy 
i uprzęże
„Po wszystkich razem drogach tętnią i tur
kocą
Taradajka za koczem, koczyk za karocą. 
Tu się cisną przez groble lub też drą przez 
lasy
I lekkie soliterki i ciężkie kolasy:
Tam znów dezobliżantki, dormezy, skarb
niczki,
A czwatem i na przełaj graniczkami brycz
ki. "
(F. Morawski, Wizyta w sąsiedztwo, 1841)

Po upadku Rzeczypospolitej w 1795 r. za
marto życie państwa. Warszawa zamilkła, 
straciła swoją barwę i ruchliwość, z której 
słynęła w czasach ostatniego monarchy, 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Zniszczona działaniami wojennymi Powsta
nia Kościuszkowskiego, struchlała po jego 
upadku, przestała przyciągać szlachtę, 
kupców, publicystów i dyplomację. Zmieni
ło się życie rodzin polskich. Ziemiaństwo 
zamknęło się w swych pieleszach, oddając 
się gospodarce rolnej, odrabiając straty i 
zniszczenia.

Nie zależało już nikomu na zadawaniu szy
ku najmodniejszą karetą dezobliżantką (ka
retą na jedną osobę, soliterką), bastardą 
czy vis-a-vis. Nikt nie sprzedałby już wsi, 
jak Ignacy Rychłowski, by przejeżdżać się 
po Warszawie piękną berlinką. Do życia na 
wsi potrzebne były inne rodzaje pojazdów: 
skromne, mocne i zwrotne, przydatne na 
złych traktach wiejskich.

Najbardziej odpowiednim pojazdem dla 
Polaków prowadzących specyficzny tryb 
życia na wsi była bryczka, genialny przez 
swą uniwersalność twór rodzimy, powstały 
zapewne około połowy XVIII w. Niesłusznie 
uważana za dzieło Austriaka T.G. Adamsa z 
około 1818 r., rozpowszechniona falą mody 
via Wiedeń w latach trzydziestych XIX w. w 
krajach Europy Zachodniej i Anglii, dopiero 
w książce węgierskiego autora Laszló Tar- 
ra (Karren-Kutsche-Karosse, 1970) spra
wiedliwie uznana została za wynalazek pol
ski. O polskości świadczy nie tylko samo 
słowo bryczka, lecz także zachowane in
wentarze wozowni z XVIII w., w których od
najdujemy bryczki skórą obite, z budami 
skórzanymi i płóciennymi, wyplatane chru
stem, malowane i otwarte. Nasza bryczka z 
pierwszej połowy XIX w. zrobiła zawrotną 
karierę w całej Europie Wschodniej, a w 
odmianie podróżnej również w krajach jej 
środkowej części. Spopularyzowana w

(lot. Marek Kalinowski)

wielu wersjach przetrwała, jako najliczniej 
reprezentowany typ uniwersalnego pojaz
du, do drugiej wojny światowej. Anonimo
wy konstruktor pierwszej bryczki zapewne 
nie dowiedział się nigdy, jak wielki wniósł 
wkład w kulturę europejską.

Osiemnastowieczna bryczka była pojaz
dem podróżnym dla mniej zamożnych. 
Doskonale zastępowała drogą i wytworną 
dormezę (fr. dormire - spać), po staropol
sko zwaną leżajką. Zasadą budowy bryczki 
było płaskie dno i długa stosunkowo 
skrzynia pozwalająca na podróż w pozycji 
leżącej. Dla osłony przed złymi warunkami 
atmosferycznymi, miała ona specjalnie 
skonstruowaną budę ze skóry podszytej 
płótnem lub suknem i skórzane fartuchy na 
nogi. Głęboka skrzynia umożliwiała po
mieszczenie potrzebnych bagaży, a kuferki 
na tylnym i przednim podwoziu w miarę 
potrzeby zastępowały kareciane, płaskie 
walizy umieszczane na dachu, które zwano 
waszami. Skrzynka na pochodnie i maźnica 
uwiązana z boku lub na końcu rozwory były 
charakterystycznymi i jakże potrzebnymi 
dodatkami.

W miarę postępu technicznego bryczki z 
trzęsących stały się kołyszące, zawieszone 
na resorach w kształcie litery „C". Dopiero 
wynalezienie resorów eliptycznych w 1804 
r. przez Obadiacha Elliotta pozwoliło na 
wszelkiego rodzaju odmiany konstrukcyjne 
z resorami eliptycznymi, pół- i ćwierćreso- 
rami amortyzującymi wstrząsy na złych i 
wyboistych drogach. Udoskonalone już, 
żelazne, pótoliwne osie nie wymagały sma
rowania w czasie podróży, a latarnie na 
świece zapewniały oświetlenie drogi ko
niom i woźnicy. Nie znaczy to jednak, że 
wszystkie bryczki były resorowane i o- 
świetlone latarniami. Jakże często posługi
wano się jeszcze pochodniami. W „Izis 
Polskiej” (1822, t. 1) czytamy: „[Bryczek]... 

używają panowie do podróży, którzy chcą 
kosztowniejszych powozów oszczędzić lub 
incognito zachować; ulubione są od tych, 
co wygodę i oszczędność więcej ceniąc od 
mody, nie chcą się na zmienność ostatniej 
wystawiać, a czasem ci Ichmość co pie
chotą chodząc, za polepszeniem swoich fi
nansów, o powozach zamyślają, nie chcąc 
zaś obrażać skromności i zachowując 
stopniowanie, siadają najprzód do bryczki, 
aby się dopiero później do koczów, a z 
czasem do karet przesiedli.” A więc brycz
ka podróżna określała status właściciela. 
Mogła czasem służyć za kamuflaż. Znaczy
ła jednak mniej niż kocz, a kocz mniej niż 
kareta. W inwentarzach wozowni dwor
skich na pierwszym miejscu odnajdujemy 
karety, dalej powozy, kolaski, koczyki. Za 
nimi umiejscowiano bryczki, wózki, sanki, 
wozy, uprzęże i akcesoria. W skromnych 
dworkowych zabudowaniach gospodar
czych stały najczęściej bryczki nejtyczanki 
(od Neutischen - Nowy Cieszyn), koczo- 
bryki, wozy wasągowe, półkoszki, taradajki, 
biedki, sanie i saneczki.
W latach sześćdziesiątych XIX w. pojawił 
się powóz wyjazdowy na resorach - wolan- 
cik. Drewniane, długie resory tarantasów i 
taradajek zostały zdecydowanie zastąpio
ne nowymi, żelaznymi. Jeśli stały jeszcze w 
wozowniach w stanie możliwym do użytku, 
służyły do wyjazdów w pole, na polowanie,

1. Obraz Canaletta przedstawiający Krakowskie 
Przedmieście od strony placu Zamkowego w la
tach 1767-1768; na pierwszym planie soliterką - 
dezobliżantka
2. Bryczka warszawska na resorach (wg „Izys 
Polska", t. 1. 1822)
3. Bryczka wiedeńska (wg „Wiener Moden", 
1835)
4. Nejtyczanka szydłowiecka na resorach elip
tycznych z przełomu XIX i XX w.
5. Nejtyczanka konstrukcji rozworowej z końca 
XIX w.
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12 i.

6. Wózek na resorach drewnianych, tzw. legajzach, z początku XX w.
7. Linijka wschodnia resorowana z końca XIX w.
8. Linijka na toczonych „nóżkach" z XX w,
9. Sanki spacerowe z początku XX w.
10. Sanie wyjazdowe z odbojami i baranicą z przełomu XIX i XX w.
11. Tarantas małopolski z początku XX w. (zdjęcie z 1904 r.)
12. Koczobryk odkryty z Fabryki Bryczek i Wozów Józefa Szczepanowskiego 
w Szydłowcu z ok. 1890 r.
13. Wózek „na dęgach" w zaprzęgu krakowskim (zdjęcie sprzed 1910 r.)
14. Bryczka podolska z początku XX w.
15. Bryczka podhalańska z początku XX w.
16. Rysunek Stanisława Wolskiego „Z pierwszym śniegiem w Aleje" (wg „Ty
godnika Ilustrowanego", t. 8, 1886)
(reprod.: 1 - Jadwiga Kotzowa, 2, 3, 13, 16 - z archiwum Dziatu Pojazdów 
Konnych Muzeum-Zamku w Łańcucie, rys, i zdjęcia: Wrzesiaw Żurawski)
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na grzybobranie. Wkrótce zastąpiły je po
wszechne linijki o jednym, długim siedze
niu tapicerowanym, mogące pomieścić do 
czterech osób. Na polowania używano 
również wozów podjazdowych dla myśli
wych, które były większe od zwykłych lini
jek i dłuższe, przeważnie czterokonne, z 
kozłem stangreckim i koszem na zwierzynę 
umieszczonym „na huśtawce”.

Jak wyglądały owe nejtyczanki, które spro
wadzano z fabryki Heinricha Ullmana z No
wego Cieszyna, nie wiemy, chociaż w Gali
cji cieszyły się ogromną popularnością. 
Więcej nieco wiemy o nejtyczankach pro
dukowanych w „Fabryce Bryczek i Wozów 
Józefa Szczepanowskiego” w Szydłowcu 
(od 1883 r.). Były one dwojakiego rodzaju: 
o skrzyni z plecionki, bez podjazdu, czte
roosobowe, o podwoziu resorowanym lub

na dęgach (wzdłużne resory drewniane); 
druga wersja była lżejszą, dwuosobową 
bryczką z kozłem, bardziej luksusową, na 
resorach eliptycznych lub półresorach. 
Koczobryki, modne szczególnie w połowie 
XIX w., łączyły formę podróżnego kocza z 
bryczką. Miały budę brezentową do przypi
nania, ławeczkę z tyłu na kuferek, drzwiczki 
i stopień do wsiadania. Tapicerowane sie
dzisko, fartuchy na nogi zapewniały pewien 
komfort. Oprócz nejtyczanek i koczobry- 
ków używano wózków galicyjskich, węgier
skich, krakowskich, wasągów, półkoszków. 
Obok resorowanych z żelaznymi osiami, 
budowano w wiejskich, anonimowych war
sztatach wdzięczne, choć prymitywne wóz
ki o drewnianych osiach i resorach - owe 
wspomniane już tarantasy i taradajki.

W każdej dworskiej wozowni stały sanie. W 
zależności od terenu i statusu właścicieli 
zwiększała się nie tylko ich liczba, ale prze
de wszystkim różnorodność. Drewniane



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Poznańskie 
zabytki cechowe

skrzynkowe sanie z koztem, przydatne do 
komunikacji z najbliższym miasteczkiem, z 
dworcem kolejowym, miały charakter wy
jazdowy. Inne były myśliwskie, mniejsze, 
najczęściej dwuosobowe, inne spacerowe, 
kuligowe, a bywały i podróżne na kształt 
karety na płozach. Formy nadsania przy
bierały przeróżne kształty, a snycerze i ar
tyści mieli okazję do prezentowania znajo
mości mitologii, egzotycznej fauny, rajskich 
ptaków, postaci z komedii dell'arte. Mniej 
wymyślne niedźwiedzie i łabędzie były czę
stymi tematami wykorzystywanymi przez 
rzeźbiarzy wiejskich. Bogato przyozdobio
na uprząż, naszywana janczarami, koloro
we siatki zarzucane na konie przeciw pecy
nom (grudki śniegu wybijane kopytami 
koni) i dzwonki nadawały kuligom czy 
szlichtadom niezapomnianego uroku.

Gdy pod koniec XVIII w. zanikł zwyczaj 
dworskich zabaw zimowych na placach i 
dziedzińcach miast i rezydencji zachod
nioeuropejskich, w Polsce kuligi szlache
ckie i mieszczańskie stały się zwyczajem 
powszechnym, o którym tyle czytamy w pa
miętnikach i literaturze. Im bliżej końca XIX 
w., tym sanie stawały się mniej wymyślne w 
formie i skromniejsze w dekoracji. Najczęś
ciej skrzynia przybierała kształt szerokiego 
pantofla, którego nos tworzyły dwie scho
dzące się płozy. Sanie małopolskie otrzy
mywały z przodu wygięty esowato śnieżnik 
osłaniający przednią ławeczkę. Dwuosobo
we, tapicerowane siedzisko, z materacy
kiem i baranicą na nogi, zapewniało przy- 
tulność i wygodę. Zbiegające się i zakoń
czone fantazyjną rzeźbą płozy zostały jed
nak ucięte powyżej zgięcia, a obok pojawi
ły się dwa wachlarze. Z tyłu często doda
wano ławeczkę. Na terenach wschodnich 
do płóz dodawano boczne odboje chronią
ce sanie przed uderzeniem, gdy „szły w 
zatokę”.

Wielobarwne, upstrzone piórami, pompo
nami, janczarkami i mnóstwem ozdób u- 
przęże sankowe z drugiej połowy XVIII i 
pierwszej połowy XIX w. przepadły bezpo
wrotnie. Ich miejsce zajął zaprzęg parzysty, 
orczykowy, powożony z koziołka przednie
go. Konie w chomątach krakowskich, o- 
zdobionych kolorowymi chustami, z brzę- 
kadłami i janczarami, drobne, lecz rącze, 
stwarzały ten niepowtarzalny, nasz narodo
wy styl zaprzęgu, od dawna używany przez 
włościan z okolic Krakowa, a uszlachetnio
ny w XIX w. przez polskie dwory, rozpo
wszechniony w całej południowej części 
kraju po Warszawę, gdzie każda dorożka 
manifestowała swą polskość.

Teresa Żurawska

W dawnych wiekach rzemieślnicy zrzesze
ni byli w organizacjach zawodowych, zwa
nych cechami. Skupiały one takie same? 

pokrewne lub uzupełniające się zawody. 
Zadaniem danego cechu było organizowa
nie surowców, czuwanie nad zapewnie
niem rynku zbytu, kontrolowanie jakości 
wyrobów, sprawdzanie liczby zatrudnienia 
czeladników i uczniów, ściąganie opłat ce
chowych, ściganie i tępienie partaczy dzia
łających przeważnie na przedmieściach. 
Cech bronił gospodarczych i prawnych in
teresów swoich członków, pełnił funkcje 
społeczne, polityczne, artystyczne, religijne 
i towarzyskie.
Organizacje cechowe powstawały zaraz po 
lokacji miast. Poznań otrzymał prawo loka
cyjne w 1253 r. Na lewym brzegu Warty 
powstało miasto z ratuszem i kościołem 
farnym Św. Marii Magdaleny. Zaczęła na

pływać doń ludność trudniąca się różnym 
rzemiosłem, pojawiły się pierwsze kramy, 
•budy i jatki. Wystąpiła potrzeba unormowa
nia i zorganizowania nowych form życia. 
Zaczęły powstawać pierwsze cechy, naj
starsze znane utworzone zostały w 1288 r. 
- byli to rzeźnicy, piekarze i kramarze. Ce
chy otrzymały statuty, które zatwierdzała 
Rada Miejska; były one podstawą prawną 
ich działalności, określały bardzo precyzyj
nie prawa i obowiązki członków.
Liczba cechów w Poznaniu była ściśle 
związana z rozwojem miasta. W okresie 
największej prosperity, w drugiej połowie 
XVI w. - początku XVII w., było ich około 30. 
Przodowali jak zwykle kupcy, krojownicy 
sukna, kramarze, złotnicy. Upadek cechów 
nastąpił w drugiej połowie XVIII w., wiązał 
się z nieprzestrzeganiem statutów, działa
niem wielu rzemieślników poza cechem,' 
wreszcie z rozwojem manufaktur, a później 
przemysłu.
W każdym cechu istniała trójstopniowa 
hierarchia. Najniżej znajdował się termina
tor, czyli uczeń. Nie wykonywał on samo
dzielnie żadnej pracy, uczył się zawodu i 
pracował pod dyktando mistrza. Gdy był 
niesforny i nieposłuszny, mistrz karał go 
„dobrym obyczajem", czyli po prostu bi
czem, takim np., jaki znajduje się w po
znańskim Muzeum Narodowym. Trzonek 
wykonany jest z trzciny, a bicz z ciasno 
splecionych, skórzanych pasków. Na spo
dzie trzonka wycięty jest damski bucik z 
cholewką na obcasie, co świadczy o tym, 

że bicz należał do cechu szewców. Po u- 
kończeniu przez terminatora nauki nastę
powały uroczyste wyzwoliny na czeladnika, 
czyli towarzysza, dokonywane na ogólnym 
zebraniu cechu. Mógł on już wówczas pod
jąć samodzielną pracę w określonym rze
miośle i stawał się członkiem cechu. Wy
zwolenie na mistrza następowało po speł
nieniu trzech podstawowych warunków: 
odbycia wędrówki po kraju i za granicą, 
przedstawienia sztuki mistrzowskiej, czyli 
majstersztyku i posiadania własnego war
sztatu. Praca w warsztacie trwała od świtu 
do zmroku; zwyczaj ten istniał od średnio
wiecza i utrzymał się do XVIII w.
Najważniejszym wydarzeniem w życiu co
dziennym cechu była kwartalna „schadz
ka”, czyli zebranie wszystkich członków w 
gospodzie cechowej. Przed rozpoczęciem 
zebrania sługa cechowy zawiadamiał 
wszystkich mistrzów o dniu i godzinie spo
tkania. Chodził od warsztatu do warsztatu z 
obesłaniem - przedmiotem stanowiącym 
rodzaj legitymacji cechowej (zob. „Spotka
nia z Zabytkami", nr 1, 1987). Obesłania 
były metalowe lub drewniane i miały różne 
formy. Z Poznania znamy m.in. obesłanie 
cechu rzeźników, bardzo ozdobne, dekoro
wane z obu stron, z datą „1754”. Na jednej 
stronie znajdują się emblematy cechu rzeź- 
nickiego: dwa skrzyżowane tasaki i głowa 
wołu, na drugiej - pasący się baran i noże. 
Na obu stronach wyryte zostały nazwiska 
ówczesnych starszych cechu. Najważniej
szymi osobistościami na schadzkach byli 
właśnie oni, wybierani raz do roku. Zasia
dali na honorowych miejscach i przewodni
czyli zebraniom. Omawiano na nich 
wszystkie najpilniejsze sprawy, np. zmiany 
statutowe, nowe wybory starszych, wyzwo
liny czeladnicze. Dla podkreślenia swojej 
funkcji starszy posiadał różne przedmioty 
świadczące o jego wyjątkowej ważności i 
władzy. Były to laski, łańcuchy, pierścienie, 
zawieszenia. Imponujących rozmiarów, bo
gato zdobione złoceniami i safianem są 
pochodzące z drugiej potowy XVIII w. laski 
cechu stolarzy. Wyjątkową precyzją wyko
nania odznacza się berełko, niestety, nie 
wiadomo dziś, jaki cech był jego właścicie
lem. Wykonane zostało w XVII w. z blachy 
złoconej i grawerowanej, rękojeść obciąg
nięto skórą z jaszczura.
Bardzo dużą wagę na zebraniach przywią
zywano do przedmiotów stanowiących wy-
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1.2. Obesłanie cechu rzeżnickiego z 
1754 r.: awers (1) i rewers (2)
3. Skrzynia cechu stolarzy z XVIII w.
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posażenie stołu w gospodzie cechowej. 
Najważniejszym z nich była tzw. lada, czyli 
skrzynia cechowa, drewniana lub metalo
wa, w której przechowywano dokumenty 
cechu, pieniądze, pieczęcie. Lada cechu 
stolarzy z XVIII w. wykonana została z 
drewna i ozdobiona intarsjami. Na przed
niej i bocznych ścianach skrzyni przedsta
wiono emblematy rzemiosła stolarskiego: 
cyrkiel, przykładnicę, strug i dłuta. Interesu
jąca jest również skrzynia cechu murarzy z 
datą „1678”, drewniana z metalowymi oku
ciami, wewnątrz znajdują się liczne prze
gródki i skrytki na przechowywanie róż
nych dokumentów i przedmiotów. Wyso
kim poziomem artystycznym odznacza się 
srebrna kasetka na przybory do pisania 
Bractwa Kupieckiego (była to także organi
zacja cechowa), wykonana przez czynnego 
w latach 1695-1709 złotnika Pawła Raabe. 
Oprócz lady na stole znajdowały się lichta
rze, przybory do pisania, dzwonki, pieczę
cie, skarbonki, do których wrzucano datki 
na uboższych i potrzebujących rzemieślni
ków. Nie brakło także kubków, dzbanów, 
konwi i wilkomów, czyli pucharów. Były to 
najczęściej przedmioty z cyny, dużo rza
dziej ze szkła. Najbardziej reprezentacyjny 
charakter miały wilkomy dekorowane em
blematami cechu, z wyrytymi lub zawieszo
nymi tabliczkami z nazwiskami starszych, 
jak np. wilkom cechu kuśnierzy z XVII w. 
Jego górna partia dekorowana jest szere

giem lwich główek, do których umocowane 
są zawieszki z nazwiskami starszych ce
chowych. Przedmioty te służyły do rytual
nego picia piwa przez nowo kreowanego 
mistrza czy też gości cechu. Muzeum Naro
dowe w Poznaniu ma w swoich zbiorach 
przepiękną szklanicę szewców z malowa
nymi scenami z życia cechu i napisem: 
„Kto i tei szklanic! pic bendzie, daj Boże, 
żebi buty robił do stu lat. Anno Domini 
1651".
Każdy cech przywiązywał ogromną wagę 
do życia religijnego, święci patronowali or
ganizacjom rzemieślniczym, np. św. Błażej 
był patronem cechu rzeźników, św. Kryspin 
i Kryspinian - szewców, św. Eligiusz - ma
larzy. Na patronów cechów wybierano 
świętych, którzy w swoim życiu choć przez 
krótki okres byli związani z danym zawo
dem, niekoniecznie wykonując go. Obraz 
przedstawiający św. Homobonusa - patro
na krawców wykonany został w 1799 r. w 
Poznaniu i jak głosi napis na odwrocie, za
wieszono go w kościęle. Bogatsze cechy 
poznańskie posiadały w kościele farnym 
(obecnie nie istnieje) swoje kaplice lub oł
tarze. Dziś już tylko ze starych opisów lub 
lustracji możemy dowiedzieć się, jaki pano
wał w nim przepych i bogactwo, między 
innymi dzięki fundacjom rzemieślników.
Wyjątkowej rangi wydarzeniem w życiu ce
chu były pogrzeby jego członków, zawsze 
bardzo uroczyste, niesiono wówczas zapa-

4. Szklanica cechu szewców z 1651 r.
5. Obraz z 1799 r. przedstawiający św. Homobo
nusa, patrona cechu krawców
(zdjęcia: 1, 2, 4, 5 - Zygfryd Ratajczak. 3 - Ry
szard Rau)

lone świece i chorągwie cechowe. Nie- 
wzięcie udziału w tej uroczystości było 
równoznaczne z zapłaceniem kary w wo
sku lub pieniądzach.
Rola cechów w życiu codziennym dawnych 
miast była ogromna. Młody człowiek stykał 
się z cechem rozpoczynając naukę, będąc 
mistrzem, rzadko starszym cechu. Cech to
warzyszył człowiekowi przez całe życie, or
ganizując je nie tylko w sferze zawodowej, 
ale także towarzyskiej i religijnej.

Magdalena Mrugalska
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Polskie herby 
na zabytkach

(rys. Anna Drewnowska)

JANINA - tarcza w tarczy - tak też ten herb 
nieraz nazywano. Od XVII w. często ryso
wano tarczę widzianą pod kątem - zob. 
herb króla Jana III w „Spotkaniach", nr 1, 
1986. W klejnocie pawie pióra. Znany już w 
XV w., legendy wiążą go z nadaniem Chro
brego, a nawet wcześniejszym, z czasów 
pogańskich. Herbowni: Biatobocki, Bidziń- 
ski, Bielecki, Branicki, Chotelski, Gaboński, 
Janikowski, Janowski, Jaroszewski, Kań
ski, Karski, Kaszewski, Kiełczewski, Ko
łaczkowski, Łęcki, Maciejowski, Narajo- 
wski, Olbiecki, Opocki, Pełka, Piasecki, 
Podlodowski, Potocki, Przezwocki, Pszon- 
ka, Rzeczycki, Sobieski, Stojewski, Stoiń- 
ski, Strzeszkowski, Suchodolski, Tarna
wski, Unieszowski, Urzazowski, Wierzbięta, 
Wolicki, Zaduski, Zawadzki, Zawieprzki, Ze- 
rzyński, Żulicki.

TOPÓR - topór na krótkim stylisku, takiż w 

klejnocie. Znany w średniowieczu, podanie 
mówi, że z czasów legendarnego Lecha 
pochodzi. Herbowni: Balicki, Bełchacki, 
Białośliwski, Boguski, Bokszański, Bora
tyński, Brzozowski, Butrym, Chroberski, 
Czyżowski, Danaborski, Decius, Długobor- 
ski, Dzierżbicki, Golanczewski, Grocholski, 
Grylewski, Gumowski, Hynek, Jakubowski, 
Jarnowski, Jasiński, Jewłaszewski, Jezier
ski, Kaliński, Kamiński, Kłoński, Konarski, 
Koryciński, Krasnopolski, Krzetowski, 
Krzywczycki, Księski, Kunat, Łowieniecki, 
Marcinkowski, Masfomiecki, Matuszewski, 
Międzygórski, Modliszewski, Morawicki, 
Morski, Narbut, Nekanda, Niedrowski, Nos, 
Obodziński, Odolikowski, Okołow, Okulicz, 
Ossoliński, Ostrowicki, Paczyński, Piekar
ski, Pilczycki, Pilecki, Pisarzewski, Pląsko- 
wski, Płaza, Prusinowski, Przyspolewski; 
Rabsztyński, Rokowski, Rykrski, Ryszko- 

wski, Ryterski, Szczawiński, Sieciech, Sie- 
kierzecki, Słupski, Smoszewski, Staręski, 
Szołajski, Ślezanowski, Tarło, Tarnowiecki, 

Tęczyński, Trąmbczyński, Trepka, Trlęski, 
Tułkowiecki, Wałdowski, Wąsowski, Wilko
wi ck i, Wolski, Wronowski, Zabieło, Zaklika, 
Zaleski, Zbyszewski, Żemła, Złotkowski, 
Zwierz, Żegota.

OKSZA - żeleżce halabardy z ułamanym 
drzewcem, niektórzy rysują topór, co łatwo 
z herbem Topór pomylić. W klejnocie pow
tórzone godło. Znany z XV w., przywędro
wał do nas z Czech. Herbowni: Błeszyński, 
Brzeski, Chocimowski, Chomętowski, Cze
chowski, Domarat, Gorlicki, Gosławski, 
Grabowski, Gramacki, Kłobukowski, Ktom- 
nicki, Miedzwiecki, Orzechowski, Pijano- 
wski, Radoszewski, Rey, Rzuchowski, Sie- 
mikowski, Strzelecki, Wątróbka, Włosto- 
wski, Zdrowski.

JELITA-trzy skrzyżowane kopie. W klejno
cie pół kozła wspiętego. Znany już w XV w., 
legenda mówi, że nadany przez Władysła
wa Łokietka rannemu rycerzowi na pobojo
wisku pod Płowcami w 1331 r. Herbowni: 
Anszeński, Bielski, Biesiad, Boglewski, Bo- 
rzobochaty, Borzymski, Chilchen, Ciesza- 
nowski, Czeczel, Czerkawski, Czermiński, 
Dąbrowski, Dębowski, Dobrzyński, Dzidu- 
ski, Dzieciątkowski, Dziewałtowski, Dziu- 
głowski, Fanuel, Francuz, Gajewski, Gawło
wski, Geometer, Gerdud, Głowa, Gołocki, 
Gomoliński, Gorlewski, Jajkowski, Jelito- 
wski, Kaliński, Kamisowski, Kamocki, Kicki, 
Kobielski, Korytko, Kossowski, Kożlaro- 
wski, Lasochowski, Lasota, Litosławski, Lu- 
czeliński, Łącki, Łapczyński, Lazniński, Ło- 
chyński, Łukowski, Małecki, Makowski, 
Marcinowski, Michałowski, Mietelski, Mir

ski, Misiowski, Modrzewski, Mokrski, Mo
rawicki, Mrowiński, Myśliborski, Pachoło- 
wiecki, Paczanowski, Paderewski, Paje- 
wski, Paprocki, Pieczkowski, Pieniążek, Pi- 
wakowski, Postękalski, Prumieński, Rado- 
goski, Rajski, Romer, Romiszewski, Secy- 
gniowski, Serny, Sielnicki, Skokowski, 
Skorkowski, Sokolnicki, Stokowski, Stru- 
mieński, Sypniowski, Szczekocki, Szydło
wski, Tarnowski, Węgleszyński, Wielkołuc- 
ki, Wierzejski, Wilczkowski, Wilkowski, 
Wolski, Wrzeszyński, Zakrzewski, Zaleski, 
Zamojski, Żeromski.

TRA1BY-trzy rogi myśliwskie złączone ust- 
nikami. W klejnocie strusie pióra. Znany w 
wiekach średnich, pono już za Chrobrego. 
Herbowni: Amfor, Brzeziński, Cyryna, Cza- 
szawski, Czaszyński, Dawidowicz, Dobiń- 
ski, Dyakowski, Dziewałtowski, Falczewski, 
Gorzkowski, Grobicki, Hryczyna, Iwaszkie
wicz, Jaszczotd, Jordan, Kierdej, Kolecki, 
Kolnicki, Kołek, Komajewski, Kosmowski, 
Kowinicki, Krąkowski, Krzykawski, Mięki- 
cki, Narbut, Niewier, Ościk, Otwinowski, 
Pakoszewski, Pietkiewicz, Pszonka, Radzi
wiłł, Rozwadowski, Rudomina, Rustejko, 
Rzeczkowski, Sadkowski, Schenhing, Sire- 
wicz, Siruc, Sośnicki, Stanczykiewicz, Sto- 
jowski, Świerczowski, Tokara, Tokarzewski, 

Walawski, Warzycki, Wierszut, Winarski, 
Włoczewski, Wojna, Wołk, Wyczółkowski, 
Żagel.

SUCHEKOMNATY - róg myśliwski, w złoto 
oprawny z takimże zawieszeniem, nad nim 
krzyż. W klejnocie strusie pióra. Znany od 
XV w. Herbowni: Bogorski, Drąbiński, Kaz- 
nowski, Kownacki, Łomiński, Miączyński, 
Milanowski, Owłoczyński, Pieńkowski, Ro- 
pelowski, Skalski, Słowikowski, Sopota, 
Stępokowski, Tuczkowski, Uhrowiecki.

STRZEMIĘ - strzemię, którego kabłąk sta
nowią proste listwy, a stopień w środku ma 
koliste rozszerzenie. W klejnocie strusie 
pióra. Znany w XIV w., legenda mówi, że za 
Chrobrego w boju nabyty. Herbowni: Boja- 
necki, Brzostowski, Buczyński, Burzyński, 
Chwalibog, Garlicki, Gołkowski, Janisze
wski, Janowski, Jeżowski, Kleczyński, 
Klempowski, Koczanowski, Korzeński, Kró
lewski, Kulewski, Kurowski, Lenczowski, 
Łysowiecki, Marszyński, Papłoński, Rudni
cki, Strojnowski, Strzemień, Sułowski, Sza- 
lewski, Świeborowski, Taszycki, Trzecieski, 

Wielopolski, Wojnarowski, Wróblewski, 
Wrzosowski, Wsieborowski, Wysocki, Za
borowski, Zagórowski, Zbylitowski, Zem- 
bocki.

Michał Gradowski
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Maciejowice: 
krajobraz po bitwie
Kilkadziesiąt kilometrów na południe od 
Warszawy, przy drodze do Puław leżą Ma
ciejowice - niewielka miejscowość na pra
wym brzegu Wisły. W świadomości Polaka 
jest ona nierozerwalnie związana z Insurek
cją Kościuszkowską, a ściślej z jej ostat
nim, tragicznym epizodem - klęską ponie
sioną 10 października 1794 r. w bitwie od
działów powstańczych z wojskami rosyj
skimi dowodzonymi przez gen. Fersena. 
Natomiast mało kto słyszał o miejscowoś
ciach Krępa i Podzamcze, również związa
nych z Insurekcją. Właśnie na polach mię
dzy Podzamczem i Oronnem rozegrała się 
bitwa, a na zamku w Podzamczu kwatero
wał Tadeusz Kościuszko. Ciężko ranny, zo
stał wzięty do niewoli w niewielkiej wiosce 
o nazwie Krępa, położonej kilka kilometrów 
dalej.
W miejscu, gdzie pojmano Kościuszkę 
wznosi się kopiec usypany czapkami przez 

20 tysięcy chłopów i rzemieślników w cza
sie patriotycznej manifestacji w 1861 r. Na 
kopcu stoi krzyż wystawiony w setną rocz
nicę śmierci Naczelnika, są też dwie tablice 
pamiątkowe. Dookoła rosną drzewa, rzuca
ją się w oczy stare topole, mocno nadwerę
żone przez wiatr.
O kilkaset metrów dalej usytuowany jest w 
Krępie dawny pałacyk myśliwski Zamoy
skich (a właściwie to, co z niego pozosta
ło), wybudowany pod koniec XIX w. według 
projektu Ksawerego D. Makowskiego. Do
1980 r. stał opuszczony i zdewastowany, w
1981 r. telewizja poinformowała, że został 
przekazany w prywatne ręce. Aż do 1986 r. 
nie działo się nic, jeśli nie liczyć pożaru, 
który strawił dziurawy dach i stropy. Pozo
stały spękane mury, a we wnętrzu resztki 
antykizujących fresków. Jeszcze wcześniej 
bezpowrotnie zginęły rzeźby w parku i pła
skorzeźby z frontowej ściany budynku. W 

pobliżu straszą zabudowania gospodarcze 
w podobnie fatalnym stanie. W 1986 r. sy
tuacja obiektu uległa korzystnej zmianie - 
przejął go nowy właściciel (plastyk z pobli
skiego Łaskarzewa), który rozpoczął prace 
zmierzające do odbudowy.
Prócz pałacyku wartość zabytkową ma 
zdziczały, ale nadal piękny park z urzekają
cą wiązową alejką półkoliście prowadzącą 
w stronę kopca. W pobliżu są też stawy, 
zaniedbane, zarośnięte, a przeważnie po 
prostu wyschnięte.
Warto również poświęcić kilka stów Pod
zamczu. Od 1557 r. istniał tu zamek Macie
jowskich, w XVII w. na jego miejscu wybu
dowano nowy (dla Zbąskich lub Oleśni
ckich), który uległ zniszczeniu w czasie In
surekcji. Właścicielami Podzamcza byli 
wówczas Zamoyscy, oni też na miejscu 
zniszczonego zamku wznieśli pałac, praw
dopodobnie według projektu Fryderyka A. 
Lessla. Później pałac był dwukrotnie prze
budowywany - w drugiej połowie XIX w. 
przez Ksawerego D. Makowskiego, a po 
raz drugi w XX w. Jest to budowla klasycy- 
styczna, murowana z cegły, tynkowana, 
piętrowa na planie prostokąta, dziewię- 
cioosiowa, nakryta dachem czterospado-
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1. Tablica pamiątkowa na kopcu Kościuszki w 
Krępie
2. 3. Dwór w K'ępie: w 1980 (2) i w 1986 r. (3)
4.5. Budynek gospodarczy w Krępie: w 1980 (4) i 
w 1986 r. (5)
6. Inny budynek gospodarczy w Krępie
7. Na postawienie w pobliżu krępskiego dworu 
takiego „pawilonu" byty pieniądze... 

wym. Na osi ganek o dwóch parach filarów, 
dźwigających taras otoczony żelazną balu
stradą. Uktad wnętrz dwutraktowy, z sienią 
na osi. We wnętrzach zachowała się część 
dawnego wystroju: parkiety, stropy, praw
dopodobnie również pozostałości pałaco
wej kaplicy. Obecnie pałac jest użytkowany 
przez Państwowe Gospodarstwo Ogrodni
cze (PGO) w Podzamczu. Obok stoi oficy
na, wzniesiona w połowie XIX w., dwukon
dygnacyjna, murowana z cegły, tynkowana, 

z portykiem na filarach od frontu, użytkowa
na przez nadleśnictwo. Pałac otoczony jest 
parkiem krajobrazowym z początku XIX w. 
o bogatym drzewostanie. Obecnie park 
jest zaniedbany. Znajdują się w nim pozo
stałości wzniesionych w drugiej ćwierci XIX 
w. w stylu romantycznego neogotyku ba
szty i stajni, a także tzw. rządcówka.
W pobliżu, już poza obszarem parku, usy
tuowany jest klasycystyczny budynek ad
ministracyjny (dziś dom mieszkalny), zbu
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dowany na planie podkowy, z gankiem o 
dwóch parach kolumn toskańskich, W 
1810 r. Stanisław Kostka Zamoyski założył 
tu „szkolę parobczańską", to jest szkołę 
gospodarstwa wiejskiego dla czeladzi 
dworskiej i oficjalistów leśnych. W tutej
szych dobrach jako jeden z pierwszych w 
Polsce wprowadził gospodarkę płodo- 
zmianową. W bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku, PGO wystawiło koszmarne, „no
woczesne" bloki mieszkalne.
Z zabytków Podzamcza należy również wy
mienić zbudowaną około połowy XIX w. 
kapliczkę przy drodze do Oronnego. Kap
liczka jest neogotycka, trójboczna, osadzo
na na cokole. W otoczeniu pałacu i parku 
jest również kompleks stawów, w dużo lep
szym (choć nie idealnym) stanie, niż w Krę- 
pie. Natomiast na rzece Okrzejce od wielu 
lat niszczeje nieczynny młyn.
Maciejowice, dzisiejsze centrum regionu 

(historyczną stolicą była Stężyca), są bar
dzo starą osadą. Ich historia, bogata i dłu
ga (podobnie jak historia Podzamcza i Krę
py) nie zaczyna się, ani nie kończy na bi
twie. Zachowane ślady osadnictwa sięgają 
X w. p.n.e. Z zabytków Maciejowic należy 
wymienić klasycystyczny ratusz z kramami, 
dawny szpital, kościół parafialny, cmentar
ną kaplicę i kilka nagrobków na cmenta
rzu.
Ratusz i kramy wzniesione zostały na po
czątku XIX w. w stylu klasycystycznym. Mu
rowane z cegły, otynkowane. Korpus głów
ny jest prostokątny, piętrowy, z przylegają
cym od tyłu trójskrzydtowym blokiem kra
mów wokół prostokątnego dziedzińca. Uk
ład wnętrz dwutraktowy, z sienią przejazdo
wą na dziedziniec. Dachy nad korpusem i 
kramami dwuspadowe, kryte dachówką.
W odnowionym przed trzema laty ratuszu 
mieści się dziś Gminny Ośrodek Kultury, 

którego aktywność jest rzadkim wyjątkiem 
na tle kulturalnego marazmu wsi podwar
szawskiej. Jest tu również niewielka ekspo
zycja poświęcona bitwie pod Maciejowica
mi i Tadeuszowi Kościuszce. W czterech 
salach można obejrzeć fotogramy doku
mentów związanych z życiem Naczelnika, 
portretów postaci związanych z bitwą, rycin 
Norblina i Orłowskiego przedstawiających 
walkę. W ratuszu mieści się siedziba Towa
rzystwa Miłośników Maciejowic, a od 
trzech lat w rocznicę bitwy odbywa się w 
Maciejowicach Krajowe Sympozjum Koś
ciuszkowskie z udziałem wybitnych pol
skich historyków.
Ochrona zabytków ziemi maciejowickiej 
jest bardzo zaniedbana. Jedynym śladem 
działalności konserwatorskiej jest renowa
cja ratusza w Maciejowicach. Pozostałe za
bytki, a jest ich wiele, przeważnie znajdują 
się w stanie zagrażającym ich istnieniu.
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8. Dobrze użytkowany przez PGO pałac w Pod
zamczu
9. Frontowa elewacja budynku, w którym mieści
ła się „szkoła parobczańska” w Podzamczu
10. Maciejowicki ratusz z kramami z początku 
XIX w.
11. Neogotycki kościół w Maciejowicach z 1881 
r.
12. Tablica ufundowana przez Towarzystwo Mi
łośników Maciejowic na pomniku poświęconym 
Kościuszce przy drodze z Maciejowic do Pod
zamcza

(zdjęcia: Krzysztof Rejmer)

Najpilniejszym zadaniem jest powstrzy
manie postępującej dewastacji. Wydaje 
się, że pojawiła się taka szansa i nie wolno 
jej zmarnować.
W najbliższym czasie ma powstać program 
rewaloryzacji i plan zagospodarowania 
tego terenu. W programie tym znajduje się 
m.in. projekt ścieżki turystycznej prowa
dzącej linią obrony wojsk polskich pomię
dzy Podzamczem a Oronnem, wzdłuż któ
rej rozmieszczone będą głazy z podanymi 
nazwami oddziałów. PGO w Podzamczu 
przystąpiło do renowacji parku, niestety w 
sposób, który budzi bardzo poważne za
strzeżenia. W części parku wycięto poszy
cie, gdzieniegdzie sadząc rzędami drzew
ka. Park ten był krajobrazowym parkiem w 

stylu angielskim i działania takie są całko
wicie sprzeczne z jego podstawowymi za
łożeniami. A przecież żyje jeszcze i mie
szka w Podzamczu ogrodnik hr. Zamoy
skiego, pan Poczek, który doskonale pa
mięta dawny kształt parku i mógłby służyć 
pomocą, gdyby tylko chciano z niej skorzy
stać.
PGO odremontowało część młyna i chce 
przeznaczyć go na klub, brak natomiast 
koncepcji zagospodarowania pozostałej 
jego części. Towarzystwo Miłośników Ma
ciejowic proponuje przeznaczyć młyn po 
całkowitym remoncie na letnią stanicę tury
styczną. Najbardziej zagrożone zniszcze
niem są baszta i „rządcówka". Towarzys
two proponuje po odnowieniu umieścić w 
„rządcówce" klub, a baszta mogłaby być 
przeznaczona na kawiarnię. Można by tak
że odbudować stajnie i wykorzystywać je 
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem 
dla umożliwienia konnych przejażdżek. Po 
wykwaterowaniu mieszkańców dawną 
szkołę gospodarstwa można by przezna
czyć na mały hotelik.
Ważne jest także zagospodarowanie oto
czenia kopca Kościuszki - wykonanie 
ścieżki prowadzącej do kopca i przekształ
cenie jego najbliższego otoczenia w park w 
stylu angielskim. I sprawa istotna - nawią
zanie przez Towarzystwo współpracy z 

właścicielem dworu w Krępie - tak Krępa 
bez Maciejowic, jak i Maciejowice bez Krę
py nie mogą istnieć, co jest faktem histo
rycznym. A przede wszystkim w trakcie 
realizacji tego programu należy bardzo u- 
ważać, aby nie zniszczyć tradycyjnego cha
rakteru wszystkich obiektów.
Na koniec kilka refleksji natury ogólniej
szej. Źyjemy w czasach histerycznej pogo

ni za sukcesem. Taka sytuacja sprzyja po
wstawaniu krańcowo różnych postaw: cho
robliwego rozdrapywania ran lub zapomi
nania o wszystkim co słabe, nie spełnione, 
przegrane. Historię jednak tworzą zarówno 
zwycięstwa, jak i klęski. Zapominanie o 
tych ostatnich jest równie patologiczne, jak 
wieczna żałoba. Najmądrzejszy stosunek 
do przeszłości - to próba spojrzenia bez 
przesadnych emocji na to, czego zmienić 
się już nie da, spojrzenia, z którego płynie 
nauka na dziś i jutro. Po przegranym po
wstaniu, w Maciejowicach i w Podzamczu 
rozpoczęto wytężoną pracę organiczną dla 
dobra przyszłej Niepodległej. W prawie 
dwa wieki później możemy zobaczyć nisz
czejące dwory, dziczejące parki, zarastają
ce stawy, mizerną produkcję rolną. Obojęt
ność wobec przeszłości - to smutna wróż
ba dla przyszłości. W Maciejowicach ostat
ni dzwonek dzwoni od wielu lat...

Krzysztof Rejmer
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Pieniężno

W pobliżu Melzaku na Warmii zginął 
od zabłąkanej kuli młody i utalentowa
ny dowódca 3. Frontu Białoruskiego, 
gen. armii Iwan Daniłowicz Czernia- 
chowski. Na jego cześć miasto Wy- 
struć (niem. Insterburg) nad Pregołą 
nazwano Czerniachowskiem. Od Woj
ciecha Kętrzyńskiego, historyka, dy
rektora Ossolineum we Lwowie, wziął 
swą obecną nazwę Rastembork. Kę
trzyński urodził się w Lecu (Lótzen, bu
czany), znanym wszystkim Polakom 
jako Giżycko, a to od Gustawa Gize- 
wiusza, pastora w Ostródzie, niezłom
nego obrońcy polskiego języka i kul
tury na Mazurach. Pamięć innego ma
zurskiego polonofila, Krzysztofa Cele
styna Mrongowiusza, rodem z Ol
sztynka, zapisana została w nazwie 
Mrągowa, dawniejszego Ządżborka, 
natomiast Wartembork pod Olszty
nem - to dzisiejsze Barczewo, nazwa
ne tak ku czci ks. Walentego Barcze
wskiego, proboszcza w Brunswałdzie. 
Urodzony w Wartemborku Feliks No
wowiejski (zm. 1946 w Poznaniu), wy
bitny muzyk, kompozytor Roty, nie o- 
trzymał już pośmiertnie żadnego mia
sta, mamy jednakże Dni Muzyki Felik
sa Nowowiejskiego w Olsztynie, a na
zwa jednej z warszawskich ulic też 
nieobca. Wreszcie dawny Melzak - to 
oczywiście tytułowe Pieniężno, od Se
weryna Pieniężnego juniora, redaktora 
„Gazety Olsztyńskiej", umęczonego w 
hitlerowskim obozie Hohenbruch.
Melzak padł w nocy z 17 na 18 lutego 
1945 r., katastrofalnie zniszczony, o 
czym każdy może się naocznie prze
konać. Chętnym radzę jednak się po
spieszyć: po długich, bodajże czter
dziestoletnich namysłach zaczęto bo
wiem zagospodarowywać teren stare
go miasta, czego efekty mogą być la
winowe. Ja sam korzystam tutaj z oka
zji, aby bezpośrednio - o ile pozwala 
na to cykl druku - włączyć się do spo
łecznej dyskusji. Na sprawy pragnę 
spojrzeć poważnie, z bliska, pryncy
pialnie i rzeczowo, do czego czuję się 
upoważniony poprzez fakt wieloletnie
go zgłębiania historii i sztuki Warmii. 
Specjalnej podniety dostarcza mi cie
kawość, czy uzyskane wnioski zado
wolą adresatów tych uwag.

Refleksje Rzempotucha

Ikonografia Melzaku jest skromna, ale 
wartościowa. Próżno by oczywiście 
szukać jego widoków w dziełach Hen- 
nenbergera i Hartknocha, nie wspomi
nając już o topografiach Gottfrieda czy 
Meriana. Zachowały się jednak dowo
dy opisania go i „obrysowania” przez 
elbląskiego dyletanta, Jana Dewitza, 
który wspólnie z Benedyktem Her
mannem w połowie XVIII w. wykonał 
cykl rysunków i opisów wielu miejsco
wości w Prusach. Z nieznanych bliżej 
powodów nie włączył Melzaku do 
swego dzieła o architekturze gotyckiej 
na Warmii Ferdynand von Quast 
(1807-1877), pierwszy konserwator 
zabytków w królestwie pruskim. Bawił 
natomiast i rysował w tym mieście 
późną jesienią 1826 r. porucznik Jan 
Michał Guise, któremu dowództwo ar
mii zleciło inwentaryzację umocnień z 
okresu krzyżackiego i wcześniejszych. 
Nakreślone jego ręką: plan, sytuacja i 
prospekt łączą w sobie walory dobrej 

dokumentacji z syntetycznym, odda
nym jeszcze w duchu romantyzmu, wi
zerunkiem średniowiecznego miasta. 
Z połowy XVII stulecia pochodził rysu
nek Amandusa Josta, przedstawiający 
plan wraz z narysem fortyfikacji miej
skich, który przechowywano dawniej 
w archiwum kapituły warmińskiej we 
Fromborku. Po nim należy wymienć 
sytuację z około 1800 r. oraz plan au
torstwa Rehefelda z lat 1807-1818. 
Spośród wszystkich tych dokumen
tów reprodukowane są w publikacjach 
jedynie rysunki Rehefelda i Guisego. 
Rysunek Dewitza na pewno został 
sfotografowany w latach trzydziestych 
dla Denkmalamtu w Królewcu, kliszy 
jak dotychczas jednakże nie odnale
ziono.
W bogatym archiwum królewieckiego 
konserwatora, podzielonym obecnie 
między zbiory w Olsztynie, Warszawie 
i Toruniu, znajdowały się także stare 
fotografie. Najwcześniejsze, z końca 
ubiegłego wieku, prezentują dwa prze
ciwne ujęcia sylwety miasta, z domi
nującą nad nim bryłą gotyckiego koś
cioła. Kościół ów wkrótce, niestety, ro
zebrano by postawić na jego miejscu 
jeszcze okazalszy, z jeszcze wyższą 
wieżą (dawna, podwyższona o dwie 
kondygnacje), który do czasu budowy 
elewatora zbożowego był jedynym 
monumentalnym akcentem pejzażu
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1. Zamek kapitulny i 
wieża starego kościoła 
na rysunku Fritza Heit- 
manna
2. Fragment starego 
miasta
3. Tyle się zachowało
4. Wkracza nowe

miasta. Znajdujemy tedy nowy kościół 
na następnych fotografiach, przedsta
wiających widoki Pieniężna lub więk
sze fragmenty jego architektury. Pięk
ne zdjęcie lotnicze odkrywa wnętrze 
zespołu staromiejskiego, zabudowa
nego ciasno i porządnie. To miasto 
ma charakter! Dla purystów dałoby się 
wybrać wizerunki niektórych bardziej 
interesujących budowli, jak np. cieszą
ce się dużą (lokalną) sławą domki tka
czy, które można by nawet zrekon
struować.
Nie w tym jednak rzecz, aby tracić z 
pola widzenia sprawy nadrzędne. Na
leży najpierw zadać kilka pytań, a na
stępnie właściwie na nie odpowie
dzieć.

1. Co sprawiało, że dawne Pieniężno 
różniło się od Innych, w gruncie rze
czy podobnych miast pruskich?
Głównym walorem Pieniężna było i 
jest jego położenie w okolicy, zwanej 
już przed wiekiem warmińską Szwaj
carią. Miasto pobudowano na rozleg
łym wzgórzu u końca malowniczej do
liny Wałszy. Niewielka, lecz niosąca 
dużo wody rzeka, prawy dopływ Pa
słęki, okrąża je od północy i zachodu, i 
wpada w głęboki, rozszerzający się 
parów, porośnięty gęsto drzewami. To 
tutaj powstał cud techniki sprzed stu
lecia: żelazny trójprzęsłowy most 
wsparty na wysokich betonowych fila
rach, szczególnie efektownie wygląda
jący na tle sylwetki pseudogotyckiego 
kościoła.
Posadowienie miasta od razu przywo
dzi na myśl Pasłęk, pruską Holandię 
na skraju Małej Żuławy. Czyż jednak 

można się dziwić temu podobieństwu, 
skoro zasadźca i pierwsi osadnicy

T
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5. Po lewej - ruina gotyckiego ratusza
6. Kapliczka i cudowne źródełko
(zdjęcia: 1 - Zbigniew Dąbkowski, 2-6 - Andrzej 
Rzempotuch)

Melzaku stamtąd właśnie przybyli? W 
malowniczość krajobrazu doskonale 
wpisana została architektura starego 
miasta, na skutek rozmaitych okolicz
ności znacznie zróżnicowana, z domi
nantą oczywiście kościelnej wieży, 
której nie równoważyła filigranowa sy
gnaturka ratusza. Odwiedzający Mel- 
zak w 1913 r. Mieczysław Orłowicz za
pisał potem: „Rynek zachował kilka 
starych barokowych kamienic z pod- 
sieniami a także w sąsiednich ulicach 
stoją stare domy z dwoma oknami 
frontu i trójkątnym przyczótkiem od uli
cy. Jeden z nich budowany z pruskie
go muru, ma oryginalną, utworzoną z 
zakrzywionych belek, ornamentykę fa
sady"’. Był to istotnie jeden z piękniej
szych w całych Prusach domów 
mieszczańskich o konstrukcji ryglo
wej, niestety, spłonął jeszcze pod ko
niec XIX w. Z rzeźbą terenu i przyrodą 
harmonizowała skromna pod wzglę
dem formy i rozmiarów, lecz całkiem 
wartościowa architektura wokół stare
go miasta i przede wszystkim w doli
nie Wałszy, nawiedzanej przez piel
grzymów i zwiedzanej przez turystów, 
dla których Bruno Knobelsdorff wyda
wał na miejscu maleńkie ilustrowane 
przewodniki po 20 fenigów. Na gości 
oczekiwały hotele Kohlhaasa, Wolffa, 
Róhricha i Palmowskiego (Deutsches 
Haus) oraz pensjonat, zwany szumnie 
kurhauzem, i leśniczówka w dolinie. 
Szlak wycieczkowy biegł zrazu oboma 
zboczami, łącząc się parokrotnie po
przez małe solidne mosty, po czym 
przechodził lewym zboczem aż pod 
Szwedzkie Szańce. Po drodze mijało 

się boisko sportowe, „łąkę burmi
strza", gdzie miał ogrodnictwo Hipler, 
po przejściu zaś przez most za pens
jonatem - dochodziło do leczniczego 
źródełka, uznawanego za cudowne, 
przy którym w 1826 r. wystawiono kap
licę2.

2. Jakie z dawnych wartości prze
trwały, a jakie można by jeszcze re
stytuować?
Na miejscu starego miasta znajduje 
się całkowicie niemal pusty plac, na 
którym pozostały wypalone mury ratu
sza, wieża dawnego kościoła ewange
lickiego (zachowany również zarys 
murów nawy, w postaci granitowego 
cokołu) i jedyny ocalały dom mieszka
lny, od zewnątrz przynajmniej solidnie 
odnowiony. Pozostałością historycz
nej zabudowy jest jeszcze gotycka wi
karówka w pobliżu kościoła farnego; 
kościół i zamek kapitulny pozostają 
poza obrębem rozplanowania starego 
miasta, możemy je zatem pominąć. 
Nowe są: dom handlowy - płaski mu
rowany barak (styl barakowy) i dom 
parafialny, lśniący jeszcze świeżością 
wykończenia i nieszablonowej archi
tektury.
Z grubsza tedy rzecz biorąc, historycz
ny Melzak jakby już nie istnieje, ale 
niezupełnie, ponieważ dzięki niezabu
dowanie go pozostawiono w ziemi re
likty średniowiecznej sztuki rozpiano- 
wywania miast: siatkę ulic i układ za
budowy parcel. Mało budujące pozo- 
staje najbliższe otoczenie terenu sta
rego miasta, zagospodarowane bez
ładnie, prowizorycznie i brzydko. A 
dolina Wałszy?... Wspaniale zdziczała, 
jest obecnie rezerwatem przyrody, o 
czym informuje solidna, oblazła z farby 
tablica pod mostem kolejowym. Tutaj 

najmniej się zmieniło i naprawdę nie

wiele zachodu potrzeba, aby ponow
nie stały się aktualne stare przewodni
ki Bruno Knobelsdorffa.
To jedna wartość do restytuowania, 
nie tak przecie ważna, jak szansa 
kompleksowej odbudowy starego 
miasta na zachowanych śladach - co 
jest intencją mojej tutaj wypowiedzi.

3. Co ma być celem ostatecznym 
tych starań?
Celów znajduję kilka: potwierdzenie 
miejskości (w sensie dosłownym) Pie
niężna oraz ambicji mieszkańców i 
władz; danie ludziom mieszkań i za
świadczenie, że lata, które upłynęły, 
nie zostały zmarnowane; celem sa
mym w sobie jest także restytucja, już 
niekoniecznie zabytkowego charakte
ru miasta, ale nieprzemijających - 
wręcz rosnących w cenie - wartości, 
jakie niesie tradycyjnie, po witruwiań- 
sku ukształtowana przestrzeń życiowa 
człowieka.
Przed każdym celem piętrzą się prze
szkody. W Pieniężnie już się buduje, i 
bardzo dobrze. Na razie na obrzeżu 
starego miasta, z organizacji placu bu
dowy wynika jednak, że stawiane o- 
becnie w autonomicznym układzie 
przestrzennym domy mieszkalne PGR 
wkraczać będą w obręb ośrodka sta
romiejskiego, co może pociągnąć za 
sobą dalsze skutki. Byłoby lepiej kon
sekwentnie brać przykład ze stołecz
nego dla tej części Warmii Elbląga.

Andrzej Rzempołuch

Przypisy
1. M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po 
Mazurach pruskich i Warmii, Lwów-War- 
szawa 1923, s. 246.
2. Illustrierter Fuhrer durch Mehlsack u nd 
das Walschtal. Druck und Verlag von Bru
no Knobelsdorff, Melhsack Ostpr. (b.r.), s. 
16n.
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Kolekcjoner 
z Pucka
Elektryczność zdominowała w świadomoś
ci współczesnych inne źródła oświetlenia. 
Poszukiwanie coraz to nowszych sposo
bów ukształtowania „materii światła” jest 
już raczej szukaniem intymności i ciepła, a 
nie, jak to było kiedyś, maksymalnej jas
ności.
Granica między dniem i nocą, zmierzch i 
świtanie, mrok - może to zjawiska codzien
ne, przez swoją monotonną powtarzalność 
mijają nie zauważone w chwili przyciśnięcia 
włącznika, tego magicznego punktu, który 
cywilizacja energii elektrycznej stworzyła, i 
przez który człowiek naszego czasu został 
pokonany. Tylko czasami „homo electri- 
cus” odkrywa zafascynowany, onieśmielo
ny potęgą natury, świat bez szklanej bańki 
z jarzącym się wolframowym drucikiem. 

Wtedy delikatny blask spalającej się świe
cy czy drgający płomień naftowej lampy o- 
czarowuje, zmienia proporcje rzeczywis
tości, wyznacza nowy punkt odniesienia - 
światło.
Historia lampy naftowej liczy niewiele po
nad sto lat. W kulturze naszej cywilizacji 
lampa ta bezsprzecznie utrwaliła -swoje 
miejsce, będąc nie tylko sprzętem, ale 
wręcz symbolem epoki burzliwych prze
mian, ciągle nowych poszukiwań technicz
nych i wynalazków. Kiedy w 1853 r. Ignacy 
Lukasiewicz skonstruował pierwszą lampę 
przystosowaną do spalania wydestylowa- 
nego przez siebie z ropy naftowej paliwa - 
później określanego mianem nafty - nie 
przewidywał nawet epokowego wręcz 
przełomu, jaki wyznaczyło rozpowszech
nienie w latach następnych, już przez in
nych konstruktorów, jego osiągnięć. Egzy
stujące w tym czasie lampy oliwne, gazo
we, prototypy elektrycznych, na okres pół
wiecza- od 1870 do 1920 r. - zdominowała 
ta, która swoją konstrukcję zawdzięczała 
przede wszystkim przeszłości - rozwiąza
niom opracowanym we wcześniejszych ty
pach, i przyszłości - nowemu paliwu, naf
cie.

Zasadniczym elementem lampy naftowej 
jest palnik, w którym osadzony knot dozuje 
paliwo z umieszczonego w dolnej partii 
zbiornika. Obudowa lampy kształtowana w 
określonej epoce odpowiadała gustom od
biorców, a repertuar użytych form zgodny 
był z aktualnymi wyróżnikami stylu. Chyba 
najpowszechniej reprezentowały lampy 
naftowe, przeżywające w końcu XIX w. apo
geum powodzenia, eklektyzm i historyzm. 
Modernizm i secesja - prądy na początku 
XX w. awangardowe - również znajdują 
wiele przykładów wśród lamp naftowych, 
chociaż już elektryczność zaczęła wypierać 
naftę. Funkcjonalizm i konstruktywizm wy
warły mniejszy wpływ na kształtowanie o- 
budowy, jednakże właśnie te cechy domi
nują w najprostszych, najpospolitszych 
lampach składających się z metalowego 
lub szklanego zbiornika i palnika, na któ
rym osadzone jest szkiełko, w lampach po
wozowych, górniczych, przemysłowych czy 
używanych na statkach.
Znakomitymi zbiorami lamp naftowych 
może poszczycić się pucki kolekcjoner 
pan Gerard Pinczewski. Z zawodu jest 
technikiem weterynarii. Praca zawodowa u- 
możliwiająca mu stałą penetrację okolic

1. Gerard Pinczewski - kolekcjoner z Pucka
2. Tzw. Studentlampe, o regulowanej wysokości, 
w XIX w. przerobiona z oliwnej na naftową

39



ZBIORYJ ZBIERACZE

3. Lampy stojące stołowe z przełomu XIX i XX 
w.
4. Urokliwy kąt w mieszkaniu kolekcjonera, u su
fitu salonowa lampa naftowo-świecowa z końca 
XIX w. z Austrii
5. Stołowe eklektyczne lampy naftowe z przeło
mu XIX i XX w.
6. Pośrodku lampa z przełomu XIX i XX w., z war
szawskiej wytwórni J. Serkowskiego, z eklektycz
nym, ale jakże eleganckim cynowym zbiornikiem 
na paliwo

(zdjęcia: Jan Dettlaff)

Pucka i bliski kontakt z miejscową ludnoś
cią zaowocowała pokaźną dzisiaj kolekcją 
przedmiotów rzemiosła artystycznego. Ge
rard Pinczewski od 1964 r. gromadzi przed
mioty niejednokrotnie skazane na znisz
czenie, własnoręcznie je odnawia, przywra
ca minioną świetność. Kilkadziesiąt lamp 
naftowych, wiele zegarów, porcelana i fa
jans, meble, malarstwo, okazy sztuki ko
walskiej - to bogaty domowy zbiór mający 
niepowtarzalny klimat i wysoką rangę jako 
świadectwo kultury materialnej i dobrego 
smaku. Jego ekspozycja lamp naftowych 
używanych do oświetlania mieszkań pre
zentowana była w Muzeum Ziemi Puckiej i 
objęła obiekty pochodzące z okolic Pucka. 
To określenie strefy, z której pochodzą 
zbiory, jest nader istotne dla uznania walo
rów zgromadzonych eksponatów już przez 
fakt, że reprezentują one najsłynniejsze fir
my nie tylko centralnej Europy, ale swym 
zasięgiem wybiegają ku Francji. Przy czym 
znajdujące się w lampach niektóre elemen
ty (klosze, zbiorniki) pochodzenia zachod
niego zestawiane były już w bezpośrednim 
zasięgu rynku zbytu.
Wypada wymienić choćby kilkanaście sy
gnatur lamp z kolekcji G.Pinczewskiego: J. 
Serkowski (Warszawa), „Ditmar”, „Ditmar- 
Brunner-Schneider A. T.", „Ditmar-Briinner 
A. G." (zespół fabryk położonych na terenie 
Austrii), „Kosmos Brenner”, „A. X. T." 
(Gdańsk), „H. E. D.", „H. S.”, „Paris”, „Stob- 
wasser” (Berlin), „E. C", „Matador Bren
ner", „Mundial Brenner”; na szczególną u- 
wagę zasługuje lampa z fajansowym zbior
nikiem zdobionym wzorem geometrycz
nym z sygnaturą palnika „I. E. Schónenber- 
ger Neustsdt Wpr.” z wytwórni w Wejhero
wie.
W kolekcji reprezentowane są też różnej 
wielkości naftowe żyrandole o bogatym e- 
klektycznym zdobnictwie, lampy stojące, 
przenośne na podstawach okrągłych, co
kołach, wspartych na nóżkach, z trzonem 
kolumnowym, wazowym, w formie amfory 
czy kufla. Perełkami wręcz są secesyjna 
wiedeńska lampa o płynnej linii trójnogu i 
tzw. Studentlamp - lampa o regulowanej 
wysokości przerobiona z oliwnej. Są też 
kinkiety i maleńkie lampki nocne, z których 
jedna o ruchomym trzonie stanowi typ wią
zany stojąco-wiszący.
Wszystkie te lampy przypominają nie tylko 
dawne czasy, ale i kolekcjonerskie trudy 
puckiego zbieracza.

Danuta I Jan Dettlaff
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

ROKIETNICA 
gmina Rokietnica, woj. przemyskie

ZESPÓL DWORSKI

Rokietnica leży 12 km na południe 
od Jarosławia (skąd dojazd autobu
sem PKS), na obszarze lekko fali
stym, częściowo zalesionym - naj
bliższy las w odległości 3^1 km, na
tomiast bezpośrednie sąsiedztwo 
wsi bezleśne.
Zespół dworski, złożony z dworu, 
spichlerza i parku, znajduje się na 
skraju wsi, w pobliżu szesnasto- 
wiecznego murowanego kościoła.

1. Plan sytuacyjny zespołu dworskiego: 1 - dwór, 2 - spichlerz
2. Wschodnia elewacja dworu

Dwór usytuowany centralnie w par
ku, wzniesiony po 1850 r., został 
przebudowany w latach 1903-1904. 
Jest to budynek piętrowy, na planie 
nieregularnym, z dwoma tarasami, 
podpiwniczony. Po wojnie służył jako 
ośrodek zdrowia, obecnie od dłuż
szego czasu jest opuszczony i nie 
zabezpieczony.

Sześciohektarowy park, w drugiej 
połowie XIX w. przekomponowany z 
wcześniejszego ogrodu, ma dobrze 
zachowany układ przestrzenny, a 
także stawy, groble, sieć dróg oraz 
kopiec widokowy z okazałą lipą. 
Obecnym użytkownikiem spichlerza 
i części parku jest Spółdzielnia Pro
dukcyjna w Rokietnicy.

(rys.: Wojciech Jankowski, zdjęcie: Krzysztof Szuworowski)

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:

Powierzchnia użytkowa:

Liczba kondygnacji:

Liczba pomieszczeń:

Właściciel:

Użytkownik:

Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:

Stan zachowania:

Zakres robót:

Sposób załatwienia
sprawy:

fundamenty z cegły, w części dobudowanej z 
betonu żwirowego, ściany i stropy w piwni
cach ceglane, nad parterem i piętrem drew
niane, konstrukcja dachu drewniana, pokry
cie - blacha ocynkowana

4615 mz

677 m2

2

25

Urząd Gminy w Rokietnicy

brak

mieszkalno-rekreacyjny

stan techniczny fundamentów dobry, brak i- 
zolacjr poziomej, ściany parteru znacznie za
wilgocone, stan techniczny stropów w więk
szości zły, konstrukcja dachu dobrze zacho
wana, częściowo zniszczone obróbki bla
charskie

wykonanie izolacji poziomych, osuszenie 
ścian, wymiana stropów, pokrycie części da
chu, wykonanie obróbek blacharskich

forma i warunki przejęcia zespołu do uzgod
nienia z Urzędem Gminy w Rokietnicy, tel. 
13-78

(opracowała: Wiesława Wlazło)
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AKCJA
DWORY

Dwory rodziny Władyczańskich
Okolice Podoroska w powiecie wołkowyskim na Grodzieńszczyżnie od dawna 
stanowiły gniazdo rodowe Władyczańskich. Stąd spora ich gromada poszta 
do powstania w 1863 r. Ci, którzy przeżyli, do rodzinnych dworów wracali po 
latach zsyłki lub przymusowej emigracji.
W Skarbcu, największym majątku Władyczańskich na terenie powiatu wotko- 
wyskiego, osiadł Józef. Tutaj założył rodzinę i ok. 1895 r. zlecił budowniczemu 
przy Zarządzie Kolei Terespolskiej, nazwiskiem Luba, wzniesienie nowej lub 
gruntowną przebudowę wcześniejszej siedziby. Dwór, a właściwie pałacyk, 
zaprojektowany przez Łubę, ukończony został zapewne w 1900 r. Był to budy
nek murowany z cegły, tynkowany, z dachami krytymi blachą, wzniesiony na 
planie prostokąta z dwoma ryzalitami flankującymi fasadę. Przybudówkę od 
strony północno-zachodniej dobudowano nieco później. Bryła pałacyku zo
stała mocno rozczłonkowana poprzez nadbudowanie piętra nad jednym z 
ryzalitów oraz dostawienie doń portyku od strony podjazdu i niewielkiej filaro
wej loggii od strony elewacji bocznej. Catość otrzymała wystrój nawiązujący 
do form klasycystycznych.
Niewiele wiemy o wystroju wewnętrznym i wyposażeniu pałacyku skarbieckie- 
go na przełomie wieków. Opis przekazany przez prawnuka Józefa - pana 
Janusza Władyczańskiego odnosi się do lat trzydziestych XX w. Byty to wów
czas wnętrza bardzo interesujące. Ściany większości pomieszczeń pokryte 
były tapetami. Pokoje ogrzewano piecami kaflowymi o dekoracyjnych zwień
czeniach i kominkami, a oświetlano częściowo lampami elektrycznymi, częś
ciowo naftowymi. Ogromnych rozmiarów salon we frontowym trakcie budynku 
tak opisuje Janusz Władyczański: „w salonie, pośrodku na głównej ścianie 
wisiało duże (długości ok. 2 m). kryształowe, owalne lustro w złocistej rzeźbio
nej ramie. Po obu stronach lustra - duże olejne obrazy (dwory, pejzaże z pała
cykami i portrety rodzinne). Pod ścianą stały dwie kanapy z oparciami, wyś
ciełane bordowym aksamitem. Nie opodal wysokiego, białego, kaflowego pie
ca, w prawym rogu salonu (w lewym rogu stał taki sam piec) ustawiony był 
stolik do gry w karty z dwoma fotelami i krzesłami w stylu Ludwika XV. Na 
ścianie frontowej, między oknami wisiały obrazy, głównie pejzaże. Na prawej 
bocznej ścianie wisiaty olejne portrety Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa 
Poniatowskiego. Pod oknami stały rzędem w drewnianych skrzyniach kwiaty, 
agawy, kaktusy. Był tu również fotel bujany - szczególnie ponoć łubiany przez 
dziewczęta (późniejsze moje ciotki). Salon posiadał dekorację w postaci sztu
katerii obiegających sufit".
Pan Janusz Władyczański wspomina dalej, że „w pokoju przyległym do salo
nu, zwanym radiowym, a po 1927 r. - stołowym (przytulniejszym niż duża 
jadalnia), stał w lewym rogu fortepian wiedeńskiej firmy •Schidmayer und 
Sohn*. Pośrodku stał prostokątny stół z dwoma fotelami w stylu Ludwika XVI i 
czterema krzesłami. Przy oknie, na stoliku stało radio. W dużej bibliotece obok 
hallu, oświetlanej naftowym żyrandolem i świecznikami, stały oszklone dębo
we szaty mieszczące księgozbiór. Znajdowało się tu. pod opieką dziadka Miło
sława (syna Józefa), archiwum rodzinne. IV tzw. pokoju chłopców, na wełnia
nym gobelinie wisiały kolejno od góry: dubeltówka, stara szabla i stary pistolet 
z drugiej połowy XIX w. IV wielkiej jadalni z naftowym żyrandolem stał ciężki 
dębowy stół na 20-25 osób i krzesła z siatkowymi oparciami oraz toczonymi 
przednimi nóżkami. Na głównej ścianie wisiał duży krzyż i trzy olejne obrazy IV 
prawym rogu stał kaflowy piec. IV ścianę długiego korytarza biegnącego środ
kiem prawego skrzydła wbudowane były częściowo oszklone szafy. Rzadko je 
otwierano, a klucz do nich miała jedynie babka Antonina (żona Miłosława). IV 
szafach mieściły się srebra rodzinne, brązy, kryształy, szklane i ceramiczne 
kufle zdobione emalią i grawerunkami. Były i moździerze ze zdobionymi uch
wytami oraz inne przedmioty domowego użytku pamiętające dawniejsze cza
sy".
W parku otaczającym pałacyk rosły m.in. modrzewie, sosny japońskie, cypry
siki i tuje kanadyjskie. Aleja wjazdowa wysadzana była topolami, zaś aleja 
wiodąca do stajni cugowej - lipami.
W latach trzydziestych majątek Skarbiec obejmował 655 hektarów gruntów. 
Oprócz roli gospodarczej odgrywał też rolę kulturalną. Księgozbiór skarbiecki 
służył nie tylko domownikom, ale i pobliskiej szkole we wsi Koniuchy. W 
dużym salonie pałacyku organizowano przedstawienia o charakterze regiona
lnym i patriotyczno-rocznicowym. W końcu lat trzydziestych urządzono tu 
wystawę dywanów, kilimów i gobelinów. Często organizowano wieczory mu
zyczne. Skarbiec odwiedzali w tym czasie m.in. Aleksander Wielhorski (1890— 

1952)- kompozytor, pianista, pedagog i znany krytyk muzyczny, zaprzyjaźnio
ny z Antoniną Wtadyczańską od czasu jej studiów pianistycznych w Warsza
wie, i Ignacy Pieńkowski (1878-1948) - malarz, w latach 1909-1914 profesor 
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, a od 1915 r. ASP w Krakowie (matka 
profesora Pieńkowskiego - Wiktoria z Władyczańskich urodziła się w Skarb
cu). Częstym gościem w patacyku byt też arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, 
metropolita wileński.
Przyszedł wrzesień 1939 r . — początek epilogu. Janusz Władyczański pisze o 
tym okresie krótko: „W I. 1940-1941 stacjonowała w Skarbcu część sztabu 
radzieckiego. IV pobliskim lesie wykopano ziemianki dla żołnierzy. Około 1943 
r. kwaterujący tu Niemcy, nękani przez miejscową partyzantkę, rozpoczęli roz
biórkę dworu, a dokończyli jej miejscowi chłopi. Ze skarbieckiej cegły zbudo
wano w Podorosku siedzibę niemieckiego -amtskomisarza*. Obecnie po pała
cyku zostały trzy głębokie kamienne piwnice porośnięte wysoką pokrzywą, 
rumowiska narożników oraz wystające z murawy trzy stopnie głównych scho
dów. Pozostała również nazwa Skarbiec".

Nieco łagodniej obszedł się los z modrzewiowym dworem rodziny Władyczań
skich w niedalekich od Skarbca Sedelnikach. Dwór ten powstał w drugiej 
połowie XIX w., zaś jego właścicielem w okresie dwudziestolecia międzywo-
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jennego był Emanuel Władyczański (1873-1941), syn najstarszego z braci bio- 
rących udział w Powstaniu Styczniowym - sybiraka - Aleksandra i stryjeczny 
brat Miłosława, zamieszkującego Skarbiec. Ostatni właściciel Sedelników zgi
nął w 1941 r. na Wschodzie, lecz dwór przetrwał w niewiele zmienionej postaci. 
Służy dziś jako budynek administracyjny miejscowego kołchozu.

Trzecim i ostatnim majątkiem Władyczańskich w powiecie wołkowyskim był 
folwark Dubowo z 247 hektarami gruntu w 1930 r.
Do istniejącego tu w drugiej połowie XIX w. niewielkiego drewnianego dworku 
dobudowano w okresie międzywojennym skrzydło z otwartą werandą wspartą 
na słupach. Autorem przebudowy był ówczesny właściciel Dubowa - Przemy
sław Władyczański, syn Miłosława ze Skarbca. Dworek spłonął w czasie woj
ny.
„Zebrane przeze mnie materiały są skromne - pisze pan Janusz Władyczański 
z Białegostoku. Ale też intensywne zainteresowanie historią i korzeniami rodzi
ny przyszło do mnie (obecnie 48-latka) około 10-12 lat temu. Nie żył już ojciec i 
mało było osób z rodziny, które mogłyby bardziej szczegółowo opisać i dwory, 
i ich historię. Wojna zresztą zniszczyła większość pamiątek, dokumentów i 
zdjęć. Chociaż tych ostatnich zachowało się jeszcze sporo, dzięki sprytowi i 
przezorności matki".

'■■-'ttO11'.". ji TT ł J.I" 1 IP'lfllHIiriWWIIIBl'.! '-'U

1. Szkic sytuacyjny majątku Skarbiec
2. Szkic rzutu parteru w Skarbcu; oba szkice opracował J. Władyczański na 
podstawie relacji rodziny i zdjęć (wielkość obiektów, odległości między nimi 
oraz wielkość pomieszczeń podane są w przybliżeniu)
3. Dwór w Skarbcu od strony podjazdu w zimie
4. Widok z tarasu na podjazd
5. Rodzina Władyczańskich ok. 1904 r. na schodach dworu w Skarbcu
6. Salon w Skarbcu w latach trzydziestych po wystawie kilimów i dywanów
7. W panieńskim pokoju w Skarbcu trzy siostry Władyczańskie - Zofia, Halina, 
Izabela w latach trzydziestych
8. Modrzewiowy dwór w Sedelnikach w latach trzydziestych: przed gankiem 
Stoi „ford T" z 1925 r.
9. Dworek w Dubowie w latach trzydziestych
(ilustracje z archiwum J. Władyczańskiego)
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Zapomniany pałac
Znakomitym reprezentantem stylu 
barokowego jest patac w Parchowie 
na Ziemi Legnickiej, należący do 
szczególnych i wybitnych dzieł archi
tektury na Śląsku.
Powstat najprawdopodobniej w dwu
dziestych latach XVIII w. jako przebu
dowa wcześniejszej rezydencji, z 
której zachowały się nieliczne rene
sansowe fragmenty. Wobec skąpych 
wiadomości o dziejach patacu, trud
no określić z całą pewnością funda
tora, a także projektanta czy architek
ta. Przebudowa zainicjowana była 
zapewne przez kogoś z członków 
rodu Kottwitzów, co sugeruje herb 
nad wejściem, a zaprojektowana 
przez jednego z włoskich archite
któw działających w tym czasie na 
Śląsku. Wskazują na to włoskie 
wpływy artystyczne oraz wykorzysta
nie wzorników architektonicznych 
pochodzenia włoskiego. Z wzornika 
Sebastiana Serlia wzięto krzyżowo- 
-korytarzowy układ wnętrz, system 
dekoracji fasady, motyw portyku bal
konowego, włoskiego pochodzenia 
jest również bogaty wystrój wnętrz. 
Pałac jest budynkiem wolno stoją
cym, założonym na planie prostoką
ta, dwukondygnacyjnym. Dekorację 

zewnętrzną tworzą pilastry, belkowa
nie, obramienia okien, pseudoryzalit 
z portalem.
Na szczególną uwagę zasługuje wy
strój wnętrz - bogate, kunsztowne 
dekoracje sztukatorskie. Ściany zdo
bione są ornamentami roślinnymi, 
fantazyjnymi i figuralnymi, plafony 
zaś wspaniałymi scenami mitolo
gicznymi o treściach metaforycz
nych, aluzyjnych i symbolicznych, 
obrazujących cnotliwe, zgodne z na
turą życie arkadyjskie.
Ze względu na duże zniszczenia i u- 
bytki w sztukateriach, trudno w pełni 
odtworzyć ich treści. Zespół scen 
mitologicznych otwiera dekoracja 
plafonu jednej z sal na parterze, 
przedstawiającej Dianę na Łowach 
ze strzelbą w ręce, w otoczeniu char
tów, na tle lasu. Temat ten, popular
nie stosowany w barokowych rezy
dencjach wiejskich, jest tutaj uzupeł
niony umieszczonymi w medalio
nach wizerunkami zapewne herosów 
oraz pawi, co podkreśla rangę i do
stojeństwo myślistwa jako ważnej u- 
miejętności mieszkańców mitolo
gicznej Arkadii.
W plafonie następnego pomieszcze
nia umieszczono przedstawienie Flo

ry z Kwiatami w otoczeniu chmur. 
Bogini Flora, jako personifikacja sit 
przyrody i wiosennego kwitnienia, 
jest tu aluzją do bogactwa i wartości 
płynących z życia związanego z przy
rodą - wyznacznikiem i kategorią 
piękna.
Neostoickie zabarwienie ideowe wy
stroju wnętrz pałacu prezentuje os
tatnia z zachowanych sal, gdzie w 
plafonie umieszczono scenę przed
stawiającą Hefajstosa zarzucającego 
sieć na przyłapanych na zdradzie A- 
frodytę i Aresa. Temat ten jest kry
tyczną aluzją do poglądu na miłość 
jako cnotę moralną, obrazem skut
ków, jakie mogą spotkać każdego, 
kto złamie cnotę czystej miłości. 0- 
czywiście chodzi tu o neostoickie 
pojęcie miłości, u podstaw której 
leży cnotliwe życie zgodne z cyklem i 
prawidłowościami przyrody. Być 
może w celu podkreślenia tej sym
boliki scenę główną uzupełniono 
przedstawieniami czterech pór roku i 
prac na roli odpowiednich do każdej 
z nich. Tematyka ta była zapewne 
inspirowana poezją Wergiliusza i na
leży do popularnych w dekoracji 
wnętrz rezydencji ziemiańskich. 
Pozostałe sceny w plafonach pała
cowych są trudne do odczytania z 
powodu znacznych ubytków. Nie
mniej jednak program wystroju 

1. Stan obecny patacu w Parchowie
2. Fragment sieni gtównej i sali balo
wej
3. Fragment dekoracji plafonu - He
fajstos zarzucający sieć na Afrodytę i 
Aresa
(zdięcia: 1 - archiwum PKZ we Wro
cławiu, 2, 3 - Marek Sikorski)

wnętrz jest utrzymany w nurcie anty- 
kizacji charakterystycznej dla baroku 
„słowiańskiego”.
Obecnie pałac jest w bardzo złym 
stanie. Znaczne zawilgocenie spo
wodowało odpadanie tynków i sztu

katerii, zniszczeniu uległy stropy, za
chowały się jedynie fragmenty trud
nych już do odczytania scen mitolo
gicznych. Destrukcja jest tak zaa
wansowana, że w każdej chwili może 
runąć konstrukcja dachu, a wówczas 
pałac stanie się kompletną ruiną. W 
podobnie złym stanie znajduje się 
park - dewastacje przyczyniły się do 
zatarcia jakichkolwiek śladów kom
pozycji.
Czy ten wspaniały zabytek, jedyny 
na Śląsku przykład tak daleko posu
niętej recepcji antyku i poglądów 
znamiennych dla kultury ówczes
nych czasów, ulec ma całkowitej za
gładzie?

Marek Sikorski

Dzwony 
i dzwonki
Dzwony i dzwonki towarzyszą czło
wiekowi od najdawniejszych czasów 
w przeżywaniu radości i smutków, 
triumfów i upadków, narodzin i 
śmierci, powstawania i niszczenia. 
Trudno jednak dociec, kto je pier
wszy zaczął wytwarzać. Najprawdo
podobniej przywędrowały do Europy 
z Chin, gdzie znano je już za pano
wania dynastii Czou (lata 1122-221 
p.n.e.). W Europie pojawiły się około 
IV w., jednak najstarszy dzwon za
chowany do dzisiaj pochodzi z roku 
613 i znajduje się w Kolonii (RFN).

Z nadejściem chrześcijaństwa dzwo
ny pojawiły się również w Polsce. 
Dzisiaj nie ma chyba Polaka, który 
nie słyszałby o krakowskim „Zy
gmuncie", gnieźnieńskim „Wielkim 
Sw. Wojciechu" czy też o toruńskim 
„Tuba Dei”. To te największe i naj
bardziej znane. Są jeszcze tysiące 
innych, często nie zinwentaryzowa
nych, nie odnotowanych przez nau
kę. Badacz tego tematu Zbigniew 
Popiel stwierdza, że „ważnym czyn
nikiem wpływającym na małe zainte
resowanie naukowców tymi zabytka
mi jest stosunkowo trudny do nich 
dostęp. Dokonanie pomiarów, od
czytanie inskrypcji, rozwiązanie her
bów i znaków ludwisarskich czy wy
konanie dobrego zdjęcia jest nie tyl
ko zadaniem trudnym, ale i niebez
piecznym". I to w głównej części tłu
maczy chyba brak większego zainte
resowania tymi wspaniałymi zaby
tkami.

Doceniając ich znaczenie Komisja 
Opieki nad Zabytkami PTTK w Żaga
niu, wspólnie z Muzeum i Miejską Bi
blioteką Publiczną, zorganizowała 
ostatnio kolejną Żagańską Biesiadę 
Historyczną pod hasłem „Dzwony, 
dzwonki w historii, tradycji i kulturze". 

Temat ochrony zabytków rucho
mych, w tym dzwonów, poruszyła dy-
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To nie moje...
Osiedle położone pomiędzy ul. 
Szwoleżerów a kanałem Piaseczyń- 
skim - jedno z ładniejszych osiedli 
warszawskich - stanowi dziś smutny 
obraz ludzkiej obojętności, niedbals
twa i niefrasobliwości.
Jeszcze nie tak dawno przestrzeń 
między blokami była starannie za
gospodarowana, m.in. przez wpro
wadzenie zabytkowej małej architek
tury w postaci kolumn, posągów oraz 
pięknych waz i donic bogato pokry
tych reliefami. Chyba żadne z osiedli 
warszawskich nie zostało do tej pory 
w ten sposób „uhonorowane”. Nie
stety, mieszkańcy nie docenili tego 
należycie. W ciągu kilku miesięcy

przestrzeń wewnątrzosiedlowa zo
stała przewrócona „do góry noga
mi", co jest żałosnym efektem wy
miany rur. Oprócz części zieleni zo
stały również zniszczone i uszkodzo
ne obiekty małej architektury. Zrzu
cone z cokołów leżą na ziemi olbrzy
mie donice, stanowiące „znakomite” 
miejsce do zabawy dla dzieci. Nic 
więc dziwnego, że płaskorzeźby po
krywające donice noszą ślady licz
nych i świeżych obtłuczeń. Niektóre 
z donic, widać to po ich uszkodze
niach, zostały beztrosko potrącone i 
przewrócone przez samochód do
wożący rury. Leżą więc teraz i nisz
czeją w przyspieszonym tempie. To,

rektor Biura Dokumentacji Zabytków 
w Zielonej Górze Wanda Janowska. 
Andrzej Polakowski z Gdańska 
przedstawił zarys historii dzwonów i 
dzwonków oraz ich rolę kulturotwór-

1. Dzwon z 1764 r. w Chodłowie, 
woj. zielonogórskie
2. Dzwonek w Dzietrzychowicach, 
woj. zielonogórskie
3. Andrzej Polakowski prezentuje 
eksponaty

(zdjęcia: Zbigniew Banaszak) 

czą, a Zbigniew Popiel z Żagania za
poznał zebranych ze swoim stanem 
badań nad zabytkowymi dzwonami 
na Ziemi Żagańskiej.

W spotkaniu wzięli udział zaintereso
wani krajoznawcy z Głogowa, Gozd
nicy, Gubina, Iłowej Żagańskiej, 
Krosna Odrzańskiego, Lubska, 
Szprotawy, Zielonej Góry, Żar i Żaga
nia. Ukoronowaniem tej ciekawej i 
bardzo pożytecznej imprezy ma być 
okolicznościowe wydawnictwo.

Jan A. Drozdowski

1. 2. Tak do czerwca 1986 r. wyglą
dało wnętrze osiedla (1), a tak po 
działalności specjalistów od wymia
ny rur (2)

(zdjęcia: Grzegorz Wereszczak)

co stanie się z nimi dalej, zdaje się 
nikogo nie obchodzić. Czy dlatego, 
że „to nie moje” - nie zamknięte 
ścianami własnego mieszkania? Do 
ustawienia porozrzucanych obiektów 
wystarczyłoby trochę dobrej woli. 
Czy naprawdę tak obojętni jesteśmy 
na estetykę otoczenia, w jakim przy
chodzi nam żyć?

Powyższa sytuacja nasuwa ogólniej
sze wnioski. Zaprzepaszczając usta
wicznie miliony złotych z powodu 
własnej inercji pozostaniemy zawsze 
krajem biednym, a niszcząc ślady 
własnej przeszłości oraz współczes
ne dzieła rąk ludzkich, czy możemy 
się zaliczać do narodów kultural
nych?

Ewa Wartalska

Od redakcji: A swoją drogą>chcieli- 
byśmy dowiedzieć się, skąd na teren 
warszawskiego osiedla dostały się 
owe niewątpliwie zabytkowe i nie
wątpliwie pochodzące z zabytkowe
go parku (-ów?) rzeźby i gazony..

Niecodzienne muzea

Tradycje drogowe 
w Szczucinie
W naszym kraju izby tradycji i skan
seny dotyczące techniki drogowej i 
mostowej znajdują się m.in. w Za
wierciu, Busku Zdroju, Zamościu, 
Swadzimiu, Rawie Mazowieckiej, Lę
borku i w Szczucinie. W izbach trady
cji prezentowane są głównie doku
menty związane z siecią drogową, 

jak mapy, projekty, opisy dróg, mate
riały z zakresu działalności gospo
darczej, tzn. różnego rodzaju księgi, 
rejestry itp., także przyrządy geode
zyjne, zdjęcia obrazujące charaktery
styczne obiekty, nawierzchnie dro
gowe, również mundury dróżników, 
sztandary, odznaczenia zasłużonych
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drogowców. Wiele miejsca poświęca 
się na modele mostów, na plansze 
obrazujące życie i twórczość zna
nych inżynierów. Szczególne miejs
ce zajmują narzędzia pracy, emble
maty jednostek drogowych oraz 
książki i instrukcje. W skansenach 
zebrane są ciekawsze egzemplarze 
maszyn, np. walców drogowych, lo- 
komobil, maszyn do robót ziemnych 
i do wytwarzania mas asfaltowych 
oraz znaki drogowe, urządzenia sy
gnalizacyjne i tablice informacyjne. 
Większość skansenów i izb tradycji 
znajduje się z dala od dużych miast,

1. Takie teodolity stanowiły na po
czątku XX w. wyposażenie zarządów 
drogowych
2. Kamienne słupki kilometrowe z 
końca XIX w.
3. Żeliwny słupek kilometrowy z 
1936 r. z drogi Kraków - Lwów
4. Lokomobila firmy Clayton z 1916 
r.
5. 6. Różne walce drogowe: kamien
ny z XIX w. (5) i parowy żeliwny z 
1927 r. (6)
7. „Drogi publiczne w kraju tem są 
co kanały w ciele żyjącym..."- głosi 
napis, na tle którego stoi Marceli Bo
chenek kierujący szczucińskim mu
zeum

(zdjęcia: Jerzy Duda)

a nawet daleko od uczęszczanych 
szlaków turystycznych, jak np. mu
zeum drogownictwa i techniki w 
Szczucinie, kierowane przez Marce
lego Bochenka. Szczucin - to obec
nie wieś leżąca na północno- 
wschodnim krańcu województwa tar
nowskiego, na prawym brzegu Wisły, 
przy drodze Tarnów-Kielce. Tu właś
nie znajduje się unikatowa z punktu 
widzenia kulturowego Izba Tradycji, 
najmłodsza w kraju, ale i bardzo bo
gata w zbiory związane z drogownic
twem i mostownictwem. Muzeum 
mieści się w budynku obwodu dro
gowego w Szczucinie przy Rejonie 
Dróg Publicznych w Tarnowie. Na 
170 m2 powierzchni zgromadzono 
ponad 1100 fotografii, 1500 różnych 
dokumentów, ponad 350 ekspona
tów narzędzi do robót drogowych i 
mostowych. Poza tym jest tu wiele 
rozmaitych przedmiotów: wyposaże
nie dróżnika, umundurowanie praco
wnika drogowego, modele mostów i 
wiaduktów, projekty, rysunki, mapy, 
pamiątki po twórcach dróg i mostów. 
Na obszernym placu przed budyn
kiem znajduje się unikatowa kolekcja 
walców drogowych - od konnego 
drewnianego, poprzez kamienny, że
liwny, do parowego - a także orygi
nalne tablice szlakowe, części ozna
kowania z drogi do Dąbrowy Tarno
wskiej, słupki kilometrowe z pia
skowca, około 80 eksponatów róż
nych sprzętów i maszyn drogowych 
obrazujących rozwój techniki drogo
wej w ciągu ostatniego wieku.
Wiele dobrego napisano już o mu
zeum w Szczucinie, bo zasługuje 
ono na uwagę i zainteresowanie tak
że tych, którzy nie są związani z dro
gownictwem. Warto zboczyć z tury
stycznych tras, aby zapoznać się z 
techniką i technologią dróg, ich his
torią i teraźniejszością. Przyda się 
bowiem trochę wiedzy - zwłaszcza 
zmotoryzowanym - o drogach, o po
stępie technicznym w zakresie ich 
budowy i utrzymania, o trudzie pol
skiego drogowca, robotnika, techni
ka, inżyniera. Tego typu popularyza
cja ma na celu uświadomienie roli 
dróg w każdym społeczeństwie, wy
rabianie szacunku do zawodu dro
gowca, a także uświadamianie spo
łeczeństwu konieczności budowy 
dobrych dróg w Polsce.

Jerzy Duda

46



Uwaga 
Czytelnicy!
W odpowiedzi na nasz apel 
dotyczący polskich kościo
łów katolickich w Taszkien
cie i Samarkandzie, który za
mieściliśmy w numerze 4, 
1986, s. 47, otrzymaliśmy od 
jednego z Czytelników zdję
cia obu świątyń wykonane w 
1986 r. Niestety, w dalszym 
ciągu nie mamy żadnych in-

1. 2. Taszkient, koś
ciół polski z lat 
1900-1904 w trakcie 
odbudowy (1) oraz 
fragment tablicy 
(fundacyjnej?) z na
pisem „Zbaw Boże 
Polskę" i głową orta 
(2)
3. Samarkanda, 
kościół polski z 
1905 r.

formacji na temat materiałów 
historycznych - np. danych 
o inicjatorach i projektantach 
tych budowli, planach budo
wy, o pracujących przy nich

ludziach. W notatce pisali
śmy także o nadsyłaniu każ
dych informacji o obu świą
tyniach. Ponawiamy te proś
by.

Komunikat
Poszukuję następujących osób:
z Pomorskiej Brygady Kawalerii (BK)
- mogących dokładnie określić miejsce zakopania sztandaru 18 P.Uł. 
w rej. m. Grupa koło Grudziądza;
- znających losy sztandaru 11 DAK, przewożonego przez baterię za
pasową kpt. Borowskiego od Mińska Maz. do okolic Kocka;
z Suwalskiej BK
- świadków zakopania w dniu 5.10.39 sztandaru 4 DAK w lesie koło 
wsi Wola Gutowska koło Kocka przez por. Józefa Rylskiego i ogn. 
Kuźmińskiego;
z Wileńskiej BK
- świadków zakopania sztandaru 4 P.Ut. w dniu 27.9.39 2-3 kilometry 
na wschód od Medvki w obecności por. Zatęskiego, ppor. Franko
wskiego i chor. Jabłońskiego,
- świadków zakopania sztandaru 13 P.Uł. w dniu 28.9.39 przez por. 
Tadeusza Batorowicza, plut. L. Turka i kpt. Kazimierza Nawrockiego - 
przy szosie Przemyśl-Lwów koło Medyki,
- osób znających p. Stanisława Borowieckiego, przechowującego w 
czasie okupacji sztandar 23 P.Uł. w swoim domu we wsi Rzęsawa koto 
Rudnika Częstochowskiego,
- świadków zakopania przez kpt, Stefana Sporschilla w dniu 19.9.39 
sztandaru 3 DAK w okolicy Falenicy i jego ponownego ukrycia w cza
sie okupacji;
z Krakowskiej BK
- znających losy sztandarów 3 i 8 P.Uł. i 5 PSK, ewakuowanych przez 
.mjr. Tadeusza Plackowskiego na wschód, ostatnio widzianego w łazi
ku na drodze z Brodów do Tłumacza,
- znających losy sztandaru 5 DAK, przechowywanego w OZ Artylerii 
Konnej nr 2 w Zamościu;
z Podolskiej BK
- znających popowstaniowe losy sztandaru 6 P.Uł., przechowywane
go w obrazie w mieszkaniu pp. Żaczków przy ul. Polnej 44 w Warsza
wie,
- świadków ukrycia przez kpt. Płodowskiego sztandaru 6 DAK w War
szawie przed kapitulacją;
z Kresowej BK
- świadków spalenia sztandaru 22 P.Uł. w dniu 9.9.39 w piwnicy gos
podarstwa we wsi w rejonie Raszyn-Rybie przez ks. kapelana Ernesta 
Chowańca;
z Wołyńskiej BK
- znających losy sztandarów 19 i 21 P.Uł. i 2 PSK po przewiezieniu ich 
do garnizonów w sierpniu 1939,
- świadków zakopania sztandaru 2 DAK w leśniczówce na Lubelsz- 
czyźnie przez mjr. Wierusza-Kowalskiego;
z Nowogródzkiej BK
- świadków zakopania sztandaru 25 P.Uł. w lesie koło wsi Pnikut w 
dniu 28.9.39 przez płk. Stachlewskiego, rtm. Pilinkiewicza i por. Trze
bińskiego,
- świadków spalenia sztandaru i zakopania orta 26 P.Uł. w dniu 
15.9.39 we wsi Gąsów koło Chotyni w rej. Garwolina przez st. wachm. 
Popielą i plut. Józefa Sokołowskiego,
- znających losy sztandaru 27 P.Uł., niesionego w dniu 28.9.39 w kie
runku Rumunii z okolic Mościsk przez ppor. Kalino wraz z wachm, 
Emilem Howorko, por. Siebielecem i st. wachm. Nurkiewiczem,
- znających losy sztandaru 4 PSK, przewożonego w plecaku przez st. 
wachm. Wiercińskiego i kpr. Cichockiego w okolicy Jacni na Roztoczu 
do chwili rozbrojenia koło Lubaczowa lub przenoszonego przez 
wachm. Krystyniaka w okolicach Janowa Lubelskiego,
- świadków zakopania lub spalenia sztandaru 9 DAK w rej. wsi Domi- 
nikanówka na Roztoczu w dniu 23.9,39 przez por. por. Grocholskiego, 
Brzozowskiego, Psarskiego i Zaporskiego;
z Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej
- znających losy sztandaru 1 PSK, wiezionego w szwadronie rozpo
znawczym w czasie bitwy pod Suchowolą, później w rękach por. Anto
niego Bądzyńskiego w lesie w okolicy wsi Zielone i Zamiany.

Ponadto poszukuję osób znających wojenne losy rtm. Leopolda Bara
nowskiego z 22 P.Uł., w kampanii wrześniowej oficera transportowego 
Wołyńskiej BK, eskortującego na dwóch samochodach, z wachmi
strzem i pięcioma ułanami, skarbiec Centrum Wyszkolenia Kawalerii z 
Garwolina w kierunku na Luków. Rtm. Baranowski zmart przed 10 laty 
w Londynie.

Włodzimierz Kużma 
02-744 Warszawa 

ul. Sonaty 6 m 902
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Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze „Spotkań z Zabytkami” rozpoczynamy druk „Ilustrowanego słownika zabyt
kowych pojazdbw konnych". Zamieszczane rysunki przedstawiają jedynie wybór najbardziej znanych typów pojazdów z 
różnych epok I z różnych kontynentów. Warto dodać, że słownik w formie książkowej i w znacznie szerszej wersji pt. Słownik 
polskie] terminologii zaprzęgów konnych, także autorstwa Zbigniewa Prusa-Nlewladomsklego, wydany zostanie przez 
Ożrodek Dokumentacji Zabytków w 1988 r.

-

W ślad za listem w sprawie willi 
„Brzozy" skierowanym przez Naczel
nika Urzędu Miasta i Gminy w Nałę
czowie do Wojewódzkiego Konse
rwatora Zabytków w Lublinie, który 
przestał go na adres redakcji (zob. 
„Spotkania z Zabytkami" nr 3, 1987, 
str. 48 otrzymaliśmy - już bezpo
średnio z tego Urzędu - obszerny 
list, którego fragmenty publikujemy:

Nawiązując do artykułu pt. „Bez 
komentarza" zamieszczonego w 
„Spotkaniach z Zabytkami", nr 6, 
1986, Urząd Miasta i Gminy w Nałę
czowie pragnie podziękować Waszej 
redakcji za zainteresowanie losem 
zabytkowej willi „Brzozy" i wyjaśnić 
zaistniałą sytuację oraz poinformo
wać o działaniach podejmowanych 
przez tut. Urząd, dotyczących przed
miotowe/ willi. Problem związany z 
zabezpieczeniem i opieką nad willą 
„Brzozy" oraz całą posesją przy ul. 
Gtębocznica 8 od kilku już lat spędza 
sen z oczu miejscowym władzom, a 
także nurtuje społeczeństwo miasta 
Nałęczowa. Zabytkowy obiekt wraz z 
posesją jest własnością prywatną, 
tak więc Urząd Miasta i Gminy nie 
ma obowiązku jego pilnowania. 
Właściciele nie byli i nie są nadal 
zainteresowani stanem technicznym 
budynku oraz opieką nad nim 
Mimo przeszkód stawianych przez 
właścicieli, Urząd Miasta i Gminy 

podjął działania w celu ratowania za
bytku. Należy podkreślić, iż wszyst
kie decyzje władz miejskich są 
kwestionowane i torpedowane przez 
właścicieli, z których jeden jest praw
nikiem i wykorzystuje wszystkie 
możliwe przepisy, aby ograniczyć 
nasze działania (...). Funkcjonariusze 
Milicji Obywatelskiej otrzymali spe
cjalne polecenie Naczelnika Miasta i 
Gminy odnośnie sprawowania nad
zoru i zapobiegania dewastacji o- 
biektu.

Okres, w którym przeprowadzane 
jest postępowanie związane z po
sesją przy ul. Gtębocznica 8, sku
tecznie wydłużają sami właściciele, 
nie dopuszczając do sprawnego 
przebiegu przejęcia obiektu wraz z 
posesją na Skarb Państwa (...). IV lu
tym br. właściciele otrzymali oferty 
dobrowolnej sprzedaży gruntu i bu
dynku. W wypadku negatywnej od
powiedzi z ich strony przeprowadzo
ny zostanie proces wywłaszczenio
wy. Jesteśmy pełni nadziei, że postę
powanie w tej sprawie niebawem się 
zakończy i willa „Brzozy" wraz z po
sesją będzie wykorzystana zgodnie z 
jej planowanym przeznaczeniem.

Pragniemy podziękować Waszej 
redakcji za nadesłanie numeru 6 
„Spotkań z Zabytkami". Artykuł tam 
zamieszczony w dużej mierze pomo
że nam w operacji ostatecznego 
przejęcia obiektu na Skarb Pańs
twa.

Z up. Naczelnika Miasta i Gminy
Lucyna Kraczek

Nałęczów

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"
W odpowiedzi na felieton za

mieszczony w dwumiesięczniku - 
„Spotkania z Zabytkami", nr 6, 1986 
- Dyrekcja Uzdrowiska Lądek-Dłu- 
gopole informuje co następuje. Za
kład Przyrodoleczniczy „Wojciech" 
jest jednym z najwcześniej datowa
nych obiektów Uzdrowiska lądeckie
go. W czasie historii eksploatacji Za
kładu wielokrotnie dokonywano pro
wizorycznych lub trwałych przebu
dów układu funkcjonalno-architekto- 
nicznego. Najistotniejsza była zmia

na sposobu użytkowania, poprzez 
przejście z sezonowego (letniego) 
okresu funkcjonowania na całorocz
ny. Zmianie tej nie towarzyszyły istot
ne z punktu widzenia fizyki budowli 
uzupełnienia w zakresie wentylacji, i- 
zolac/i, prawidłowego ogrzewania 
budynku, zmian stolarki. Zmiany te 
spowodowały szereg zniszczeń, któ
re kwalifikowały Zakład do natych
miastowego remontu, który zdaniem 
specjalistów z Pracowni Konserwacji 
Zabytków, należało wykonać już 25 
lat temu.

W sierpniu 1984 r. podjęto remont 
kapitalny Zakładu Przyrodoleczni
czego „Wojciech". W ramach tego 
remontu wykonano już nowe stropo
dachy części hotelowej oraz ścianki 
działowe tej części. Aktualnie wyko
nuje się remont konstrukcji stropo
dachów. Powodem nie dość szybkiej 
realizacji remontu kapitalnego jest 
brak pełnej dokumentacji projekto- 
wo-kosztorysowej, którą opracowuje 
Pracownia Konserwacji Zabytków we 
Wrocławiu. Od 1984 r. wydatkowano 
już 34 min zł na prace remontowe 
związane z renowacją tego zabytko
wego obiektu. Niektóre prace re
montowo-budowlane wykonuje Mło
dzieżowa Spółdzielnia Pracy w Ląd- 
ku-Zdroju, natomiast prace specjali
styczne wykonywać będzie Pracow
nia Konserwacji Zabytków we Wro
cławiu.

Zamierzeniem Dyrekcji Przedsię
biorstwa jest, aby obiektowi temu 
przywrócić pierwotny wystrój archi
tektoniczny sprzed 300 lat, uwzględ
niając jednak aktualne przepisy 
p.poż., bhp, sad -epid., oraz stworzyć 
wysoki standard świadczonych u- 
sług.

Wartość remontu według zbioro
wego zestawienia wynosi 230 min zł. 
Koszt ten z pewnością - w okresie 
prowadzenia prac remontowych, któ
re planuje się zakończyć w 1990-91 
r. (7-letni okres remontu) - wzrośnie. 
Nieprawdą więc jest,, że obiekt ten 
stał się „przedmiotem bezlitosnej, ra
bunkowej eksploatacji" - jak pisze o 
tym autor felietonu. Domniemania 
autora felietonu wyrządziły krzywdę 

moralną całej załodze Uzdrowiska lą
deckiego i dlatego pozwalamy sobie 
zauważyć, że każde publiczne wystą
pienie w każdej sprawie musi być 
poparte uzyskaniem rzetelnych infor
macji.

Nikt z Redakcji do Dyrekcji Uzdro
wiska w Lądku-Zdroju nie zwracał 
się w sprawie remontu Zakładu Przy
rodoleczniczego „Wojciech" i dlate
go treść niniejszego felietonu uważa
my za subiektywne odczucia autora 
- dalekie od obiektywnej prawdy.

mgr Jerzy Dymek 
dyrektor PP Uzdrowiska

Lądek-Długopole

Stare przysłowie mówi „uderz w 
stół, nożyce się odezwą". Dowodem 
tego jest list przedsiębiorstwa „U- 
zdrowiska Lądek-Długopole" posą
dzający autora felietonu o złą wolę i 
ferowanie poglądów „dalekich od o- 
biektywnej prawdy". Prawda tymcza
sem - obiektywna, tj. oparta na au
topsji obiektu - Zakładu Przyrodo
leczniczego „Wojciech" dokonanej 
w 1986 r. - jest właśnie taka, jak w 
felietonie opisano. Nie da się ukryć, 
że substancja zabytkowa obiektu zo
stała w poważny sposób naruszona. 
Dyrekcja uzdrowiska przyznaje też, iż 
zdaniem specjalistów z PKZ do prac 
konserwatorsko-remontowych nale
żało przystąpić (a nie przystąpiono) 
25 lat temu! Przestawienie funkcjo
nowania źródła na cykl całoroczny 
bez przebudowy wentylacji, izolacji i 
ogrzewania spowodowało zawilgo
cenie, odpadanie stiuków i ogólną 
dewastację obiektu. A nałożenie na 
„Wojciecha" innych od założonych 
funkcji, bez prac adaptacyjnych, było 
błędem. Ustawa o ochronie dóbr kul
tury mówi zresztą w części „Przepisy 
karne” - w art. 78 wyraźnie: „Kto bę
dąc właścicielem lub użytkownikiem 
zabytku: nie zabezpieczy zabytku 
przed zniszczeniem, dewastacją lub 
uszkodzeniem - podlega karze..."

Jeżeli nastąpią istotne zmiany w 
stanie „Wojciecha", cel felietonu bę
dzie spełniony. Przyjedziemy, zoba
czymy..

Felietonista

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).
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DululuQ

Puck - miasteczko rybackie nad Zatoką Puc
ką w woj. gdańskim - prawa miejskie uzyskat 
w 1348 r. Do czasu zbudowania Gdyni byt to 
jedyny polski port morski. Dziś zachwyca ma
lowniczym położeniem i zachowanymi zaby
tkami.

1. Przystań rybacka, w tle sylwetka gotyckiego kościoła 
ŚŚ. Piotra i Pawia (wzmiankowany w 1283 r„ kilkakrotnie 
przebudowywany)
2.3.4. Zabudowa rynku - większość kamieniczek pochodzi 
z XIX w.; we wschodniej pierzei (2) znajduje się neogotycki 
ratusz z połowy XIX w. - obecnie siedziba sądu
5. Dawny szpitalik - budynek o konstrukcji szkieletowej z 
lat 1413-1426; znajduje się tu Muzeum Ziemi Puckiej

krajowa 
.agencja _ / 
wydawnicza Cena zi 130.-


