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NA OKŁADCE: Pokazując 
rzeźbę szopki autorstwa 
twórcy ludowego Bolesła
wa Suski ze wsi Budziska 
koło Siedlec SKŁADAMY 
WSZYSTKIM CZYTELNI
KOM SERDECZNE ŻYCZE
NIA ŚWIĄTECZNE, A W 
NOWYM 1988 ROKU ŻY
CZYMY JAK NAJLEP
SZYCH DNI.

(fot. Lech Kowalski)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

6 (34) XI Warszawa 1987

Od redakcji
Przeróbki lub przebudowy lokalu 
znajdującego się w budynku zabytko
wym wymagają zgody wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, a jego opinii - 
zmiana przeznaczenia lokalu w takim 
budynku. Sprawy te wprowadzone zo
stały do „Ustawy o zmianie ustawy - 
Prawo lokalowe” 16 lipca 1987 r., co - 
należy przyznać - jest sukcesem. Prze
pisy takie zamieszczone były dotych
czas tylko w „Ustawie o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach” z 15 lutego 1962 r. 
(art. 27 i 28), gdzie choć sformułowano 
je znacznie ostrzej - najczęściej nikt 
ich nie przestrzegał. Czekamy też na 
zmiany w sposobie przyznawania kre
dytów bankowych na budowę domów i 
remonty starych obiektów, najczęściej 
zabytkowych. W odniesieniu do tych 
ostatnich życzylibyśmy sobie zmian i- 
dących w takim kierunku, jaki nakreś
la rozmowa z „francuskim emisariu
szem” (s. 42). Okaże się, że w sprawie 
remontów obiektów zabytkowych je
steśmy w stosunku do Francji (żeby 

tylko!) opóźnieni o ponad 10 lat i aby to 
nadrobić potrzeba nam mniej roman
tyzmu, a więcej prozy w dostrzeganiu 
ekonomicznych możliwości inwesto
wania w zabytkowy obiekt. „Spotka
nia” od kilku lat nawołują do takiego 
właśnie „twardego”, ekonomicznego 
kursu w stosunku do zabytków. W na
szym odczuciu kierunek „francuski” 
powinien być szybko przeniesiony na 
polski grunt, tym bardziej że mamy 
tam „swojego człowieka”, który chętnie 
nam pomoże.
Uzupełnieniem tego tematu są w nu
merze materiały o zabudowie Alei 
Trzech Wieszczów w Krakowie, powo
jennych losach pałacu w Pławowicach, 
perypetiach prywatnego użytkownika 
obiektu zabytkowego w Suchej Be
skidzkiej i krótkie podsumowanie ru
bryki „Kupić, nie kupić...”
Przede wszystkim jednak polecamy ar
tykuł o domach robotniczych Warsza
wy i anons nowej redakcyjnej AKCJI 
DOMY ROBOTNICZE (s. 28).



Wspomnienia Stanisława Lorentza 1945-1951

Z popiołów 
i gruzów (2)

W■ w nowo utwo
rzonej Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Za
bytków bardzo dużo trudności wystąpiło przy ob
sadzie stanowiska naczelnika Wydziału Muzeów. 
Dobrego kandydata na to stanowisko nie widzia
łem ani w Warszawie, ani w innym mieście. Po
nieważ wielką polityką muzealną zamierzałem 
kierować osobiście, potrzebny mi był nie historyk 
sztuki, lecz raczej kierownik administracyjny o 
dużej kulturze osobistej. Władysław Tomkiewicz, 
któremu mówiłem o tym kłopocie, wysunął kan
dydaturę prawnika Antoniego Dębnickiego, inte
resującego się sprawami kultury i sztuki. Kandy
daturę tę przyjąłem. Dębnicki nie zawiódł nas. 
Był sprawiedliwy, życzliwy dla muzeów i ludzi, 
sprawy administracyjne załatwiał poprawnie i 
systematycznie.
W Naczelnej Dyrekcji utworzyłem również Biuro 
Rewindykacji i Odszkodowań w dziedzinie kultu
ry, na którego czele stanął Władysław Tomkie
wicz. Jego zastępstwo pełniła Krystyna Sroczyń
ska. Biuro przejęło wszystkie materiały dotyczące 
zniszczeń i wywozów dóbr kultury, gromadzone 
przez nas w okresie okupacji. Już w 1945 r. wyda
liśmy w języku polskim, francuskim i angielskim 
następujące broszury: Witolda Suchodolskiego 
Zagadnienie prymatu strat kulturalnych w ogól
nym programie odszkodowań, Wacława Borowe
go Tezy ogólne w sprawie rewindykacji i odszko
dowań z zakresu kultury i sztuki i Władysława 
Tatarkiewicza Etyczne podstawy rewindykacji 
i odszkodowań. W 1946 r. wyszła moja praca Zbu
rzenie Zamku Królewskiego w Warszawie, a w 
1948 r. Kazimierza Bulasa Zbiór naczyń greckich 
w Gołuchowie i Cezarego Berezowskiego Ochro
na prawno-międzynarodowa zabytków i dzieł 
sztuki w czasie wojny - wszystkie w trzech języ
kach. Biuro Rewindykacji i Odszkodowań wydało 
ponadto w ciągu tych pierwszych lat 10 katalogów 
dotyczących strat w różnych dziedzinach sztuki. 
Sporządziło też listy zbiorów i dzieł sztuki, poloni
ków w zbiorach niemieckich, które stanowić mia
ły jeden z działów odszkodowań. Na listach na
szych znalazło się 1500 pozycji (w tym całe zbio
ry).
Instytutem Historii Sztuki i Inwentaryzacji Za
bytków w Naczelnej Dyrekcji kierowali Ksawery 
Piwocki i Stanisław Herbst. Dział Inwentaryzacji 
początkowo znajdował się w Krakowie, bo tam 

Niemcy przenieśli zbiory z Warszawy. Jego kie
rownictwo objął Jerzy Szabłowski, były kierow
nik Biura Inwentaryzacji Zabytków w Minister
stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego. Gdy zbiory przewieziono do Warszawy, Sza
błowski zrzekł się kierownictwa, ponieważ chciał 
pozostać w Krakowie. Biuro Inwentaryzacji Za
bytków Naczelnej Dyrekcji w 1948 r. wydało duży 
tom Zabytki sztuki w Polsce - pow. żywiecki, o- 
pracowany przez Jerzego Szabłowskiego, a w 1950 
r. tom Zabytki sztuki w Polsce -pow. piotrkowski, 
który był pracą zbiorową uczestników obozu stu
dentów, głównie z Uniwersytetu Warszawskiego, 
ale i studentów historii sztuki innych wyższych 
uczelni, urządzonego z inicjatywy Naczelnej Dy
rekcji i Koła Historyków Sztuki Studentów Uni
wersytetu Warszawskiego. Obóz zorganizowany 
został pod Sulejowem nad Pilicą; uczestników 
było 73. Prace rozpoczęły się 7 września 1948 r. 
Kierowali nimi profesorowie, docenci i doktorzy. 
Zadaniem obozu było sporządzenie inwentarza 
oraz praktyczne przeszkolenie studentów, stwo
rzenie kadry dla przyszłych prac inwentaryzacyj
nych. Podstawową formą działalności były objaz
dy terenowe 9 grup inwentaryzacyjnych. Dnia 24 
września w Kamieńsku i Gorzkowicach grupy in
wentaryzacyjne, liczące kilkunastu studentów i 
instruktorów, zostały pobite i poranione przez sfa- 
natyzowany tłum w związku z rozsiewanymi po
głoskami, że spisuje się kościoły, plebanie i domy, 
które mają być skonfiskowane i przejęte przez 
władze państwowe. Prace w obozie i potem w 
Piotrkowie trwały do 19 października. Wszyscy 
członkowie obozu zostali odznaczeni srebrnymi 
krzyżami zasługi.
W lutym i na początku marca 1945 r. przeprowa
dziłem organizację Naczelnej Dyrekcji. W Mu
zeum Narodowym było już kilkudziesięciu daw
nych pracowników, a co najważniejsze - przybył z 
obozu jenieckiego w Woldenbergu Kazimierz Mi
chałowski, który zgodził się zostać moim zastępcą 
w Muzeum Narodowym. Fakt ten miał ogromne 
znaczenie, ponieważ nie byłbym w stanie kiero
wać i Muzeum Narodowym, i Naczelną Dyrek
cją.
Teraz mogłem już udać się do Krakowa. Wyjecha
liśmy z Janem Zachwatowiczem 13 marca, wioząc 
wielki wór nowych pieniądzy. W hallu „Hotelu 
Francuskiego”, gdzie zamieszkałem, przewijało
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się mnóstwo osób. Spotkałem tu wielu warszawia
ków. Pamiętam Piotra Perkowskiego z żoną - o- 
mawialiśmy możliwości powołania organizacji łą
czącej wszystkie związki twórcze. Z Janem Za
moyskim rozważaliśmy sprawy zabezpieczenia o- 
calałych z Biblioteki Zamoyskich zbiorów. Jerze
mu Reinerowi zaproponowałem objęcie stanowi
ska dyrektora muzeum i konserwatora wojewódz
kiego w Toruniu, które piastował przed wojną. 
Bardzo chętnie przyjął tę propozycję.
Oczywiście zaraz złożyłem wizytę dyrektorowi 
Muzeum Narodowego w Krakowie Feliksowi Ko
perze, u którego zastałem jego najbliższych 
współpracowników - Zbigniewa Bocheńskiego i 
Kazimierza Buczkowskiego. Feliksowi Koperze, 
jako przedwojennemu prezesowi, zaproponowa
łem reaktywowanie Związku Muzeów. Prezesem 
pozostał Kopera, ja zostałem wybrany wicepreze
sem. W 1946 r. zorganizowany zostJ w Nieboro
wie Walny Zjazd Związku Muzeów, który wyty
czył na najbliższe lata kierunki rozwoju polskiego 
muzealnictwa. W dwa lata później na polecenie 
ministra kultury i sztuki Włodzimierza Sokor
skiego organizację naszą rozwiązano.
Szczególnie ważnym zadaniem była sprawa Mu
zeum Czartoryskich. Odbyłem długą konferencję 
z księżną Ludwiką Czartoryską i ustaliliśmy, że

1. 2. Z obozu inwentaryzacyjnego pod Sulejowem
3. Gmach Muzeum Narodowego i fragment Alei Jerozolimskich w końcu lat 
czterdziestych
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4. Otwarcia wystawy „Warszawa 
oskarża" dokonuje Bolesław Bierut
5. 6. Z wystawy „Warszawa oska
rża"
7. Stanisław Lorentz, gen. Dwight Ei
senhower i gen. Marian Spychalski 
na wystawie „Warszawa oskarża"
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Muzeum to formalnie zostanie przekazane przez 
właścicieli w bezterminową administrację pań
stwową, i jako Oddział będzie związane z Mu
zeum Narodowym w Krakowie. Dyrektorem Mu
zeum od 1920 r. był Stefan Komornicki; w 1942 r. 
został zamordowany. Jego miejsce zajął Stanis
ław Gąsiorowski, wybitny archeolog, profesor U- 
niwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście zatwier
dziłem go na tym stanowisku.
Dość skomplikowana była sprawa Wawelu. Dy
rektorem Zbiorów, czyli właściwie dyrektorem 
Muzeum Wawelskiego, postanowiłem mianować 
Tadeusza Mańkowskiego, wybitnego historyka 
sztuki, członka rzeczywistego Polskiej Akademii 
Umiejętności, który miał w najbliższym czasie 
przenieść się ze Lwowa do Krakowa, a wicedyrek

torem - rodowitego krakowianina Adama Boch
naka, profesora historii sztuki Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Bochnak moją propozycję chętnie 
przyjął.
Długo natomiast zastanawialiśmy się z Janem 
Zachwatowiczem nad osobą przedwojennego kie
rownika Odnowienia Zamku Królewskiego na 
Wawelu - Adolfa Szyszko-Bohusza. Nie tylko ne
gatywnie ocenialiśmy gmach „Feniksa” na Rynku 
Krakowskim, za który pobrał wysokie wynagro
dzenie, jak i jego metody odbudowy Wawelu, po
nadto, a nawet zwłaszcza - jego współpracę z 
Niemcami na Wawelu w okresie okupacji. Nie wi
dzieliśmy jednak nikogo innego, kto mógłby do
brze poprowadzić dalsze prace na Wawelu. Zdecy
dowaliśmy się wobec tego na powołanie go znów 
na Wawel. Ponieważ w czasie naszego pobytu w 
Krakowie był chory i pozostawał w domu, złożyli
śmy mu wizytę. Propozycję naszą przyjął z wielką 
radością. Nałogi jednak często odżywają. Przed 
wojną we wszystkich sprawach po 1926 r. uzyski
wał decyzję wprost od swego przyjaciela z czasów 
lwowskich prezydenta Ignacego Mościckiego, te
raz nawiązał dobre stosunki z szefem Kancelarii 
prezydenta Bolesława Bieruta. Bywało to dla nas 
czasem kłopotliwe. Po śmierci Adolfa Szyszko- 
-Bohusza w 1948 r., kierownictwo Odnowienia Wa
welu objął przybyły po wojnie ze Lwowa Witold 
Minkiewicz, a gdy trudno mu było łączyć to stano
wisko z prowadzeniem katedry architektury na 
Politechnice Gdańskiej, w 1951 r. kierownikiem 
Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu zo
stał jego zastępca - Alfred Majewski.
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Próbowałem w Krakowie zorientować się, czy 
znajdę tu kandydatów na stanowiska konserwa
torów terenowych, dyrektorów i kustoszy mu
zeów na dawnych ziemiach polskich i tych, które 
nam po wojnie przypadły - na Śląsku, Pomorzu, 
w b. Prusach Wschodnich. Chętnych nie spotka
łem.
Po powrocie do Warszawy musiałem zająć się tak
że Muzeum Narodowym. Zaraz po przyjeździe z 
Lublina, w połowie lutego, zwróciłem się do BOS- 
-u o włączenie gmachu Muzeum Narodowego do 
zespołu budynków odbudowywanych w pierwszej 
kolejności. Odmówiono mi. Może to miał być dow
cip: „o tym zaczniemy myśleć może za 10 lat”. 
Zorientowałem się, że muszę wobec tego wysunąć 
projekt, który byłby i realny, i związany z bieżą
cymi potrzebami. Zaproponowałem wobec tego w 
dość dobrze zachowanych dwóch centralnych pa
wilonach na parterze i wielkim hallu zorganizo
wanie na 3 maja 1945 r. otwarcia wystawy „War
szawa oskarża”. Remont tych pomieszczeń można 
było przeprowadzić w ciągu krótkiego czasu. Po
mysł wystawy obrazującej świadome zniszczenie 
Warszawy przez Niemców bardzo zainteresował i 
BOS, i najwyższe czynniki decydujące. W drugiej 
połowie marca zarówno prace budowlane, jak i 
przygotowania do wystawy były w pełnym bie
gu.
Otwarta rzeczywiście 3 maja wielka wystawa 
była niezwykłym wydarzeniem w skali warsza
wskiej i w skali krajowej. Szeroki oddźwięk miała

8. Otwarcie innej wystawy w 1945 r. - rysunków i obrazów „Ruiny Warszawy”; 
wstęgę przecina Leon Kruczkowski, obok - Stanistaw Lorentz
(zdjęcia ze zb. St. Lorentza. J. Łozińskiego i MN w Warszawie; reprod.: 1.2 - 
Lech Kowalski. 3-8 - Jerzy Wilde)

również za granicą. Gdy w lecie 1945 r. przyleciał z 
Berlina do Warszawy na kilka godzin generał 
Dwight Eisenhower, w programie pobytu umiesz
czono zwiedzenie tej wystawy. Gość spędził na 
wystawie w towarzystwie generała Mariana Spy
chalskiego około godziny.
Nie będę już więcej pisał o Muzeum Narodowym, 
bo jego dzieje przedstawiłem w „Rocznikach Mu
zeum Narodowego”. Wspomnę tylko jeszcze, że 21 
października 1945 r. w wielkim hallu Muzeum ot
worzyliśmy drugą wystawę: „Chopin i jego War
szawa”. Tego dnia wieczorem odbył się w wielkim 
hallu koncert - Henryk Sztompka grał utwory 
Chopina. Na koncercie byli liczni przedstawiciele 
rządu i korpusu dyplomatycznego. Odtąd odbudo
wa gmachu Muzeum postępowała jak najpomyśl
niej.

Stanisław Lorentz

Rozpoczyna się teraz okres zabezpieczania dóbr 
kultury na obszarach poniemieckich. Stanisław 
Lorentz prowadzi taką akcję na Dolnym Ślą
sku...
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Nasze ulice

Kraków:
Aleje
Trzech Wieszczów
Mówiąc o Krakowie i jego zabytkach myśli się przede wszystkim 
o najstarszych fragmentach miasta. Z mniejszą na ogół troską 
spogląda się na zespoły architektoniczne stanowiące dorobek 
XIX i XX w. Pomimo, że ich wartość została już w pełni docenio
na, praktyczne działania zmierzające do ochrony przed zniszcze
niem odsuwane są na dalszy plan. Istotnym powodem tego stanu 
rzeczy jest z jednej strony brak odpowiednio wykwalifikowanych 
wykonawców prac remontowych, z drugiej zaś brak funduszy 
przeznaczonych na rewaloryzację Krakowa. Przy obecnych dota
cjach Stare Miasto zostanie odnowione dopiero za 80 lat! A kie
dy przyjdzie czas na dziewiętnastowieczne zabytki?

U schyłku XIX stu
lecia Kraków uległ zasadniczym przeobrażeniom, 
zmieniając się z małego, przeludnionego, prowincjonal
nego miasta, w nowoczesny ośrodek życia kulturalne
go, naukowego i gospodarczego. Znaczny ruch budo
wlany rozpoczął się tu w drugiej połowie ubiegłego stu
lecia. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwa 
wydarzenia: rozbudowa austriackich umocnień fortyfi
kacyjnych oraz olbrzymi pożar w 1850 r., który znisz
czył wielką liczbę domów, powodując pilną konieczność 
odbudowy. Systematyczne działania na rzecz rozwoju 
miasta rozpoczęto dopiero z chwilą uzyskania przez 
Kraków autonomii. Starano się o włączenie w jego ob
ręb sąsiednich gmin, przeciwko czemu jednak skutecz
nie występowały władze wojskowe. Po wielu latach za
biegów, w czasie prezydentury Juliusza Leo (1862-1918) 
zapadła wreszcie decyzja o rozszerzeniu granic miasta. 
Wówczas też sporządzono plany, według których podję
to jego rozbudowę.
Zaczął się kolejny etap przekształceń przestrzennych 
Krakowa. Dokonywane zmiany były dziełem miejsco
wych architektów. Poddali się oni rodzimej, lokalnej 
tradycji budowania, krakowskiemu „genius loci”, 
sprzyjającemu powstawaniu architektury o specyficz
nym lokalnym charakterze.
Historia przeobrażeń Krakowa, zachodzących od ostat
nich lat XIX w. aż po czasy najnowsze, zapisała się 
wyraziście w jednej z ładniejszych i dobrze znanej uli
cy - w Alejach Trzech Wieszczów. W ich dziejach na
warstwiły się trzy epoki architektoniczne, a sama arte
ria komunikacyjna jest założeniem typowym dla urba
nistyki przełomu stuleci: wspaniałą, szeroką aleją z pa
sem zieleni pośrodku. Historia wytyczenia Alei sięga 
połowy XIX w. Wtedy bowiem wzniesiono umocnienia 
fortyfikacyjne wokół Krakowa, a obecną ulicę wyzna
czył wał ziemny. W latach 1887-1888 wykorzystano go 
jako nasyp pod tory kolejowe linii obwodowej, która od 

stacji Łobzów przez most Dębnicki biegła w kierunku 
Bonarki i Płaszowa. Linia ta miała odciążyć istniejący 
już węzeł krakowski. W rzeczywistości nie spełniła 
oczekiwań, stając się na wiele lat przeszkodą w rozwo
ju przestrzennym miasta. Wzdłuż nasypu zaczęto stop
niowo wytyczać ulice i już w latach osiemdziesiątych 
powstała ul. Swoboda (obecnie al. Krasińskiego) oraz 
równolegle do niej ul. Retoryka, przy której w tym 
samym czasie wzniesiono kilka domów zaprojektowa
nych przez Teodora Talowskiego.
W 1890 r. kolejnym przyfortecznym ulicom nadano na
zwy: Michałowskiego (obecnie część al. Mickiewicza) 
oraz Kilińskiego (obecnie al. Słowackiego). Na lata 
dziewięćdziesiąte przypadł wyjątkowo ożywiony ruch 
budowlany. Pomimo działań udostępniających tereny 
przyforteczne jako działki budowlane, zaczynało coraz 
bardziej brakować wolnych parceli. Intensywne stara
nia o powiększenie obszaru miasta czyniono już od 
1902 r., ale dopiero w 1910 r. uzyskano zgodę na włącze
nie w granice Krakowa sąsiednich gmin. W tym czasie 
ogłoszono też konkurs na zagospodarowanie prze
strzenne terenów przyszłego Wielkiego Krakowa. W
1910 r. rozstrzygnięto go na korzyść Józefa Czajko
wskiego, Władysława Ekielskiego, Tadeusza Stryjeń- 
skiego, Ludwika Wojtyczki i Kazimierza Wyczyńskie- 
go. Zgodnie z założeniami wybranego projektu obecne 
Aleje miały stanowić część obwodnicy biegnącej dalej 
wzdłuż dzisiejszych ulic: Kamiennej, Prandoty, Mar
chlewskiego i Powstańców Warszawy. Długo, bo aż do
1911 r. istniała linia kolei obwodowej. Wkrótce po jej 
likwidacji przystąpiono do wytyczania szerokiej alei, 
przy której od strony miasta istniała już pewna liczba 
domów. Na kilka z nich warto zwrócić szczególną uwa
gę-
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wznie
siono u zbiegu ul. Krowoderskiej i al. Słowackiego dom 
mieszkalny nie wyróżniający się pod względem archi-
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tektonicznym, godny jednak uwagi. Przez cztery lata 
(1902-1906) mieszkał w nim bowiem Stanisław Wys
piański. Narysował tu wiele pastelowych szkiców 
przedstawiających widok rozpościerający się z okna 
pracowni. Rysunki te dokumentują widok Alei na po
czątku XX w.
Około 1911 r., w czasie likwidacji wałów kolei obwodo
wej, istniały już domy przy al. Słowackiego, między uli
cami Karmelicką i Lenartowicza. W pierzei tej znalazły 
się również dwa domy wzniesione według projektów 
Jana Sasa-Zubrzyckiego: pierwszy pod numerem 7 z 
1896 r. oraz drugi pod numerem 9 z 1899 r. Oba domy 
stanowiły własność architekta. Ich wystrój prezentuje 
upodobania autora uporczywie poszukującego w swej 
twórczości stylu narodowego. W imię „prawdy” mate
riałów, budynki pozostawione są w surowej cegle. W 
formie nawiązują do gotyku, jako że Sas-Zubrzycki 
właśnie w polskiej architekturze wieków średnich do
patrywał się najbardziej wartościowych wątków rodzi
mych, godnych szerszego rozpowszechnienia.
Idąc dalej Alejami w kierunku Wisły spotykamy inny 
gmach utrzymany w podobnym stylu, a mianowicie 
Collegium Agronomicum przy al. Mickiewicza 21. Zo
stało ono ukończone w 1912 r. i oddane do użytku w tym 
samym czasie co Collegium Physicum przy ul. Gołębiej. 
Oba zostały zaprojektowane przez Józefa Sarrego. Nie
co dalej, przy al. Mickiewicza 5, wybudowano także w 
1912 r. Szkołę Przemysłową projektu Sławomira Odrzy- 
wolskiego. Te dwa gmachy zapoczątkowały zabudowę 
Alei monumentalnymi obiektami użyteczności publicz
nej.
Dotychczas wspomniane fragmenty ulicy nie stanowią 
całości zabudowy powstałej do 1914 r. Ruch budowlany 
ostatniego dziesięciolecia XIX w. objął również obszar 
w rejonie skrzyżowania ul. Wolskiej (obecnie Manife
stu Lipcowego) z al. Mickiewicza i ul. Retoryka. Z tego 
okresu pochodzi budynek akcyzy miejskiej, wzniesiony 
w latach 1892-1893 u wylotu ul. Wolskiej. Nieco w głębi 
znajduje się gmach dawnego Towarzystwa Gimna
stycznego „Sokół”. Wybudowano go w 1889 r. według 
projektu K. Knausa, a już w 1894 został rozbudowany 
przez T. Talowskiego. Budynek otrzymał wówczas nie
co zmieniony wystrój, ale wciąż nawiązywał formą do 
wzorców neogotyckich.
Po przeciwnej stronie ul. Manifestu Lipcowego, między 
wylotem ul. Retoryka i al. Krasińskiego znajduje się 
kilka interesujących kamienic. O dwóch z nich wypada 

tu wspomnieć. Pierwsza - wzniesiona została w 1910 r. 
według projektu Sławomira Odrzywolskiego. Jej fasa
da pozostawiona w surowej cegle, symetryczna, zakoń
czona szczytem ze spłaszczonych esownic, ma niezwy
kle oryginalny element. Jest nim fryz okalający bramę 
wejściową, a przedstawiający stylizowane pawie. W 
nadświetlu bramy umieszczono witraż z delikatnym, 
secesyjnym rysunkiem kwiatów. Drugim budynkiem 
jest zaprojektowana z dużą swobodą i fantazją willa 
własna Władysława Ekielskiego. Pochodzi ona z ostat
niego roku XIX w. Widnieje na niej sentencja doskona
le przedstawiająca indywidualne podejście autora do 
tego projektu: „Jazem to budował nie tobie, ty też buduj 
kwoli sobie". Budynek ma zaskakującą bryłę, składają
cą się z dwóch zasadniczych części: od strony al. Kra
sińskiego i od ul. Manifestu Lipcowego, spiętych basztą 
zakończoną pseudorenesansową attyką. Na ścianach 
przylegających do baszty umieszczono loggie. Obecnie 
wygląd willi jest nieco zmieniony przez nadbudowę 
jednej kondygnacji, zachowała jednak ciekawy nastrój 
i tym samym godna jest uwagi.
Po przeciwległej stronie Alei Trzech Wieszczów, na 
przedłużeniu ul. Manifestu Lipcowego rozciągają się 
Błonia. Na początku naszego stulecia były bez porów
nania większe. Rozpoczynały się tuż za wałem kolei 
obwodowej i dalej, przechodząc w Małe Błonia, sięgały 
po Wolę Justowską. Wzdłuż Błoń, równolegle do depta
ku płynęła Rudawa. Opływała ona gmach „Sokoła” i 
kierowała się do Wisły środkiem ul. Retoryka. Dopiero 
po wielu powodziach zasklepiono w 1910 r. część jej 
koryta, począwszy od Alei aż po ujście. Rzekę nato
miast skierowano jej obecnym korytem, a błotnista 
struga biegnąca koło deptaku istniała jeszcze długo i 
pełniła funkcję miejskiego kolektora. Po przeciwnej 
stronie strugi od 1887 r. znajdował się park sportowo- 
zabawowy założony przez dr. Henryka Jordana.
W 1912 r w bezpośrednim sąsiedztwie parku urządzono 
Wystawę Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodo
wym. Nieco wcześniej, w latach 1906-1907 wzniesiono 
przy al. Krasińskiego 23, w pobliżu Błoń budynek będą
cy do dziś siedzibą Krakowskiego Zakładu Witraży, O- 
szkleń Artystycznych i Fabryki Mozaiki Szklanej. Jego 
projekt wyszedł spod ręki Ludwika Wojtyczki. Zakład 
został założony przez Władysława Ekielskiego i Anto
niego Tucha w 1902 r., a następnie odkupiony przez Sta
nisława G. Żeleńskiego w 1906 r. Przez wiele lat firma 
ta prowadziła zakrojoną na szeroką skalę działalność w
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1. Aleje Trzech Wieszczów - widok na al- Mickiewicza ze skrzyżowania z al. 
3-go Maja; z lewej strony gmach Muzeum Narodowego z 1936 r.
2. Plan Alei Trzech Wieszczów: - 1 - dom u zbiegu al. Słowackiego i ul. Kro
woderskiej, w którym mieszkał St. Wyspiański w latach 1902-1906; 2 - dom 
przy al. Słowackiego 9; 3 - dom przy al. Słowackiego 7; 4 - Collegium Agro- 
nomicum; 5 - gmach Szkoły Przemysłowej; 6 - dawna rogatka wolska; 7 - 
gmach „Sokoła" (obecnie Klub Sportowy „Cracowia"); 8 - willa W. Ekielskie- 
go; 9 - kamienica przy ul. Manifestu Lipcowego 40; 10 - Krakowski Zakład 
Witraży; 11 - kamienica „Pod Sową"; 12 - kamienica „Pod Szarotkami"; 13 - 
dom profesorów UJ przy al. Słowackiego; 14 - dom ZUPU przy al. Słowackie
go; 15 - dom przy al. Słowackiego 15; 16 - gmach AGH; 17 - Biblioteka 
Jagiellońska; 18 - Muzeum Narodowe; 19 - dwa domy przy pl. Wolności; 20 
- hotel „Cracovia”; 21 - kino „Kijów"; 22 - gmach Akademii Rolniczej; 23 - 
Collegium Paderevianum; 24 - budynek biurowo-hotelowy UJ; 25 - dom 
towarowy „Jubilat"
3. Kamienica z 1896 r. przy al. Słowackiego 7 (proj. J. Sas-Zubrzycki)
4. Kamienica z 1899 r. przy al. Słowackiego 9 (proj. J. Sas-Zubrzycki)
5. Kamienica z 1891 r. przy ul. Retoryka 9 (proj. T. Talowski)
6. 7. 8. Willa z 1899 r. przy ul. Manifestu Lipcowego 40 (proj. W. Ekielski) oraz 
fragmenty zdobień (7, 8)

kraju i za granicą, skupiając wokół siebie grono najzna
komitszych artystów ówczesnego Krakowa. Elewacja 
budynku jest kompozycją różnych wątków architekto
nicznych. Można na niej dostrzec motywy secesyjne w 
spłaszczonych łukach okiennych, reminiscencje rene
sansu w formach wykusza, wątki sztuki ludowej w 
zdobnictwie bramy wejściowej oraz zaczerpnięte z 
twórczości Teodora Talowskiego motywy w postaci ka
miennego detalu umieszczonego w prawym rogu fasa
dy.
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Sąsiednia kamienica „Pod Sową”, przy al. Krasińskiego 
21, również zasługuje na uwagę. Zaprojektował ją w 
1907 r. Roman Bandurski. Jej ceglaną, niesymetryczną 
elewację ozdobiono w oryginalny sposób. W lewej, gór
nej części umieszczony jest szczyt z napisem „Pod 
Sową”, a na jednym ze słupków flankujących ów szczyt 
znajduje się uskrzydlona postać. Nieco dalej, idąc w 
kierunku Wisły, u zbiegu al. Krasińskiego z ul. Smo
leńsk wzniesiono w 1908 r. kamienicę według projektu 
Józefa Pokutyńskiego. Naprzeciw niej znajduje się 
dom „Pod Szarotkami”. Do dziś zwraca on uwagę boga
tymi dekoracjami secesyjnymi.
W latach międzywojennych szybko przystąpiono do u- 
zupełniania istniejącej już zabudowy. Choć nowe budo
wle były odmienne w formie, to jednak w nastroju na
dal stanowiły kontynuację rodzimej tradycji miasta. 
Rozpoczynając omawianie drugiego okresu tworzenia 
Alei Trzech Wieszczów, należy zacząć od opisu samej 
ulicy. Był to wówczas szeroki ciąg alejowy o dwóch 
wąskich pasmach ulic rozdzielonych zielenią. Ów pas 
zielony został założony po splantowaniu wałów fortyfi
kacyjnych. Obsadzono go drzewami, przeważnie topo
lami oraz lipami, i przez całe dwudziestolecie był tere
nem parkowym, urządzonym na wzór plant. W takiej 
formie przetrwał do drugiej wojny światowej.
W okresie międzywojennym powstała wzdłuż Alei 
większość domów, które zachowały się do dziś. Duża 
ich część - to nowoczesne na owe czasy kamienice, z 
dużymi mieszkaniami o wysokim standardzie.
W tym miejscu wypada wspomnieć o jeszcze jednym 
ciekawym wnętrzu urbanistycznym, a mianowicie o pl. 
Wolności, który łączy się kompozycyjnie z układem 
przestrzennym Alei. Zabudowa tego placu stanowi wi
zytówkę architektoniczną międzywojennego Krakowa. 
Znalazły się tam dwa domy, które należą stylistycznie 
do nurtu o dekoracji kryształowej, zgeometryzowanej, 
nazywanego także „szkołą krakowską”. Pierwszy z nich 
wzniesiono jako dom dla profesorów Uniwersytetu Ja
giellońskiego w latach 1927-1928 według projektu Lud
wika Wojtyczki, Stefana Żeleńskiego oraz Piotra Jur
kiewicza. Elewacja tego domu ma trzy ryzality: środko
wy - płaski, w którym znajduje się brama wejściowa 
oraz dwa boczne, wielokątne. Napisano o nich w 1929 r„ 
że „...nie mają (...) chyba odpowiednika w architekturze 
»stylowej<r krystaliczne kryształy bocznych wykuszów i 
ryzalitów, których ściany, rozmaicie naświetlone przy 

niejednakowym ustawieniu do kierunku promieni sło
necznych, nadają fasadzie ogromnie wdzięczną płyn
ność, sprawiającą, że pomimo swej bardzo wielkiej 
szczerości, nie jest ona nic a nic nudną". Ponadto sgraf- 
fitowa kompozycja międzyokiennych pól przydaje całej 
elewacji wiele dekoracyjności i malowniczości. W całoś
ci budynek ten wyróżnia się bogactwem elementów 
kształtujących fasadę.

Drugi budynek, utrzymany także w konwencji kry
ształkowej, powstał w tym samym czasie co dom profe
sorów UJ. Autorem projektu był Wacław Nowakowski. 
Najbardziej charakterystycznym i dekoracyjnym ele
mentem jego bryły są - według Andrzeja Olszewskiego 
(zob. Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925, 
Wrocław, Warszawa, Kraków, 1967) - wcięte naroża. 
„Wnarożniku u wylotu ul. Sienkiewicza wkomponowa
no czworoboczne, niewielkie balkony, które wraz z za
łamującymi” się pod kątem prostym oknami tworzą 
rytmiczny zespół kształtów bliskich kryształom.” W 
taki sposób potraktowane narożniki łagodzą nieco ma
sywne i ciężkie kształty budynku, ale równocześnie 
wzmagają wrażenie kanciastości.

Wracając do zabudowy wniesionej wzdłuż Alei Trzech 
Wieszczów, wypada się jeszcze zatrzymać przy dwóch 
domach mieszkalnych w al. Słowackiego. Pierwszy z 
nich powstał w latach trzydziestych u wylotu ul. Łobzo
wskiej. Jego projektantem był Ludwik Wojtyczko. Dom 
przeznaczony został (jak poprzedni przy pl. Wolności) 
na mieszkania dla profesorów UJ. Bryła budynku, bar
dzo ekspresyjna, wyróżnia się oryginalnie potraktowa
nym narożnikiem. W miejscu ściętego, ostrego naroża 
pojawiły się dwa wertykalne, graniaste elementy, przy
pominające wykusze biegnące poprzez cztery kondy
gnacje.

Drugi z budynków wzniesiono u wylotu ul. Mazowie
ckiej w latach 1926-1927 według projektu Wacława No
wakowskiego. Architekt ten był autorem dwóch domów 
wzniesionych na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń 
Pracowników Umysłowych - omawianego oraz po
przednio wspomnianego, znajdującego się przy pl. Wol
ności. Dom przy al. Słowackiego ma zdecydowanie u- 
proszczoną elewację. Jej zasadniczym elementem de
koracyjnym są ostro zarysowane, trójkątne gzymsy 
wieńczące okna czwartej kondygnacji w części ryzalito
wej. W latach pięćdziesiątych dobudowano, niestety,
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9. Dom „Pod Sową" z 1907 r. przy al. Krasińskie
go 21 (pro). R. Bandurski)
10. Secesyjne ozdoby na elewacji kamienicy 
„Pod Szarotkami" przy al. Krasińskiego
11. Fragmenty witraża kamienicy z 1906 r. przy ul.
Manifestu Lipcowego 38
12. Dom ZUPU z lat 1926-1927 przy al. Słowa
ckiego. róg ul. Mazowieckiej (proj. W. Nowako
wski)
13. Dom profesorów UJ z lat trzydziestych przy 
narożniku al. Słowackiego i ul. Łobzowskiej (proj. 
L. Wojtyczko)
14. Gmach AGH z lat dwudziestych przy al. Mi
ckiewicza (proj. S. Odrzywolski, W. Krzyżano
wski)
15. Hotel „Cracovia" z 1965 r. przy narożniku al. 
Krasińskiego i ul. Manifestu Lipcowego (proj. W. 
Cęckiewicz)
(zd/ęcia: 1, 3-13. 15 - Leszek Stępniewski. 14
- Maria J. Żychowska; rys. Maria J. Żychowska)

jeszcze jedną kondygnację. Zabieg ten niekorzystnie 
zmienił wygląd budynku.
W okresie międzywojennym powstało przy Alej ach kilka 
innych gmachów, doskonale znanych z dziejów archi
tektury nowoczesnej. Warto o nich wspomnieć, gdyż są 
wizytówką budownictwa krakowskiego tamtych lat i w 
zdecydowany sposób kształtują charakter omawianej 
arterii. Pierwszy z nich - to gmach Akademii Górniczo- 
Hutniczej. Ogłoszony w 1913 r. konkurs na tę budowlę 
wygrał zespół w składzie: Sławomir Odrzywolski, 
Adam Ballenstedt oraz Jerzy Struszkiewicz. Nagrodzo
ny projekt nie został jednak zrealizowany. W 1922 r. 
sporządzono nowe plany, według których wybudowano 
gmach w znanych nam kształtach. Autorami byli tym 
razem: Sławomir Odrzywolski i Wacław Krzyżano
wski.
W niedalekim sąsiedztwie AGH powstała Biblioteka 
Jagiellońska. Jej realizacja, zgodnie z planami Wacła
wa Krzyżanowskiego, została ukończona na początku 
wojny, w 1940 r. Prosta bryła biblioteki, rytmicznie po
dzielona pionowymi pasami, znajduje się tuż koło na
stępnej monumentalnej budowli. Jest nią Muzeum Na
rodowe zaprojektowane przez Cz. Boratyńskiego, B. 
Schmidta i E. Kreislera w 1936 r. Ta masywna budowla, 
z wertykalnym podziałem fasady, skierowana jest fron
tem ku al. 3 Maja. Przed wojną nie została ukończona, a 
prace wykończeniowe do dziś są jeszcze w toku.
Okres międzywojenny przyczynił się w największym 

stopniu do zabudowania Alei. W tym też czasie ukształ
towało się oblicze tej ulicy, chociaż nie w sposób osta
teczny. Podczas okupacji dokonano znacznego posze
rzenia samych jezdni. Niemcy ze względów strategicz
nych mocno okroili pas zieleni na korzyść ciągów ko- 
munikacyj nych.
W latach powojennych w niewielkim tylko stopniu uzu
pełniono zabudowę.
Tak oto rysuje się historia powstania i rozwoju prze
strzennego Alei Trzech Wieszczów.
W ostatnich latach spotykamy wiele nowych pomysłów 
i projektów związanych z modernizacją tej arterii. 
Wspólną ich cechą jest naruszenie istniejącej tam zie
leni, stanowiącej bezcenną wartość Alei jako kompozy
cji urbanistycznej. Aleje stanowią bowiem część dru
giej po Plantach zielonej obwodnicy Krakowa. I tak, 
jak nie myśli się o zabudowywaniu Plant, nie powinno 
się nawet wspominać o dokonywaniu jakichkolwiek 
zmian w układzie Alei. To właśnie, między innymi dzię
ki tej zieleni, Ebenezer Howard powiedział o Krakowie, 
iż jest to miasto-ogród powstałe w wyniku naturalnego 
rozwoju. Dlatego też między innymi utrzymanie w o- 
becnym kształcie Alei Trzech Wieszczów jest jednym z 
najżywotniejszych problemów dotyczących w jednako
wej mierze architektów, urbanistów, historyków i eko
logów. '

Maria Jolanta Żychowska
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Bez komentarza

Czterdzieści 
dwa lata...
K rótką historię pała

cu w Pławowicach (zbudowany 1804-1805, rozbudowany 1886) 
w gminie Nowe Brzesko w województwie krakowskim przed
stawiliśmy w numerze 3,1986, w rubryce „Kupić, nie kupić...” 
(s. 44), oferując go do sprzedaży. Jan Lechoń napisał o tym 
znakomitym klasycystycznym obiekcie z doby postanisławo- 
wskiej: „Aby uczcić cię, wsi błoga i ty domu kolumnowy, (...) - 
Horacego trza by mowy’!”.
1945 r. Wybitny poeta, dramaturg i powieściopisarz Ludwik 
Hieronim Morstin przekazuje dobrze zachowany pałac i park 
w Pławowicach na rzecz skarbu państwa, z przeznaczeniem 
dla Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP).
9 września 1948 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków (WKZ) 
w Krakowie, dr Józef Dutkiewicz, przyznaje Oddziałowi Kra
kowskiemu ZZLP 200 000 zł na remont pałacu, z zapewnie
niem, że na konto zabezpieczenia obiektu przyznana została 
subwencja w wysokości 800 000 zł.
29 września 1948 r. Zarząd Główny ZZLP działając w trybie 
§17 i 18, lit. g ówczesnego statutu Związku, poleca w piśmie nr 
3573/48 Zarządowi Oddziału Krakowskiego ZZLP zrezygno
wać z posiadania majątku Pławowice i przekazać zespół pa- 
łacowo-parkowy Wydziałowi Kultury i Sztuki Urzędu Woje
wódzkiego. Pismo podpisali: wiceprezes Stefan Żółkiewski i 
sekretarz generalny Leopold Lewin. Zarząd Główny umotywo
wał swoją decyzję niewystarczającymi funduszami posiada
nymi przez Oddział Krakowski na konserwację i utrzymanie 
zespołu.

Październik 1948 r. WKZ w Krakowie, dr J. Dutkiewicz, zwra
ca się do Wojewódzkiej Opieki Społecznej z propozycją utwo
rzenia w Pławowicach Domu Spokojnej Starości oraz do To
warzystwa Domów i Prewentoriów Dziecięcych, jak również 
do Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej z projektem u- 
tworzenia prewentorium dla dzieci. Z uwagi na bardzo trudny 
dojazd i niekorzystne warunki klimatyczne, żadna z tych in
stytucji nie skorzystała z oferty.
17 stycznia 1949 r. Dział Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie przedstawia wniosek o przekaza
nie zespołu pławowickiego resortowi rolnictwa. Pałac przecho
dzi we władanie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Proszowicach. Bezpośrednimi 
użytkownikami budynku i parku zostają: Państwowe Gospo
darstwo Rybne w Pławowicach, podległe Zespołowi Rybackie
mu w Krakowie, oraz Związek Gminnych Spółdzielni „Samo
pomoc Chłopska”.
1949-1953. Dewastacja pałacu i rozkradanie wystroju.
31 października 1953 r. WKZ w Krakowie, dr Hanna Pieńko
wska, zwraca uwagę Wydziałowi Rolnictwa i Leśnictwa PPRN 
w Proszowicach na niewłaściwe użytkowanie i postępujące 
niszczenie obiektu. Przedstawia program koniecznych prac 
zabezpieczających. Następują liczne monity do władz powiatu 
proszowickiego o roztoczenie skutecznej opieki nad zabytko
wym zespołem.
25 maja 1955 r. Państwowe Gospodarstwo Rybne rezygnuje z 
użytkowania zespołu parkowo-dworskiego.

1. Widok na elewację frontową pałacu w Pławo
wicach w 1986 r.
2. Wnętrze pałacowego salonu w 1923 r.
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10 października 1955 r. WKZ w Krakowie, dr H. Pieńkowska, 
przesyła pismo do Oddziału Krakowskiego ZLP, w którym 
proponuje ponowne przejęcie Pławowic na dom pracy twór
czej lub wypoczynkowy.
1955—1964. Wobec milczenia ZLP, braku innych użytkowników 
oraz zupełnej obojętności odpowiedzialnych za zabezpieczenie 
zabytkowego zespołu władz powiatowych, w tym także Powia
towej Komendy Milicji Obywatelskiej, do której wielokrotnie 
kierowano wnioski o ukaranie sprawców zniszczeń, WKZ w 
Krakowie, dr H. Pieńkowska przeprowadza prace remontowo- 
zabezpieczające przy zdewastowanym obiekcie (m.in. remont 
więżby dachowej uszkodzonej przez wandali - „dzikich” loka
torów, wymianę pokrycia dachowego).
22 października 1964 r. Przewodniczący Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Józef Nagórzański, 
zezwala - na wniosek przewodniczącego Prezydium Rady Na
rodowej Miasta Krakowa, Zbigniewa Skolickiego - na zabra
nie z cokołów przy głównej bramie zespołu pałacowo-parko- 
wego w Pławowicach dwóch rzeźb kamiennych lwów, które 
następnie ustawione zostają przy wejściu do Wieży Ratuszo
wej na krakowskim Rynku Głównym.
15 kwietnia 1969 r. WKZ w Krakowie, dr H. Pieńkowska, opi
niuje pozytywnie projekt remontu i adaptacji pałacu na cele 
ośrodka leczniczego dla alkoholików, przedłożony przez Woje
wódzki Komitet Przeciwalkoholowy. Prace nie zostają rozpo
częte.
26 lutego 1970 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 
Proszowicach występuje do WKZ w Krakowie z propozycją 
utworzenia w Pławowicach ośrodka wypoczynkowego dla pra
cowników rad narodowych. WKZ popiera propozycję i zapew
nia o możliwości dofinansowania prac.
10 marca 1971 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 
Proszowicach przesyła program ośrodka wypoczynkowego. 
Krakowski Oddział Pracowni Konserwacji Zabytków przystę
puje do opracowania dokumentacji; prace te zostają przerwa
ne w 1972 r.

1971-1973. Pałac jest dewastowany przez kolejnych „dzikich” 
lokatorów, popada w ruinę.
17 października 1973 r. Zjednoczone Zespoły Gospodarcze 
PAX w Krakowie zgłaszają propozycję przejęcia pałacu. WKZ 
w Krakowie, dr H. Pieńkowska, pisze: „Władze konserwator
skie w pełni popierają inicjatywy instytucji społecznych, prag
nących przejąć i zagospodarować na swe cele opuszczone lub 
źle użytkowane obiekty zabytkowe, widząc w tych inicjaty
wach jedyną realną szansę uratowania ginących dóbr kultu
ry"
17 stycznia 1974 r. WKZ w Krakowie, dr H. Pieńkowska, zwra
ca się do Zarządu Głównego ZLP w Warszawie z propozycją 
przejęcia zespołu pałacowego, uważając, że Związek ten Jest 
szczególnie predestynowany do przejęcia i zachowania dla 
polskiej kultury zabytkowego pławowickiego pałacu". Nastę
puje zapewnienie o gotowości dofinansowania prac w ramach 
Uchwały Nr 418 Rady Ministrów z 1960 r. Brak odpowiedzi.
18 kwietnia 1975 r. Wicewojewoda krakowski, dr Tadeusz Maj, 
przesyła pismo do rektora Akademii Rolniczej w Krakowie, 
prof. Tadeusza Wojtaszka, z propozycją zorganizowania w za
bytkowym zespole ośrodka recepcyjno-szkoleniowego. Brak 
odpowiedzi.
1 grudnia 1975 r. Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomi
ki Przemysłu Budowlanego „ORGBUD” w Warszawie zgłasza 
zamiar przejęcia pławowickiego zespołu na Ośrodek Doskona
lenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych.
1975 r. Pławowice zostają przyłączone do gminy Nowe Brze
sko w województwie krakowskim.
5 października 1976 r. Po stwierdzeniu faktu, że jeden z loka
torów urządza w pałacu i na jego elewacjach suszarnię tyto
niu, WKZ w Krakowie, mgr Jerzy Kossowski, pisze do naczel
nika gminy w Nowym Brzesku: „należy zapewnić dla pałacu 
odpowiedni dozór, co wynika z przepisów Ustawy o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach z 15 lutego 1962 r. i należy do obo
wiązków Urzędu Gminy jako prawnego gospodarza obiektu”. 
20 grudnia 1976 r. Dochodzi do wiążących ustaleń w sprawie 
warunków przejęcia Pławowic przez „ORGBUD”.
19 stycznia 1977 r. Wydział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta 
Krakowa akceptuje przedstawiony przez „ORGBUD” program 
użytkowania całego zespołu.
15 marca 1977 r. Prezydent Miasta Krakowa, Jerzy Pękala, 
wyraża zgodę na przekazanie pałacu i parku w Pławowicach 
„ORGBUD-owi”.
18 stycznia 1977 r. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu U- 
rzędu Miasta Krakowa wydaje prawną decyzję przekazującą 
zespół (nr KBG-PFZ-4621/8/77).
1977-1978. Starania o wykwaterowanie lokatorów zamieszka
łych w pałacu. W tym celu na „obiekt zastępczy” odremonto
wany zostaje budynek dawnej szkoły w Gruszowie, w gminie 
Nowe Brzesko. Równocześnie w krakowskim Oddziale Pra
cowni Konserwacji Zabytków i w „Miastoprojekcie-Kraków" 
powstaje dokumentacja historyczno-konserwatorska i projek
towa zespołu.
31 marca 1978 r. „ORGBUD” przedstawia harmonogram reali
zacji ośrodka szkoleniowego w Pławowicach. Zakończenie 
realizacji przewidywane jest w 1983 r.
14 lipca 1979 r. Powołanie rady budowy ośrodka doskonalenia 
kadr kierowniczych w Pławowicach.
1979-1980. Wykonywane jest ogrodzenie zespołu pałacowo- 
parkowego.
1981 r. Przerwano budowę ogrodzenia, a budynek pilnowany 
od 1977 r. przez „ORGBUD” pozostaje bez opieki i zaczyna być 
ponownie dewastowany, m.in. w owalnym salonie rozbito ko
minek z posągiem Minerwy.
8 maja 1981 r. Wydział Ochrony Zabytków w Krakowie zwraca 
się do „ORGBUD” o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
8 czerwca 1981 r. Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomi-
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3. 4, Posąg Iwa, przy wejściu do wieży ratuszowej 
na krakowskim rynku (3) i w Pławowicach w 1958 
r. (4)

(zdjęcia: 1 - Andrzej Gaczot 2, 4 - Jacek 
Sroka, 3 - Marian Kornecki)

ki Przemysłu Budowlanego „ORGBUD” - Oddział w Krakowie 
w piśmie nr K/l 173/81 powiadamia Urząd Miasta w Krakowie 
o rezygnacji z zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowe- 
go w Pławowicach i o zamiarze zwrócenia go Urzędowi od dnia 
1 lipca 1981 r.: „Odegrały w tym rolę narastające trudności 
komunikacyjne z ośrodkiem (dowożenie wykładowców) na 
skutek nieprzewidzianych uprzednio ograniczeń zużycia ben
zyny i koszty transportu. Nowe okoliczności sprawiły, że Insty
tut swoją działalność szkoleniową zmuszony jest ograniczyć 
do siedziby Oddziału w Krakowie. Również możliwość finan
sowania dalszych robót projektowych i wykonawczych, któ
rych wartość wg cen 1978 r. szacowano na kwotę ok. 140 min zł, 
okazała się nierealna, w momencie gdy resort powiadomił In

stytut o zaprzestaniu finansowania dalszych prac związanych 
z obiektem”.
1981-1986. Ponowne poszukiwania odpowiedniego użytkowni
ka, dającego gwarancje podjęcia i rychłego zakończenia trud
nego, coraz bardziej kosztownego odnawiania zabytkowego 
zespołu.
17 listopada 1986 r. Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownic
twa Przemysłowego „KRAKBUD” składa wniosek o przejęcie 
do zagospodarowania pałacu i parku w Pławowicach na cele 
szkoleniowe i socjalne.
20 stycznia 1987 r. Komisja Ochrony Zabytków i Rewaloryza
cji Rady Narodowej Miasta Krakowa pozytywnie opiniuje 
wniosek „KRAKBUD-u”. Wydział Ochrony Zabytków w Kra
kowie zatwierdza program użytkowy i 18 lutego 1987 r. prze
kazuje wszystkie konieczne dokumenty naczelnikowi gminy 
Nowe Brzesko w celu przeprowadzenia czynności formalno
prawnych.
1987 r. Pałac w Pławowicach znajduje się w bar
dzo złym stanie technicznym, wymaga jak naj
szybszego podjęcia prac konserwatorskich o cha
rakterze kompleksowego remontu kapitalnego; 
konieczna jest także rewaloryzacja parku. Od 
1945 r., kiedy Ludwik Hieronim Morstin przeka
zał na skarb państwa dobrze zachowany zespół 
pławowicki - minęły 42 lata - prawie pół wieku! - 
zmagań służb konserwatorskich o ratowanie co
raz bardziej niszczejącego obiektu. Życzymy po
wodzenia i wytrwałości kolejnemu (siódmemu!) 
potencjalnemu użytkownikowi pałacu. A swoją 
drogą wyrażamy zdziwienie obojętności literatów 
dla sprawy uratowania zabytku wpisanego w his
torię literatury polskiej...
Przede wszystkim jednak życzymy pokonania - 
bardzo groźnych nie tylko dla ratowania Pławo- 
wic - przepisów Ustawy z 29 IV 1985 o gospodarce 
gruntami i wywłaszczeniami nieruchomości (Dz. 
Ust., nr 22, poz. 99), która mówi, że grunty pań
stwowe oddawane są państwowym jednostkom 
organizacyjnym w zarząd, a organizacjom spo
łecznym w użytkowanie wyłącznie odpłatnie.

Andrzej Gaczoł
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Prawo i zabytki

Wykreślanie 
z rejestru
W „Spotkaniach z Zabytkami” - nr 1, 1987, w rubryce „Listy” (s. 48) jeden z Czytelni
ków postawił trzy bardzo istotne pytania z zakresu prawnej ochrony zabytków w Pols
ce. Można sądzić, że udzielone odpowiedzi na te pytania zainteresują również szersze 
grono Czytelników. Godzi się zatem przytoczyć te trzy pytania, gdyż będą one wyzna
czać kierunek dalszych rozważań:
1. Czy obiekt raz określony jako zabytek może być skreślony z listy zabytków?
2. Jeśli tak, to kto o tym decyduje i jakie są kryteria decyzji?
3. Czy jest o tym informowany wojewódzki konserwator zabytków?

p
roblematykę związaną z 

dopuszczalnością wykreślania przedmiotów zabytkowych z rejestru za
bytków regulują dwa akty normatywne: Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U., Nr 10, poz. 48; zm.: 1983 r., 
Nr 38, poz. 173) oraz wydane na podstawie tzw. delegacji ustawowej, 
zawartej w art. 17 tego aktu normatywnego, Rozporządzenie Rady Mi
nistrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków i centralnej ewidencji zabytków (Dz.U., Nr 19, poz. 101; zm.: 
1986 r., Nr 42, poz. 204).
Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy z 1962 r. obiekt raz określony jako 
zabytek (ruchomy lub nieruchomy) m o ż e być skreślony z reje- 
struzabytków.do którego został uprzednio wpisany na podstawie 
decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków czy też 
przez samego ministra kultury i sztuki. Uprawniony do podejmowania 
decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru jest na zasadzie wyłączności 
tylko minister kultury i sztuki, po uprzednim wysłuchaniu opinii Rady 
Kultury i Sztuki. Minister z mocy ustawy został zatem pozbawiony 
możliwości przekazania swoich uprawnień w tym zakresie wojewódz
kim konserwatorom zabytków. Rozstrzygnięcie merytoryczne w spra
wie skreślenia zabytku z rejestru zabytków wyrażone zostaje przez 
ministra kultury i sztuki w formie decyzji administracyjnej, do której 
znajdują zastosowanie również przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 
czerwca 1960 r. o nazwie Kodeks postępowania administracyjnego (da
lej: Kpa) (tekst jednolity: Dz.U., 1980, Nr 9, poz. 26; z późniejszymi zmia
nami). Wydając decyzję administracyjną w sprawie skreślenia zabytku 
z rejestru zabytków minister został zobowiązany do uprzedniego za
sięgnięcia opinii Rady Kultury i Sztuki. Opinia wyrażona przez ten 
organ kolegialny nie jest dla ministra wiążąca, co oznacza, że nawet po 
uzyskaniu opinii negatywnej w sprawie skreślenia konkretnego zabyt
ku z rejestru zabytków może on wydać decyzję administracyjną pozba
wiającą dany obiekt statusu zabytku zarejestrowanego. Wymóg uzy
skania takiej opinii stanowi jednak obligatoryjny element procesu po
dejmowania decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru zabytków. Pomi
nięcie tego obligatoryjnego elementu formalnego powoduje obciążenie 
wydanej decyzji administracyjnej cechą wadliwości prawnej. Wadli
wość ta nie pozbawia jednak wydanego aktu charakteru decyzji admi
nistracyjnej ani nie przesądza o jego nieważności.
Jak już zostało powiedziane, do decyzji administracyjnej o skreśleniu 
zabytku z rejestru zabytków znajdują zastosowanie także przepisy 
Kpa. Wydawana decyzja administracyjna powinna zawierać składniki 
określone w art. 107 §1 Kpa. Z mocy §2 tego artykułu decyzja może 
zawierać również inne składniki określone w przepisach szczególnych. 
Ustawa z 1962 r. może być uznana za przepisy szczególne w stosunku 

do Kpa, chociaż wymogu zasięgania opinii Rady Kultury i Sztuki przez 
ministra wydającego decyzję o skreśleniu zabytku z rejestru zabytków 
nie można kwalifikować wprost jako „inny składnik” decyzji, lecz jako 
przepis proceduralny. Art. 106 §1 i 2 Kpa nakłada na ministra obowią
zek zasięgnięcia opinii Rady Kultury i Sztuki przed wydaniem decyzji 
skreślającej zabytek z rejestru zabytków, a także zobowiązuje go do 
zawiadomienia stron biorących udział w postępowaniu o zwróceniu się 
do tej Rady o wyrażenie opinii. Rada Kultury i Sztuki zobligowana jest 
do przedstawienia opinii niezwłocznie, nie później jednak niż w termi
nie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania (art. 106 §3 Kpa). 
Jeżeli Rada uzna za niezbędne, to może przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające, ale w wypadku niezajęcia stanowiska w terminie dwuty
godniowym obowiązana jest zawiadomić strony, podając przyczyny 
zwłoki i wskazując nowy termin wyrażenia opinii (art. 106 §4 i 6 oraz 
art. 36-38 Kpa). Rada Kultury i Sztuki wyraża swoją opinię w formie 
postanowienia, na które służy stronie zażalenie (art. 106 §5). Z uwagi 
jednak na to, że nie istnieje organ szczebla wyższego Rada Kultury i 
Sztuki wyrażając opinię w analizowanym przypadku jest organem 
pierwszego i jednocześnie ostatniego szczebla, a zatem stronie służyć 
będzie tylko możliwość zwrócenia się do Rady o ponowne rozpatrzenie 
problemu stanowiącego przedmiot wyrażanej opinii (art. 144 w związku 
z art. 127). Strona powinna jednak zostać postawiona w sytuacji umoż
liwiającej jej zapoznanie się z treścią tego aktu opiniodawczego. Zapo
znanie się z tą opinią może nastąpić przed wydaniem decyzji, chociaż 
bardziej uzasadnione wydaje się dołączenie tekstu opinii do wydawa
nej decyzji. Z tych samych co wyżej względów strona może zwracać się 
tylko z wnioskiem o wyrażenie opinii, gdy Rada uchyla się od ciążącego 
na niej obowiązku. Strona będzie mogła ponadto wnieść skargę na 
wydaną decyzję administracyjną do Naczelnego Sądu Administracyj
nego działającego w Warszawie (nie będzie mogła wcześniej wnieść 
odwołania od tej decyzji, gdyż zgodnie z art. 127 §3 Kpa takie upraw
nienie jej nie przysługuje, co najwyżej może zwrócić się do ministra z 
prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy). Przy tej okazji strona może 
podnieść również zarzuty przeciwko wyrażonej przez Radę opinii.
Przepisy prawne nie stawiają przeszkody w sytuacji, gdy treść opinii 
Rady Kultury i Sztuki minister zamierza zawrzeć w tekście decyzji o 
skreśleniu zabytku z rejestru zabytków jako fragment uzasadnienia 
prawnego i faktycznego (może to uczynić, ale nie musi).
Kryteria, na których podstawie zostaje wydana decyzja administracyj
na skreślająca zabytek z rejestru zabytków, zostały wymienione w art
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(rys. Małgorzata Tabaka)

16 ust. 1 Ustawy z 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Zamknię
ty katalog tych kryteriów obejmuje tylko trzy wypadki, to znaczy wte
dy, gdy:

1) zabytek utracił swą wartość zabytkową wskutek całkowitego znisz
czenia;

2) wartość zabytkowa przedmiotu wpisanego do rejestru zabytków zo
stała zdyskwalifikowana wobec nowych ustaleń naukowych;

3) zabytek został wywieziony na stałe za granicę (dotyczy to tylko 
zabytków ruchomych).
Ustawowe sformułowanie, iż w tych wypadkach zabytek „zostaje" skre
ślony z rejestru zabytków oznacza, że minister kultury i sztuki zobo
wiązany jest do podejmowania takich rozstrzygnięć nie tylko na wnio
sek strony, ale przede wszystkim z urzędu. Można przyjąć, że skutek 
prawny w postaci pozbawienia przedmiotu charakteru zabytku wywie
ra ostateczna decyzja ministra, natomiast czynność wykreślenia zabyt
ku z rejestru zabytków ma znaczenie porządkowe. Gdybyśmy mieli 
przyjąć, że uznanie za zabytek oznacza decyzję ostateczną nadającą 
określonemu przedmiotowi taki status prawny, to decyzja o wykreśle
niu zabytku z rejestru zabytków oznacza w istocie decyzję uchylającą 
poprzednią decyzję pozytywną w tej sprawie. Posługując się taką wy
kładnią nie można wykluczyć „wykreślenia zabytku” z rejestru z przy
czyn np. uzasadniających wznowienie postępowania (zob. W. Dawido- 
wicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 187).
Do określenia trybu postępowania w sprawie wpisywania zabytków do 
rejestru i skreślania ich z rejestru oraz sposobu prowadzenia rejestru 
zabytków i centralnej ewidencji zabytków została upoważniona w art.
17 Ustawy z 1962 r. Rada Ministrów, która na podstawie tego upoważ
nienia ustawowego wydała w dniu 23 kwietnia 1963 r. wspomniane na 

wstępie Rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i 
centralnej ewidencji zabytków. Ze względu na to, że rozporządzenie to 
zostało wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia Ustawy, w 
swej treści powołuje się na wyraźną ustawową podstawę prawną, a 
ponadto przedmiotowo nie wykracza poza zakres wyznaczony delega
cją ustawy. Z mocy §10 ust. 3 Rozporządzenia o skreśleniu zabytku z 
rejestru zawiadomione zostają „zainteresowane osoby i instytucje”. 
Pomimo niewymienienia tutaj z nazwy wojewódzkiego konserwatora 
zabytków nie ulega wątpliwości, że jego osoba jest tutaj uwzględniana. 
To, iż jest on osobą zainteresowaną, wynika z wielu przepisów praw
nych. Z treści art. 13 ust. 1 Ustawy z 1962 r. (powtórzonego w §2 Rozpo
rządzenia Rady Ministrów z 1963 r.) wynika, że wojewódzki konserwa
tor prowadzi rejestr zabytków znajdujących się na terenie wojewódz
twa, a ponadto przygotowuje, aktualizuje dokumentację dóbr kultury i 
zabytków dla centralnej ewidencji zabytków. W wypadku wydania de
cyzji skreślającej zabytek z rejestru minister kultury i sztuki ma obo
wiązek zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków przede wszystkim dlatego, że to właśnie konserwator jest podmio
tem z mocy prawa dokonującym na podstawie odpowiedniej decyzji 
ministra wykreślenia zabytku z rejestru zabytków znajdujących się na 
terenie danego województwa. Po otrzymaniu przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru zabyt
ków w zbiorze dokumentów danego obiektu dokonuje się odpowiednich 
czynności formalnych, a to: w rubryce „uwagi” czyni się wzmiankę o 
decyzji ministra, a ponadto cały wpis przekreślony zostaje czerwonym 
atramentem (§10 ust. 2 Rozp. Rady Ministrów z 1963 r.). W razie skreś
lenia z rejestru zabytku nieruchomego wykreśla się także wpis w księ
dze wieczystej lub składa się odpis decyzji o skreśleniu z rejestru do 
zbioru dokumentów danej nieruchomości (art. 16 ust. 3 Ustawy z 1962 
r.), a ponadto o tym fakcie informuje się ogół społeczeństwa poprzez 
ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym (§11 Rozp. Rady Mi
nistrów z 1963 r.). Odpowiednie zmiany zostają wprowadzone również 
do kartoteki Centralnej Ewidecji Zabytków prowadzonej z ramienia 
Ministerstwa Kultury i Sztuki przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabyt
ków (minister kultury i sztuki z mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 
prowadzenie centralnej ewidencji zabytków może powierzyć także albo 
wyłącznie Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków w Warszawie). Koniecz
ność dokonania zmian w centralnej ewidencji zabytków po wydaniu 
decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru prowadzonego przez wojewódz
kiego konserwatora zabytków podyktowana jest tym, że ewidencja 
centralna obejmuje zabytki nieruchome, ruchome i kolekcje z poszcze
gólnych województw (poza zabytkami znajdującymi się w muzeach i 
bibliotekach oraz zabytkami wchodzącymi w skład narodowego zasobu 
archiwalnego), a zatem powinna obejmować zawsze aktualne informa
cje o stanie prawnym i faktycznym zarejestrowanego zabytku. W wy
padku utraty przez obiekt takiej pozycji prawnej wymaga ten fakt 
odzwierciedlania również w ewidencji centralnej zabytków (§13 Rozp. 
Rady Ministrów z 1963 r.).
Kończąc analizę administracyjno-prawną, która w sposób możliwie 
najpełniejszy miała doprowadzić do udzielenia odpowiedzi na posta
wione we wstępie pytania, nie można jednocześnie nie podkreślić tego, 
że omawiana problematyka daleka jest od uproszczeń i uogólnień. Po
mimo tego prawna regulacja problematyki wykreślania zabytków z 
rejestru zabytków jest komunikatywna dla osób stosujących prawo. 
Można przypuszczać, że zupełnie słuszne ze względu na prawne cele i 
zasady ochrony zabytków w Polsce jest utrzymywanie sztywnych kry
teriów pozbawiania statusu prawnego zabytku przedmiotów, które już 
zostały uprzednio wpisane do rejestru zabytków. Sztywne przepisy 
obowiązujące obecnie sprowadzają możliwości wykreślenia zabytków z 
rejestru zabytków do zupełnie wyjątkowych przypadków, na podstawie 
nielicznych, ale uzasadnionych kryteriów. Można się tylko zastanowić, 
czy dla naszej kultury narodowej nie byłoby korzystne prowadzenie 
rejestru przedmiotów wykreślanych z rejestru zabytków, z tego wzglę
du, że uległy całkowitemu zniszczeniu lub też zostały wywiezione na 
stałe za granicę. Dałoby nam to pełniejszy obraz o skali ubytków sub
stancji zabytkowej w Polsce.

Piotr Dobosz
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W zabytku 
zamieszkał

Ma i..2s
Mówi o sobie: „Zakopiańczyk”, choć z lekka się przy 
tym uśmiecha, bo przecież ojciec zjechał do Zakopane
go w 1950 r. dla podjęcia pracy w Tatrzańskim Parku 
Narodowym w charakterze leśniczego. Z kolei matka, 
obecnie kustosz w muzeum Kasprowicza, jest rodowitą 
rzeszowianką. I w tym wszystkim on - Jacek Kogutek, 
do niedawna mieszkaniec osiedla „Harenda", urodzony 
w górskiej stolicy kraju, nadto absolwent wszelkich 
możliwych zakopiańskich szkół z najświetniejszą - li
ceum plastycznym im. Antoniego Kenara na czele. Wy
dział rzeźby tej szkoły ukończył w 1977 r. Potem było 
pomaturalne dwuletnie Studium Konserwacji Zabyt
ków w Tarnowie; specjalność: konserwacja mebli. U- 
kończył je na jesieni 1979 r. i rychło podjął pracę w Kie
rownictwie Odnowienia Zamku Królewskiego na Wa
welu. Nowe wcielenie Jacka: kamieniarz. Restauracja, 
wykonywanie elementów kamiennej architektury - 
tralek, balasków, obramień okiennych, portali. Począt
kowo pracował na zamku w Wiśniczu (wespół z Martą, 
wkrótce jego żoną, również absolwentką tarnowskiego 
liceum), później na zamku w Suchej Beskidzkiej. Kon
serwator kamienia w tym podlegającym wieloletniemu 
remontowi obiekcie okazał się bardzo przydatny.
Już wówczas studiował Jacek Kogutek zaocznie na U- 
niwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu konse
rwację zabytków architektury i któregoś dnia zwierzył 
się wojewódzkiemu konserwatorowi Karolowi Gru
szczykowi z zamiaru przejęcia oraz roztoczenia opieki 
nad jakimś obiektem zabytkowym, który mógłby zara
zem stanowić miejsce zamieszkania dla niego oraz 

żony Marty. Dwa lata trwało załatwianie sprawy. 
Wreszcie w 1985 r. udało się podpisać umowę. Wskaza
no mu zabity deskami przez działaczy Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Suskiej tzw. dom małomiasteczkowy 
w dzielnicy Suchej, zwanej Role, przy ruchliwej drodze 
na Maków Podhalański. Obiekt ten figuruje w reje
strach zabytków oraz w pracy prof. Ignacego Tłoczka 
Polskie budownictwo drewniane, wzmiankują go także 
Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki w Sztuce zie
mi krakowskiej. Jest to budynek drewniany, datowany 
na drugą połowę XVIII w. To właśnie nie opodal tego 
domu hajducy swe bydło niegdyś przeganiali. We
wnątrz natomiast mieściła się karczma na tzw. szlaku 
solnym wiodącym z Wieliczki, bagatela, na Węgry.
A zatem konserwator wojewódzki palcem wskazał na 
obiekt pozostający jakby w zapomnieniu, acz przyznać 
to trzeba - nie całkowitym. Oto bowiem w 1983 r. po
przednia właścicielka tego domu przekazała go na 
skarb państwa, w zamian za to otrzymując mieszkanie 
w nowym osiedlu. Obiekt był więc nie zamieszkany od 
półtora roku.
- Pierwsze wrażenie? Mnóstwo zacieków, wszechobec
ny na ścianach grzyb, szron i liszaj - mówi Jacek Kogu
tek. Lustracji dokonałem zimą wespół z wicedyrekto
rem Liceum Plastycznego, konserwatorem-mykolo- 
giem - mgr. Zbigniewem Moździerzem. Szron pokrywał 
ściany tak dokładnie, iż zrazu niewiele dało się dojrzeć, 
jeszcze trudniej rozeznać w stanie budynku. Widoczne 
było, iż od wojny nikt tego obiektu nie remontował. 
Wiedziałem, że na początek przyjdzie mi załatać doraź
nie niejedną dziurę w ścianie, w podmurówce, w sufi-

1.2. Dom z XVIII w. w Suchej latem i zimą



tach, w dachu. Otoczenie budynku również pozostawia
ło wiele do życzenia. Stawy rybne mocno zapuszczone, 
nieomal zniszczone.
Ażeby sprawa nie była nazbyt prosta, owo zrzeczenie 
się domu na skarb państwa było częściowe. Obejmowa
ło połowę budynku - tę bardziej stylową, także 13 a- 
krów parceli wokół pozostawało w innych rękach. Za
ledwie 4 akry podłączone zostały do przekazanego 
państwu obiektu. Na tych 13 akrach zamierzał pobudo
wać się w „nowym” stylu jeden z mieszkańców Suchej. 
Zdołał już nawet zgromadzić materiał budowlany. Do
piero interwencja konserwatora wojewódzkiego od
wiodła go od wszczęcia robót. Urząd miejski, wchodząc 
w posiadanie owego „domu małomiasteczkowego” po
wodował się prawem pierwokupu. I chwała mu za to. 
Wykupił sam obiekt wraz z całą działką, stodołą, ka
mienną piwnicą oraz altaną. Podszept konserwatora 
był tu nie bez znaczenia; chodziło o zachowanie pier
wotnego otoczenia, w przyszłości zaś - kto wie - o roz
toczenie konserwatorskiej opieki nad całością?
Jest czerwiec 1985 r. Państwo Kogutkowie przystępują 
do generalnych porządków. Najpierw należy osuszyć 
dom, wywietrzyć, wydać walkę grzybowi na ścianie, 
licznym pleśniom. Kolejna czynność: zdarcie farb olej
nych i czyszczenie ścian. Potem następuje odsłonięcie 
w całości belkowego stropu. Wnętrze domu kraśnieje 
natychmiast. Kilkutygodniowe sprzątanie. Wynoszenie 
śmieci, gruzu, starych gazet, innych papierzysk. Przy 
pomocy szkolnych kolegów przystosowują do użytko-

3. Widok z Góry Lipskiej na dolinę Skawy
4. Elewacja południowa
5. Główne wejście
6. Portret rodzinny pp. Kogutków we wnętrzu

(zdjęcia: Maryna Szewczuk)

wania pokoik strychowy. Rychło, bo już jesienią, prze
noszą się z powrotem na dół. Piec kaflowy na parterze 
jest bowiem szansą na bezprzeziębieniowe przeżycie 
nadchodzącej zimy.
- Co do tego pieca, to umawiałam się z poprzednią 
właścicielką domu Starzakową, że on się mnie należy- 
podejdzie do ich domostwa już wkrótce jedna z okolicz
nych góralek. Nie pierwsza i nie ostatnia węsząca tu 
jakąś szansę na osobiste wzbogacenie się, gdy zmiarku
je, iż jakieś obce tu się sprowadziły. Obce, bo niegóral- 
skie. Nie ona jedna zresztą objawi podobną łapczy
wość.
1 września 1986 r. Przez całe lato trwały prace remon
towe w pomieszczeniu środkowym. Teraz odbywają się 
prace w kuchni przy wymianie tynków. Dochodzi też do 
swoistego odkrycia - w jednej ze ścian znaleziono piec 
chlebowy, pozostałość po niegdysiejszej funkcji obiek
tu. Prowadzone są też cały czas prace dokumentacyj
ne.
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Kogutkowie nieprzerwanie operują papierzyskami. U- 
mowa z Urzędem Gminy-Miasta Sucha Beskidzka opie
wa na 5-letnią dzierżawę obiektu. Gdy więc tylko rozpę
dzają się z robotą, powściąga ich narastająca z upły
wem czasu świadomość tymczasowości ich sytuacji 
prawnej. Dwójka młodych ludzi ma jednak spore ambi
cje. Marzy im się uruchomienie w jednej z izb na par
terze warsztatu konserwatorskiego. Tak ażeby stało się 
zadość dewizie: niechaj dół zarabia na całą resztę. Po 
okresie, gdy, jak w Wiśniczu czy na zamku w Suchej - 
brakowało im poczucia bycia u siebie, pełnej odpowie
dzialności za swoją pracę, ten sposób wykorzystania 
wiedzy fachowej oraz nabytego doświadczenia wydaje 
się im najlepszy z możliwyęh. Im obojgu oraz koledze z 
liceum w Tarnowie, mieszkańcowi Żywca - Januszowi 
Ziębie.
Przy przejmowaniu obiektu nowy jego użytkownik pro
ponował umowę dzierżawną na 15-20 lat. Usłyszał jed
nak w odpowiedzi: „U nas jest w zwyczaju podpisywać 
umowy dzierżawne na okres 5 lat". Młody człowiek 
miał nóż na gardle. Dość miał już wędrówki od jednego 
wynajętego mieszkania do drugiego.
- Może inaczej sprawa by się potoczyła, gdybym nie 
miał zamiaru otworzyć warsztatu rzemieślniczego - 
przyzna. Mój zawód: restaurator obiektów zabytko
wych i artystycznych budził u miejscowych nieco wąt
pliwości. Czy takie coś w ogóle przyda się miastu i jego 
okolicy?
Okazuje się, że tak. Filia muzeum w Żywcu z siedzibą w 
Milówce prosi o renowację mebli mających stanowić 
wyposażenie jednej z chałup. Władze kościelne przysy
łają do konserwacji m.in. konfesjonały, secesyjne krze
sła, fotel, pozostające na wyposażeniu Muzeum Sakral
nego w Osieku. Bielska prokuratura pragnie, by zre
konstruować strop w jednym z pomieszczeń jej siedzi
by.
- Czego się obawiam... - wyznaje Jacek Kogutek. Że 
mnie za te trzy i pół roku, kiedy upłynie termin umowy 
dzierżawnej, stąd wyproszą. Powiedzą: Murzyn zrobił 
swoje i hajda stąd. Nam się bardziej od warsztatu kon
serwatorskiego przydać może filia biblioteki publicz
nej. W domyśle zaś będzie: szkoda, że on nie nasz, nie 
tutejszy, że nie Górol z ciebie, bratku...
Póki co działa na zasadzie straży pożarnej. Gdy go 
woda zaczęła podmywać, porobił wylewki wokół budyn
ku, chodniczki dla łatwiejszego sprzątania śniegu. Wyi
zolował podmurówkę. Wilgoć, która przez całe lata ata
kowała obiekt, znalazła ujście.
- A może w zamyśle władz lokalnych jest tu urządzić 
siedzibę dla bezdomnego dotychczas Koła Gospodyń 
Wiejskich? - sam do siebie kieruje to pytanie Jacek 
Kogutek. - Może żłobek lub jeszcze coś innego? Jeśli w 
te pięć lat z remontem się wyrobię, sam bicz boży na 
własną głowę ukręcę...
Konserwator wojewódzki wykonał kosztorys robót. O- 
piewa na sześć milionów złotych. Milion sześćset tysię
cy już przekazał. Opłacona została dokumentacja ry
sunkowa obiektu. Wydano zlecenie na wybudowanie 
dwóch pieców. Prowadzone są prace przez zakład insta
lacji elektrycznej.
Kubatura całego obiektu wynosi 540 m3. Jest wokół cze
go chodzić, czego doglądać. Ludność miejscowa zwykła 
to ich domostwo określać mianem „cioty”, czyli rudery. 
Pani Józia z sąsiedztwa chodzi do gabinetu naczelnika 
z jednym tylko pytaniem: ,A czemu to wy im tego nie 
przedacie? Dobre ludzie są”. Ale też pani Józia jest w tej 
beskidzkiej okolicy zawieszonej pomiędzy górą Jasień 
z jednej strony a Pykowicą z drugiej, w scenerii nieo

mal kotlinnej, wyjątkiem. Od początku sprzyja tym pa
radującym w swetrach, w dżinsach, żyjącym po swoje
mu przybyszom, którzy nagle zapragnęli, wbrew 
wszystkiemu i wszystkim, poczuć się u siebie.
Niejedna ze spraw rozbija się o ogólną niemożność. Nie 
wiadomo też, kto jest władny podjąć kompetentną de
cyzję. W pewnym momencie Kogutkowie zauważają, że 
są sami. Nawet okoliczni prawnicy umywają ręce, nie 
chcą im pomóc.
Walimy we dwójkę z panem Jackiem Kogutkiem do 
gabinetu naczelnika miasta. Jest u siebie. Dobra na
sza.
- Czy będzie przedłużona z panem Kogutkiem umowa 
dzierżawna ? - pytam nieomal od progu.
- Na razie nic nie wskazuje na to, ażeby pan Kogutek 
nie mógł w tym domu mieszkać z rodziną dłużej. A zre
sztą muszę dbać o ten obiekt, bo może ja sam się z nie
go wywodzę? Pan Kogutek tego wszystkiego pilnuje, 
dogląda. A jeśli by była potrzeba przejęcia przez miasto 
na muzeum czy skansen, sprawa będzie rozstrzygana. 
Nie widzę potrzeby wyprowadzania się. Nie wieni czy 
się o ten obiekt upomni Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Suskiej. Też nie ma swego lokalu. Swoją drogą, panu 
Kogutkowi to ja się dziwię. Mieszkam w takim samym, 
jak i on zabytkowym domu, tyle że w rynku i wiem jaki 
z tym kłopot. Sam bym go nieraz chciał podpalić, ażeby 
się go pozbyć. Gorzej, że za nowym lokalem dla Towa
rzystwa nie ma komu dreptać. Maluczko, a i zamek w 
Suchej przekażemy w ręce prywatne. Już 10 lat wlecze 
się jego remont. A w tym domu to może by sklep się 
dało urządzić? Miastu brakuje takich punktów sprze
dażnych. Kiedyś państwo za łatwo wyzbywało się włas
ności, później przyszły z tego same kłopoty. Zwłaszcza 
w takim mieście, jak Sucha Beskidzka, gdzie na nad
miar wolnych terenów nie można narzekać.
- Dzięki pp. Kogutkom powstał rodzaj patronatu nad 
zabytkiem, tyle że jednostkowego.
- I za to konserwator wojewódzki powinien im płacić.
- Chcieliby jednak poczuć się faktycznymi gospoda
rzami tego obiektu.
- Dla nas najważniejsze są potrzeby miasta. Może 
przeniesiemy chałupę do skansenu w Zawoi?
Tyle wokół niszczeje obiektów zabytkowych, nie ma się 
nimi kto zająć. Jak już ktoś taki się znajdzie, daje mu 
się do zrozumienia, iż jest tylko narzędziem w czyichś, 
bardziej do tego celu powołanych rękach. Tymczasem z 
konserwatorskiego „nakazu remontu" jeszcze nic dla 
sprawy wynikać nie musi, nic, co zaowocuje czymś ko
rzystnym dla pejzażu kulturowego.
- Dla mnie - stwierdza naczelnik Kulig - fakt, że pan 
Kogutek tu się pojawił i oświadczył, że będzie ten o- 
biekt ratował jako dzierżawca, był bardzo korzystny...
- A nie obawia się pan, panie naczelniku, iż w kilka lat 
później budynek powróci do dawnego stanu?
- Miasto go dało, miasto może odebrać...
Kogutkowie póki co postanowili być sami sobie sterem, 
żeglarzem, okrętem. Nadto jeszcze kustoszami, konse
rwatorami, brygadą remontową, biurem prawnym. I 
gdy w pobliskiej Lanckoronie oddano pojedynczym 
właścicielom cały zabytkowy rynek, tutaj w Suchej wy
gląda na to, że czeka ich jeszcze niejedna przeprawa. 
Całkiem zaś ostatnio zgłosiła się do nich pewna góral
ka. „Ja po miodziarkę przyszła, co mi ją Starzakowa 
przyobiecała”, rzekła od progu. „Ależ proszę pani, o- 
drzekł jej na to pan Kogutek, całą tę chałupę kupiłem, 
ażeby tę miodziarkę nabyć!"

Ryszard Ciemiński
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NASZ FELIETON

B. St.

p
JL od takimi inicja

łami raz na tydzień na łamach „Życia Warszawy” 
ukrywa się redaktor Bohdan Stypułkowski, od 
dwudziestu lat prowadzący w tym dzienniku ru
brykę „Zabytkom na odsiecz”.
Dwadzieścia lat walki o ratowanie zabytków - to 
około 1000 felietonów na ponad 100 arkuszach 
wydawniczych! Próbując sklasyfikować owe 1000 
felietonów Bohdana Stypułkowskiego, możemy 
wyłonić trzy zasadnicze ich grupy. W pierwszej 
znajdą się felietony interwencyjne, choć inter
wencji nie brak i w drugiej grupie popularyzują
cej dzieje zabytków. Grupa trzecia - to felietony 
uświadamiające nam podstawowe pojęcia z za
kresu ochrony zabytków. Są też „felietony-pijaw- 
ki” wskazujące - czasami przez wiele numerów 
„Życia Warszawy” - na konieczność ratowania 
jednego obiektu. Skutki tych „donosów” na bez
myślnych użytkowników, właścicieli i wandali 
bywają różne, ale sam fakt tak konsekwentnego 
„drążenia” w jednej sprawie zasługuje na naj
wyższe uznanie.
Felietony Bohdana Stypułkowskiego wyróżniają 
się bardzo precyzyjnym opisem każdego zabytku. 
Poznajemy nie tylko źródła historyczne, lecz tak
że legendy, anegdoty, rodzinne archiwa i relację 
osobistą. Przybliża to czytelnikom - a są to zwy
kle ludzie mało znający nasze sprawy - opisywa
ny zabytek, wzbudza zaciekawienie jego obecnym 
stanem. Stąd tak wiele listów do redaktora Sty
pułkowskiego, które niejednokrotnie prowokują 
go do kolejnych felietonów.
Pan Bohdan napisał w jubileuszowym felietonie 
(„Życie Warszawy” z 19-20 września 1987 r.) w ten 
sposób: „Przybył w ciągu paru lat ostatnich bar
dzo ważny sojusznik. Myślę tu o ^Spotkaniach z 
Zabytkami*, czasopiśmie niezwykle cennym, łą
czącym komunikatywność z głęboką, fachową 
znajomością rzeczy. Chociaż tutaj widoczny jest 
postęp, z którego rodzi się przekonanie, iż akcja 
»Życia* nie jest kompletnie osamotniona...” Dzię-

(rys Małgorzata Tabaka)

kujemy za miłe słowa, panie Bohdanie! W tej wal
ce o ratowanie kultury narodowej, tradycji i toż
samości nie był i nie jest pan na pewno osamot
niony. Niejakich Jaroniów (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 4, 1987, w felietonie ...I po szkodzie 
głupi) zdecydowanych na niszczenie wszystkiego, 
co dawne, nie widzących w zabytkach żadnych 
wartości - jest na szczęście niewielu...

Felietonista

Cały zespół redakcyjny „Spotkań z Zaby
tkami” życzy red. Bohdanowi Stypułko- 
wskiemu wytrwałości i konsekwencji w 
następnych latach walki o nasze zaby
tki.
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(fot. Anna Skrok)

Wokół 
jednego zabytku
Krakowskie Sukiennice - rozległa budowla na środku placu rynkowego, symbol śred
niowiecznego handlu. Prawie każdy Polak je widział, a przynajmniej o nich słyszał. Nie 
wszyscy jednak słyszeli o sporach, które towarzyszyły ich kolejnym restauracjom - w 
XIX w. i po drugiej wojnie światowej. Zanim przypomnimy przebieg owych sporów, 
prześledźmy w wielkim skrócie historię budowli.
Powstanie Sukiennic wiąże się ze zlokalizowaniem w połowie XIII w. na rynku krako
wskim ośrodka handlowego. Początkowo byty to kramy i jatki, ale już w XIV w. nakryte 
zostały dachem i w ten sposób przekształcone w wielką dwunawową halę targową. 
Podłużna budowla, wzmocniona skarpami i nakryta wysokim, dwuspadowym dachem, 
przetrwała w swoim kształcie gotyckim do pożaru w 1555 r. Odbudowa Sukiennic po 
pożarze, w której zaznaczył się wybitny udział działającego w Polsce Włocha - znako
mitego rzeźbiarza i architekta Jana Marii Padovana, zmieniła wygląd budynku, wpro
wadzając elementy renesansowe. Przede wszystkim wysoki dach zastąpiony został 
dachem płaskim, osłoniętym attyką zwieńczoną grzebieniem z wolutami, maszkarona
mi i wazonami kamiennymi; attyka ta stała się klasycznym wzorem późniejszych pol
skich zwieńczeń tego typu. Ponadto przy ścianach szczytowych zbudowano schody z 
malowniczymi loggiami i wieżyczkami. W 1601 r. mieszczanin Joachim Ciepielowski 
przebił przejście poprzeczne pośrodku ścian dłuższych budynku, co jeszcze bardziej 
spotęgowało renesansowy charakter dokonanej przebudowy.
I w takiej formie przetrwały Sukiennice do XIX w., ale ich stan był już wówczas kata
strofalny, co wiązało się z upadkiem życia handlowego w Krakowie. Gmach opusto
sza), handel suknem przeniósł się w inne rejony miasta, a pozostały tytko niewielkie 
kramy mieszane. Nie pomogły ożywieniu tego tak wiele znaczącego dawniej obiektu 
nawet organizowane w jego wnętrzu wytworne bale. Na początku XIX w. wtadze miej
skie, porządkując i odnawiając co cenniejsze krakowskie budowle, zaczęły również 
myśleć o restauracji Sukiennic.
I właśnie wówczas rozgorzał pierwszy spór wśród krakowskich miłośników pamiątek 
przeszłości w sprawie programu tej restauracji. Jedni widzieli odnowione Sukiennice w 
formie pierwotnej - gotyckiej, drudzy bronili kształtu nadanego po pożarze w 1555 r. 
Najbardziej zagorzali uczestnicy sporu - Józef Lepkowski, Paweł Popiel, Filip Pokutyń- 
ski, Teofil Żebrawski - opublikowali swoje opinie na łamach krakowskiego „Czasu" W 

nr. 132 z 1861 r. tego dziennika Józef Lepkowski pisał: „Czyliza podstawę teraźniejszej 
odnowy ma być koniecznie wzięta ta restauracja, która przed dwoma wiekami zmieniła 
w gmachu (Sukiennic) styl ostrołukowy, krajowi naszemu właściwy, na niemile oku. a o 
upadku gustu świadczące barroko?... Czemuż nie pomyśleć o przywróceniu (budowli) 
pierwotnego stanu, tym bardziej iż sam nawet koszt restauracji mniejszym się w tym 
razie okażetjak skoro przypadnie tylko zwalić Io. co XVI i XVII wiek postawił, a mało co 
nowego z gruntu stawiać przyjdzie." Polemizując z J. Lepkowskim, Paweł Popiel uwa
żał, że „nic niebezpieczniejszego, jak przy restauracji starożytnych gmachów wycho

dzić z teorii, iż należy je koniecznie do pierwotnego przyprowadzić sianu... Czy jedno 
pokolenie upodobawszy sobie np. styl piastowski albo jagielloński ma prawo wszyst

kie budynki do lego pierwotnego stylu doprowadzać, nie szanując piętna jakie na nich 
późniejsze wycisnęły czasy... Bronić będę jak najenergiczniej powierzchownej postaci 
tego gmachu, który jak niedbalstwo może podać w ruinę, tak nieumiejętna gorliwość 
mogłaby przedzierzgnąć w starożytną karykaturę" („Czas", nr 141,1861). Przeciwny 
powrotowi do stanu pierwotnego byt także Teofil Żebrawski: „Gdybyśmy... zmienić 

mieli całą dzisiejszą posiać Sukiennic i przebudować je w domniemanym gotyckim 
stylu, nie tylko zatarlibyśmy ślady ich pierwotnej architektury, a przez to całą wartość 
historyczno-artystyczną zniweczyH" („Czas”, 1961).

Mimo licznych dyskusji, utworzenia specjalnego komitetu, ogłoszenia w 1869 r. przy
gotowanego przez zasłużonego prezydenta Krakowa dra Józefa Dietla programu od
budowy, a nawet rozpisania konkursu, sprawa restauracji Sukiennic przybrała kształty 
realizacyjne dopiero w okresie prezydentury następcy J. Dietla - Mikołaja Zyblikiewi- 
cza. Nowy projekt przebudowy gmachu, opracowany przez młodego architekta Toma
sza Prylińskiego - przy współudziale Jana Matejki - zawierał m.in. następujące propo
zycje; zmianę bryły Sukiennic z podłużnej na centralną przez wprowadzenie dwóch 
ryzalitów mieszczących klatkę schodową i salę wystawową, zmianę wysokości szczy
tów bocznych i biegów schodów z wieżyczkami, umieszczenie wysuniętych na ze
wnątrz, wysokich, ostrołukowych arkad, wprowadzenie bardzo licznych elementów 
dekoracyjnych. Projekt ten również wzbudził wiele kontrowersji. Krytycznie wyrażał się 
o nim Władysław Luszczkiewicz, dużo zastrzeżeń wysuwat też Paweł Popiel, który w 
protokole Komisji Estetycznej Sukiennic w 1875 r. stwierdził „iż P. Pryliński nie uczynił 
zadość postanowionym zasadom tak w programie, jak i w instrukcji dla konkurujących 
postanowionych". W miejscowej prasie ukazata się nawet karykatura Prylińskiego 
ubranego w kostium noszący cechy wszystkich epok i narodowości. Projekt został 
jednak zatwierdzony przez komisję i władze miejskie. Przebudowa trwała cztery lata 
(1875-1879) i w tej formie - tylko oczywiście w stanie wielkiego zniszczenia - dotrwały 
Sukiennice do czasów po drugiej wojnie światowej.

Jeszcze przed wybuchem wojny myślano o restauracji Sukiennic - w 1938 r. został 
ogłoszony konkurs na uporządkowanie rynku w Krakowie, a bezpośrednio po wojnie 
Włodzimierz Gruszczyński i Bogdan Treler przedstawili projekt przywrócenia Sukien
nicom ich formy sprzed przebudowy w XIX w., z pozostawieniem tylko arkad Pryliń
skiego. Ze względu jednak na trudną sytuację gospodarczą kraju nie podjęto żadnych 
prac. W latach pięćdziesiątych powrócono do problemu Sukiennic. I znowu pojawiły 
się sprzeczne opinie dotyczące zachowania wyglądu budowli. Jedni uważali, że Su
kiennice powinny być przebudowane z całkowitym lub częściowym odrzuceniem ele
mentów wprowadzonych w XIX w. przez Prylińskiego, inni - że należy budynek pozo
stawić w formie obecnej, jako dokument epoki i świadectwo działań konserwatorskich. 
Tym razem również ukazaty się w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej liczne wypowie
dzi na ten temat.

Przeciwny przebudowie dziewiętnastowiecznej Józef Dutkiewicz pisał: „Wszelkieznie
kształcenia i okaleczenia czołowego pomnika narodowej architektury... winny być przy 
każdej nadarzającej się okazji usunięte. Idzie tu zarówno o przywrócenie i odsłonięcie 
spod maski prawdziwego oblicza renesansowej budowli, jak i o przywrócenie zaufania 
w ocenie własnej przeszłości i prawdy artystycznej"(„Ochrona Zabytków", nr 3,1955). 
Z kolei Józef Lepiarczyk bronił przebudowy dokonanej przez Prylińskiego: „Zasada 
utrzymania niejednolitości stylowej gmachu była czymś nowym w tym czasie, wyrazem 
postępowego stosunku do zabytków oraz odbiciem tzw. renesansyzmu w ówczesnej 
architekturze... Przebudowa Prylińskiego, mimo wielu błędów, jest kompozyc/ą zwartą 
- logiczną oraz stojącą na wysokim poziomie artystycznym... jest dokumentem histo
rycznym, którego nie można niszczyć, lecz należy poddać ochronie na równi z wcześ
niejszymi warstwami stylowymi" („Ochrona Zabytków", nr 3,1955). Stanowisko po
średnie w toczącym się sporze zajął Jan Zachwatowicz, który uważał, że „krańcowość 
nie jest dobrym doradcą w pracach konserwatorskich. Nie jest słuszna zasadnicza 
postawa że zabytek powinien wrócić do określonej formy jakiegoś historycznego 
okresu z odrzuceniem naleciałości, wkłady bowiem innych epok mogą wnieść i rze
czywiście często wnoszą nowe wartości i w ten sposób obiekt staje się żywym, dyna
micznym przykładem twórczych przemian... Lecz nie można również stanąć na stano
wisku letyszyzacji nawarstwień, ochrony i obrony nawet tych, które zniekształcają i 
deprecjonują wybitne dzieła sztuk/"(„Ochrona Zabytków”, nr 3,1955). Skończyło się 
na burzliwych dyskusjach i przeprowadzeniu niezbędnych tylko prac zachowawczych 
przy obiekcie.

Prace konserwatorskie na sżerszą skalę przeprowadzone zostały przy krakowskich 
Sukiennicach w latach 1974-1976 przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków - Od
dział w Krakowie. Prace realizacyjne poprzedzono kompleksowymi badaniami specja
listycznymi. W trakcie tych badań dokonano bardzo cennych odkryć, m.in. znaleziono 

trzy groby szkieletowe, pochodzące prawdopodobnie z terenu dawnego, średnio
wiecznego cmentarza, oraz 36 gotyckich portali. Przystępując do opracowania progra
mu działań wykonawczych, tym razem również zastanawiano się nad kształtem aran
żacji głównej hali handlowej. W końcu teraz też postanowiono uszanować'koncepcję 
przebudowy dokonanej przez Tomasza Prylińskiego.

Lidia Bruszewska
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„Pańskie oko...”

Przedstawiamy sylwetkę 
mgr. inż. Jana Baiera, wie
loletniego dyrektora znane
go w całym kraju Kombina
tu PGR Manieczki w woj. 
poznańskim. Inż. J. Baier 
odznaczony został m.in. 
Sztandarem Pracy I klasy, a 
Kombinat PGR Manieczki 
jest już sześciokrotnym 
laureatem konkursu Mini
sterstwa Kultury i Sztuki na 
najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego.

■ Co skłoniło Pana do zajęcia się 
zabytkami architektury w tak szero
kim zakresie? Państwowe Gospo

darstwa Rolne nie cieszyły się po
czątkowo zbyt dobrą sławą pod tym 
względem...
- Państwowe Gospodarstwa Rolne 
odziedziczyły duży zespół różnych bu
dowli, w tym wiele pałaców i dworów, 
wręcz całych założeń pałacowo-par- 
kowych. Zbudowali je dawni właści
ciele na przełomie XVIII i XIX w. i na 
początku XX w. Na moim terenie, obej

mującym 20 gospodarstw rolnych o 
łącznej powierzchni 4386 ha - znajdu
je się 17 obiektów zabytkowej archi
tektury i 9 parków wpisanych do reje
stru zabytków. Wszystkie obiekty pod
dawane są bieżącym remontom, a gdy 
zachodzi potrzeba - remontom kapita
lnym. W grupie tych ostatnich odno

wiono pięć obiektów i zgłoszono je do 

konkursu Ministerstwa Kultury i Sztuki 
na najlepszego użytkownika.
Zacząłem od dworku Józefa Wybickie
go, twórcy polskiego hyrnnu narodo
wego, w Manieczkach. Tu żył, tworzył i 
zakończył życie. Urządziłem tutaj jego 
muzeum. Później przyszła kolej na ze
spół pałacowo-parkowy w Brodnicy, 

pałac w Krzyżanowie, pałac i park w 
Lęgu, a wreszcie pałac w Piotrkowie i 
zespół dworsko-parkowy w Przylep
kach. Wszystkie te obiekty otrzymały 
wysokie nagrody w konkursie. Należy 
pamiętać, że Wielkopolska słynęła za
wsze z gospodarności i zaradności, z 

pracy organicznej, czyli od podstaw, 
zaszczepionej i rozpowszechnionej w 
dobie ucisku pruskiego przez genera
ła Dezyderego Chłapowskiego. Osto
ją polskości, krzewicielami patriotyz-

Dyrektor Jan Baier i pałac w Manieczkach 
(fot. Brunon Cynalewski) 

22



SYLWETKI

mu były właśnie owe dwory i pałace. 
Obecnie te szacowne, wiekowe budo
wle, które wzniesione zostały jako 

gniazda rodzinne rdzennie polskie - 
wymagają pieczołowitej opieki, a me
cenasi, którzy je odziedziczyli, winni 
pamiętać o obowiązku dbania o nie i 
w ten sposób kultywowania naszej ro
dzimej historii.

■ Jakimi cechami według Pana po
winien się wyróżniać mecenas na
szej narodowej spuścizny?
- Pojęcie „mecenatu” wiąże się za
równo z charakterem człowieka, a 
więc z jego cechami wrodzonymi, jak i 
cechami nabytymi. Cechy nabyte - to 
głęboko zakorzeniona świadomość 
najwyższych wartości, jakie tkwią w 
zabytkach naszej kultury narodowej. 
Ponadto, w moim zakresie działalnoś
ci, mecenat winien polegać na dużej 

zdolności organizacyjnej oraz pełnej 
świadomości, że każdy obiekt zabyt
kowej architektury doprowadzony do 
stanu pierwotnej świetności stanie się 

częścią organiczną przedsiębiorstwa, 
a przez to będzie służył społeczeńs

twu poprzez nowe, współczesne funk
cje, przy uwzględnieniu wytycznych 
wojewódzkich konserwatorów zabyt

ków.

■ Od jak dawna zajmuje się Pan 
rolnictwem?
- Rolnictwo znam ze wszystkich 
stron, a szczególnie to „duże rolnic

two”, z którym jestem związany przez 
całe niemal życie. W PGR, gdzie pra
cuję od 1953 r. nie wystarczy tylko 
znajomość produkcji, trzeba znać 

przyrodę, otoczenie, życie ludzi tutaj 
pracujących, to wszystko, co zostawili 
nasi poprzednicy, a przede wszystkim 
trzeba mieć wielkie poczucie odpo

wiedzialności za to, co się robi.

■ Jak wygląda Pański dzień pra
cy?
- Jest zwykle bardzo napięty. Zaczy
na się o godz. 6°°, a kończy o 17°°. W 
licznych wypadkach trwa z małą prze
rwą do godz. 22°°. Organizacja pracy 
w różnych porach roku wymaga duże

go wysiłku, szczególnie wiosną, w żni
wa i na jesieni. Dodać jeszcze trzeba 
konieczność podejmowania decyzji z 

zakresu nie tylko rolnictwa i zootech
niki, ale budownictwa, mechanizacji, 
spraw technicznych i zaopatrzenia. 

Ponadto stale doglądam należytego 
utrzymania zabytkowych dworów, pa
łaców i parków. Jak mówi przysłowie - 
„pańskie oko konia tuczy”...

■ Kombinat PGR Manieczki w 1985 
r. obchodził dwudzlestopięciolecie. 
Co wpłynęło na szybki rozwój tego 
dużego zakładu?
- Mamy na swym koncie duże osiąg
nięcia dzięki szerokiej współpracy z 
Akademią Rolniczą w Poznaniu i wie

loma instytucjami. Daje nam to moż
ność korzystania z najnowszych o- 
siągnięć nauki i techniki. Współpraca 

z organem założycielskim - Urzędem 
Wojewódzkim w Poznaniu oraz KW 

PZPR układa nam się dobrze i nie na
stręcza żadnych trudności. To samo 
trzeba powiedzieć o Ministerstwie 

Rolnictwa. Reforma gospodarcza dała 
nam szansę usamodzielnienia się, co 
przynosi widome efekty. Gospodar
ność jest równocześnie bazą dla dzia
łań w sferze ochrony zabytków. Nasza 
współpraca z wojewódzkim konse
rwatorem zabytków - mgr Henrykiem 

Nowakowskim od wielu lat układa się 

bardzo dobrze.

■ Mimo tylu rozmaitych zajęć jest 
Pan bardzo oddany sprawom ochro
ny zabytków.
- Moje zainteresowania historią i za
bytkami datują się od dawnych lat, 
kiedy to jeszcze mój nauczyciel mgr 
Stanisław Musiał, wykładając język 
polski w gimnazjum w Nowym Tomyś
lu, zaszczepiał młodym miłość do 
tego, co polskie, wartościowe i bogate 
w treści. Dlatego też uważam, że spra
wować nadzór nad zabytkami będący
mi w gestii państwa - to dbać o nie 

zawsze, aby przetrwały dla przyszłych 
pokoleń. Nie wolno niczego stracić z 

tego, co zrobili przodkowie dla naszej 
historii.

■ Jakie osiągnięcia - poza rolnic
twem i ochroną dóbr kultury - może 
Pan wymienić na swoim terenie?
- Nie mam zamiaru chwalić się przed 
Czytelnikami, ale moi pracownicy - 

wielu ich przecież pracuje tutaj „od 

dziada pradziada” - mieszkają w do
mach murowanych, krytych dachem 
dwuspadowym, jak każę tradycja pol
skiej wsi. Wydałem walkę stereotypo
wym, pudełkowym domkom na wsi. 

Nowoczesność nie musi iść w parze z 

bezduszną, wielką płytą, która jest za
wsze obcym elementem wśród u- 
prawnych pól i łąk. Kupuję nasiona i 
sadzonki roślin ozdobnych i kwiatów. 

-Wszędzie są rodzinne ogródki, a co
rocznie urządzam korso kwiatowe. To 
przecież także kultura! Cóż dopiero 
mówić o bliskim otoczeniu dworów i 
pałaców, które przecież także podlega 

ochronie... Zawsze pragnąłem pra
cowników Kombinatu wychować na 

ludzi kulturalnych. Zbudowałem Dom 
Kultury, urządzam w kawiarni, przy 
stołówce w Manieczkach, wystawy 
malarstwa i grafiki współczesnej. Każ
dy może obcować ze sztuką, każdy 
może i powinien szukać dobrych wzo
rów do urządzania swych mieszkań, 

zdobienia ich dziełami sztuki, a przy
najmniej dobrymi ich reprodukcjami. 
Liczymy'w tym zakresie na pomoc 
władz i środowiska kórnickiego.

■ Czy ma Pan osobiste zaintereso
wania, swoje hobby?
- Pasjonuję się zbieraniem kart pocz
towych, które są dla mnie żywą ilustra

cją epoki i historii. Interesują mnie cie
kawe zdarzenia historyczne, które 
również sam opisuję, trochę myślis
two, a przede wszystkim znajomość 
ludzi tworzących, bądź co bądź, histo
rię...

■ Czego życzyłby Pan sobie i Czy
telnikom?
- Życzyłbym sobie, aby każdy z nas 

widział w swej pracy to, co najcenniej
sze dla kultury naszego narodu, dbał i 
szanował zabytki, a mojemu przedsię
biorstwu życzę zawsze dobrej pogody 
i dobrych wyników pracy. Czytelników 
„Spotkań" zapraszam do zwiedzania 
naszego muzeum w Manieczkach.

■ Dziękuję Panu za rozmowę i ży
czę dalszych sukcesów w pracy oraz 
utrzymania zabytkowych obiektów 
architektury na terenie Kombinatu w 
kwitnącym stanie. Jak mówi rzym
skie przysłowie - verba movent, e- 
xempla trahunt... Niech przykład, 
który Pan daje - pociągnie innych do 
naśladowania.

Rozmawiał: Marian Paździor
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Domy robotnicze 
Warszawy

dze komunalne, wykształcały się protofor- 
my zrzeszeń spółdzielczych.
Domy robotnicze w drugiej połowie XIX w. 
miały zróżnicowane struktury przestrzenne: 
od przedmiejskich domków po wieloro
dzinne, kilkupiętrowe domy tzw. koszaro
we, mieszczące po 100 i więcej mieszkań, 
najczęściej jedno-, rzadziej dwuizbowych.

Domy robotnicze nie są zabytkami 
„wdzięcznymi". Brakuje im urody właściwej 
architekturze wyższej klasy. O ich rozpla
nowaniu i wyposażeniu decydował zgrzeb
ny utylitaryzm i ekonomiczny minimalizm. 
Nie bardzo te dziewiętnastowieczne zaby
tki poddają się regułom konserwatorskim. 
Rutynowy dziś zabieg dostosowania wypo
sażenia obiektów zabytkowych do współ
czesnych norm cywilizacyjnych pozostaje 
w wypadku domów robotniczych w niezgo
dzie z inną zasadą: utrzymania najbardziej 
charakterystycznych właściwości. Takimi 
zaś były prymitywne rozplanowanie i niski 
standard domów robotniczych. Natomiast 
z punktu widzenia historii są to zabytki fas 
cynujące. Stanowią ważne ogniwo w ro
zwoju form masowego mieszkalnictwa: od 
domu przedmiejskiego w XVIII w. po bloko
wisko w XX w. Są też świadectwem ram 
przestrzennych życia nowej w XIX w. sity 
społecznej - klasy robotniczej.
Dotychczas uwagę przyciągały raczej więk
sze zespoły domów robotniczych charak
terystyczne dla nowych w XIX w. miast i 
osad przemysłowych, jak Łódź, Żyrardów, 
osady przy hutach i kopalniach Śląska. W 
miastach dużych i starych, jak Waszawa, 
domy wznoszone specjalnie dla robotni
ków giną w masie innych ubogich domów, 
ale tu najlepiej sprawdza się sąd, że dzie
więtnastowieczne domy robotnicze trzeba 
widzieć w szerszym kontekście masowo 
wznoszonych domów ubogiej ludności, 
jako ich awangardową warstwę kreowaną 
częstokroć przez wybitnych architektów. 
Warszawskie domy wykazują, że w budow
nictwie domów robotniczych w XIX w. kon
tynuowano układy funkcjonalne i rozwiąza
nia komunikacyjne wykształcone sponta
nicznie w ubogim mieszkalnictwie, dosko
naląc je i wprowadzając nowe wątki. No
wością były programy społeczne oraz ska
la urbanistyczna, stanowiące zapowiedź 
wielkich kompleksów mieszkalno-byto- 
wych XX w.
Domy wznoszone specjalnie dla niezamoż
nych lokatorów różnie określano: jako 
domy rzemieślników i wyrobników - w ma
nufakturowej fazie rozwoju przemysłu, jako 
domy robotnicze - w drugiej połowie XIX 
w., w dobie mechanizacji produkcji. Na 
przełomie XIX i XX w., gdy kryzys mieszka
niowy dotknął także dolne kręgi drobno
mieszczaństwa i inteligencji, stosowano 
termin „tanie mieszkania”.
Rozmaite były formy organizacyjno-finan
sowe budowy i eksploatacji takich domów: 
wznosili je fabrykanci dążący do stabilizacji 
załóg i uzależnienia robotników od zakładu 
pracy, budowano domy robotnicze ze 
środków fundacji filantropijnych, zawiązy
wały się spółki dochodowe, budowały wła
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1, Fabryka spirytusu i wódek z lat 1895-1900 (o- 
becnie Zakłady Przemysłu Spirytusowego, ul. 
Ząbkowska 27/31); przy niej Ok. 1900 r. wybudo
wano dom dla robotników (ul. Markowska 18a), 
widoczny w głębi
2. 3. Inny dom z tego czasu (ul. Ząbkowska 33) 
również postawiony dla robotników fabryki spiry
tusu (2) oraz Iragment jego elewacji (3)
4. 5. Przykład domu wielopodwórzowego z koń
ca XIX w. przy ul. Brzeskiej 13: kamienica fronto
wa (4) i kamienica w drugim podwórzu (5)
6. 7. Skromne domy robotnicze z końca XIX w. 
przy ul. Siarczanej 6 - drewniany (6) i Siarczanej 
6a - murowany (7)
8. Kompleks domów z lat 1910-1914 między uli
cami Stalową i Strzelecką
9.10. Domy z końca XIX w. przy ul. Bródnowskiej 
14 (9) i fragment elewacji domu w podwórzu 
(10)

Domy te w Warszawie na ogół nie miały 
żadnych nowoczesnych urządzeń cywiliza
cyjnych. Niekiedy tylko (około 1900 r.) wy
posażano je w urządzenia zbiorowe, 
wspólne dla kilku mieszkań krany i zlewy, 
wc. Te małe mieszkania zamieszkiwane 
były przez wielodzietne i często wielopoko
leniowe rodziny. Nie zawsze udawało się 
eliminować zjawiska sublokatorstwa, choć 

samodzielność mieszkania rodziny była 
jednym z założeń budownictwa domów ro
botniczych.
Znaczne zgrupowanie małych mieszkań w 
domach koszarowych wymagało odpo
wiednich intensywnych rozwiązań komuni
kacyjnych. W Warszawie przeważały ukła
dy jedno- i wieloklatkowe, z dostępem z 
podestu klatki schodowej do 3-6 mieszkań 

25



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

oraz jeszcze intensywniejsze układy kory
tarzowe, zapewniające dostęp do kilkunas
tu mieszkań z podestu. Korytarzowce nie 
miały dobrej opinii, jako mało wygodne i 
sprzyjające rozprzestrzenianiu się epide
mii. Pomimo skromności oferty, domy ro
botnicze były wielkim postępem na tle nę
dzy mieszkaniowej nękającej ludzi nieza
możnych.
Za protoplastę warszawskich domów ro
botniczych można by uznać założony w 
1783 r. na przedmieściu wolskim Dom Mi
łosierdzia i Pracy, łączący tradycyjną rolę 
instytutu dla ubogich z nową - mieszkania 
robotników przymusowych, rekrutujących 
się spośród włóczęgów i żebraków wyła
pywanych na ulicach miasta.
Bardziej nowoczesne i humanitarne konce
pcje budowy domów robotniczych, mające 
na względzie nie tylko skupienie siły robo
czej, ale i zapewnienie bytowania robotni
czej rodzinie, rozwijały się zwłaszcza w la
tach rewolucyjnego wrzenia poprzedzają
cego Wiosnę Ludów i po tym okresie.
W Warszawie inicjatywy wznoszenia do
mów robotniczych wiążą się z Powiślem, 
największą około połowy XIX w. przemy 
słową dzielnicą miasta. Na wymienienie za
sługują przedstawione w 1862 r. przez ary
stokratę - przemysłowca Andrzeja Zamoy
skiego nie zrealizowane plany budowy dla 
robotników zespołu 16 domów, zgrupowa
nych w formie czworoboku z wewnętrznym 
dziedzińcem. Z dzisiejszej perspektywy 
plany te kojarzą się - pod względem gra
ficznym - ze schematem falansteru angiel
skiego socjalisty utopijnego Roberta Owe
na (1817).
Realne efekty przyniosła działalność zawią
zanej w Warszawie w 1862 r. Spółki Cywil
nej Budowy Domów dla Rzemieślników i 
Robotników współpracującej z Warsza
wskim Towarzystwem Dobroczynności. 
Spółka ta zorganizowała (1862) konkurs ar
chitektoniczny na projekt domu robotnicze
go - jednostki powtarzalnej, zapraszając 
do udziału wybitnych architektów warsza
wskich, m.in. Henryka Marconiego, Bole
sława Podczaszyńskiego i Franciszka 
Tournelle’a. Według projektu H. Marconie
go powstał w 1862 r. dom na Powiślu przy 
zbiegu ulic Czerniakowskiej 213 (2993) i 
Szarej oraz dom przy ul. Pańskiej 66 
(1667A) w dzielnicy zachodniej (oba nie ist
nieją). Domy zawierały 66% mieszkań jed
noizbowych, pozostałe były dwuizbowe i 
każdy dom miał co najmniej ochronkę oraz 
sklep. Przyjęto zasadę budowy pojedyn
czych domów w pobliżu fabryk, a nie sku
pionego miasta robotniczego. Wpłynęła na 
to zapewne swoistość warszawskiego 
przemysłu złożonego z rozproszonych w 
kilku dzielnicach fabryk o stosunkowo ma
łej liczebności załóg i wysokiej mechaniza
cji, a być może odegrały pewną rolę także 
doświadczenia zachodnioeuropejskie z ro
dzącym się ruchem rewolucyjnym.
Wycofanie się państwa z kredytowania w 
Warszawie budownictwa mieszkaniowego 
po Powstaniu Styczniowym, a także brak 
dochodów z istniejących domów sprawiły, 
że następne domy robotnicze spółka

wzniosła dopiero w 1881 r. - dom przy 
Czerniakowskiej 211(2993)żw 1885 r. dom 
przy ul. Siennej 85, ustępujące nawet stan
dardem domom wcześniejszym; dom przy 
Siennej zawierał ponad 90% mieszkań jed
noizbowych i był korytarzowcem.
Kolejna seria domów robotniczych powsta
ła w Warszawie w latach 1898-1900 dzięki 
fundacji bankiera Hipolita Wawelberga i 
jego żony Ludwiki. Projektantem tych do
mów był arch. Edward Goldberg. Na ob
szernym placu przy ul. Górczewskiej 15 na 
Woli, w pobliżu licznych nowych fabryk, po
wstała kolonia trzech czteropiętrowych do
mów mieszczących kolejno 88, 90, 131 
mieszkań jedno-i dwuizbowych. W ostat
nim domu były prawie wyłącznie mieszka
nia jednoizbowe. Domy nie zostały połą-

11. Dom z ok. 1900 r. przy ul. Górnośląskiej 8
12. Ten dom wzniesiony został przy ul. Czernia
kowskiej 209 w 1881 r.
13. Ul. Podchorążych 79 - dom z lat osiemdzie
siątych XIX w.
14. Elewacje domów służbowych od strony pod
wórza, wzniesionych w latach osiemdziesiątych 
XIX w. dla pracowników Gazowni przy ul. Ka
sprzaka 25
15. Dom robotniczy z końca XIX w. przy ul. Bema 
81
16. Jeden z kolonii domów ufundowanych przez 
Wawelbergów w latach 1899-1900 przy ul. Wa
welberga 3
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czone. mieszkalnymi oficynami, jak to po
wszechnie praktykowano, a obszerne mię
dzy nimi podwórza przeznaczono na zieleń 
i pomieszczenie pawilonów socjalnych. 
Bogaty program społeczny, wyłączenie 
niektórych funkcji społecznych z domów i 
skupienie ich w pawilonach było, podobnie 
jak rozluźniony charakter zabudowy, roz
wiązaniem nowatorskim, zapowiadającym 
zasady kształtowania dwudziestowiecz
nych jednostek mieszkalnych. Wschodni 
pawilon (do dziś zachowany) mieścił bez
płatną pralnię, łaźnie, natryski, izby izolacyj
ne dla chorych. W pawilonie zachodnim (o- 
becnie nie istnieje) znajdowała się ochro
nka, sala zabaw i czytelnia. W trzecim pod
wórzu pobudowano pawilon pogrzebowy, 
zorganizowano plac zabaw dla dzieci. Pro
gram społeczno-bytowy uzupełniały dwie 
szkoły elementarne w drugim domu i sieć 
sklepów w domu frontowym. Domy trzy- 
klatkowe miały układ klatkowokorytarzowy. 

Efektywność podestów zwiększały krótkie, 
szerokie korytarze. Na każdej kondygnacji 
grupowano przy podeście i korytarzach po 
siedem mieszkań wyposażonych we 
wspólny kran, zlew, zsyp na śmieci i zbio
rowe sanitariaty przy schodach. W czasie 
odbudowy w 1948 r. domy kolonii Wawel
bergów zostały dość gruntownie wewnątrz 
przekształcone; wydzielano mieszkania z 
samodzielnymi urządzeniami wodno-kana
lizacyjnymi.
Warszawskie zakłady pracy wznosiły domy 
robotnicze przeważnie pojedyncze lub w 
niewielkich grupach, na działkach wyłącza
nych z terenów fabryki zwykle przy ulicy 
miejskiej. Domy przyfabryczne nie miały 
tak rozbudowanego programu społeczne
go, jak domy fundacji, ale niskie komorne, 
ochronki, własne sklepy, eliminacja mie
szkań z poddaszy i suteren zapewniały wa
runki lepsze niż w domach wznoszonych w 
trybie rynkowo-spekulacyjnym.

W 1865 r. garbarnia „Temler, Szwede" wy
budowała swym robotnikom dom przy ul. 
Gęsiej (nie istnieje), wyposażony w ochro
nkę i plac zabaw dla dzieci. Z 1881 r. po
chodzi dom przy ul. Czerniakowskiej 209, 
korytarzowy, wzniesiony przy fabryce mebli 
Tworkowskiego. Szerokie plany budowy 
domów robotniczych miały powstałe w 
końcu lat siedemdziesiątych na Pradze sta
lownie, ale przekreślone zostały przez 
rychły kryzys i likwidację tych fabryk. Domy 
robotnicze wznoszono przy fabrykach 
(zniszczonej w czasie ostatniej wojny) 
dzielnicy zachodniej, np. w 1879 r. zbudo
wany został piętrowy dom robotniczy przy 
fabryce metalowej „Borman, Szwede" mię
dzy Srebrną, Towarową i Wronią. Prawdo
podobnie domem robotniczym z czasów 
lokowania się przemysłu poza ówczesnymi 
granicami miasta był dom korytarzowy przy 
obecnej ul. Podchorążych 79. Domy dla 
pracowników wznosiła Gazownia, najpierw 
na Powiślu, a po przeniesieniu na Wolę 
powstała na przełomie stuleci grupa do
mów służbowych (zachowana do dziś) w 
czerwonej cegle przy ul. Kasprzaka 25.
Z przełomu stuleci pochodzi większość za
chowanych przyfabrycznych domów robot
niczych w Warszawie. Około 1900 r. wznie
siono na Pradze przy fabryce wódek i spi
rytusu dom robotniczy przy ul. Ząbkowskiej 
33 i w sąsiedztwie dom służbowy przy ul. 
Markowskiej 18a, nadbudowany w okresie 
międzywojennym. Zachowała się grupa 
skromnych domów robotniczych przy ul. 
Siarczanej, przy fabryce chemicznej „Kijo
wski, Scholtze”. Znaczna pracochłonność i 
liczebność załóg zmuszała do budowy do
mów robotniczych zwłaszcza zakłady prze
mysłu włókienniczego. Na Powiślu prze
kształcona z dawnej metalowej „Ostro
wskiego” fabryka wyrobów włóknistych 
(najpierw spółki „A. Blazy i -ska", potem 
Rosyjsko-Włoskiego Tow. Akc.) pobudo
wała trzypiętrowy, dwuklatkowy dom przy 
ul. Górnośląskiej 8, ze wspólnymi kranami i 
zlewami przy schodach; dom ten do dziś 
zachował się prawie bez zmian. Koszarowy 
dom robotniczy z pawilonem socjalnym 
wzniosła przy ul. Bema 81 przędzalnia i far- 
biarnia „Wola". Do realizacji programów 
mieszkalnych zmuszone były zakłady loku
jące się pod Warszawą (np. domy kolejowe 
w Pruszkowie-Żbikowie, przy papierni w 

Jeziornie).
Domy robotnicze wznoszono na przełomie 
stuleci w dość jednolitej konwencji stylo
wej. Elewacje pozostawiano w cegle bądź 
okładano cegłą licową. Tzw. styl ceglany 
prosty uważano za stosowny dla uboższej 
architektury zaspokajającej potrzeby ma
sowe: dla koszar, hal fabrycznych i targo
wych, szpitali, dworców, szkół i domów ro
botniczych. Nawiązywano w sposób luźny 
do architektury średniowiecza, wprowadza-
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jąc półkoliste lub odcinkowe łuki otworów, 
schodkowe szczyty, a także do tradycji so
lidnego rzemiosła i posługiwania się mate
riałem - cegłą. Staranne spoinowanie oraz 
ozdobne układy cegieł były bodaj jedynym 
przejawem estetycznych aspiracji w elewa
cjach tych domów robotniczych. Oszczęd
ność i powtarzalność elementów miały się 
z czasem przerodzić w estetyczną ascezę, 

a potem w przygnębiającą monotonię pe
ryferyjnych osiedli.
Domy robotnicze, projektowane przez wy
sokiej klasy profesjonalistów, oddziaływały 
na początku XX w. na masowe, koszarowe 
budownictwo mieszkaniowe, rynkowo- 
spekulacyjne. Interesującym przykładem 
rozluźnienia zabudowy (ale z umieszcze
niem w rozległym podwórzu bazaru) oraz

17. Widok od strony podwórza na dom z 1880 r. 
przy ul. Bema 69
18. Dom z mansardą z lat osiemdziesiątych XIX 
w. przy ul. Pańskiej 82
19. Częściowo zachowana trzypodwórzowa ka
mienica z przełomu stuleci przy ul. Siennej 88 
(zdjęcia: 1-10, 14-19 - Lidia Bruszewska, 11-13 
- Krzysztof Nowiński)

starannego zastosowania cegły w elewa
cjach jest kompleks domów na Pradze 
między ulicami Stalową 37-41 a Strzelecką 
26. Nie udały się w Warszawie w drugiej 
połowie XIX i na początku XX w. próby bu
dowy paru rodzinnych domków robotni
czych. Pobudowane z myślą o rodzinach 
robotniczych w 1862 r. domki przy ul. Roz
brat nie znalazły najemców wśród zbyt u- 
bogiej warszawskiej klasy robotniczej. 
Dom wielorodzinny o znacznej intensyw
ności zgrupowania mieszkań okazał się w 
Warszawie na przełomie stuleci i w znacz
nej mierze pozostał w XX w. dominującą 
formą zaspokajania masowych potrzeb 
mieszkaniowych.

Jadwiga Roguska

Szersze omówienie tego zagadnienia znajdą 
zainteresowani Czytelnicy w „Kwartalniku Archi
tektury i Urbanistyki", nr 2, 1986.

Akcja domy robotnicze
Domy I kolonio robotniczo oraz rzemieślnicze niejednokrotnie pokazy
waliśmy na łamach „Spotkań z Zabytkami”. O domach robotniczych 
Warszawy traktuje artykuł, którego autorka we wstępie wystarczająco 
argumentuje konieczność Ich ochrony. Ze swej strony możemy tylko 
dodać, że domy robotniczo I rzemieślnicze są świadkami życia prole
tariatu w ubiegłym I naszym stuleciu, a Ich ocena pod względem archi
tektonicznym, urbanistycznym, historycznym, a także socjalnym winna 
być dzisiaj jednoznaczna I że niestety Ich stan jest na ogół bardzo zły, 
a wielu z nich grozi rozbiórka. Zdajemy sobie sprowę, że remont tych 
domów wymaga nie tylko odmalowania, ale w większości wypadków 
całkowitej modernizacji technicznej. Jest to oczywiście bardzo ko
sztowne, lecz przy chronicznym braku mieszkań - opłacalne, czego 
dowodem jest m.ln. huta „Silesia” w Rybniku, która wyremontowała 
dla swoich pracowników „familoki” z drugiej połowy XIX w.

Domy robotnicze I rzemieślnicze są zazwyczaj mało znane, często 
ukryte w zwartej zabudowie starych lub nowych osiedli, nie zawsze 
nawet Ich mieszkańcy orientują się, w czym mieszkają. I w związku z 
tym zwracamy się do naszych Czytelników o nadsyłanie materiałów na 
ten temat Podobnie jak w AKCJI CMENTARZE I AKCJI DWORY, bę
dziemy publikować wszystkie artykuły, Informacje I listy o domach 
robotniczych I rzemieślniczych w naszym kraju, o Ich historii, o stanie, 
w jakim się znajdują, o przewidywanych zagrożeniach; prosimy także o 
nadsyłanie Ilustracji. Jak zostało to sprawdzono w obu naszych po
przednich akcjach, wierzymy, że również ta przyczyni się do lepszego 
poznania jeszcze jednego rodzaju zabytków, ujawni nie znane dotych
czas fakty z Ich dziejów, a przede wszystkim przypomni odpowiednim 
władzom o Istnieniu I konieczności ratowania domów robotniczych. 
Wszystkie trzy redakcyjno akcje łączy wspólna dewiza: ABY ZROZU
MIEĆ NARÓD, TRZEBA POZNAĆ JEGO PRZESZŁOŚĆ.
AKCJA DOMY ROBOTNICZE ROZPOCZĘTA...
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Wrocławskie ZOO
Ogrody zoologiczne uformowały się jako publicz
ne założenia ogrodowe, łączące cele naukowe z 
rekreacją i wypoczynkiem oraz zaspokajaniem 
zoologicznych zainteresowań społeczeństwa. 
Powstanie ogrodów, często przekształconych z 
dawnych zwierzyńców i menażerii, datuje się od 
początku XIX w. Zaznacza się przy tym tendencja 
do wyodrębniania ogrodów zoologicznych w od
dzielne założenia przestrzenne wraz z obiektami 
o charakterze dydaktyczno-ekspozycyjnym.
Wrocławski ogród zoologiczny liczy ponad 120 
lat. Mieszkańcy Wrocławia mieli jednak szczęście 
podziwiać zwierzęta egzotyczne dużo wcześniej: 
np. pierwszego słonia zobaczyli w 1562 r., noso
rożca dopiero w 1746 r., w 1817 r. oglądali mnicha 
morskiego (z gatunku fok - dzisiaj na wymarciu), 
w 1828 r. pokazywano we Wrocławiu kolekcję 
węży, w 1864 r. stanęła pod miastem menażeria 
ze słoniami afrykańskimi na czele. Inicjatywa za
łożenia ogrodu zoologicznego trafiła, jak widać, 
na przygotowane podłoże. Nie bez znaczenia 
były również prace' Karola Darwina oraz wydane 
w 1863 r. Życie zwierząt h. E. Brehma. Przygoto
wania rozpoczęto od studiów nad rozwiązaniami 
innych ogrodów zoologicznych, a zwłaszcza ber
lińskiego. Brali w nich udział K. Ludecke, wybitny 
architekt i późniejszy konserwator zabytków oraz 
znany botanik - H. Geppert. W 1864 r. zatwier
dzony został statut spółki akcyjnej i zaczęto gro
madzić pieniądze. Stanowisko dyrektora objął F. 
Schlegel. Zakupione zostały grunty za miastem. 
Byty one ograniczone od południa i zachodu ra
mionami Odry, od północy drogą do Biskupina 
(dzisiejsza ul. Wróblewskiego), a od wschodu 
przylegały do terenu wyścigów konnych (na wy
sokości dzisiejszej ul. Wystawowej). Nieco za
drzewione dębami i topolami, usiane były staw
kami - pozostałością po starorzeczu Odry.
Wspomniany wyżej K. Ludecke nakreślił plan o- 
grodu oraz pierwszych pawilonów i zagród. W 
narożu południowo-zachodnim przewidział 
„twierdzę" niedźwiedzi, w części wschodniej - 
restaurację (obecne terrarium) oraz małpiarnię (w 
tym samym miejscu co dzisiejsza). Według kon
cepcji Ludeckiego (zachowanej w zbiorach Uni
wersytetu Technicznego w Berlinie) pawilon 
niedźwiedzi miał być budowlą z czerwonej cegły 
klinkierowej wzniesioną na planie pięcioboku, 
przypominającą zamczysko z basztami i belwe-

1 2. „Twierdza" niedźwiedzi w 1900 r. (1) i w trak
cie prac remontowo-konserwatorskich w 1987 r 
(2) 

derem do podziwiania okolicy. Koncepcję tę 
częściowo przetworzył i zrealizował architekt C. 
Hoffmann, a obiekt - w formie rozbudowane, w 
1900 r. - możemy podziwiać jeszcze dzisiaj.
Inny wrocławski architekt - K. Schmidt zaprojek
tował małpiarnię w stylu arabskim. Budowla 
wzniesiona została na planie prostokąta z dwoma 
ryzalitami (przy jego krótszych bokach), flankowa
nymi na narożach wieżyczkami, przypominający
mi minarety. W części środkowej dostawiona 
była wieloboczna klatka z metalowymi kolumien
kami na obwodzie, nakryta kopulastym, abaźuro- 
wym hełmem. Na terenie ogrodu wybudowano 
dalsze zagrody, budki i stajenki. W sumie było ich 
25. Część z nich ogrodzono, tworząc pierwsze 
wybiegi. Na przewężeniach stawów i rozlewisk 
wzniesiono' mostki.
Ogród został oficjalnie otwarty 10 lipca 1865 r„ 
posiadał 189 okazów zwierząt, w tym: Iwy, tygry
sy, daniele, wielbłądy, wilki. Już w następnym 
roku wydano pierwszy przewodnik po wrocła
wskim ZOO.
W 1867 r. w rejonie restauracji posadzono ka
sztanowce i założono ogródek restauracyjny, w 
którym można było słuchać koncertów muzycz
nych. W 1871 r. włączono do ogrodu odkupioną 
od Scholtza z Nysy menażerię, składającą się z 
45 okazów, wśród których były m in. Iwy, biały 
niedźwiedź, krokodyle i węże olbrzymie.
Największą jednak ambicją ówczesnego ogrodu 
było posiadanie słonia. W celu zebrania odpo
wiedniej sumy pieniędzy, w 1873 r. zorganizowa
no wielką loterię fantową. Słoń, zakupiony w lon
dyńskim ZOO, po pewnych perturbacjach przy
był do Wrocławia. To oczywiście dało asumpt do 
różnych uroczystości. Słonia ulokowano w rejo
nie dzisiejszej ptaszarni, w niedużym pawilonie, 
wzniesionym w konstrukcji szkieletowej, na pla
nie prostokąta, z przyległymi na dłuższych bo
kach aneksami, zapewne do przygotowywania i 
przechowywania pożywienia.
Z inicjatywy H. Gópperta, dyrektora Ogrodu Bota
nicznego, na terenie ZOO posadzono wiele roz
maitych gatunków drzew, w tym egzotycznych, co 
miało wpłynąć na warunki bytowania zwierząt 
oraz uatrakcyjnić ogród.
W 1875 r. według projektu A. Grau powstał pawi
lon dużych drapieżników. Pawilon ten, wzniesio
ny na planie wydłużonego prostokąta, w części 
środkowej miał ryzalit z wysokim dachem z lukar- 
nami. Jego naroża flankowały wieloboczne klatki, 
zwieńczone hełmami o pokryciu ceramicznym w 
rybią łuskę. Wszystkie elementy metalowe otrzy
mały interesujący rysunek i wykonane zostały po 

mistrzowsku. Wejście do pawilonu tworzył portyk 
o prostych doryckich kolumnach. Wnętrze miało 
również klasycyzujący wystrój.
W latach osiemdziesiątych, za dyrekcji H. Stech- 
manna, zmodernizowano stare i wzniesiono 
nowe obiekty. Przebudowano małpiarnię, nada
jąc wnętrzu i elewacjom formy mauretańskie (za
chowane w części do dzisiaj). Po pożarze słoniar- 
ni (1887 r.) wzniesiono pawilon gruboskórowców. 
Nadano mu formę wieloboku, z aneksami, wzoro
wanego na rotundzie paryskiej z wybiegami ze
wnętrznymi, ograniczonymi metalowymi ogrodze
niami. We wnętrzu, obudowanym ciągiem grzejni
ków co., specjalnie wydzielono przestrzeń do 
podziwiania zwierząt. Ściany ozdobiono przed
stawieniami figuralnymi w przytuczach arkad i 
zwierzęcymi w formie kluczy (głowy słonia, hipo
potama i nosorożca) spinających tuki archiwolt. 
Zbudowano również nową ptaszarnię w stylu kla- 
sycystycznym, na planie w kształcie litery „T". 
Krótsze ramię otrzymało trzy ryzality, z tego środ
kowy, nieco mniej wyładowany, miał otwór wejś
ciowy obramiony dwoma kolumnami. Przyłucza 
ozdobiono symetrycznie umieszczonymi przed
stawieniami egzotycznych ptaków. W słoniami i 
ptaszarni niezwykle interesujące były konstrukcje 
metalowe oraz przeszklone dachy - świetliki wy
konane przez fabrykę „Beuchelt & Co" w Zielonej 
Górze. Przebudowano także restaurację: mogła 
teraz pomieścić 1000 osób.
Wszystkie wymienione wyżej obiekty są dziełem 
K. Schmidta, również autora niezwykle interesują
cej kolumnady na dawnym wzgórzu Liebicha (o- 
becnie Partyzantów) oraz przebudowy Opery 
Wrocławskiej. Stanowią one przykład tzw. archi
tektury mówiącej, oddziałującej pouczająco i es
tetycznie na zwiedzających.
Po stronie zachodniej ulokowano specjalnie u- 
kształtowane wybiegi zwierząt podgórskich i gór
skich oraz kangury, strusie i ptaki drapieżne. U- 
stawiono ponadto altany i różnego rodzaju pawi
loniki (częściowo zachowane do dzisiaj), utwar
dzono alejki mozaikami kamiennymi, wprowa
dzono oświetlenie gazowe. Ustawiono gazony i 
rzeźby, ukształtowano kolorowe kwietniki. Wśród 
licznych nowych gatunków zwierząt pojawiły się 
hipopotam, nosorożec, tapiry, łoś, orangutan i 
szympans oraz lamy. Powiększyła się kolekcja 
ptaków egzotycznych.
W 1890 r. na dwudziestopięciolecie istnienia o- 
grodu wydany został nowy, obszerny przewodnik 
autorstwa H. Stechmanna, ze zdjęciami wszyst
kich ważniejszych obiektów, wykonanymi przez 
0. Anschutza, posiadającego na terenie ZOO 
własne atelier,

W latach dziewięćdziesiątych, wzdłuż obecnej ul. 
W. Wróblewskiego, wzniesiono dwa budynki, po
łączone w linii murów zewnętrznych bramą wejś
ciową, w formie trzech arkad, zamykanych ozdob
nymi metalowymi kratami. Na architrawach po-
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nad bocznymi arkądami posadowiono rzeźbiar
skie przedstawienia lwów. Luk środkowej arkady 
tworzyt ozdobny metaloplastyczny napis: „Zoo- 
logischer Garten”. Linię zabudowy podkreślono 
ceglanym murem obwodowym z filarami. Po
szczególne filary w górnej części spięte zostały 
ozdobnymi kratami z maskami lwów (częściowo 
zachowały się do dzisiaj). Za murem, tuż przy pół
nocno-zachodnim narożu, zbudowano nowe kla
tki dla ptaków drapieżnych. Na terenie ogrodu 
zainstalowano oświetlenie elektryczne. Również 
w latach dziewięćdziesiątych, wzorem innych o- 
grodów, zaczęto organizować pokazy ludzi z róż
nych stron świata wraz z dobytkiem, m.in. z Sa
moa, Sudanu, Konga. Największy jednak rozgłos 
i dochód przynosiła ogrodowi gorylica „Pussi", 
która żyła 7 lat. Jej rzeźbiarskie przedstawienie 
zdobi do dzisiaj hall budynku dyrekcji. Z końcem 
wieku zwierzostan liczył 1660 sztuk.
Po śmierci H. Stechmanna (1900 r.), nowy dyrek
tor F. Grabowski rozpoczął swą działalność od 
modernizacji według projektu F. Junga twierdzy 
niedźwiedzi oraz od wybudowania w 1901 r., po 
stronie południowej, za restauracją, budynku no
wej dyrekcji w stylu secesyjnym. Powstało tuż 
przy nim nowe stylizowane wejście z kasami (dzi
siaj wejście letnie).
W latach 1903-1907 zbudowano według konce
pcji F. Grabowskiego pawilon jeleni, na wysokoś
ci twierdzy niedźwiedzi, uznany w owym czasie za 
jeden z lepszych w Europie (istniejący do dzisiaj). 
W pobliżu restauracji powstała kolumnada, na
kryta ceramicznym wysokim dachem.
W końcu 1910 r. ogłoszono konkurs na projekt 
rozbudowy ogrodu i budowę zespołu wystawy 
historycznej z okazji stulecia Bitwy Narodów pod

Lipskiem w 1813 r. Za najlepsze opracowanie 
uznano projekt A. Boese i F. Gluma. Na rozbudo
wę ZOO zabrakło jednak pieniędzy.
W 1911 r. powstał nowy pawilon strusi i kangurów 
nad małym stawem.
Pierwsza wojna światowa, a po niej kryzys poli
tyczny i gospodarczy doprowadziły w 1921 r. do 

likwidacji ogrodu. Zwierzęta sprzedano do ogro

dów w Berlinie, Lipsku, Kolonii, Dreźnie i Frank

furcie n. Menem. Część budynków adaptowano 

na cele gastronomiczne. Towarzystwo akcyjne 

istniało jednak nadal i doprowadziło do ponow 
nego otwarcia ZOO w 1927 r. Zwierzostan liczył
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3. 4. Matpiarnia po przebudowie w 1887 r. (3) i 
obecnie (4)
5. Stan obecny pawilonu gruboskórowców
6. 7. Restauracja w części parkowo-rozrywkowej 
po przebudowie w latach osiemdziesiątych XIX 
w, (6), obecnie zamieniona na terrarium (7)
8.9. Wejście do ogrodu w 1896 r. (8); tyle z niego 
pozostało (9)
10. Altana widokowa z końca XIX w. przy dużym 
stawie
11. Budynek dyrekcji ZOO z 1901 r.

(zdjęcia i reprod. : Henryk Klamecki)

1850 sztuk w 480 gatunkach i - co najciekawsze 
- sprowadzony został przez specjalistyczną firmę 
importu zwierząt L. Rufie w ciągu 8 dni.
Po śmierci F. Grabowskiego w 1929 r„ przez kró

tki okres funkcję dyrektora pełnił dr H. Honig- 
mann, zmuszony do rezygnacji przez władze hit
lerowskie w 1934 r. Następcą został M. Schlott. 
Miasto odstąpiło ogrodowi 3 ha terenu po stronie 
wschodniej. W latach 1936-1938 powstały na nim 
nowoczesne wybiegi dla antylop i żyraf, według 
projektu E. Grau. Architekt ten zaprojektował rów
nież wybieg niedźwiedzi i basen dla fok. W pobli
żu ptaszarni powstał wybieg dla pingwinów. Wy
biegi słoni i nosorożców otoczone zostały suchą 
fosą. Na dużym stawie zbudowano podświetlaną 
fontannę, a w pobliżu nad brzegiem - wy
bieg do tresury młodych niedźwiadków. Nato
miast na miejscu starego pawilonu zebr, w pobli
żu małpiarni, wzniesiono nowoczesny, skalisty 
wybieg pawianów (1939 r.J.

W 1942 r. pożar strawił budynek gospodarczy 
przy żyrafiarni. W 1944 r. podczas nalotu znisz
czony został budynek kasowy oraz brama z rzeź
bami lwów. Podczas oblężenia Wrocławia w 1-945 
r. na rozkaz dowództwa „Festung Breslau’’ zlikwi
dowano dużo zwierząt, w tym słonie oraz duże 
drapieżniki: Iwy, tygrysy, pumy. Część zwierząt 
zginęła w trakcie ostrzeliwania artyleryjskiego i 
nalotów. Zniszczone też zostały pawilony dra
pieżników małych i północnych, ptaków dzien
nych i nocnych, domy jeleni. Gehennę oblężenia 
przeżyło około 300 zwierząt. Władze polskie po
stanowiły przekazać je do innych ogrodów zoolo
gicznych. Wrocławscy naukowcy nie dopuścili 
do dewastacji i poważniejszych zaniedbań tak o- 
biektów, jak i parku. W wyniku umowy z władzami 
miejskimi teren przekazano w 1947 r. Uniwersyte
towi. Następnie wyłoniono Radę Naukową i po
wołano na stanowisko dyrektora K. Łukaszewi
cza, byłego pracownika ZOO w Krakowie. Dla 
publiczności ogród otwarto 18 lipca 1948 r. Zwie- 
rzostan liczył 150 sztuk, w tym 60 „repatriowa
nych" z innych ogrodów.

W 1957 r. przyłączone zostały tereny powystawo- 
we (z obiektami Wystawy Ziem Odzyskanych), o 
ciekawej roślinności ozdobnej i regularnym ukła
dzie kwaterowym. Pozyskano również tereny po 
stronie południowej, łącznie ogród liczył 26 ha. 
Przeniesiono wejście główne do obecnego, pro
wadzącego niegdyś na tereny wystawowe na 
wprost Hali Ludowej. Rozpoczęto proces adapta
cji obiektów powystawowych do celów ekspozy- 

cyjno-hodowlanych. Powstały m.in.: gadziarnia, 
wybiegi wilków, wielbłądów i lam. Na trenie stare
go ZOO zaadaptowano dawną kolumnadę na a- 
kwarium.

W latach sześćdziesiątych przeprowadzono nie 
najszczęśliwsze modernizacje polegające naj
częściej na pozbywaniu się kostiumu historycz
nego. W ten sposób straciły wystrój zewnętrzny: 
matpiarnia i pawilon dużych drapieżników, a wy
strój wnętrza (poza stropami) - słoniarnia. Opra
cowany został program modernizacji ogrodu (T. 
Zipsera), który przewidywał m.in. urządzenie no
woczesnych dwupierścieniowych wybiegów ste
powych oraz alpinarium w części wschodniej.

W 1965 r. uroczyście obchodzono 100-lecie ist
nienia ZOO. Z tej okazji zorganizowano wystawę 
dorobku ogrodu, pokazano m.in. bezcenne archi
walia. W pobliżu wejścia głównego położono pa
miątkowy kamień. W 1970 r. wrocławskie ZOO 
zostało przyjęte do Międzynarodowej Unii Dyrek
torów Ogrodów Zoologicznych. W latach siedem
dziesiątych przystąpiono do modernizacji i adap
tacji „Domu Przyrody" na gadziarnię. Projekt za
kładał niestety likwidację wszelkich form histo
rycznego wystroju wnętrza. Wzniesiona została 
gorylarnia. Przyłączono nowe tereny, wykwatero
wano innych użytkowników.

W 1979 r. ogród w granicach z 1945 r. został obję
ty ochroną konserwatorską, ze względu na war
tość historyczną obiektów ekspozycyjno-hodo- 
wlanych oraz walory kompozycyjne zespołu z o- 
taczającą go zielenią. W latach osiemdziesiątych 
areał powiększył się do ponad 40 ha. Tym razem 
remonty obiektów historycznych prowadzone są 
z pełnym szacunkiem dla ich wartości, buduje się 
nowe pomieszczenia i wybiegi w części wschod
niej (małe ssaki i alpinarium). Rozpoczęto też 
podłączanie ZOO do miejskiej sieci ciepłowni
czej.

Dowodem zrozumienia wartości zespołu są prze
prowadzone w ostatnim czasie, pod nadzorem 
konserwatorskim, prace rekompozycyjne tarasu 
terrarium i rozpoczęty remont budynku gospo
darczego przy żyrafiarni i twierdzy niedźwiedzi. 
Należy przypuszczać, że dalsza modernizacja o- 
biektów i wybiegów, prowadzona pod kierunkiem 
obecnego dyrektora A. Gucwińskiego pozwoli na 
zachowanie unikatowego w Polsce ogrodu, który 
będzie służył społeczeństwu zgodnie z ideą po
wstania.

Henryk Klamecki
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Od kapelusza 
do podwiązki
Przeglądając polskie i zagraniczne żurnale 
mód, zarówno te ostatnie, jak i sprzed lat 
kilkudziesięciu, bardzo często natrafiamy 
na autorytatywne stwierdzenia: „o modnym 
stroju świadczą dodatki", „elegancka ko
bieta może nosić przez kilka lat ten sam 
kostium, lecz co roku powinna zmieniać 
kapelusz", „chcesz być modną?-kup so
bie najnowszy model paska!", „nie stać cię 
na su perci uch? Uzupełnij starą bluzkę ma
lowniczą kokardą, zamotaj chustkę wokół 
głowy - zupełnie odmienisz swój wygląd!", 
itd, itd.
Obfitość tego typu porad świadczy nie tyl
ko o poszukiwaniu recepty na stosunkowo 
szybkie i tanie umodnienie stroju. Akceso
ria ubioru od wieków pełniły w określonym 
stylu mody funkcję tak samo ważną, jak 
krój spódnicy, fason rękawów, czy rodzaj i 
kolor tkaniny, z jakiej szyto odzież. W u- 
biegłych stuleciach, gdy zmiany form stroju 
następowały znacznie wolniej, niż to się 
dzieje współcześnie, dodatki odgrywały is
totną rolę w „odświeżaniu" posiadanej gar
deroby (często przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie), były nośnikami nowych ten
dencji, a przy radykalnej zmianie linii mody 
podkreślały różnice ze stylem minionym.
I tak np. wprowadzane przez Marię Ludwi
kę i Marię Kazimierę duże dekolty przy suk
niach nie zyskały w Polsce drugiej połowy 
XVII w. zbyt wielu zwolenniczek, ale pod 
wpływem lansowanej przez dwór królewski 
mody francuskiej nawet skromne szlach
cianki chętnie pozbywały się ciężkich, sta
tecznych czepców na rzecz wykwintnych 
kornetów, upiętych z koronek na czubku 
głowy. W okresie rokoka panie często re
zygnowały z nadmiernie rozbudowanych 
sukni „panier" na wiklinowych rusztowa
niach, lecz nie mogły się oprzeć urokowi 
koronkowych „obróżek" opasujących szy
ję. Moda przełomu XVIII i XIX w., tak silnie 
zapatrzona na starożytność, wymyśliła dla 
kobiet wysokie kapelusze-budki, nie mają
ce żadnego odpowiednika w greckich czy 
rzymskich nakryciach głowy.
Przykłady zdominowania mody przez do
datki można by mnożyć. Szczególną eks
pansję przedmiotów towarzyszących stro
jowi kobiecemu obserwujemy w minionym 
wieku. Wyraźnie ukazała to wystawa „Moda 
kobieca pierwszej połowy XIX wieku", zor
ganizowana zimą 1986/1987 w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu. Prezentowa
nym na ekspozycji sukniom towarzyszyła 
duża liczba akcesoriów - od kapeluszy do 
podwiązek. Organizatorzy wystawy pod
kreślili w ten sposób szczególną rolę, jaką 

akcesoria stroju odgrywały w modzie tego 
czasu, zwłaszcza zaś w przypadających na 
okres 1815-1848 latach biedermeieru.
W kulturze, sztuce i stylu życia biedermeier 
był zaprzeczeniem napoleońskich wzorów i 
splendorów. Kształtujące gust owej epoki 
zamożne mieszczaństwo kultywowało cno
ty pracowitości, oszczędności, spokojnego 
życia w domowym zaciszu, fascynowało 
się średniowieczem, co nie pozostało bez 
wpływu na modę. Kobiece stroje zerwały z 
antyczną prostotą, zaczęły przybierać coraz 
bardziej ozdobne formy, wymagały dużej 
liczby dodatków. Zgodnie z przyjętym oby
czajem spędzania czasu głównie w gronie 
rodzinnym i nieulegania bezczynności, 
wiele akcesoriów stroju wykonywanych 
było przez ówczesne panie samodzielnie. 
Styl biedermeierowski przyczynił się do 
wielkiego rozkwitu wszelkiego rodzaju ro
bótek ręcznych - kobiety zajmowały się 
szyciem, dzierganiem, haftowaniem, uzys
kując wysokie umiejętności w tych dziedzi
nach. Toteż nierzadko wśród akcesoriów z 
pierwszej połowy XIX w. spotykamy praw
dziwe arcydzieła „domowego rzemiosła", 
fascynujące zarówno precyzją wykonania, 
jak i umiejętnym wyeksponowaniem pla
stycznych walorów przedmiotu.
Wystawione we Wrocławiu stroje i akceso
ria pochodziły w większości z terenów Dol
nego Śląska. Były używane wśród średnio 

zamożnego mieszczaństwa, na co wskazu
ją stosunkowo skromny krój i niezbyt ko
sztowne tkaniny oraz dodatki, sporządzane 
„domowym sposobem". Więcej też w faso
nach i ozdobach wiedeńskiej praktycznoś- 
ci i umiarkowania, niż paryskiej pogoni za 

oryginalnością. Nieliczne eksponaty miały 
etykietki firm modniarskich francuskich czy 
niemieckich bądź też, ze względu na rodzaj 
tworzywa i skomplikowany sposób jego 
obróbki, były wyrobami miejscowych war
sztatów rzemieślniczych.
Zarówno akcesoria produkowane masowo, 
jak i indywidualne wytwory kobiecych rąk, 
wykonywane z tańszych materiałów i opar
te na uproszczonych wzorach, odznaczają 
się znakomitym poziomem Technicznym i 
dużymi walorami estetycznymi. Kapelusz 
ze zwykłego bawełnianego płótna, upięty 
na drucianym stelażu, urzeka prostotą for
my i artystyczną malowniczością. Inny ka- 
pelusz-budka ze słomianej plecionki, za
pewne kupiony jako gotowy półfabrykat, 
został przez właścicielkę ozdobiony wstąż
ką obszytą wokół ronda i takąż rozetką. 
Zwyczaj ręcznego upiększania wyrobów 
maszynowych widoczny jest również w tiu
lowym kołnierzyku-pelerynce, gdzie na fa
bryczny produkt naszyto aplikacje z kloc
kowej koronki. Pończochy dla całej rodziny 
najczęściej wykonywano w domu na dru
tach lub szydełkiem. Gdy jednak decydo-

1. Kapelusz z ptótna bawełnianego na drucianym 
stelażu. Śląsk (?), ok. 1828 r.
2. Kapelusz-budka ze słomianej plecionki, o- 
zdobiony wstążką, Śląsk (?), lata czterdzieste XIX 
w.
3. Kołnierzyk-pelerynka (tzw. canezous) z tiulu 
maszynowego uzupełniony aplikacjami z ręcznej 
koronki klockowej. Wschodnia Małopolska (?), 
ok. 1835 r.
4. Pończochy bawełniane maszynowe z ażurem i 
haftem ręcznym, warsztat paryski, druga ćwierć 
XIX w.
5. Podwiązka rypsowa z haftem jedwabnym, 
Śląsk (?) pierwsza ćwierć XIX w.
6. Buciki atłasowe naszywane pasmanterią, 
Śląsk (?), druga ćwierć XIX w.
7. Parasolka taftowa z jedwabną podszewką, 
rączka z rzeźbionej kości słoniowej, Niemcy (?), 
druga ćwierć XIX w.
8. Rękawiczki z kozłowej skórki, haftowane nicią 
jedwabną i metalową, Śląsk (?), początek XIX w.
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wano się na kupno cieńszych, bawełnia
nych pończoch maszynowych, to podno
szono ich atrakcyjność misternym ażurem i 
haftem. Bardzo ozdobne formy przybierały 
podtrzymujące pończochy podwiązki. 
Mimo że nie były przeznaczone do ogląda
nia, jako „intymna” część garderoby, po
krywano je pracowicie haftami, aplikacjami 
czy nawet malowankami.

Obuwie zamawiano u szewca, choć było 
ono stosunkowo proste - pozbawione ob
casów, sporządzone z miękkiej skóry lub 
tkaniny, często wykończone pasmanterią. 
Podobnie powierzano fachowcom wykony
wanie parasolek - niezbędnego uzupełnie
nia każdego wyjściowego stroju kobiece
go. Lekkie, taftowe, jedwabne czy koronko
we parasolki miały chronić przed wiatrem i 

słońcem, wrogami białej cery, uważanej za 
główny atut kobiecej urody. Podobną funk
cję ochronną pełniły codzienne rękawiczki. 
Długie do łokcia rękawiczki balowe, ozdo
bione haftem, przede wszystkim podkreś
lały wykwintność odświętnej sukni.
Do stroju wieczorowego należały także do
datki, które dziś już są nie stosowane, a 
budzą zachwyt swym kunsztem wykonania
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i uczucie żalu, iż moda odesłała je do lamu
sa: wachlarze i oprawki do bukiecików 
kwiatów. Wachlarze z gazy, koronek, jed
wabiu, rozpięte na ażurowym stelażu z koś
ci lub drewna, haftowano cekinami, paje- 
tkami, złotymi i srebrnymi nićmi, ozdabiano 
aplikacjami lub malowidłami, niekiedy wy
konywanymi przez znanych artystów. Moda 
na wielkie wachlarze ze strusich piór miała 
nadejść dopiero u schyłku ubiegłego stule
cia. Przy sukni balowej nie mogło zabrak
nąć kwiatów - wpinanych we włosy, przy- 
szpilonych do gorsu, a także związanych w 
mały, ścisły bukiecik, ujęty w ozdobną o- 
prawę. Sama forma biedermeierowskiego 
bukieciku powróciła we współczesnych o- 
kolicznościowych wiązankach. Niestety, 
nie mają już one owych ażurowych opra
wek, uznawanych za dzieła sztuki jubiler
skiej, podziwiane w muzealnych kolekcjach 
czy pieczołowicie chronione za szybą do
mowej serwantki.
Na traktowanie w kategoriach zabytku za
sługują także bardziej pospolite akcesoria 
dawnego stroju: torebki i sakiewki, o róż

nych kształtach i technikach zdobienia. 
Przedmioty tego typu dawały paniom 
szczególnie wiele okazji do zaprezentowa
nia umiejętności w zakresie robótek ręcz
nych. Wykonywano je z tkanin, skóry, 
włóczki, cienkich drucików i sznurków, po
krywano haftem i aplikacją z barwnych nici, 
szklanych paciorków, cekinów, gazy, sło
my, a nawet... rybiej łuski czy ptasich piór. 
Zadziwia precyzja wykonywania skompli
kowanych ściegów i umiejętność odtwa
rzania wzorów, czerpanych z żurnali i ko
biecych poradników czy też wymyślanych 
przez same projektantki. Perfekcja manual
na często idzie w parze z wrażeniem arty
stycznym. Umiejętnie dobierano barwy i 
faktury materiałów, zachowując umiar w i- 
lości ozdób, podkreślając ornamentem for
mę przedmiotu. Osławiony „niemiecki 
gust” robótek ręcznych, w których dekora
cja nie liczyła się z użytkową funkcją wyro
bu, to zjawisko narastające dopiero w dru
giej połowie XIX w., spowodowane głównie 
naśladowaniem fabrycznej tandety. 
Biedermeierowska sakiewka czy szelki

9. Wachlarz na stelażu z ażurowanej kości, po
kryty gazą jedwabną haftowaną cekinami, Niem
cy (?), 1800-1815 r.
10. Oprawa bukiecika balowego ze złoconego 
mosiądzu, ozdobiona masą perłową i opalami, 
Niemcy (?), ok. 1840 r.
11. Torebka z dzianiny bawełnianej z wrabianymi 
szklanymi koralikami, Śląsk (?), początek XIX w.
12. Sakiewka wykonana szydełkiem z nici meta
lowej z haftem krzyżykowym jedwabnym, Śląsk 
(?), pierwsza ćwierć XIX w.
13. Torebka z tafty i rypsu wzorzystego, haftowa
na jedwabiem, rybią łuska stosiną pióra, z aplika
cjami z gazy jedwabnej, Śląsk (?), 1820-■'825 r.

(zdjęcia: Stanisław Rzeszowski)

(bowiem i dodatki do stroju męskiego wy
konywano domowym sposobem) pociąga
ją nas nie tylko urokiem staroświecczyzny. 
Wysoki poziom wykonawstwa, ścisłe po
wiązanie z kulturalnymi prądami epoki, nie
kiedy indywidualny wyraz artystyczny - po
zwalają im zająć miejsce wśród muzeal
nych eksponatów.

Anna Sieradzka 
Iwona Grochal
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Polskie herby 
na zabytkach

ŁODZIĄ KORAB ROCH I KOLUMNA GRZYMAŁA LESZCZYC MOGIŁA

(rys. Anna Drewnowska)

ŁODZIĄ - łódź niezbyt foremna, z desek zbita. W 
klejnocie pawie pióra, na nich godło powtórzone. 
Znany już w XIV w., legenda wywodzi ten herb z 
czasów antycznych, nawet o Jazonie płynącym 
do Kolchidy wspomina. Herbowni: Baranowski: 
Bieczyński, Bniński, Bobolecki, Borzykowski, 
Brocki, Brodnicki, Byliński, Chrząstowski, Czar
niecki, Dachowski, Dobratycki, Górka, Gorski, Ito- 
wiecki, Iwanowski, Iwiński, Kobyliński, Kokorzyń- 
ski, Komornicki, Kossowski, Kunowski, Krzęcki, 
Krzeszyński, Księski, Kurnatowski, Lachowicki, 
Ludomski, Łabęcki, Maniecki, Miczucha, Mie- 
nych, Moszyński, Naramowski, Opaliński, Ordę- 
ga, Osypowski, Pokorzyński, Poniński, Powodo- 
wski, Rąbiński, Radzewski. Rogaliński, Roszko
wski, Skaławski, Stabkowski, Stużowski, Smogo
rzewski, Starkowiecki, Starowolski, Sulkowski, 
Szotdrski, Śmigielski, Świerczewski, Taczalski, 
Rocki, Tomicki, Wyganowski, Zakrzewski, Zdzy- 
chowski, Żabiński, Żytowiecki.

KORAB - okręt z wieżą obronną w środku, daw
niej pono masztem i żaglem opatrzony-. W klejno
cie powtórzone godło. Znany już w XIII w., jedni 
mówią, że z Anglii przywędrował, inni, że z Francji, 
jeszcze inni początki jego widzą na Bałkanach w 
czasach cesarza Justyniana. Herbowni: Bobko
wski, Bogusławski, Bojemski, Bronowski, Brzo
zowski, Cha/ecki, Chociszowski, Cho/ecki,

(fot. Zbigniew Dubiel)

Leszczyc między innymi herbami na nagrobku 
Adama Bielewskiego z początku XVII w. w koś
ciele benedyktynów w Lubinie

Chrzanowski, Chwalibowski, Chyżanowski, Cza- 
charowski, Czartkowski, Czepiel, Czarniecki, Dą
browski, Drozdowski, E/smont, Gądkowski, Galę- 
ski, Gliniecki, Gtoskowski, Gniazdowski, Godziąt- 
kowski, Gorzycki, Hordzie/owski, Jankowski, Ka
towski, Karpiński, Karski, Kobierzycki, Kocietko- 
wski, Kotdowski, Kotowiecki, Kowalski, Krąpie- 
wski, Krynicki, Kucharski, Laskowski, Lateński, 
Łabęcki, Łaski, Lobeski, Lopatecki, Łoza, Mita- 
czowski, Molski, Morawski, Nadstawski, Orze- 
szko, Ostrowski, Piątkowski, Piecznowskt, Pie- 
rucki, Poradowski, Radlicki, Rajski, Rusocki, 
Skarszewski, Skulski, Sobocki, Sokołowski, Śliw- 
nicki, Tarusz, Wojstawski, Zadzik, Zdzenicki, Że
romski.
ROCH t, Pierzchała - wieża szachowa, dawniej w 
Polsce rochem zwana, czarna w srebrnym polu. 
W klejnocie strusie pióra. Znany już w XIV w. Her
bowni*: Bielicki, Bruleński, Chorążyczewski, 
Dauksza, Głowiński, Lukomski, Pawłowski, Pierz
chała, Tokarski, Turowski, Umiastowski, Wiszo- 
waty.

KOLUMNA - kolumna kamienna ze złotą koroną 
u szczytu. W klejnocie takaż kolumna. Herbowni*: 
Chraplewski, Cieciszewski, Czosnowski, Klem- 
bowski, Koźuchowski, Larysz, Leśniewski, Łącki, 
Myszczyński, Nadolski, Oborski, Pęczycki, Po- 
groszewski, Pruszkowski, Walewski, Wysocki, 
Żaboklicki.

GRZYMAŁA - czerwony mur z trzema basztami i 
bramą, w bramie często - choć nie zawsze - 
rycerz ze wzniesionym mieczem. W klejnocie 
strusie pióra, na nich trzy wieże wachlarzowato 
ułożone. Znany już w XIII w., legenda mówi, że w 
walkach z Rzymianami nabyty. Herbowni: Bara
nowski, Bieganowski, Borkowski, Brodowski, Bu- 
dziszewski, Busiński, Chwalikowski, Czampski, 
Czuszowski, Dłuski, Dobiecki, Domarat, Garwa- 
ski, Gasiński, Głogowski, Gorski, Goślicki, Gra- 
bowiecki, Grudziński, Grzymała, Grzymuttowski, 
Gutteter, Jabłonowski, Kaliborski, Kamodziński, 
Kazanowski, Kobyliński, Krzemieniowski, Lagon, 
Leśniowski, Lityński, Lubiatowski, Łagiewnicki, 
Łaszewski, Ludzicki, Machwicz, Małachowski, 
Mniszewski, Modrzewski, Moszczyński, Niegole
wski, Odachowski, Oleski, Ostrowski, Pęczko- 
wski, Piątkowski, Podleski, Pokrzywnicki, Potuli- 
cki, Prądzewski, Prądzyński, Przeciszewski, 
Przejrzeński, Radowicki, Raszewski, Remer, Ryb- 
ski, Rynwid, Siedlecki. Siemianowski, Skotnicki, 
Smerzyński, Smogulecki, Sojecki, Swiszowski, 
Śląski, Troszczeński, Tuszyński, Wieszczycki, Wi- 
lamowski, Witkowski, Wkryński, Zaborowski, Za
leski, Zamoscki, Zasadzki, Zbierzchowski, Zby- 
kalski, Zieleński, Żarnowiecki, Żbikowski.

LESZCZYC, Bróg - bróg ze strzechą wspartą na 
czterech brożynach. W klejnocie pawie pióra, a 
na nich takiż bróg ukośnie leżący. Znany już w 
XIV w, powiadają o nim, że się na ziemi naszej 
począł jeszcze za czasów pogaństwa. Herbowni: 
Belęcki, Białęski, Biegański, Bolimiński, Chmie
liński, Dobrzycki, Falęcki, Grabionka, Gułtowski, 
Jaskólski, Klonowski, Kossowski, Kostecki, Ko
szutski, Krotowski, Laskowski, Leszczyc, Luboń- 
ski, Lubstowski, Mierucki, Mierzewski, Mroczek, 
Nagórski, Ostroróg, Piekarski, Piesek, Pierzchliń- 
ski, Ponętowski, Popowski, Pszczyński, Radoliń- 
ski, Rysiński, Siemiński, Siestrzewitowski, Skar
szewski, Skulimowski, Stupski, Stawski, Strzezi- 
miński, Sumiński, Śmielowski, Świecki, Świeżo- 
wski, Waliszewski, Węgorzewski, Wieruszewski, 
Wloszynowski, Wygrazewski, Zaleski.

MOGIŁA - na zielonej mogile kamień z trzema 
krzyżami - jednym do góry, dwoma po bokach 
wbitymi. Pole czarne. W klejnocie strusie pióra. 
Herbowni: Andruszkiewicz, Bielewicz, Bogdano
wicz, Bychowiec. Ciechanowicz, Dowgird, Mons- 
twił, Soiouch, Stankiewicz, Wysocki, Zodejko.

Michał Gradowski

'Niesiecki uważa, że wiele rodzin. Rocha I i Ko
lumnę za jeden herb mając, to jednego, to drugie
go godła używało. Tak więc herbownych obu her
bów na jednej umieścił liście - myśmy ją rozdzie
lili na podstawie Leszczyca.
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Szczypać 
gonty
Od 1984 r. w Nowym Sączu dzia 
ła prywatna firma budowlana zaj
mująca się rekonstrukcją zabyt
ków budownictwa drewnianego. 
O działalności firmy rozmawiamy 
z jej właścicielem - inż. Józefem 
Hronowskim, laureatem nagrody 
wojewody nowosądeckiego za 
ochronę i popularyzację zabyt
ków.

- Tak, udało się, Kiedy mam kogoś 
zatrudnić, to się tylko pytam: czy pije? 
Jeżeli pije, to ja go nie chcę, choćby 
nie wiadomo jakim był fachowcem. 
Wszyscy moi pracownicy pochodzą z 
Orawy. A na Orawie chłopcy rodzą się 
z siekierą w ręku. To są ludzie z pasją 
do ciesielstwa, ale nie bardzo wiedzą, 
czym jest praca przy obiekcie zabyt
kowym. Owszem, mają ogromną prak
tykę ciesielską, bo pracują ze swoimi 
starszymi braćmi, wujkami czy kimś z 
rodziny gdzieś w Polsce. I budują da
cze. A ja wołałbym, żeby swe umiejęt
ności wykorzystali do ratowania drew
nianych zabytków.

■ Wygląda Pan na człowieka inte
resu.
- A czy interes to coś złego? Jeżeli 
ktoś mówi, że ja robię interes, to się 
nie obruszam. Nie mogę jednak zgo
dzić się, gdy ktoś chce widzieć we 
mnie kombinatora.
■ Niechlujne i niefachowe wyko
nawstwo - to też kombinatorstwo...
- To prawda, ale moje prace są jed
nocześnie moimi wizytówkami. Ludzie, 
którzy zlecają mi pracę, zasięgają opi
nii i wcześniej oglądają wyniki na
szych działań. Ja nie jestem przypad
kowym człowiekiem, o którym nikt nic 
nie wie. Nie mogę sobie pozwolić na 
utratę reputacji. Jeżeli nie wywiążę się 

właściwie z podjętych zobowiązań, to 
poniosę stratę i drugiej budowy nie 
ma już po co rozpoczynać.
■ Ma Pan na to sposób?
- Wiele zależy od organizacji, od mo
jego wkładu pracy. A najważniejsze 
jest to, żeby znaleźć odpowiednich lu
dzi, bo zły pracownik może wykończyć 
przedsiębiorcę! Przecież nie mogę 
cały czas siedzieć na miejscu i pilno
wać roboty. Muszę zdobywać materia
ły, utrzymywać kontakt z inwestorem, 
a do tego formalności, papiery. Muszę 
być pewny, że kiedy załatwiam inne 
sprawy, oni pracują.
■ / udało się Panu znaleźć takich 
ludzi?

1. Józef Hronowski opowiada o pracy swojej fir
my
2. Odnawianie kościoła w Szyku koło Limano
wej
3. 4. Cerkwie po odnowieniu: w Owczarach (3) i 
Męcinie Wielkiej (4)

■ Przekonał ich Pan o tym?
- Starałem się to jakoś wytłumaczyć. 
Wyjaśniałem, że praca przy, obiekcie 
zabytkowym - to nie bezkrytyczne wy
mienianie starego na nowe. Zadaniem 
naszym jest zaleczyć rany, jakie o- 
biektowi zadał czas i brak należytej o- 
pieki. Obiekt po remoncie nie ma być 
świadectwem naszej pracy, lecz pracy
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mistrzów, którzy go pobudowali. My 
musimy przedłużyć jego trwanie. Dla
tego działanie nasze wymaga skom
plikowanych zabiegów, czasem trud
nych technicznie operacji, cierpliwoś
ci. Pośpiech może tylko przynieść 
szkody. Powtarzam pracownikom, że 
płacę im za dobrze przepracowaną 
godzinę. Nie muszą się spieszyć. Je
żeli pracownik będzie robił na akord, 
to będzie patrzył, jak sobie uprościć 
pracę. Do tego nie można dopuścić. 
To potrafiłem im wytłumaczyć i takie 
zasady współpracy przyjęliśmy.

■ - Dzięki nim parę robót już za 
wami...
- W ciągu trzech lat istnienia firmy 
przeprowadziliśmy prace budowlano- 
-konserwatorskie w cerkwiach w: Ow- 
czarach, Ropicy Górnej i Męcinie 
Wielkiej oraz w kościółku z XVII w. w 
Szyku koło Limanowej. To były komp
leksowe remonty obiektów drewnia
nych. Poza tym przeprowadziliśmy re
mont wieży i więźby dachowej w cerk
wi w Bielicznej, a także więżby dacho
wej budynku mieszkalnego z XVIII w. 
w Starym Sączu. I jeszcze prace kon
serwatorskie przy cmentarzu ż pier
wszej wojny światowej na Magurze 
Małastowskiej.

■ Te ostatnie miały chyba posmak 
przygody?
- Tak. Zresztą nie wiem, czy znalazłby 
się inny chętny do ich wykonania. 
Cmentarz znajduje się na odludziu, w 
lesie. Najbliższe osiedle oddalone jest 
o sześć kilometrów. Trzeba było do
wozić jedzenie, wodę, zakwaterować 
ludzi w namiotach, zapewnić sprzęt. 
Pracowaliśmy tam miesiąc. Po naj
drobniejszą rzecz trzeba było jechać 
do sklepu w Małastowie odległym o 
dziesięć kilometrów. Choćby po bra
kujące gwoździe. One były warte 250 
złotych, ale żeby je zdobyć, musiałem 
spalić paliwa za tysiąc - tysiąc pięćset 
złotych. Wsiadałem w samochód, a 
moi chłopcy pracowali. To była robota 
dla ludzi rozmiłowanych w ciesiels
twie, dla których pieniądze nie są rze
czą najważniejszą.

■ Trzy lata i tyle zakończonych ro
bót!
- A pracujemy przecież tylko od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni. 
Zimą nie można, bo przede wszystkim 
są to prace na zewnątrz.

■ Skąd więc długie cykle robót wy
konywanych choćby przez ekipy Pra
cowni Konserwacji Zabytków?
- O to radziłbym zapytać przedstawi
ciela PKZ-tów. Myślę, że powodów 
jest kilka. Ja na przykład nie mogę so
bie pozwolić na to, by moi pracownicy 
siedzieli bezczynnie nawet godzinę.
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To jest moja czysta strata. Natomiast 
w PKZ-tach jeżeli jest przestój, po
wiedzmy dwudniowy, to można to ja
koś ukryć w kosztach. A poza tym je
żeli na budowie PKZ-towskiej nie ma 
majstra, ludzie od razu idą na piwko. I 
to jest właśnie ta różnica.

■ Nie boi się Pan konkurencji?
- Raczej nie. Nic na jej temat nie sły
szałem. Żadna firma ciesielska nie 
może się odważyć na podjęcie tego 
typu prac. Istnieją wprawdzie takie fir
my, ale zajmują się stawianiem szop, 
szalunków, więźby dachowej domków 
jednorodzinnych. Nie słyszałem, żeby 
podejmowały się tradycyjnej ciesioł
ki? A przecież zapotrzebowanie na 
tego typu prace konserwatorsko-bu- 
dowlane jest ogromne, szczególnie w 
południowych rejonach Polski obfitu
jących w zabytki drewniane. Uważam 
zresztą, że ratować te obiekty mogą 
najlepiej małe firmy budowlane, takie 
jak moja. Tym bardziej, że nie potrze
ba tu wielu branż. Wystarczy jedna - 
ciesielska.

■ Pańska firma zajmuje się również 
konserwację drewna.
- Tak, robimy wszelkie zabiegi zwią
zane z likwidowaniem ośrodków raże
nia drewna przez owady, grzyby, pleś
nie i zabezpieczamy przed powtórnym 
porażeniem. Stosujemy raczej metody 
tradycyjne, starając się na przykład u- 
zupetniać ubytki drewna drewnem, 
czyli flekować. Robimy to tak, aby dla 
zwykłego obserwatora nie było to zau
ważalne. Zwracamy uwagę na rysunek 
słojów, odpowiedni gatunek drewna, 
spasowanie. Korzystamy także z o- 
siągnięć nowoczesnej chemii. Mam tu 
na myśli środki do impregnacji i de
zynfekcji drewna.

■ To podnosi koszty prac. Co na to 
Inwestorzy?
- Gdy inwestorem jest konserwator 
wojewódzki i gdy ma do tego jeszcze 
pieniądze - nie ma problemu. Gdy in
westorem jest ktoś inny - bywa różnie. 
Zalecenia konserwatorskie, na przy
kład, nakazują stosowanie drewna 
ciosanego, gontów robionych nie ma
szynowo, lecz szczypanych. Ale to ko
sztuje dwa razy drożej. Jak ja mam 
wtedy przemówić do użytkownika? On 
mi mówi: „zwariowałpan? Ciosali, bo 
nie mieli pity, ale jak macie piłę, to co 
będziecie głowę zawracać!" Ja oczy
wiście używam swoich argumentów, 
wyjaśniam, że będzie to ze szkodą dla 
obiektu, obniży jego wartość zabytko
wą, odbieganie od autentyku. Jeżeli te 
argumenty nie trafiają, używam argu
mentów ekonomicznych. Tłumaczę, że 
to, co stare, nie jest takie złe, a to, co 
nowe, nie jest takie dobre. Na przy
kład pokrycie blachą, nawet blachą 
miedzianą. Użytkownik myśli: wytrzy
ma dwieście lat - więc ma dwieście lat 
spokoju. To jest tylko pozorny spokój. 
Zimą na przykad, kiedy jest mróz, a do 
kościoła na pasterkę przychodzi masa 
ludzi, w czasie oddychania para wod
na skrapla się na blasze i leje się 
woda na polichromowaną podsufitkę. 
No i cośmy uratowali? W świątyniach 
drewnianych lepszego pokrycia jak 
gonty szczypane nie ma.

■ Przekonać Inwestora - to chyba 
trudna sprawa?
- Tak, choćy z tego powodu, że 
wszyscy dążą do nowoczesności, a 
nowoczesność na ogół nie jest dobra 
dla zabytku. Inwestorzy chcą niekiedy 
wprowadzać do obiektu drewnianego 
marmurowe posadzki. Przemawiają za 

5. 6. Cmentarz z pierwszej wojny światowej na 
Magurze Matastowskiej: odnowione krzyże (5) i 
kapliczka (6)
(zdięcia: 1, 3, 4 - Krzysztof Renik, 2. 5 6 - Józef 
Hronowski)

tym argumenty praktyczne, łatwość ut
rzymania czystości. Albo ogrzewanie. 
W drewnianym obiekcie sakralnym, 
gdzie znajdują się polichromie, ikono
stasy, elementy snycerskie, centralne 
ogrzewanie powoduje zmianę mikro
klimatu. Efektem jest pękanie warstwy 
malarskiej, odpadanie gruntu. A prze
cież konserwacja zniszczonego wy
stroju dużo kosztuje. Czy warto ryzy
kować? Pomijając straty finansowe, 
tracimy niepowtarzalne dobro, jakim 
jest dzieło sztuki. Ja z inwestorami 
spędzam wiele czasu i staram się ich 
przekonać. Cerkwie w Ropicy i Męci
nie pokryliśmy gontem...

■ Czy to sukces?
- Mogę chyba mówić o sukcesie. U- 
dało mi się kilka obiektów uratować. 
Nie trafiły do skansenu, trwają w krajo
brazie, w otoczeniu, w którym powsta
ły. Chciałbym, aby równie pomyślnie 
zakończyły się prace, jakie podjąłem 
w kościele z XVII w. w Orawce. To 
jeden z najbardziej wartościowych w 
tym rejonie - po Dębnie - obiektów, 
wpisany na listę zabytków UNESCO. 
Sprawa nie jest łatwa. Łącznie z robo
tami konserwatorskimi koszty wyniosą 
około 100 min złotych. Czy wieś licz
ąca 170-180 numerów może podołać 
takiemu wysiłkowi finansowemu?

■ Mlejmy nadzieję, że mieszkań
com Orawkl ktoś przyjdzie jednak z 
pomocą. Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali: 
Wanda Eisele i Krzysztof Renik
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Bielsko-Biała
- miasto włókiennicze
Niewiele miast we współczesnej Polsce 
zachowało swoją oryginalną strukturę ur
banistyczną, będącą efektem rewolucyj
nych przeobrażeń technicznych ubiegłego 
stulecia. Do tych nielicznych należy Bielsko 
- miasto wyrosłe na podłożu wielowieko
wych tradycji historycznych, kształtowa
nych w znacznym stopniu przez produkcję 
włókienniczą. Właśnie tu dzieje włókiennic
twa wykazują poglądową wręcz prawidło
wość ewolucyjną, począwszy od przedce- 
chowych form produkcji, poprzez system 
cechowy, następnie manufakturowy, a 
skończywszy na produkcji fabrycznej'.

Proces powstawania urbanistycznych form 
wielkomiejskich na bazie rozwijającego się 
dynamicznie przemysłu sięga XVIII w., 
przybierając ostateczny kształt w XIX oraz 
w pierwszych latach XX w. Jak każde zjawi
sko w historii cywilizacji, proces ten miał 
bardzo złożone uwarunkowania przebiega
jące na wielu płaszczyznach działań ludz
kich1 2. Pośród czynników aktywizujących na 
terenie Bielska warto wymienić: korzystne 
tendencje natury politycznej (uzyskanie w 
1870 r. statusu autonomicznego w ramach 
monarchii habsburskiej), rozwój handlu 
dzięki pozyskaniu nowych rynków (bałkań

1. Układ przestrzenny Bielska po regulacji Maxa
Fabianiego (koniec XIX w), zachowany bez więk
szych zmian do dzisiaj

skiego i bliskowschodniego) oraz zmiany 
w zakresie organizacji produkcji, będące 
konsekwencją rozwijającej się systema
tycznie mechanizacji.
Bielsko stawało się ośrodkiem przemysło
wym ze zdecydowaną przewagą produkcji 
włókienniczej opartej na surowcu wełnia
nym. Rosła liczba uruchamianych fabryk 
(dla porównania: w 1811 r. - trzy fabryki, a 
w 1871 r. - ponad trzydzieści). Tak więc 
przemysł w stopniu decydującym wpływał 
na formę i układ przestrzenny miasta. 
Wcześniejsza struktura urbanistyczna, nie 
dostosowana do dynamicznych realiów 
nowoczesności, wymagała zmian, którym 
towarzyszyły typowe inwestycje natury 
wielkomiejskiej: założenie gazowni oraz e- 
lektrowni miejskiej, włączenie miasta do 
sieci kolejowej, telegraficznej i telefonicznej 
czy też rozbudowa systemu wodociągowe
go.
Władze miejskie zleciły opracowanie pro
jektu regulacji układu przestrzennego mia
sta wiedeńskiemu specjaliście Maxowi Fa- 
bianiemu. Propozycja Fabianiego polegała 
na wyprostowaniu i poszerzeniu ulic w uk
ładzie wachlarzowym, koncentrującym się 
ku południowi miasta, w kierunku obecne
go pl. Chrobrego, który powstał na skutek 
wyburzeń zabudowy przy dawnym pl. Kaf- 
larskim. Tak zaprojektowany układ został 
zrealizowany w latach dziewięćdziesiątych 
XIX w. i poza niewielkimi zmianami istnieje i 
funkcjonuje do dzisiaj. Wypełnia go zabu
dowa będąca świadectwem wielorakich 
tendencji i zainteresowań w architekturze 
drugiej połowy XIX i początku XX w. Obok 
wątków historyzujących z ich rozległym bo
gactwem form (neogotyk, neorenesans, 
klasycyzm), spotykamy interesujące przy
kłady stylistyki secesyjnej, modernistycz
nej, ekspresjonistycznej czy też liczne o- 
biekty o cechach eklektycznych. Fabiani - 
zgodnie ze współczesnymi mu tendencja
mi w urbanistyce europejskiej - wprowa
dził do centrum miasta enklawy zieleni, u- 
zyskując interesujący, nowoczesny efekt. 
Przełom stuleci i początek XX w. stają się 
okresem intensyfikacji zabudowy na tere
nie całego miasta. Dawne przedmieścia 
przekształcają się w ruchliwe ośrodki 
handlowe, a na nowo powstałych obrze
żach zlokalizowana zostaje ciekawa dziel
nica willowa oraz zespół domów robotni
czych (ukończony w 1908 r.). Powstają 
nowe budynki fabryczne wzdłuż rzeki Białki 
i Młynówki, budowane w duchu typowej dla 
końca XIX i początku XX w. architektury 
przemysłowej.
W przeobrażeniach architektonicznych na 
terenie Bielska charakterystyczny staje się 
udział architektów i budowniczych z Wied
nia. Stolica niewątpliwie inspirowała poczy
nania budowlane w ośrodkach prowincjo-
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2. Zachowawczy charakter 
przestrzeni urbanistycznej: 
widoczny pi. Chrobrego z 
wyprowadzonymi w kierun
ku północnym układami ulic; 
zmiany względem rozwiąza
nia Fabianiego mają charak
ter akcesoryczny (kosmety
ka plastyczna placu i ulic, 
pojedyncze obiekty i ele
menty architektoniczne)

3. Pałacyk secesyjny z do
brze zachowaną bryłą budo
wli, bogatym wystrojem we
wnętrznym oraz elementami 
otoczenia; zmiana funkcji (o- 
becnie przedszkole) nie 
wpłynęła ujemnie na stan 
konserwatorski obiektu

4. Kamienica wielkomiejska 
typu mieszkalno-handlowe- 
go w stylu secesji wiedeń
skiej - utrzymana do chwili 
obecnej ciągłość funkcjonal
na

5. Kamienica wielkomiejska 
typu mieszkalnego - pomi
mo zachowania funkcji pier
wotnej daleko posunięta de
wastacja, będąca skutkiem 
niewłaściwej eksploatacji 
budynku

6. Budynek przędzalni daw
nej fabryki Buttnera z lat o- 
siemdziesiątych XIX w. a- 
daptowany obecnie na Mu
zeum Techniki Włókienni
czej - problem wprowadze
nia nowej funkcji
(zdjęcia: 1,2- Alicja Grud- 
niewicz, 3-6 - Juliusz Ko
kot)

nalnych w sposób bezpośredni - poprzez 
zarządzenia administracyjne, jak i pośred
nio - kształtując gusty i upodobania epoki, 
co staje się szczególnie widoczne w budo
wlach secesyjnych. Poza inspiracjami wie
deńskimi obserwujemy w architekturze 
bielskiej wpływy wielu innych ośrodków 
europejskich, co jest m.in. konsekwencją 
charakterystycznego dla przełomu wieków 
swobodnego przepływu informacji3. Stąd 
prawdopodobnie obecność architektury w 
stylu angielskich „cottages” czy też wyraź
ne inspiracje niemieckie, czeskie bądź bel
gijskie. Miasto potrafiło również wykształ

cić grupę lokalnych twórców - architektów 
i budowniczych - których dzieła wykazują 
dużą solidność warsztatową oraz pewne 
znamiona oryginalności.
Zachowana do dzisiaj struktura urbani
styczna Bielska składa się z kilku wyraźnie 
wyodrębnionych grup budynków. Dominu
je grupa mieszkalnych budowli miejskich: 
domy małomiasteczkowe, kamienice czyn
szowe i wielkomiejskie. Wśród tych ostat
nich wyróżniamy budynki mieszkalne, mie- 
szkalno-handlowe i rezydencjonalne. Poza 
tą grupą miasto posiada liczne okazałe bu
dowle użyteczności publicznej. Niepośled

nie znaczenie w kształtowaniu obrazu mia
sta odgrywa architektura przemysłowa i 
związana z nią grupa budowli o charakterze 
pałacowo-willowym.
Sytuacja konserwatorska poszczególnych 
obiektów architektonicznych jest bardzo 
zróżnicowana. Warto w tym miejscu pod
kreślić fakt, że istotna zmiana w sposobie 
widzenia architektury końca XIX i początku 
XX w. nastąpiła dopiero w latach sześć
dziesiątych. Wcześniej budowle z tego ok
resu nie były traktowane jako zabytkowe i 
w związku z tym prowadzono ich niewłaści
wą eksploatację. Doprowadziło to do kata
strofalnej wręcz dewastacji poszczegól
nych budynków. W chwili obecnej intere
sująca nas architektura stała się przedmio
tem wielorakich badań i ogólnego zaintere
sowania, dzięki czemu niepomiernie wzro
sła jej ranga.
Jak wspomniałem na wstępie, Bielsko na
leży do nielicznych miast w Polsce, gdzie 
zachowana została struktura urbanistyczna 
ukształtowana na przełomie wieków i, co 
bardzo wążne, struktura ta - pomimo pew
nych, znikomych zresztą przeobrażeń w la
tach siedemdziesiątych - została w miarę 
racjonalnie włączona w tkankę współczes
nego miasta. Służby konserwatorskie pro
wadzą usilne starania mające na celu po
prawę sytuacji poszczególnych obiektów, z 
których wiele wymaga natychmiastowej 
pomocy połączonej z dostosowaniem do 
nowych funkcji. Stanowi to dodatkową 
trudność w pracach konserwatorskich, a 
jest sprawą niezmiernej wagi, bowiem 
nowa funkcja musi być tak dobrana, by za
pewniała dalsze trwanie zabytku, a jedno
cześnie wprowadzała obiekt we współ
czesne życie miasta.
Historyczna zabudowa Bielska nadaje 
miastu specyficzny urok i piękno, podzi
wiane przez licznie odwiedzających to 
miejsce turystów. Stanowi interesujący ma
teriał do prac badawczych nad różnorod
nością architektury końca XIX i początku 
XX w. Jest trwającą cząstką przeszłości, 
przeszłości, którą winniśmy zachować.

Kazimierz Kąsek

Przypisy
1. J. Kokot, Włókiennictwo bielskie od XVII 
w. do roku 1901, maszynopis referatu wy
głoszonego na konferencji „Z dziejów włó
kiennictwa na Śląsku", zorganizowanej we 
wrześniu 1986 r. w Bielsku-Białej.
2. T. A. Markus, The 18th Century Roots of 
the 19th Century Industrial Town, „Kwartal
nik Architektury i Urbanistyki", t. XXIX, z. 1-
2, 1984, ss. 17-39.
3. Nowe tendencje w architekturze rozpo
wszechniane byty przez liczne czasopisma 
i magazyny o wysokiej klasie edytorskiej. 
Dobrym przykładem jest angielskie cza- 
spismo „The Studio”, którego wiele nume
rów przechowuje biblioteka Muzeum Okrę
gowego w Bielsku-Białej.
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Francja - 
do naśladowania
Rozmawiamy z architektem 
Krzysztofem Skalskim na temat 
bretońskich doświadczeń w za
kresie rewaloryzacji mieszkal
nictwa w małych miastach. Krzy- 
szotof Skalski od siedmiu lat 
przebywa w Bretanii; pracuje 
tam w Regionalnej Unii Stowa
rzyszenia Rewaloryzacji Mie
szkalnictwa PACT-ARIM. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ochro
ny Zabytków, 23 kwietnia 1987 r., 
na Zamku Królewskim w Warsza
wie wygłosi! odczyt o działa
niach Bretończyków dążących 
do poprawy stanu starych bu
dynków mieszkalnych.

■ Przyjechał Pan jak emisariusz; 
przywiózł odczyt na temat bretoń
skich doświadczeń z rewaloryzacją i 
wystawę na Zamek Królewski w 
Warszawie. Twierdzi Pan, że podo
bieństwa między Polską a Francją 
nie są tylko Pańskim wymysłem i 
moglibyśmy stamtąd brać wzory. Na 
koniec prelekcji postawił Pan pyta
nie: czy Polska chce skorzystać z 
doświadczeń francuskich I czy ist
nieje u nas szansa na poprowadze
nie akcji remontowania starego bu
downictwa w obecnych warunkach? 
A jakie jest Pana zdanie na ten te
mat?

- Na początek najważniejsze byłoby 
stwierdzenie, czy istnieją po temu wa
runki. Muszą być spełnione przynaj
mniej dwa: zapewnienie ciągłości 
działań rewaloryzacyjnych przez kilka 
lat i zgoda na punkt wyjściowy. Tym 
punktem, podobnie jak we Francji, jest 
sposób finansowania inicjatyw ludz
kich dotyczących modernizacji i re
montów. Chodzi o system motywacji 
finansowych - subwencji i pożyczek, 
które, odpowiednio opracowane dla 

poszczególnych grup społecznych, 
pozwolą wyzwolić pomysłowość i e- 
nergię różnych osób. Na wystawie po
kazaliśmy osiem przykładów różnych 
statusów rodzinnych i społecznych: 
młode małżeństwo, emeryta, właści

ciela, który wynajmuje mieszkanie i 
właściciela, który mieszka w swoim 

mieszkaniu itp. Zaprezentowaliśmy 
jednocześnie różnorodne propozycje 
prawne i finansowe, jakie powoli wy
kształciły się we Francji. Wydaje się, 
że w Polsce istnieje szansa na przeła
manie dotychczasowych przyzwycza
jeń co do sposobu prowadzenia robót 
rewaloryzacyjnych i co ważne - widać 

większe zwracanie uwagi na społecz
ną wartość starych dzielnic. Gdyby te 
poglądy zyskały oparcie prawne i fi
nansowe, to powstałby dobry punkt 
startu do działań rewaloryzacyjnych 
wzorowanych na doświadczeniach 

francuskich. Uważam bowiem, że spo
łeczne i ekonomiczne uwarunkowania 
w starych dzielnicach mieszkanio
wych w Polsce i we Francji są podob
ne.

■ Jak Pan dowodzi tej tezy?

- W obu krajach czynsze lokatorskie 
były przez dziesięciolecia zablokowa
ne, a więc nikt nie miał pieniędzy ani 
ochoty, żeby cokolwiek remontować. 

Gdy w połowie lat siedemdziesiątych 
zaczęto interesować się modernizacją, 
rzemiosło budowlane było praktycznie 
w zaniku, brakowało odpowiednich 
materiałów, a przedsiębiorstwa budo
wlane bardzo niechętnie patrzyły na u- 
dostępniane im do działania nowe 
pole, którego „uprawa" wymagałaby 

przystosowania i wysiłku. Woluntary- 
styczna w gruncie rzeczy polityka sek
torów chronionych i centralnego ste
rowania rewaloryzacją za pieniądze z 
budżetu państwa - dała znać przegra

ną. Postawmy na ludzi, nie kredytujmy 
dłużej kamieni! - powiedzieli Francuzi 
i tak też zrobili. W Polsce stoimy ze 
sprawami rewaloryzacji w tym właśnie 
miejscu, co Francuzi dziesięć lat 

temu.

■ Sądzi Pan, że moglibyśmy powie
dzieć to samo dzisiaj w Polsce. Daj
my pieniądze i zaufanie ludziom! Co 
by to znaczyło w praktyce?

- Łożyć w kamienie - to finansować 

inwestorów zastępczych, którzy opła

cają plany i programy wykonane w 
imię wyidealizowanych wizji rzeczy
wistości i swojej roli zawodowej. Dla
tego w latach sześćdziesiątych wiele 
tzw. stałych planów rewaloryzacji do

tyczących dzielnic pod względem za
budowy najbardziej wartościowych - 

pozostało w szufladach projektantów. 
Brakło w nich zrozumienia problemów 
mieszkańców tych dzielnic i motywacji 
ich zachowań. Obecnie właściciel 

domu lub lokator, nim się zdecyduje 
na remont, otrzymuje bezpłatnie pełny 
zasób informacji co do jego projekto
wania i finansowania. W Polsce ozna

czałoby to przede wszystkim możli
wość udzielania takich samych kredy
tów na zakup i remont starej kamieni

cy, jak na budowę domku jednoro
dzinnego. Opracowanie odpowiednie
go systemu powinno przewidzieć róż

ne sytuacje, rozmaite potrzeby i możli
wości wielu środowisk. Oznaczałoby 

to również rezygnację z inwestorów 

zastępczych na rzecz rzeczywistych: 
tych, którzy pozostawaliby tylko pod 
kontrolą innych partnerów tego same

go procesu, m in. konserwatora i ban
ku.

■ We Francji polityka konserwator
ska jest polityką państwową, deli
katnie sterującą ludzkimi Inicjatywa
mi, energią i możliwościami. Aby te 
inicjatywy uzewnętrzniły się, stoso
wane są odpowiednie mechanizmy 
ekonomiczne. Czy u nas widzi Pan 
sprężyny, które mogłyby rozruszać 
rewaloryzacyjną machinę?

- Oczywiście, że tak. Nie ma mie

szkań, ale są młodzi, zdolni, pełni ini
cjatywy ludzie. Kluczem do wyzwole
nia śpiącej w nich energii są finanse. 
Gdyby przez trzy lata państwo prze
znaczało jakiś procent od czynszów 
na specjalny fundusz pomocy oso
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bom chętnym remontować starą ka
mienicę, zobaczyłaby pani, ilu byłoby 

chętnych.

■ Ba, ale sam Pan mówił o nieuf
ności do władzy użytkowników I 
właścicieli starych domów we Fran
cji... To problem dobrze nam znany. 
Słyszy się u nas o próbach przesu
nięcia ciężaru decydowania 1 finan
sowania dzielnic starych miast na 
terenowe organy władzy, co jest od
czytywane jako pozbycie się kłopotu 
przez „centralę”. Wojewodowie pła
czą z nadmiaru zabytków. Obywatel 
muslałby uwierzyć w dobre Intencje 
urzędowych propozycji i zapew
nień...

- Skutecznym sposobem pozyskania 
społecznego zaufania jest uczciwe 

stawianie spraw. We Francji stworzo
no nie tylko fundusz, ale i cały system 
zachęt i kampanię reklamową. Naj
ważniejsze jednak jest to, aby dać kre

dyty i okazać ludziom zaufanie.

■ Stowarzyszenie PACT-ARIM, w 
którym Pan pracuje, stało się waż
nym narzędziem nowej polityki rewa
loryzacyjnej w Bretanii. Jak do tego 
doszło? Czy w tej organizacji rów
nież możemy szukać wzoru?

- PACT w latach pięćdziesiątych - to 
był ruch zainicjowany i prowadzony 
przez społeczników pracujących na 
rzecz ludzi żyjących w substandardo- 

wych mieszkaniach. Funkcjonował 
niezależnie od rządowej polityki mie
szkaniowej, która całkowicie inaczej 
określała priorytety: kazała budować 
nowe wielkie miasta-sypialnie, wybu
rzać i rekonstruować historyczne cen

tra miast. Takimi metodami chciano 
stawić czoło głodowi mieszkań. W la

tach siedemdziesiątych, mając za 
sobą rozmaite doświadczenia, rządo
wa polityka francuska skierowała swój 
obiektyw na resorbcję mieszkań sub- 
standardowych w dzielnicach starych, 
częstokroć bardzo cennych ze wzglę
dów historycznych. Ruch PACT okazał 

się wtenczas znakomitym narzędziem 

terenowym do realizacji tej polityki. 
Zaczęły powstawać ARIM-y, czyli Sto
warzyszenia Renowacji Nieruchomoś
ci, które uzbroiły akcję w niezbędną 
prężność i kompetencje techniczne. 
Obecnie PACT-ARIM zatrudnia pra
cowników takich specjalności, jak ar

chitekci, urbaniści, technicy budowla

ni, socjolodzy, prawnicy. Kierowany 
jest przez Radę Administracyjną, do 
której należą również przedstawiciele 
lokalnych władz. Sieć biur obejmuje 
całą Francję. Stowarzyszenie ma cha-_ 
rakter niedochodowy, lecz działa na 
zasadzie przedsiębiorstwa. Deficyto
wa działalność dla ludzi starszych i 

najuboższych dotowana jest z Kas 
Departamentu lub Regionu. Finanso
wanie organizacji robót rewaloryzacyj
nych spoczywa na władzach miejskich 
(częściowo subwencjonowane jest 
centralnie), natomiast realizacja jest 
już sprawą samych właścicieli i loka
torów.

■ Byliśmy otwarci na światowe no
winki. Nasza Międzyresortowa Ko
misja ds. Rewaloryzacji Miast I Ze
społów Staromiejskich była odpo
wiedzią na to, że nie tylko wiedzieli
śmy, co dzieje się w Innych krajach 
Europy, ale chcieliśmy się z nimi 
równać. Dlaczego w poglądach na 
praktykę rewaloryzacyjną zostali
śmy równo 10 lat za Francją? Jak 
Pan widzi Polskę z francuskiej per
spektywy?

- Oj, chyba nawet więcej niż 10 lat. W 
1976 r., kiedy powstał we Francji Mię
dzyresortowy Fundusz Zagospodaro

wania Miast (FAU), wyposażony był 
od razu w budżet pozwalający doto
wać władze tych miast, które podej
mowały zadania rewaloryzacyjne w ra
mach „czteroletnich operacji poprawy 
mieszkań”. Działalność konserwator
ska w tzw. sektorach chronionych była 
już wtedy w fazie schyłkowej, istniały 
jednak narzędzia prawne i finansowe, 
wykształcone w Strasburgu, Rouen, 
Chartres i kilkudziesięciu innych mia
stach. Polska dopiero raczkowała i 
rozpoczynając akcję rewaloryzacyjną 
nie wyznaczyła właściwych proporcji 
kryteriów społecznych, ekonomicz
nych i kulturowych. A więc zapóżnie- 
nia powstały już u samego startu. Nie 
bez znaczenia jest tu także nasze pol
skie, uzasadnione, lecz niezwykle e- 
mocjonalne podejście do zabytków 

oraz istnienie specyficznego „lobby" 

grup zawodowych związanych z pracą 
w dziedzinie ochrony i konserwacji za
bytków. Przykro to powiedzieć i tkwi w 

tym pewien paradoks, jednak w ostat
nich latach cała sfera studiów nauko

wych i badań historycznych, drogich 
ekspertyz i dokumentacji projekto
wych dla budynków mieszkalnych w 

dzielnicach zabytkowych rozwija się w 
odosobnieniu od potrzeb remontowo- 
rewaloryzacyjnych i od podejmowa
nych realizacji. W latach czterdzie
stych nawoływał Gałczyński: „Więcej 
Osmańczyka, mniej Grottgera, a 
wszystko będzie cacy". I teraz bym się 
z tym zgodził.

■ Zdaje się, że miał Pan w zana
drzu jakieś gotowe i konkretne pro
pozycje sprawdzenia francuskiego 
systemu rewaloryzacji na polskim 
gruncie? Ale kto na to pójdzie, kto 
uwierzy, że w cztery lata można wy
remontować tysiące mieszkań? Z 
czym Pan wyjeżdża, emisariuszu?

- Emisariuszu!? A więc i mnie widzi 
pani w kategoriach emocjonalnych i 
nieco romantycznych. Jest tak chyba 
w istocie. Tylko, że... jeśli już - to je
stem raczej romantykiem prozy. Prozy, 
jaką jest pobudzenie mechanizmów 
rynku: zysku gospodarczego, indywi
dualnego dochodu, radości ze spraw
nie działającej instalacji c.o. i zadowo
lenia, że oszczędzam energię cieplną 
we własnym etażowym systemie o- 
grzewania. Z czym wyjeżdżam?... Moja 
rola polegała na dostarczeniu argu
mentów tym, którzy myślą podobnie 
jak ja. Spotkałem takich osób sporo. 
Jest więc potencjalne pole do współ
pracy, konsultacji, eksperymentowa
nia, zwłaszcza że Międzyresortowa 
Komisja ds. Rewaloryzacji Miast za
biega o udział w jej pracach, poza kul
turą i administracją, innych minister
stw. Okoliczności wskazywałyby, że w 
Polsce dojdzie teraz szybko do prze
niesienia problematyki mieszkaniowej 
w dzielnicach zabytkowych z Minister
stwa Kultury i Sztuki do resortu bu
downictwa (co Francuzi uczynili w 
1978 r.!). Jest to warunek sine qua non 
poszerzenia frontu robót, ale nie jest 
to warunek wystarczający. Instytut 
Gospodarki Przestrzennej i Komunal
nej rozpoczyna właśnie ogromny pro
gram badań, które przyczyniłyby się 
do usprawnienia gospodarki miej
skiej. Problematyka modernizacji 
przewija się w nim w różnych posta
ciach. Strona francuska ma być zapro
szona do konsultowania punktów do
tyczących renowacji starej architektury 
i dzielnic mieszkaniowych. Czas poka- 
że, co się uda zrealizować.

Rozmawiała: Marzena Guzowska

43



ROZMAITOŚCI

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

KRZYŻOWA
(woj. wałbrzyskie)
ZESPÓL PALACOWO-PARKO- 
WY
Wieś Krzyżowa położona jest 
Ok. 5 km od Świdnicy, na Przed
górzu Sudeckim.
Pałac wzniesiony został w pier
wszej ćwierci XVIII w. w stylu ba
rokowym, następnie był moder

nizowany i rozbudowywany w 
latach 1868-1869 i ok. 1900 r. 
Otoczony jest rozległym par
kiem krajobrazowym z rzeką Pi
ławą (jej dawnym korytem-fosą) 
oraz stawem. Helmut von Molt- 
ke, znany praktyk i teoretyk woj
skowy, urządził w Krzyżowej sie
dzibę rodzinną. W latach ostat
niej wojny Krzyżowa była waż
nym ośrodkiem opozycji anty
hitlerowskiej o nazwie „Krei- 
sauer Kreis”. Właściciel pałacu 
H. James von Moltke stracony 
został w 1945 r. wraz z innymi 
członkami tego antyhitlero
wskiego ugrupowania.

1. Plan sytuacyjny zespołu: 1 - patac, 2 - oficyna, 3 - zabudowania gospo
darcze, 4 - park, 5 - kościół
2, Elewacja pałacu

(rys.: Wojciech Jankowski, fot. Andrzej Ślusarczyk)

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia użytkowa:

Liczba kondygnacji:
Właściciel:

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

Sposób załatwienia 
sprawy:

fundamenty kamienne, ściany i sklepie
nia murowane z cegły, stropy drewnia
ne, dach mansardowy o konstrukcji 
drewanianej pokryty dachówką
12 150 m3
ok. 800 m2 (powierzchnia całkowita ok, 
1500 m2)
3 oraz piwnice
Kombinat PGR w Świdnicy, Zakład Rol
ny w Krzyżowej
brak

cele socjalne, szkoleniowe itp. 
obiekt w złym stanie technicznym 
remont kapitalny z wymianą konstrukcji 
dachowej, pokrycia, częściową wymia
ną stropów, przemurowaniem fragmen
tów murów konstrukcyjnych; konse
rwacja z częściowym odtworzeniem e- 
lementów dekoracyjnych wnętrz 
wniosek o przejęcie obiektu należy 
skierować do naczelnika gminy Świdni
ca, który po otrzymaniu pozytywnej opi
nii wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków co do proponowanego sposobu 
zagospodarowania obiektu przejmie 
nieruchomość na rzecz skarbu pańs
twa, zleci wycenę, a następnie podej- 
mie stosowną decyzję o przekazaniu 
zespołu pałacowego. Szczegółowe in
formacje można uzyskać u wojewódz
kiego konserwatora zabytków, 58-300 
Wałbrzych, ul. Zamkowa 1, tel. 264-18

(opracowanie: Biuro Badań i Dokumen
tacji Zabytków w Wałbrzychu)

Śladami ofert
Czy oferty zamieszczane w 
rubryce „Kupić, nie kupić..." 
przynoszą efekty? Czy zgła
szają się nabywcy? Czy 
kontrahenci mają trudności 
w załatwianiu spraw for
malnych?
Odpowiedzi na te pytania in
teresują nie tylko redakcję, 
ale z pewnością również 
czytelników rubryki. Poprosi
liśmy o nie biura dokumen
tacji zabytków w tych pięciu 
województwach, na terenie 
których znajdują się ofero
wane w 1986 r. obiekty (jesz
cze za wcześnie pytać o losy 
zabytków prezentowanych w 
1987 r.).
A oto otrzymane odpowie
dzi:
Pawilonem ogrodowym w 
Woskrzenicach Dużych w 
woj. bialskopodlaskim (nr 
1, 1986 „Spotkania”) zainte

resowało się osiem osób z 
różnych stron kraju, z zamia
rem adaptacji obiektu na wy
poczynek letni, kawiarnię, 
mieszkanie. Urząd Gminy 
dokonał wyceny terenu i pa
wilonu, ustalając wartość na 
2,4 min zł, W kwietniu 1987 r. 
rozesłano wycenę do zainte
resowanych; pięć osób pod
trzymało oferty. W najbliż
szym czasie należy się spo
dziewać decyzji o przyzna
niu nieruchomości (gdy ni
niejszy numer „Spotkań" tra
fi do rąk Czytelników, spra
wa powinna już być rozstrzy
gnięta).
Do Wydziału Ochrony Zabyt
ków Urzędu Miasta Krakowa 
zwrócił się Polak zamieszka
ły na stałe w USA, właściciel 
galerii malarstwa polskiego 
w Brooklynie, z prośba, o in
formację dotyczącą możli
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wości przejęcia zespołu pa
łacowego w Pławowicach 
(„Spotkania", nr 3, 1986) na 
cele wystawiennicze i dom 
pracy twórczej dla plasty
ków. Uzyskał wyczepującą 
odpowiedź, ale nie podjął 
dalszych działań. Niebawem 
jednak zgłosił się następny 
kontrahent, tym razem insty
tucja - Krakowskie Przed
siębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowgo w Krakowie 
„Krakbud”. Obecnie zała
twiane są sprawy formalno
prawne związane z przeka
zaniem obiektu, który ma 
być zagospodarowany na o- 
środek szkoleniowo-socja- 
Iny (zob. Czterdzieści dwa 
lata..., s. 12).
Kilka osób dzwoniło do Biu
ra Dokumentacji Zabytków w 
Szczecinie z prośbą o bliż

sze informacje na temat pa
łacu w Karwowie („Spotka
nia", nr 4, 1986), ale tylko 
dwie wydają się poważnymi 
kontrahentami. Stolarz i za
razem społeczny działacz 
kultury rozważa kupno pała
cu na mieszkanie, warsztat 
rzemieślniczy oraz wiejską 
placówkę kultury (klub, bi
blioteka). Polka mieszkająca 
na stałe za granicą chciałaby 
nabyć pałac przede wszyst
kim na mieszkanie, nie wy
klucza jednak podjęcia w 
przyszłości działalności ga
stronomicznej lub hotelowej. 
Oficjalne starania o przejęcie 
obiektu zamierza rozpocząć 
w czasie ponownego pobytu 
w Polsce.
Gorzej przedstawia się sy
tuacja zespołu zamkowego 
w Krokowej w woj. gdańskim 

i wieży mieszkalnej w Dalko- 
wie w woj. legnickim („Spo
tkania", nr 2, 1986 i nr 5, 
1986). Gdańskie Przedsię
biorstwo Hodowli Roślin i 
Nasiennictwa, obecny gos
podarz zamku w Krokowej, 
stawia nabywcom nierealny 
warunek wybudowania no
wej siedziby. Choć obiekt 
nie odpowiada potrzebom 
przedsiębiorstwa, zmuszone 
jest w tej sytuacji pozostać w 
zamku i z konieczności pod
jęło remont.
Dotychczasowy właściciel 
wieży mieszkalnej w Dalko- 
wie nie użytkuje i nie remon
tuje zabytku, i w zasadzie - 
co jest zrozumiałe - chciałby 
pozbyć się niepotrzebnej, 
niszczejącej budowli. Działa 
jednak w sposób niezrozu
miały - gdy widzi zaintereso

wanie kontrahentów, a zgło
siło się dotychczas siedmiu, 
robi trudności. Podbija cenę, 
uniemożliwiając tym samym 
sfinalizowanie sprawy.
Informacje powyższe po
twierdzają, że przejęcie o- 
biektu zabytkowego nie jest 
sprawą łatwą, prostą i szyb
ką. Z jednej strony nabywcy 
muszą podjąć ważką decyz
ję i spełnić wymagane wa
runki, z drugiej - nawet tam, 
gdzie władze terenowe na
stawione są przychylnie i 
pragną pozytywnie rozwią
zać problem zagospodaro
wania zabytków, formalności 
ciągną się bardzo długo.
Niemniej jednak redakcja 
wierzy, że przynajmniej nie
które z oferowanych obie
któw zostaną uratowane.

Hanna Krzyżanowska
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Dwór w Krupem
Niedaleko Krasnegostawu, we wsi Krupę rozpościera się rozleg
ły zespół zamkowy złożony z zamku właściwego i tworzącego z 
nim zamknięty obwód warowny przedzamcza. Zamek wzniesiony 
został pod koniec XVI w. przez Pawła Orzechowskiego herbu 
Rogala, podkomorzego chełmskiego, na miejscu dawnej siedzi
by Krupskich herbu Korczak. W daleko posuniętej ruinie, do dzi
siaj jednak zachwyca dobrze zachowaną attyką i monumentalny
mi murami zewnętrznymi, ozdobionymi sgraffitowymi fryzami.
Na pótnocny wschód od zespołu zamkowego, w resztkach sta
rego parku, położony jest dwór. Wzniesiony zostat przed 1779 r., 
prawdopodobnie przez Jana Michała Reja, starostę nowokor- 
czyńSkiego; kilkakrotnie był restaurowany (ostatnio w 1951 r.). 
Układ wnętrza trzytraktowy, w środkowej części mieści piękny 
salon z półkolistym ryzalitem, z okien którego rozpościera się 
widok na stawy, służące ongiś systemowi obronnemu pobliskie
go zamku. Wnętrza nakryte były sufitami ze stiukowymi fasetami i 
póżnoklasycystycznymi rozetami. Kiedy w latach pięćdziesiątych 
przebywałem w tym dworze, zachwycałem się pięknymi posadz
kami o motywach gwiazd, ułożonymi z kilku gatunków drewna. 
Pamiętam też duże, ozdobne, białe piece. Dach łamany polski, ze 
starą więżbą z końca XVIII w., niegdyś kryty był gontem.
Obecnie dwór jest zdewastowany. Zniknęły posadzki, piece, sto
larka okienna, wyrwane i skradzione zostały wszystkie dające się 
usunąć elementy drewniane. Więżba dachowa przegniła - grozi 
runięciem. Przed ostateczną destrukcją chroni ją jeszcze dach 
pokryty eternitem. Nikt jednak nie uchronił dworu przed współ
czesnymi wandalami. Wnętrza, kiedyś białe, widne i suche, obec
nie straszą zaduchem pleśni.
Dwór położony jest na terenie województwa chełmskiego, które
go władze mają sporo kłopotów z osuwającą się północno- 
zachodnią pierzeją rynku w Krasnymstawie. Co więc znaczy jesz

cze jeden zniszczony dwór! Nie budzi także zdziwienia postawa 
władz sąsiedniego województwa lubelskiego, które nakładem 
Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej, na zlecenie 
Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódz
kiego w Lublinie, wydały w dużym formacie piękny kalendarz na 
1987 r., ozdobiony między innymi fotografią opisanego wyżej 
dworu, niestety, ilustrującą stan z 1951 r., po remoncie. Kalendarz 
zachęca dc zwiedzania zabytków ziemi lubelskiej. Jest to przy
kład myślenia magicznego, bo trudno uwierzyć w brak informacji 
o aktualnym stanie dworu. Takie pozorowane działania na pewno 
nie poprawią stanu naszych zabytków.
Dwór w Krupem należał do Rejów, Mrozowickich, Kuczewskich, 
Poletyłtów, do Ewy Stamierowskiej, Franciszka Ciesielskiego, 
Michała Chmielewskiego i innych, a obecnie do nas wszyst
kich! . . . .

Andrzej Zbigniew Malinga

Od redakcji. Takiej treści informację otrzymaliśmy o dworze w 
Krupem, ale już wkrótce jej autor przysłał optymistyczne uzupeł
nienie: „dwór wreszcie będzie miał gospodarza... Zaplanowano 
utworzenie w nim centrum nieprofesjonalnej twórczości plastycz
nej. Uporządkowane zostanie otoczenie dworu, łącznie z pobli
skimi ruinami zespołu zamkowego. Władze województwa chełm
skiego zapowiadają otwarcie centrum w 1990 roku."
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Templariusze 
w Rurce
Z bogatej spuścizny średniowiecznej 
architektury na Pomorzu Zachodnim 
niewielu tylko zabytkom udato się 
trafić do ogólnych opracowań dzie
jów sztuki polskiej. Całkiem wyjątko
wo zdarza się przy tym, by autorzy z 
Krakowa czy Warszawy dojrzeli go
dny uwagi obiekt poza pomorskimi 
miastami. Takim wyjątkiem jest daw
na kaplica zamkowa templariuszy z 
potowy XIII w. w Rurce - niewielkiej 
wsi niedaleko Chojny w wojewódz
twie szczecińskim.
Do polskiej historii sztuki wprowadził 
kaplicę w 1949 r. G. Chmarzyński, 
autor pionierskiego, jedynego do
tychczas zarysu sztuki Pomorza, 
podkreślając wytworność opracowa
nia granitowej faktury murów i do
strzegając w zabytku „prototyp... licz
nych kościotów wiejskich naszego 
regionu' W 1950 r. dokładniej scha
rakteryzował kaplicę Z. Świechowski 
w pracy o architekturze granitowej 
Pomorza w XIII w., ustalając jedno
cześnie pochodzenie tego typu koś
cioła z terenów pogranicza Saksonii i 
Brandenburgii. Ten sam autor u- 
mieścił zabytek w swym katalogu ar
chitektury romańskiej w Polsce2. 
Wkrótce kaplicę w Rurce zaczęto wy
mieniać w syntetycznych zarysach 
sztuki polskiej. J. Lepiarczyk w trzy- 
tomowej Historii sztuki polskiej u- 
znał, że kaplica „dala początek ro
mańskiej architekturze granitowej 
miast i wsi Pomorza Zachodnie
go... "3. Nie zabrakło wzmianki o tym 
zabytku w monumentalnej syntezie 
polskiej sztuki przedromańskiej i ro
mańskiej, której rozdział dotyczący 
architektury napisał J. Zachwato
wicz4. Wymieniają kaplicę w Rurce o- 
pracowania zamków Pomorza Z. Ra- 
dackiego i zamków Polski B. Guer- 
quina, historii Pomorza oraz wszyst
kie przewodniki po regionie5.
Jak wygląda dzisiaj zabytek, który 
zyskał tak szerokie uznanie specjali
stów od dziejów architektury śred
niowiecznej? Niełatwo rozpoznać go 
w zdewastowanym budynku, stoją
cym na terenie PGR między dużą o- 
borą i nieforemnym domkiem mie
szkalnym, w pobliżu ruiny dworu z 

XVIII w. Do murów z granitowych cio
sów dostawione są liczne przybu
dówki i wysoki ceglany komin. To 
właśnie dawna kaplica templariuszy 
z lat 1235-1248, od 1490 r. używana 
do celów gospodarczych, w 1874 r. 
przebudowana na gorzelnię. Mimo 
zmienionej funkcji i znacznych prze
kształceń, zachowała do 1945 r. w 
dobrym stanie większość granito
wych murów i dach. Później nie użyt
kowano już kaplicy, nie dbano rów
nież o jej bieżącą konserwację. Dziś 
widać wyraźnie, że ostatnie 40 lat u- 
czynito budowli więcej szkód niż po
przednie siedem wieków. Od wscho
du dostawiono do kaplicy garaż. 
Starsze przybudówki od północy 
mieszczą warsztat stolarski. Przed 
fasadą zachodnią leży wysoka sterta 
obornika. W najgorszym stanie jest 
ściana południowa, zarośnięta gę
stymi krzewami, która najbardziej u- 
cierpiata podczas adaptacji na go
rzelnię. Więźba dachowa jest całko
wicie spróchniała, od strony połud
niowej zapadnięta. Z kamiennego 
muru wypadają ciosy, na jego koro
nie rosną pokaźne już drzewka. W 
zaśmieconym wnętrzu, przykrytym 
dziurawym stropem Kleina, zacho
wały się dwie żeliwne kolumny z ło
żami wału napędowego - strop i ko
lumny pochodzą z czasu przebudo
wy na gorzelnię.
W obrazie totalnego zniszczenia, jaki 
przedstawia dziś zabytek, czytelne 
są jeszcze walory późnoromańskiej 
architektury. Kaplica składa się z 
prostokątnej nawy i węższego, pra
wie kwadratowego prezbiterium. Za
chowało się pięć okien o tukach póf- 
kołowych i okazała rozeta w fasadzie 
zachodniej. Po stronie północnej, za
słonięty przybudówką, znajduje się 
zamurowany ostrołukowy portal. Ze
wnętrzne lico muru o grubości 1,15 
m zbudowane jest z granitowych gła
zów, starannie ociosanych w kwadry 
i ułożonych w 19 równych wars
twach. Szczególnie precyzyjnie ob
robiono kwadry na ościeża okien i 
rozety. Pierwotnie w całej budowli 
nie użyto ani jednej cegły. W rozwoju 
trzynastowiecznej architektury na 
Pomorzu kaplica w Rurce odegrała 
przede wszystkim rolę wzoru perfek-

Stan obecny kaplicy
(fot. Marek Ober) 

cyjnej techniki kamieniarskiej, nato
miast jej rozwiązanie przestrzenne 
nie znalazło bezpośrednich naśla- 
downictw.
Najbliższe lata powinny przynieść 
pewną poprawę stanu kaplicy. Woje
wódzki konserwator zabytków za
mierza wydać właścicielowi - Kom
binatowi PGR w Grzybnie - nakaz 
zabezpieczenia i remontu obiektu. 
Właściciel zapewnia, że po otrzyma
niu nakazu wykona odpowiednie 
prace. Kosztem wielu milionów kapli
ca zostanie uratowana, co ugruntuje 
społeczne przeświadczenie, że opie
ka nad zabytkami - nasz wspólny o- 
bowiązek - musi wiązać się z poważ
nymi wydatkami i polegać na prowa
dzeniu trudnych, specjalistycznych 
prac budowlanych. Być może niko
mu nie przyjdzie na myśl pytanie, 
dlaczego od 40 lat zaniechano pod
stawowych, prostych i tanich zabie
gów konserwacyjnych, które utrzy
małyby do dziś budynek w dobrej 
kondycji? Dlaczego również nie wy
dano nakazu remontu przed piętnas
tu czy dziesięciu laty, gdy zakres nie
zbędnych robót był znacznie mniej
szy? Dopóki musimy stawiać sobie 
takie pytania, słowo „konserwacja" 
w odniesieniu do budowli zabytko-

Awaria 
zamkowej 
ściany
Rozbudowa zamku malborskiego w XIV w., 
związana z przeniesieniem do Malborka 
stolicy Wielkiego Mistrza przeistoczyła 
pierwotną siedzibę konwentu w jeden z 
największych zespołów obronnych ów
czesnej Europy. Na terenie dotychczaso
wego przedzamcza powstał spełniający 
funkcje reprezentacyjne Zamek Średni, zaś 

zabudowę usługową zlokalizowano dalej 
na północ i zachód. Nowe przeznaczenie 
budowli Zamku Średniego znalazło swój 

wyraz m.in. w architektonicznym rozwiąza
niu Wielkiego Refektarza w skrzydle za
chodnim. Powstało tu jedno z najwspanial
szych wnętrz gotyckich o przeznaczeniu 
świeckim. Sala biesiadna, bo o niej tu 
mowa, ma wymiary 30 x 15 m, wysokość 9 
m i wsparte na trzech granitowych kolum
nach, oryginalne sklepienie palmowe. Ist
nieniu sali zagroziło, niestety, w ostatnim 
czasie wielkie niebezpieczeństwo: ściana 
Wielkiego Refektarza, zaczęła ulegać zło
żonym przemieszczeniom. Ściana ta nie

równomiernie osiada, wychyla się i obraca. 
Są to ruchy wystarczająco duże, by zajęcie 
się tą sprawą uznane zostało za pierwsze 
zadanie konserwatorskie typu awaryjnego 
w skali kraju.
Obecny stan techniczny ścian jest wyni
kiem skomplikowanego nałożenia się na 
siebie dwóch faz destrukcji. Pierwsza, his
toryczna miała swój początek już w śred
niowieczu. Najstarsze pisemne przekazy 
na ten temat pochodzą z zachowanych lu
stracji ekonomii malborskiej przeprowa
dzonych w XVI w. Mówią o pojawiających 
się rysach na ścianach poprzecznych i 

wych oznaczać będzie z reguły 
żmudną odbudowę ruiny, w której 
ktoś w porę nie wstawił wybitej szy
by, nie przybił oberwanej rynny lub 
nie położył kilku brakujących dachó
wek.

Marek Ober
Przypisy
1. G. Chmarzyński, Tam, gdzie przo
dowało budownictwo zakonne, w: 
Pomorze Zachodnie, red. J. Deresie- 
wicz, cz. I, Poznań 1949, s. 497; Od 
romanizmu do schyłku baroku, tam
że, ss. 173-174.
2. Z. Świechowski, Architektura gra
nitowa Pomorza Zachodniego w XIII 
w., Poznań 1950, ss. 15-16, 93; ten
że, Budownictwo romańskie w Pols
ce. Katalog zabytków, Wrocław 
1963.
3. J. Lepiarczyk, Architektura, w: His
toria sztuki polskiej, pod red. T. Dob
rowolskiego, t. I, cz. II, Kraków 1965, 
s. 92.
4. Sztuka polska przedromańska i 
romańska do schyłku XIII wieku, pod 
red. M. Walickiego. Warszawa 1971, 
cz. I, s. 192; cz. II, s. 753.
5. Z. Radacki, Średniowieczne zamki 
Pomorza Zachodniego, Warszawa 
1976, ss. 116-121; B. Guerquin, 
Zamki w Polsce, Warszawa 1984, ss. 
277-278; Historia Pomorza, pod red.
G. Labudy, 1.1, cz. II. Poznań 1972, s. 
157.

sklepieniu Wielkiego Refektarza. Do na
szych czasów rysy te i pęknięcia były wie
lokrotnie przemurowywane i zacierane. Po 
pewnym okresie pojawiały się znowu, lecz 
przyrost ich rozwarcia był nieznaczny. Zja
wisko to tłumaczyć można ruchami ter
micznymi ściany, która częściowo odspo
jona od reszty budynku wychylała się i co
fała wraz z częścią ścian poprzecznych 
pod wpływem zmian temperatury zewnętrz
nej. Ruchy te powodowały wykruszanie się 
zaprawy ze świeżych przemurowań, ale nie 
były groźne dla statyki obiektu. Spękania, o 
których mowa, wystąpiły wzdłuż całej za
chodniej strony zamku, zbudowanej na 
skraju skarpy brzegowej wysoczyzny rów
noległej do Nogatu. Są to nieaktywne o- 
becnie, nie wykazujące przyrostów szero
kości rysy na ścianach budynku i murach 
obronnych. Mogą one mieć swój początek 
w ruchach nasuwowych wysoczyzny na ni
zinę żuławską.
Dużo groźniejsza okazała się druga, współ
czesna faza destrukcji. Objęła ona swoim 
zasięgiem tylko ścianę zachodnią skrzydła 
zachodniego Zamku Średniego, której dłu
gość wynosi 74m, wysokość 16,6 m, a gru
bość zmienia się od 2,4 m w poziomie par
teru do 3,3 m w piwnicach, co tworzy masę 
około 8 tys. ton. Na skutek gwałtownego 
przyspieszenia osiadania ściany, nastąpiło 
w końcu lat siedemdziesiątych odspojenie 
jej od masywu pałacu Wielkiego Mistrza i 
od reszty budynku. Wraz z odciętymi fra
gmentami ścian poprzecznych i sklepień 
utworzyła samodzielny ustrój statyczny ule
gający dalszym przemieszczeniom. Osia
danie ściany wynosi obecnie około 2 mm 
rocznie, a całkowite wychylenie od pionu - 
około 20 cm. Obraz spękań zaciemnia do
datkowo sieć zarysowań powierzchnio
wych powstała jako skutek pożaru dachu w 
1959 r.
Próby powstrzymania destrukcji podejmo
wane byty od dawna i chociaż kolejne ze-
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spoty specjalistów coraz wnikliwiej badały 
przyczyny awarii, proponując coraz bar
dziej wytrzymałe różnorodne zabezpiecze
nia, do dziś nie został naukowo wyjaśniony 
mechanizm zjawiska, nie powstrzymano 
też przemieszczeń ściany. Natomiast we 
wnętrzu budynku powstał niejednorodny 
system konstrukcyjny złożony z wielu - nie 
dokończonych na ogół - konstrukcji za
bezpieczających. Są to żelbetowe wieńce 
pośrednie i ściągi stalowe nad sklepienia
mi Wielkiego Refektarza z 1965 r., ściągi 
stalowe pod posadzką Wielkiego Refekta
rza z tego samego roku, ściągi pod po
sadzkami piwnic z 1974 r, żelbetowa belka 
podtużna i stalowe ściągi krzyżowe nad 
sklepieniem Wielkiego Refektarza z 1983 r. 
W 1972 r. przeprowadzono też próbę (nie 
udaną!) scalenia gruntu przy ścianie meto
dą elektroiniekcji, tzw. cebertyzację. 
Wszystko to nie powstrzymało procesu de
strukcji. W 1983 r. powstał pierwszy projekt 
techniczny wzmocnienia fundamentów 
ściany; opracowała go Wyższa Szkoła In
żynierska w Koszalinie. Wobec jednak bra
ku wykonawcy i narastającej krytyki rozwią
zania- do realizacji zabezpieczenia nie 
doszło. Pracownie Konserwacji Zabytków 
już wcześniej, bo w 1980 r, wycofały się z 
udziału w pracach, stwierdzając, że pro
blem przekracza możliwości przedsię
biorstwa.
W tej sytuacji zadanie uratowania zabytku 
powierzono prof. dr. hab. Zbigniewowi 
Strzeleckiemu z Akademii Górniczo-Hutni
czej w Krakowie. Wraz z zespołem podjął 
się on przeprowadzenia uzupełniających 
prac badawczych, rozpoznawczych i za
bezpieczających, zapewniając jednocześ
nie realizację badań i prac projektowych 
oraz wykonawstwo i kontrolę skuteczności 
rozwiązań; prace rozpoczęto w czerwcu 
1986 r. Opracowano program działań, ma
jących w latach 1986-1988 doprowadzić do

1. Badanie gruntu metodą elektro- 
oporową przez KPG Kraków przy za
chodniej ścianie
2. Spękania ściany we wnętrzu

(zdjęcia: Lech Okoński)

naukowego wyjaśnienia przyczyn destruk
cji i trwałego zabezpieczenia ściany. Pro
gram ten przewiduje m.in. wzmocnienie 
fundamentów w dwóch etapach: zabezpie
czenia tymczasowego, mającego za pomo
cą kotew wklejanych scalić obie ściany dla 
bezpiecznego badania gruntu i fundamen
tów oraz zabezpieczenia ostatecznego, 
które będzie wykonywane po przeprowa
dzeniu próby technicznej z wykopu badaw
czego. Część kotew wklejanych, umiesz
czanych w masywach ścian poprzecznych, 
pozostanie wraz z uporządkowanym zbio
rem założonych dotąd ściągów składni
kiem trwałego zabezpieczenia części na
ziemnej budynku. Prof. Strzelecki uznał, że 
właśnie zwlekanie z podjęciem odpowied
nio wcześniejszej prac związanych z po
prawą warunków fundamentowania wytwo
rzyło obecnie poważny stan zagrożenia o 
charakterze awaryjnym. Profesor jest pier
wszym autorem, który jako element zabez
pieczenia zaproponował kompleksowe u- 
porządkowanie odwodnienia powierz
chniowego terenu wzdłuż całej zachodniej 
strony zamku. Duży rów odwadniający ist
niał przy ścianie zachodniej do początku lat 
sześćdziesiątych, zasypano go jednak dla 
dźwigu torowego układającego nowy dach 
po pożarze skrzydła zamku. Zamknięcie 
placu dodatkowo prostopadłym budyn
kiem magazynowym PKZ utworzyło przy 
ścianie tzw. zlewnię wód opadowych. Pier
wszym zadaniem obecnych prac w tym za
kresie było rozebranie zamykającego teren 
magazynu i utworzenie tymczasowego od
pływu wody powierzchniowej.
W toku podjętych działań okazało się, że 
istniejąca inwentaryzacja skrzydła zachod
niego z lat sześćdziesiątych jest niedo
kładna i nie może być podstawą projekto
wania technicznego. Powierzono wykona
nie nowej, precyzyjnej inwentaryzacji geo
dezyjnej z elementami fotogrametrii Okrę
gowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno- 
Kartograficznemu z Gdańska. Praca ta zo
stała już wykonana i realizowany jest obec
nie na jej podstawie projekt tymczasowej 
konstrukcji zabezpieczającej z użyciem ko
tew wklejanych; jego wykonawcą jest spe

cjalistyczne biuro projektów „ Budokopu" z 
Mysłowic. Z kolei wykonawcą skotwienia i 
głównych prac zabezpieczających ma być 
przedsiębiorstwo „Hydrokop" z Krakowa, 
które wykonato już dwa cykle prób tech
nicznych z kotwiami wklejanymi na miejs
cu, na wybranych fragmentach murów 
zamku. Nie wystarczające okazało się też 
dotychczasowe rozpoznanie geologiczne 
terenów wokół ściany. Badania metodami 
bezodkrywkowymi przeprowadziło Krako
wskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, m.in. 
przy użyciu anteny radarowej SIR. Specja
lny program tradycyjnych badań geolo
gicznych realizowany jest obecnie przez 
przedsiębiorstwo „Geoprojekt” z Gdańska. 
Wykonano badania laboratoryjne cegły go
tyckiej i badania nie niszczące wytrzyma

łości i jednorodności muru ściany. Prze
prowadzono pomiary wpływu wstrząsów 
spowodowanych natężonym ruchem ulicz
nym i kolejowym. Trwają obserwacje za
chowań ściany. Przeprowadzone są też cy
kliczne obserwacje poziomu wody grunto
wej wokół ściany, w studni zamkowej i w 
rzece, a także pomiary temperatur we
wnątrz i na zewnątrz budynku. Na rysach 
założono podwójny, precyzyjny system po
miarowy. Realizowany jest projekt odwod
nienia powierzchniowego całej zachodniej 
strony zamku. To wszystko pozwala mieć 
nadzieję, że rozpoczęte w ubiegłym roku 
działania przyniosą skuteczne i trwałe za
bezpieczenie tego rzadkiego w skali euro
pejskiej obiektu.

Jacek Albrecht

Polski 
wykrywacz 
metali
Jest to urządzenie elektroniczne do 
wykrywania przedmiotów metalo
wych ukrytych w ziemi, murach lub w 
wodzie. Aparat ten oddaje nieoce
nione usługi przy prowadzeniu ba
dań konserwatorskich, np. przy loka
lizowaniu starych zbrojeń terenu i 
budynku czy ukrytych przedmiotów 
metalowych. Służy także w bada
niach archeologicznych, m.in. przy 
penetrowaniu pól bitewnych, poszu
kiwaniu monet itd.

Dotychczas urządzenia te pochodzi
ły z zagranicy. Od niedawna wykry
wacze produkowane są w kraju. Ich 
produkcja oparta jest na wzorze a- 
merykańskiej firmy elektronicznej 
„Heathkit", a sam wyrób nazywa się 
Deluxe Metal Locator model GD- 
348. Wykrywacz ten ma wskaźnik op
tyczny (wychytowy) i akustyczny 
(głośnik), gniazdo słuchawek dodat
kowych i diodę świecącą, która sy
gnalizuje włączenie układu. Zaletą 
wykrywacza jest konstrukcja rozkła
dana zmniejszająca jego wymiary

(mieści się w torbie podróżnej), a 
specjalna konstrukcja sondy umożli
wia wykrywanie drobnych przedmio
tów. Maksymalny zasięg wykrywacza 
- około 1,5 m. Przykłady wykrywal
ności : złota obrączka -15 cm, mone
ta - 20 cm, pudełko aluminiowe - 50 
cm, puszka stalowa - 65 cm, patelnia 
aluminiowa -1 m.

Wykrywacze metali produkuje Za
kład Elektroniczny Wojciecha 0- 
ksieńciuka, 01-016 Warszawa, ul. 
Świerczewskiego 104 m 84. Zakład 
wystawia rachunki, udziela rocznej 
gwarancji i zapewnia naprawy po
gwarancyjne. Należy dodać, że wy
krywacze zagraniczne kosztują kilka
set dolarów, natomiast polski - jed
ną dziesiątą tej ceny w złotówkach.

Polski wykrywacz w akcji

Sycyna
Cieszy, nic że spóźniona, reakcja 
władz konserwatorskich w sprawie 
losu spuścizny po mistrzu Janie Ko
chanowskim w jego miejscu naro
dzin, w Sycynie. Wizyta ministra A- 
leksandra Krawczuka i w kilka mie
sięcy później działania komisji mini
sterialnej pod kierunkiem generalne
go konserwatora zabytków mgr. Ta
deusza Zielniewicza sprawiły zmianę 
stosunku kompetentnych urzędów w 
kwestii opieki, zabezpieczenia śla
dów oraz ekspozycji pozostałości 
materialnych po rodzie Kochano
wskich, a nade wszystko powstrzy
mania postępującej degradacji tych 
miejsc. Z pełną satysfakcją przyjmu
jemy słowa o „programie i sposobie 
użytkowania zespołu dworsko-pała- 

cowego", o potrzebie „kształtowania 
krajobrazu kulturowego", o koniecz
ności sformułowania „planu zagos
podarowania przestrzennego Sycy
ny", przede wszystkim zaś mówiące 
o tym, iż „należy wstrzymać wszelkie 
prace rozbiórkowe obiektów archi
tektonicznych na terenie zespołu 
dworsko-parkowego". Zwoleńscy 
społecznicy a wraz z nimi grupa 
dziennikarzy patronująca sprawie 
Sycyny pozostają jednak - co chyba 
zrozumiałe - nieufni. Wiele bowiem 
stów na temat Sycyny, choć może 
nie z tak wysokiego szczebla, zosta
ło już sformułowanych. Dziś chodzi 
już wyłącznie o to, ażeby w ślad za 
słowami poszły czyny. Na nie to 
właśnie wszyscy czekają. O konkre
tnych działaniach w Sycynie będzie
my informować.

Redakcja
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Szanowna Redakcjo!
O moim rodzinnym mieście - 

Lidzbarku Warmińskim - można pi
sać dużo i ciekawie, także o tym, co 
dzieje się z jego zabytkami. Chciał- 
bym tu poruszyć sprawę łączącą się 
z AKCJĄ CMENTARZE.

W kierunku pótnocno-wschodnim 
od miasta znajduje się wojskowy 
cmentarz żołnierzy Enlenty, urządzo
ny przez Niemców w latach między
wojennych. Obecnie jest on bardzo 
zapuszczony, porośnięty gęstymi 
krzakami, jednak po dokładnej lu
stracji terenu można odtworzyć jego. 
pierwotny wygląd. Cmentarz opada 
tarasami w kierunku szosy Lidzbark 
- Bartoszyce, na każdym tarasie roś
nie równy rząd starych sosen, pod 
którymi znajdują się betonowe na
grobki. Środkiem cmentarza wiodła 

brukowana ścieżka ze schodkami 
przy każdym tarasie, zachowały się 
jeszcze budujące ją kamienie. Na 
dwóch placykach stoją dwa duże o- 
beliski: jeden w formie krzyża na co
kole, drugi w kształcie piramidy uło
żonej z kamieni polnych z resztką 
skręconego i zardzewiałego żeliwa. 
Na nagrobkach wyryte są nazwiska, 
numer i narodowość pochowanego. 
Najwięcej spoczywa tu Rosjan i Ru
munów, odnalazłem też groby Bel
gów i Włochów. Przy alejkach zacho
wało się kilka słupków z emaliowa
nymi, kolorowymi tabliczkami, na 
których widnieje flaga Rumunii z na

pisem: „Romania 1916 - 1919" i 
„Pentru patrie neam si rege",

Piszę o tym. ponieważ jestem 
częstym bywalcem tego naprawdę 
uroczego, cichego zakątka i obse
rwuję jego systematyczne niszcze
nie, powodowane nie tylko przez 
przyrodę. Po metalowym ogrodzeniu 
nie zostało śladu, po bruku alejki - 
smętne resztki, po wielu nagrobkach 
- nędzne okruchy. Niektóre pomniki 
nagrobne zostały jakiś czas temu nie 
wiadomo przez kogo odnowione, te
raz znów ktoś poutrącał ich wierz
chołki. Kiedyś usiłowałem dowie
dzieć się, kto opiekuje się lub admi
nistruje tym terenem - jednak bez 
rezultatu.

Na zakończenie curiosum: drogę 
do cmentarza wskazywały dwa dro
gowskazy zwieńczone żeliwnymi 
krzyżami osadzonymi na kamien
nych cokołach. Widniał na nich na
pis: „Zum Kriegerfriedhof". Z jedne
go drogowskazu napis został skuty, 
drugi zaś, jak mówią ludzie, obalili... 
harcerze!

Z poważaniem
Sławomir Skowronek

Lidzbark Warmiński

Redaktor Naczelny 
„Spotkań z Zabytkami"

Gorące słowa uznania kieruję pod 
adresem zespołu redakcyjnego Wa
szego pisma. Ogrom pracy, jaki 
wkładacie Państwo w redagowanie, 
tak potrzebnego dla popularyzowa
nia idei ochrony zabytków, czasopi
sma zasługuje na najwyższe uznanie. 
Społeczeństwo nasze (a szczególnie 
młodzież) musi uświadomić sobie, 
że ratowanie spuścizny kulturalnej lat 
minionych jest naszą wspólną spra
wą.

Jestem nauczycielem szkoły pod
stawowej pracującym w środowisku 
wiejskim. W pracy z młodzieżą wyko
rzystuję „Spotkania z Zabytkami". 
Staram się przybliżać jej kontakt z 
historią, poprzez poznawanie zabyt
ków rodzinnej ziemi. Miejscowość 
nasza leży we wschodniej części 
Wielkopolski (12 km na zachód od 

Wrześni) przy „południowej nitce" 
Szlaku Piastowskiego, w sąsiedztwie 
takich atrakcyjnych miejscowości, 
jak Giecz (rezerwat archeologiczny) i 
Czerniejewo (klasycystyczne założe
nie pałacowo-parkowe). Na terenie 
gminy Nekla znajduje się kilka cieka
wych obiektów architektonicznych 
popadających w ruinę. W Nekli zna
lazła się grupka zapaleńców, którym 
leży na sercu sprawa ochrony zabyt
ków. Przymierzamy się do powołania 
Koła Miłośników Historii Ziemi Ne- 
kielskiej. W pracy na tym polu prag
niemy korzystać z wzorów i doświad
czeń publikowanych na Waszych ła
mach.

Przesyłam pozdrowienia 
mgr Jerzy Osypiuk 

Nekla

Szanowna Redakcjo!
Interesuję się zabytkami mojego 

miasta Kalisza. Od kilku lat jestem 
świadkiem dewastowania jednego z 
cenniejszych zabytków tego najstar
szego miasta w Polsce i to mnie 
skłoniło do napisania listu.

W centrum miasta, przy ruchliwej 
ul. Kolegialnej znajduje się budynek 
dawnego Korpusu Kadetów z XVIII 
w. Wchodzi on w skład trzyczęścio
wego zespołu pojezuickiego. Przed 
kilku laty znajdował się tam Urząd 
Statystyczny. Po przeniesieniu urzę
du w inne miejsce, budynek Korpusu 
Kadetów zaczęli dewastować sami 
mieszkańcy miasta, a tuż obok znaj
duje się kościół Św. Wojciecha i Sta

nisława oraz dawne kolegium jezui
ckie, które pochodzą z XVI w. i także 
wchodzą w skład zespołu pojezui
ckiego i są w bardzo dobrym stanie. 
Czy kaliszan przestał już intereso
wać zabytek póżnobarokowy i chcą 
go zniszczyć? Przecież należy nie
wątpliwie do najstarszych zabytków 
miasta. Budynek dawnego Korpusu 
Kadetów, przy dobrej chęci ludności, 
mógłby znów stać się jednym z ład
niejszych zabytków Kalisza.

Karol Szczot
Kalisz

Szanowny Panie Redaktorze!
W numerze 6, 1986 „Spotkań z 

Zabytkami" ukazał się trzeci odcinek 
artykułu p. Andrzeja Gruszeckiego 
poświęcony nowożytnej fortyfikacji. 
Poprzez zamieszczenie wyjątkowo 
czytelnego i komunikatywnego słow
nika podstawowych terminów doty
czących fortyfikacji bastionowej jest 
on niezastąpionym kluczem do zro
zumienia sensu budowy tego typu u- 
mocnień.

Wspaniałą ilustracją do tego 
słowniczka może być fort Beniami
nów. Powstał on jako część zewnęt
rznej linii twierdzy modlińskiej, przy 
pomocy Francji, będącej podówczas 
w sojuszu z carską Rosją. Jest to fort 
betonowy, odosobniony, wzmacnia
jący od południa przedmieście ze
grzyńskie. Ukończony został w 1910 
r, a już 10 sierpnia 1915 r, w czasie 
odwrotu wojsk rosyjskich, został 
częściowo wysadzony.

Część środkowa (kazamaty) oraz 
pewna część korytarzy betonowych 
przechodzących przez fosę są nieco 
uszkodzone. Obiekt jest dostępny z 
zewnątrz, opuszczony. Ma idealnie 
zachowaną część naziemną, od wału 
aż do końca stoku. Może być idealną 
ilustracją do wszelkich rozważań na 
temat sztuki fortyfikacji bastionowej. 
Widać w nim jak na dłoni celowość 
każdego profilu budowli, dróg dojaz
dowych i wewnętrznych, usytuowa
nie wejść do kazamat.

Niestety, wnętrze fortu pełni funk
cję wysypiska śmieci, ale ze względu 
na dość dużą pojemność jeszcze 
przez długie lata nie da się go całko
wicie zasypać.

Chciałbym polecić czytelnikom 
„Spotkań" obejrzenie fortu Beniami
nów, leżącego około 30 km od War
szawy, niedaleko Zalewu Zegrzyń
skiego, przy szosie Radzymin-Biało- 
brzegi, 8 km od Radzymina i 4 km od 
Białobrzegów.

Z wyrazami szacunku 
Włodzimierz Kuźma

Warszawa

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. 
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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).





Barokowa 
szopka

Ta szopka wykonana 
została w drugiej po 
łowię XVIII w Ozis po 
zostały z niej tylko po 
jedyncze, zniszczone 
figury z wosku, drew 
na i szmat, ubrane w 
wyblakłe tkaniny I jed 
wabię Ubiory repre
zentują modę pozne 
go baroku Najniższa 
figura ma 40 cm, naj
wyższa 90 cm wyso
kości. Znajdują się w 
klasztorze w Ofoboku 
(woj kaliskie)

I 2 3 Ró/ne nie zklórilyli 
kowane figury i szopki
4 Woskowa gfown Hpury 
króla
5 Przykryte chustą wos 
kowa gtowa Molki Ho 
»kiej
6 Fragment upiory dr u 
giago kroi© ■ szala z ths 
may, pluszcz z jedwabiu

Jerzy wuatt)

Cena zt 130.


