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NA OKŁADCE: To nie jest 
smutek z przemijania cza
su w małym, zagubionym 
gdzieś miasteczku. To od
poczynek w harmonijnym 
krajobrazie. Letnie połud
nie na rynku w Lanckoronie 
- w głębi drewniany dom z 
końca XIX w.; widać szero
ką bramę do sieni i kryty 
gontem dach z wysuniętym 
okapem. Więcej o Lancko
ronie na ostatniej stronie o- 
kładki.

(fot Loch Kowalski)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAAM
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
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Od redakcji
„Nie zadowalają nas mieszkania w przerażają
cych zbiorowiskach ludzkich (...) Dobrze się 
czujemy w dawnych ramach architektonicz
nych uwzględniających tak dobrze ludzką ska
lę i indywidualne ludzkie odczucia” - napisał 
prof. Jan Białostocki w artykule Zabytki sztuki 
a życie współczesne (s. 2). Tak właśnie - widząc 
przede wszystkim ludzi, a dopiero później ka
mienie - traktuje się rewaloryzację i moderni
zację obiektów zabytkowych we Francji. Pisa
liśmy o tym w numerze 6,1987 (s. 1 i 42), przed
stawiając działania stowarzyszenia moderni
zacji zespołów mieszkaniowych PACT-ARIM 
jako przykład do naśladowania przede wszyst
kim w zakresie właściwej organizacji i realiza
cji programów rewaloryzacyjnych, doboru od- 

, powiednich menedżerów, uregulowań praw
nych i finansowych. Wszystko to u nas, w kraju 
źle wykorzystywanych możliwości hamuje od 
wielu lat ratowanie ekonomicznych wartości 
obiektów zabytkowych. Pod koniec stycznia br. 
podpisana została umowa pomiędzy PACT- 
ARIM i Instytutem Gospodarki Przestrzennej i 
Komunalnej oraz Międzyresortową Komisją 
ds. Rewaloryzacji Miast. Francuzi proponują 
m.in. pomoc w usprawnianiu procesów moder
nizacyjnych, chcą zorganizować wspólne prace 
w wybranym polskim mieście (ze swej strony 
proponujemy śląski Sławków!). 0 sprawie tej - 

tak bardzo bliskiej redakcyjnym propozycjom 
ratowania zabytków - będziemy informowali; 
widzimy w tym dużą szansę na uratowanie 
wielu zabytkowych miasteczek i historycznych 
dzielnic miast.

„To, co stare uważano za mało warte... "Pisząc 
te słowa prof. J. Białostocki miał na uwadze 
przede wszystkim czasy średniowiecza. Co jed
nak sądzić o wypadku, jaki miał miejsce w Ka
zimierzu Dolnym A.D. 1987?! 0 chamstwie i 
wandalizmie relacjonuje autor artykułu Ko
szenie świętych głów(s. 58). Z tymi dwoma pro
blemami - ratowaniem zabytków i ich niszcze
niem - od wielu lat nie potrafimy sobie pora
dzić...
O tym, że źle się dzieje na Podhalu, coraz częś
ciej informuje codzienna prasa. Giną paster
skie szałasy w Tatrach, ginie dawna zabudowa 
Zakopanego i okolicznych wsi, dewastowana 
jest tatrzańska przyroda i krajobraz. 0 tych 
sprawach piszą autorzy licznych w tym nume
rze artykułów, które otrzymaliśmy dzięki 
współpracy z Oddziałem Podhalańskim Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem.

W następnym numerze nasze stałe akcje doty
czące cmentarzy, dworów i domów robotni
czych oraz prezentacja konserwatorskich pro
blemów „robotniczo-pałacowej” Łodzi.



Zabytki sztuki 
a życie 
współczesne
D ziela sztuki i archi

tektury żyją dłużej niż ludzie, którym miały one pierwotnie 
służyć. Jest to stwierdzenie dość oczywiste. Przecież zabytki 
budownictwa świata starożytnego - choć często poważnie u- 
szkodzone - przetrwały do naszych czasów; galerie muzeów 
wypełnione są obrazami; rzeźbami i przedmiotami, które nie
gdyś powstały po to, by zaspokajać konkretne potrzeby czło
wieka żyjącego w czasach Średniowiecza, Renesansu czy Ba
roku. Te budynki, malowidła i rzeźby były niegdyś odpowie
dzią na oczekiwania tych, którzy je zamówili, bądź tych, którzy 
mogli byli stać się ich potencjalnymi nabywcami. Ci ludzie, ich 
potrzeby, ich świat myśli, wierzeń, przesądów i wartości nale
żą już do dalszej lub bliższej przeszłości. Ale przedmioty, któ
rymi się otaczali, budynki, w których mieszkali, w których się 
modlili, handlowali czy studiowali, pozostały. Stanowią mate
rialny ślad historii, bezcenny - bo bezpośrednio dostępny ob
serwacji - dokument życia, myśli, często nawet emocji ludzi 
epok dawno minionych. Ten wielki dorobek przeszłości zderza 
się z dążeniami i potrzebami następujących po sobie okresów 
historycznych.
Problemy, które powstają w wyniku współżycia artystycznych 
reliktów przeszłości z życiem współczesnym, muszą niewątpli
wie interesować wszystkich, którzy zajmują się historią.
Przez całe stulecia miano do reliktów przeszłości stosunek 
praktyczny. Tak długo, jak długo odpowiadały potrzebom ży
cia, były one nadal używane w tych funkcjach, do których je 
niegdyś przeznaczono: mieszkano w starych zamkach, cele
browano nabożeństwa w starych kościołach, posługiwano się 
starymi meblami. Gdy jednak stare budynki okazywały się już 
niedogodne, gdy okazywało się, że kościół był zbyt mały wobec 
pomnożonej liczby wiernych, że jego formy nie odpowiadały 
zwiększonym wymaganiom nowych czasów co do godności i 
piękna, że nie zaspokajały oczekiwań, jakie łączono ze świąty
nią dedykowaną wielkiemu świętemu, nie wahano się starej 
świątyni rozebrać i na jej miejscu wznieść nową, większą, bar
dziej odpowiadającą ambicjom klasztoru i jego opata. Tak 
było na przykład w benedyktyńskim klasztorze na Monte Ca
ssino, poświęconym założycielowi zakonu. W XI w. wcześniej 
wzniesione budynki nie zaspokajały już potrzeb klasztoru. W 
jego kronice czytamy, że w 1066 r. opat Dezyderiusz „zbudowa
wszy opodal szpitala niewielką bazylikę św. Piotra, w której w 
okresie przejściowym bracia mogli się byli zbierać na służbę 
bożą, rozpoczął rozbiórkę - aż do fundamentów - kościoła św. 
Benedykta, który z uwagi na małe rozmiary i brzydotę nie 
odpowiadał tak wielkiemu skarbowi [który się w nim mieścił] i 
tak wielkiemu zgromadzeniu braci”1. Sytuacje takie powtarza
ły się stale. To, co stare, uważano za mało warte, dążono do 
wznoszenia nowych budowli, do sporządzania nowych naczyń 
liturgicznych, nowych obrazów i rzeźb. Stare usuwano na 
strych bądź przekazywano do mniejszych, prowincjonalnych 
kościołów. Uczyniono tak ze wspaniałym - jak się nam dziś 
zdaje - ołtarzem katedry wawelskiej wykonanym w formach 

renesansowych przez warsztat Bartolomea Berrecciego; w ok
resie Baroku ołtarz ten przeniesiono do niedużego kościoła 
kolegiackiego w prowincjonalnym Bodzentynie. A ile cennych 
dzieł sztuki średniowiecznej i renesansowej przepadło, gdy 
kierując się wymogami zmienionego smaku barokizowano 
wystrój wnętrz kościelnych w XVII i XVIII w. Nie mające w 
Polsce sobie równych, ozdobione romańskimi reliefami figura
lnymi kolumny bazyliki norbertańskiej w kujawskim Strzel
nie zostały wówczas ukryte w stiukowych barokowych fila
rach, którymi je obudowano. Nawet Ołtarz Wita Stosza w koś
ciele Mariackim w Krakowie był wówczas zagrożony. Przewa
żyło jednak przywiązanie do uświęconego przez tradycję 
wspaniałego dzieła. Nie uratował się natomiast również zna
komity wielki ołtarz w kościele Franciszkanów w Salzburgu, 
dzieło Michała Pachera, współczesnego Stoszowi rzeźbiarza 
działającego w Austrii. W r. 1709 zastąpiono go, pięknym zre
sztą, barokowym ołtarzem Johana Bernharda Fischera von 
Erlach. Tylko nieduża figura Madonny z dawnego ołtarza zo
stała włączona w nowy. Ale o tym zadecydowały zapewne 
względy religijnego kultu. Figury święte, z którymi często 
związane bywały legendy, czy którym przypisywano cuda, cie
szyły się popularnością i ochroną niezależną od względów ar 
tystycznych.
Jeszcze na początku XIX w., gdy po wkroczeniu armii rewolu
cyjnej Francji do Nadrenii nastąpiła w tym kraju sekularyza
cja i wywłaszczenie dóbr, i budynków kościelnych, i klasztor
nych, zaczęto na wielką skalę wyburzać architekturę średnio
wieczną. Byli już wówczas ludzie - starożytnicy, zbieracze, his
torycy lokalni - którzy odczuwali to boleśnie, starali się rato
wać znajdujące się w tych budynkach ruchome dzieła sztuki, 
ale nie mogli powstrzymać naturalnego niemal, wciąż przebie
gającego procesu wymiany tego, co stare, na to, co nowe, pro
cesu, w którym zabytki przeszłości ustępowały miejsca potrze
bom współczesności i nowym dziełom architektury i sztuki, 
takim, które by odpowiadały nowym oczekiwaniom społecz
nym i estetycznym.
Stopniowo świadomość historyczna dokonywała jednak prze
mian w odbiorze i ocenach tego, co dawne. Niemałą rolę ode
grały tu ambicje narodowe. U schyłku XVII w. we Francji Lud
wika XIV, stanowiącej wówczas niewątpliwie centrum poli
tyczne i kulturalne Europy, rozgorzał spór wśród intelektuali
stów, znany w dziejach kultury jako spór zwolenników staro
żytności i zwolenników nowożytności. Sztuka starożytna i sta
rożytne budownictwo zawsze uchodziły za wzór najwyższy, 
nieprześcigniony. Poczucie znaczenia kultury francuskiej, u- 
twierdzone przez przekonanie o potędze państwa Ludwika 
XIV, doprowadziło do zachwiania wiary w jedyną, wyjątkową 
pozycję kultury antycznej. Zaczęto wysoko cenić także doro
bek architektury i sztuki francuskiej. Przede wszystkim 
współczesnej, ale rzutowało to także na ocenę artystycznej 
przeszłości. Nieco później, gdy poglądy takich filozofów kultu
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ry, jak Vico i Herder, spopularyzowały przekonanie o tym, że 
sztuka jest wyrazem odrębności rozmaitych kręgów kulturo
wych i że ideałów artystycznych może być wiele, że są one 
sobie równe co do wartości, szybko zaczęto doceniać artystycz
ny dorobek różnych obszarów historycznych. Romantyczny 
entuzjazm wobec przeszłości rozszerzył zainteresowanie na 
osiągnięcia sztuki Średniowiecza i Renesansu. W później
szych latach XIX w. doceniono także inne fazy ewolucji sztuki. 
Utrwaliło się stopniowo przekonanie, że dzieła sztuki i archi
tektury, stanowiące spuściznę wieków, będące dokumentem 
rozwoju narodowej kultury wielu krajów, godne są opieki i 
poszanowania. Rozwinęła się ochrona zabytków, jej praktyka 
i teoria.
Zarysowały się wówczas dwa nurty różniące się w swym sto
sunku do zabytków przeszłości. Można je nazwać nurtem idea
listycznym i nurtem materialistycznym. Przedstawiciele idea
lizmu uważali za konieczne zachować jednolity, czysty kształt 
stylowy budynku i jego wyposażenia, nie licząc się z auten
tycznością materii zabytkowej. Idealiści pragnęli jakby za
trzymać upływ czasu: wygnać z budynku wszystko, co narosło 
po okresie, w którym powstał; zrestytuować wystrój odpowia
dający stylowi architektury, tworząc całość, z której historycz
ną autentycznością nie liczyli się zbytnio. Dla badaczy sztuki i 
konserwatorów reprezentujących taką postawę i realizują
cych ją w swych działaniach konserwatorskich ważna była 
prawda „czystego stylu”, a nie autentyczność materii.
Przedstawiciele drugiego nurtu, który nazwałem materiali
stycznym, dążyli natomiast do zachowania właśnie autentycz
nej materii zabytku architektonicznego i jego wyposażenia, 
nie licząc się z kolei z jednolitością ani czystością kształtu sty
lowego. Chcieli uznać w pełni fakt upływu czasu, zachować 
wielość form architektonicznych i dekoracyjnych nawarstwio
nych w czasie, choćby nawet z estetycznego punktu widzenia 
niekonsekwentnych i nieharmonijnych lub wręcz przypadko
wych, byleby się w budynku nie znalazło nic obcego jego mate
rialnej prawdzie.
Zarówno jedna, jak i druga doktryna konserwatorska opierała 
się jednak na mocno ugruntowanym i powszechnie zaakcepto
wanym przekonaniu, iż zabytki przeszłości są rzeczą godną 
opieki, iż dawni mistrzowie reprezentują najwyższą klasę, któ
rej nie mogą osiągnąć artyści współcześni, dawność - jednym 
słowem - uzyskała artystyczną wielkość zasługującą na po
dziw, przez teraźniejszość nieosiągalną.
Na początku wieku XX młodzi artyści zaczęli się buntować 
przeciwko temu kultowi przeszłości. Szczególnie dramatyczne 
formy bunt ten przyjął w wypowiedziach włoskich futurystów. 
Zwalczali oni nade wszystko muzea, które uważali za cmenta
rze sztuki. W Manifeście malarzy futurystów z 1910 r. można 
było czytać: „Chcemy zwalczać zaciekle fanatyczną religię cza
sów minionych, religię wyzutą ze świadomości, pełną snobiz
mu, którą podsyca złowrogie rozplenienie się muzeów. Buntu
jemy się przeciwko czołobitności okazywanej starym płótnom, 
starym posągom i starym obiektom oraz przeciwko entuzjaz
mowi dla wszystkiego, co robaczywe, brudne, zżarte rdzą cza
su. Sądzimy, że powszechna wzgarda dla tego, co młode, nowe, 
pulsujące życiem, jest niesprawiedliwością i zbrodnią.
Towarzysze! Oświadczamy wam, że triumfalny postęp nauki 
spowodował w ludzkości tak głębokie przemiany, iż powstała 
przepaść między uległymi niewolnikami przeszłości a nami, 
ludźmi wolnymi, ludźmi pewnymi wspaniałej chwały czasów 
przyszłych"2.
Manifesty futurystów znakomicie wyrażały głęboką wiarę w 
to, że nauka i technika pozwolą na zbudowanie nowego, wspa
niałego i lepszego świata. Zarazem przeciwstawiały temu no
wemu, jeszcze nie stworzonemu światu to wszystko, co kultu
ry przeszłości pozostawiły doskonałego. I w ten sposób sfor
mułowany został dobitnie konflikt pomiędzy zakorzenionym 

już przeświadczeniem, że każdy zachowany relikt artystycz
nej przeszłości jest rzeczą cenną, godną opieki, a wymogami 
współczesnej twórczości i nowoczesnego życia.
Jakie są możliwości zharmonizowania tych przeciwstawnych 
interesów? Można by ująć je najogólniej pojęciem „zmiana 
funkcji”. Każdy niemal eksponat w muzeum znalazł się tam w 
wyniku zasadniczego przekształcenia jego funkcji. Mówię: 
niemal, ponieważ od czasów Renesansu, a może nawet od fazy 
Renesans poprzedzającej, zdarzało się, iż mecenas zamawiał 
obraz, rzeźbę czy kunsztowny przedmiot wyłącznie po to, by 
go umieścić w swej kolekcji. Na przykład książę Jean de Berry 
w pierwszych latach XV w. na pewno nie potrzebował kilku
dziesięciu bogato iluminowanych rękopisów, ażeby odmawiać 
swe codzienne modlitwy. Jeśli je zamawiał i zbierał, to ze 
względu na zamiłowania estetyczne. W tym i w analogicznych 
przypadkach obiekt od początku pomyślany był jako eksponat 
kolekcjonerski. Zbiór rękopisów iluminowanych księcia de 
Berry należał do najwspanialszych w Europie. Ale obiekty 
takie stanowią zaledwie drobny ułamek ogólnej liczby daw
nych przedmiotów, znajdujących się dziś w zbiorach muzea
lnych. Przeważają takie relikty przeszłości, które wprawdzie 
ujmujemy dziś ogólnym określeniem „dzieła sztuki”, które 
jednak pierwotnie, choć artystycznie ukształtowane i nieraz 
wykonane z cennych materiałów, przeznaczone były do peł
nienia określonych, bynajmniej nie wyłącznie estetycznych 
funkcji. Były to na przykład rodzinne portrety mające upa
miętnić wygląd członków rodu, grobowce bądź epitafia o funk
cji sepulkralnej, obrazy i rzeźby otoczone kultem religijnym, 
przedmioty codziennego użytku o szczególnie okazałych bądź 
doskonałych kształtach, wspomniane już modlitewniki ozda
biane miniaturami, kielichy, monstrancje i krzyże służące ce
lom kultu religijnego; berła, korony i inne symbole władzy 
królewskiej, wyobrażenia władców i noszone przez nich klej
noty. Każdy z wymienionych przedmiotów pełnił więc dokład
nie określoną funkcję związaną z podstawowymi dziedzinami 
życia społecznego, formowanymi przez instytucje religii i wła
dzy, istotne dla epoki, w której powstał, i choć wykonany 
został przez artystę - malarza, złotnika, hafciarza, snycerza 
iluminatora - nie był bynajmniej zamawiany jako dzieło sztu
ki. Ta kategoria pojęciowa powstała później, gdy pierwotne 
funkcje, jakie przedmioty te miały pełnić, utraciły znaczenie, a 
wartość artystyczną zaczęto cenić wyżej niż pierwotnie wiąza
ne z przedmiotami znaczenia i funkcje. Funkcja estetyczna 
zyskała ocenę tak wysoką, iż niektórym obiektom odebrano 
ich funkcję pierwotną, gdyż jej pełnienie mogłoby je narazić 
na szwank jako dzieła sztuki. Słynny kielich ufundowany ok. 
roku 780 przez bawarskiego księcia Tassilo III, jeden z rzad
kich wytworów wczesnośredniowiecznego, karolińskiego rze
miosła artystycznego, przechowywany jest w witrynie w 
skarbcu austriackiego klasztoru w Kremsmunster; pierwotnie 
służył chrześcijańskiej liturgii, w klasztornym skarbcu pełni 
funkcję wtórną, jest cennym eksponatem, przedmiotem pięk
nym, ważnym dokumentem historii. Do pierwotnej funkcji 
przywrócony został jedynie na kilka godzin podczas wizyty 
papieża w Wiedniu w 1983 r.: stał się znów kielichem liturgicz
nym, lecz tego samego jeszcze dnia powrócił do swego bez
piecznego schronienia w muzealnej gablocie.
Problem jest nieporównanie trudniejszy, gdy idzie o architek
turę i zabytki budownictwa. Monumentalne dzieła architektu
ry często bywają przystosowane do pełnienia funkcji stosun
kowo bliskich swym funkcjom pierwotnym, gdy na przykład 
dawne pałace stanowią rezydencję głowy państwa lub osobis
tości pełniących funkcję reprezentacyjną, na przykład pałac 
Mniszchów w Warszawie przy ul. Senatorskiej użytkowany 
przez ambasadę Belgii. Najczęściej bodaj w służbę życia kul
turalnego przechodzi architektura monumentalna. Wielkie 
muzea europejskie - Luwr, Ermitaż, Mauritshuis - lokowane 
są w dawnych reprezentacyjnych pałacach w centrum Paryża, 
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Leningradu czy Hagi. Gdy dział starodruków polskiej Biblio
teki Narodowej ulokowano w dawnym pałacu Rzeczypospoli
tej, przedtem Krasińskich, nadano mu taką funkcję kultural
ną, jaka w wyczuciu społecznym odpowiada godności symboli
zowanej przez dostojne formy pałacowej architektury Baro
ku.
Trudniejsza jest zmiana funkcji w zabytkach architektury sa
kralnej, zarówno z uwagi na specyficzny układ przestrzeni i 
form przystosowany do potrzeb liturgicznych, jak skojarzone 
z budynkiem kościelnym walory symboliczne. Ale te same 
właśnie walory sprzyjały nieraz przejmowaniu budynków 
dawnego kultu przez kulty nowe, których wyznawcy z opano
wania świątyń dawnych bogów przez nowe bóstwa czerpali 
szczególne korzyści ideowe. Panteon rzymski Marka Agrypy 
rychło stał się świątynią chrześcijańską; katedrę w Syraku- 
zach wbudowano w dawną świątynię grecką, której doryckie 
kolumny widoczne są dziś na ścianach nowej budowli; w mek
sykańskiej Mitli kościół chrześcijański wzniesiono na ruinach 
prekolumbijskiej budowli sakralnej, a w Choluli chrześcijań
ska świątynia dominuje nad stromym kształtem przedchrześ
cijańskiej piramidy. Związane z sakralnym budynkiem walo
ry symboliczne mogą być wykorzystane także przy zmianie 
funkcji, jak na przykład, gdy budynek zaczęty jako kościół Św. 
Genowefy w Paryżu stał się ostatecznie świątynią narodowej 
chwały, zwaną Panteonem.
Nasycenie dawnych centrów miejskich architekturą sakralną 
sprawia, że dziś nie wszystkie budynki mogą być wykorzysta
ne w swych pierwotnych funkcjach. Mniej ich dziś potrzeba w 
tym miejscu niż w Średniowieczu. Najczęściej więc cenne ar
tystycznie budynki kościelne, na które nie ma zapotrzebowa
nia jako na świątynie, ulegają sprofanowaniu, stają się salami 
koncertowymi, galeriami muzealnymi, jak katedra w Wilnie, a 
niekiedy nawet pomieszczeniami służącymi celom handlo
wym czy technicznym, jak pofranciszkański kościół klasztor
ny w Chęcinach, w którym zlokalizowano restaurację. Właści
we pogodzenie interesów artystycznego zabytku, wiążących 
się z nim skojarzeń oraz potrzeb dzisiejszego życia wymaga 
nieraz wiele mądrości i taktu.
Jeszcze istotniejsze problemy powstają wówczas, gdy chodzi o 
całe zespoły zabytkowe. W ostatnich latach wzrosła powszech
nie świadomość nie dających się niczym zastąpić wartości kul
turowych i historycznych tkwiących w zabytkowych zespo
łach miejskich, w całych zachowanych założeniach, ciągach, 
układach urbanistycznych. Rozczarowanie wobec nadziei po
kładanych niegdyś w rozwoju cywilizacji naukowo-technicz
nej skierowało uwagę ku walorom dorobku dawnych epok kul
tury. Głęboka jeszcze pół wieku temu wiara w postęp i w to, że 
cywilizacja naukowo-techniczna będzie umiała w racjonalny 
sposób ukształtować właściwe warunki dla życia ludzi w dobie 
społeczeństw masowych, została zachwiana wobec doświad
czeń nie zawsze to potwierdzających.
Stąd powstały dążenia do zachowania w możliwie mało zde
formowanym kształcie całego krajobrazu naturalnego i kultu
rowego, całej kulturosfery - a więc budynków i ich wyposaże
nia, ich otoczenia zrośniętego ze środowiskiem cywilizacyj
nym, z naturalnym krajobrazem, z tradycją historyczną, nasy
conego także emocjonalnymi skojarzeniami. Nie zadowala 
nas to, że wobec spiętrzenia wody pod zaporą na Dunajcu 
zamek w Niedzicy zabezpieczony ma być żelbetowym opance
rzeniem wzgórza, ponieważ zniszczy to całkowicie jego roślin
ność i zadrzewienie, które stanowią integralną całość z zaby
tkiem architektury.
Takie właśnie sytuacje każą ustosunkowywać się sceptycznie 
do wiary w dobra niesione przez cywilizację naukowo-tech
niczną. Widzimy, jak nie tylko wojny, lecz także skądinąd ko
nieczny i człowiekowi potrzebny postęp techniczny stanowią 
siłę destrukcyjną, atakującą oba obszary tworzące środowisko 
ludzkiego życia: naturę i kulturę. Zieleń trawników ustępuje 

miejsca parkingom, a pasma betonowych tras szybkiego ru
chu przecinają malownicze dawniej zakątki staromiejskie, jak 
to się stało we Wrocławiu. Wszyscy korzystamy z samochodów 
i nie wyobrażamy sobie dziś bez nich życia. Ale jednocześnie 
wiemy, że należy wyważyć dokładnie zyski i straty. Czujemy, 
że życiodajne otoczenie człowieka w sensie fizycznym i psy
chicznym traci ekologiczną równowagę. Kwiaty więdną na 
ulicznych skwerach. Nie zadowalają nas mieszkania w przera
żających zbiorowiskach ludzkich, jakimi są mieszczące tysią
ce mieszkańców dzisiejsze wielopiętrowe bloki mieszkalne. 
Dlatego z taką tęsknotą patrzymy na harmonijne połączenie 
natury i sztuki w dawnych zespołach architektury sakralnej 
czy świeckiej. Dobrze się czujemy w dawnych ramach archi
tektonicznych uwzględniających tak dobrze ludzką skalę i in
dywidualne ludzkie odczucia.
Chcemy więc zachować jak najwięcej z kultury przeszłości. 
Cieszy nas, gdy widzimy, jak udało się zachować całkowicie 
całe zabytkowe centrum miejskie w skądinąd dużym przemy
słowym ośrodku, jakim jest Steyr w Austrii (Górna Austria), 
gdzie dawne śródmieście pełni nadal swą funkcję, stare domy 
mieszczą sklepy i lokale usługowe. Oczywiście, im większe 
zespoły urbanistyczne konserwator pragnie poddać ochronie i 
rewaloryzacji, tym mniej pieniędzy może przeznaczyć na po
szczególne zabytki. Ale też im bardziej nowoczesna cywiliza
cja dewastuje, zatruwa i zabudowuje krajobraz utrudniając 
zachowanie reliktów przeszłości w ich autentycznym stanie, 
tym bardziej wzrastają oczekiwania konserwatorów i obroń
ców dorobku kulturalnego.
W dobie zatrucia środowiska, prześladowany wizją świata za
śmieconego, zabudowanego, pozbawionego wystarczających 
źródeł energii, dzisiejszy człowiek tym bardziej tęskni za daw
nymi - humanistycznymi, bo w ludzkiej skali utrzymanymi - 
formami architektonicznymi życia, za starymi ulicami, malow
niczymi szczytami domów, za schludnymi placykami pełnymi 
kwiatów, odświeżanymi przez fontanny. Pragniemy jakby za
trzymać czas i uratować ten świat pięknych symboli dobrej, 
idealizowanej przeszłości - pięknej, bo zachowanej nade 
wszystko w swej warstwie estetycznej. Wierzymy, że życie w 
środowisku zrewaloryzowanej natury i kultury, wzajemnie się 
przenikających, może dać człowiekowi więcej szczęścia niż 
technika, której do niedawna tak zdecydowanie wierzył.
W tym narastającym ciągle konflikcie przeszłości i przyszłoś
ci, kultury i techniki, ludzie o wykształceniu historycznym 
mogą odegrać ważną rolę starając się o pojednanie, o pogodze
nie pozornie antagonistycznych tendencji. Historyk jest prze
cież jakby pośrednikiem pomiędzy przeszłością i teraźniej
szością: wobec współczesności reprezentuje to, co minęło, a 
zarazem w jej imieniu zarządza reliktami dawności. Nadając 
im znaczenie, odczytując je, interpretując zabytki sztuki i kul
tury, może zbliżyć je tym, którzy wśród nich żyją, aby nie sta
nowiły dla nich rzeczy obcej, która im zawadza, lecz by nau
czyli się czerpać z nich te wartości, których nieraz tak bardzo 
brak współczesnemu życiu.

Jan Białostocki

Powyższy tekst stanowił wykład inauguracyjny na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w roku akad. 
1983/1984 (opubl. w: Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Cykl 
drugi, PWN, Warszawa 1987).

Przypisy
1. Leon z Ostii, Kronika klasztoru Monte Cassino, w: Myślicie
le, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 r., 
wybrał i opracował J. Białostocki, Warszawa 1978, s. 261.
2. Manifest malarzy futurystów (11 lutego 1910), w: Artyści o 
sztuce od Van Gogha do Picassa, ed. E. Grabska i H. Mora
wska, Warszawa [1963], s. 152.
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Łanięta 
romantyczne 
czy renesansowe?

D zieje wielu zabyt
ków architektury porównać można do losów ludzkich. 
Są więc ludzie szczęśliwi, są też zabytki „szczęśliwe”, 
czyli takie, którym historia oszczędziła dramatycznych 
epizodów, a właściciele i użytkownicy zawsze otaczali 
troską i opieką. Do zabytków „szczęśliwych” zaliczyć 
można chyba klasycystyczne pałace wielkopolskie. Bu
dowali je ludzie rozumni politycznie i artystycznie 
wrażliwi. Potomkowie fundatorów nie tylko ochraniali 
te budynki, lecz także tworzyli w nich ośrodki nowo
czesnej myśli ekonomiczno-gospodarczej, będące rów
nież ogniskami polskości, czyli wartości szczególnie 
tropione przez zaborców. Nie zaszkodziły im także obie 
wojny światowe i trudne lata powojenne. Dziś, bieleją
ce nowymi tynkami i pachnące historią zachowanych 
sal pałacowych, pełnią funkcje wnętrz recepcyjno-ad- 
ministracyjnych słynnych stadnin czy najlepszych gos
podarstw rolnych. Stanowią też dobrą wizytówkę na
szej troski o zabytki i starań o zachowanie dla potom
nych najwartościowszych treści polskiej kultury.
Są jednak zabytki „nieszczęśliwe". Rodziły się często z 
wielkopańskich fantazji i mody epoki, potomni zaś nie 
mieli pieniędzy lub ochoty, by utrzymać je w dobrym 
stanie. Wolno więc niszczały, schodząc do roli budyn
ków folwarcznych, a potem były rozbierane na cegłę. 

Niekiedy niszczył je nie brak troski, lecz gwałtowne 
wydarzenia wojenne. Nieliczne dotrwały do naszych 
czasów, często zresztą w stanie śmierci technicznej lub 
całkowicie pozbawione wartości stylowych. Taki był 
właśnie los większości rezydencji mazowieckich. Mazo
wsze nie jest zresztą bogate (także z racji innych uwa
runkowań historycznych) w zabytki architektury świe
ckiej starsze niż z przełomu XVIII i XIX w. Zmusza nas 
to więc do szczególnej troski o wszystkie zachowane 
jeszcze mazowieckie budynki zamkowe, pałacowe i 
dworskie z czasów gotyku, renesansu i baroku. Niedaw
no zresztą w „Spotkaniach z Zabytkami” (nr 5, 1986) 
czytaliśmy o szczęśliwym zakończeniu wieloletnich 
kłopotów z pałacem w Otwocku Wielkim koło Warsza
wy.
Tym razem chciałbym jednak przedstawić mniej opty
mistyczną historię. Na zachodniej granicy historyczne
go Mazowsza Rawskiego i Kujaw leżą Łanięta - duża, 
bogata podkutnowska wieś. W Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce, wydanym w 1953 r„ zanotowano tu 
obecność: klasycystycznego dworu-pałacu, wzniesione
go w połowie XIX w., kościoła z XVII w., a także „ro
mantycznego zameczku” zbudowanego w pierwszej po
łowie XIX w. Wiek XIX był zresztą okresem znacznej 
prosperity Łanięt i ich posiadaczy. Pracowały tu: cu-

1. Dwór-pałac z XIX w.
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2.3. Zameczek: elewacja południo
wa (2) i północna (3)
4. Plan parteru zameczku (według 
pomiaru M. Kukowskiej i R. Janko
wskiego z 1981 r.)
5. Przypuszczalny plan szesnasto- 
wiecznego dworu (według autora)
6.7. Zameczek po rozbudowie mógł 
wyglądać tak (6) albo tak (7)

(zdjęcia: 1-3 - O. Kaczmarzyk)
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krownia, gorzelnia, browar, cegielnia, dwa wiatraki i 
inne zakłady przetwórcze, zaś cały majątek rodziny 
Skarżyńskich obejmował prawie 2,5 tys. mórg.
Losy „romantycznego zameczku” miałem okazję od kil
kunastu lat obserwować. Pierwsze wrażenia, z końca 
lat sześćdziesiątych czy początku siedemdziesiątych, 
nie były budujące. Zameczek pełnił funkcję wieloro
dzinnego domu, którego lokatorzy wydawali się szcze
gólnie zainteresowani jego ostatecznym zniszczeniem i 
przeniesieniem się gdzieś dalej, może „do bloków”? W 
końcu lat siedemdziesiątych obraz wyraźnie się zmie
nił. W zabytkowym parku, po wyrąbaniu sporej partii 
pięknego starodrzewia, pomieszczono „kubik” ośrodka 
zdrowia, zaś zameczek przedstawiał smutny obraz opu
szczonej, walącej się ruiny. Wtedy to, wiedziony prostą 
ciekawością, która przeważyła nad brakiem wysokich 
gumowych butów, zacząłem myszkować po tej ruinie. 
Po wejściu do zalanych piwnic zobaczyłem coś, czego 
jako wierny czytelnik katalogu zabytków, zupełnie się 
nie spodziewałem. Dwa pomieszczenia piwniczne skle
pione były kolebkowo i wymurowane z gotyckiej cegły 
(8,4-9,0x12,3-13,0x25,0-26,0 mm) w wątku polskim! Kła
piąc mokrymi butami wylazłem z piwnic i jeszcze raz, 
już spokojnie, przyjrzałem się ruderze. Tak, nie był to 
„romantyczny zameczek”, lecz znacznie starszy budy
nek, wzniesiony w okresie przeżywania się średnio
wiecznych jeszcze tradycji muratorskich, choć nie ma
jący już cech stylistycznych gotyku.
O odkryciu tym zamieściłem skromną wzmiankę w li
teraturze („Kwartalnik HKM”, R. XXX, nr 1, 1982, s. 
128) i o Łaniętach zapomniałem. Potem dopiero przysz
ła refleksja. Przecież odkrycie w tej części kraju nowe
go renesansowego dworu murowanego, siedziby pań
skiej jeszcze do niedawna uważanej za typową dla Mało
polski, winno być bez mała ewenementem. Te bezpiecz
ne rezydencje „nowej szlachty” (której kariera przypa
dała głównie na drugie i trzecie ćwierćwiecze XVI w.) 
nie są w zasadzie znane z obszaru Mazowsza (oprócz 
Soboty koło Łowicza i często odwiedzanych Radziejo
wic), a tylko nieliczne zachowały się jeszcze na Kuja
wach i w centralnej Polsce. Przypominam tu o pier
wszym, z bardzo interesującego cyklu, artykule Macie

ja Rydla („Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 1984), w któ
rym autor pokrótce omówił tego typu murowane rezy
dencje obronne.
Ostatnio zły los raz jeszcze zaprowadził mnie do Łanięt. 
Obraz był pozornie budujący. Okolica dworu stanowiła 
plac działań remontowych, a dookoła jego ścian magi
stralnych widoczne były jeszcze ślady po wykopach, 
dzięki którym ekipa konserwatorów (???) wzmocniła i 
zaizolowała fundamenty. Zatynkowano też znaczne 
partie brzydkich ceglanych pomieszczeń przyziemia, 
prace szły wyraźnie „z górki”. Nieśmiało zagadnąłem PT 
konserwatorów z działającej tu ekipy, co wiedzą o re
montowanym budynku. Poinformowano mnie, że jest 
to dziewiętnastowieczny „zameczek”, zaś kwerenda 
przeprowadzona w archiwum wojewódzkiego konse
rwatora wyjaśniła mi resztę. Przeczytałem bowiem o- 
pracowanie, którego autor na 14 stronach maszynopisu 
rozwodził się nad typowością owej neogotyckiej budo
wli, przywodząc w przypisach nazwiska prawdziwych 
badaczy tych problemów. Nie wiem, czy byliby oni jed
nak zadowoleni z pomieszczenia swych nazwisk w tym 
studium. Do dziś nie jest dla mnie jasne, jak stało się, 
że kostium zasłonił „ciało” tak skutecznie, iż powstał 
„człowiek z barchanu”. Dla badacza historii architektu
ry jest to bowiem pomyłka zbyt gruba.
Pokrycie nowymi tynkami sprawiło, że budynek będzie 
dostępny do analitycznych badań architektonicznych 
najprędzej przy okazji następnego generalnego remon
tu. Pamiętając, że neogotycki kostium narzucono na 
budynek w pierwszej połowie XIX w., czyli blisko 150 
lat temu, przyjdzie nam jeszcze na tę możliwość chyba 
tyle samo poczekać. Natomiast „obkopanie” budynku 
całkowicie zniweczyło możliwość badania relacji mu
rów fundamentowych i przylegających do nich nawars
twień ziemnych, przez co dla prac archeologiczno-ar- 
chitektonicznych jest on już bezpowrotnie stracony. 
Czy rekompensuje to do końca fakt, że został uratowa
ny dla użytkownika?
Jednakże optymizm przede wszystkim! Spróbujmy 
więc ułatwić rolę badaczom, którzy zameldują się w 
Łaniętach na przełomie XXI i XXII w.! Możliwości będą 
mieli kilka. Być może najstarszy szesnastowieczny mu
rowany dwór był dwuprzestrzennym prostokątem o o- 
rientacyjnych wymiarach 9x12 m. Później (w XVII w.?) 
do trzonu dworu dodano część wchodnią, przez co po
wstał budynek trójdzielny o długości 18 m. Niejasna 
pozostanie sprawa interpretacji wieży, zajmującej po
łudniowo-wschodni narożnik budowli. Mogła powstać 
w trakcie rozbudowy, mogła i później, dopiero w XIX w. 
przy okazji narzucania na cały dwór kostiumu neogoty
ckiego. A jeśli powstała wcześniej, czy była jedyna? 
Może nie była to wieża, lecz alkierz? Czy w narożniku 
południowo-zachodnim dwór nie miał drugiego alkie- 
rza-wieży? Rozumowanie takie prowadzi nas do dworu 
alkierzpwego, albo... na słowackie połoniny, w proble
matykę dworów-kaszteli, sięgającą przecież aż do Pa
bianic. Nie odrzucajmy więc i takiej możliwości. Radoś
ci więc będzie wiele, koncepcje ciekawe, nic tylko wery
fikować! No, ale z tym ostatnim trzeba będzie jeszcze 
trochę poczekać.
Nieprędko więc i już nie do końca poznamy Łanięta 
renesansowe. Pozostaną na długo przede wszystkim 
romantyczne, przy czym słowo to rozumieć należy wie
loznacznie. Dzięki romantyzmowi (?) badacza, konse
rwatora, wykonawców i wielu innych osób zaangażo
wanych w słuszną sprawę rewaloryzacji dworu, zaby
tek ten pozostanie dla nas dziewiętnastowiecznym 
„neogotyckim zameczkiem”. Przynajmniej do czasu, 
gdy potomni popełnią tu kolejną pomyłkę i uznają 
dwór za owoc romantyzmu końca XX w.

Leszek Kajzer
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Z warsztatu historyka sztuki

Potocki i Aigner 
w Sobieszynie

c
tanisław Kostka 

Potocki wyrósł w atmosferze obcowania z wielką sztu
ką, jaką stwarzało nowe urządzenie rezydencji rodzi
cielskiej w Radzyniu Podlaskim. Barokowo-rokokowy 
pałac, na którego kształcie odcisnął się talent Jakuba 
Fontany, kończony był w czasie, gdy młody Stanisław 
Kostka miał kilka lat. Ojciec Eustachy, starosta tłuma- 
cki, i matka Maria z Kątskich umarli w 1768 r. Stanis
ław miał wówczas lat 13. Jego autorytetem i opiekunem 
stał się automatycznie starszy o pięć lat brat Ignacy, 
wybitna niebawem postać na polu kultury i polityki. 
Stanisław Kostka wysłany został do Włoch na studia. W 
Polsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych XVIII w. następowało odchodzenie od baroku 
ku klasycyzmowi. Potocki znalazłszy się we Włoszech 
był już prawdopodobnie z nową modą oswojony. Ze
tknięcie się z antykiem rzymskim orientację tę ugrun
towało. Interesował się młody magnat przede wszyst
kim architekturą. Chciał posiąść umiejętność projekto
wania. Kto wie, czy nie oddziałał tu przykład króla- 
-architekta Stanisława Augusta. Pasja architekturą 
znaczyć będzie, podobnie jak króla, całe życie Stanisła
wa Kostki. Interesować się będzie tą dziedziną nie tyl
ko jako teoretyk, lecz również jako praktyk. Wiadomą 
jest rzeczą, że będąc w Rzymie zajmował się m.in. szki
cowaniem architektury.
Na gruncie włoskim zetknął się z przybyszem z Polski 
architektem Stanisławem Zawadzkim, studiuj ącm w A- 
kademii Św. Łukasza. Zawadzki był jednak postacią 
niezależną, trudno więc byłoby Potockiemu mieć na 
jego twórczość wpływ, niemożliwe też byłoby traktowa
nie go jako wykonawcy cudzych wizji architektonicz
nych. Musiał się zatem Potocki rozejrzeć za kimś in
nym i znalazł go w Puławach, w osobie Chrystiana Pio
tra Aignera.
Ten okazał się najwytrwalszym ze wszystkich współ
pracowników Potockiego. Zespolił się z nim do tego 
stopnia, że nieraz trudno jest nam dzisiaj wkład obyd
wóch architektów wyodrębnić. Związek ten miał cha
rakter przyjaźni, podobnej do tej, jaką zawarł Stanis
ław August z Bacciarellim i Merlinim. Ta analogia na

rzuca się tu nieodparcie. Król i Potocki czuli się twórca
mi określającymi w sposób aktywny swoje koncepcje, 
które mieli konkretyzować wykonawcy - przyjaciele.
Przyjaźń Potockiego z Aignerem, mając charakter sta
ły, zaowocowała wieloma budowlami, przy których wy
mienia się ich obu jako autorów. Wspólnym na przy
kład dziełem było urządzenie wypoczynkowo-ogrodo- 
wej rezydencji w Olesinie koło Kurowa w latach osiem
dziesiątych XVIII w. Głównym obiektem był tam dom 
właściciela, niewielki budynek o monumentalnej, por- 
tykowej fasadzie. Traktowany jest on jako wspólne 
dzieło Potockiego i Aignera. Jeżeli jednak porównamy 
szkice wyjściowe przygotowane ręką Potockiego ze sta
nem zrealizowanym, a odnotowanym w akwareli przez 
Zygmunta Vogla, to chyba nie będziemy w błędzie, jeże
li za głównego projektanta uznamy Potockiego, Aigne
ra zaś za wykonawcę jego koncepcji. To samo spostrze
żenie odnosimy do klasycystycznego pałacu w Sobie
szynie, stojącego na tarasie nadwieprzańskiej skarpy 
w odległości 10 km od Kocka.

Na obiekt ten zwróciłem uwagę studiując przed laty 
projekty architektoniczne zawarte w tekach Stanisła
wa Kostki Potockiego, znajdujących się w Bibliotece 
Narodowej. Doszedłem do wniosku, że dotyczą one 
właśnie tej budowli.

Szkice koncepcyjne wiążę z ręką Potockiego. Pierwszy 
rysunek dowodzi, że mamy tu do czynienia z projektem 
przebudowy ryzalitu starszej, barokowej budowli, przy
krytej dachem mansardowym. Na piętrze Potocki pro
ponuje wprowadzenie trzyokiennej wnęki z czterema 
kolumnami jońskimi, na drugim zaś okno termalne.
W szkicu na tej samej planszy rozstaw kolumn jest 
inny, a na drugim piętrze, po obu stronach półokrągłego 
okna umieszczone są płyciny z herbem Pilawa Potoc
kich i Szreniawa Lubomirskich. Przebudowa więc doty
czyła jego własnego pałacu. Ryzalit miała wieńczyć 
schodkowa attyka. Wypisane drobnym pismem cyfry 
podające wymiary dowodzą człowieka obznajomionego 
z architekturą i proporcjami, ale nie umiejącego dobrze 
rysować.
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1. Szkice Stanisława Kostki Potockiego do projektu przebudowy patacu
2. Projekt przebudowy wykonany przez Christiana Piotra Aignera
3. Stan obecny patacu w Sobieszynie

(zdjęcia: 1, 2 - ze zb. Bibl. Nar., 
3 - Mieczysław Kurzętkowski)

Następny projekt wskazuje na rękę autora całkowicie 
wyszkolonego w architektonicznym rzemiośle. Był nim, 
sądzę, Aigner. I teraz widać, jak architekt ten przetwo
rzył projekt Potockiego. Zamiast płycin z herbami 
wprowadził tarcze, a całość zwieńczył trójkątnym 
szczytem. Zasadniczy układ elewacji ryzalitu przejął 
jednak od Potockiego. Novum było wprowadzenie o- 
kien zwanych palladiańskimi w elewacjach bocznych 
przybudówek.
W innym z kolei wariancie Aigner proponuje umiesz
czenie przed wejściem portyku na planie półkola, mają
cego w dolnej kondygnacji arkady zamknięte półkolem, 
wyżej zaś jońskie kolumienki wspierające daszek W 

kolejnym projekcie znajdujemy ponowne nawiązanie 
do jednego ze szkiców Potockiego, z tym że zamiast 
tarcz po obu stronach półokrągłego okna proponował 
architekt płyciny wypełnione płaskorzeźbą.
To są projekty dotyczące bezsprzecznie tego właśnie 
pałacu, którego ryzalit otrzymał ostatecznie nieco inną 
formę. Kondygnacje górne ozdobione zostały pilastra- 
mi wielkiego porządku. W środkowym polu na pier
wszym piętrze znalazła się bogata oprawa otworu z 
pilastrami, kolumienkami i belkowaniem oraz półokrą
głe okno na piętrze drugim. Całość zwieńczono schod
kową attyką.
Ów zespół rysunków, wraz z istniejącą do dzisiaj archi
tekturą, jest najlepszą ilustracją procesu wspólnego 
projektowania Potockiego i Aignera. Oto widać jak 
przewodnią myśl zleceniodawcy przetworzył posłuszny 
mu, w miarę, realizator.

Marek Kwiatkowski
&



Nasze ulice

Krupówki
P<^zydzono z niej już 

od początku wieku. „Szpetna ulica” bez wyrazu, pozba
wiona architektonicznego ładu i urbanistycznej konce
pcji. Dość przypadkowy zlepek stylów i epok, eklektycz
nych ornamentów boleśnie kontrastujących z prostotą 
drewnianych domostw. Secesja w galicyjskim wydaniu, 
a obok nieudolne -próby naśladowania Witkiewiczo
wskiego „stylu zakopiańskiego”. Mieszczańskie, mię
dzywojenne kamienice i gołe, betonowe ściany. Neoro- 
mańskie gmaszysko kościoła oddzielone spękanym as
faltem od wrzynającego się w ulicę betonowego pudła 
zakładów mięsnych. Dobrze, że chociaż drzewa skrywa
ją wstydliwą, brzydką, kiczowatą, nawet śmieszną bez- 
stylowość...
Krupówki to historia Zakopanego. Wieś „odkryta” 
przez Tytusa Chałubińskiego i jemu współczesnych 
rozrastała się co prawda niżej, nad Cichą Wodą, wzdłuż 
ul. Kościeliskiej, ale ciążenie coraz bardziej popularne
go letniska pod' Giewontem do kuźnickich „hamrów” 
musiało w końcu zmienić wąską ścieżynę w błotnisty 
trakt, wreszcie od około 1870 r. w zabudowaną ulicę o 
miejskim charakterze. Drewniana architektura szła w 
górę Krupówek, wzdłuż Foluszowego Potoku, ku rozwi
janym Kuźnicom nad potokiem Bystra.

Zakopiańskie „centrum” z połowy XIX w. rozlokowało 
się wokół modrzewiowego kościółka (zbudowany w la
tach 1847-1851 i stojący do dziś), do którego pierwszy 
proboszcz ks. Józef Stolarczyk przeniósł parafialne po
sługi z sąsiedniej kaplicy, zbudowanej prawdopodobnie 
przed 1817 r. przy Pęksowym Brzyzku, zakopiańskim 
starym cmentarzu.
O ile jednak góralskie chałupy przycupnęły wzdłuż 
Kościeliskiej w tzw. Nawsiu, o tyle „pańskie” domy w 
późniejszych latach pięły się w górę traktu zakopiań- 
sko-kużnickiego. W 1876 r. „w okolicy dzisiejszej ka
wiarni »Europejskiej* na podmokłej polanie” (jak poda
ją Lidia Długołęcka i Maciej Pinkwart) stanął drewnia
ny dom Walerego Eljaśza, autora cenionego wówczas

1. Krupówki w 1907 r. na pocztówce Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w 
Krakowie; po prawej stronie hotel i restauracja Dzikiewicza

2. Tak wyglądała w 1910 r, restauracja Przanowskiego, później przejęta przez 
Franciszka Trzaskę; obecnie stoi tu orbisowski hotel „Giewont"

3. „U Karpia", czyli w restauracji Karpowicza spotykała się elita kulturalna 
Zakopanego (zdjęcie z 1908 r.); po wielu przebudowach mieści się tu dziś 
zakopiański „Coctail-bar"
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przewodnika po Tatrach, ilustrowanego ręką malarza i 
rysownika. To znacząca data w dziejach ulicy. „Był to 
pierwszy dom wybudowany w Zakopanem przez letni
ka i w okresie letnim tylko wykorzystywany” - piszą 
wymienieni już autorzy w przewodniku historycznym 
po Zakopanem przygotowywanym do druku nakładem 
wydawnictwa „Kraj”.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku używano 
już dzisiejszej nazwy, wywodzonej od Polany Krupów
ki (w górnej części ulicy) lub - co sugerują inni - od 
Równi Krupowej. W tych też latach „punkt ciężkości” 
Zakopanego przenosi się stopniowo z Nawsia, z Koście
liskiej na Krupówki, zyskując szybko miano i funkcję 
głównej arterii. Z rozmachem wkracza handel i usługi. 
W 1880 r. Zakopane liczyło już około 3 tys. mieszkań
ców, sześć lat później zyskało status uzdrowiska.
Wydarzenia przełomu wieków otworzyły nowy „muro
wany” okres w dziejach ulicy. W 1899 r. pożar strawił 
środkową część drewnianych Krupówek, w tym też 
roku doprowadzono do Zakopanego kolej. Przed nowo
sądeckim c.k. trybunałem nie potwierdziły się zarzuty, 
że sprawcą pożaru był niejaki Władysław Dzikiewicz, 
właściciel drewnianego hotelu „Morskie Oko”, otwarte
go na Krupówkach w 1898 r. jako szósty już hotel zako
piański. Rok stała drewniana budowla, strawiona póź
niej płomieniami, a Dzikiewicz wzbogacony odszkodo
waniem wybudował natychmiast murowane „Morskie 
Oko” (dziś Krupówki nr 30).
Już wtedy narzekano na zmianę architektonicznego 
wyglądu ulicy. W 21 numerze „Przeglądu Zakopiańskie
go” z 1900 r. pisano: „o ile wnosić można z dość wysoko 
wydźwigniętych już ścian, będą to zwykłe wielkomiej-

4. Krupówki w latach trzydziestych - zasadnicze elementy zabudowy w prawie 
nie zmienionym stanie pozostały do dziś

5. Zima na Krupówkach w latach dwudziestych; po lewej stronie zakopiański 
„Bazar", dziś siedziba galerii BWA i „Delikatesów”

6. Plan sytuacyjny zabytkowej zabudowy ul. Krupówki z zaznaczonymi niektó
rymi budynkami (wg B. Tondos): 1 - najstarszy hotel „Pod Giewontem" z XIX 
w.; 2 - przebudowana „Wenecja" Romualda Kuliga, pierwszego zarządcy 
hotelu „Pod Giewontem"; 3- kościół neoromański z lat 1877-1896; 4 - komp
leks zabudowań Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Matlakowskiego 
z lat 1882-1883; 5- Muzeum Tatrzańskie; 6 - ceglany Dworzec Tatrzański z lat 
1902-1903; 7 - dawne schronisko PTTK „Staszeczkówka”; 8 - Spółdzielczy 
Bank Podhalański - jeden z pierwszych murowańców; 9 - kawiarnia „Europej
ska” z międzywojennymi tradycjami; 10 - Krupówki 39 - w 1892 r. założono tu 
słynną księgarnię rodziny Zwolińskich; 11 - zakopiański współczesny „Dom 
Książki"; 12 - dawny „Bazar", dziś odnowione „Delikatesy"; 13 - Krupówki 30 
- hotel „Morskie Oko” zbudowany w 1901 r.; 14 - Krupówki 43-49 - stara 
drewniana zabudowa wciśnięta między kamienice dwudziestolecia międzywo
jennego; 15 - dziś „Coctail-bar”, niegdyś słynna restauracja Karpowicza; 16 - 
chylący się ku upadkowi drewniany „Poraj"; 17 - drewniana willa „Zośka" z 
góralskim zdobnictwem

7. W ceglanym Dworcu Tatrzańskim (od 1903 r. kilka razy przebudowywanym) 
Zofia Krzeptowska, popularna „Kapucha", prowadziła w latach dwudziestych 
restaurację z werandą; bywali tu m.in. Makuszyński, Witkacy, Malczewski, Szy
manowski

8. Hotel „Giewont" powstał w 1955 r. z rozbudowy dawnej restauracji, kawiarni 
i hotelu, które zwłaszcza w okresie międzywojennym, gdy właścicielem był 
Franciszek Trzaska, wpisały się w zakopiańską historię jako instytucja o rze
czywistym znaczeniu kulturalnym; dziś nic już z czasów świetności nie pozo
stało...

9. Mieszczańskie, solidne kamienice (Krupówki 35) z pewnością przetrwa
ją...

10. ... w przeciwieństwie do drewnianych budyneczków przycupniętych i wciś
niętych między ceglano-betonowe ściany (Krupówki 45)
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murowany z lat 1877-1896 - przyp. KW) przycupnęły 
przeróżne sklepiki...” I tak to trwa do dziś. Handlowy 
zgiełk, żywiołowa rozbudowa, bez składu i ładu, bez 
koncepcji, ostatnio trochę zahamowana po prostu bra
kiem miejsca. Od 1973 r. Krupówki są wyłącznie depta
kiem, co tylko podkreśliło ważność handlowo-admini- 
stracyjnego „pępka świata”. Rafał Malczewski użył 
tego tytułu dla nazwania Zakopanego i opisania hand
lowej i letniskowej codzienności oraz młodopolskiej 
kultury miasta przyciągającego sławy. Z powodzeniem 
można to określenie, obarczone u Malczewskiego odro
biną ironii i sarkazmu, odnieść do współczesnych Kru
pówek. Na nich ogniskuje się dziś życie miasta.
Dość długo czekały Krupówki na inne, niepejoratywne 
spojrzenie. W 1979 r. Tadeusz Szczepanek, dyrektor 
Muzeum Tatrzańskiego, pisał w drugim tomie „Roczni
ka Podhalańskiego”: „Krupówek nie wolno z architek
tonicznego punktu widzenia dyskwalifikować. To sym
bol i dokument historyczny, dziwaczny skansen. Ale tej 
ulicy zazdroszczą nam obcokrajowcy, dla których ten 
wymiar architektury oglądany jest jako tło filmowe, 
atrapowa dekoracja”.

W 1979 r. dr inż. arch. Janusz Trojanowski i dr inż. arch. 
Barbara Setkowicz prezentują koncepcję rewaloryzacji 
starych Krupówek. Ruina, w jakiej znalazła się w la
tach siedemdziesiątych zabytkowa sala teatralna hote
lu „Morskie Oko”, najdobitniej uzmysłowiła, że to ostat
ni dzwonek dla ratowania cennych wartości rozrzuco
nych i marniejących na Krupówkach.

Jest zbytnim uproszczeniem, fałszowaniem obrazu, do
strzeganie w dzisiejszych Krupówkach tylko znamion

11. Odnowione podcienia „Delikatesów" (Krupówki 41) - to najlepszy dowód, 
że i z architektonicznego nieładu wydobyć można estetyczne wartości

skie koszarowe pudła, które chyba nie dodadzą wdzię
ku Krupówkom, tej pryncypalnej ulicy Zakopanego". 
Na nic zdało się niezadowolenie, nic nie mogło już od
wrócić biegu wypadków. Pociągi dojeżdżały już do wsi, 
transport materiałów budowlanych był łatwiejszy, sła
wa uzdrowiska coraz rozleglej sza... W 1900 r. Zakopane 
potroiło liczbę mieszkańców.

Wspomina Władysław Krygowski (Góry i doliny po mo
jemu): „W górę Krupówek ciągnęło się zakopiańskie 
city kupieckie. Po prawej stronie królowała masarnia 
Galicy (dzisiejsze zakłady mięsne, ul. Krupówki 2 - 
przyp. KW), a po lewej, powyżej kościoła (neoromański 

12.13. Trochę prowincjonalnej secesji, odrobina uwspółcześnionej góralsz
czyzny...

14. Architektoniczne kontrasty ulicy - one także przysłużyły się mianu „szpet
ne Krupówkt'

15. „Będą to zwykle wielkomiejskie koszarowe pudla" - pisano w 1900 r. o 
wznoszonym gmachu „Morskiego Oka”

16.17. Willa „Zośka" (Krupówki 77) i „Poraj” (Krupówki 50) - już, juz, a zaczną 
się sypać...

(repr.: 1-5 - Ryszard Bukowski ze zb. Muz. Tatrzańskiego, 
zdjęcia: 7 - Andrzej Biatkiewicz, 8-17 - Krzysztof Walczak)
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bezstylowości, prowincjonalnej secesji, nie najwyższej 
wartości eklektyzmu. W ciągu Krupówek są także o- 
biekty cenne kulturowo, wartościowe architektonicz
nie, budzące emocjonalne skojarzenia z dawnym dzie
więtnastowiecznym i młodopolskim Zakopanem.
Pod numerem 1 chyli się już ku upadkowi najstarszy 
zakopiański „Hotel pod Giewontem”. Większej dbałości 
o otoczenie wymagają Muzeum Tatrzańskie (Krupówki 
10), wzniesione w latach 1913-1922 według projektu 
Franciszka Mączyńskiego z wykorzystaniem szkicu fa
sady Stanisława Witkiewicza, drewniany, z 1883 r. 
kompleks zabudowań najstarszej zakopiańskiej szkoły 
zawodowej (Krupówki 8) oraz ceglany Dworzec Ta
trzański (Krupówki 12) wybudowany w 1903 r. według 
projektu Wandalina Beringera.
Nasuwa się niepokojąca refleksja o nieubłaganym 
przemijaniu patrząc na drewnianą „Staszeczkówkę” 
(Krupówki 7), niegdysiejsze schronisko, dziś opatrzone 
ledwo widoczną tablicą „obiekt zabytkowy”. Silniejszy 
halny powali zapewne wiekowy „Poraj” na krańcu Kru
pówek, a w przywrócenie świetności sali teatralnej w 
„Morskim Oku” mało już kto wierzy.
Widać ostatnimi laty więcej dbałości o elewacje, ale 
straszy nadal od kilkunastu lat stojący ceglany bunkier 
na parceli Krupówki 48. Zaplecze ulicy rozrasta się 
wciąż kleconymi budami, naprędce stawianymi pawilo
nami, spowite dymem i smrodem ze smażalni, rusztów, 
śmieci... oto także współczesne „szpetne Krupówki”.

Krzysztof Walczak
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Muzeum 
przestrzenne
S
Ki^rto lat temu, w 1888 

r. powstało w Zakopanem Towarzystwo Muzeum Ta
trzańskiego, którego zadania i cel zostały określone w 
statucie m.in. jako: „gromadzenie przedmiotów nauko
wych i artystycznych odnoszących się do Tatr Polskich, 
a także zbieranie utworów przemysłu miejscowego 
oraz okazów przyrody Tatr i najbliższych okolic i utwo
rzenie z tychże muzeum pod nazwaniem Muzeum Ta
trzańskie imienia Dra Tytusa Chałubińskiego”. Rok ten 
przyjmuje się obecnie jako datę założenia Muzeum. 
Działalność Muzeum była początkowo ograniczona do 
Tatr i Podhala, lecz niebawem projekt organizacji dzia
łu etnograficznego, opracowany przez Bronisława Pił
sudskiego, uzasadnił potrzebę utworzenia „potężnej i 
żywej placówki ludoznawczej na Podhalu, która utrwa
liłaby w zbiorach i ekspozycji całokształt kultury ludo
wej Podhala, a nawet nie tylko dzisiejszego Podhala, 

ale także sąsiednich krain Spiszą i Orawy”. Stało się to 
możliwe po pierwszej wojnie światowej, kiedy Polska 
odzyskała niepodległość i w jej granicach znalazły się 
od 1920 r. części Górnej Orawy i Zamagurza Spiskie
go.
W tym też czasie zaczęła stabilizować się sytuacja Mu
zeum. Po okresie spontanicznego zbieractwa, przejmo
wania prywatnych kolekcji i borykania się z kłopotami 
lokalowymi, zbiory przeniesione zostały do nowego, 
jeszcze nie całkiem wykończonego gmachu, a dyrekto
rem został Juliusz Zborowski. Uchwalony w 1922 r. sta
tut Muzeum Powoływał dwa działy naukowe - etnogra
ficzny i przyrodniczy - oraz określał Podhale, Spisz i 
Orawę jako teren działalności Muzeum.
W okresie międzywojennym Muzeum Tatrzańskie sta
ło się ważną dla regionu Podtatrza instytucją, która 
oprócz działalności kolekcjonerskiej, wystawienniczej i

1 Muzeum Tatrzańskie im, dra Tytu
sa Chałubińskiego w Zakopanem z 
lat 1913-1922 (ul. Krupówki 10)
2. Założony w XVI w. Chochołów jest 
obecnie najpełniejszym rezerwatem 
budownictwa podhalańskiego; cha
rakterystyczną cechą wiejskiej uli
cówki jest ustawienie domów szczy
tami po obu stronach drogi
3. Pierwszą pracą konserwatorską 
Muzeum Tatrzańskiego w 1978 r. był 
remont chałupy Bafii z końca XIX w. 
w Chochołowie (obecnie ekspozycja 
etnograficzna)
4. W 1979 r. brygada ciesielska Mu
zeum Tatrzańskiego przeprowadziła 
prace konserwatorskie przy chałupie 
Sabały, zbudowanej prawdopodob
nie w końcu XVIII w. (Zakopane, ul. 
Krzeptówki 17; obecnie ekspozycja 
etnograficzna)
5. Przesłanki historyczne zadecydo
wały o remoncie, w latach 1982- 
1983, domu przy ul. Zwycięstwa 4 w 
Zakopanem (obecnie izba pamięci); 
urodził się tutaj i mieszkał Bronisław 
Czech, jeden z najwszechstronniej
szych narciarzy świata
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oświatowej prowadziła również badania historyczne, 
etnograficzne, językoznawcze i przyrodnicze.
W 1926 r. Juliusz Zborowski wysunął myśl utworzenia 
skansenu podhalańskiego. Był to pierwszy krok w kie
runku włączenia do działalności Muzeum zagadnień 
ochrony ludowego budownictwa tradycyjnego.
Skansenu podhalańskiego nie udało się założyć, głów
nie z powodu trudności z uzyskaniem terenu na jego 
lokalizację, ale zainteresowanie ochroną zabytkowego 
budownictwa i architektury utrwaliło się w działalności 
Muzeum w ciągu następnych lat. W korespondencji 
Zborowskiego zachowały się liczne ślady jego inter
wencji w sprawach ochrony zabytków oraz współpracy 
z konserwatorem okręgu krakowskiego Bohdanem 
Treterem. Do efektów tej współpracy można zaliczyć
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6. W 1981 r. Muzeum Tatrzańskie otrzymało willę w „stylu dworkowym”, zbu
dowaną w latach dwudziestych na Kozińcu w Zakopanem, prawdopodobnie 
według projektu Stanisława Noakowskiego (ekspozycja kolekcji kobierców 
wschodnich) ,
7. Uratowanie „leżakowni" z 1935 r. hotelu „Warszawianka” w Zakopanem 
powiązane zostało z pomysłem zorganizowania w niej pracowni i galerii prac 
Władysława Hasiora; jest to jedyny zabytek budownictwa uzdrowiskowego o 
tej funkcji zachowany w Zakopanem
8. Szczególnym problemem konserwatorskim jest utrzymanie na polanach 
tatrzańskich nielicznych obecnie zespołów szałasów pasterskich - cennych 
dokumentów i źródeł dla badań nad osadnictwem, kulturą pasterską oraz 
budownictwem tradycyjnym; na zdjęciu wyremontowane szałasy na Polanie 
Niżnej Chochołowskiej
9. Zespół dworski w Łopusznej: 1 - dwór, 2 - chałupa, 3 - piwnica, 4 - piw
niczka, 5 - stróżówka, 6 - spichlerz. 7- wozownia, 8 - stajnia, 9,10 - obory, 11 
- altanka, 12 - sadzawka
10. Drewniany, typowy dwór polski w Łopusznej zbudowany został między 
1789 a 1790 r„ niszczał od 1949 r„ a w 1978 r. przejęło go Muzeum Tatrzańskie 
(planowana ekspozycja kultury szlacheckiej)
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11.12. Na Spiszu realizowana jest 
koncepcja Muzeum Kultury Ludowej 
Spiszą w formie chronionych in situ 
zagród: zagroda Korkoszów w Czar
nej Górze z końca XIX w. (11) i zagro
da Sołtysów w Jurgowie z 1861 r. 
(12)
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m.in. uznanie willi „Pod Jedlami” za zabytek sztuki 
(1931), roztoczenie opieki nad zakopiańskim Starym 
Cmentarzem (lata trzydzieste), odnowienie murowanej 
kaplicy ŚŚ. Andrzeja i Benedykta (1937) oraz przejęcie 
pod opiekę dworu sołtysiego Moniaków w Zubrzycy 
Górnej (1937). Po wojnie, w 1951 r., Muzeum przejęło 
chałupę „Tea" w Zakopanem, wraz ze zbiorami ludo
znawczymi rodziny Szymańskich.
Na lata pięćdziesiąte przypada początek współpracy 
dyrektora Zborowskiego z dr Hanną Pieńkowską, woje
wódzkim konserwatorem zabytków w Krakowie. Kon
serwatorska koncepcja tzw. naturalnych parków etno
graficznych, opracowana przez H. Pieńkowską w 1953 
r., powstała zapewne pod wpływem Zborowskiego. Jej 
istotą było chronienie zespołów budownictwa tradycyj
nego in situ, to jest „w miejscu”, co w ówczesnej prak
tyce konserwatorskiej stanowiło postęp, a dla ochrony 
zabytków na Podtatrzu miało istotne znaczenie. Konce
pcja poparta została konkretnymi realizacjami: remon
tami pięciu zagród przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem, 
chałupy Sabały na Krzeptówkach, dworu Moniaków w 
Zubrzycy Górnej i dworu Tetmajerów w Łopusznej. W 
końcu lat pięćdziesiątych Hanna Pieńkowska podjęła 
starania o zachowanie na polanach tatrzańskich szała
sów, opuszczonych po likwidacji pasterstwa, oraz obję
ła ochroną konserwatorską wieś Chochołów - wyjątko
wy rezerwat budownictwa podhalańskiego.
We wszystkich inicjatywach i pracach prowadzonych 
na Podhalu Hanna Pieńkowska miała poparcie Mu
zeum Tatrzańskiego. Ze swej strony Juliusz Zborowski 
ponowił starania o zorganizowanie Podhalańskiego 
Parku Etnograficznego, co znalazło wyraz w rozpoczę
ciu konkretnych prac: oprócz starań o teren pod skan
sen prowadzono badania etnograficzne, wykonywano 
inwentaryzacje architektoniczne, a także zakupiono, 
rozebrano i zmagazynowano kilka zabytkowych bu
dynków.
W latach sześćdziesiątych nastąpiły w myśli konserwa
torskiej istotne zmiany. Skanseny przestały być wzor
cowym sposobem ratowania budownictwa ludowego. 
Ich budowę uznano za ostateczność, usprawiedliwioną 
tylko szczególnymi okolicznościami, np. zniszczeniem 
zabytków przez wielkie inwestycje. Od tej pory podsta
wowym celem konserwatorów miała być ochrona in 
situ pojedynczych zabytków i ich zespołów razem z 
naturalnym otoczeniem. Znalazło to odbicie w krajo
wym i międzynarodowym ustawodawstwie (m.in. „U- 
stawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach” z 1962 r„ a 
także „Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restau
racji Zabytków i Miejsc Zabytkowych - tzw. Karta We
necka z 1964 r.). Zaczęto zatem chronić nie tylko zaby
tek, ale także jego otoczenie, a nawet tło krajobrazowe. 
Był to początek ochrony krajobrazu kulturowego.
Ten kierunek zyskał odzwierciedlenie w „Planie per
spektywicznym ochrony zabytków i rozwoju muzeów 
do 2000 r.” dla województwa krakowskiego. Do jego 
opracowania zastosowana została nowa metoda pro
gramowania konserwatorskiego, która wprowadzała 
jako podstawową chronioną jednostkę „zabytkową 
strukturę przestrzenną”, czyli wydzielony fragment 
krajobrazu kulturowego, złożony z zabytku (lub zespo
łu zabytków), jego otoczenia oraz ewentualnie tła kraj
obrazowego. Był to więc w gruncie rzeczy program 
ochrony krajobrazu kulturowego i pewną niekonse

kwencją było utrzymanie w nim budowy wszystkich 
zaplanowanych wcześniej skansenów, w tym także 
podhalańskiego. Należy tu dodać, że sprawa budowy 
skansenu podhalańskiego została poważnie zahamo
wana po śmierci dyrektora Juliusza Zborowskiego w 
1965 r. Uwaga ta dotyczy całokształtu konserwatorskiej 
działalności Muzeum, aż do 1975 r.
W wyniku przeprowadzonej w 1975 r. reformy admini
stracyjnej Podhale, Spisz i Orawa znalazły się w grani
cach województwa nowosądeckiego. Rok później dy
rektorem Muzeum Tatrzańskiego został Tadeusz 
Szczepanek, wieloletni dyrektor Muzeum w Nowym 
Sączu, współtwórca Sądeckiego Parku Etnograficzne
go, a później, do 1975 r. dyrektor Wydziału Kultury i 
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jako wielo
letni współpracownik dr H. Pieńkowskiej znał jej pro
gram ochrony zabytków i był zainteresowany włącze
niem do działalności Muzeum problematyki konserwa
torskiej według wypracowanych w środowisku krako
wskim metod i form. Dotyczyło to szczególnie konce
pcji „muzeum przestrzennego”, w myśl której muzeum 
regionalne tworzy w terenie swojej statutowej działal
ności sieć punktów muzealnych w zabytkowych budyn
kach i za ich pośrednictwem stara się'rewaloryzować 
„zabytkowe struktury przestrzenne”, chronić je, a także 
organizować skanseny. Zatem program „muzeum prze
strzennego” sprowadza się do ochrony krajobrazu kul
turowego z położeniem nacisku na konserwację i re
staurację zabytków in situ. Tylko w wyjątkowych wy
padkach ostatecznego zagrożenia dopuszcza się ich 
przenoszenie.
Realizacja „muzeum przestrzennego” wymagała zorga
nizowania w Muzeum Tatrzańskim dwóch nowych 
działów: ochrony zabytków i remontów konserwator
skich. Do opracowania własnego programu konserwa
torskiego Muzeum przyjęło wskazania „Planu perspek
tywicznego...” H. Pieńkowskiej. Obejmuje on ochronę 
zabytkowych struktur przestrzennych, które wraz z o- 
toczeniem i tłem krajobrazowym są zespołami zabyt
ków w historycznych układach urbanistycznych (Nowy 
Targ, Frydman, Krempachy, Nowa Biała), ruralistycz- 
nych (Chochołów, Kacwin, Jurgów, Czarna Góra, 
Trybsz, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Niedzica), ulicz
nych (pierzeje ulic lub ich fragmenty w Zakopanem: ul. 
Kościeliska, Kasprusie, Nowotarska, Chramcówki, Ja
giellońska, Chałubińskiego, Sienkiewicza, Krupówki) 
oraz mieszkalno-gospodarczych i przemysłowych (sza
łasy pasterskie na polanach tatrzańskich, Kuźnice, ze
spół dworski w Łopusznej, zagrody chłopskie). Pro
gram uwzględnia także ochronę pojedynczych zabyt
ków o dużej wartości historycznej i artystycznej, z któ
rych najcenniejsze to: późnogotyckie kościoły drewnia
ne w Łopusznej, Dębnie i Harklowej oraz architektura 
w stylu zakopiańskim na terenie Zakopanego, jak wille 
„Koliba”, „Pod Jedlami”, kaplica w Jaszczurówce. „Mu
zeum przestrzenne” ma także za zadanie organizowa
nie skansenów dla tych zabytków budownictwa drew
nianego, których nie można utrzymać in situ (skansen 
w Nowych Maniowach dla budownictwa z terenu zale
wu czorsztyńskiego).
Stworzone zostały w ten sposób podstawy teoretyczne i 
organizacyjne dla praktycznej działalności konserwa
torskiej Muzeum, której celem nie jest wyłącznie rato
wanie substancji zabytkowej, ale szeroko pojęta ochro
na krajobrazu kulturowego.

Teresa Jabłońska 
Zbigniew Moździerz
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Dwadzieścia lat
odbudowy
7̂
Ladadziwiającym miej

scem jest Rynek Solny w Nysie. Wydaje się, że czas 
zatrzymał się tu 250 lat temu. Pod nogami „kocie 
łby”, przede mną pojezuicki kościół barokowy, na pra
wo dawne kolegium jezuickie - dwa barokowe gmachy 
połączone bramą w 1725 r. Po przeciwnej stronie placu 
- seminarium św. Anny z lat 1656-1657. Idąc w głąb 
uliczki omijającej od lewej strony kościół, trafiam na 
potężny gmach pałacu biskupiego. Dopiero teraz pry
ska nastrój. Ściany pałacu przysłonięte rusztowaniami, 
pod bramę zajeżdżają furgonetki - a to PKZ-towska, a 
to muzealna. Brama na dziedziniec otwarta, z boku 
okienko z napisem „KASA”. Taki widok zastałam w 
sierpniu 1986 r.
Skąd biskup w Nysie? By to zrozumieć potrzeba kilku 
faktów z historii „śląskiego Rzymu” - jak nazywano to 
miasto. Udzielnymi władcami Nysy stali się biskupi 
wrocławscy już w 1290 r. Gdy w XVI w. palił się im 
grunt pod nogami w protestanckim Wrocławiu, przenie
śli swoją siedzibę do Nysy. W 1608 r. na tronie biskupim 
zasiadł Karol Habsburg, spokrewniony przez siostry 
Annę i Konstancję z Zygmuntem III Wazą. To pierwszy 
z trzech biskupów związanych z Polską; pierwszy, któ
remu Nysa zawdzięcza tyle barokowych budowli. On to 
sprowadził jezuitów, założył kolegium i rozpoczął budo
wę nowego pałacu. Kontrowersyjną postacią był jego 
następca - Karol Ferdynand Waza, brat Władysława IV 
(1625—1655). Ultrakatolicki, zmusił wielu mieszczan do 
opuszczenia Nysy. Z drugiej strony przyczynił się do 
rozwoju kolegium - nazwanego od jego imienia Caroli- 
num. Nie wiadomo, jaki był jego wkład w budowę pała
cu. Obecny dyrektor muzeum, pan Franciszek Pikuła 
podejrzewa, że dużo większy, niż dotychczas sądzono. 
Trzecim biskupem był Franciszek Ludwik (1683-1732), 
książę palatyńsko-neuburski, szwagier Jakuba Sobie
skiego, człowiek o szerokich horyzontach i znawca 
sztuki. W tym czasie zakończona została budowa pała
cu. Na jednym z pięciu bogato dekorowanych komin
ków, jakie zachowały się w jego wnętrzu, umieszczono 
pełnoplastyczne popiersie biskupa-mecenasa.
Przyglądam się budynkowi złożonemu z czterech 
skrzydeł skupionych wokół dziedzińca. Wyraźnie widać 
różnice między starszymi częściami a osiemnasto
wiecznym skrzydłem frontowym Franciszka Ludwika: 
na ćokołowo potraktowanym parterze ustawione są pi- 
lastry wielkiego porządku, ciągnące się przez dwa pię
tra, nadając mu monumentalny charakter. O wartoś
ciach artystycznych tej barokowej budowli, dzieła Klei
na i Hammerschmidta, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Reprezentacyjna klatka schodowa prowadzi na piętro. 
Podziwiam kamieniarkę portali, okien, klatki schodo
wej; przyglądam się kominkom ozdobionym dekoracją 
stiukową, portretom biskupów, którym Nysa zawdzię
cza tyle cennych budowli. Niestety, nikt cudowną ręką 
nie nakrył pałacu, gdy przez miasto przetaczała się bu
rza historii. Spalony w 40% w 1945 r. pozbawiony został 

dachu, popękały mury, uszkodzono dekoracje. To, że 
dziś możemy go podziwiać przynajmniej z zewnątrz w 
takim stanie, w jakim był 250 lat temu, zawdzięczamy 
ludziom, którzy potrafili przezwyciężyć wszystkie kło
poty związane z odnową zabytku - i te zwykłe, jednako
we dla wszystkich, i te niezwykłe, spowodowane specy
ficznym środowiskiem Nysy lat pięćdziesiątych.
Gdy w krok za wojskiem przybyła tu w maju 1945 r. 
Grupa Operacyjna, znajdował się w niej Stanisław Kra- 
marczyk. Przedwojenny absolwent ASP w Krakowie, 
członek lwowskiej grupy „Artes”, student a następnie 
asystent na Wydziale Architektury Politechniki Lwo
wskiej, teraz zaangażował się w ratowanie zabytków 
na Ziemiach Odzyskanych. Zbiory przedwojennego 
muzeum nyskiego Niemcy wywieźli do Czechosłowacji. 
Pan Kramarczyk zaczął więc od zera. Miał zaś przeciw
ko sobie nie tylko kierowców tajemniczych ciężarówek, 
które nocą podjeżdżały pod opuszczone przez Niemców 
wille i okoliczne dwory, lecz także... władze miejskie.
Ten człowiek, rozległością zainteresowań przypomina
jący postacie renesansu, zupełnie nie pasował do zaś
ciankowych i wąskotorowo myślących działaczy. Zało
żywszy Pracownię Architektoniczno-Konserwatorską  
cierpliwie i systematycznie zabezpieczał zabytkowe ka
mieniczki i kościoły. W ślad za nim posuwali się jednak 
nadgorliwcy, którzy burzyli owe kamieniczki „dla od
zysku cegły”, blaszane dachy i zabytkowe rynny zrywa
li na złom. Przecież - według ówczesnego przewodni
czącego PWRN w Opolu, J. Mrochenia - należy „prze
stać zbytnio zajmować się zabytkami, a zacząć wresz
cie budować (...) Gdy Ministerstwo (Kultury i Sztuki - 
przyp. mój) myśleć będzie podobnymi kategoriami, jak 
owi głupcy (historycy sztuki), którym nie wiadomo za 
co się płaci, to Nysa za 200 lat nie będzie odbudowana" 
(cytaty z publicznej sesji MRN 2 VI 1956 r.). Na szczęś
cie Ministerstwo myślało podobnie do „owych głup
ców”. Muzeuiń w Nysie powstało.
Inżynier Kramarczyk od razu postanowił, że siedzibą 
muzeum będzie Pałac Biskupi. Gdyby nie ta decyzja, 
nie wiadomo, czy byłby on w ogóle odbudowany, gdyż w 
Nysie nie liczono się w tym czasie z uwagami konse
rwatora.
W 1947 r. wypalony budynek przykryto dachem. W rok 
później rozpoczęto uzupełnianie murów. Zbierane za
bytkowe przedmioty trzymał początkowo pierwszy dy
rektor muzeum - inż. Kramarczyk zwyczajnie w biurze 
Starostwa, następnie w magazynie użyczonym przez 
Carolinum, czyli gimnazjum. W 1949 r. przydzielono dla 
muzeum jako tymczasową siedzibę budynek dawnej 
prywatnej lecznicy. I chociaż inż. Kramarczyk otrzymał 
Srebrny Krzyż Zasługi i Medal 10-lecia za swoją dzia
łalność, na sesji MRN padły słowa: „jeśli władze cen
tralne uważają inż. Kramarczyka za speca po linii za
bytków, winny go przenieść”. W nagrodę za 15 lat pracy 
został zwolniony bez wypowiedzenia (informacje z ma
teriałów udostępnionych przez p. Ludmiłę Kramar- 
czyk).
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Tymczasem PKZ-ty we Wrocławiu powoli zabierają się 
do odbudowy pałacu. Jest rok 1961. Powstaje dokumen
tacja historyczna. Brak dokładnej inwentaryzacji po
miarowej, brak badań archeologicznych, lecz już coś się 
dzieje - żółw rusza na start.
Od razu pierwsza przeszkoda: w pałacu zagnieździli się 
dzicy lokatorzy. Na zabytkowym dziedzińcu, ignorując 
trzy kolejne nakazy opuszczenia posesji wydane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora, Opolskie Przedsiębiors
two Budownictwa Mieszkalnego urządziło... wytwórnię 
prefabrykatów, instalując dwa wibratory i betoniarkę. 
Praca maszyn spowodowała groźne pęknięcia murów 
budynku i naruszenie struktury gruntowej. Ale co tam, 
przynajmniej blisko do budowy i maszyny nikomu nie 
przeszkadzają, elegancko ukryte przed okiem ludzkim. 

OPBM opuszcza teren dopiero w 1965 r. i PKZ-ty przy
stępują do pracy. Termin zakończenia odbudowy okre
ślono na 1973 r. Z miejsca zaczynają się jednak te „zwy
kłe” kłopoty, znane doskonale z setek innych przykła
dów: brak pracowników, trudności materiałowe, wady 
w dokumentacji itd., itp. Interwencje inwestora - woje
wódzkiego konserwatora zabytków są nieskuteczne, 
jak również próby wzmocnienia dyscypliny robotników 
nie wylewających za kołnierz. Nie pomaga dodatkowy 
zastrzyk finansowy z budżetu centralnego w 1975 r. - 
termin zostaje przesunięty na 1977 r.
Na wniosek mgr a Franciszka Pikuły i wojewódzkiego 
konserwatora - mgr Krystyny Wicher-Jesionowskiej 
zmieniono koncepcję odrestaurowania. Pierwotny pro
jekt nie w pełni uwzględniał zabytkowy charakter bu-

1.2. Fasada pałacu przed (1) i po re
moncie (2)
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dynku. Zrezygnowano z oświetlenia jarzeniowego, za
mieniono piaskowiec na marmur, wprowadzono inny 
typ stolarki. Miało to na celu maksymalne przywróce
nie pierwotnego wyglądu i dostosowanie do potrzeb 
muzeum. Tym razem zwłoka wypadła na korzyść pała
cu. Po wprowadzeniu zmian górę wzięły kłopoty numer 
dwa: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. 
Kosztorys roku 1981:35 min zł. Rosną ceny materiałów, 
rosną koszty, brak „mocy przerobowych”. Przed pała
cem staje widmo przerwania odbudowy. Pisma lecą 
tam i z powrotem, kolejne terminy są przesuwane. 
Wina tkwi, jak zawsze, w „trudnościach obiektywnych”. 
Interweniuje prasa, PKZ-ty tłumaczą się koniecznością 
prowadzenia kilku prac naraz. No cóż - wali się Brzeg, 
wali się Nysa. Kieszeń jest jedna, ręce dwie, a zabyt
ków... coraz mniej. Może to i lepiej? Przynajmniej bę
dzie kłopot z głowy?
W 1984 r. rozpoczęto przenosiny. Ostateczny termin ot
warcia muzeum - początek października 1986 r. Czy 
przedłużający się czas odbudowy obiektu przyniósł 
więcej szkody, czy pożytku?
Od 1963 r. ulepszyły się metody konserwacji, udoskona
lono projekt odbudowy, był czas na poprawienie uste-

3. Jeden z portali po remoncie
4.5, Korytarz na drugim piętrze przed (4) i po remoncie (5)

(zdjęcia: 1, 3-5 - Alojzy Pacholski, 2 - Marek Maruszak)

rek i wad ukrytych; staranniej zabezpieczono zbiory. 
Wszystkie eksponaty, a jest ich niemało, bo zapełniają 
25 sal, były poddane konserwacji. Cały dorobek mu
zeum - przypominam - zgromadzono po wojnie. Po
czątkowo zbierano co się da - wiadomo, czego się nie 
zabezpieczyło, przepadało. Dziś muzeum wyspecjalizo
wało się: oglądam najpierw sale poświęcone dawnej 
Nysie - widoki, dzieła rzemiosła związane z Nysą i Ślą
skiem od XVI do połowy XIX w.; przedmioty będące 
niegdyś własnością cechów nyskich; meble od goty
ckich stall po biedermeier, ukazane w sposób uwypuk
lający ich ewolucję stylową; jedyne w regionie poza 
Opolem - zbiory malarstwa obcego oraz grafiki dawnej 
i współczesnej, której nie ma nawet w Opolu.

To jeszcze nie koniec. Pan Pikuła urządza muzeum 
według nowoczesnych koncepcji: jeszcze biblioteka 
naukowa, sala odczytowa z możliwością wyświetlania 

filmów i... prowadzenia lekcji. Dyrektor jest bowiem 
zdania - i słusznie - że nauka historii powinna odby
wać się w muzeach.

Cztery kolejne sale poświęcone są na wystawy czasowe 
- jest to największy salon wystawowy województwa. W 
tej chwili prezentują swoje dzieła plastycy Opolszczyz
ny. Wiszą wśród nich i płótna pana Pikuły. Znów trafił 
do Nysy człowiek o wielu zainteresowaniach...
Omijam montowane gablotki, jeszcze raz zerkam na 
portrety biskupów wiszące na ścianach i ten rzeźbiony, 
wspaniale odnowiony przez artystę plastyka - konse
rwatora Gerarda Kocha. Nysa otrzymała kolejny nie
przeciętny prezent - muzeum zakrojone na wielką ska
lę.

Elżbieta Pytlarz
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NASZ FELIETON

A mnie się marzy 
halny!

nie wpuszczać

Felietonista

I oto duje „halny” w Zakopanem. Od roku, od półtora. Czystka 
w gabinetach. Młodzieżowa generacja z partyjną legitymacją 
zaprowadza nowe porządki. Nie ma mieszkań w Zakopanem - 
prezesa spółdzielni na bruk. Budownictwo się leni i stawia 
pustakowe pudła - zmienić dyrektora. Brud, niechlujstwo, sa
nitarne bagno - szefowie „Sanepid-u” oddają w pokorze sta
nowiska. Tatry niszczeją - winna dyrekcja, zmienić gabinet. 
Krupówki się sypią - za drzwi z dyrektorem firmy remonto
wej. Dostało się i dziennikarzom z Warszawy, którzy wścib- 

stronę gminnych przecież Tatr. A 
(o Zako-

jowa Ignl&fticfrowa - aty 
socjologowie istotę i wiei ___________________
rosła ta przeklęta dziura; będą teatryyirojtfe.jtigTOjttwymS 
wka roić się bedzie od aut i motocykli, zębatą kóićj^ięyj 
dżać będą na Swinicę bezzębni starcy..." Tak pisał £&nisi 
Ignacy Witkiewicz w 1921 r. w „Gazecie Zakopiański^. Kpi 
Witkacego^ Nie do śmiechu jeduuk. gdy upadek wyzna, 
dzieje miai

ura radź
'idy suk< 

;iego teatnć^tak to się toczy, bez względu na 
tarszą generacje, która trzyma buławę w ręku 

Marya z hr. Obrąpałów i 
lekach dopiero ocenią p

by rzeki Stanisław 
Witkiewicz, ojciec Witkacego, patrząc „na te czasy”. Serce 
boli, ale żachnąłby się pewnie i zasiadł do pisania drugiej edy
cji zakopiańskiego Bagna. W 1902 r. nie miał jednak tych roz
terek: rządzący na Podtatrzu, ci oficjalnie, według nomenkla
tury i ci zza pleców, wpływowi, nie byli anonimową „władzą”. 
Wskazanie palcem było celne, wiadomo kto rządzi, kto decy
duje, kto odpowiada. Dziś mamy czasy bardziej demokratycz
ne. Władza w rękach wszystkich. Tyz piknie, gadają górale,, 
tyle że winowajców zakopiańskich bzdur, podtatrzańskich- skie oczy i uszy kierują 
honsensów, podhalańskich dziwadeł i skandali jakoś palcem' więc jeśli dziennikarze 
dotknąć nie można. To zaszłości, odpowiadają:w Zakopaneih partego.
na pytanie, kto zbudował betonowe "pudła. Tb błędy minione, Młodzi idą! Zakopiańczycy czekają, co się z tego urodzi. Na 
słyszy się na dociekania o sprzymierzeńców pogrzebania re-';! razie personalna przebudowa. I jak to w polityce kadrowej - 

ludzie się wymieniają, problemy zostają. Stare schroniska w 
Tatrach bez oczyszczalni. Setki autobusów w dymie na dro
dze przez śćisły rezerwat. Zabytkowe doniy goralsŻczyzuy 
-walą się jak smreki na wietrze. Betón wypiera .ostro „staro- 
tpodne” drewno. Kotłownie*już dawno zatruły Podtatrze. Co 
parę miesięcy npwa porcja maZut<, *" 
kawt. Na ulicach brud, w' knajpąęh w mó3 
sama, budując na-wariackich papierach

giónalnej archi:
A, mnie się marzy halny! Takie wifetrzysko skuteczne, które 
wywiałoby ńa Równię Krupową wszystkich winowajców. Każ
dego z osobna, komu historia i współczesność przypisuje za- 
kopiańsko-tatrzańskie grzechy. Stanąłby w pierwszej linii 
ten, kto postawił „tyrolski bunkier” na tatrzaftslóęb Kalatów
kach. Obok z miną skyrezoną tfen, kto wydał decyzj^ w^sadże
nią trotylem górskiej cłmłupyjną. Hali Pisanej. Byłby też tep, 

Hcto architektem się mie niŁc.pod] pisywał zgodę na projektactr 
, polskich „willi obronnych”.-wtałioy na wietrze twórcy rdze
wiejących trupów stalowych upiększających majestat gór. 
Znalazłby się skrawek dla. miłośnika .asfaltowych dróg aż na 
morenę stawu tatrzańskiego. Byłby to halny odkurzający 
wszystkie bezeceństwa, jakie w krajobrazie przyrodniczym i 
kulturowym w Tatrach i rik Podtatrzu uczyniono.



(rys. Andrzej B. Krupiński)

Wokół 
jednego zabytku

„...z terenów smrekowych ściany ostruganych 
gładko. I dach wysoki gonclany...” 

(bezimienny budarz-poeta)

Był rok 1892. Nie minęło jeszcze cztery lata od osied
lenia się Stanisława Witkiewicza pod Giewontem, a już 
w Nawsiu, w najstarszej części Zakopanego, miejscowi 
cieśle kończyli kładzenie zrębów „Koliby”, pierwszego 
obiektu wznoszonego w „stylu zakopiańskim". To 
właśnie Witkiewicz - malarz i krytyk sztuki, autor naj
piękniejszej książki sławiącej góralszczyznę - nakreś
lił jej plany. Miała ona stać się materialnym potwierdze
niem jego przekonań I dążeń do odrodzenia architektu
ry polskie] przy oparciu się na narodowej tradycji I 
wzorach budownictwa oraz zdobnictwa ludowego w 
ich formie najczystsze] - podhalańskiej.
Inicjatorem budowy „Koliby”, zleceniodawcą, a nawet 
współtwórcą Jej planów był Zygmunt Gnatowskl, właś
ciciel podkljowskiej Jakimówkl, człowiek zamożny, 
„przejęty głębokim uwielbieniem die Tetr, sympatią die 
górelsklego ludu I pietyzmem die wszystkich form 
jego życie”. Idąc w ślady Marii I Bronisława Dembo
wskich, Władysława Matlakowskiego oraz samego Wi
tkiewicza, już wcześniej zaczął gromadzić zabytki kul
tury materialnej I artystycznej górali, a teraz przystąpił 
do budowy obiektu dla Ich pomieszczenia.
„Koliba” rosła szybko - wiosna 1893 r. była niemal 
gotowa. Usytuowana została przy drodze do Kościeli
ska, jednakże nie w zwartym łańcuchu gazdowskich 
zagród Gąsienlców, Wnuków czy Sobczaków, ale poza 
nim, tuż nad dolinką Cichej Wody. I nie mogło być ina- 
cze. Jej właściciel miłował wprawdzie lud podhalański, 
nie na tyle jednak - był wszak bogatym kresowym zie
mianinem - aby jego willa miała pospolltować się ze 
zwykłymi, często jeszcze kurnymi chałupami.
I tak „Koliba” stała się faktem i to faktem doniosłym 
nie tylko dla Zakopanego, ale i dla całego „stylu zako
piańskiego”, odnotowanym przez Matlakowskiego: 
„...p. Gnetowskl nereszcle zbudował dom w stylu pod- 
heleńsklm, a w nim pomieścił swe zbiory, zastosowa
wszy mnóstwo szczegółów ornementecyjnych do o- 
zdoby mieszkania I sprzętów: nie wahał się kezeć odle- 
weć w Krekowle kafli, kuć żeleznych rzeczy wedle ry
sunku ludowej ręki, zemówlć mebli u miejscowych gó- 

rell.’’. Witkiewicz natomiast w związku z powstaniem 
obiektu objaśniał: „Dla posiadania dzieła architekto
nicznego, zbudowania domu potrzeba oprócz Idel I 
chęci - możliwości, to jest warunków materialnych, 
potrzeba ludzi, którzy by, godząc się na Ideę, chclell 
wcielić ją w życie - chclell mieszkać w domu zbudowa
nym w Stylu Zakopiańskim. Człowiek taki się znalazł, 
byt nim Zygmunt Gnatowskl z Ukrainy". Kilka lat póź
nie], analizując istotę nowego stylu I pierwszej swe] 
realizacji, stwierdził, iż „strona charakteru I piękna ar
chitektonicznego była w tej sprawie najważniejszą, 
była naczelną, zasadniczą Ideą całego zagadnienia, bo 
też «Kollba», pierwszy dom w Stylu Zakopiańskim byt 
komponowany nie od wnętrza lecz od zewnątrz, bez 
względu na układ wewnętrzny, który był następnie już 
przystosowywany I stopiony z kształtem architekto
nicznym...”
Stanisław Witkiewicz przysłużył się „Kolibie” przede 
wszystkim przez nakreślenie jej wyglądu i opracowanie 
szczegółów wyposażenia, resztę, I to wcale nie mniej 
ważną, pozostawiając innym. Kim byli owi „Inni” do
wiadujemy się z listów pisanych doń przez Zygmunta 
Gnatowsklego. W jednym z nich czytamy na przykład: 
„Wolny czas (...) zużyłem nad planem (...), a jako do
wód załączam Panu rozplanowanie przyszłego domku 
góralskiego”. Był więc wśród nich sam Inwestor. Nie
mało też zrobili dla „Koliby” dwaj zakopiańscy snyce
rze: młody wówczas Wojciech Brzega I Józef Kaspruś, 
którzy wykonali rzeźbione sosręby, zdobione odrzwia 
oraz Inne elementy. Piece, do których kafle „z moty
wów zakopiańskich według pomysłu Zygmunta Gnato
wsklego (zostały) użyte” wykonała fabryka „Niedziel
ski I Ska" w podkrakowskich Dębnikach, a kraty, balu
strady, okucia, lampy i zamki - również projektu Gna
towsklego - fabryka J. Góreckiego w Krakowie. Sam 
Witkiewicz zaprojektował meble I sprzęty. W rezultacie 
powstało architektoniczne cacko, mogące śmiało kon
kurować z późniejszą Witkiewiczowską willą „Pod Jed- 
laml”, gdyby los był dlań bardziej łaskawy.
Aliści po śmierci Gnatowsklego „Kolibę” kupił z prze
znaczeniem „na interes” Marian Linde, który najpierw 
(w 1906 r.) niezbyt szczęśliwie ją rozbudował, przy oka
zji zadłużył, a w końcu pozostawił nie użytkowaną. To 
za jego sprawą dobudowano do niej od wschodu nowe 
skrzydło, a spadziste, pokryte gontami dachy poprze- 
pruwano świetlikami zaadaptowanego dla celów mie
szkalnych poddasza. Już niejako przy okazji usunięto z 
niej wiele pierwotnych ozdób. W rezultacie filigranowy 
„domek góralski” przekształcony został w pozbawio
ne niemal wdzięk masywne domisko.
Długie lata stała potem „Koliba” opuszczona i niszcze
jąca. Wprawdzie zakopiańscy społecznicy, doceniając 
jej wartość jako pierwszego dzieła Witkiewicza w „sty
lu zakopiańskim”, proponowali wykupienie Jej ze środ
ków Funduszu Literatury I przeznaczenie na dom wy
poczynkowy dla niezamożnych literatów, ale bez po
wodzenia. Dopiero tuż przed wybuchem drugiej wojny 
światowej willę przejął Związek Zawodowy Kolejarzy, 
będący zresztą do dziś jej właścicielem. Jakiś więc 
czas służyła kolejarzom, potem mieściło się w niej 
przedszkole, ale przez ostatnich kilkanaście lat znów 
stała opuszczona, popadając stopniowo w ruinę - za
walił się nawet prowadzący do niej stylowy mostek. I 
dopiero niedawno zainteresowało się nią Muzeum Ta
trzańskie, które zaczęło nawet ją remontować z zamia
rem wykorzystania na ekspozycję „stylu zakopiańskie
go”.

Andrzej B. Krupiński
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Hamerskie 
ślady
Idąc doliną Bystrej od zakopiańskiego ron
da ku dolnej stacji kolejki linowej na Kas
prowy Wierch, można dziś napotkać nie
wielkie ślady terenowe związane z „hamra- 
mi" - tak nazywano niegdyś zakłady hutni
cze istniejące w XVIII i XIX w. w Kuźni
cach.
Powyżej „Księżówki", domu wypoczynko
wego księży katolickich, stoi „Murowani- 
ca", obecnie w gestii FWP. Budynek nale
żał do kompleksu zabudowań walcowni. 
Główna część walcowni istniała naprzeciw
ko, po drugiej stronie drogi. Zachowany 
niewielki budynek, który ongiś przytykał do 
głównej hali walcowni, mieścił magazyn i 
warsztat podręczny. W czasie działalności 
kamieniołomów ,,Pod Capkami” nosił na
zwę „Kielczanka”, bowiem mieszkali w nim 
robotnicy pochodzący z Kielc. Był to budy
nek parterowy z dwuspadowym dachem; 
piętro nadbudowano w 1935 r. Skarpa, któ
rą biegła młynówka do napędu kół wo
dnych walcowni, jest splantowana. Na 
częściowo zniwelowanym terenie, na któ

rym stała walcownia, widać bardzo nikłe 
ślady gospodarki wodnej: młynówki do- 
prowadzalnika i odprowadzalnika, trapezo 
wego rowu, dziś w znacznej mierze zasy
panego.
Nieźle zachowała się młynówka biegnąca 
od południowego zachodu stokiem doliny 
Bystrej. Rosną w niej duże i grube drzewa, 
ale całość na dość długim odcinku jest do
brze czytelna. Wskutek urządzenia w tym 
miejscu przed pierwszą wojną światową 
toru saneczkowego zniszczono resztki bu
dynków fryszerek, z których tylko w dwóch 
miejscach zachowały się szczątki murów 
oraz skupiska miału węglowego i żużla.
Z kompleksu wielkopiecowego zachowała 
się resztka muru namiarowni (miejsce przy
gotowywania wsadów wielkiego pieca), na 
skarpie, poniżej budynku dolnej stacji ko
lejki linowej. Na resztkach tych, zasypa
nych śmieciami, rosną już świerki. W całej 
dolinie Bystrej, głównie zaś w górnej częś
ci, koło wielkiego pieca rozrzucone są licz
ne kawałki żużla wielkopiecowego i fryszer- 
skiego oraz węgiel drzewny pod warstwą 
darni.
Piękny budynek gospodarczy - wozownia, 
na terenie sanatoryjnym, niedaleko Bystrej, 
przy drodze na Halę Gąsienicową, zacho

wał się w nie zmienionej postaci, zeszpe
cony tylko dobudówką. Podobny do wo
zowni styl architektoniczny reprezentowały 
inne budynki produkcyjne i gospodarcze 
Kuźnic.
W ogrodzie sanatoryjnym, przed dworem, 
który stanowił kiedyś własność Homolac- 
sów, a w 1884 r. spalił się, zachowała się 
krata pięknej fontanny. Prawdopodobnie 
jest to największy dochowany wyrób kuźni
ckich zakładów. Krata składa się z wielu 
segmentów i ma znaczne walory artystycz
ne. Zniszczoną i zdewastowaną odrestau
rowano w 1977 r. dzięki staraniom Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników Przemy
słu Hutniczego.
Z ostatniego okresu działalności huty za
chował się na terenie sanatoryjnym budy
nek karczmy i mieści się w nim warsztat 
mechaniczny. Znajduje się tu krzyż z figurą 
Chrystusa na cokole - jest to najstarszy 
datowany wyrób kużnicki, pochodzi z 1839 
r. W tym właśnie roku odbywała się ogól- 
noaustriacka wystawa przemysłowa w 
Wiedniu, dokąd eksponaty z Kuźnic zawie
ziono konnymi wozami.
Przy skrzyżowaniu ul. Nowotarskiej z esta-’ 
kadą w Zakopanem stoi figura Chrystusa 
na krzyżu umieszczona na kamiennym co
kole. Zatarty napis głosi: „Figurę tę ufundo
wał Stanisław Czarniak hawiarz Ft.P. 1857' 
Również krzyż stojący na cmentarzu chole
rycznym (zmarli na epidemię cholery w 
1873 r.) przy skrzyżowaniu ul. Nowotarskiej 
z Aleją 1 Maja jest wyrobem z Kuźnic. Jest 
nim także krzyż na Bachledzkim Wierchu, 
przy zejściu do Chycowego Potoku. Muro
wana kapliczka na Bachledach przy starej 
drodze miała kiedyś emblematy górnicze 
(skrzyżowane młotki), dziś już nie istnieją. 
Krzyż na szczycie wieżyczki także był wyro
bem Kuźnic.
Kuźnickie krzyże, kraty, pomniki nagrobne 
znajdują się na zakopiańskim cmentarzu 
przy ul. Kościeliskiej, a także w Poroninie. 
Pomnik ku czci ofiar 1861 r„ zarówno krzyż, 
jak i łączone nitami obramowanie, oraz bra
ma wejściowa pochodzą z Kuźnic. Na sta
rym cmentarzu, „Pęksowym Brzyzku” znaj
duje się grób z 1878 r. Franciszka Mal- 
ly’ego, długoletniego pracownika „ha- 
mrów". W ogrodzie willi „Zagórze” przy ul. 
Kasprusie nad potokiem Młyniska stoi 
krzyż odlewany w Kuźnicach w 1874 r„ z 
kolei nad Czarnym Stawem powyżej Mor
skiego Oka - krzyż biskupa Ziegleraz 1823 
r., również wyrób huty w Kuźnicach. Kilka 
krzyży nagrobnych odlewanych w Kuźni
cach znajduje się także na cmentarzach w 
Czarnym Dunajcu i Nowym Targu.
Wiele pamiątek po górnictwie i hutnictwie 
tatrzańskim, a także pochodzących z Kuź
nic, znajduje się w Muzeum Tatrzańskim w 
Zakopanem.
W kwietniu 1968 r. na murze koto dolnej 
stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch, 
w miejscu, w którym stał kiedyś kompleks 
wielkiego pieca, staraniem SITPH umiesz
czono piękną tablicę wykonaną z brązu, u- 
pamiętniającą istnienie zakładu metalur
gicznego żelaza w Kuźnicach. Napis na ta
blicy brzmi: „Tu stał wielki piec ośrodka 
hutniczego, po którym została nazwa Kuź
nice, czynny w XVIII i XIX w."

Henryk Jost
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1. . Murowanica' - jedna z ostatnich 
pozostałości po walcowni w Kuźni
cach
2. Wozownia przy drodze na Halę 
Gąsienicową zachowała się w niemal 
nie zmienionym stanie
3. Pracownicy huty „Batory1 odre
staurowali zniszczoną kratę wodo
trysku przy dawnej siedzibie Homo- 
lacsów, właścieli dóbr kuźnickich

(zdjęcia: Henryk Jost)
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(zdjęcia: Tomasz Sobecki)

1. Niszczejący dom z drugiej potowy XIX w. (ul. Rybaki 40)
2. Specyficzna sumikowo-tątkowa konstrukcja ścian, dekora
cyjne zakończenie belek i odcinające się od ciemnych ścian 
biate obramienia okien (ul. Rybaki 23)
3. Ten dom wynajmował niegdyś właściciel działki zatrzymu
jącym się flisakom i pracującym tu rybakom (ul. Stroma 6)
4. Dawny zajazd dla flisaków (ul. Rybaki 9/11)
5. Winnica - dawna osada rybacka

Akcja domy robotnicze

Rybacka osada 
w Toruniu
Zaledwie kilka minut drogi od centrum Sta
rego Miasta w Toruniu, nieco do niego na 
zachód, leży, pomijane przez liczne trasy 
turystyczne, niewielkie osiedle - relikt daw
nej toruńskiej osady rybackiej. Charakter 
zabudowy tego osiedla - a przeważają tu 
domy piętrowe o konstrukcji szkieletowej i 
niewielkie, parterowe domy drewniane oto
czone ogródkami, ustawione wzdłuż wą
skich, brukowanych uliczek - oraz malow
nicze położenie na zróżnicowanym wyso
kościowe terenie, opadającym tarasami ku 
Wiśle - stanowi o szczególnym charakte
rze i odrębności tej dzielnicy.
Historia toruńskiej osady rybackiej sięga 
czasów średniowiecznych. Badacze - na 
podstawie znalezisk archeologicznych i 
źródeł historycznych - twierdzą, że osiedle 
rybackie nad Wisłą istniało tu jeszcze 
przed założeniem miasta Torunia przez 
Krzyżaków w roku 1233. Ta średniowieczna 
osada dzieliła się na: Wielkie Rybaki (na 
wschód od dzisiejszego osiedla) i Małe 1 
Rybaki (w obecnym miejscu). Po założeniu 
miasta i wytyczeniu jego granic, teren osa- 2 

dy rybackiej znalazł się poza jego murami, 
a osada stała się jednym z przedmieść. 
Rybaki, podobnie jak i inne przedmieścia 
średniowieczne okalające miasto, stanowi
ły dla Torunia swoiste zaplecze gospodar
cze. Także i tu osiedlali się więc nie należą
cy do cechów partacze, a także rzemieślni
cy, którym prawo miejskie zabraniało za
kładania warsztatów na terenie miasta. W 
większości jednak Rybaki zamieszkiwała 
uboga ludność trudniąca się rybołóws
twem i flisactwem oraz innymi zawodami 
związanymi z komunikacją rzeczną.
Burzliwe dzieje miasta - liczne wojny i ob
lężenia - przez wiele wieków odbijały się 
niekorzystnie na terenach przedmiejskich, 
szczególnie narażonych na skutki działań 
wojennych, ponieważ nie miały umocnień 
obronnych, jakimi otoczone było miasto. 
Największe zniszczenia spowodowało ob
lężenie Torunia w czasie wojny północnej 
w 1703 r. i wojny napoleońskie. W tym 
miejscu podkreślić należy, że uwieńczone 
sukcesem natarcie wojsk napoleońskich 
na Toruń w 1806 r. dokonało się przy wy
datnej pomocy polskich szyprów, którzy 
sprawnie zorganizowali przeprawę wojsk 
na prawy brzeg Wisły. Budowa fortyfikacji 
miejskich na początku XIX w. także przy
czyniła się do częściowego wyburzenia o- 
sady oraz do pewnych zmian w układzie 
przestrzennym tej dzielnicy.
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W pierwszej połowie XIX w. nieco na pół
noc od Rybaków zaczęło wyrastać nowe, 
„bogatsze" i „ekskluzywniejsze" Przed
mieście Bydgoskie. Położona nad Wisłą o- 
sada nadal jednak zachowywała swój od
rębny charakter dzielnicy rybacko-robotni- 
czej, nierozerwalnie powiązanej z rzeką i 
stocznią. W okresie narastającej germani
zacji osada ta skupiała ludność polską, bę
dąc niejako ostoją polskości, a mieszkają
cy tu rybacy, flisacy i robotnicy posługiwali 
się specyficzną polską gwarą, którą jesz
cze dziś można na Rybakach usłyszeć. Tu
taj także mieszkali zasłużeni dla toruńskiej 
kultury: Marian Sydow(1890—1948) — publi
cysta i społecznik oraz Artur Górski (1870— 
1959) - jeden z założycieli Konfraterni Arty
stów w Toruniu.
Co pozostało do dziś z tej dawnej, zasłużo
nej w dziejach miasta osady rybackiej? W 
końcu XIX w. na Rybakach wyrosło wiele 
budynków jedno- i dwupiętrowych o kon
strukcji szkieletowej, które nieco zmieniły 
charakter osady. Mimo zmian w zabudowie 
osiedla, wędrując wzdłuż jego uliczek, co 
krok nieomal natrafić można na stare, 
drewniane chaty rybackie. Jest ich tu dużo: 
przy głównej ulicy - Rybaki nr nr 39, 9-13, 
23,40, przy opadającej ku Wiśle ulicy Stro
mej - nr nr 6 i 8, i inne. Te skromne, nie
wielkie, parterowe domy mieszkalne po
chodzą z XIX w. Otoczone są na ogół nie
wielkimi ogródkami, kilkoma drzewami, 
które wiosną i latem dodają im szczególne
go uroku. Godna uwagi jest ich konstruk
cja. Domy przedstawione na zdjęciach 
sprawiają wrażenie wykonanych w typowej 
konstrukcji sumikowo-tątkowej wspartej na 
podwalinie. Dopiero bliższa obserwacja 
pozwala dostrzec, że zastosowano tu 
szczególną odmianę tejże konstrukcji. Po
ziome sumiki wpuszczone w łątki są nad
zwyczaj cienkie, mają około 4 cm grubości, 
natomiast odpowiednią grubość ścian ob
wodowych uzyskano za pomocą cegieł 
bądź pecy, którymi to na wzór konstrukcji 
szkieletowej wypełniono płaszczyzny mię
dzy łątkami od wewnętrznej strony domu. 
Ściany szczytowe oszalowane są pionowo 

ustawionymi deskami. Deski użyte jako su
miki są nietypowo cienkie, faktura ich jest 
nierówna, słoje drewna jakby wypłukane 
przez wodę... Czy do budowy chat nie uży
wano desek z rozebranych barek rzecz
nych? Pokrycie dachów stanowi w więk
szości domów dachówka, zastępująca być 
może dawną strzechę.

Domy te są skromne, czasem ich architek
turę wzbogaca ganek lub weranda z deko
racyjnie wyciętym w drewnie „koronko
wym" ornamentem, ozdobne obramienia 
okien, malowane na biało, odcinające się 
jasną barwą od brunatnego, często dodat
kowo przyciemnionego przez smołowanie 

koloru drewnianych ścian, dekoracyjnie za
kończone oczepy i belki stropowe. Wnętrza 
rozwiązane są raczej typowo: domy są 
dwutraktowe, w trakcie znajdują się na ogół 
dwa pomieszczenia. Na osi domu jest 
przelotowa sień, do której wiodą główne 
drzwi wejściowe i drzwi od strony podwó
rza. Z sieni prowadzą też schody na pod
dasze.
Jednym z ciekawszych zachowanych przy
kładów budownictwa mieszkalnego na Ry
bakach są dwa domy przy ul. Stromej 6 i 8. 
Otoczone niewielkim sadem i ogrodem, z 
małymi podwórkami z zabudowaniami 
gospodarczymi, z całym otoczeniem jakby 
w miniaturowej skali, należały niegdyś do 
miejscowego szypra. Właściciel tej działki 
mieszkał w domu nr 8, nieco bardziej re
prezentacyjnym niż nr 6, z drewnianą we
randą (nie istniejącą już dziś), dekoracyjnie 
obramionymi oknami, we wnętrzu wyłożo
nym dekoracyjną boazerią. Dom nr 6 - 
skromniejszy, wystawiony został prawdo
podobnie przez właściciela dla zatrzymują
cych się tu flisaków lub pracujących ryba
ków. O takim charakterze tego domu prze
konują umieszczone w każdej izbie od
dzielne urządzenia ogniowe. Może widocz
ne dziś na więżbie tej chaty ślady po koł
kach świadczą o tym, że na czas wolny od 
połowu rybacy zawieszali tu swoje sieci?
Nie opodal, przy ul. Rybaki, zachowała się 
dziewiętnastowieczna, drewniana karczma 
- zajazd dla flisaków, wyróżniająca się spo
śród skromnych chat rybackich większym 
gabarytem, bogatszą bryłą i dekoracją. 
Mimo, że zachowany zajazd jest budyn
kiem z XIX w., istniejące tu karczmy - zajaz
dy od początku istnienia osady odgrywały 
w jej życiu ważną rolę. W karczmie zatrzy
mywali się i spotykali flisacy pochodzący z 
różnych, nieraz bardzo odległych miast i 
krajów, wymieniali wrażenia, opowiadali o 
swojej pracy, o miastach, z których przyby
wali i o miastach, które widzieli po drodze, 
wymieniali doświadczenia. Nie tak wiele 
zachowało się do dziś starych, flisackich 
tradycji, niewiele żyje też już osób pamięta
jących tę osadę tętniącą życiem.
Tradycje rybackie zanikają również w Win
nicy, drugiej, o równie starym rodowodzie 
rybackiej osadzie, położonej nieco na 
wschód od miasta. Z roku na rok pogarsza 
się stan zachowania dawnych domostw, u- 
bożeje ich wystrój, zanika zabytkowy cha
rakter wnętrz. Czy w przyszłości dojdzie do 
przewidywanego utworzenia skansenu o- 
sady rybackiej w Winnicy, dokąd przenie
sione zostaną zabytkowe domy z Ryba
ków? Czy może po zabiegach konserwa
torskich starej osadzie na Rybakach uda 
się zachować swoisty urok i niepowtarzal
ny charakter?

Anna Błażejewska

Fort 
„Rajsko”
Jednym z etapów rozbudowy Twier
dzy Kraków były lata siedemdziesiąte i 
początek osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Ogólna sytuacja w Europie 
spowodowała, że każde państwo u- 
znało za niezbędne ufortyfikowanie 
granic lub ważnych kierunków strate
gicznych. Galicja, jako obszar mane
wrowy, posiadała dwie duże twierdze 
- Kraków i Przemyśl, które ryglowały 
przejście wału Karpat. Kraków strate
gicznie strzegł samego Wiednia, Prze
myśl - Niziny Węgierskiej'.
Obowiązującym wówczas systemem 
obronnym był system fortowy ześrod- 
kowany, pochodzący od poligonalne
go. W tym układzie rdzeń był elemen
tem drugorzędnym i nie ulegał specja
lnym przekształceniom. W wypadku 
Krakowa rdzeniem było pierwotnie 
miasto, wokół którego zatoczono wały 
twierdzy na linii dzisiejszych Alei 
Trzech Wieszczów, później w obrębie 
pierścienia szańców oddalonych od 
rynku o około 3,5 km. Oprócz rdzenia, 
w latach dziewięćdziesiątych fortyfika
cje krakowskie zostały podzielone na 
sześć tzw. obszarów warownych, roz
graniczonych przeszkodami tereno
wymi. Twórcą założenia był generał 
Salis Soglio - szef austriackiej inży
nierii wojskowej.
Początkowo główny pierścień fortyfi
kacji składał się z wielkich fortów arty
leryjskich, odległych od siebie o około 
4,5-5 km. Wynikało to z przekonania o 
dominującej roli artylerii, blokującej 
międzypola. Doświadczenia wojny 
francusko-pruskiej zaprzeczyły tej teo
rii, zwanej „teorią obrony szkieleto
wej". Wokół głównych fortów twierdzy 
zaczęły narastać inne dzieła między- 
polowe - szańce, baterie sprzężone, a 
w latach dziewięćdziesiątych - forty 
międzypolowe pancerne i pozbawio
ne pancerza. Tak powstawały grupy 
warowne o dużej autonomii obrony. 
Ewolucja systemu fortowego ześrod- 
kowanego w kierunku systemu roz
proszonego (obowiązującego do os
tatnich lat drugiej wojny światowej) 
przechodziła przez epizod systemu 
fortowego grupowego2. Znakomitym 
przykładem tego systemu jest grupa 
fortu 51 „Rajsko”, składająca się z 
szańców IS (Infanterieschanz) nr 2, 3, 
4, wysuniętych na przedpole fortu i lik
widujących martwe kąty ostrzału z for
tu, oraz z baterii FB (Feldbaterie) nr 51 
a i b, stanowiących elementy dalekiej 
obrony całej grupy.
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Zadaniem fortu „Rajsko” (i powstałej 
wokół niego grupy warownej) była ob
rona południowych krańców Twierdzy 
Kraków, otoczonych wzgórzami i doli
nami Przedgórza Beskidzkiego. 
Skomplikowana rzeźba terenu, umoż
liwiająca prowadzenie skrytego natar
cia, była powodem umieszczenia tutaj 
jednego z dwóch najpotężniejszych 
fortów artyleryjskich - wielkiej działo- 
bitni. W latach dziewięćdziesiątych w 
sąsiedztwie fortu umieszczono dwa 
dzieła pancerne spełniające funkcje 
głównych fortów pancernych. Były to 
„Kosocice” 50 1/2 O (wschodni), „Ko- 
socice” 50 1/2 W (zachodni), „Swo
szowice" 51 1/2 oraz przyległe im ba
terie. Te obiekty, wraz ze starym for
tem artyleryjskim 50 „Prokocim” blo
kującym trakt lwowski oraz mniejszymi 
dziełami obronnymi, reprezentowały w 
1914 r. silny obszar warowny. Odegrał 
on decydującą rolę w drugiej fazie bi
twy o Kraków w dniach 6—13 grudnia 
1914 r.
Wojska XXI korpusu carskiego gen. 
Radko Dymitriewa, próbujące sforso
wać wejście do twierdzy po osi traktu 

lwowskiego wzdłuż rozlewisk pradoli- 
ny Wisły, zostały zaskoczone silnie 
skoncentrowanym ogniem artyleryj
skim z fortów VII Obszaru Warownego 
oraz artylerii ruchomej, zgromadzonej 
na tym odcinku3.
Fort nr 51 „Rajsko", będący ośrod
kiem obrony opartym na linii wzgórz 
pasma Swoszowice - Barycz, repre
zentował w 1914 r. typ nieco już prze
starzały, lecz liczący się w walkach for- 
tecznych. Był to, cytując za prof. Bog
danowskim: „... typowy fort artyleryj
ski, jednowałowy, stanowif w istocie 
potężną dziatobitnię blokującą drogę 
dojazdową do twierdzy i panującą nad 
okolicą"'1.

1 Rzut aksonometryczny fortu „Rajsko

„Rajsko" wybudowane ok. 1880 r. jest 
klasycznym fortem artyleryjskim, jed- 
nowałowym, trój bateryjnym,, o ukła
dzie doskonale symetrycznym i nary- 
sie wydłużonego pięciokąta. Całość 
otacza głęboka fosa. Usytuowany jest 
na wyniosłym wzgórzu nad doliną rze
ki Wilgi, co pozwalało na dobrą obse
rwację i pełny ostrzał.
Wystrój architektoniczny fortów w o- 
mawianym czasie pozbawiony był na 
ogół detalu. „Rajsko" odbiega nieco 
od tej reguły - oprócz klasycyzujące- 
go portalu bramy i obramień strzelni
czych ma pilastrowane ściany koszar. 
Koszary szyjowe są największym bu
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dynkiem całego założenia. Elewacja 
frontowa ma około 300 m długości. 
Nie przerwany rytm podwójnych okien 
podkreślonych tukami potęguje wra
żenie ogromu budowli. Bryła koszar 
załamana jest na kształt półbastionów. 
Załamania te odgrywają rolę kaponier 
wewnętrznych, likwidujących martwe 
pole ostrzału w rejonie placu broni.
Wnętrze budowli składa się z komór 
fortecznych przykrytych betonowymi 
monolitowymi kolebkami odpornymi 
na bombardowanie. Cegła stanowiła 
tu jedynie wypełnienie ścian. Budynek 
koszar umieszczony został na sztucz
nie obniżonym tarasie i od przedpola 
obsypany ziemnym stokiem, na któ
rym w narożach umieszczono scho
dy.
Kolejnym obiektem znajdującym się 
na osi założenia jest schron główny, 
czyli najbardziej umocniony budynek 
w forcie. Tak jak cały fort, obiekt ten 
może zadziwić swoją wielkością. Znaj
dują się w nim hale i kilka mniejszych 
sal mieszczących nigdyś laboratorium 
amunicyjne, stajnie, latryny itp.
Idąc w stronę przedpola dochodzimy 
do krytej drogi za wałem artylerii. Znaj
dują się tu betonowe schrony na amu
nicję. Za krytą drogą jest wał artylerii, 
na którym niegdyś umieszczano 14 
ciężkich armat fortecznych. Pod wa
łem biegną trzy kolebkowo sklepione

31



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

32



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

poterny prowadzące do trzech koj
ców. Dwa z nich, usytuowane na naro
żach fortu, są pojedyncze, trzeci, po
dwójny, znajduje się na osi założenia. 
Te niskie, kazamatowe budowle, wto
pione w stok fosy, miały za zadanie 
pokrycie ogniem jej dna. Fosa otacza
jąca Fort 51 jest głęboka, chociaż bez
wodna. Jej stok i przeciwstok nie mają 
charakteru stoku dzianego, a jedynie 
zakola naprzeciw kojców są na całej 
wysokości umocnione murami oporo
wymi.
Obie wojny światowe oszczędziły 
„Rajsko”, chociaż zniszczyły wiele in
nych fortów. Większość fortów prze
myskich została wysadzona w 1915 r. 
Forty krakowskie, uszkodzone przez 
hitlerowców w 1945 r., w latach pięć
dziesiątych przeznaczone były do roz
biórki, której zapobiegła kampania 
prof. K. Estreichera i dra J. Bogdano
wskiego. „Rajsko” ominęła tragiczna 
rola kaźni hitlerowskiej, która krwawo 
zapisała się w dziejach kilku warowni 
krakowskich (49 „Krzesławice”, 45 
„Zielonki", 50 „Prokocim”). Lokalizacja 
fortu nie stwarzała w okresie powojen
nym okazji do wyburzeń dla pozyska
nia miejsca i materiału. Około 13 lat 
temu obiekt dostał nowego lokatora - 
Spółdzielnię Spożywców „Społem”. 
Założono w nim magazyn mąki i dzięki 
temu stan techniczny obiektu jest ra
czej dobry. Oprócz pęknięcia w poter- 
nie, powstałego w czasie wybuchu 
prochowni w Podgórzu w 1909 r„ fort 
nie ma większych uszkodzeń.
Z oryginalnego wyposażenia zacho
wało się wiele elementów, m.in. głów
ne podwójne wrota fortu, stalowe tar
cze strzelnic w koszarach szyjowych. 
W schronie głównym pogotowia znaj
dują się oryginalne drzwi malowane w 
ukośne czarno-żółte pasy - kolory c.k. 
monarchii. Zachowały się też fragmen
ty wyposażenia latryn. Na wale artyle
ryjskim zostały wtórnie dziś ustawione 
lekkie pancerne kopuły, które zabez
pieczały stanowiska obserwacyjne. W 
sklepieniach kojców przetrwały potęż
ne haki, służące do zaczepienia wielo
krążka do wymiany luf armatnich. We 
wszystkich obiektach fortu zachowały 
się wieszaki na broń. Nadal czytelny 
jest układ otoczenia.
Obecnie jako magazyn użytkowane są 
koszary szyjowe i częściowo schron 
główny. Oba te budynki połączone zo
stały współczesnym korytarzem. Te 
części fortu, które są użytkowane, 
znajdują się w dobrym stanie tech
nicznym. Gorzej jest z tymi, które nie 
mają lokatorów. Wymagają one szyb
kiej interwencji. Kojce pojedyncze i

2.3. Główny schron (2) i jego wnętrze (3)
4. Wejście do koszar szyjowych
5. Kojec podwójny w fosie
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6. Wejście do kojca pojedynczego
7. Stalowa tarcza strzelnicy w koszarach szyjo
wych

(rys. i zdjęcia Teresa Drozdowska)

podwójny, schrony, dawne stajnie i 
sanitariaty w schronie głównym powo
li niszczeją i jeżeli fort nie znajdzie me
cenasa, który obejmie patronat nad 
całością budowli, ich stan będzie co
raz gorszy.
Co na to można poradzić? Wiosną 
1985 r. wydawało się, że fort znajdzie 
nowego użytkownika. Archiwum Mia
sta Krakowa, zainteresowane dużym 
obiektem, wyraziło chęć zapoznania 
się z dokumentacją dotyczącą „Raj
ska". Fort spełniał wszystkie warunki 
przestrzenne dla przechowywania 
zbiorów. Przeszkodą nie do pokona
nia stała się obecność mikrofauny 
mącznej, która pozostała po dotych
czasowym użytkowniku i może stano
wić znaczne zagrożenie dla archiwa

liów. Karty inwentaryzacyjne, wykona
ne przez Koło Architektury Militarnej 
przy Politechnice Krakowskiej, odło
żono na półkę i dalej nie wiadomo, czy 
fort znajdzie lokatora, który pozwoli 
wykorzystać ten niezwykle cenny za
bytek.

Agata Zachariasz 
Teresa Drozdowska

Przypisy
1. J. Bogdanowski, Fortyfikacja austriacka 
na ziemiach polskich w latach 1850-1914, 
„Studia i Materiały do Historii Wojskowoś
ci”, t. XII, 1966, oraz J. Bogdanowski, Wa
rownie i zieleń Twierdzy Kraków, Kraków 
1979.
2. M. Rogalski i M. Zaborowski, Fortyfika
cje wczoraj i dziś, Warszawa 1978.
3. Byt to jeden z pierwszych wypadków 
stosowania tzw. nawały ogniowej. Kolejny 
przykład tak wielkiego nagromadzenia ar
tylerii (1 działo na 10 m frontu) pochodzi z 
1916 r., z z okresu bitwy pod Verdun.
4. J. Bogdanowski, Fortyfikacja ...

Fajki
Przy okazji różnego rodzaju „wykop- 
ków” w starych partiach miast, na sto
kach nowożytnych fortyfikacji, a cza
sami po prostu gdziekolwiek - na or
nym polu przy drodze, nad jeziorem, 
można natknąć się na gliniane frag
menty fajek: ułamki cybuchów różnej 
długości, niekiedy ozdobione geome
trycznym lub roślinnym ornamentem 
albo też główki rozmaitych kształtów i 
wielkości. Te ostatnie budzą większe 
zainteresowanie przypadkowych zna
lazców; ponieważ prawie zawsze no
szą tajemnicze znaki - literowe, cyfro
we bądź figuralne, odciśnięte najczęś
ciej na ostrodze, a czasami na bocznej 
ściance główki. Na ogół znalazca nie 
zdaje sobie sprawy, że trzyma w ręku 
zabytek liczący trzysta lub więcej lat. 
Bo historia europejskiej fajki glinianej 
sięga ostatniej ćwierci XVI w. Glina 
była pierwszym surowcem użytym do 
wyrobu fajek w Europie, a miało to 
miejsce w Anglii. Popyt na pierwsze 
fajki gliniane byt duży, proporcjonalny 
do zainteresowania, z jakim spotkał 
się zwyczaj palenia tytoniu przywiezio
ny przez odkrywców Nowego Świata; 
stąd też produkcja fajek stała się 
wkrótce odrębną i intratną dziedziną 
rzemiosła. W 1619 r. powstał w Londy
nie pierwszy cech „wypiekaczy” - jak 
się wówczas mówiło - fajek. W swym 
najlepszym okresie, w XVIII w., skupiał 
136 członków.
Producenci fajek byli też wśród angiel
skich purytanów, którzy na początku 
XVII w. uciekali na kontynent przed re
presjami religijnymi. To za ich pośred
nictwem umiejętność wyrobu fajek z 
gliny przeszła do Francji, Niemiec, Ho
landii, Danii. Wśród europejskich o- 
środków tego rzemiosła zasłynęła 
Gouda - niewielkie miasteczko w Ho
landii, w którym w 1617 r. osiedlił się 
jeden z purytańskich uchodźców z 
Wysp Brytyjskich - William Baenelt. 
Mariaż doświadczeń przybysza z bo
gatymi pokładami glinki kaolinowej w 
pobliżu Goudy uczyniły z tego miasta 
najsłynniejszy w świecie ośrodek faj- 
czarstwa.
Już na początku XVII w. fajki przestały 
być anonimowe. Ich wytwórcy, idąc za 
przykładem Johna Stuckneya z Wap-
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ping, który od 1603 r. zaczął jako pier
wszy sygnować swe wyroby inicjałami 
IS, wyciskali na nie wypalonych jesz
cze wyrobach swoje znaki rozpoznaw
cze. Także w XVII w. pojawiły się pier
wsze fajki ozdobne. Cybuch dekoro
wano najczęściej ornamentem geo
metrycznym wyciskanym za pomocą 
radetka. Główkę zdobiono motywami 
roślinnymi, heraldycznymi, formowano 
w kształcie głów postaci historycz
nych, alegorycznych, fantastycznych. 
Starano się przy tym dostosować jej 
kształt estetyczny do obowiązujących 
wówczas kanonów. Fajki zdobione 
stanowiły jednak niewielką część pro
dukcji, są dziś rzadkie, a tym samym 
bardzo cenione przez kolekcjonerów.

1. Główki fajek glinianych - produkcja prawdopo 
dobnie rodzima, poniżej ubijacz do fajki wykona
ny z kości (koniec XVIII w.)
2. Fajka gliniana złożona - „lulka' oraz oryginalny 
tytoń (Niemcy. XIX w.)
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3. Fajki jednorodne - od lewej: współczesna ho
lenderska, turystyczno-pamiątkowa, fajka z We- 
sterwaldu (Niemcy) z XVIII w. oraz fajki holender
skie z początku XVII w.
4. Główki Julek" z XVIII-XIX w.
5. Ozdobne główki glinianych fajek jednorodnych 
(Anglia, XVIII-XIX w.)
6. Budowa glinianej fajki jednorodnej

(zdjęcia Eugeniusz Pawlowski, 
rys Wiesław Łuczak)

W tym miejscu należy się Czytelnikom 
istotne wyjaśnienie. Cały czas mam na 
myśli fajki jednorodne, tzn. takie, w 
których główka i cybuch stanowiły 
niepodzielną całość. W polskiej litera
turze przyjęło się nazywać je „pianka
mi", a częściej fajkami holenderskimi, 
przy czym to ostatnie określenie ozna
cza typ wyrobu, a nie jego pochodze
nie. Ponadto były jeszcze w użyciu 
inne fajki - gliniane, zwane lulkami, w 
których z gliny wykonana była tylko 
główka, osadzona na oddzielnym, za
zwyczaj drewnianym cybuchu. Lulki 
pojawiły się później i w Europie Za
chodniej były znacznie mniej popular
ne.
Cechą charakterystyczną „pianki" był 
długi, mierzący do 40 cm cybuch. Dłu
gość ta była tylko wymysłerh mody
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gdzie działają liczne kluby miłośników 
glinianej fajki i wydawana jest obfita 
literatura na ten temat. W Polsce do 
niedawna zagadnienie to nie cieszyło 
się zainteresowaniem ani zawodo
wych historyków, ani hobbystów. Uka
zują się co prawda od czasu do czasu 
artykuły prezentujące fajki wydobyte 
podczas badań archeologicznych, za
wierają jednak one wiele błędnych 
stwierdzeń, a stawiane hipotezy są 
czasami wyważaniem otwartych drzwi. 
Przykładem może tu być artykuł Eleo
nory Li sowę j Zbiór fajek odkrytych pod
czas badań ratowniczych na trasie W- 
Z we Wrocławiu (Silesia Antiqua, t. 25. 
1983). Autorka zaprezentowała w nim 
bardzo ciekawy materiał, nie miała 
jednak pod ręką katalogu sygnatur 
stosowanych na fajkach, co doprowa
dziło do wielu nieprawdziwych stwier
dzeń na temat proweniencji i datowa
nia eksponatów.
Ostatnio grupa ludzi zainteresowa
nych dawną fajką glinianą założyła w 
Gdańsku Klub Kolekcjonerów Fajek 
Glinianych, który stawia przed sobą 
zadanie stopniowego wypełniania tej 
luki w historii polskiej kultury material
nej. Chcemy pokusić się o określenie 
kierunków i wielkości importu, zająć 
się zagadnieniem produkcji fajek gli
nianych w Polsce. Wiadomo, że fajki 
jednorodne byty produkowane m.in. 
na Śląsku, a lulki w Warszawie, nie 
znamy jednak ani jednego warsztatu 
wyrabiającego fajki nawet w tak du
żym ośrodku produkcji rzemieślniczej, 
jakim był w interesującym nas okresie 
Gdańsk. Klub zamierza także zająć się 
poszukiwaniami archiwalnymi i zagad
nieniami typowo kolekcjonerskimi.

czy fajczarskiej fantazji. Dym przecho
dząc przez tak długi kanał chłodził się 
i oczyszczał, tym samym fajka zapew
niała wyższy komfort palenia. To z ko
lei sprawiało, że fajka holenderska nie 
miała równej sobie konkurentki. 0- 
wszem, były w tym samym czasie fajki 
wykonane z drewna, później z porce
lany i pianki morskiej, jednak gusto
wało w nich jedynie wąskie grono mi
łośników tytoniu. Fajka gliniana ustą
piła miejsca dopiero w połowie XIX w. 
i to papierosowi.
Mówiąc o cechach jednolitej fajki gli- 
nanej należy wspomnieć o jeszcze 

jednej z nich - o nietrwałości wynika
jącej ze skojarzenia długości wyrobu z 
jego kruchością. Na szczęście fajki 
gliniane byty względnie tanie. Połącze
nie nietrwałości z niewysoką ceną 
sprawiło, że tam, gdzie fajki gliniane 
były w masowym użyciu, ziemia na
gromadziła bardzo wiele ich fragmen
tów, które teraz cieszą kolekcjone
rów.
W krajach zachodnioeuropejskich 
zbieranie fajek glinianych, a właściwie 
ich części jest bardzo popularną for
mą kolekcjonerstwa. Dotyczy to 
zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Holandii,

Janusz Charytoniuk

Wybrana literatura
1. J. Charytoniuk, Komentarz do wystawy 
fajek glinianych Edwarda Zimmermanna - 
Antonin'87, Gdańsk 1987.
2. Clay Pipe Manufacturing Processes in 
Gouda, Holland, Oxford 1980.
3. A. Dunhill, The Pipe Book, Londyn 
1969.
4. S. Holćik, Fajky, Bratysława 1984.
5. L. Libert, Von Tabak, Dosen und Pfeifen, 
Lipsk 1984.
6. H. Tupan, Wolken van genot, Assert 
1983.
7. S. Laansma, Pijpmakers en pijpmerken 
1724-1865.

37



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Polskie herby 
na zabytkach
MORA, Morawa, Murzynowa - głowa mu
rzyńska białą bindą przewiązana. W klejno
cie strusie pióra. Znany już w XV w., pocho
dzi z Hiszpanii lub Włoch, skąd do nas 
pono już w XI w. przywędrował. Herbowni: 
Grzymata, Korytowski, Kozuba, Mieszko- 
wski, Morenda, Murysson, Nietyxa, Sta
wski, Szorc, Żwan.
POGONIĄ, Pogoń Polska - ręka zbrojna z 
mieczem z obłoku wychodząca. W klejno
cie takaż ręka bez obłoku. Herb znany już w 
XV w., mówią, że nadany przez Władysława 
Jagiellończyka pewnemu rotmistrzowi za

ucięcie w bitwie ręki wroga wraz z mie
czem. .Herbowni: Bielunka, Hunorowski, 
Kamieniczny, Kta/owski Minczer, Pleszko- 
wski, Poczobod, Potemkin, Radamski, 
Repliński, Sando, Ujejski, Wandzon, Za- 
tuczski.
DROGOMIR - trzy nogi zbrojne, w kola
nach zgięte, złączone udami, mtyńcem uło
żone. W klejnocie strusie pióra. Powiadają 
że przez trzech rannych braci na Psim Polu 
nabyty. Herbowni: Drogomir, Kikut, Kuliko
wski, Potrykowski, Romatowski, Sado
wski.
RAWA, Rawicz - panna w koronie i białej 
sukni, z rozpostartymi rękoma siedzi na 
czarnym, kroczącym niedźwiedziu. W klej
nocie między jelenimi rogami pół wspięte
go niedźwiedzia z różą w łapie. Znany już w 
XIV w., pono z Lotaryngii przez Czechy do

MORA POGONIĄ DROGOMIR RAWA POGOŃ LIT. HlPOCENTAURUS SAMSON

(rys. Anna Drewnowska)

1. Pogoń Litewska na stopie póżnogotyckiego 
pacyfikału ofiarowanego katedrze gnieźnieńskiej 
przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka

2. Rawicz grawerowany na ściance relikwiarza o- 
fiarowanego w 1533 r. katedrze gnieźnieńskiej 
przez kanonika Wojciecha Załuskiego

3. Rawicz pod insygniami biskupimi repusowany 
na cokole barokowego świecznika ofiarowanego 
kościołowi w Kruszwicy przez biskupa Pawła Wo- 
tuckiego w 1622 r.

(zdjęcia: Wacław Górski) 

nas przyszedł. Herbowni: Baranowski, Bie
drzycki, Bielski, Binbink, Boguski, Borysze- 
wski, Celgowski, Chobrzyński, Czerski, 
Czysta, Dąbrowski, Dębiński, Dembiński, 
Dergon, Drzewiecki, Gatimski, Gano Lipski, 
Gawroński, Gniewosz, Gotyński, Gorski, 
Gowarczewski, Goworek, Grądzki, Grot, 
Grotowski, Gut, Jarocki, Jasieński, Jasilko- 
wski, Jastkowski, Jeziorkowski, Kamieński, 
Karwowski, Kiemlicz, Kieniewicz, Kłocze- 
wski, Kosecki, Kosiński, Kostro, Kraśnicki, 
Kurosz, Lasota, Leniek, Linowski, Lipicki, 
Małgniewski, Męczyński, Mełgniewski, 
Meysztowicz, Michowski, Mikułowski, Nie
działkowski, Niemcewicz, Niesielkowski, 
Noskowski, Nowomiejski, Nożowski, Okol- 
ski, Olędzki, Olszewski, Oski, Ostrowski, 
Otrembus, Owsiany, Ożarowski, Ozga, 
Podczaski, Prandota, Prusiński, Prószyń
ski, Przyjemski, Pszczyński, Rąblewski, Ra
ciborski, Radziejowski, Reszczeński, Ro- 
goliński, Rokicki, Rudziński, Rusiecki, 
Samborzecki, Siedlecki, Skawiński, Skin- 
der, Skowieski, Słupecki, Snopkowski, Sło- 
merecki, Stecki. Suliszewski, Sum, Szczer
ba, Szydłowski, Tadejowski, Trzciński, 
Warsz, Węgrzynowski, Witkowski, Wisimir- 
ski, Wojciński, Wojczyński, Wolski, Wot- 
miński, Wotucki, Wożnicki, Zaborowski, 
Zaczkowski, Zaćwilichowski, Załuski, Za
wada, Ziemacki, Żelazo, Żotędkowski, 
Żwan.
POGOŃ LITEWSKA - na siwym koniu ry
cerz zbrojny, z tarczą, na której krzyż po
dwójny, i z mieczem wzniesionym. Byt to 
nie tylko herb Księstwa Litewskiego, ale i 
herb rodowy. Pieczętują się nim rodziny 
wywodzące się od Giedymina, jako to Ja
giellonowie, a także inni (wg Leszczyca): 
Bielski, Boremlski, Chowański, Czartory
ski, Giedymin, Izastawski, Kobryński, Korę 
'cki, Koryatowicz, Korybut, Koszorski, Ko
walski, Lingwieniewicz, Lu,komiski, Nowo
sielski, Olelkowicz, Olgierd, Pruński, Rybi
cki, Sanguszko, Trubecki, Zasławski.
Istnieje też herb Pogoń Ruska, gdzie 
mąż zbrojny nie mieczem walczy, lecz 
włócznią, a wyobrażają go jak św. Jerzego, 
gdy leżącego pod koniem smoka kole - 
herbem takim pieczętują się rodziny wywo
dzące się od Ruryka- m.in. Poniński i Szuj
ski. Bywa też, że jeźdźca tego nagim przed
stawiają - tym pieczętuje się Czetwertyń- 
ski.
HlPOCENTAURUS - w srebrnym polu siwy 
centaur z tuku strzałą mierzy do węża, który 
miast końskiego ogona w górę się podno
si. W klejnocie strusie pióra. Na Litwie roz 
powszechniony, legenda powiada, że od 
Rzymian się wywodzi. Herbowni (wg Lesz
czyca): Dorszprung, Dubrowicki, Gedrojć, 
Ginwitt, Gojtus, Holszański, Hornostaj, Hor 
nostajski, Jamont, Kulwiec, Mickiewicz, 
Mieciecki, Paliszewski, Rukiewicz, Soto- 
miej, Strawiński, Szawelski, Świrski, Utenu- 
szowicz, Wiazeński, Zdanowicz, Żywibunt. 

SAMSON - biblijny siłacz paszczę lwu roz
dzierający. W klejnocie strusie pióra. Herb 
znany już w XV w. Herbowni: Bielicki, Blęc- 
ki, Jabłoński, Jaromirski, Karczewski, Ko 
kalewski, Kosicki, Koszycki, Lojecki, Ma 
słowski, Olewiński, Proski, Rosicki, Rych- 
towski, Samsonowicz, Skrzydlewski, Watta, 
Zakrzowski.

Michał Gradowski
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Oj, góry 
nasze góry...
Pozwólcie Państwo, że zanim znajdziemy 
się w górach, staniemy pośród mazowie
ckich równin, na łąkach rozciągających się 
gdzieś, nad Utratą, rzeką młodości Fryde
ryka Chopina. Idziemy ledwie widoczną 
pośród traw ścieżyną. Ileż tu wonnych kwit
nących roślin, łąka przypomina kobierzec. 
Nagle zjawia się przed nami wodna so
czewka, nie większa od stołu w uczciwej 
jadalni. Otaczają nas trzciny, oczerety, sito
wie. Pachnie wodna mięta, złocą się błotne 
lilie. Odrobina wilgoci wystarczyła, by hoj
na natura właśnie tu zgrupowała zupełnie 
inne gatunki roślin, a i zwierząt, tych, które 
lubią bratać się z wodą.
Jeśli takie metamorfozy jakości dostrzega
liśmy na zwykłej łące, to cóż dzieje się w 
górach, na ich zboczach, szczytach, w 
przepastnych kotlinach, w jeziorach zawie
szonych pomiędzy skalnymi urwiskami. Tu 
wszystko jest inne, inny też staje się stosu
nek każdego człowieka do Matki Przyrody i 
Najwyższej Inteligencji, która w bezmiarze 
czasu uformowała to, co podziwiamy.
Góry można kochać, można też nienawi
dzić, nie można wszakże ich nie podziwiać. 
Jakaż szkoda, że środowiska Tatr, tego 

polskiego fenomenu kulturowo-krajobrazo- 
wego, nie znali: Mickiewicz, Słowacki, Kra
sicki, Chopin, Norwid czy nawet Moniu
szko, który usiłował zbliżyć się do tego 
„cudu”, mając świadomość powierzchow
ności tego, co poznał. Przytoczona tu pleja
da sławnych nazwisk, którą można by po
dwoić i potroić, miała za cel wykazanie, jak 
późno wchodzą Tatry do naszej kultury. 
Późno, ale za to mocno. Wprowadzenie gór 
i góralszczyzny do naszego malarstwa, 
poezji, muzyki nosi charakter „wielkiego 
odkrycia” i stanowi wręcz szczególne zja
wisko kulturowe. Dokonała tego niewielka 
grupa ludzi i to notabene z nizin. W tym 
odkryciu jednak czaiły się wielkie niebez
pieczeństwa. Góry stanowiły taką potęgę, 
że w czasach Stanisława Witkiewicza czy 
Karola Szymanowskiego nikt nie przypu
szczał, że może im grozić jakieś niebezpie
czeństwo. Wyobraźnia ludzka nie sięgała 
wówczas tak daleko, by przewidzieć napór, 
jakiemu podlegać będzie ten drobny, ale 
za to na wskroś inny skrawek Polski.
W okresie międzywojennym i tuż po wojnie 
sprawy polskich Tatr i ich dziewiczego ma
jestatu bronili nieliczni ludzie. Nazywano 
ich podówczas ironicznie „ochraniarzami”. 
Byli to profesorowie: Władysław Szafer, 
Walery Goetel, Gerard Ciołek, Witold Dal- 
bor, Stefan Żychoń. Polskie Tatry mają tym 
ludziom wiele do zawdzięczenia. Oni nie
liczni, niekiedy wbrew opinii społecznej, 
bronili charakteru tego drobnego skrawka 
Polski, będącego wielkim uroczyskiem. 
Bronili przed tym, co wydarzyło się już u 

naszgo południowego sąsiada, gdzie góry 
zbratały się z betonem i asfaltem.

★ ★ ★

Sięgam do swych pamiętników. Człowiek, 
który żyje 60 lat, długo żyje, ma o czym 
wspominać. Oto nad Morskim Okiem sta
nąć miała żelbetowa struktura, jak to się 
wówczas mówiło „godna naszych cza
sów". Pewien profesor projektowania ar
chitektonicznego powiedział: słuszna de
cyzja, skrajnie awangardowa architektura w 
tej scenerii - to świadome zastosowanie 
kontrastu. Tak widziałby to sam Michał A- 
nioł. Oj, zaczerwieniliby się dziś ze wstydu 
ludzie lansujący wówczas własne projekty 
wbrew polskiemu Bogu i wbrew logice. 
Przypominam swą rozmowę z prof. Włady
sławem Szaferem, ojcem mego przyjaciela 
Przemysława, architekta . Powiedział wów
czas: póki życia, nie pozwolę tym „od 
rajzbretów” splugawić tego miejsca. Udało 
się! Ciekawa sprawa. Ochrona polskich 
Tatr i Podtatrza wiąże się z działalnością 
wybitnych jednostek i drobnych, pozornie 
mało znaczących stowarzyszeń i towa
rzystw. Państwo, jak dotychczas, okazało 
się dziwnie bezsilnie w omawianej spra
wie...
Ktoś, kto pisze tak kategorycznie, musi li
czyć się z repliką. Musi być przygotowany 
na konieczność odpowiedzi udowadniają
cej słuszność twierdzenia. Gdy zajdzie po
trzeba, odpowiem. Na razie wszakże 
stwierdźmy, że presja na nasz krajobraz al
pejski jest przeolbrzymia. Przeciwstawić (rys. Wiktor Zin)

39



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

się jej miały odpowiednie ustawy i narodo
wa świadomość o konieczności ich re
spektowania. Zawiodło jedno i drugie. U- 
stawy były i są zbyt liberalne, do końca nie 
przemyślane. Niekiedy jedne przeczą dru
gim. Egzekwowanie tych ustaw jest mało 
skuteczne. Aż dziw bierze, źe w socjali
stycznej gospodarce aż tyle może inicjaty
wa prywatna i prywatny kapitał. Jakże czę
sto słyszy się właśnie tu w górach, że pra
wo jest rzeczą świętą, jego deptać nie nale
ży, ale któż zabroni „obejść je". To obcho
dzenie prawa stało się powszechnie stoso
waną cnotą.
Jeśli chcemy ochronić nasze góry przed 
totalną dewastacją, musimy objąć je nieco 
inną ochroną niż obecna. Raka nie wyleczy 
się aspiryną. Trzeba w działaniach legisla
cyjnych dopomóc władzom lokalnym. Nie
kiedy są one bezsilne. Presja potężnych 
instytucji nie liczy się z żadnymi zakazami i 
nakazami. Powstają wciąż nowe uzdrowi
ska, domy wypoczynkowe, wille. Można 
nawet mówić o „instytucjonalnych łapów
kach". Najważniejszą sprawą jest lokaliza
cja. Lokalizacja na południowym stoku po 
„lekkim przerzedzeniu lasu". A co ze ście
kami? A co z zapyleniem? Kotłownie mno
żą się. A co ze skażeniem atmosfery? Efekt 
tego? Przeludniliśmy to, czego naturą jest 
pustka. Nagłośniliśmy to, co winna otaczać 
wielka cisza. Rozdrobniliśmy to, co zadzi
wiało swymi monumentalnymi masywami. 
Zbrukaliśmy to, czego istotą była krysta
liczna czystość.
Opamiętajmy się. Jeśli dewastacja pol
skich Tatr będzie postępowała w takim 
tempie, po roku 2000 staniemy i pod Gie
wontem oko w oko z katastrofą ekologicz
ną.
I jeszcze jedna sprawa. Skały mają swój 
własny geologiczny kalendarz, przy którym 
kalendarz życia ma wręcz znikome wartoś
ci. Otóż godzi się zauważyć, źe na skutek 
naszej cywilizacji technicznej, w tempie 
przyspieszonym zaczynają niszczeć forma
cje skalne znajdujące się w otoczeniu re
gionów uprzemysłowionych. A więc zagro
żenia sięgnęły aż tak wysoko!
W tym eseju pragnąłem zwrócić uwagę 
Czytelników na konieczność szybszej i 
skuteczniejszej obrony tego, co bez prze
sady jest prawdziwym skarbem Polski. To, 
że mamy zatruty Bałtyk, wiedzą już wszys
cy, niechże dowiedzą się, że i nasze Tatry, i 
Podtatrze grozą swej sytuacji doścignęły 
morza. Leczenie każdej choroby winno być 
poprzedzone diagnozą. Najwyższy czas, by 
dla interesującego nas obszaru dokonać 
takiej diagnozy. Zacząć trzeba od inwenta
ryzacji i segregacji wszystkich zagrożeń, by 
ująć sprawę kompleksowo. Tu muszą wy
powiedzieć się geolodzy, leśnicy, architek
ci i lekarze. Jeżeli tego nie dokonamy już 
teraz, przeklną nas przyszłe pokolenia, na 
co w pełni zasłużymy.

Wiktor Zin

Epitafium 
dla dwóch 
ulic?
Do „letniej stolicy Polski”w ostatniej 
ćwierci XIX w. furki zwoziły elitę inte
lektualną i artystyczną. Jej dziełem jest 
do dziś aktualny „mit zakopiańsko-ta- 
trzański”. Najogólniej rzecz traktując, 
można sprowadzić go do przekonania 
o nobilitującym rezultacie zetknięcia 
się z wszystkim, co zakopiańskie, gó
ralskie, tatrzańskie. Zakopane ma nie
zwykle wysoką lokatę w opinii po
wszechnej jako obszar, gdzie spełnia 
się „coś tajemniczego". Wydawałoby 
się, że taki stosunek społeczeństwa 
do Zakopanego zobowiązuje do nale
żytego gospodarowania tym, co z 
dawnych lat pozostało.
Zakopane jest zabytkiem. Z okresu 
tworzenia wspomnianego mitu pozo
stały pod Tatrami wille w „stylu zako
piańskim”, projektowane przez Sta
nisława Witkiewicza, głównego wyra
ziciela i twórcę legendy, świadomego 
jej siły oddziaływania. Obok budowli 
we własnym stylu, istnieje tu jeszcze 
cenione budownictwo ludowe, archi
tektura autoryzowana, często o wybit
nych wartościach oraz architektura 
tworzona bezimiennie - również na
znaczona specyficznymi cechami tego 
regionu.
Zabytkowy zespół zabudowy Zakopa
nego jest jednak stale trzebiony, przy
słaniany, odsuwany z pola widzenia. Z 
każdym rokiem dobra kulturowe Zako

panego ulegają uszczupleniu - tym 
samym następuje degradacja pozycji' 
miasta jako aktywnego czynnika kultu
ry. Na przykładzie dwóch ulic: słynnej 
Kościeliskiej i mato znanego Chyco- 
wego Potoku pragnę ukazać metody 
niszczenia zakopiańskiej zabudowy. 
Chociaż ul. Kościeliska zatraciła ce
chy dawnej wioski, traktowana jest jak 
stara wieś. Usytuowane tu budynki 
pochodzą na ogół z drugiej połowy 
XIX w. Do najstarszych należą kaplica 
Gąsieniców i kościół. Wiek XX dodał 
kilka domów, które nawet przy sporej 
kubaturze (np. „Strug”) poprawnie i 
harmonijnie wpisały się w pejzaż ulicy. 
Tak sformułowana charakterystyka 
wydaje się świadczyć o conajmniej 
dobrej sytuacji zabytkowego zespołu. 
Jest to jednak całkowicie fałszywe. 
Zostały tu bowiem pominięte czynniki, 
które określiłabym jako aranżujące: o- 
toczenie zespołu, pozbawionego 
częściowo tzw. otuliny oraz liczne 
szczegóły, których zastosowanie po
woduje wrażenie nieautentyczności 
zabudowy. Do pierwszych należy 
przede wszystkim brutalne, niezgodne 
z naturalnym układem komunikacyj
nym Zakopanego przybliżenie bloków 
osiedla Kasprusie, włamujących się 
twardymi kształtami w widok Tatr. 
Oglądane z Kościeliskiej osiedle 
sprawia przykre wrażenie chaosu. 
Chociaż w proporcji do długości ulicy 
jest to nieduży fragment, lecz - kore
spondując z jej najbardziej wartościo
wą partią - daje negatywny rezultat. Tu 
właśnie znajduje się grupa malowni
czych, do tej pory nie zmienionych 
chłopskich domostw, wśród nich bu
dynek pierwszej szkoły snycerskiej i
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zbyt starannie wyprowadzonym deta
lem (np. niemal identyczne kołkowa
nia odrzwi) pogłębia wrażenie sztucz
ności tej jeszcze ciągle malowniczej 
ulicy. Jak gdyby z niej duch ulatywał. 
Uliczką Chyców Potok konserwatorzy 
nie interesują się. Idąc od góry, widok 
na nią obejmuje rama wiaduktu kole
jowego z XI w. Zabudowa, swobodnie 
i luźno rozmieszczona po obu stro
nach drogi biegnącej wzdłuż potoku, 
gęsto przetkana wysokimi drzewami 
była pięknym świadectwem tego ok
resu, gdy góralska kultura nabierała 
nowych cech, „popaniatych”, czyli po-

1. Ul. Kościeliska, widok spod „Koliby" przez 
zrujnowany most
2. Willa „Orla” przy ul. Kościeliskiej
3. Zagroda przy ul. Chyców Potok 6

Witkiewiczowska „Koliba". Mniejszym 
złem jest odległy widok hotelu „Kas
prowy”. Wśród szczegółowych man
kamentów, oprócz nadużycia cementu 
w chodnikach, ogrodzeniach i podmu
rówkach oraz zabiegów modernizacyj
nych, np. przebudowa bodaj najstar
szej chałupy Nawsiów na wątpliwej u- 
rody dom jednorodzinny lub wymiana 
budulca „Orlej", a także zbędna wy
miana pierwotnej substancji z pozo
stawieniem tego samego budulca, ła
twa likwidacja zabudowań gospodar
czych, ogrodzeń itp. - istotne wątpli
wości budzi działalność rekonstruk
cyjna.
Ochrona zespołów budownictwa 
drewnianego stanowiła problem dla 
służby konserwatorskiej już w końcu 
lat pięćdziesiątych, ale praktyczną 
działalność rozpoczęto po 1960 r. 
Wśród kilku wówczas podjętych akcji 

objęcie ochroną konserwatorską ul. 
Kościeliskiej było chyba najbardziej 
skuteczne. Jak wszystkie działania no
watorskie, prace wtedy wykonane nie 
były bezbłędne. Podstaw do rekon
strukcji zniszczonych szczegółów szu
kano w książkach Władysława Matla
kowskiego o budownictwie drewnia
nym i zdobnictwie na Podhalu. Nie 
zdawano sobie sprawy z faktu, że te 
opracowania, skądinąd świetne, nale
ży traktować krytycznie, że ich wartość 
źródłowa ma swe ograniczenia w celu, 
dla jakiego powstawały w końcu XIX 
w., a miały być po prostu wzornikiem 
dla Oprawiających „styl zakopiański". 
Wytworzony na podstawie znajdują
cych się w dziełach Matlakowskiego 
stereotyp jest do dziś stosowany. Na 
ul. Kościeliskiej coraz to nowy budy
nek o „poprawionych” proporcjach 
dachu, „uzupełnionych” pazdurach, ze 

chodzących od przybyszów. Właśnie 
w Chycowym Potoku usłyszałam takie 
określenie zastosowane do sosrębu, 
ozdobionego witkiewiczowską wicią 
zwijaną z kwiatami lelui. Obecnie tego 
typu dekoracje górale uważają za 
rdzenne. Uliczka stanowiła niezły prze
gląd budownictwa - od skromnej, tra
dycyjnej zagrody z końca XIX w. aż po 
góralską „willę” połączoną z częścią 
gospodarczą z lat trzydziestych XX w. 
Drzwi wejściowe jednego z budynków 
oraz umeblowanie białej izby wykonał 
sławny dzięki Matlakowskiemu i Wi
tkiewiczowi Jan Kluś Harendzki z Ol- 
czy - pierwszy góralski stolarz i sny
cerz zafascynowany Witkiewiczowską 
ideą.
Obecnie na początku uliczki stoi kilku- 
kondygnacyjny budynek (biurowiec?) 
o niespokojnej sylwecie, złożonej z u- 
skokowo nałożonych na siebie brył. W
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4. Zagroda przy ul. Chyców Potok 19
(zd/ęcia: Barbara Tondos)

dalszym jej ciągu pomiędzy stare 
domy wciskają się zabudowania skła
dów i magazynów; zajmują dziś całą 
przestrzeń między Chycowym Poto
kiem i osiedlem Szymony.
Szczupłość miejsca nie pozwala na 
pogłębianie analiz konserwatorskich. 
Toteż ten tekst można uważać za jesz
cze jeden sygnał, za próbę doraźnego 
objaśnienia metod, w ostatecznym 
wyniku prowadzących do likwidacji 
zabytkowego zespołu zabudowy Za
kopanego. Podobnie postępuje się z 
innymi częściami miasta. Przyjrzenie 
się dwom ulicom, z których jedna jest 
uważana za wizytówkę, najbardziej re
prezentacyjny, sztandarowy zabytek, 
druga zaś. nigdy nie była traktowana 
jako dobro kultury (co świadczy, że 
Zakopanem opiekują się dyletanci!), 
pozwala wysnuwać jak najgorsze 
wnioski dla przyszłości miasta.
W próbie podsumowania należałoby 
podkreślić, że Zakopane w duchowej 
kulturze Polski ma wartość pamiątki 
narodowej. Jako zespół zabytkowy 
charakteryzuje się nietypowym, lecz 
swoiście logicznym, niestandardo
wym układem komunikacyjnym i ład
ną zabudową. Wśród budowli autor
skich jest sporo budynków o wybit
nych walorach estetycznych, dorów
nujących dobrym, światowym osiąg
nięciom. W sumie - jest to zespół o 
mocnych cechach indywidualnych, o 
znacznej oryginalności, nawet na fo

rum europejskim. Każde stwierdzenie 
o jego związku z Tatrami i o urodzie 
gór jest truizmem. Niszczenie tego do
bra narodowego można oceniać tylko 
w jednej skali wartości i nie ma dosta
tecznie mocnych usprawiedliwień dla 
tego procederu. Chociaż wina za ten 
stan rzeczy jest tak rozłożona, że trud
no byłoby znaleźć konkretnych wino
wajców - nie ma to znaczenia dla za
sadniczego wniosku. Jest nim postu
lat zmiany całej polityki gospodarczej, 
ograniczenia zbyt licznych funkcji mia
sta i objęcia rzeczywistą ochroną wa
lorów krajobrazu i kultury tego zespo
łu. Oczywiście - tu wyjaśnienie dla lai
ków - nie oznacza to stagnacji, zamro
żenia jakiegoś stanu rzeczy. Na pew
no zaś oznacza skuteczne działanie 
fachowców.
Na takim tle rozpatrywane wnioski 
konserwatorskie w odniesieniu do 
dwu omawianych ulic muszą brzmieć 
skromnie. W chwili obecnej retusz po
lityki konserwatorskiej w stosunku do 
ul. Kościeliskiej jest możliwy do prze
prowadzenia i jeszcze dla jej wnętrz 
dałby niezłe rezultaty. W odniesieniu 
do Chycowego Potoku, tak samo zre
sztą jak i do Kościeliskiej, próba sku
tecznego ratowania wiązałaby się z o- 
gólnym postulatem wobec zabudowy 
Zakopanego: rozpoznać do końca 
wartości kulturowe zespołu tatrzań
sko-zakopiańskiego, sformułować 
program, zmienić plan ogólny. Prece
dens istnieje: kilka lat temu takie wy
darzenia nastąpiły w Kazimierzu Dol
nym. W innym wypadku tekst ten jest 
tylko epitafium dla Chycowego Poto
ku...

Barbara Tondos

Kościół 
w Dzianiszu
W 1931 r. Bogdan Treter przy współpracy 
Stefana Meyera wykonał projekt kościoła 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Dziani
szu koło Zakopanego; kościół wzniesiono 
w latach 1932-1937.
Bryła świątyni rozwiązana została jako 

zwarta kompozycja piętrzących się ele
mentów. Składa się na nią prostokątny kor
pus nawy głównej nakryty dwuspadowym 

dachem, poprzedzony wyższą smukłą wie
żą, prezbiterium nieco niższe ód nawy 
głównej również nakryte dwuspadowym 
dachem oraz część najniższa - nawy bocz
ne nakryte dachami pulpitowymi. Cały koś
ciół jest drewniany w konstrukcji zrębowej i 

spoczywa na kamiennym podmurowaniu. 
Jedynie wieża jest wykonana w konstrukcji 
szkieletowej i obita gontem.
Za główną oś kompozycji całej bryły bu

dynku architekci przyjęli elewację frontową. 
Podkreślili ją wysmukłą wieżą skompono

waną osiowo i stanowiącą zasadniczy ele
ment elewacji, której strzelistość dodatko

wo zaakcentowana została stromym da
chem nawy głównej i dachami naw bocz
nych. Wieża ma ściany pochyłe zwężające 
się ku górze, zakończone nadwieszoną 
dzwonnicą, przypominającą hurdycje w 
wieżach o charakterze obronnym.
Elewacje boczne wykazują tendencje do 
schodkowatości. Od strony najwyższej 
bryły - wieży, poprzez część niższą - kor
pus nawy głównej, następuje przejście do 
części najniższej - prezbiterium zamknięte
go oktogonem. W całości elewacji dominu
je charakter wertykalny, dodatkowo pod
kreślony iglicą wieży oraz dwuspadowymi 
daszkami.
W rozwiązaniu wnętrza architekci wzorowa

li się na formach historycznych występują
cych w drewnianym budownictwie sakra
lnym. Składa się ono z czteroprzęsłowej 
nawy głównej, przedłużonej osiowo nieco 
węższym prezbiterium zamkniętym oktogo- 
nalnie. Nazwę główną poprzedza wieża 
stanowiąca kruchtę. Po obu stronach do 
głównej nawy przylegają znacznie niższe i 

węższe nawy boczne. Z kruchty prowadzą 
wąskie schody wejściowe na chór umiesz
czony w pierwszym przęśle nawy głównej. 

Wnętrze kościoła zostało rozwiązane 
skromnie, a zarazem bardzo konsekwent
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nie. Ściany podzielono regularnym ukła

dem kwadratów i prostokątów za pomocą 
listew drewnianych, przebiegających hory
zontalnie i wertykalnie. Pola pomiędzy lis
twami wypełniono deskowaniem w jodeł
kę.
Wznosząc kościół w Dzianiszu Treter i 
Meyer zwrócili uwagę na kilka istotnych 
czynników. Pierwszym było wkomponowa
nie budynku w górzysty krajobraz Podhala. 

Architekci jako materiału budowlanego 

prawie wyłącznie użyli drewna oraz zasto
sowali formy „stylu zakopiańskiego" z jed
noczesnym twórczym ich rozwinięciem. 
Drugim istotnym czynnikiem był sposób 
komponowania bryły i elewacji. W zasadzie 
tworzyli architekturę od wnętrza, a równo
cześnie powstała forma i treść. Całość jest 

bardzo architektoniczna, wręcz konstruk

cyjna. Jednocześnie bryła zawiera elemen

ty tradycyjnie występujące w polskim bu
downictwie sakralnym.
Na temat wieży i jej kształtu, która jest osią 
kompozycji całej bryły kościoła w Dziani

szu, tak piszą Tadeusz Chrzanowski i Ma
rian Kornecki w Sztuce ziemi krakowskiej 
(Kraków 1982): „Od 2. potowy XVI w. jako 

nowy czynnik kształtujący bryłę kościoła 
pojawia się wieża. Posiada ona w przeci
wieństwie do korpusu konstrukcję słupo-

1. Drewniany kościół w Dzianiszu
2. Dokumentalne zdjęcie wnętrza 
kościoła w czasie budowy
3. Wspaniale zdobione wnętrze koś
cioła

(zdjęcia: 1.3 — Andrzej Biatkiewicz.
2 - Bogdan Treter)

wą, a na Podkarpaciu i w niektórych obsza

rach pogranicza śląskiego najczęściej 
ściany pochyłe i nadwieszone pięterko 
dzwonne, co upodabnia kształt wieży do 
form obronnych. Jest rzeczą ciekawą, że 
dzwonnice, jakie na dobre rozpowszechni

ły się w wieku XVII (Dębno 1661, Libusz 
1603, Gilowice i Łękawica ok. 1641, Nidek 
1643), nadal posiadały charakter gotycki, 
który dopiero w tym okresie silnie uzewnęt
rznił się w bryle świątyni. Podkreślały ten 

charakter typowe hełmy namiotowe i ostro
słupowe, a także w formie iglicy flankowa

nej narożami, wieżyczkami (Wola Radzi
szowska w XVI/XVII, Komorice - dziś w 
Krakowie 1641) będące swoistym naśla

downictwem hełmów gotyckich kościołów 

miejskich".
Dekoracja wnętrza kościoła w Dzianiszu, 

którą cechuje wysoki poziom artystyczny, 
oparta jest na motywach ludowego zdob

nictwa podhalańskiego.
Andrzej Blafkiewlcz
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Wiatraki
Wrośnięte w rodzinny krajobraz przez po
nad siedemset lat wiatraki pełniły swą 
chwalebną i nadzwyczaj pożyteczną funk
cję mieląc zboże na Chleb i śrutę dla zwie
rząt. Wiatraki nieodłącznie związane z pol
ską kulturą i krajobrazem znajdowały się 
niemal w każdej wsi i każdym mieście. Na 
przykład w XVIII w. 250 wiatraków dostar
czało mąkę dla mieszkańców Warszawy. 
Dziś w Polsce kilka pojedynczych obie
któw jeszcze pracuje, m.in. stary i wysłużo
ny kożlak w Chlebczynie nad Bugiem. 
Świszczą skrzydła, terkocą drewniane koła 

zębate, wiatr rozwiewa specyficzny zapach 
mielonej mąki, a nad tym wszystkim czuwa 
zatroskany młynarz. Dzieło życia Stanisła
wa Sterniczuka i nadzwyczaj rzetelna praca 
budzą niekłamany podziw licznych zagra
nicznych i krajowych turystów. Inne wiatra
ki giną, bo wypełniły swe wielowiekowe za
dania i stają się nikomu niepotrzebne. Po
deszły wiek niewielu żyjących jeszcze wia- 

traczników, ogólny brak zainteresowania 
spadkobierców oraz niszczące działanie 
czasu powodują szybki zanik tych wspa
niałych i wielce zasłużonych obiektów 
przetwórstwa zbożowego. Naturalną koleją 
losu wiele wiatraków wyposażonych zosta- 
je w elektryczne silniki napędzające urzą
dzenia przemiałowe. Tak zamieniono na
pęd wiatrowy w wiatraku holenderskim w 
Krzywej Poświętnej. Właściciel wiatraka - 
Zygmunt Rydzewski - z niemałą satysfak
cją twierdzi, że zdolność produkcyjna mły
na napędzanego energią wiatru była dale
ko większa niż obecnie daje wykorzystanie 
dwóch silników elektrycznych o mocy 12 
kW każdy. Wiatrak ten o solidnej konstruk
cji murowano-drewnianej, wznoszący się 
ponad wiejskie zabudowania - był obiek
tem zainteresowania cofających się w os
tatniej wojnie wojsk niemieckich. Pod bu
dynek założono ładunki wybuchowe i tylko 
interwencja właściciela, poparta znaczną i- 
lością samogonu, spowodowała odstąpie
nie od wysadzenia obiektu.
Wiele z zachowanych do dziś wiatraków 
zasługuje na uratowanie od zapomnienia i 

przekazanie ich w pierwotnym kształcie na
stępnym pokoleniom. Pozostawiając orygi
nalne obiekty utrwalamy bogatą kulturę 
materialną polskich mistrzów młynarstwa 
wietrznego i stwarzamy możliwość badania 
dawnej techniki na autentycznych wytwo
rach polskich cieśli oraz młynarzy. Na 
szczęście tu i ówdzie, za ogólnym popar
ciem społeczeństwa i wojewódzkich kon
serwatorów zabytków, podejmuje się pró
by odnawiania zniszczonych wiatraków i 
przywracania im pierwotnej funkcji młyna 
wietrznego. Został np. wyremontowany 
wiatrak kozłowy w Wojtachach. Właściciel i 
budowniczy Jan Skreczko, zafascynowany 
swoim wiatrakiem, przy wydatnej pomocy 
władz konserwatorskich, dokonał jego od
budowy i miele zboże na własne potrzeby.

1. Pracujący wiatrak-kożlak w Chlebczynie koło 
Sarnak (woj. bialskie)
2. Rozebrany w 1981 r. wiatrak holenderski w 
Chodorówce Starej (woj. białostockie)
3. W pełni zautomatyzowany wiatrak holenderski 
w Markowskich koło Olecka
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4. Odrestaurowany i czynny wia- 
trak-kożlak w Wojtachach (woj. 
białostockie)
5. Zamieniony na młyn elektrycz
ny wiatrak holenderski w Krzy
wej Poświętnej (woj. białostoc
kie)
6. Zajazd „Belje” w holender
skim wiatraku w Starej Różance 
(woj. olsztyńskie)
7. Jeden z czterech wiatraków w 
skansenie w Olsztynku

(zdjęcia: Mieczysław Pawlik)

Wiele obiektów młynarstwa wietrznego 
zmienia swą pierwotną funkcję. Budynki re
konstruuje się na obiekty turystyczne i kul
turalno-oświatowe (Stara Różanka, Bęsia, 
Grodków, Bielsk Podlaski i inne). Najczęś
ciej jednak rekonstrukcja zmienia histo
ryczną wartość obiektu. Z wnętrza usuwa 
się urządzenia przemiatowe, zmienia wy
strój przystosowując go do nowej funkcji, a 
zamiast autentycznych skrzydeł umieszcza 
się atrapy. Najszczęśliwszy los spotyka 
wiatraki przenoszone do wielu polskich 
skansenów. Wprawdzie zostają wyrwane z 
naturalnego środowiska i pozbawione pier
wotnej funkcji użytkowej, ale są należycie 
konserwowane i zachowują autentyczność 
konstrukcji oraz architektury młyna wietrz
nego.
Przy ogólnym braku specjalistów-wiatracz- 
ników, kłopotach materiałowych oraz wy
sokich kosztach renowacji, trudno się upie
rać przy twierdzeniu, by wszystkie obiekty 
młynarstwa wietrznego należało odrestau
rować i przypisać im odpowiednią funkcję 
użytkową. Pozostaje więc zadanie zacho
wania obiektów najbardziej wartościowych 
zarówno pod względem architektonicznym, 
jak i technicznego wyposażenia wnętrz. 
Oby było ich jak najwięcej.

Mieczysław Pawlik

47



POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

Pomnik 
pięknej baronowej
Jednym z bardziej znanych, a swego czasu 
i podziwianych pomników nagrobnych na 
Campo Santo Verano w Rzymie jest grobo
wiec zmarłej w 1873 r. Enediny Giordano 
Sanna - dzieło polskiego rzeźbiarza Wikto
ra Brodzkiego (1818-1904).
Studia artystyczne odbywał Brodzki w pe
tersburskiej Akademii Sztuk Pięknych 
(m.in. u Jana Vitaliego), gdzie za swe szkol
ne prace nagradzany był srebrnymi i złoty
mi medalami, a na zakończenie w 1855 r. - 
sześcioletnim stypendium przeznaczonym 
na kontynuację nauki w Rzymie (tzw. Prix 
de Rome). W1867 r. mianowany został pro
fesorem petersburskiej Akademii; od 1870 
r. zamieszkał jednak na stałe w Rzymie, 
gdzie miał swoją pracownię przy Corso Vit
torio Emanuele 40.
Twórczość Brodzkiego, należąca do kręgu 
rzeźby akademickiej inspirowanej sztuką 
późnego renesansu z pierwiastkiem pew
nego rodzajowego naturalizmu, cieszyła 
się ogólnym uznaniem i wzięciem. Jego 
prace, poza Polską, znalazły się w wielu 
krajach i kolekcjach zagranicznych (m.in. w 
Rosji, Francji, Niemczech, Anglii, Szwajca
rii). Szczególnie jednak w środowisku wło
skim, w którym rzeźbiarz pracował przez 
przeszło 40 lat, potrafił swymi pracami zdo
być i utrzymać wysoką pozycję artystyczną. 
Tytułem profesora obdarzyły go Akademie 
Sztuk Pięknych w Mediolanie i Florencji. 
Twórczość Brodzkiego była często przed

miotem uwagi zarówno publiczności, jak i 
prasy włoskiej, wyrażającej się o naszym 
rzeźbiarzu z dużym uznaniem.
Popularność zyskały mu głównie kompo
zycje o tematyce mitologicznej, mające 
charakter powiększonych bibelotów salo- 
nowo-buduarowych, odznaczające się jed
nak niezwykłą delikatnością i sumiennoś
cią wykonania oraz niemal rokokowym 
wdziękiem. Jedną z najbardziej znanych 
jest wykonana w około trzydziestu repli
kach rzeźba śpiącego Amora w muszli. Był 
również cenionym twórcą rzeźb religijnych 
(m.in. posągu Chrystusa w Warszawskim 
kościele Wszystkich Świętych), portretów i 
pomników nagrobnych.
Z tych ostatnich największy chyba rozgłos 
zyskał rzymski pomnik zmarłej w 23. roku 
życia baronowej Enediny, którego model 
prezentował rzeźbiarz w 1878 r. na po
wszechnej wystawie w Paryżu (w pawilonie 
austriackim) i za który otrzymał od króla 
Humberta krzyż kawalerski korony włoskiej 
z tytułem Cavaliere. W przyszłości tenże 
król za prace pokazane w 1883 r. na mię
dzynarodowej wystawie w Rzymie obdarzy 
go jeszcze krzyżem komandorskim korony 
włoskiej.
Pomnik baronowej Sanna stanowi właści
wie powtórzenie kompozycji wykonanego 
nieco wcześniej (w 1874 r.) przez Brodzkie
go nagrobka dla tragiczne zmarłej we Wło
szech (utonęła w morzu) 16-letniej Laury 

Przeżdzieckiej, przeznaczonego do kościo
ła w Czarnym Ostrowiu na Podolu (obecnie 
w katedrze w Kamieńcu Podolskim). Pom
nik Laury chwaliła włoska prasa oraz pu
bliczność odwiedzająca rzymską pracow
nię artysty. Dzieło to także za wzór dla 
pomnika swej młodo zmarłej małżonki wy
brał zrozpaczony Giuseppe Apostoli Gior- 

.dano Sanna, naówczas prezes włoskiego 
'gabinetu Ministerium Spraw Wewnętrz
nych.
Artysta ukazał więc (podobnie jak w po
przednim) postać zmarłej młodej kobiety 
naturalnej wielkości, śpiącej na łożu typu 
antycznego. Głowa będąca niewątpliwie 
portretem zmarłej, okolona długimi puklami
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1. Wiktor Brodzki, autoportret (Galeria Rzeźby w 
Łazienkach w Warszawie)
2. Pracownia W. Brodzkiego w Rzymie (repr. 
„Kłosy", 1880)
3. Rzeźba śpiącego Amora w muszli (Galeria 
Rzeźby w Łazienkach w Warszawie)
4. Pomnik nagrobny Enediny Giordano Sanna w 
Rzymie

(fot. 4 - Jerzy Langda)

rozpuszczonych włosów, spoczywa na 
dwóch poduszkach. Twarz zwrócona do 
przodu; ręce złożone na piersi trzymają 
krzyżyk. Do połowy, od nóg postać okryta 
całunem, który ściąga z niej wspinająca się 
na palce postać małej dziewczynki. O ramę 
łoża pośrodku, na tle podwieszonej tkaniny 
oparta jest nieregularna, na kształt rozwi
niętego kartonu, tablica inskrypcyjna, którą 
okala girlanda kwiatów, przymocowana do 
ramy.
Wszystko to oddane zostało z naturali- 
styczną dbałością o każdy, niezmiernie bo
gaty tu szczegół, o każdą fałdę, falbankę 
czy zmarszczkę materiału. Niezwykła deli
katność i czystość dłuta sprawia, że mar
mur stracił swój kamienny ciężar, przybie
rając postać wyobrażanych przez artystę 
różnorodnych gatunkowo i fakturowo ma
terii. „Idealizm w nim i realizm idą w parze, 
jak dwaj bracia rodzeni. Rzektbyś, że arty

sta chciał wyidealizować śmierć’’ - pisał o 
tym nagrobku rzymski korespondent do 
warszawskich „Kłosów”.
Typ pomnika nagrobnego ukazującego po
stać zmarłego w uśpieniu ma dość długą i 
bogatą tradycję; wystarczy wspomnieć 
sarkofagi starożytnych patrycjuszy rzym
skich lub średniowieczne grobowce wład
ców czy renesansowe nagrobki możnych. 
Pod koniec XVIII stulecia i w pierwszej po
łowie XIX w., gdy w sztukach pięknych nie
mal wszechwładnie panowała moda na an
tyk, także i pomniki nagrobne zaczęto kom
ponować na podstawie antycznych przy
kładów. Dla postaci kobiecej szczególnie 
popularnym wzorem była rzeźba „Śpiącej 
Ariadny” z Muzeum Watykańskiego. Jed
nak już od połowy XIX w. artyści rzeźbiarze 
zaczęli wyzwalać się spod przemożnej 
presji antyku, dając interpretację wcześ
niejszych wzorców w bardziej swobodnym, 
opartym na studiach z natury, często ro
dzajowym charakterze.
Do takich „improwizacji" zaliczyć można 
także oba kobiece nagrobki dłuta Brodz
kiego. Charakter rodzajowej sceny rzym
skiego pomnika potęguje nadto postać 
maleńkiego dziecka w luźnej koszulce 
(młoda baronowa zdaje się zmarła przy po
rodzie), które zastąpiło występujące w na
grobku Laury Przeździeckiej putto- Geniu
sza śmierci, trzymającego zgaszoną po
chodnię życia.

Wykonany z białego marmuru pomnik ba
ronowej Sanna, stoi pośrodku kaplicy gro
bowej, na marmurowej płycie kryjącej kryp
tę pod podłogą, widoczny jest jednak do
brze z zewnątrz, poprzez ażurową kratę 
kaplicy. Każdy też bez trudu dojrzy wyryte 
na ramie łoża (nad tablicą inskrypcyjną) li
tery: „W. BRODZKI FECE".
Mimo, iż pomnik ten nie byt oryginalną 
kompozycją, w Rzymie (może także ze 
względu na postać zmarłej i stanowisko jej 
męża) zyskał niebywały rozgłos. Do pra
cowni artysty schodziły się tłumy publicz
ności, aby go obejrzeć (przy okazji sypały 
się nowe zamówienia). Dzienniki włoskie 
zamieszczały reprodukcje pomnika, pisząc 
o nim entuzjastycznie, a poeci opiewali go 
w wierszach. Uznano go wówczas jedno
głośnie za „najpiękniejszy” pomnik posta
wiony na rzymskim Campo Verano, co nie 
było zresztą przesadą, gdyż cmentarz ten 
dopiero w drugiej połowie XIX w. zaczął 
zapełniać się i nabierać znaczenia.
Do dziś zresztą pomnik Enediny Giordano 
Sanna należy do bardziej popularnych na 
rzymskim cmentarzu. Często bywa też u- 
bierany kwiatami przez odwiedzających to 
rozległe obecnie miasto umarłych, w czym 
dopatrzeć się można objawu nieprzemija
jącego uznania dla sztuki polskiego arty
sty.

Marla Irena Kwiatkowska
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Miasto
z czerwonej cegły
Jest nim Luneburg w RFN. Najstarszy 
herb tego miasta wiąże trzy litery - 
MPF: M - mons (góra), P - pons 
(most), F - tons (źródło); określają one 
położenie (przy moście nad rzeką Il
menau, dopływem Laby) i przemysło
wy charakter Luneburga (warzelnictwo 
soli z miejscowych źródeł solanko
wych). Wspomina o tym dokument z 
956 r„ w którym Otton I - późniejszy 
cesarz - przekazuje dochody z cła 
solnego jako darowiznę klasztorowi 
benedyktynów. Prawa miejskie miasto 
otrzymało znacznie później, bo w 1106 
r.
Intensywny rozwój warzelnictwa datu
je się od 1189 r. Według danych z 
1262 r. na obszarze miasta byty 54 
warzelnie z 216 warnikami (tzw. patel
niami). Produkcja soli w tym okresie 
wynosiła około 20-30 ton rocznie. W 
Luneburgu rozpoczynał się szlak sol
ny, prowadzący poprzez Lauenburg, 
Mólln, Ratzeburg do Lubeki, dokąd 
dostarczano sól karawanami.

W 1371 r. miasto przystąpiło do Han
zy. Dla usprawnienia dostawy soli do 
portu zbudowano kanał łączący Labę 
z Travą i 6 magazynów solnych w por
cie lubeckim - tzw. Spichrze Lunebur- 
skie, z których część zachowała się do 
dziś.

Szczytowy rozwój miasta przypadł na 
lata 1420-1520. Nowe rynki zbytu po
budziły rozwój ekonomiczny i przyczy
niły się do wzbogacenia mieszkańców 
Luneburga. Rozwinęło się browarnic
two oraz produkcja wyrobów ze sre
bra. Luneburg, liczący wtedy około 11 
tys. mieszkańców, należał do najza
możniejszych miast niemieckich.

Pierwszą zapowiedzią zahamowania 
rozwoju miasta były konflikty na tle o- 
płat dzierżawnych za eksploatację sa
lin na początku XVI w. Do ostatecznej 
degradacji miasta przyczyniły się jed
nak kolejne wojny - najpierw trzydzie
stoletnia, potem siedmioletnia i wresz
cie wojny napoleońskie. Od 1772 r. 
Luneburg został przekształcony w 
miasto garnizonowe. Rezydowali tu 
Prusacy, kilkakrotnie Francuzi, za każ
dym razem nakładając kontrybucje 
wojenne. Ostatecznie na początku XIX 
w. nie miał już większego znaczenia. 
Świadczy o tym liczba ludności: w 
1833 r. - 12 tys.
Podobnie jak we wczesnym średnio
wieczu, tak i w pierwszej połowie XIX 
w. bodźcem rozwoju miasta, ale o in

nym już charakterze, stały się solanki. 
Jeszcze w 1299 r bracia zakonni w 
szpitalu Św. Ducha zalecali chorym 
kąpiele solankowe, dopiero jednak w 
pierwszej połowie XIX w. wraz z ów
czesną modą wyjazdów do wód po
wstał (w 1821 r.) pierwszy dom zdrojo
wy, .dając początek znanemu w pół
nocnych Niemczech uzdrowisku.
W drugiej połowie XIX w. zaczął wkra
czać powoli przemysł i w 1914 r. lud
ność miasta wzrosła do około 28 tys. 
mieszkańców, a w przededniu drugiej 
wojny światowej wynosiła 32 tys. Po 
1945 r. nastąpił skokowy napływ lud

ności w wyniku zmian granic i miasto 
osiągnęło 65 tys. mieszkańców i pra
wie tyle liczy do dziś. Napływ tak wiel
kiej liczby ludności wywołał koniecz
ność stworzenia nowych miejsc pra
cy; miasto przekształciło się w ośro
dek przemysłowy, zachowując funkcję 
uzdrowiskową.
Rozwój miasta w przestrzeni odbywał 
się stopniowo. Najpierw połączone 
zostały w jedną całość gród, klasztor i 
osiedle przy moście. Obszar ten obej
mował również najstarsze saliny. Jest 
to tzw. część wschodnia Starego Mia
sta. Główną osią rozwojową, wokół 
której nastąpiła rozbudowa, była ulica 
Grapengiesserstrasse, prowadząca 
na wschód do placu Am Sande. Tu też 
znajdują się stosunkowo liczne stare 
kamienice. Zachodnia część Starego 
Miasta wokół rynku powstała w XIII w., 
stając się centrum życia miejskiego. W
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1.2. Plac Am Sande - jectae ze starszych kamie 
nic Luneburya
3. Szczyt ratusza

tak ukształtowanym mieście średnio
wiecznym rozpoczęto w 1254 r. budo
wę obronnych murów. Świadczy to o 
stopniowym wykształceniu się nieza
leżności od feudalnego władcy. Po
twierdza to również fakt odkupienia 
przez miasto od księcia w 1294 r. pra
wa bicia monety. Dalszą rozbudowę 
murów obronnych podjęto w XV w., 

natomiast w 1764 r. rozpoczęto ich 
rozbiórkę, pozostawiono tylko bramy 
(te rozebrano w 1818 r); do czasów 
współczesnych dochował się maty 
odcinek muru od strony północnej. 
Cechą charakterystyczną historycznej 
zabudowy są trzy-, rzadziej czterokon
dygnacyjne kamienice, zwieńczone 
schodkowym trzy- lub niekiedy czte
rostopniowym szczytem, czasem o- 
zdobione kamieniem ciosowym, częś
ciej elementami dekoracyjnymi z cegły 
i medalionami. Zauważa się wyraźne 
narastanie form renesansowych w u- 
zupełnieniu gotyckiej bryły. Późniejsza 
zabudowa i przebudowa nacechowa
na jest elementami późnego renesan
su, a w kilku wypadkach utrzymana w 
stylu barokowym. Wiele z najstarszej 
zabudowy uległo likwidacji na skutek 
zapadania się gruntów. Obecnie du
żym nakładem kosztów wszystkie za
bytkowe domy zabezpiecza się przed 
tym zagrożeniem. Wprowadzana nowa 
zabudowa skalą bryły i symetrią po
działów nawiązuje na ogół do zabudo
wy historycznej.
Dolne kondygnacje starych domów, 
zwłaszcza partery, zastały dostosowa
ne do współczesnych potrzeb, przede 
wszystkim wyposażono je w witryny, 
których przeszklenie w zasadzie nie
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4.5.6. Różne typy kamienickłóci się z ogólnym charakterem 
współczesnego życia miasta. Zastrze
żenia natomiast budzą niektóre szyldy 
i reklamy, pozostające w jaskrawej 
sprzeczności z historycznymi elewa
cjami. Interesujące są również nowo
czesne przeszklenia okien. W dobrze 
zachowanych elewacjach, z wyraźnie 
zaznaczonymi historycznymi podziała
mi, nie rażą, a nawet je ożywiają, 
świadcząc o stałym użytkowaniu o- 
biektu, natomiast tam, gdzie elewacje 
w dolnych partiach były uzupełniane 
lub przebudowywane bez zachowania 
tradycyjnego rytmu, nowe przeszkle
nia wybijają się z ogólnego tła pierzei 
ulicy czy placu.
Centralnym punktem placu rynkowe
go jest ratusz. Najstarsza jego część 
pochodzi z przełomu XII i XIII w. i jest 
najlepiej zachowanym obiektem tego 
typu w RFN. Nie jest ona jednak wi
doczna, ponieważ dawny ratusz 
wkomponowany został z upływem 
wieków w duży zespół. Dawną gotyc
ką elewację frontową przebudowano 
w 1607 r. na renesansową, w latach 
1706-1720 otrzymała oprawę baroko
wą (autorstwa Georga Schulza).
Z kolei centralną dominantą placu Am 
Sande jest kościół Św. Jana z XIV w, z 
krzywą wieżą wysokości 106 m, której 

odchylenie od pionu przy szczycie 
wynosi aż 2 m. Jest to kościół halowy 
o prostej bryle gotyckiej. Wewnątrz za
chowały się ciekawe elementy wypo
sażenia: drewniany ołtarz z drugiej po
łowy XV w. mistrza z Luneburga, pro
spekt organowy z tegoż wieku oraz o- 
ryginalne świeczniki z XV i XVI w. ro
boty miejscowych mistrzów. Przeciw
ległą wąską pierzeję placu zamyka 
kamienica o podwójnym szczycie, 
zwana Schutting albo Schwarzes 
Haus, zbudowana w 1548 r. jako jeden 
z licznych browarów w tym mieście 
(obecnie siedziba Izby Przemysłowo- 
-Handlowej), Pierzeja dłuższa charak
teryzuje się zabudową z różnych okre
sów historycznych, także z tego naj
starszego.
Oprócz kamienic usytuowanych 
szczytem prostopadle do pierzei ulicz
nych napotkać można usytuowane 
równolegle, ewelacją boczną. Ich jed
nolita bryła świadczy o innym od mie
szkalnego przeznaczeniu (browary, 
magazyny, składy, odlewnie, itp.) 0- 
becnie użytkowane są w większości 
jako obiekty użyteczności publicznej, 
czasem jako mieszkalne ze sklepami 
w parterach. Na uwagę zasługuje rów
nież stary drewniany dźwig portowy 
nad rzeką Ilmenau, wymieniony w do-

(zdjęcia: Halina Orlińska)

kumentach z 1346 r. Istniał tu więc już 
w tym czasie port rzeczny, z którego 
transportowano sól drogą wodną. 
Dźwig jest drewniany, a jego żuraw 
pokryty blachą miedzianą, stoi na 
dawnym miejscu, choć stary port 
rzeczny nie jest użytkowany.
Los sprzyjał przetrwaniu Starego Mia
sta w Luneburgu. Nie zniszczyły go 
wojny ani człowiek. Ubytki, powstają
ce zwłaszcza w wyniku osiadania 
gruntów podmywanych solanką, wy
pełniała architektura późniejsza, wra
stała w krajobraz miejski, tworząc kul
turowe nawarstwienia. Zabudowa 
dziewiętnasto- i dwudziestowieczna 
wyszła w zasadzie poza obręb Stare
go Miasta. Mimo jednak pozornego 
rozczłonkowania - zwornikiem całego 
miasta pozostało nadal centrum histo
ryczne, którego skala i koloryt wy
kształciły się w końcu XIII w. W 1282 r. 
powstała pierwsza cegielnia i odtąd 
cegła opanowała Luneburg, nadając 
mu charakter „miasta z czerwonej 
cegły".

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

SIELEC
(gmina Leśniowice, woj. chełm
skie)

BASZTA OBRONNA I PARK

Sielec jest niewielką wsią położoną 
przy drodze Chełm-Wojsławice, oko
ło 13 km na południe od Chełma. 
Baszta i część ściany kurtynowej są 
pozostałością założenia obronnego, 
tj. warownego obwodu otaczającego 
siedzibę ziemiańską. Baszta wznie
siona jest na planie koła o średnicy 
18,7 m, pokryta gontowym dachem 
stożkowym. Całość otacza dziewięt
nastowieczny park krajobrazowy, 
rozplanowany na lekkim wzniesieniu 
opadającym ku dolinie rzeczki Krzy- 
wulki. W parku zachowało się 11 ga
tunków drzew z przewagą klonów, je
sionów i kasztanowców.
Na osi wjazdu na dawny dziedziniec 
zamkowy usytuowany jest dziewięt
nastowieczny dwór murowany, o- 
becnie użytkowany przez szkołę 
podstawową.
Siedziba ziemiańska w Sielcu zało
żona została w XVI w. przez zamożny 
ród Smoków. W latach 1543-1628 
była w posiadaniu Uhrowieckich, a 
następnie Daniłowiczów i Cetnerów. 
W 1678 r. eksplozja prochu zgroma
dzonego w podziemiach spowodo
wała zniszczenie zamku. Od 1690 r. 
właścicielami Sielca byli Rzewuscy 
którzy na terenie obwodu warowne
go wznieśli nową siedzibę (dziś juz 
nie istnieje). W latach 1773-1779

1. Plan sytuacyjny: 1 - baszta obron
na i mur kurtynowy, 2 - figura z XVIII 
w., 3 - dwór (obecnie szkoła)
2. Baszta i fragment muru kurtynowe
go od strony południowo-zachod
niej

(rys. Wojciech Jankowski, 
lot. Stanisława Rudnik)

mieszkał tu i zmarł Wacław Rzewuski 
- hetman wielki koronny, dramatopi- 
sarz i teoretyk literatury; pochowany 
został na cmentarzu w pobliskim Ku
mowie. W 1787 r. zatrzymał się w 
Sielcu król Stanisław August Ponia
towski w drodze do Kaniowa. W rę
kach Rzewuskich posiadłość pozo
stała do 1944 r.

Informacje szczegółowe Stan zachowania:

Materiał: łamany kamień wapienny, cegła, dach 
kryty gontem

Kubatura: 1907 m3 Zakres robót:

Powierzchnia użytkowa: 254 m2, park 19,75 ha Sposób załatwienia sprawy

Liczba kondygnacji: 2 + piwnica (obecnie niedostępna)

Liczba pomieszczeń: 2

Właściciel: Urząd Gminy Leśniowice

Użytkownik: brak

Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:

rekreacyjno-mieszkalny, pracownia ar
tystyczna

brak stolarki okiennej i drzwiowej, uby
tki gontu, ubytki kamienia w murze kur
tynowym; park porośnięty samosiewa- 
mi, alejki zatarte

remont kapitalny i adaptacja

wystąpienie z wnioskiem o przejęcie 
obiektu do naczelnika gminy Leśniowi
ce, kod 22-112, tel.14-98.
Dodatkowych informacji udziela Woje
wódzki Konserwator Zabytków w Cheł
mie, Urząd Wojewódzki, Wydział Kultu
ry i Sztuki, ul. Lubelska 57, 22-100 
Chełm, tel. 559-72. Konserwator posia
da inwentaryzację i dokumentację his
toryczną obiektu.

(opracowała: Stanisława Rudnik)
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AKCJA
DWORY

Dwór w Ziemblicach
Moje wiadomości o dworze ziemblickim pochodzą ze wspom
nień dziadków Zofii i Stanisława Linowskich, mojej matki Haliny 
Linowskiej oraz z pamiętników Stanisława Linowskiego, których 
maszynopis znajduje się w „Ossolineum”.
Rodzina Linowskich w XVIII w. wyniosła się z Wielkopolski po 
nabyciu, kilku posiadłości w Małopolsce: Śreniawy koło Olkusza,

1.2. Dwór w Ziemblicach w cźasie okupacji (1) i po wojnie (2)
3. Schematyczny plan dworu

Kobylnik, Broniszowa oraz Ziemblic koło Pińczowa. 'Ziemblice 
połóżohe śą w połowie drogi między Skalbmierzem'a Wiślicą, w 
pobliżu starego traktu królewskiego wiodącego z Krakowa do 
Sandomierza. Około 1750 r. Prokop Linowski, łowczy kruszwicki, 
kupił m.in. Ziemblice od rodziny Boguszów. Jednym z synów 
Prokopa był Aleksander Linowski, poseł na Sejm Czteroletni, 
kasztelan, minister, adiutant Kościuszki. Adam- Linowski, mój 
pradziadek, odziedziczył Ziemblice po swojej stryjence w 1891 r. 
W siedem lat później urodził się w Ziemblicach mój dziadek Sta
nisław, który w marcu 1921 r. objął zarząd majątku.
Dwór ziemblicki zbudowany został w XVIII w. z modrzewiowych 
bali bez użycia jednego nawet gwoździa i pokryty gontem. Kiedy 
przebijano drzwi między dworem a postawioną w okresie Po
wstania Listopadowego przybudówką - drewno było tak dosko
nałe, że piły z wielkim trudem dały mu radę! Dom ogrzewany był 
przez piece, a oświetlały go lampy naftowe. W jadalni wisiało na 
ścianach dwanaście starych portretów przodków i zegar odmie
rzający cały rytm życia domowego. W salonie stał fortepian i 
dębowe meble kryte pluszem oraz drugi komplet mahoniowy. 
Łazienka miała bieżącą wodę; szambo mieściło się na tyłach 
domu.
Obok dworu znajdował się czworoboczny kopiec, w którym 
mieściła się lodownia: trzymało się tu lód ze stawu i mięso w' 
skrzyniach wybitych blachą. Część budynków gospodarczych 
pochodziła z 1803 r. - ta data była wyryta na belkach wraz ze 
znakami cieśli. W gumnie stały w czworoboku trzy stodoły: dwie 
duże i jedna mata oraz spichlerz. W jednej ze stodół do 1924 r. 
pracowała młockarnia poruszana przez cztery pary koni zaprzęg
nięte do kieratu. W tym właśnie roku, w listopadowy wieczór 
gumno podpaliła prawdopodobnie wyrzucona z pracy dziewczy
na. Na pogorzelisku prędko stanęły nowe budynki z lokomobilą 
parową i nową młockarnią.
Na czworobok podwórza składały się: duża obora, stajnia, inna 
stajnia dla koni wyjazdowych, wozownia oraz obora na krowy 
pracowników majątku. Obok stały: kurnik, chlewnia, drwalnia, 
składzik z piwnicą na ziemniaki oraz kuchnia i pralnia w starym 
budynku, gdzie były także izby mieszkalne. Inni pracownicy mie- 
szkali w dwumieszkaniowej rządówce oraz w ośmioraku i czwo
raku.
Zabudowania otaczał park ze sztucznie sypanymi tarasami, 
strzyżonymi szpalerami i klombami kwiatowymi. Niedaleko dwo
ru, na wysokiej topoli znajdowało się gniazdo, do którego każde
go roku przylatywała para tych samych bocianów. Nie wolno ich 
było straszyć i pilnie obserwowano ich pożycie, a z liczby bocia
nią! wróżono, czy rok będzie suchy, czy mokry. Na wiosnę 1943 r. 
znów przyleciały bociany, krążyły nad gniazdem, a potem wynio
sły się. Opustoszałe gniazdo stało się złą wróżbą. Na jesieni tego 
roku rodzina Linowskich opuściła swą siedzibę na zawsze...
W 1945 r. wycięte zostały drzewa w parku, a dwór przeznaczono 
na mieszkania. Nie remontowany zamieniał się stopniowo w rui
nę. Według posiadanych przez rodzinę informacji zburzono go 
około 1963 r. Spychacze zrównały z ziemią tarasy parkowe i 
postawiono tu tzw. szkołę - tysiąclatkę. Los wyposażenia dworu 
był różny - większość rzeczy została w Ziemblicach,. inne np. 
portrety znajdują się w kieleckim muzeum, dokąd zabrał je p. 
Stanisław Lorentz.
Chciałabym dodać, że mój dziadek za swoich szkolnych czasów 
odnalazł w domowym lamusie marmurową tablicę z wyrytą po 
łacinie sentencją: „W tym domu rodzą się tylko orty i gołębice". 
Zapewne była ona wmurowana nad wejściem do starego dwo
ru.

Katarzyna Bzowska
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Na ratunek
Na mocy umowy o współpracy z wo
jewodą nowosądeckim, rektor Poli
techniki Krakowskiej utworzy) w 1978 
r. Pracownię Regionalną Politechniki 
Krakowskiej w Zakopanem. Pracow
nia, kierowana przez doc. dr. hab. inż. 
arch. Stefana Żychonia, mieści się w 
zabytkowej drewnianej willi, wybudo
wanej w 1905 r. w stylu „witkiewiczo
wskim".
Od 1979 r. zakopiańska Pracownia 
prowadzi inwentaryzacyjne praktyki 
studenckie i uczniowskie. Uczestni
czą w nich studenci Wydziałów Ar
chitektury Politechniki Krakowskiej i 
Śląskiej oraz uczniowie ostatniej kla
sy Technikum Budownictwa Regio
nalnego w Zakopanem (średnio oko
ło 40-50 osób rocznie). Program me
rytoryczny tych praktyk obejmuje wy
konanie inwentaryzacji architekto- 
niczno-konserwatorskiej zabytko
wych budynków drewnianych w Za
kopanem i okolicach. Do dziś zin
wentaryzowano ponad 40 obiektów z 
ginącej, uzdrowiskowej architektury 
przedwitkiewiczowskiej (tzw. styl ty- 
rolsko-bawarski), projektowanych 
przez Stanisława Witkiewicza (z wy
jątkiem dawnego sanatorium dra 
Havranka), jego współpracowników i 
naśladowców czy dawnej zabudowy 
Kuźnic. Corocznie wybór obiektów 
do inwentaryzacji uzgadniany jest z 
Muzeum Tatrzańskim, które otrzymu
je od Pracowni komplet dokumenta
cji do swego archiwum.
Działalność dokumentacyjna Pra
cowni - to również fotografie. Oprócz 
obiektów zabytkowych fotografowa
ne są wszelkie zmiany w strukturze 
przestrzennej Zakopanego (np. wy
burzenia, przebudowy tras komuni
kacyjnych, nowe elementy w urbani
styce miasta), mające znaczący 
wpływ na postępujące przekształca
nie historycznej tkanki miejskiej. Do
kumentacja fotograficzna i rysunko
wa ma szczególne znaczenie wobec 
coraz większego zagrożenia pożaro
wego starych, drewnianych budyn
ków. Ostatnie tragiczne przykłady z 
Krynicy czy Zakopanego dobitnie 
podkreślają konieczność takich 
działań.
Inwentaryzowane są też cenne arty
stycznie elementy wystroju wnętrz, 
wykonane przez znanych artystów i 
twórców ludowych. Dotyczy to głów
nie obiektów publicznych z lat mię
dzywojennych i współczesnych. Ele
menty te (malowidła ścienne, sgraffi- 
ta, rzeźby, dzieła kowalstwa arty
stycznego) padają zbyt często ofiarą 
działań „modernizacyjnych".
Archiwum Pracowni gromadzi rów
nież materiały historyczne, dotyczą
ce architektury oraz rozwoju i prze
mian struktury przestrzennej Zako
panego. Studia, związane z proble
matyką konserwatorską, odnoszą 
się głównie do historycznego rozwo
ju zabytkowych układów osiedleń-

1. Budynek Pracowni Regionalnej w 
Zakopanem

czych. Objęły one dotychczas zabyt
kowe układy wsi Spiszą Polskiego, 
Zakopanego i jego fragmentów (Kuź
nice), Stary Sącz. Stanowiły m.in. 
podstawę do opracowań wyznacza
jących konserwatorskie wytyczne do 
planów zagospodarowania prze
strzennego. Równocześnie opraco
wania studialno-badawcze w istotny 
sposób ułatwiły projektowanie no
wych obiektów w zabytkowych struk
turach przestrzennych, gdzie bardzo 
ważny jest odrębny, wynikający z lo
kalnej tradycji, wyraz architektury 
(Podhale i subregiony Spiszą, Ora
wy, Pienin). Działania Pracowni idą w 
kierunku utrzymania tych odrębnoś
ci, niestety, zbyt często nie dostrze
ganych przez służby budowlane niż
szego szczebla, a tak istotnych dla 
zachowania historycznych wartości 
kulturowych.
Przykładem mogą być tu projekty 
przebudowy szkoły podstawowej we 
Frydmanie i ośrodka zdrowia w Łap

szach Niżnych na Spiszu Polskim. 
Projekty te opierały się na wcześniej
szych badaniach tradycyjnych i za
bytkowych elementów stylistycznych 
w architekturze. Ich twórcze zastoso
wanie pozwoliło tak przeprojektować 
istniejącą substancję, aby dała się 
później bezkolizyjnie wpisać w za
bytkową strukturę przestrzenną wsi. 
Mimo pewnej „zaraźliwości" form ar
chitektonicznych, występujących w 
Kotlinie Zakopiańskiej i na Skalnym 
Podhalu, projekty te, szanujące lo
kalną tradycję, zostały-zaakceptowa
ne zarówno przez władze terenowe, 
jak i mieszkańców.
W nieco inny sposób próbowano 
chronić zabytkowy układ i architektu
rę wsi Nowa Biała, również na Spi
szu. W związku z dużą presją inwe
storów indywidualnych, dążących do 
wymiany zabytkowych budynków 
mieszkalnych na obiekty nowe, po
wstała konieczność kontrolowania 
tej masowej działalności inwestycyj
nej tak, aby nie przyniosła szkód za
bytkowej strukturze przestrzennej 
wsi objętej ochroną konserwator
ską.
W porozumieniu i na zlecenie woje
wódzkiego konserwatora zabytków 

wykonano w ciągu sześciu lat około 
50 projektów budynków mieszka
lnych i gospodarczych. Projekty te 
nie naruszały w żaden sposób istnie
jącej struktury zabudowy, czyli naj
cenniejszej wartości zabytkowej wsi, 
a jednocześnie nawiązywały swą ar
chitekturą do chronionych form tra
dycyjnych. Dokumentacje dostar
czono inwestorom prywatnym nieod
płatnie (koszty ich wykonania pokry
wał wojewódzki konserwator zabyt
ków w Nowym Sączu). Niestety, ak
cja ta odniosła tylko częściowy suk
ces. Samowola inwestorów spowo
dowała, że tylko niektóre obiekty 
byty realizowane zgodnie z projekta
mi (dotyczy to głównie tradycyjnych 
elementów wykończenia detalu). W 
większości wypadków dostarczona 
dokumentacja służyła jedynie jako 
podstawa do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Jedynym plusem akcji 
jest uratowanie zabytkowego układu 
zabudowy wsi, gdyż wszystkie bu
dynki były lokalizowane zgodnie z 
dokumentacją. Niepowodzenie w 
Nowej Białej nie spowodowało jed
nak „poddania się" Pracowni.
Pracownia podjęła się też opracowa
nia stref konserwatorskiej ochrony
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architektury i krajobrazu zabytko
wych zespołów miejskich. Działania 
te sponsorowane są przez Minister
stwo Kultury i Sztuki poprzez Mię
dzyresortową Komisję ds. Rewalory
zacji Miast i Zespołów Staromiej
skich przy współpracy z wojewódz
kim konserwatorem zabytków. 
Opracowania te mają istotny wpływ 
na prawomocne dokumenty plani
styczne. Po analizie wszystkich go
dnych ochrony walorów historyczno- 
zabytkowych, przestrzennych, przy
rodniczych czy krajobrazowych 
wskazują one kierunki działań kon
serwatorskich oraz równocześnie 

możliwości rozwoju i przekształceń 
przestrzennych zabytkowych zespo
łów. Stanowią zatem wytyczne kon
serwatorskie do opracowania czy 
aktualizacji planów zagospodarowa
nia przestrzennego dla objętych 
ochroną miast i miasteczek. Plany ta
kie zostały już opracowane dla Zako
panego wraz z Olczą oraz Starego 
Sącza, a będą sporządzone dla ko
lejnych ośrodków miejskich: Grybo
wa, Tylicza i innych.
Pracownia Regionalna widzi ogrom
ną potrzebę kontynuacji działań w 
tym kierunku, zwłaszcza wobec nasi
lania się negatywnych zjawisk prze-

2. Tradycyjna zabudowa wsi spiskiej 
- układ każdej zagrody to najcenniej
sza wartość kulturowa
3. Nowa Biała - piękny przykład tra
dycyjnego budownictwa spiskiego 
(dom rozebrany przez właściciela)
4. Nowa „substancja mieszkaniowa" 
wypiera tradycyjne formy mimo wy
siłków służb konserwatorskich

(zdjęcia: Antoni Byrka)

strzennych występujących w terenie 
i braku podobnych opracowań, uła
twiających pełną ochronę pozosta
łych jeszcze w naszym otoczeniu 
wartości zabytkowych. Istotne jest tu 
rozszerzenie zakresu ochrony kon
serwatorskiej poszczególnych obie
któw i zespołów nie tylko „in situ", 
lecz wraz z jak najszerzej pojętym o- 
toczeniem - siedliskiem i wszystkimi 
jego wartościami kulturowymi i przy
rodniczymi. Zasada ta znalazła już 
wyraz w prowadzonych pracach. Ro
dzi się nadzieja, że wykonane opra
cowania, stanowiące integralną 
część planów zagospodarowania 
przestrzennego, z chwilą ich zatwier
dzenia przez władze terenowe nabio- 
rą mocy obowiązującego aktu praw
nego.

Antoni Byrka

★ ★ ★

Powstanie w 1985 r. Podhalańskiego 
Oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami w Zakopanem wzbogaciło 
działalność konserwatorską woje
wództwa nowosądeckiego. Przy za
wieszonym żywocie Podhalańskiej 
Komisji Opieki nad Zabytkami, dzia
łającej niegdyś przy Zakopiańskim 

Oddziale PTTK, oraz ospałości 
miejscowego oddziału Polskiego To
warzystwa Ludoznawczego, spadł na 
barki społecznych działaczy Towa
rzystwa obowiązek ratowania spuś
cizny kulturalnej regionu. Mocne to 
barki, skoro w okresie trzyletniej 
działalności oddziału zapisał on na 
swoim koncie nie tylko papierkowe 
osiągnięcia, ale również wiele zreali
zowanych bądź kontynuowanych za
dań konserwatorskich.

Jeszcze na dugo przed spotkaniem 
założycielskim oddziału, niżej podpi
sany jego inicjator, opierając się na 
własnych funduszach, podjął samo
dzielną akcję ratowania ostatniej z 
charakterystycznych zakopiańskich 
bram drewnianych, przy pierwszym 
budynku w stylu zakopiańskim pro
jektowanym przez Stanisława Witkie- 

'wicza - „Kolibie". Bramy takie zginę
ły wcześniej przy innych budowlach 
Witkiewiczowskich w Zakopanem, 
rri.in. przy willi „Pod Jedlami” na Ko
zińcu oraz „Okszy" przy ul. Zamoj
skiego.

Wiosną 1986 r. remontowano zabyt
kową kaplicę w Białce Tatrzańskiej. 
Właściciel gruntu i kapliczki chciał 
zastąpić gonty pokryciem z blachy 
oraz zamienić toczony w drewnie 
krzyż na metalowy. Członkom Towa
rzystwa udało się jednak przekonać 
właściciela i doprowadzić do uzy
skania pierwotnego stanu obiektu. 
W tym samym roku oddziałowa Ko
misja Ochrony Cmentarzy sporzą
dziła dokumentację fotograficzno-o- 
pisową najstarszych nagrobków ka
miennych oraz tych z metalowymi 
krzyżami lanymi, związanymi z dzia
łalnością hut w Kuźnicach zakopiań
skich. Sporządzono- obszerny raport
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o stanie cmentarzy Zakopanego i 
Podhala i przestano go do Kurii Me
tropolitalnej w Krakowie. Efektem za
początkowanej akcji będzie stały na
dzór nad cmentarzami regionu, spra
wowany przez powołane w poszcze- 
gólnch parafiach Podhala trzyosobo

we wiejskie zespoły, utrzymujące 
stałe kontakty z zarządem zakopiań
skiego oddziału towarzystwa. Za
trudnienie specjalisty od konserwa
cji kamienia i metalu pozwoli na pro
gramowe odnawianie nagrobków, 
krzyży, kapliczek oraz niszczejących

1. Kapliczka w Biatce Tatrzańskiej 
przed remontem
2.3. Brama do Witkiewiczowskiej 
„Koliby" przed (2) i po remoncie (3) 
wykonanym dzięki prywatnym fundu
szom
4. Ruina karczmy w Nowym Targu - 
być może doczeka chwili remontu

(zdjęcia: Marian Matuszak)

fragmentów zabytkowych kościołów. 
W ramach tego programu, jesienią 
1987 r. wykonano konserwację figury 
Koronacji Matki Boskiej, zwyczajowo 
zwanej figurą Trójcy Św., przy ul. 
Kościeliskiej w Zakopanem. Obecnie 
przygotowuje się kosztorysy remon
tów trzech drewnianych kapliczek na 
Podhalu. Niebawem Podhalański 
Oddział TOnZ w Zakopanem we 
współpracy z Fundacją Ochrony Za
bytków PAX w Warszawie przystąpi 
do prac rewaloryzacyjno-remonto- 
wych pierwszej z nich, projektowanej 
przez Stanisława Witkiewicza, a ufun
dowanej Zakopanemu przez rodzinę 
Korniłowiczów.

Drewniane pokrycia studni podha
lańskich stanowią efektowny ele
ment plastyczny w krajobrazie regio
nu, wspaniale harmonizujący z 
miejscowym stylem budownictwa. 
Również te piękne formy skazano na 
zagładę. Sieć wodociągowa ze
pchnęła studnie głębinowe na ostat
ni plan, a co śmielsi (i nierozsądni) 
gazdowie góralscy skierowali w krę
gi studni rury kanalizacji ściekowej. 
Zapomniano przez to również i o bu
dowie studni. Kiedy więc jedna z naj
piękniejszych w okolicy Zakopanego 
runęła, nikt się nią nie zainteresował. 
Śmiałą akcję jej odbudowy podjął 
Zarząd TOnZ. Dla przywrócenia jej 
dawnego wyglądu zatrudniono 

miejscowych cieśli, którzy ustawili ją 
na nowych słupach i pokryli gonto
wym daszkiem, a członkowie Towa
rzystwa umieścili tam tabliczkę z tek
stem: „Obiekt chroniony przez Pod
halański Oddział Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami w Zakopanem”.

Kolejnym krokiem na drodze ratowa
nia śladów przeszłości będzie w 
1988 r. wzniesienie pomnika na 
gruntach cmentarza żydowskiego, 
którego szczątki od 40 lat giną wśród 
ugorów i bezdroży Bachledzkiego 
Wierchu pod Zakopanem. Autorem 
projektu jest zakopiański artysta pla
styk Michał Gąsienica-Szostak.

Podhalański Oddział interweniował 
także w sprawie ruiny kapliczki w Tyl
manowej. Zainicjował też spotkanie 
w sprawie ochrony zabytkowej 
karczmy w Nowym Targu. Jest to je
den z ostatnich murowanych obie
któw tego typu w regionie. W ciągu 
kilkunastu minionych lat popadł w 
całkowitą ruinę; z inicjatywy TOnZ u- 
stalono termin prac remontowych na 
lata 1988-1990.

O wszystkich zamierzeniach i ich 
realizacjach oraz problemach Towa
rzystwa można dowiedzieć się w 
punkcie informacyjnym przy ul. Koś
ciuszki. Tu też odbywają się okre
sowe wystawy prezentujące stan za
bytków Podtatrza.

Niebawem, wzorem miast ratujących 
swoje zabytki przy pomocy sił spo
łecznych, na placu przed domem to
warowym w Zakopanem umieszczo
na zostanie publiczna skarbonka. 
Mam nadzieję, iż zasilone dzięki 
temu konto Oddziału umożliwi reali
zację śmielszych przedsięwzięć.

Marian Matuslak
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Koszenie 
świętych głów
Ranek 30 czerwca 1987 r. w Kazimie
rzu Dolnym, wtorek, dzień targowy. 
Na zabytkowy rynek, obramowany 
koronką renesansowych attyk i chło
dnymi podcieniami mieszczańskich 
kamienic, spływa z czterech naroży 
rzeka wozów konnych obładowa
nych owocami i warzywami, wrzaskli
wym drobiem, worami kasz, mąki i 
wszelkim wiejskim dobrem. Po chwili 
plac wypełnia się nie tylko ludzką i 
zwierzęcą ciżbą, ale także charakte
rystycznym dla tego dnia zapachem 
końskich wydzielin pomieszanych z 
wonią świeżych plonów. No i jeszcze 
od północnej pierzei rynkowej zala
tuje nieprzetrawiony alkohol od sta
łych bywalców „Esterki”, którzy nie 
trafili do swoich domostw i teraz, pół
leżąc na ławeczkach, nabierają ru
mieńców życia w ciepłych promie
niach słońca. Co im tam hasło nad 
wejściem do klasztoru Reformatów: 
„Albo Polska będzie trzeźwa, albo 
nie będzie jej wcale".

- Królu, pożycz dwie stówki, jestem 
na głodzie. I jeszcze ten cholerny ha
łas i smród tego chamstwa. - Arysto
kracja kazimierska z męskiej linii. Bo 
dziewczynki przemywają oczy mętną 
wodą za nadwiślańskim wałem, 
wśród dyskretnych wiklin.
Przed kamienicą Gdańską znakomity 
Franciszek Kmita po raz nie wiedzieć 
który przenosi na płótno rosłe koń
skie zady i sterane chłopskie twarze 
w drugim planie.
- Też gust - wzrusza ramionami 
miejscowa paniusia - koneserka 
sztuki.
Rojno wokół Saneckiej, która na 
murku przed „Rynkową" trzęsącymi 
się z emocji rękami rozgarnia stado 
wychodzonych butów i stertę niedo- 
noszonej starzyzny. Z jej oczu płyną 
dwie ścieżki łez łączące się na czub
ku nosa, z którego skapują jak z kro
plomierza. Co chwilę rozciera je po 
twarzy zreumatyzowaną, szorstką 
dłonią.
- To na pewno ci sataniści z Ponia
towej, - łka - albo narkomani koczu
jący w Puławach w pobliżu pól ma
kowych.
- Co też pani, pani Andziu, maku ho
dować już nie wolno.
- No to na pewno sataniści. Aż dziw, 
dzieci najbogatszych sadowników i 
hodowców, łby najeżone zlepami 
zielonych kudłów, jak u bezpańskich 
psów, piwskiem to śmierdzi i jeszcze 

Matka Boża im wadzi, i święty Jan, i 
mój patron, święty Antoni. Setki lat 
figury stały, zabory przetrwały, po
wstania, dwie wojny przetrzymały, 
nawet te hitlerowskie świnie ich nie 
ruszyły. A tu nasi, Polacy, pół wieku 
prawie po wojnie, w nocy głowy figu
rom pokosili. A jak te psie syny przez 
trzymetrowy klasztorny mur przelazły 
do Matki Boskiej? Bo Jan i Antoni 
stoją niczym nie strzeżone, że ręką 
sięgnąć. Musieli mur przeskoczyć 
bo furtę o ósmej zawierają. Młodzi 
być musieli, sprawni. Łapy im niech 
uschną i głupie łby odpadną.
- To nie wie pani Andzia, że wtorki 
dla Kazimierza to dni feralne. 
Wszystkie pożary, pomory i rujnacje 
w ten dzień się zaczynały, a w czter- 
dziestem drugiem targowymi fur
mankami ostatni transport Żydów do 
gazu wywieźli. A na kirkucie w każdy 
wtorek wieczorem straszy.
Opinia kazimierzan jest z wyrokiem 
pani Andzi zgodna, a przekonanie, 
że zniszczenia są dziełem satani
stów, powszechne.
Pierwszy zauważył szkodę gwardian 
klasztoru Reformatów - Antoni Pa
wlik i powiadomił MO. W protokole z 
Uszkodzenia obiektu sakralnego 
stwierdzono, że figurze św. Antonie
go z Dzieciątkiem brakuje obydwu 
głów. Głowę Dzieciątka odnaleziono 
i przekazano posterunkowi milicji. Z 
oderwanej głowy Matki Boskiej od
padła korona wykonana w cemencie, 
którą odnaleziono. Świętemu Janowi 
Nepomucenowi też ścięto głowę i u- 
szkodzono ramię. Głowy skradziono. 
Protokół milicyjny informuje, że w tej 
sprawie wszczęte zostało dochodze
nie w kierunku art. 203 §1 k.k. w 
związku z art. 73 §1 Ustawy o ochro
nie dóbr kultury w związku z art. 10 
§2 k.k.
Zdaniem dyrektora Muzeum, Jerze
go Żurawskiego, wszystkie figury 
mają charakter zabytkowy i są zwią
zane z krajobrazem Kazimierza od 
wielu dziesiątków lat. Były i są nadal 
przedmiotem kultu, obiektem plene
rów malarskich. Uwieczniali je także 
malarze z kręgu „Bractwa św. Łuka
sza”, nawet niechrześcijanie, jak np. 
M. i E. Seidenbeutlowie. Najstarszy z 
omawianych, posąg św. Antoniego z 
Dzieciątkiem znajduje się w ogródku 
przydomowym przy ul. Klasztornej 1 i 
jest własnością p. Zofii Wacławowej. 
Został ufundowany w 1847 r. i wyko
nany z jasnoszarego piaskowca.
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1. Posąg św. Antoniego z Dziecią
tkiem (październik 1987 r.)
2. Figura Matki Boskiej Niepokalane
go Poczęcia (październik 1987 r.)
3. Wnętrze kapliczki św. Jana Nepo
mucena (październik 1987 r.)

(zdjęcia: Andrzej Jaworski)

Stanowi obiekt zabytkowy, choć do
tychczas nie został wpisany do reje
stru zabytków. Polichromowana figu
ra Matki Boskiej Niepokalanego Po
częcia usytuowana jest na dziedziń
cu klasztoru Reformatów, w którym 
niegdyś znajdował się cmentarz 
przykościelny. Wykonana została w 
1930 r. przez jednorękiego rzeźbiarza 
kazimierskiego, Jerzego Łopuszoń- 
skiego, odtwórcy gorąco niegdyś 
dyskutowanej attyki w kamienicy Ce
lejów przy ul. Senatorskiej. Rzeźba 
jest wpisana od rejestru zabytków 
województwa lubelskiego (znak 
KLIV-7/15/76 pod nr B/158).
Kapliczka św. Jana Nepomucena po
sadowiona została na prywatnej po
sesji przy ul. Krakowskiej 38 na prze
łomie XVIII i XIX w., na dawnym osu
wisku skarpy. Murowana z kazimier
skiego wapniaka, na planie półkola, 
biało tynkowana, kryta gontem nosi 
cechy polskiego budownictwa ludo
wego. Mieści wewnątrz figurę świę

tego wykonaną w stiuku na murowa
nym cokole. Rzeźba stanowi przy
kład barokowego stylu w interpreta
cji ludowego twórcy.
Uwagi wandali uszła, na szczęście, 
niezwykłej urody kapliczka skryta w 
załomie muru klasztornego, zrekon
struowana wiernie w 1975 r. przez 
kazimierskiego stolarza, wychowan
ka Witkiewiczowskiej Szkoły Rze
miosł - Władysława Rydza. Zewnęt
rzny pokrój zawdzięcza projektowi 
Jana Koszczyca-Witkiewicza (krew
nego Witkacego) z lat 1922-1923, a 
drewnianą postać Madonny wycza
rował artysta rzeźbiarz Aleksander 
Źurakowski.
Śledztwo trwa, winnych na razie nie 
schwytano. Większość nagabywa
nych przez autora, podekscytowa
nych mieszkańców miasteczka su
geruje obciążenie kosztami renowa
cji okaleczonych posągów (około 
miliona złotych) mieszkańców Ponia
towej, choć brak dowodu, źe spraw
cy stamtąd się wywodzą. Towarzys
two Przyjaciół Kazimierza Dolnego 
zadeklarowało pokrycie kosztów na
prawy figury św. Jana Nepomucena. 
A może znajdzie się jeszcze dwóch 
sponsorów renowacji pozostałych 
posągów? Zarówno ich właściciele, 
jak też cała społeczność Kazimierza 
będą ofiarodawcom niepomiernie 
wdzięczni.

Andrzej Jaworski 

Akcja cmentarze

Cmentarz Sfowińców
Słowińcy stanowili wyodrębnioną 
grupę ludności kaszubskiej, której 
historia jest stosunkowo krótka, bo 
sięga tylko XVIII w. i kończy się w 
pierwszej połowie naszego stulecia. 
Ludność słowińska zamieszkiwała 
mato urodzajne tereny bagien i pod
mokłych łąk nad jeziorem Gardno i 
Łebsko. Obszar ten był mało atrak
cyjny gospodarczo dla niemieckich 
osadników. Nie wyparta z niego lud
ność kaszubska, otoczona napływo
wą ludnością niemiecką, przez około 
półtora wieku wytwarzała odrębności 
językowe, tworząc gwarę słowińską; 
jednocześnie jednak w tych warun
kach zahamowany został jej rozwój 
kulturalny. Stopniowy proces germa- 
nizacyjny rozpoczął się w końcu XIX 
w. Ostatni przedstawiciele tej grupy, 
znający juź tylko po kilka, kilkanaście 
dawnych słów, żyli jeszcze po dru
giej wojnie światowej. Dziś juź ich 
brak, wymarli lub wyemigrowali do 
RFN. Pozostały po nich tylko nielicz
ne zabytki w postaci charaktery
stycznych zabudowań, sprzętów do
mowego użytku, a także groby na 
wiejskich cmentarzach i liczne legen
dy.
Do miejsc ściśle związanych z histo
rią Sfowińców należy niewielki wiej
ski cmentarz we wsi Kluki, znanej z 
istniejącej w niej zagrody - skanse
nu kultury materialnej ludności sło
wińskiej. Ten niewielki cmentarz na 
.piaszczystym wzgórku pośród pod
mokłego lasu położony jest tuż 
przed pierwszymi zabudowaniami, 
przy drodze Smołdzino-Smołdziński 
Las-Kluki.
W najwyższym miejscu cmentarza 
znajduje się duża, granitowa płyta ze 
śladami nieczytelnych obecnie na
zwisk. Przez analogię z innymi cmen
tarzami na terenach Ziem Odzyska
nych można uznać, że była to płyta 
upamiętniająca mieszkańców wsi 
Kluki poległych na polach bitew w 
pierwszej wojnie światowej. Na 
cmentarzu zachowało .się około 200 
grobów. Większość z nich porosła 
krzewami, młodymi dębami i brzoza
mi oraz zielskiem, jedynie na kilku
nastu widać ślady czyjejś opieki. 
Prawie wszystkie nagrobki stanowiły 
wolno stojące krzyże żeliwne na ce
mentowych cokołach lub drewniane 
z ciętymi w drewnie napisami. Nie
liczne są nagrobki z ostatnich lat 
zbudowane z lastryka bądź w formie 
leżącej płyty nagrobnej.

Najstarsze groby, położone w pół
nocnej części cmentarza, pochodzą 
z końca XIX w. Są to groby: Henryka 
Polleksa z 1887 r, Henryka Klicka z 
1896 r, Wilhelminy Klick z 1897 r„ 
Marii Augusty Hirtz 1897 r., Hermana 
Polleksa z 1897 r„ grób rodziny Jo- 
stów, kryjący zmarłych członków ro
dziny w latach 1880-1898. Na gro
bach tych zachowały się żeliwne 
krzyże. Najwięcej zachowanych gro
bów z nagrobkami umożliwiającymi 
odczytanie daty pochówku pochodzi 
z lat 1902-1937.
Obecnie na cmentarzu znajdują się 
73 nagrobki w formie wolno stoją
cych krzyży żeliwnych. Spośród nich 
10 pochodzi z ostatniego ćwierćwie
cza XIX w. i reprezentuje dwa typy. 
Pierwszy typ stanowią krzyże w for
mie masywnego odlewu żeliwnego 
(razem z napisami) o wysokości oko
ło, 150 cm i przekroju 12 x 1,5 cm. 
Poszczególne krzyże różnią się za
kończeniem ramion oraz formą orna
mentu. Na niektórych napisy stają 
się już nieczytelne wskutek dużego 
skorodowania. Na czterech krzyżach, 
w dolnej ich części umieszczono że
liwne płaskorzeźby przedstawiające 
antyczną postać kobiecą z wieńcem 
laurowym w prawej ręce i gałązką 
palmy w lewej. Wieniec laurowy w 
symbolice chrześcijańskiej oznaczał 
triumf nad śmiercią, a gałązki palmy 
u Rzymian były tradycyjnym symbo
lem cnót i zwycięstwa moralnego. W 
XIX i na początku XX w. w sztuce 
sepulkralnej często wykorzystywano 
podobny element dla podkreślenia 
cnót zmarłego i zwycięstwa nad 
śmiercią.
Drugim typem nagrobka są ażurowe 
krzyże żeliwne o wysokości około 80 
cm, stojące na grobach dzieci. Tylko 
w jednym wypadku na grobie dziec
ka ustawiono krzyż formą zbliżony 
do poprzedniego typu, lecz o mniej
szych wymiarach. Epitafia były tu wy
konywane osobno i mocowane w 
środkowej części krzyża; wszystkie 
uległy zniszczeniu.
Zachowane na nagrobkach napisy 
wykonane są w języku niemieckim. 
W tym czasie polska mowa była wy
parta już ze szkół, w urzędach uży
wano tylko języka niemieckiego i tyl
ko do końca XIX w..Słowińcy walczyli 
o kazania w języku polskim. Dorośli 
mieszkańcy okolicznych wsi używali 
jeszcze gwary słowińskiej, lecz w 
tych warunkach trudno było zamówić
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nagrobek w innym języku niż nie
miecki.
Analiza nazwisk pochowanych tutaj 
osób potwierdza opisywaną przez 
badaczy sytuację ludności. Brak tutaj 
nazwisk typowo niemieckich (z wyją
tkiem 2-3 wypadków), jedynie zde
cydowana większość imion świad
czy o daleko posuniętym procesie 
germanizacji. Występujące na na
grobkach nazwiska należą do sied
miu rodzin słowińskich. Są to: Klick, 
Kirk, Czirr, Polleks, Jost, Ruch, Kecz. 
Wiele napisów na grobach osób płci 

żeńskiej wskazuje, że małżeństwa 
zawierane były w większości w obrę
bie tych rodzin. Najliczniej występuje 
nazwisko Klick i to już na najstar
szych z zachowanych nagrobków. 
Od tej rodziny najprawdopodobniej 
pochodzi nazwa wsi Kluki. Występo
wanie na nagrobkach prawie wyłącz
nie nazwisk rodowych świadczy o 
odrębności tej grupy ludności i o dą
żeniu do jej zachowania.
W pobliżu wejścia na cmentarz znaj
duje się jeden z najnowszych gro
bów. Spoczywa w nim Herman Kecz,

1. Fragment zarastającego i niszcze
jącego cmentarza w Klukach
2. Typowy krzyż żeliwny na grobie 
jednego z Klicków (1911 r.)

(zdjęcia: Stefan Świerczewski)

zmarły w 1987 r. Był to jeden z ostat
nich, a być może ostatni przedstawi
ciel Słowińców, brat Ruty Kecz, która 
jako jedna z pierwszych zaintereso
wała się przeszłością ludności, do 
której należała i zaczęła gromadzić 
zabytki kultury materialnej Słowiń
ców. Niestety, wcześniej od swego 
brata spoczęła w ziemi swych oj
ców.
Dziś, gdy brak już Słowińców, o ich 
istnieniu i historii świadczą nieliczne

pozostałości kultury materialnej, a w 
szczególności skansen - zagroda 
słowińska we wsi Kluki, ostatnim 
szańcu słowińskim. Uważam, że w 
ten kompleks zabytkowy należałoby 
włączyć istniejący cmentarz, zakon
serwować istniejące nagrobki - krzy
że, co zahamowałoby ich korozję, u- 
porządkować niektóre groby, odtwo
rzyć alejki cmentarne. Wskazane by
łoby również opracowanie i ustawie
nie tuż obok wejścia na cmentarz ta
blicy informacyjnej z krótką historią 
Słowińców i cmentarza. Warto w jej 
treści wyjaśnić fakt występowania e- 
pitafiów tylko w języku niemieckim, 
zniemczenia rodowych nazwisk sło
wińskich i wskazać groby rdzennych 
Słowińców.

Stefan Świerczewski

Akcja cmentarze

Jeszcze nie requiem
Przed kilku laty „Spotkania z Zaby
tkami" (nr 3,1983) zamieściły mój ar
tykuł Requiem dla cmentarza?odno
szący się do historii, stanu i zagroże
nia zabytkowego cmentarza przy ul. 
Lipowej w Lublinie. Ostatnie lata na
dal nie byty pocieszające, mimo że 
Komisja Opieki nad Zabytkami Od
działu Miejskiego PTTK podjęła wie
le działań. Opracowano około 300 
kart inwentarzowych nagrobków i 
przygotowano do druku krótki prze
wodnik po cmentarzu z jego historią, 
planami i biogramami 120 pochowa
nych tam wybitniejszych osób, ze 
zwróceniem uwagi na najcenniejsze 
grobowce.
Nie próżnowała również służba kon
serwatorska: korzystając z pomocy 
finansowej Społecznego Komitetu 
Ochrony Zabytków Lublina wyre
montowano część grobów, w tym 
cenny grobowiec powstańców z 
1863 r., a dalszych 40 zakwalifikowa
no do remontu oraz opracowano do
kumentację projektowo-kosztoryso- 
wą. Nie rozwiązało to jednak całko
wicie problemu dewastowanych lu
belskich cmentarzy i walących się 
nagrobków. Społeczeństwo Lublina 
było zaniepokojone istniejącą sytua
cją oprócz bowiem cmentarza przy 
ul. Lipowej niszczeją inne, cenne 
cmentarze lubelskie, np, cmentarz 
katolicki przy ul. Kalinowszczyzna, 
wymagający natychmiastowej inter
wencji cmentarz ewangelicki przy ul. 
Waryńskiego czy też cmentarze ży
dowskie.
Aż wreszcie w dniu 27 października 
1987 r. powstał Społeczny Komitet 

Ochrony Zabytków Cmentarnych Lu
blina, w skład którego weszli ludzie 
dobrej woli, którym droga jest histo
ria zachowana na lubelskich nekro
poliach; przewodniczącym został 
red. Leszek Mazurek - dziennikarz 
„Kuriera Lubelskiego". Aby nie po
przestać na planach i koncepcjach 
działalność Komitetu postanowiono 
rozpocząć od zbiórki pieniężnej w 
dniu 1 X11987 r„ wzorowanej na akcji 
red. Jerzego Waldorffa na warsza
wskich Powązkach. Nasza akcja u- 
dała się nadspodziewanie. Do 
współpracy zostali zaproszeni lub 
zgłosili się spontanicznie aktorzy, 
„Lublinianki Roku", dziennikarze, 
sportowcy, prawnicy i inni mieszkań
cy Lublina.
Zbiórka dała wyniki lepsze od zakła
danych. Zebrano w ciągu jednego 
dnia na cmentarzu przy ul. Lipowej - 
571 263,60 zł oraz 2 dolary, 1,47 w 
bonach doi. i 20 koron czechosłowa
ckich. Bardzo często ofiarodawcami 
byli emeryci.
Wyniki akcji oceniono na kolejnym 
posiedzeniu Komitetu i wyznaczono 
dwa nagrobki, które zostaną w naj
bliższym czasie wyremontowane z 
zebranych środków. Napływają dal
sze ofiary na konto Komitetu. Rozli
czenie z akcji będzie sukcesywnie 
dokonywane na łamach „Kuriera Lu
belskiego" patronującego tej akcji.
Podjęto już społeczne działania w 
sprawie wydania drukiem popular
nego folderu z planikiem cmentarza i 
wskazaniem wartościowych histo
rycznie i artystycznie nagrobków. 
Folder ten spopularyzuje zabytkowy 
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cmentarz i może choć w części uch
roni od dalszej dewastacji. Zysk ze 
sprzedaży wydawnictwa wzbogaci 
również fundusz na rzecz ochrony 
pomników. Członkowie Komitetu 
kontynuują zbiórkę: kwestowano np. 
w dniu rozpoczęcia roku kulturalne
go w Lublinie. Po ustabilizowaniu 
działań Komitet planuje objęcie opie
ką kolejnych cmentarzy na obszarze 
Lublina. Zamierzenia te zależą jed

nak od dalszej ofiarności społe
czeństwa lubelskiego. Wszystkie 
działania Komitetu są społeczne, ca
łość zebranych kwot będzie przezna
czona wyłącznie na ratowanie zabyt
ków cmentarnych. Świta więc na
dzieja, że nie czas jeszcze na „re
quiem"...

Marek Wyszkowski

Drewniany nagrobek
Typowym nagrobkiem mahometań- 
skim jest pionowo ustawiona płyta 
kamienna-stella, z tekstem epitafij- 
nym na stronie frontowej. Tekst wy
ryty w kamieniu jest zazwyczaj w ję
zyku arabskim, a nad nim - półksię
życ z gwiazdą. Na kilku cmentarzach 
mahometańskich (tatarskich) w Pols
ce zachowały się też teksty pisane w 
języku polskim, a od 1887 r., kiedy 
władze carskie zakazały Tatarom u- 
mieszczania na nagrobkach napisów 
polskich, używano języka i alfabetu 
rosyjskiego. Na cmentarzach maho- 
metańskich - mizarach nie występo
wały nagrobki drewniane, powszech
ne na cmentarzach chrześcijańskich. 
Od tej reguły jest wszakże jeden - 
jak na razie - wyjątek.

W czasie pierwszej wojny światowej 
w składzie walczących dwóch wro
gich armii znaleźli się żołnierze róż
nych narodowości i wyznań. W armii 
rosyjskiej służyli też żołnierze wyzna
nia mahometańskiego. W Lapiguzie 
- przedmieściu Lukowa - Niemcy 
założyli szpital wojskowy z oddzia
łem dla jeńców rosyjskich, a dla 
grzebania zmarłych - duży cmentarz 
wojenny. Na tym cmentarzu wydzie
lono kwaterę dla zmarłych żołnierzy 
wyznania mahometańskiego. Spo
czywa ich tu 24, w tym 12 znanych z 
imienia, nazwiska i pułku, w którym 
służyli. Wśród mogił ziemnych 
wzniesiono im oryginalny drewniany 
nagrobek w formie małego minare
tu.

DEN 
K2W FERN 
momamme- 
DJCNISCMEN 
GIADSEN3 
OJEIMRUSS- 
ILAZARETT 
LUJĆLAP1GUS 
IM REN WUN- 

DEN ERLASEN

ska żołnierzy i numery grobów, w 
których spoczywają.
Nagrobek projektował niewątpliwie 
zdolny architekt z niemieckiej woj
skowej służby grobownictwa wojen
nego, zapewne też autor projektu 
drewnianego kościoła jednowieżo- 
wego postawionego na tym cmenta
rzu w 1915 r., a spalonego w 1972 
r.
Rzadki drewniany nagrobek maho- 
metański z Lukowa-Lapiguza świad
czy o dużym talencie jego autora, ale 
i o doskonałym wyczuciu przez nie
go przywiązania do swojej wiary żoł
nierzy innej narodowości, odmiennej 
kultury, spoczywających snem 
wiecznym daleko od rodzinnego kra
ju. Czuwał nad ich spoczynkiem na 
polskiej ziemi symbol ich wiary - 
muzułmański minaret.
Nagrobek przetrwał na cmentarzu w 
Lapiguzie do 1964 r., kiedy został

1. Nagrobek mahometański na 
cmentarzu z 1915 r. w Łukowie
2.3. Napisy na stronie frontowej na
grobka (2) oraz pozostałe (3)
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Jest to słup o wysokości 3 m, w dol
nej części mający przekrój kwadratu, 
w górnej trzonu kolumny opasanej 
dekoracyjną spiralą, przykrytej cha
rakterystycznym muzułmańskim heł
mem. Część dolna obita jest deska
mi, na których wyryto napis epitafijny 
w języku niemieckim: „Den Kamp- 
fem mahommedanischen Glaubens 
die im Russlazarett Luk.-Lapigus ih- 
ren Wunden erlagen". Nad napisem 
umieszczono półksiężyc z gwiazdą, 
na bokach i od strony tylnej - nazwi

zwalony z zamiarem przeznaczenia 
na opał. W ostatniej chwili uratowano 
go zabierając do Muzeum Wsi Lubel
skiej, gdzie znajduje się do dziś. 
Imiona i nazwiska żołnierzy, numery 
pułków, w których służyli, pozwolą 
zapewne ustalić ich narodowości, i 
choć minęło już przeszło 70 lat od 
śmierci tych żołnierzy, może wspo
minani są czasami w kręgu swoich 
rodzin jako echa odległych i tragicz
nych wydarzeń wojennych.

Janina Petera
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Napisy w Nadarzynie
W podwarszawskiej miejscowości 
Nadarzyn znajduje się niewielki, sty
lowy kościół Św. Klemensa z 1806 r„ 

fundowany przez Tomasza Adama 
Ostrowskiego, wzniesiony wedtug 
projektu Jakuba Kubickiego, czoło

wego architekta polskiego klasycyz
mu. Wnętrze kościoła zostało przed 
kilku laty pieczołowicie odnowione 
przez jego proboszcza. Usunięto 
różnorodne, mało wartościowe ele
menty, jakie z czasem nawarstwiły

się i uzyskano piękne, jednolite sty
lowo wnętrze. We wnęce przy ołtarzu 
głównym znajduje się nagrobek fun
datora (zmarłego w 1817 r.), wykona
ny z czarnego marmuru z nakładany
mi literami z brązu. Forma nagrobka 
jest dość typowa dla okresu, w któ
rym powstał. Jest na nim jednak coś 
szczególnego. Na powierzchni ka
mienia wydrapano prymitywnymi na
rzędziami napisy przejmujące swą 
treścią. Oto niektóre z nich: „... Xa- 
wery Skibicki dnia 8 tu przyprowa
dzony /ako niewolnik, zabrany na 
Woli pod Warszawą dnia 6, wysze
dłem z tey świątyni pańskiej w marsz 
nie wiedząc przeznaczenia w dniu 13 
września 1831 r.... Kazimierz Króliko
wski był tu w niewoli... Xawery Tayler 
równego ony doznał losu ... Stanis
ław Nowakowski. Józef Chałupiński 
... Przytuski, Leopold Ogrodziński 
przyprowadzony... Wszystkich nas tu 
w kościele jest 318... Franciszek Pa- 
tysiewicz..."
Słowa te, wydrapane z trudem i po- 
kryjomu na czarnym marmurze pom
nika w świątyni zamienionej przez 
carskich siepaczy na więzienie - dzi
siaj nieodmiennie kojarzą się z jakże 
niedawno powstałymi napisami w 
celach Pawiaka, Alei Szucha czy Wię
zienia Montelupich w Krakowie i wie
lu, wielu innych. Nieme świadectwo 
męczeńskiej drogi narodu polskiego 
jakże wymowne w swym tragizmie!

Wanda Puget

Na tym nagrobku znajdują się napi
sy

Guzik
„Dotkliwa, choć zrozumiała jest kru
chość i dorażność rzeczy" - napisał 
kiedyś Lech Pijanowski w przedmo
wie do pierwszego i niestety ostat
niego numeru „OKA". Wspomina on 
między innymi „nobilitowany" guzik 
od munduru Kościuszki, żałując 
przedmiotów, z których anonimo
wość czyni złom, śmieci, rupiecie, 
chyba iż zostaną zebrane razem. A 
więc guzik - to... guzik, ale tysiąc gu
zików - to kolekcja warta uwagi.
Bardziej godne uwagi są niewiary
godne nieraz dzieje przedmiotów. To 
ich związek z człowiekiem decyduje, 
że są zabytkami, których autentyzm 
nie budzi zastrzeżeń, w przeciwieńs
twie do najbardziej nawet doskona
łych kopii. Za bohatera tego szkieo 
wybieram guzik, zwykły niepozorny 
guzik od munduru nieznanego żoł
nierza. 

Wieś Pytowice koło Kamińska, obec
nie w centrum wielkiego ośrodka 
przemysłowego. Znalazłem się tam 
przeszło 40 lat temu, via pruszkowski 
Dulag, w dworku (dziś już nie istnie
je), należącym wówczas do pani Za
rembiny, w dziwnej kompanii od 
starców po niemowlęta, od przeku
pek po profesorów. Wszystko to wy
nędzniałe i głodne przytulił pytowicki 
dwór, zmuszony wykarmić i przed
stawicieli Herrenvolku wpadających 
z wrzaskiem po „Eierbretbutter- 
schnaps", i chłopców z lasu śpiewa
jących wieczorami „już dopala się o- 
gień biwaku”, i tych, którym z War
szawy udało się nie trafić do obozu, i 
wreszcie żołnierzy w wypłowiałych 
„gimnastiorkach" z kocami przez ra
mię. Wszyscy zgodnie tykali chudą 
kaszę i cud nad cudy - gorącą zale
wajkę okraszoną niekiedy niepro
szonym karaluchem, cerowali skar
pety, opatrywali się i odchuchiwali 
jak umieli. Jedni odchodzili, drudzy 
przychodzili, aby znów odejść opa
trzeni dobrym słowem i jakimś bez
cennym wtedy darem - miednicą, 
garnkiem, poduszką...
Dzieci, jak dzieci, najchętniej buszo
wały po zagajnikach, zbierając obfit
sze od grzybów łuski po nabojach, 
myszkowały na strychu wśród stert 
gebethnerowskich książek „różo
wych i błękitnych", odkrywały skarby 
w drewutni i w kuchni, kuszącej moż
liwością otrzymania wielkiej jak cała 
ręka pajdy Chleba.
Cóż to ma wspólnego z zabytkami? 
Z otrzymanej wówczas pytowickiej 
poduszki, po latach zaczęło wyłazić 
pierze. W braku instytucji parających 
się renowacją poduszek, zabrałem 
się do roboty sam, gdy nagle poczu
łem pod palcami coś, co na pewno 
pierzem nie było. Był to guzik - bla
szany, posrebrzany z dolutowanym 
uszkiem i zadzierżystym orzełkiem. 
Guzik mundurowy z czasów Króles
twa Kongresowego! Skąd się wziął 
uwikłany w pierzu tak, że go żadne 
ucho przez ponad 150 lat przytulają
ce się do poduchy nie wyczuło? 
Przecież w okolicy, gdzie u chłop
skich sukman można znaleźć całe 
kolekcje guzików (każdy inny i każdy 
błyszczący), nikt by go do poduszki 
nie pchał! I jak tu nie zadumać się 
nad przypadkowością pamiątek 
przeszłości. Mijały lata, wojny, po
wstania, pożary, a guzik tkwił sobie 
spokojnie w poduszce, pewnie z po
koju gościnnego i przez to rzadko 
używanej. „Jaki to chłopiec piękny i 
młody” zgubił go w czeladnej, gdzie 
dziewczyny skubały pierze?
Takie przypadkowe przedmioty, jak 
znalezione w okolicy mosiężne kó
łeczko od. rosyjskiej pałatki z napi
sem „Żirardow", menażka miedziana 
utopiona przez Kozaka, który w 1915 
r. przyszedł - jak wspomina miejsco
wy gaduła - konie poić, splatają his
torię dawną i bliższą, wielką i tę włas
ną w jedną całość. Może warto chro
nić nie tylko przedmioty, ale właśnie 
takie z pozoru fantastyczne historie 
tych przedmiotów?

Jan Pruszyński
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ROZMAITOŚCI

Informacje
0 dramatycznych losach willi „Brzozy” w Nałęczowie, zbudowanej w latach 
1907-1908 według projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza, pisaliśmy już trzy
krotnie (Bez komentarza, nr 6,1986, s. 3; Willa „Brzozy", nr 3,1987, s. 48, oraz 
list w nr. 4,1987, s. 48). Ostatnio otrzymaliśmy informację, że po wielu pery
petiach - częściowo opisanych w „Spotkaniach" - jedna z najpiękniejszych 
nałęczowskich willi została wykupiona przez Urząd Wojewódzki w Lublinie z 
przeznaczeniem na dom pracy twórczej lubelskich aktorów. Zabezpieczenie i 
ogrodzenie obiektu ma nastąpić w bieżącym roku. I choć prace remontowe 
potrwają zapewne kilka lat, jest nadzieja, że willa „Brzozy” zostanie uratowana. 
Szkoda, że wszystko to trwało tak bardzo długo...

★ ★ ★
Klasycystyczny pałac w Zatorach koło Pułtuska pochodzi z XVIII w., został 
rozbudowany w 1898 r„ przebudowany zaś po 1925 r. Od końca XIX w. należał 
do rodziny Przyłubskich, a do 1945 r. - Bagniewskich. Stan pałacu widoczny 
był w serialu TV pt. „Zmiennicy”. W 1981 r. Stowarzyszenie Elektryków Pol
skich podjęto decyzję o przejęciu pałacu i utworzeniu tu ośrodka szkolenio
wego o'raz domu pracy twórczej i wypoczynku. Przypominamy, że działo się to 
w początkowym okresie kryzysu gospodarczego, kiedy większość instytucji 
wycofywała się z remontów przejętych uprzednio obiektów zabytkowych. Jak 
informuje nas p. Jerzy Kubiatowski z Warszawy, SEP kontynuuje prace reno
wacyjne przy pałacu, oczyszczony i nawet zarybiony jest już staw, buduje się 
niewielki hotel i pawilon gastronomiczny; wystrój zewnętrzny obu tych nowych 
obiektów będzie zharmonizowany z pałacem. Ośrodek ma być oddany do 
użytku w 1992 r.

★ ★ ★
Sekretarz Zakładowego Koła PTTK przy Zakładach Mechanicznych w Tarno
wie - inż. Wojciech Bugajski, nawiązując do „cmentarnego" numeru „Spo
tkań” (5,1987), poinformował nas, że Koło od kilku lat zajmuje się ewidencjo
nowaniem miejsc pamięci narodowej. W dużej mierze dotyczy to cmentarzy z 
pierwszej wojny światowej na Ziemi Tarnowskiej. Ubocznym efektem tych 
działań jest zbieranie inskrypcji cmentarnych, na dowód czego redakcja otrzy
mała broszurę pt. Umierające cmentarze. Broszura ta zawiera ponad 60 na
grobkowych napisów pochodzących z różnych cmentarzy z pierwszej wojny. 
Uzupełniając materiał J. Chumińskiego Wojenne inskrypcje (nr 5,1987, s. 42) 
przytaczamy kilka z nich.

Gręboszów: W bezkresnym morzu heroicznych zmagań 
byliśmy tylko spienioną falą.
W ogromnym pożarze spełnionej chwaty 
sykiem iskry, która wznieciła płomień.
Wybacz kochana Ojczyzno, że już nigdy nie złożymy ofiary z 
naszego nędznego życia.

Jadowniki: Nie smućcie się, że zamilkły usta nasze 
Niech nasze groby mówią do was o miłości do Ojczyzny.

Wietrzychowice: Strumienie krwi spłynęły - 
Mocniej doświadcza nas los. 
Strumienie łez wylane - 
Śmielej błyszczy nasz wzrok. 
Z waszej bohaterskiej śmierci 
Wzeszła nowa jutrzenka sprawiedliwości!

★ ★ ★
Jako uzupełnienie do wywiadu z mgr. inż. Janem Baierem, mecenasem och
rony zabytków Kombinatu PGR Manieczki („Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1987, s. 22), zamieszczamy zdjęcie dworu w Manieczkach po przeprowadzeniu 
prac konserwatorskich.

(fot. Brunon Cynalewski)

Redakcja czasopisma 
„Spotkania z Zabytkami"

W Waszym piśmie nr 6, 1987 opu
blikowano drugi odcinek wspomnień 
Stanisława Lorentza t lat 1945—1951 
pt. „Z popiołów i gruzów", w którym 
znalazł się obszerny fragment doty
czący osoby prof. Adolfa Szyszko- 
-Bohusza: „Długo natomiast zasta
nawialiśmy się z Janem Zachwatowi
czem nad osobą przedwojennego 
kierownika Odnowienia Zamku Kró

lewskiego na Wawelu - Adolfa Szy- 
szko-Bohusza. Nie tylko negatywnie 
ocenialiśmy gmach »Feniksa« na 
Rynku Krakowskim, za który pobrał 
wysokie wynagrodzenie, jak i jego 
metody odbudowy Wawelu, ponad
to, a nawet zwłaszcza - jego współ
pracę z Niemcami na Wawelu w ok
resie okupacji. Nie widzieliśmy jed
nak nikogo innego, kto mógłby do
brze poprowadzić dalsze prace na 
Wawelu. Zdecydowaliśmy się wobec 
tego na powołanie go znów na Wa
wel. Ponieważ w czasie naszego po
bytu w Krakowie był chory i pozosta
wał w domu, złożyliśmy mu wizytę. 
Propozycję naszą przyjął z wielką ra
dością. Nałogi jednak często odży
wają. Przed wojną we wszystkich 
sprawach po 1926 r. uzyskiwał de
cyzję wprost od swego przyjaciela z 
czasów lwowskich prezydenta Igna
cego Mościckiego, teraz nawiązał 
dobre stosunki z szefem Kancelarii 
prezydenta Bolesława Bieruta. By
wało to dla nas czasem kłopotliwe".

Zarząd Oddziału Krakowskiego 
Stowarzyszenia Architektów Pol
skich, działając z upoważnienia i w 
imieniu całego naszego środowiska, 
domaga się zamieszczenia w Wa
szym piśmie niniejszego oświadcze
nia.

We wspomnieniach Stanisława 
Lorentza zawarte są bezpodstawne 
sformułowania i opinie uwłaczające 
pamięci jednego z najbardziej zasłu
żonych dla kultury polskiej twórców. 
Można pominąć dokonaną przez Au
tora ocenę twórczości Adolfa Szy- 
szko-Bohusza jako osobistą, lecz 
odosobnioną, ale stwierdzenie, że za 
gmach „Feniksa" na Rynku Krako
wskim pobrał wysokie wynagrodze
nie - budzi co najmniej niesmak. Bez 
zbytnich dociekań sądzić należy, że 
autor budynku „Feniksa" otrzymał za 
swą pracę honorarium zgodne z ów
czesnymi dobrymi zwyczajami, które 
i Stanisławowi Lorentzowi nie powin
ny być obce.

Sprawa pracy A. Szyszko-Bohu- 
sza na Wawelu w okresie okupacji 
hitlerowskiej jest całkowicie wyjaś
niona, o czym bez wątpienia wie tak
że Autor wspomnień. Ponieważ jed
nak czas zaciera kontury, a problem 
ten ponownie został publicznie poru
szony, do wiadomości współczes
nych czytelników należy podać na
stępujące fakty oparte na dokumen
tach.

Do pracy na Wawelu, na podrzęd
ne stanowisko kreślarza, przystąpił 
A. Szyszko-Bohusz za namową ów
czesnego Prezesa Akademii Umie

jętności prof. Stanisława Kutrzeby i 
za wiedzą ministra Twardowskiego. 
Uznano, że dalsza jego obecność na 
Wawelskim Wzgórzu jest dla Zamku 
nieodzowna. Przez całą okupację 
działał tajny Państwowy Komitet do 
spraw Odnowienia Zamku Króle
wskiego, w skład którego wchodzili 
m.in. Feliks Kopera, Bogdan Treter 
Józef Gatęzowski, przed którym A. 
Szyszko-Bohusz składał sprawozda
nia z aktualnej sytuacji na Wawelu. 
Sprawozdania te dostarczane były 
następnie przez p. Arczyńskiego 
Stanisławowi Lorentzowi do rąk 
własnych.

Nie jest tu miejsce na wymienia
nie zasług A. Szyszko-Bohusza w o- 
calaniu skarbów kultury narodowej, a 
także ich powojennej rewindykacji. 
Pomijając jednak zdumiewający i o- 
burzający fakt postawienia A. Szy
szko-Bohusza po wojnie przed ko
misją weryfikacyjną przy Minister
stwie Kultury i Sztuki, stwierdzić na
leży, że dokonana przez nią ocena 
całkowicie oczyściła go z nieuzasad
nionych i krzywdzących zarzutów ko
laboracji.

Jakiemu celowi ma służyć przei
naczanie przez Autora wspomnień 
znanych i udokumentowanych fak
tów - pozostaje jego tajemnicą.

63



Stwierdzić należy jednak, że w cza
sach, gdy tak bardzo poszukuje się 
wzorców osobowości, próba obró
cenia w popiół i gruz pamięci czło
wieka, którego życie było wzorem 
patriotyzmu i twórczej wytężonej pra
cy, jest działaniem na szkodę naro
dowej kultury.

W październiku bieżącego roku 
mija czterdziesta rocznica przed
wczesnej śmierci Adolfa Szyszko- 
-Bohusza. Środowisko krakowskie, 
do którego mamy nadzieję przyłączą 
się inne ośrodki, postanowiło uczcić 
pamięć zasłużonego dla kultury i ar
chitektury twórcy organizując wysta
wę jego dorobku.

SARP - Stowarzyszenie 
Architektów Polskich 

Zarząd Oddziału w Krakowie

Prezes
Romuald Loegler 

architekt
Sekretarz

Janusz Trojanowski
architekt

Redakcja czasopisma
„Spotkania z Zabytkami".
W załączeniu przesyłam uchwałę 

Rady Wydziału Architektury Politech
niki Krakowskiej dotyczącą artykułu 
prof. Stanisława Lorentza pt. „Z po
piołów i gruzów", który ukazał się w 
nr 6-1987 czasopisma „Spotkania z 
Zabytkami”. Uchwała ta została pod
jęta jednomyślnie przez Radę Wy
działu Architektury Politechniki Kra
kowskiej w dniu 25.02.1988 r.

Dziekan Wydziału Architektury PK
Prot, dr hab. inż. arch.

Wojciech Bullński

Uchwała
W nr 6-1987 czasopisma „Spo

tkania z Zabytkami", które ukazało 
się w ub. miesiącu w sprzedaży, o- 
publikowano odcinek wspomnień 
Stanisława Lorentza z lat 1945-1951 
pt. ,Z popiołów i gruzów", w którym 
znalazł się następujący fragment do
tyczący osoby prof. Adolfa Szyszko- 
-Bohusza: „Długo nastomiast zasta
nawialiśmy się z Janem Zachwatowi
czem nad osobą przedwojennego 
kierownika Odnowienia Zamku Kró
lewskiego na Wawelu - Adolfa Szy- 
szko-Bohusza. Nie tylko negatywnie 
ocenialiśmy gmach »Feniksa« na 
Rynku Krakowskim, za który pobrał 
wysokie wynagrodzenie, jak i jego 

metody odbudowy Wawelu, ponad
to, a nawet zwłaszcza - jego współ
pracę z Niemcami na Wawelu w ok
resie okupacji. Nie widzieliśmy jed
nak nikogo innego, kto mógłby do
brze poprowadzić dalsze prace na 
Wawelu. Zdecydowaliśmy się wobec 
tego na powołanie go znów na Wa
wel. Ponieważ w czasie naszego po
bytu w Krakowie był chory i pozosta
wał w domu, złożyliśmy mu wizytę. 
Propozycję naszą przyjął z wielką ra
dością. Nałogi jednak często odży
wają. Przed wojną we wszystkich 
sprawach po 1926 r. uzyskiwał de
cyzję wprost od swego przyjaciela z 
czasów lwowskich prezydenta Igna
cego Mościckiego, teraz nawiązał 
dobre stosunki z szefem Kancelarii 
prezydenta Bolesława Bieruta. By
wało to dla nas czasem kłopotliwe."

Rada Wydziału Architektury Poli
techniki Krakowskiej, którego twór
cą i organizatorem w r. 1945 był prof. 
Adolf Szyszko-Bohusz czuje się w o- 
bowiązku stanowczego zdemento
wania insynuacji zamieszczonych w 
wyżej cytowanym tekście, wielce 
krzywdzących tego wybitnego pol
skiego architekta. Rada Wydziału Ar
chitektury PK opiera swoje przeko
nanie na zdaniu żyjących bliskich 
współpracowników profesora oraz 
znanych nam bezspornych faktach.

Prot. Adolf Szyszko-Bohusz pracę 
przy odnowie Zamku Królewskiego 
na Wawelu rozpoczął w 1916 r. i cały 
okres międzywojenny poświęcił 
m.in. jego odbudowie, osiągając w 
tym zakresie wyniki o randze świato
wej. W okresie okupacji przystąpił do 
pracy na Wawelu na wniosek Pol
skiego Ruchu Oporu, a ściślej za na
mową Prezesa Polskiej Akademii U- 
miejętności prof. Stanisława Kutrze
by i za wiedzą ministra Twardowskie
go, którzy uznali konieczność jego 
obecności na Wawelu. Ten wybitny 
twórca - architekt, podjął tam pracę 
rysownika. Przez całą okupację pro
fesor składał sprawozdania z poczy
nań okupantów niemieckich na ręce 
tajnego Komitetu d.s. Odnowienia 
Zamku. Sprawozdania te przez p. Ar- 
czyńskiego były przekazywane bez
pośrednio prof. Stanisławowi Lorent
zowi.

Już sam fakt, że Adolf Szyszko- 
-Bohusz został niesłusznie posta
wiony przed komisją weryfikacyjną 

Ministerstwa Kultury i Sztuki, która 
zresztą oczyściła go całkowicie z po
stawionych zarzutów, budzi nasz naj
głębszy sprzeciw. Tym większy wo
bec powtarzania tego samego zarzu
tu po 40 latach przez jetlnego z by
łych członków tejże Komisji.

Nie należy zapominać, że wśród 
bardzo wielu zasług Adolfa Szyszko- 
-Boftusza dla kultury polskiej, jest 
także fakt uratowania przed grabieżą 
arrasów i regaliów przez wywiezie
nie ich z chwilą wybuchu wojny z 
Polski, wbrew wcześniejszym opi
niom ówczesnych rzeczoznawców.

Wydział Architektury PK zamierza 
uczcić pamięć 40-lecia przedwczes
nej śmierci Swego Założyciela. U- 
znając postać Adolfa Szyszko-Bohu- 
sza za wzorzec osobowy i moralny 
sądzimy, że umniejszanie tak bez
spornych zasług, a nawet podkreśla
nie ich tendencyjnymi posądzeniami 
przynosi szkodę Kulturze Polskiej.

Dziekan prof. dr hab. W. Bullński - 
przewodniczący, prof, dr hab. J. 
Bogdanowski, prof. W. Cęcklewicz, 
prof, dr hab. M. Chowaniec, prof. W. 
Korski, prof, dr hab. B. Klsowskl, 
prof, dr hab. T. P. Szafer, prof, dr 
hab. W. Zin, doc. dr hab. T. Bartko- 
wlcz, doc. dr hab. A. Bóhm, doc. dr 
hab. E. Dąmbska-Śmiałowska, doc. 
dr hab. A. Kadłuczka, dr Inż. S. 
Karczmarczyk, dr inż. K. Kuśnierz, 
mgr Inż. J. Rączy, K. Hellńskl

Rada Wydziału Architektury Politech
niki Krakowskiej składając niniejsze 
oświadczenie domaga się opubliko
wania go w najbliższym numerze 
Waszego pisma.

Odpowiedź na memoriały

W Delegaturze Rządu kierow
nikiem Departamentu Nauki, Oświaty i 
Kultury byt Czesław Wycech. Z 
dwóch jego zastępców sprawami 
nauki i szkół wyższych kierował re
ktor Stefan Pieńkowski, sprawami 
sztuki i kultury - ja. W sprawach do
tyczących kolaboracji z Niemcami po
rozumiewałem się bezpośrednio z 
kierownikiem Walki Cywilnej Stefa
nem Korbońskim. W mym dziale kie
rownikiem sekcji konserwatorsko- 
zabytkowej był Jan Zachwatowicz. W 
sprawie współpracy prof. Szyszko- 
-Bohusza z urzędem Generalnego 
Gubernatora Franka posiadali
śmy sprawozdania z różnych źródeł. 
Ocena nasza była negatywna. Posta
nowiliśmy jednak, jak to było i w nie
których innych wypadkach, ze 
względu na osobę prof. Szyszko-Bo- 
husza odroczyć rozpatrzenie sprawy 
i wyrok do ukończenia wojny. W po
łowie marca 1945 r. musieliśmy się z 
prof. Zachwatowiczem zastanowić, 
czy na własną odpowiedzialność 
zaangażować prof. Szyszko-Bohu- 
sza - bo ze względu na zmienione 
warunki polityczne decyzja o zanie
chaniu spraw o kolaborację z Niemca
mi powzięta była dopiero później.

Budowa przez prof. Szyszko-Bo- 
husza gmachu „Feniksa" na Rynku 
Krakowskim wzbudziła oburzenie w 
całej Polsce. Oczywiście nie względy 
konserwatorskie ani artystyczne, 
lecz merkantylne zadecydowały o 
budowie tego gmachu.

Stanisław Lorentz

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące kształcenia konserwatorskie
go oraz wszelkich usług związanych z ratowaniem zabytków: re
montami, konserwacją dzieł sztuki, prowadzeniem Inwentaryzacji 
dokumentacji zabytków, sprzedażą lub wymianą materiałów I na
rzędzi do prac konserwatorskich - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pisemnym 
zamówieniem (w wypadku Instytucji podpis głównego księgowe
go). Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy wpłacić 50% 
kosztów, pozostałą część po ukazaniu się reklamy lub ogłoszenia 
w druku, na konto Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie 
NBP V O/M nr 1052-1137-131. Ceny: 400 zł za'1 słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 100 000 zł za 
reklamę zajmującą 1 stronę druku, 50 000 zł - 0,5 strony, 25 000 zł - 
0,25 strony, 20 000 zł - za pozostałe rodzaje reklam; w wypadku 
koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu 
(6 reklam lub ogłoszeń) przysługuje zniżka 50%, przy zamówieniu 
półrocznym (3 reklamy lub ogłoszenia) - zniżka 25%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 150 zł, półrocznie 450 zł, rocznie 900 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 prenumerato
ra.

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 orazłia cały rok następny
- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.

Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14,00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Lanckorona
Małych miast jest w naszym kraju wiele, lecz tylko w nielicznych zachowały się 
zespoły drewnianej zabudowy tak, jak w Lanckoronie, założonej w latach 1361 
(zezwolenie dla wójta) - 1366 (prawa miejskie). Miasteczko to (około 2000 
mieszkańców), leżące na Pogórzu Karpackim na stoku Góry Lanckorońskiej 
(550 m n.p.m.), w pobliżu Kalwarii Zebrzydowskiej, ma zabudowę rynku (90 x 
110 m) i kilku ulic (m.in. Jagiellońskiej, Paleckiej) z lat siedemdziesiątych XIX w. 
Nieliczne obiekty murowane - to np. kościół parafialny z 1336 r., przebudowa
ny w XVI w., i ruiny zamku z XIV w. Miasto pełniło funkcje handlowe, rzemieśl
nicze i rolnicze (zabudowania gospodarcze w głębi każdej dziatki).
O malowniczości Lanckorony decyduje przede wszystkim jej drewniana zabu
dowa - parterowe domy zwrócone szczytami do uljcy, z przejazdowymi sie
niami, nakryte wysokimi dachami gontowymi z silnie wysuniętymi okapami. 
Zabudowa ta konserwowana była częściowo w latach pięćdziesiątych i prawie 
bez zakusów modernizacyjnych (czytaj: wyburzanie i budowa betonowych 
pudeł!) przetrwała do dzisiaj. W 1965 r. opracowany został program konserwa
torski (tzw. eksperyment lanckoroński), którego głównym celem było nadanie 
miastu funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Prace budowlano-konserwatorskie 
rozpoczęły się w 1969 r. (m.in. regulacja rynku, uporządkowanie nawierzchni, 
oświetlenia i zieleni). Oto kilka obrazków z jednego upalnego południa w tym 
małym, podgórskim miasteczku.

(zdjęcia: Lech Kowalski)

KRAJOWA 
AGENCJA 
WYDAWNICZA Cena zł 150.-


