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NA OKŁADCE: Najkrótszy 
przewodnik po tódzkiej ar
chitekturze! Od prawej 
strony: robotniczy dom z 
dwuspadowym dachem z 
drugiej potowy XIX w., ol
brzymia, przysadzista ka
mienica w stylu niemieckie
go renesansu z lat 1909- 
1911, wcześniejsza, z 1896 
r. kamienica neobarokowa 
(lekko wysunięta), w tle 
wieżowiec z lat siedem
dziesiątych. Zespół ten 
znajduje się przy ul. Piotr
kowskiej od numeru 274 do 
270. (fot. Jerzy Augustyniak)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
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Od redakcji
W styczniu tego roku w paryskiej siedzibie 
UNESCO ogłoszona została dla całego świata 
Dekada Rozwoju Kulturalnego. Proklamowała 
ją ONZ przed dwoma laty, przyjmując za głów
ne cele „dziesięciolatki”: uwzględnianie ele
mentów kulturalnych w planach społeczno- 
-gospodarczych każdego państwa, potwierdze
nie roli kultury jako podstawy narodowej toż
samości, rozszerzanie uczestnictwa społe
czeństw w życiu kulturalnym, rozwój między
narodowej wymiany kulturalnej. Dekada, zap
lanowana do 1997 r., prowadzi prosto w wiek 
XXI. Czym w dziedzinie ochrony zabytków mo
żemy udokumentować swoją obecność w kul
turalnym życiu narodów świata u schyłku XX 
w.? Na pewno nie zabytkami Dolnego Śląska, 
których los jest coraz bardziej tragiczny, nie 
walącym się od lat opactwem w Lubiążu, nie 
zasiarczoną twierdzą w Wisłoujściu, nie sypią
cymi się kamienicami w Warszawie i coraz 
bardziej zżeranymi zabójczymi pyłami zaby
tkami Krakowa, nie papierkową biurokracją i 
karuzelą prawno-finansową w ochronie zabyt
ków, nie partactwem konserwatorskich budo
wlanych. To tylko kilka wybranych „na chybił- 
-trafił” przykładów, inne zna każdy z własnego 
podwórka i każdy może udowodnić, że jego 
przykład jest jeszcze bardziej przekonujący. 
Może więc w Dekadzie Rozwoju Kulturalnego 
przynajmniej spróbować zmienić nasz sposób 
myślenia na temat kultury a zabytków w 
szczególności?! Dowiedzieć się (sic!), że kultu
ra - to rzeczywiście źródło narodowej tożsa
mości, a plany społeczno-gospodarcze muszą 
obejmować kulturę, w tym zabytki z ich war

tością ekonomiczną (nb. w „Założeniach planu 
przestrzennego zagospodarowania kraju do 
1995 r.” nie ma w ogóle mowy o ratowaniu za
bytków Warszawy - czyżby z góry zostały prze
kreślone przez władze miasta?!).
Oczywiście nim osiągniemy takie społeczne u- 
świadomienie, minie niejedna dekada wypeł
niona obradami różnych komisji, uczonych 
komitetów i odpowiedzialnych zespołów (w 
zwoływaniu różnych „ciał” mamy prawdziwe 
osiągnięcia!). Proponujemy zwiększenie na
kładu „Spotkań” do kilkunastu milionów eg
zemplarzy z obowiązkiem ich zakupu przez 
każdego dorosłego obywatela kraju, a następ
nie sprawdzania przez odpowiednie władze 
nabytych wiadomości! To oczywiście żart, ale 
może też jakaś droga do uświadomienia zna
czenia zabytków w naszym rozwoju kultural
nym, aby polski wiek XX nie przeszedł do his
torii pod nazwą stulecia zdewastowanych za
bytków...
Do końca wieku jeszcze (albo - już tylko) dwa
naście lat - czy przez ten czas zdążymy urato
wać zabytki Łodzi (o których kilka artykułów 
zamieszczamy w tym numerze), albo gniazda 
rodzinne (s. 2), będące pamiątkami rodzinnych 
tradycji składających się na narodową tożsa
mość wszystkich Polaków? Zresztą^tożsamość 
ta obejmuje wszystkie zabytki, o których pisze- 
my. Dotyczy to także następnego numeru 
„Spotkań”, w którym postaramy się pokazać 
kilka śladów zebranych z drogi naszego naro
du do Niepodległości w 1918 r.; mija właśnie 70 
lat od tamtych wydarzeń.



Ratujmy 
gniazda rodzinne

it sinieje w Polsce kil- 
ka, najwyżej kilkanaście domów od pokoleń za
mieszkanych przez tę samą rodzinę. Mam na my
śli rodziny, które twórczą pracą trwale wybiły się 
ponad przeciętność, pomnażając nasz dorobek 
kulturalny lub naukowy. W Wielkiej Brytanii czy 
we Francji co krok napotykamy domy, w których 
obrazy od średniowiecza wiszą na tych samych 
gwoździach i od stuleci spoglądają na nie potom
kowie tego samego rodu. U nas takie domostwa są 
unikatem i liczą najwyżej sto lat. Są to zabytki 
według mnie najwartościowsze, ponieważ oprócz 
prawdy historycznej i artystycznej drzemiącej w 
spojeniach murów mają na ogół oryginalne wnę
trza z epoki oraz czuje się w nich ciepło ludzkiej 
obecności, nie są martwe jak muzea biograficzne 
będące rekonstrukcjami. Niestety, domy te popa
dają w ruinę. Odwiedźmy wspólnie kilka z nich. 

Na bramie „Kossakówki” w Krakowie przybito 
blachę z namalowaną biało-niebieską otwartą ko
pertą - to jedyny przejaw zainteresowania ze 
strony konserwatorów zabytków. Tworzyli w tym 
domu Juliusz i Wojciech Kossakowie oraz dzieci 
Wojciecha: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
Magdalena Samozwaniec i syn Jerzy, artysta ma
larz. Teraz przed sztalugami stoi w salonie córka 
Jerzego, Gloria. Gdybym usunął prowizoryczne u- 
szczelnienia, to stojąc w domu widziałbym ogród 
przez rozstępy w ścianach. Na sufitach pęcherz z 
grzyba i wilgoci, przeciekające dachy. W eksperty
zie mykologicznej z 1980 r. mówi się o sytuacji 
krytycznej. Generalny remont powinien być pod
jęty natychmiast, zamieszkiwanie w zagrzybio
nym domu jest szkodliwe dla zdrowia. Wymienio
ne elementy konstrukcyjne ekspertyza nakazuje 
bezwzględnie spalić. Od lat stan ten pogarsza się,



1. Zakopane, willa „Pod Jedlami" należąca do rodziny Pawlikowskich z Medy
ki; projektowa! ją w 1897 r. Stanisław Witkiewicz
2.3.4. Dzieła Jana Szczepkowskiego; projekt sarkofagu marszałka Piłsudskie
go do krypty na Wawelu (2), maska pośmiertna marszałka J. Piłsudskiego (3), 
projekt pomnika Juliusza Słowackiego dla Wilna, gips (4) (ze zbiorów w pry
watnym muzeum rzeźb Jana Szczepkowskiego w Milanówku)

bowiem właścicielki nie stać na wyłożenie kilku
dziesięciu milionów złotych. Łatwo sprzedaje two
rzone przez siebie obrazy, ale to wystarcza zaled
wie na drobne reperacje.

W latach siedemdziesiątych Gloria Kossak posta- 4 
nowiła zarobić na remont, wskrzesić artystyczne
go ducha domostwa. W autentycznych wnętrzach 
otworzyła kawiarnię - coś pośredniego pomiędzy 
Cukiernią Lwowską Jana Michalika a np. kawiar
nią „Szkocką”, słynną lwowską wylęgarnią talen
tów. Występowali w „Kossakówce” najwybitniejsi 
artyści, stałym gościem bywał m.in. Józef Cyran
kiewicz. Kawiarnię-muzeum potraktowano jed
nak jak kolejną, dochodową knajpę i inicjatywa 
padła zabita domiarem! Nikt nie chciał uwzględ
nić faktu, że ci sami goście siedzą tu godzinami 
kontemplując wnętrze, więc nie ma wielkiego 
„przerobu”. Nie uwzględniono tego, że czysty zysk 
jest niewielki, bo kosztowne jest np. drukowanie 
zaproszeń na wieczory artystyczne. Wtedy to Glo
ria Kossak, aby zaspokoić komornika, wyprzeda
ła meble, porcelanę, pasy kontuszowe, obrazy 
przyjaciół dziadka. Dług zaczął gonić dług. Próżno 
właścicielka czeka na ofertę utworzenia tu mu
zeum biograficznego, na pomoc w remoncie. Gdy
by choć nie szkodzono! A bywało tak, że żałowano 
gazu dla ogrzewania wielkiego domu, zmniejsza
jąc równocześnie przydział węgla.

Nigdy nie zapomnę dni spędzonych z dr. Zbignie
wem Mehofferem, synem Józefa - prawnikiem, 
architektem, autorem tomu poezji Natura i Sztu

3



ka. Od lat pięćdziesiątych przez ćwierć wieku wal- 5 
czyi o to, by w rodzinnej kamienicy przy Krupni
czej 26 w Krakowie, z pozostawionych przez ojca 
zabytków utworzyć muzeum biograficzne. Wal
czył i... przegrał. Dom wymagał kosztownego re
montu, a właściciel nie chciał wyprzedać na ten 
cel zawartości przyszłego muzeum. Wreszcie w 
latach siedemdziesiątych, obciążając hipotekę, 
rozpoczęto „rewaloryzację”. Miała trwać półtora 
roku, przeciągnęła się do siedmiu lat - w tym cza
sie niszczały zabytki ruchome stłoczone w przy
padkowych warunkach. Wielokrotnie towarzyszy
łem dr. Mehofferowi na budowie. Właściciel był 
największym wrogiem tzw. konserwatorów! Przy
wykli oni po wojnie, że remontują zabytki spo
łeczne, więc w praktyce niczyje, że nikt ich nie 
pilnuje. Tutaj właściciel ośmielał się wymagać 
zgodności działań z projektem, próbował egze
kwować jakość, obliczał, że wprowadzenie gospo
darności trzykrotnie zmniejszy nakłady, a zatem 
obciążenie hipoteki. Doktor Mehoffer przeżył 
piekło!
Już po zakończeniu rewaloryzacji oprowadzał 
mnie po kamienicy, planował: „Tu będzie szatnia 
muzealna, tu pokój z bilardem, tu pokój japoń
ski...” Mijaliśmy wybrzuszoną, świeżo położoną 
klepkę, na ścianach widniały liszaje wilgoci. Zroz
paczony gospodarz prosił o interwencję w spra
wie rachunków za gazowe ogrzewanie. Skoro o- 
głosił, że otwiera muzeum, przysłano mu rachun
ki zgodne z taryfikatorem, według którego płaca 6 
np. huty. Wielokrotnie pytałem neogalicyjskich 
dygnitarzy od kultury, dlaczego ciskają kłody pod 
nogi dr. Mehoffera. Słyszałem odpowiedź: „My mu 
wyremontujemy dom, a on tam będzie między za
bytkami prywatnych gości przyjmował..." Próbo
wałem perswadować: „Ależ Wielmożny Panie U- 
rzędniku, przecież Z. Mehoffer nie uniesie wyre
montowanej kamienicy gdzieś na Alaskę. Szybkie 
otwarcie tego muzeum leży w interesie społecz
nym, ponieważ nikt, jak dr Mehoffer, nie będzie 
potrafił oprowadzać gości, opowiadać o bohemie 
artystycznej”. Dziś po zakończeniu wieloletniego 
generalnego remontu rozpoczęto nowy generalny 
remont, bo konserwatorzy nie wykonali izolacji... 
Nawet prywatny właściciel nie upilnował!
Zawsze coś dławi mnie w gardle, kiedy przypomi
nam sobie wizytę w Milanówku, w gnieżdzie ro
dzinnym kryjącym pamiątki Morozowiczów, 
Szczepkowskich, Mickiewiczów. Pani Hanna 
Szczepkowska-Mickiewiczowa przez siedemnaś
cie lat walczyła, by we własnym „ponadnorma
tywnym” domu i w pracowni ojca, utworzyć mu
zeum jego arcydzieł, które udało jej się - żyjąc w 
ubóstwie - uratować przed rozproszeniem. Urzęd
nicy godzili się co najwyżej na uczczenie rzeźbia
rza Jana Szczepkowskiego otwarciem w jego 
domu przedszkola jego imienia... Córka protesto
wała: „Ależ cóż to za aluzja! Mój ojciec nie był 
dzieciorobem!" Jednak muzeum jest. Rodzina 
żyje kątem obok zabytków i kwaterunkowych lo-
4



5. Pokój Stefana Żeromskiego w jego willi w 
Konstancinie
6 Niedźwiedź z tacą na bilety wizytowe, sto 
jacy w sieni pałacyku Iwaszkiewiczów w Sta
wisku
7. Dr Zbigniew Mehoffer-w mieszkaniu przyz
nanym na czas remontu rodzinnej kamieni
cy
8. „Tetmajerówka" w Bronowicach z okoto 
1860 r.: wnętrze salonu z meblami z dworu 
Tetmajerów w Ludźmierzu; żył tu i tworzył 
malarz Włodzimierz Tetmajer, słynny Gospo
darz z .Wesela”
9. Coroczna uroczystość osadzania chocho
ła przed dworem Rydlów w Bronowicach

katorów. W 1986 r. oglądałem na ścianach potężne 
zacieki - ślady po zimie stulecia 1978-1979. Dachy 
ciekły nadal. Właściciele słali listy do konserwato
ra zabytków Warszawy inż. Feliksa Ptaszyńskie- 
go, który skromnie odpowiadał, że nie dysponuje 
wykonawcami do remontów zabytków. Zresztą 
pani Mickiewiczowa nie miała pieniędzy na re
mont, bowiem nikt nie chciał nabyć wydartych 
spod serca pamiątek, m.in. pianoli Angelus-Emer- 
son wraz z trzystoma wałkami, na których u- 
wieczniono grę najwybitniejszych pianistów na 
przełomie wieków. Właścicielka nie mogła też 

sprzedać na ten cel placu, który jej ojciec nabył za 
złotówki uczciwie zarobione przy zdobieniu gma
chu Sejmu PRL.

Przez długie lata wydawało się, że jedynym ratun
kiem dla „Rydlówki” w Bronowicach jest wyprze
daż ruchomych zabytków tworzących jej klimat. 
W ogrodzie miała stanąć fabryka lub magazyn. 
Heroiczne zmagania właścicieli sprawiły, że tak 
nie jest, a w zamian za to podczas corocznych uro
czystości dzieci w krakowskich strojach otulają 
słomą krzak róży, wzywając później chochoła do

5



10. Krośniewice - w klasycystycznej kamienicy ze zbiorami Jerzego Dunina- 
-Borkowskiego „dziedziczna dziura" w suficie

(zdjęcia: Janusz Miliszkiewicz)

wnętrza dworu. Nie ma natomiast ratunku dla 
pobliskiej „Tetmajerówki”, której grozi ruina. Sę
dziwych gospodarzy, o czym wszyscy w Krakowie 
wiedzą, nie stać na remont. Mieliby nawet kłopot 
z formalnym jego zainicjowaniem. W nie ogrze
wanym zimą salonie oglądałem pamiątki jeszcze 
z dworu Tetmajerów w Ludźmierzu, po poecie Ka
zimierzu, po Włodzimierzu Tetmajerze, malarzu i 
działaczu chłopskim.

Liczne przykłady świadczą, że brak nam gotowoś
ci do ratowania takich domów oraz mieszkań. Wi
told Paryski opowiadał mi, ile trzeba było się na
biegać przestawiając w zakopiańskiej willi „Pod 
Jedlami” miednice, do których łapano wodę prze
ciekającą przez dachy. Pawlikowscy z Medyki, ży- 
jący od lat na Kozińcu w Zakopanem, chwytają 
się najprzeróżniejszych sposobów, aby zdobyć 
fundusze na ratowanie willi zaprojektowanej 
przez Stanisława Witkiewicza, będącej sztandaro
wym dziełem w „stylu zakopiańskim”. Ile wysiłku 
musiał włożyć Tadeusz Przypkowski, aby odre
montować rodzinne zabudowania i uchronić 
przed rozproszeniem skarby, jakie zgromadził. 
Ten wyjątkowo operatywny człowiek, który bry
tyjskiej królowej umiał wmówić, że jest jej kuzy
nem, nie potrafił okiełznać rodzimych biurokra
tów. Jak długo jeszcze Monika Żeromska zdoła 
palić w piecach zabytkowego domu swego ojca w 

Konstancinie? Aż strach pomyśleć o przeprowa
dzeniu w nim generalnego remontu i o moderni
zacji.

Mijają lata, odchodzą kolejni szefowie krajowej 
konserwacji zabytków, a nikt nie potafi uporząd
kować i udostępnić rodzinnego gniazda Lilpopów 
i Iwaszkiewiczów w Stawisku, pełnego dzieł sztu
ki i trofeów łowieckich. W latach siedemdziesią
tych „hetman” kolekcjonerów polskich Jerzy Du- 
nin-Borkowski z Krośniewic darował społeczeńs
twu swój dom na muzeum obrazujące decorum 
kolekcjonera. Teraz żałuje! Tylko na podstawie 
tej jednej inwestycji można napisać obszerny pi
taval konserwatorski. „Hetman” Borkowski poka
zał mi w salonie dziurę w suficie, przez którą 
woda lała się na obrazy. Jest to dziura dziedzicz
na. Minister kultury Kazimierz Żygulski odziedzi
czył ją po wiceministrze Wiktorze Zinie, a mini
ster Aleksander Krawczuk po swoich poprzedni
kach. Wszyscy zaglądając w tę dziurę wyrażali 
ubolewanie. Rzadko się zdarza, że rodzina radzi 
sobie z utrzymaniem zabytku. Tak jest z domem 
Wojciecha Weissa w Krakowie, w którym oprócz 
dawnej atmosfery ocalono nawet idealnie zacho
wane przedwojenne tapety na ścianach.

To, o czym piszę, dotyczy nie tylko domów, ale 
również mieszkań. Na przykład Czesław Odo Mo
stowski, wnuk Odona Bujwida, żyjąc w kamienicy 
formalnie do niego należącej, choć zajętej przez 
różnych użytkowników, przez lata płacił „nadme- 
traż” za pokój, w którym wystawiał cenne pamią
tki po m.in. Marii Skłodowskiej, Robercie Kochu, 
Ludwiku Pasteurze i swoim dziadku. Jeszcze w 
latach siedemdziesiątych rodzinne muzeum dzia
łało nieomal w konspiracji, bo Urząd Lokalowy 
miał ochotę na ten pokoik. Nie było za co odre
staurować eksponatów wyrzuconych kiedyś przez 
kogoś do śmietnika. Nie było za co wyremontować 
mieszkania.

Jak uratować te zabytki? Większość z nich znaj
duje się w wielkich skupiskach znacznie cenniej
szych obiektów. Wobec bezmiaru konserwator
skich potrzeb i ograniczonej możliwości ich za
spokojenia, ratowanie prywatnych gniazd rodzin
nych schodzi na odległy plan. Władze lokalne nie 
mają funduszy na ten cel, najpierw muszą łożyć 
na budowę szpitali i szkół. Szansą jest być może 
wszechstronna pomoc ze strony Klubu Indywi
dualnych Użytkowników Obiektów Zabytkowych. 
Choć, jak wskazuje praktyka, z mniejszym zrozu
mieniem urzędy traktują dawnych właścicieli niż 
tych, którzy nabyli zabytki w ostatnim czasie. A 
może Departament Ochrony Dóbr Kultury i Mu
zeów powinien zainicjować np. Fundację Odnowy 
Gniazd Rodzinnych? Zyski z jednego dobrze pro
wadzonego przedsiębiorstwa należącego do fun
dacji wystarczą na uratowanie obiektów tak cen
nych dla naszej kultury, których pozostało tak 
niewiele.

Janusz Miliszkiewicz
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Z warsztatu historyka urbanisty

Łódź rolnicza

W kierunku miasta

Okres koniunktury wojennej szybko minął i handel 
przestał dostarczać dostatecznych środków utrzyma
nia, co podcięło podstawy rozwoju miasta. Kapitule bar
dzo jednak zależało na jego utrzymaniu, toteż w 1423 r. 
osada, zwana już wówczas Łodzią, podniesiona została 
przywilejem króla Władysława Jagiełły ponownie do 
godności miasta.

Prawdopodobnie w tym czasie Łódź otrzymała nowy, 
miejski układ przestrzenny. Jak wyglądało pierwotne 
rozplanowanie miasta, dokładnie nie wiemy, gdyż do
kumenty mówią o tym epizodycznie, zaś najstarszy ob
raz kartograficzny Łodzi - plan Johnneya pochodzi do
piero z lat 1812-1813 (il. 2). Mimo to możemy go uznać 
za zbliżony do pierwotnej rzeczywistości, ponieważ ze 
źródeł nie wynika, aby siedlisko miasta przechodziło 
wcześniej jakiekolwiek istotne zmiany.
Jak to wynika z planu, obszar miejskiej zabudowy Ło
dzi nie przekraczał 20 ha, a pierwotnie mógł być jeszcze 
mniejszy. Centralną część miasteczka wyznaczał ry
nek, zbliżony kształtem do rombu, o wymiarach około 
85 x 105 m. Zbiegały się na nim wszystkie drogi lokalne 
przekraczające dolinę rzeki Łódki (Ostrogi) zarówno 
powyżej, jak i poniżej stawu młyńskiego. W jednej linii 
z rynkiem, oddzielony blokiem międzyrynkowym, poło
żony był plac kościelny. Miał on kształt zbliżony do tra
pezu o wymiarach podstaw 110 i 130 m oraz boku około 
105 m. Pośrodku placu wznosił się drewniany kościółek 
otoczony cmentarzem grzebalnym, a po jego wschod
niej stronie, na obszernej, blisko hektarowej działce 
znajdowały się zabudowania plebanii. Miejsce to nosiło 
nazwę Górki Plebańskiej. Na placu kościelnym zbiega
ły się drogi z Lutomierska, Radogoszcza i Brzezin, a 
także najważniejsza w historii Łodzi droga - z Łęczycy 
przez Zgierz i Łagiewniki do Piotrkowa (obecna ul. 
Piotrkowska). Ta ostatnia wpadała do północno- 
-wschodniego narożnika placu, a następnie biegła 
wzdłuż jego wschodniej pierzei i uliczką Kościelną do 
takiegoż narożnika rynku. Stąd przecinała go po prze
kątnej, obok istniejącego tu od XVI do początku XIX 
w. drewnianego ratusza i po grobli młyna miejskiego, 
zwanego Grobelnym, opuszczała obszar miasta.
Zabudowa miasteczka ograniczała się jedynie do obu
dowy obu placów oraz początkowych odcinków ośmiu 
ulic i dróg wybiegających z ich naroży. Poczynając od 
południowo-zachodniego narożnika rynku były to w ko
lejności ulice: Podrzeczna, Drewnowska, Lutomierska, 
najmniej z nich ważna Cygańska (obecna ul. Zachod
nia), dalej Łagiewnicka, Brzezińska (obecna ul. Wojska 
Polskiego) i Starowiejska, zwana w różnych okresach 
również Dworską, Wójtowską, Nadstawną i wreszcie 
obecnie Wolborską. Odchodząca od ul. Lutomierskiej 
ul. Stodolna powstała później, pod koniec XVI w.; zgru
powane przy niej liczne stodoły podkreślały rolniczy 
charakter miasteczka. Zamykająca od strony zachod
niej obszar zabudowy miasta, południkowo zorientowa
na droga powstała również stosunkowo późno; wzdłuż 
niej ukształtowała się potem ul. Zachodnia.

WW W powszechnej 
świadomości społeczeństwa polskiego Łódź jest tak da
lece traktowana jako wytwór dziewiętnastowiecznego 
przemysłu włókienniczego, że zawarte w tytule tego 
artykułu pojęcie Łodzi rolniczej może wśród większości 
czytelników wywołać co najmniej zdziwienie. Tymcza
sem znajduje ono pełne prawo obywatelstwa w histo
riografii tego miasta, rzecz jasna w odniesieniu do cza
sów minionych. Pojęciem tym określa się mianowicie 
cały przedprzemysłowy okres dziejów Łodzi, zapocząt
kowany powstaniem pierwszej osady wiejskiej, co naj
mniej w XIV w., a zakończony - w sensie formalnym - 
powołaniem jej do rzędu tzw. miast fabrycznych dekre
tem namiestnika Królestwa Polskiego z 18 września 
1820 r. Jest to więc pojęcie szersze od pojęcia Łodzi 
średniowiecznej, a także Łodzi feudalnej, przenosi nas 
bowiem aż w początki okresu wczesnokapitalistyczne- 
go. Zawiera ono jednocześnie w sobie pierwiastek funk
cjonalny, określający główną formę działalności gospo
darczej, podobnie zresztą jak i pojęcie Łodzi przemy
słowej, stosowane w odniesieniu, do dziejów miasta po 
roku 1820. W tym sensie dziedzictwo Łodzi rolniczej 
rozciągnąć by można na czasy znacznie nam bliższe, 
jako że koegzystowała ona ze wzniesioną obok Łodzią 
przemysłową jeszcze przez cały wiek XIX, a w formie 
szczątkowej przetrwała nawet do dzisiaj.
Początki wsi
Początki praosady łódzkiej - wsi Łodzią - nie są dosta
tecznie znane. Powstała ona prawdopodobnie na po
czątku XIV lub nawet w XIII w. Pierwsza o niej 
wzmianka, rozpoczynająca udokumentowaną historię 
Łodzi, pojawiła się w przywileju ks. łęczyckiego Włady
sława z 1332 r., mocą którego zwalniał on od sądownic
twa książęcego poddanych dóbr kapituły włocławskiej 
w ziemi łęczyckiej; Łodzią wchodziła w skład tych właś
nie dóbr.
Wieś była położona w dolince małego, lewobrzeżnego 
dopływu rzeczki Łódki, zwanej wówczas Ostrogą, przy 
starym trakcie brzezińsko-lutomierskim (il. 1). Silne 
pierwotnie zabagnienie tego terenu zapewniało wsi do
bre warunki obronne. Aż do 1823 r. w tym właśnie 
miejscu znajdował się folwark zwany Stara Wieś lub 
Stara Łódź, a także Wójtostwo Łódzkie (zob. il. 4).
Pierwsza, biskupia lokacja miasta na prawie magde
burskim miała miejsce w 1414 r. i dotyczyła osady leżą
cej na przeciwległym brzegu Ostrogi. Osada ta powsta
ła zapewne samorzutnie, a okazją do tego mogło być 
ożywienie starego szlaku wojennego z Wolborza przez 
Zgierz do Łęczycy, którym w związku z kilkakrotnym w 
latach 1410-1422 wyznaczeniem pobliskiego Wolborza 
na punkt zbiorczy dla wojska przeciągały liczne poczty 
wojskowe i cywilne. W miejscu, gdzie do tego szlaku 
dołączały drogi z Lutomierska oraz Brzezin, ludność z 
okolicznych wiosek zaczęła się trudnić sprzedażą żyw
ności oraz wyszynkiem okowity, stwarzając podstawy 
dla powstania osady o funkcji handlowej. Zapewne ze 
względu na fakt, że ludność chłopska nie była zobowią
zana do opłat na rzecz kurii, ta ostatnia - chcąc party
cypować w jej dochodach - nadała osadzie prawa miej
skie.
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Trochę dedukcji 1
Układ przestrzenny łódzkiego Starego Miasta charak
teryzuje się dużą nieregularnością, toteż przez niektó 
rych historyków uważany był za powstały żywiołowo, 
bez żadnych podstaw mierniczych. W rzeczywistości 
nie odbiegał on od rozplanowań innych miast średnio
wiecznych środkowej Polski i aż do początku XIX w. 
zachował typowe cechy układu miasta gotyckiego, z 
siatką wąskich, mniej więcej prostopadłych do siebie 
uliczek, dzielących przestrzeń na małe, nieregularne 
bloki.
Miasta zakładane na prawie niemieckim rozplanowane 
były według założeń teoretycznych, dopasowanych do 
konkretnych lokalnych warunków terenowych. Na pod
stawie jednego planu trudno jest określić, jaki moduł 
mierniczy obowiązywał przy zakładaniu Łodzi. Niepre
cyzyjna z konieczności analiza planu z 1812 r. skłania 
do wniosku, że przy rozmierzaniu lokacyjnym posłużo
no się siatką sznurową o wymiarach 45-50 m (il. 3). Dłu
gość dwóch sznurów wyznaczała w przybliżeniu szero
kość placów, długość jednego natomiast głębokość 
działki miejskiej. Teren miasta lokacyjnego, odniesio
ny do idealnego modelu rozmierzenia, zamykał się w 
granicach prostokąta o wymiarach 8-10 sznurów w linii 
równoleżnikowej i 8-9 sznurów w linii południkowej 2 
Przy przyjęciu maksymalnych wartości dawałoby to 
powierzchnię jednego łana, w jakiej się zamykał obszar 
wielu ówczesnych miast.
Układ urbanistyczny Łodzi rolniczej charakteryzował 
się nie prostopadłym, jak to bywało zazwyczaj, lecz 
skośnym ustawieniem względem siebie podstawowych 
południkowych i równoleżnikowych elementów planu 
miasta - linii dróg, ulic, pierzei placów, działek budo
wlanych i ogrodów. Ów ukośny układ siatki szkieleto
wej planu miasta jest najbardziej znamienną cechą 
rozplanowania łódzkiej „starówki”. Hipotetyczna siat
ka sznurowa dzieli tu w istocie przestrzeń na pola o 
kształcie rombów, a nie kwadratów; widać to najwyraź
niej w zarysie rynku.
Jaka mogła być przyczyna tak znacznych odstępstw od 
typowych założeń teoretycznych? Sądzić należy, że 
była nią konieczność dostosowania elementów planu 
do lokalnych warunków morfologii terenu oraz dzie
dzictwa istniejących, przedlokacyjnych form osadni
czych. Elementy równoleżnikowe planu wyraźnie na
wiązują do ukształtowania terenu i biegną równolegle 
do osi doliny rzeki Łódki. Z kolei elementy południko
we zdaj ą się podporządkowywać sukcesj i starszych form 
zagospodarowania terenu. W planie Łodzi lokacyjnej 
uderza dominacja elementów liniowych zorientowa
nych południkowe. Nawet działki przyrynkowe przyle
gające do zachodnich i wschodnich pierzei obu placów 
nie są względem nich prostopadłe - jak w zdecydowa
nej większości miast - lecz równoległe. Tak jaskrawe 
odstępstwo od podstawowej w urbanistyce średnio
wiecznej zasady wytyczania działek frontem do 
wszystkich pierzei rynku zdaje się sugerować, że plan 
Łodzi lokacyjnej kształtował się w ścisłej zależności od 
układu pól w najstarszej niwie miejskiej, pośród której 
działka siedliskowa miasta się znajdowała.
Boki rynku łódzkiego i placu kościelnego wyginały się 
lekko, jak gdyby zostały wycięte z łukowato biegnących 
pól miejskich. Także układ działek, w tym zwłaszcza 
charakterystycznego pasma ogrodów „plebańskich" na 
wschodnim krańcu miasta, może to spostrzeżenie po
twierdzać. Małe miasta prowincjonalne często tworzo
no z pojedynczych pasm roli otaczających niewielkie 
targowisko w postaci placu lub rozszerzonej drogi. Mo
żna więc wysunąć hipotezę, że cały obszar siedliska 
średniowiecznej Łodzi został utworzony z pewnej licz
by pasm pól o łącznej powierzchni około jednego łana 
(16-17 ha), a jego wewnętrzny podział dostosowano do 
układu tych pól; stąd dominacja elementów południko
wych.
Jeśli założyć, że miasto powstało w obrębie starszej

niwy, to mogła to być tylko niwa starowiejska. Jej uk
ład jest nam znany jedynie w formie uproszczonej, z 
początku XIX w., gdy w Starej Wsi istniał już tyko fol
wark. Znamienne jest jednak, że pola folwarczne, wój
towskie, plebańskie i młynarskie biegną dokładnie w 
tej samej linii co pola miejskie po przeciwległej stronie 
rzeki. Może to więc wskazywać, że najstarsza niwa 
miejska została wykrojona z części niwy Starowiej
skiej, położonej poza rzeką. Hipotetyczny przebieg tej 
niwy, jak również układ dróg, w obrębie których u- 
kształtowała się pierwsza osada miejska, widoczne są 
na il. 1, ułatwiającej odtworzenie scenariusza wydarzeń 
prowadzących do przestrzennego formowania się Łodzi 
lokacyjnej.

Coraz większa...
W okresie lokacji miasto otrzymało rozłogi o powierz
chni 28 łanów. Były to w większości lasy, sukcesywnie 
karczowane bądź wypalane i zamieniane na pola (il. 4). 
Najwcześniej zagospodarowano niwę położoną na 
wschód od siedliska, tę, która być może powstała z częś
ci niwy Starowiejskiej. Nosiła ona nazwę Pogorzel, co 
wskazuje na sposób, w jaki zdobyto ją dla rolnictwa. 
Począwszy od końca XV w. zamieniono na niwę rolni
czą tereny na zachód od miasta, gdzie uprzednio był las 
Niedźwiedź. Po jej wytyczeniu miasto znalazło się cen
tralnie względem swych rozłogów. W sensie morfolo
gicznym obie niwy tworzyły jedną całość, a to z racji 
ciągłości i identycznego układu pól, któremu podpo
rządkowały się również w sposób integralny południko
we zorientowane działki miejskie.



1 Hipotetyczne położenie i układ przestrzenny wsi Łodzią (Starej Wsi) według 
rekonstrukcji autora, liniami przerywanymi zaznaczono przebieg dzisiejszych 
głównych ulic oraz placu Wolności
2. Obszar zabudowy Lodzi według planu R. Johnneya z lat 1812-1813, uzupeł
niony rysunkiem poziomicowym oraz opisem ulic, zgodnie z nazewnictwem 
ówczesnym: 1 - zabudowa, 2 - kościół, 3 - krzyże, 4 - ogrody, 5 - pola 
uprawne. 6 - staw młyński, 7 - młyn miejski
3. Hipotetyczne możliwości układu siatki szkieletowej (sznurowej) planu Lodzi 
lokacyjnej (według autora)
4. Rekonstrukcja organizacji przestrzennej obszaru Lodzi rolniczej około 1820 
r (według autora): 1a i 1b - niwa lokacyjna (pola Pogorzel i Niedźwiedź), 2 - 
Długie Przymiarki. 3 - Nowe Przymiarki. 4 - Pola Wżdżarowe, 5 - las miej
ski

W połowie XVI w. - który był okresem szczególnie po
myślnym w rozwoju Łodzi rolniczej - mieszczanie sa
morzutnie wykarczowali nowe tereny po stronie za
chodniej. W ten sposób powstały dwie nowe niwy, tzw. 
Długie i Nowe Przymiarki, „przymierzane” do pól już 
wcześniej posiadanych. W wypadku Nowych Przymiar- 
ków to „przymierzanie” przejawiło się również w iden
tycznej jak w niwie lokacyjnej formie morfologicznej. 
Owe nielegalne nabytki zostały usankcjonowane przy
wilejem biskupa Uhańskiego z 1561 r„ który obdarzył 
ponadto miasto nowymi terenami, leżącymi na połud-
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5. Fragment Pól Wżdżarowych według planu J. Leśniewskiego z 1825 r.
6. Dziedzictwo urbanistyczne Lodzi rolniczej - struktura morfogenetyczna cen
tralnej części Lodzi według planu współczesnego; I - relikty jednostek morfo
logicznych Lodzi rolniczej: 1 - działka siedliskowa miasta lokacyjnego (Stare
go Miasta), 2a i 2b - niwa lokacyjna (Pogorzel i Niedźwiedź), 3 - Długie Przy
miarki, 4 - Nowe Przymiarki. 5a i 5b - Pola Wżdżarowe (nie przekształcone i 
częściowo przekształcone nową siatką ulic), 6 - las miejski (obecnie Park 
Ludowy). 7-9 - późniejsze jednostki morfologiczne w obrębie Lodzi rolniczej 
(7 - jurydyka przemysłowa I.K. Poznańskiego z końca XIX w. i kompleks 
cmentarzy, 8 - osada fabryczna Mania z połowy XIX w., dawna osada młyńska. 
9 - osiedle mieszkaniowe z lat 1928-1932 im. Montwitta-Mireckiego); II - relik
ty jednostek morfologicznych Lodzi rękodzielniczo-przemysłowej z lat 1821 — 
1840:10-osada sukiennicza Nowe Miasto, 11 - ogrody sukiennicze. 12- tzw. 
posiadła wodno-fabryczne, 13 - kolonia tkaczy bawełny i lnu, 14-1 kolonia 
prządków lnu, 15-11 kolonia prządków lnu, 16 - kolonia prządnicza Nowa 
Łódka, 19 - osada Kąty. 20 - park im. ks. J. Poniatowskiego (fragment daw
nego lasu miejskiego)

(opracowanie i rys . Marek Koter)

nie od dotychczas użytkowanych. Powstały na nich z 
czasem tzw. Pola Wżdżarowe. Ta rozległa niwa dzieliła 
się z pewnością na kilka niw .użytkowych o jednako
wym ułożeniu pól. Niestety, brak miarodajnych mate
riałów kartograficznych uniemożliwia przeprowadze
nie analizy jej wewnętrznej budowy. Najstarsze plany 
obrazujące całość terenów dawnych niw miejskich spo
rządzone zostały dopiero w latach 1873 i 1877 przez R. 
Micińskiego. Odczytanie na nich podstawowych rysów 
pierwotnego układu agrarnego nie nastręcza zbyt du
żych trudności; autor artykułu wykorzystał je do spo
rządzenia schematu układu pól przedstawionego na 
mapce rekonstrukcyjnej Łodzi rolniczej ok. 1820 r. (il. 
4). Wyciąganie jednak na podstawie tych planów po
ważniejszych wniosków co do wewnętrznej struktury 
niw jest nieco ryzykowne. Ukazują one bowiem obraz 
układu pól znacznie już zmieniony na skutek podzia
łów lub łączenia działek oraz częściowej ich zabudowy. 
Pewien pogląd o układzie pól w najmłodszej niwie u 
schyłku okresu Łodzi rolniczej daje plan J. Leśnie
wskiego z 1825 r. (il. 5). Niestety, ukazuje on tylko nie
wielki, południowo-wschodni fragment Pól Wżdżaro
wych, zajętych pod urządzenie kolonii rękodzielniczej. 
Jest on jednak wystarczająco duży, by przekonać się o 
stopniu ich ówczesnego rozdrobnienia.
Całość rozłogów Łodzi lokacyjnej uzupełniał rozległy 
las miejski, otaczający od zachodu i południa tereny 
rolnicze. Na początku XIX w., gdy był już mocno prze
trzebiony, zajmował ciągle jeszcze powierzchnię ponad 
400 ha. W północnej jego części od końca XVIII w. znaj
dował się drugi młyn miejski - Mania.

Łódzkie „dzielnice”
Podsumowując całość dotychczasowych rozważań mo
żna stwierdzić, że Łódź rolnicza składała się z następu
jących ośmiu jednostek morfologicznych: 1) Starej Wsi 
z Wójtostwem Łódzkim, 2) siedliska miasta lokacyjne
go, 3) niwy lokacyjnej, 4) Długich Przymiarków, 5) No
wych Przymiarkćw, 6) Pól Wżdżarowych, 7) lasu miej
skiego, 8) osady młyńskiej Mania. W XIX i XX w., w 
trakcie tworzenia Łodzi przemysłowej, a następnie 
kształtowania się struktury wielkomiejskiej, podlegały 
one różnorodnym procesom rozwojowym i przekształ
cającym. Toteż różny jest stan zachowania reliktów ich 
pierwotnego układu.
Stara Wieś (przekształcona później w folwark) oraz 
Wójtostwo Łódzkie zniknęły definitywnie i bez śladu z 
krajobrazu Łodzi już w latach 1821-1823, gdy ich tereny 
przeznaczono pod budowę sukienniczego Nowego Mia
sta. Siedlisko Starego Miasta również podlegało w tym 
czasie drobnym regulacjom, najpierw w związku z wy
tyczaniem w 1818 r. nowego traktu piotrkowskiego, któ
ry przebiegł wzdłuż zachodnich pierzei obu placów, a 

następnie przy okazji tworzenia w nim rewiru dla sta- 
rozakonnych. Efektem tego było tylko pewne wyprosto
wanie i rozszerzenie głównych ulic miasteczka oraz 
nadanie placom bardziej foremnego kształtu. Także po
wojenne prace regulacyjne, związane z porządkowa
niem terenów byłego getta i budową nowej „starówki”, 
wytyczaniem ul. Zachodniej oraz tworzeniem parku 
staromiejskiego, nie zatarły szczęśliwie dawnego ukła
du. Było to zresztą świadome założenie ówczesnych ur
banistów. Toteż współczesny stan rozplanowania Sta
rego Miasta utrzymał w dużej mierze urbanistykę mia
sta lokacyjnego wraz z zawartymi w niej reliktami 
przedlokacyjnymi.
Podobnie rzecz się ma z dawnymi terenami rolniczymi. 
Dotyczy to zwłaszcza niwy lokacyjnej, której charakte
rystyczne, łukowato wygięte elementy składowe, daw
ne pola, uległy petryfikacji w liniach ulic, działek i za
budowy. Także Długie i Nowe Przymiarki pozostały 
dobrze czytelne, tu i ówdzie użytkowane są nawet rol
niczo, z tym że w obrębie tych drugich w końcu XIX w. 
powstała duża jurydyka przemysłowa I. K. Poznańskie
go oraz kompleks cmentarzy, które w tej części zatarły 
dawny układ.
Nieco większym przekształceniom uległa natomiast 
morfologia Pól Wżdżarowych. W ich części wschodniej, 
bezpośrednio sąsiadującej z Łodzią przemysłową, wy
tyczono w latach sześćdziesiątych XIX w. prostokątną 
siatkę ulic, nawiązaną do- geometrycznego planu śród
mieścia. Nie przeprowadzono jednak stosownej do tego 
regulacji parcel wewnątrz nowo utworzonych bloków 
urbanistycznych. Toteż linie zabudowy pobiegły tutaj 
śladem dawnych miedz, ukośnie względem ścian blo
ków. Natomiast w części zachodniej Wżdżarów linie 
nowych ulic, działek i budynków dostosowały się całko
wicie do pierwotnego układu żywiołowo zabudowywa
nych pól, utrwalając aż do naszych czasów morfologię 
szesnastowiecznej niwy.
Także dawny las miejski przetrwał do dzisiaj w znacz
nych fragmentach, w części nawet z naturalną roślin
nością (w obrębie rezerwatu Polesie Konstantyno
wskie). Okrojony i przecięty w 1902 r. na dwie części, w 
związku z budową kolei kaliskiej, przekształcony został 
w okresie międzywojennym w wielki Park Ludowy, a 
część południowa w park im. ks. J. Poniatowskiego. Na 
północnym skraju Parku Ludowego, na terenach poleś- 
nych, powstałych na skutek wycięcia przez ludność w 
latach pierwszej wojny światowej większości drzew na 
opał, na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
zbudowano miejskie osiedle mieszkaniowe im. Mon- 
twiłła-Mireckiego. Również dawna osada młyńska Ma
nia zachowała swoją odrębność morfologiczną, tyle że 
nie związaną już z pierwotną funkcją, w drugiej poło
wie XIX w. powstała bowiem na jej terenie osada fa
bryczna.
Jakkolwiek Łódź rolnicza nie pozostawiła po sobie pra
wie żadnych zabytków architektury - poza drewnia
nym kościółkiem Św. Józefa z 1768 r., przeniesionym 
zresztą z placu kościelnego na ul. Ogrodową - to jednak 
jej dziedzictwo urbanistyczne jest zaskakująco duże. 
Elementy morfologiczne większości jej jednostek skła
dowych pozostają nadal dobrze czytelne w planie mia
sta (il. 6). Łódzka „starówka”, w swych nowych, powo
jennych murach, skutecznie utrwala układ średnio
wiecznego miasta lokacyjnego. Do świadomości społe
czeństwa łódzkiego, jak również urbanistów i władz 
miejskich z trudem jednak dociera prawda, że także 
dawny układ agrarny jest wartościowym, godnym za
chowania dziedzictwem najstarszych dziejów Łodzi. 
Czy przetrwa on do następnych pokoleń?

Marek Koter
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Ziemia
ciągle obiecana
„Renowacja miast nie jest skutecznym środkiem walki 
z nędzą. Prowadzi tylko do jej przemieszczania w przestrzeni, 
nie rozwiązując samego problemu”.

(M. Castells)

Manuel Castells - 
francuski socjolog miasta, marksista - stwierdzi! to już kilka
naście lat temu przy okazji rozważań Europejczyka nad rewi
talizacją miast w Stanach Zjednoczonych. W tym samym 
mniej więcej czasie zanotowano w Polsce większe zaintereso
wanie miejską architekturą XIX w., nasilenie badań nad his
torią rozwoju miast przemysłowych oraz początki poważniej-, 
szych dyskusji nad ich przyszłością. Daleko było wszelako do 
pełnej, obiektywnej diagnozy stanu środowiska kulturalnego 
(i naturalnego) w naszych miastach, a dyskusje o przyszłości - 
nawet tak głębokie, jak ta ńa temat Łodzi, opublikowana w 
1973 r. w „Architekturze” - nie przyniosły właściwych efektów. 
Polska przeżywała właśnie (o ironio!) przemysłowy boom, któ
ry zaowocował naruszeniem historycznych i zabytkowych 
wartości większości polskich dzielnic śródmiejskich. Nie ina
czej stało się w Łodzi. Nastąpiły wyburzenia, zaprojektowano i 
wybudowano m.in. „socjalistyczny Manhattan”, czyli Śród
miejską Dzielnicę Mieszkaniową. Stało się dokładnie tak, jak 
zauważył socjolog i futurolog amerykański Alvin Toffler: „we 
wszystkich społeczeństwach przemysłowych - kapitalistycz
nych i socjalistycznych, wschodnich i zachodnich - specjaliza
cja przestrzeni architektonicznych, szczegółowe mapy, ujed
nolicone, precyzyjne jednostki miar, a przede wszystkim linia 
prosta - utrwaliły się jako stałe cechy kultury, nieodłączne od 
samej industrialności”.
Równocześnie stało się, a właściwie stawało coś dużo gorsze
go. Owczy pęd, nazywany też czasem gigantomanią, ogromne 
środki przeznaczone „na utrwalanie linii prostej” skutecznie 
okroiły na dłuższy czas zarówno racjonalną sferę decyzji i 
działań, jak też trzosik przeznaczony na remonty, konserwa
cję i rewaloryzację - na utrwalanie i harmonijne przekształca
nie kulturowego dziedzictwa, a więc także na umiejętne 
kształtowanie warunków ludzkiej egzystencji.

★ ★ ★
Dychotomia kryzysu (nie tylko w wypadku Łodzi) objawiła się 
w poniechaniu wielkich inwestycji, co miało zbawienny wręcz 
wpływ na przetrwanie do dni dzisiejszych wielu kwartałów 
starej zabudowy, tworzącej odrębny pejzaż i klimat miast. 
Objawiła się niestety również dalszą jej dekapitalizacją, zapi
saną, jak w Łodzi, szczególnie drastycznie na marginesach 
wizytówki miasta - ul. Piotrkowskiej (o ul. Piotrkowskiej zob.
I. Popławska „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1988, s. 14). Kry
zys pogłębił i boleśnie uwidocznił czterdziestoletnie zaniedba
nia. Sypią się elewacje, rdzewieje żeliwny detal i z roku na rok 
gwałtownie obniża się standard mieszkań. Katastrofalny jest 
też stan środowiska naturalnego. Katastrofalny - w stosunku 
do- potrzeb i nadziei - stan magistrackiej kiesy.
Gołym okiem widać nie tylko pilną potrzebę renowacji starej 
substancji budowlanej, ale też „renowacji” układów społecz
nych. W przemysłowej, nadal robotniczej Łodzi kontury pau
peryzacji i innych społecznych plag są często mocniej zaryso
wane niż gdzie indziej. Translokacja mieszkańców remonto
wanych lub zagrożonych budynków do mieszkań zastępczych 
nie rozwiązuje problemu. Często wracają do odnowionych ka
mienic - wyposażonych już w gaz, centralne ogrzewanie, włas
ny WC - z balastem nawyków i zachowań z przeszłości. Inni 
przenoszą się do bloków w wielkomiejskich sypialniach, po- 
twierdząc cytowaną, jako motto tezę Castellsa. Potwierdzając 
coraz dobitniej, że rewaloryzacja zdegradowanych dzielnic 
śródmiejskich, szczególnie w dużych aglomeracjach, bez prze
budowy całego systemu - jest snem pięknoducha lub udawa

niem, że przez lata nic się naprawdę nie stało, poza oberwa
niem się balkonu, wybuchem gazu i dziurą w dachu.
Krystyna Lubelska w artykule w „Życiu Warszawy” zapisała 
wypowiedzi mieszkańców posesji przy .Piotrkowskiej 2381240: 
„Nigdy tu nie było remontowane, ani przed, ani po wojnie”. „Ja 
proszę Boga, żeby nas wyburzyli”. „Ile my się tu wycierpimy 
przez te 40 lat, ile podań napisali". Krzysztof Krubski zareje
strował w „Polityce” mniej radykalny, ale bardziej przejmują
cy głos mieszkanki ul. Zielonej na Bałutach: „Niech pan popa
trzy: mam piecyk, bez fajerek, można na nim co najwyżej. 
zagrzać wodę w czajniku. Na czym ugotować zupę, na czym 
drugie? Mąż i ja jesteśmy na emeryturze, trzeba oszczędzać, 
gotowanie w domu wychodzi najtaniej, czasem przyjdzie 
wnuczka na cały dzień i co, herbatą będę ją karmić?"
Samo życie i ludzki wymiar rewaloryzacji, nie ten usankcjono
wany syntezą socjologiczną. Jak bowiem wygląda w tym 
świetle teza Kevina Lyncha o mieście, którego nie należy roz
patrywać jako rzeczy samej w sobie, ale jako takiej, która jest 
postrzegana przez mieszkańców, gdy nie ma na czym ugoto
wać zupy? I co wynika z faktu, że Dom Handlowy „Central” 
jest Mekką kolejkowiczów z całej Polski? Kolejkowicze przy- 
jadą i odjadą, miasto postrzegane przez mieszkańców będzie 
niestety nadal postrzegane przez pryzmat warunków byto
wych, znacznie później dopiero przez pryzmat walorów este
tycznych, historycznych, zabytkowych.

★ ★ ★
A jednak etnolog amerykański Edward T. Hall nie myli się, 

gdy pisze, że „ogólnie rzecz ujmując, człowiek buntuje się 
przeciwko rozłąkom, w jego życiu jest bowiem więcej rzeczy, 
od których został oderwany, niż tych, które kiedykolwiek bę
dzie mógł zdobyć". Konstatacja ta, nie nowa przecież, dotyczy 
również tak niedawno odkrytego i tak szybko odchodzącego w 
niebyt uroku starej architektury „złego miasta".
Nie tylko ci - ciągle pogardliwie zwani „ochroniarzami” - bun
tują się przeciwko rozłąkom. Coraz więcej jest wśród zwolen
ników zachowania odrębnego oblicza Łodzi przedstawicieli 
młodszych generacji, coraz żywsze jest tętno lokalnego patrio
tyzmu, coraz większa liczba badaczy i projektantów skupia 
swoje zainteresowania nad historią, dniem dzisiejszym, 
przyszłością tego miasta. Łódź potrafiła zafascynować nawet 
wybrednych znawców i miłośników dziewiętnastowiecznej ur
banistyki i architektury z Anglii, Włoch, Szkocji, Norwegii, 
Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czego dowodem może być 
liczny ich udział w zorganizowanym tu jesienią 1981 r. między
narodowym sympozjum na temat architektury miast przemy
słowych drugiej połowy XIX w.
A przecież, gdy mówimy o Łodzi i patrzymy na nią bardziej 
wnikliwie, musimy sobie uświadomić, że przetrwało tu wiele 
reliktów z okresów wcześniejszych (pisze o tym M. Koter). 
Naukowe spory o znaczenie przestrzennych zapisów w po
szczególnych etapach rozwoju miasta trwają i oby trwały dłu
go z pożytkiem dla wiedzy o „polskim Manchesterze". Jedno 
wszelako zdaje się nie podlegać dyskusji: dzisiejsza Łódź z 
zakodowanymi w swojej strukturze wszystkimi najważniej
szymi etapami rozwoju ma wartości unikatowe w skali świa
towej.

1. Plac Wolności i promieniście rozbiegające się główne ulice Lodzi
2. Zachodnia strona ul. Piotrkowskiej pomiędzy ulicami Więckowskiego i Zie
loną
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Pisząc o wczesnoprzemysłowym (1824-ok.l870) okresie ro 
zwoju Łodzi prof. Wacław Ostrowski nie zawahał się stwier
dzić: „Nie znam ukształtowanego planowo ośrodka przemysło
wego tej miary, zrealizowanego przed XX w. w krajach Euro
py zachodniej. Powiem więcej: uważam utworzenie tam takie
go zespołu w owym czasie za niemożliwe - i to z różnych 
względów”. I dalej: „Nie stawiam Rembielińskiego w jednym 
szeregu z Howardem, Garnierem i Le Corbusierem, wielkimi 
współtwórcami współczesnej urbanistyki. Uważam jedynie, że 
światły prezes mazowiecki - kierując się względami pragma
tycznymi, a nie rozważaniami teoretycznymi - zrealizował w 
Łodzi elementy koncepcji, które miały znacznie później poja
wić się w formie rozwiniętej w awangardowych projektach 
urbanistycznych"(jN. Ostrowski, Pozycja Łodzi w dziejach bu
dowy miast, „Miscellanea Łódzkie”, z. 1, 1984, s. 23 i 33).
Zatem nie tylko świetny przegląd wszystkich dziewiętnasto
wiecznych stylów i neostylów stanowi dziś o wysokiej randze 
Łodzi. Stanowią o niej również wyjątkowo dobrze czytelne śla
dy planowania urbanistycznego, a także ukryta w murach ka
mienic, oficyn, pałaców, koszar robotniczych nietuzinkowa, 
pełna dramatyzmu historia.

★ ★ ★
Łódzki konserwator zabytków - Wojciech Walczak i dyrektor 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi - Bronis
ław Podgarbi wyrażają dziś, nie bez wahań, ostrożny opty
mizm. Decyduję się z długiej, ponad godzinę trwającej rozmo
wy wybrać niektóre tylko pytania i odpowiedzi, uświadamia
jąc sobie jednocześnie ogromną skalę i różnorodność łódzkich 
problemów konserwatorskich.

■ Studium historyczno-urbanistyczne śródmieścia Łodzi i 
płynące z niego wnioski konserwatorskie do planów zagos
podarowania przestrzennego opracowane zostały po raz pier
wszy w 1970 r. Później, wiatach 1975-1976były uszczegółowia
ne. Wyznaczono kilka strefo zróżnicowanym zakresie ochro
ny konserwatorskiej. Czy łatwo jest się „przebić" z postulata
mi konserwatorskimi w tak specyficznym środowisku, jak 
łódzkie?
W.W.: Rok 1970 był rzeczywiście rokiem spisu zabytków archi
tektury w Łodzi. Objął obiekty najważniejsze i do obecnych
dni jest kontynuowany. Spisowi towarzyszyła niesłychanie 5 
burzliwa dyskusja. Pojawiały się opinie: „co wy chcecie chro
nić, przecież to nie jest nasze, to niemieckie, żydowskie..." Była 
to więc w początkach minionej dekady walka, i to nie o mate
rialną ochronę obiektów zabytkowych, lecz o przekonanie spo
łeczeństwa, że obiekty te pod każdym względem godne są och
rony. Dziś może to zabrzmieć śmiesznie, ale w tamtych latach, 
w pierwszych publikacjach musieliśmy pisać - „pałac przemy
słowca” - bezimiennie, bez nazwiska, bo to byli przecież - no, 
sam pan wie...
■ Potworni krwiopijcy...
W.W.: Dopiero po kilku latach mogliśmy zacząć pisać: pałac 
Scheiblera, pałac Herbsta, itd. W miarę postępu badań histo
rycznych zmieniło się nastawienie do łódzkiej przeszłości. Po
znano działalność wielkich przemysłowców, nie tylko w kon
tekście walki klasowej, również ich działalność budowlaną, w 
pewnym sensie także socjalną. W 1971 r. opublikowaliśmy 
pierwszą ocenę wartości historycznych zespołu miejskiego, 
wytyczyliśmy strefy ochronne. Dalsze badania prowadzone 
wspólnie z Instytutem Architektury Politechniki Łódzkiej u- 
świadomiły nam, że wyznaczone strefy to za mało. Pragnęli- g 
śmy tworzyć strefy ochrony całego krajobrazu miejskiego. Nie 
wszystko niestety udało się uratować. Realizacji Śródmiej
skiej Dzielnicy Mieszkaniowej nie można już było odwrócić. 
Podobnie było z trasą szybkiego ruchu północ-południe, która 
brutalnie przecięła ul. Piotrkowską. Pomimo protestów środo
wiska, wyburzono przy realizacji tych inwestycji sporą liczbę 
starych kamienic. W latach, o których mówimy, istniały jesz
cze niektóre domy tkaczy. Istniał np. cały ich zespół przy 
Piotrkowskiej 200-210. Były to relikty najwcześniejszej fazy 
rozwoju przemysłowej Łodzi. Rzecz jasn- stan techniczny 
tych budynków był kiepski, wymagały one poważnych zabie
gów konserwatorskich. O ich rozbiórce nie przesądziły jednak 
decyzje lokalne. Jak na ironię, ówczesny generalny konserwa
tor zabytków po obejrzeniu domów tkaczy stwierdził, że nie 
stanowią one wartości architektonicznej; budynki szybko ro
zebrano...
Trzeba sobie wprost powiedzieć, że w działaniach konserwa
torskich na gruncie łódzkim panuje daleko idący kompromis, 
szczególnie w zakresie ochrony architektury przemysłowej. 
Są to przecież nadal zakłady produkujące. Musimy zrozumieć, 
choć często gryzie nas konserwatorskie sumienie, wymogi po-
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3. Fragment „łódzkiego Manhattanu" przy ul. Piotrkowskiej
4. A to też jest ul. Piotrkowska...
5. Pałac Karola Wilhelma Scheiblera przy pl. Zwycięstwa 1 z 1855 r. (proj. Jan K. 
Mertsching). przebudowany w 1886 r. (proj Edward Lilpop); obecnie Muzeum 
Kinematografii
6. Willa przy ul. Worcella 6/8 z 1904 r. (proj. Ignacy Stebelski)
7. Ul. Moniuszki •- dawny pasaż Meyera z końca XIX w. (proj. Hilary Maje
wski)
8. Ul. Ogrodowa 17 - fabryka Izraela K. Poznańskiego z lat 1876-1891 (proj. 
Hilary Majewski); obecnie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. J Marchle
wskiego
9. Brama główna z 1896 r. do tkalni Ludwika Grohmana (proj. Franciszek Chef 
miński) przy ul. Targowej 46 

stępu technologicznego, zmiany profilu produkcji, wymagania 
higieny pracy. Jednakże i tu dochodziło czasem do sytuacji 
absurdalnych. Przykładem może być stara przędzalnia Schei- 
blerowska przy ul. 8-go Marca, jedna z większych i cieka
wszych architektonicznie. Zwrócono się do nas o zgodę na 
nadbudowę piętra. Ówczesny konserwator wojewódzki oczy
wiście zgody nie wyraził. Poszło odwołanie do ministra kultu
ry i sztuki poprzez Ministerstwo Przemysłu Lekkiego. W od
wołaniu konieczność nadbudowy uzasadniono wielkimi po
trzebami gospodarczymi. Po niedługim czasie przyszła z War
szawy zgoda na nadbudowę. Już po zniszczeniu budynku oka
zało się, że argument wielkich potrzeb gospodarczych był wy
biegiem. W części zabytkowej przędzalni urządzono magazyn 
na puste skrzynki. Są jednak i przykłady pozytywne. Ot, choć
by zakłady im. Marchlewskiego mieszczące się w dawnej fa
bryce Poznańskiego. Z wyjątkową dbałością odnoszą się tam 
do obiektów uznanych za zabytkowe.
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej ciekawych pomy
słów - jak choćby idea powołania Muzeum Kinematografii, 
które zaprojektowano w kompleksie obiektów przemysło
wych, wykorzystując zarówno pałac przemysłowca, jak też 
budynki fabryczne. Największym problemem konserwator? 
skim jest w wypadku dawnych budowli fabrycznych adapta
cja do nowych funkcji kolosalnych wprost kubatur. Jak więc 
pan widzi, problem „przebicia" się z postulatami konserwator
skimi nie dotyczy jedynie sfery świadomości, wkracza w sferę 
finansową, projektową, techniczną, wykonawczą.
■ Dotknijmy bliżej sfery wykonawstwa. Kogo angażujecie do 
prac remontowych ?
W.W.: Korzystamy przede wszystkim z potencjału i umiejęt
ności spółdzielni rzemieślniczych. Zapewniają one przeprowa
dzenie kompleksowych prac remontowych, włącznie z wymia
ną instalacji i pracami sztukatorskimi. Zdarzają się też sytua
cje śmieszne. Na przykład w budynku, w którym jesteśmy 
(siedziba Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ośrodka 
Badań) parkiet układali ślusarze z Pracowni Konserwacji Za
bytków.
B.P.: Jest to najlepszy parkiet w wykonaniu ślusarzy...
W.W.: Przy pracach w bardzo dużych obiektach współpracuje
my również z przedsiębiorstwami budownictwa przemysłowe
go.
■ A kto za to piąci? W jakiej mierze miasto partycypuje w 
pracach konserwatorskich ?
W.W.: Udział miasta jest ostatnio co najmniej dwukrotnie wyż
szy niż Funduszu Rozwoju Kultury. Do remontów wielu obie
któw, szczególnie mieszkalnych, nie dołożyliśmy ani złotów
ki.
■ Czy wobec dramatycznego stanu środowiska naturalnego 
w Lodzi nie jest tak, że sumy przeznaczone na remonty bu
dynków są po trosze wyrzucone w błoto ?
W.W.: Skażenie środowiska wielokrotnie przewyższa normy. 
Mamy tu jednak często do czynienia z paradoksem - wiele 
zanieczyszczeń pochodzi bowiem z... zabytkowych zespołów 
przemysłowych nadal funkcjonujących. Przy remontowaniu 
starych kamienic przechodzi się zawsze na miejską sieć cie
płowniczą, co wprawdzie bardzo powoli, ale systematycznie 
ogranicza szkodliwe emisje.
■ Ile obiektów w granicach administracyjnych Łodzi wpisa
nych jest do rejestru zabytków?
B.P.: Około 400.
■ A ile objęto ewidencją?
B.P.: Około 4 tysięcy.
■ A ile remontuje się rocznie?
W.W.: Z Funduszu Rozwoju Kultury - cztery do pięciu.
■ Mówi się Piotrkowska, dla Piotrkowskiej, odmienia się 
Piotrkowską przez wszystkie przypadki. Jest to oczko w gło
wie. A jeden kwartał zabudowy w bok - nic lub prawie nic się 
nie remontuje. Czy nie obawiacie się panowie, że jak tak dalej 
pójdzie, zostanie tylko Piotrkowska?
B.P.: Dziewiętnastowieczna zabudowa na obrzeżach Piotrko
wskiej jest objęta programem remontów, w myśl hasła: „z 
nami w XXI wiek..." Jest to program na dziesiątki lat. Nie 
możemy zakładać, że ważna jest tylko Piotrkowska i obszar 
100 m od niej. Skala problemu w Łodzi jest czasami przytła
czająca. Nie jest to jednak jedyne źródło konserwatorskich 
zmartwień. Ogromnych kłopotów nastręcza nam kiepska ja
kość materiałów, z których wzniesiono niegdyś łódzkie kamie
nice.
■ ?
B.P.: Często dziw bierze, że jeszcze stoją. Są to w większości 
budynki niepodpiwniczone, posadowione na fundamentach 
sięgających zaledwie od 50 do 100 cm. Wznoszone były dla zys-
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ku, dzisiaj powiedzielibyśmy: w taniej technologii; zainwesto
wany kapitał bardzo szybko musiał zacząć procentować. Poja
wiają się teraz problemy z osuszaniem. Na to wszystko nakła
da się ogromne zagęszczenie zabudowy. A przecież nie chce- 
my zbyt licznych wyburzeń, nie możemy dopuścić do sytuacji 
wypreparowywania co cenniejszych budynków z całej tkanki 
budowlanej. Byłoby to niszczenie charakteru miasta.
■ Proszę o jeszcze jedno szczere wyznanie. Czy spotykają się 
panowie nadal z opiniami, że konserwacja tych wszystkich 
„staroci" jest zbyt kosztowna, że lepiej burzyć i budować nowe 
domy?
B.P.: Niestety, tak. Nadal spora część mieszkańców Łodzi nie 
jest przekonana, że jest to miasto zabytkowe i warto chronić 
tu cokolwiek. My z kolei nie chcemy nikomu wmawiać, że 
Łódź jest piękna. Uważamy natomiast, że architektura, z którą 
się tu spotykamy, cały układ przestrzenny i funkcjonalny jest 
unikatowym świadectwem czasu, zapisem historii i dlatego 
należy je chronić. Powszechny przecież jest w Polsce pogląd, 
że Łódź to brzydkie miasto.
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10.11. Księży Młyn - osada robotnicza z iat 1873-1879 (proj. Hilary Majewski) 
(10) i dawna szkoła przy fabryce Karola W. Scheiblera z 1877 r. (11)
12. Fabryka Karola W. Scheiblera z lat 1855-1870 przy pl. Zwycięstwa 2; obec
nie „Technozbyt"
13.14.15. Detale: wspaniała żelazna brama z ok. 1880 r. (proj. Hilary Majewski) 
do fabryki I.K. Poznańskiego (13), zabytkowe ujęcie wody na jednym z łódzkich 
podwórek (14) i przedstawiająca piękną cygankę mozaika wykonana w 1886 r. 
w pałacu Scheiblera przez weneckiego artystę Antonia Salviatiego
(zdjęcia: 1, 2, 5, 10. 12 - Wiesław Stępień, 3, 4- Jacek Serafinowicz, 6. 7, 14 -

Jerzy Augustyniak. 8. 9 - Aleksander Kurycki, 11 - Zdzisław Radzki,
13 - Mieczysław Pracuta, 15 - Aleksandra Stępień)

■ Nie przesadzajmy! Można się w nim rozsmakować...
W.W.: Owszem, nawet bardzo. Poza wszystkim jednak nie mo
żna tracić z oczu rachunku ekonomicznego. Policzono kiedyś, 
że skucie dekoracji jednej z kamienic i wykonanie zupełnie 
gładkiej elewacji będzie kosztować niemal tyle samo, co odno
wienie historycznego detalu.

★ ★ ★
Dawno temu, w styczniu 1955 r. sławny fizyk amerykański 
Robert Oppenheimer wygłosił przemówienie na uniwersyte
cie Columbia na temat nowych problemów mądrości. Powie
dział wówczas: „Jest to świat, w którym każdy z nas znając 
swoje granice - niebezpieczeństwo powierzchowności i poku
sę znużenia - musi zaczepić się o to, co go otacza, o to, co zna, o 
to, co może robić, o swoich przyjaciół, o swoją miłość, pod groź
bą, że się zagubi w powszechnym pomieszaniu pojęć, że nic już 
nie będzie znał, że nic już nie będzie kochał. Jest to jednak 
także świat, w którym nie ma wytłumaczenia dla niewiedzy, 
dla obojętności. Skoro jakiś człowiek przedstawia nam konce
pcję życia, która nie jest nasza, skoro uważa za piękne to, co 
my uważamy za okropne, możemy niewątpliwie, wyjść z poko
ju, skrępowani lub znużeni. Ale to jest słabość i tchórzos
two”.
I dlatego właśnie uważam Łódź za „ziemię ciągle obiecaną”...

Jacek Serafinowicz
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Akcja domy robotnicze

Zgierz
est to najstarsze 

miasto obecnego województwa łódzkiego: pierwsza pi
semna informacja pochodzi z 1231 r., natomiast prawa 
miejskie otrzymał przed rokiem 1288 i data ta jest oka
zją do tegorocznych obchodów 700-lecia Zgierza. Mimo 
tak długiej historii miasto nasze nie ma praktycznie 
żadnych zabytków budownictwa z najstarszych okre
sów swoich dziejów. Ostatni z nich - drewniany kośció
łek z 1644 r. spłonął w końcu grudnia ubiegłego roku. 
A jednak Zgierz wyróżnia się spośród wielu podobnych 
miast w Polsce. Sprawia to, niespotykana gdzie indziej, 
drewniana robotnicza zabudowa z początku XIX w. - 
domy osadników sukienniczych. To oni przeszło 160 lat 
temu zbudowali nowy Zgierz i dali impuls do powstania 
ogromnego regionu przemysłowego, jakim jest współ
cześnie Łódź i jej okolice.

1. Miasto Zgierz na planie z 1821 r.
2.3. Widoki Zgierza z początku XX w.: Nowy Rynek (obecnie pi. Kilińskiego) (2) 
i budynek mieszkalny (nie istniejący już) przy obecnej ul. St. Dubois 19 (3) 
4. Dom przy ul. Wróbla 4 z drugiej połowy XIX w.
5.6. Dom przy ul. Moniuszki 1 z pierwszej połowy XIX w. (5) i jego zdobione 
drzwi (6)
7-11. Zabudowa ul. Narutowicza: nr 4 z drugiej ćwierci XIX w. (7), nr 6 z połowy 
XIX w. (8). jego drzwi (9) i zdobienia nadokienne (10), oraz nr 8 z drugiej ćwierci 
XIX w. (11)

W 1816 r. wydane zostało postanowienie Księcia Na
miestnika Królewskiego w Radzie Stanu gen. Józefa 
Zajączka o osiedlaniu się w kraju użytecznych cudzo
ziemców, fabrykantów, rzemieślników i rolników. W tej 
akcji uprzemysławiania ówczesne województwa mazo
wieckie i kaliskie zostały wyznaczone przez rząd Kró
lestwa Polskiego na teren dla osadnictwa sukiennicze
go. Następne postanowienie namiestnika z 18 kwietnia





12 12 Wejście do domu przy ul. Łęczyckiej 13 z drugiej cwierci XIX w. widoczne 
są pilastry flankujące wejściową wnękę
13 Zwieńczenie domu przy ul. Dąbrowskiego 17 z połowy XIX w.
14 Dom przy ul. Moniuszki 2 z drugiej ćwierci XIX w.
15 Dawna plebania przy ul. Kościelnej 7 z potowy XIX w.
16. Dom przy ul. Obrońców Stalingradu 2 z potowy XIX w
17 Murowane domy przy ul. Dąbrowskiego z potowy XIX w.

1820 r. typowało kilkanaście miast rządowych dla osad 
fabrycznych. Postanowienie to zapewniało jednocześ
nie różne ułatwienia i ulgi dla osiadających w Króles
twie Polskim fabrykantów. Oprócz Zgierza postanowie
nie dotyczyło m.in. Dąbia, Gostynina, Łodzi i Przedecza. 
Na tym terenie istniały także (przewidziane na ośrodki 
włókiennictwa) miasta prywatne: Ozorków (1816), A- 
leksandrów (1822) i Konstantynów (1830).
Dla dalszego rozwoju Zgierza najważniejsza jednak 
była umowa zawarta między komisarzem wojewódz
kim Wydziału Administracyjnego Komisji Wojewódz
twa Mazowieckiego K. Witkowskim a przedstawiciela
mi sukienników zgierskich w sprawie osiedlania się 
tychże i organizowania zakładów fabrycznych. Umowa 
zgierska stanowiła wzór dla osadnictwa przemysłowe
go na terenie wymienionych miast. Według jej ustaleń 
osadnik otrzymywał bezpłatnie plac budowlany o po

wierzchni 0,5 morgi, czyli 2800 m2 i oddzielnie położony 
ogród o powierzchni około 1,5 morgi (8400 m2), z pra
wem rozporządzania, przekazywania, ustępowania i 
sprzedaży pod warunkiem wybudowania domu w ciągu 
2 lat. Czynsz wieczysty w wysokości 10 zł polskich od 
morgi płacił po 6 latach wolnych. Rząd dawał drewno 
na budowę za darmo, a cegłę po kosztach produkcji. 
Specjalne punkty umowy (łącznie było ich 44) dotyczy
ły spraw związanych z przywilejami i prawami obywa
telskimi oraz z produkcją sukna. Jeżeli chodzi o budow
nictwo, jeden z najważniejszych punktów głosił: „Budo
wle na teraz dla braku materiałów cegielnianych sta
wiane być mogą z drzewa, lecz zawsze na podmurówka 
i pod dachówką, później skoro cegielnia miejska ukoń
czoną zostanie, budowle przynajmniej w pryncypal- 
niejszych ulicach murowane być muszą”.
Już wcześniej, w 1820 r., Rajmund Rembieliński, ów
czesny prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, 
dokonując objazdu miast fabrycznych polecił wyzna
czyć tereny osadnicze na gruntach rządowego folwarku 
Zegrzanki. Powstała w ten sposób „Osada fabryczna”, 
nazwana później Nowym Miastem. Układ urbanistycz
ny tej części miasta przetrwał do dziś. Jest to pierwszy 
w Polsce wzorowo zaprojektowany układ uwzględnia
jący warunki fizjograficzne, a jego charakter klasycy- 
styczny jest wyrazem panujących ówcześnie tendencji 
w urbanistyce. Na obszarze prawie 310 mórg, położo
nym na wschód od starego Zgierza, na lewym brzegu 
Bzury, wytyczono rynek na planie kwadratu oraz czte
ry wychodzące pośrodku pierzei ulice. Jedna z nich, 
będąc osią całego założenia, łączyła jednocześnie po
przez groblę i most Stare Miasto z Nowym. Dwie rów
noległe do niej ulice poprowadzono wykorzystując śla
dy starych dróg oraz warunki terenowe. Te trzy ulice 
biegnące z zachodu na wschód przecinają cztery ulice
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prostopadłe. Poza ostatnią z nich wyznaczono ogrody 
należące do każdej działki budowlanej.
Na obszarze Nowego Miasta wytyczono około 260 dzia
łek budowlanych. Zabudowywano je w ten sposób: od 
frontu stawiano budynek mieszkalny z przejazdem w 
głąb działki, gdzie znajdowały się zabudowania gospo
darcze, najczęściej stajnia z wozownią oraz kurniki, 
drewutnie i szopy. W większości wypadków budynki te 
były drewniane i kryte gontem. Na podwórzu znajdo
wała się też studnia, często z pompą.

Domy mieszkalne drewniane lub murowane, często też 
o konstrukcji mieszanej, budowane były na planie pro
stokąta. Wszystkie miały podmurówki, a wiele z nich 
głębokie, beczkowo sklepione piwnice. Na parterze 
znajdowały się najczęściej cztery, czasem dwa mie
szkania, rozdzielone sienią. Wysokość tych pomiesz
czeń wynosiła 3,5 m. Sufity były czasem pokrywane 
prostymi ozdobami gipsowymi. Ponieważ były to naj
częściej domy jednorodzinne, pomieszczenia parterowe 
służące jako mieszkalne były także „fabryką”, gdzie na
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18

jednym lub najwyżej kilku krosnach produkowani' 
sukno. Na pierwszym piętrze znajdowały się pomiesz
czenia niższe i często gorzej wykończone; były tu także 
mieszkania oraz magazyny, podobnie jak na strychach. 
Dachy prawie wyłącznie dwuspadowe, naczółkowe, 
kryte były dachówką karpiówką, niektóre blachą „że
lazną”, a kilka „cynkiem”, czyli blachą cynkową.
W osadach fabrycznych ówczesnego Królestwa Pol
skiego budowano dużo i szybko, ale także oszczędnie - 
ważna była prostota środków wyrazu architektoniczne
go. Zgierskie domy wyróżniały się jednak od innych. 
Panujący w architekturze klasycyzm nadał im charak
ter dworków szlacheckich, w zmniejszonej oczywiście 
skali. Najbardziej charakterystyczne było wejście u- 
mieszczone często we wnęce flankowanej pilastrami 
naśladującymi dwie lub cztery kolumny i zwieńczone 
tympanonami; często na pierwszym piętrze budowano 
facjatkę.
Wiele z tych domów miało skromne lub bogatsze zdo
bienia (nadokienniki, podokienniki) i okucia. Te okucia, 
opisywane jako „polskie”, były i są świadectwem wyso
kiego kunsztu zgierskich rzemieślników.
Przetrwałe do dzisiaj domy sukienników zgrupowane 
są przy ulicach: Narutowicza (dawnej Szczęśliwej), Ko
muny Paryskiej (dawnej Średniej), 1 Maja (dawnej 
Wysokiej), Dąbrowskiego (dawnej Zegrzańskiej), 17 
Stycznia (dawnej Długiej) i Waryńskiego (dawnej Błot
nej). Jednym z najciekawszych jest budynek obecnego 
Muzeum Miasta, przy ul. Dąbrowskiego 21, zbudowany 
przed rokiem 1828 - murowany, podpiwniczony, jedno
piętrowy z ryzalitem na osi. Ryzalit zwieńczony został 
attyką ozdobioną sztukateriami i postaciami kamien
nych lwów. Pośrodku widnieje herb postrzygaczy, bo 
nim właśnie był budowniczy tego obiektu.
Zgierskie domy przez przeszło 160 lat przechodziły róż
ne koleje losu. Prawie zawsze były siedzibami klasy 
średniej - głównie majstrów sukienniczych. W momen
cie budowy były domami jedno- lub najwyżej dwuro
dzinnymi, z czasem traciły swą funkcję produkcyjną i 
magazynową, natomiast przybywało w nich lokatorów. 
Szczyt zagęszczenia osiągnęły w kilka lat po zakończe
niu drugiej wojny światowej. Trudności mieszkaniowe 
spowodowały, że wykorzystywano nawet poddasza i 
strychy, wygospodarowując na nich pomieszczenia 
mieszkalne. Obecnie w domach tych mieszka osiem i 
więcej rodzin. Ogólnopolskie problemy z zachowaniem 
starej substancji mieszkaniowej nie ominęły Zgierza. 
Brak kanalizacji i wodociągów spowodował, że w mo
mencie rozwoju budownictwa mieszkaniowego domy 
te stały się substandardowe. Jednocześnie brak należy
tej dbałości, bieżącej konserwacji, a czasem nawet celo
wa dewastacja (np. z chęci otrzymania „blokowego” 
mieszkania) spowodowały, że obecnie ich stan jest na 
ogół bardzo zły.
Praktycznie przez czterdzieści powojennych lat odre
staurowano tylko kilka budynków, przede wszystkim z

18. Murowany budynek przy ul. Dąbrowskiego 21 z 1828 r., restaurowany w 
latach 1965-1966. obecnie muzeum
19. Dom przy ul. 17 Stycznia 15 z drugiej ćwierci XIX w.
20. Dom przy ul. Dąbrowskiego 7 z drugiej ćwierci XIX w.
(reprod.: 1 - Maciej Wierzbowski, 2,3 - Marek Walaszczyk; zdjęcia: 4-17, 19.

20 - Jerzy Augustyniak, 18 - Marek Walaszczyk)

funduszy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Jednak w tym samym czasie rozebrano ich kilkadzie
siąt! Powstawały programy utworzenia skansenu dom- 
ków sukienników, jednak wcześniej lub później koń
czyło się to na dyskusjach i działaniu pozornym. 
Ostatnie lata przyniosły kilka promyków optymizmu. 
Biuro Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi 
opracowało Ocenę wartości kulturowych śródmieścia 
Zgierza. Efektem tej pracy jest kilka plansz, z których 
najważniejsza nosi tytuł: Ocena ekonomicznej opłacal
ności modernizacji skorygowana współczynnikiem pre
ferencji kulturowej i wnioski konserwatorskie. Autorzy 
dali tu w zasadzie gotowy materiał dla odpowiednich 
służb miejskich. Należy tylko żałować, że służby te tak 
rzadko z niego korzystają, a nawet wydają decyzje 
sprzeczne z jego zaleceniami.
Inną nadzieją ratunku jest zlecenie przez Urząd Miej
ski opracowania uporządkowania architektoniczno-ur
banistycznego placu Kilińskiego (Nowego Rynku) wraz 
z najbliższym otoczeniem; pracę tę wykonuje Wydział 
Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej pod 
kierownictwem doc. dr. inż. arch. Henryka Jaworo
wskiego.
Wierzymy, że podjęte działania przyniosą konkretne 
efekty w dziedzinie zachowania robotniczej zabudowy 
Zgierza.

Maciej Wierzbowski
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Galeria
w Morągu
Zbiór składający się z pięćdziesięciu portretów holenderskich z XVII w.1 
tworzy interesującą, historyczną kolekcję rodzinną, która eksponowana 
jest w pałacu w Morągu, należącym niegdyś do rodziny Dohnów, a 
obecnie będącym oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

ą to portrety przed
stawicieli kilku rodów holenderskich, z którymi miała 
szczęście, drogą małżeńskich powiązań, skoligacić się 
rodzina Dohnów, posiadająca dobra w okolicach Morą
ga i Pasłęka. Wysoką pozycję rodu stworzył Piotr Doh- 
na, zaufany księcia Albrechta Hohenzollerna, zwolen
nik sekularyzacji Prus. Małżeństwo z córką wojewody 
pomorskiego Achacego Czerny - Katarzyną oraz liczne 
potomstwo, zwłaszcza w linii męskiej, dało podwaliny 
pod wielowiekową zamożność i znaczenie rodu nie tyl
ko w Prusach. W XVII w. wnukowie i prawnukowie tej 
pary kształcili się w Holandii, tam osiedlali się, robili 
kariery na dworze w Hadze.
Warto dodać, że związki z Holandią dawnych Górnych 
Prus (zwanych także Powiślem Pruskim), zwłaszcza o-

1. Portret Amalii zu Solms-Braunfels wykonany przez malarza holenderskiego 
ok. 1625 r.

kolie Morąga i Pasłęka, mają znacznie dłuższą trady
cję. Sięgają one bowiem XIII w., kiedy osiedlali się tu 
holenderscy specjaliści od melioracji, a Pasłęk nosił 
nazwę Holland (od 1701 r. Preussische Holland). 
Pierwszym z Dohnów, który doszedł do wysokich god
ności na dworze namiestnika Zjednoczonych Prowincji 
Niderlandów był Krzysztof (1583-1637), urodzony w 
Morągu. W 1620 r. zawarł związek małżeński z Urszulą 
zu Solms-Braunfels, siostrą Amalii, małżonki namiest
nika Niderlandów, księcia Fryderyka Henryka van 0- 
ranje. Kolejny Dohna, Christian Albrecht, pułkownik w 
służbie Niderlandów, poślubił Zofię Dorotę van Brede- 
rode, córkę marszałka polnego Niderlandów - Jana 
Wolferta van Brederode i Anny Joanny van Nassau- 
-Siegen. Drugą małżonką marszałka była Luiza Krysty
na zu Solms-Braunfels, także siostra wspomnianej A- 
malii, żony namiestnika. Jedna z licznych córek tej 
pary, o imieniu jak matka, wyszła za mąż za Fabiana 
III zu Dohna.
Rodzina marszałka Jana Wolferta van Brederode pre
zentowana jest w kolekcji największą liczbą portretów. 
Oprócz podobizn marszałka i jego dwóch kolejnych 
żon, sportretowane zostało ich kilkunastoosobowe po
tomstwo, w którym przewagę stanowiły córki. Siedzibą 
tego rodu był zamek Batestein w Vianen. Tam znajdo
wały się podobizny licznych antenatów; w ostatniej 
ćwierci XVII w. odnotowano w Batestein ponad dwieś
cie obrazów. Właśnie m.in. z części tego zbioru wywodzi 
się galeria morąska, jednakże droga tych dzieł z Vianen 
do Morąga nie była prosta.
Po śmierci bezdzietnych synów marszałka (Henryka i 
Wolferta) dobra Brederodów przeszły na potomstwo 
córki marszałka z pierwszego małżeństwa, czyli dzieci 
wspomnianej Zofii Doroty i jej męża Christiana Al
brechta zu Dohna. Niestety nowi właściciele Vianen - 
Karol Emil i Dietrich Dohnowie zginęli w walkach z 
Turkami pod Budą w 1686 r., a okrojony przez wierzy
cieli majątek przejęła ich siostra Amalia, zamężna za 
Szymonem von Lippe-Detmolt. Potomkowie tej pary 
sprzedali w 1726 r. Batestein, a zbiory uległy rozprosze-

23



niu. Znaczną ich część odziedziczyła pruska gałąź ro
dziny zu Dohna. Zaczęły one napływać do wspaniałych 
rezydencji tego rodu, znajdujących się w okolicach Mo
rąga i Pasłęka: Słobit, Gładysz, Markowa, Karwin. Po 
drugiej wojnie światowej fragmenty malarskiej kolek
cji tych pałaców udało się ocalić i zabezpieczyć. Stan 
obrazów był jednak opłakany. Poddane zostały długo
letnim badaniom naukowym i konserwatorskim2, które 
wykazały ich cenne wrartości historyczne i artystycz
ne.

2 Portret hrabiego van Limburg-Bronkhorst wykonany przez Lucasa van Kaey 
w 1660 r.
3. Portret trojga dzieci z rodziny Dohnów - malował Pieter Nason (1612-1689) 
w 1667 r.
4. Portret Albertyny Agnieszki van Nassau - malował Willem van Honthorst 
(1594-1666) w 1653 r.
5. Portret Anny Marii Radziwiłłówny (?) wykonany przez malarza holenderskie
go ok. 1665 r.

Powracając do prezentacji portretowanych postaci, na
leży podkreślić znaczenie rodziny van Oranje-Nassau, 
zajmującej eksponowane miejsce w galerii. Byli to 
najznakomitsi powinowaci rodziny Dohnów, piastowali 
stanowiska namiestników Zjednoczonych Prowincji
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Niderlandów, równe rangą królom. Są więc podobizny 
Willema I, zwanego „ojcem ojczyzny”, twórcy Republiki 
i jego syna Fryderyka Henryka z małżonką Amalią zu 
Solms-Braunfels, podobizny ich dzieci: Luizy Henryki - 
pierwszej małżonki elektora Prus Fryderyka Wilhel
ma; Marii, o której rękę starał się bezskutecznie Bogu
sław Radziwiłł; Albertyny Agnieszki, która poprzez 
małżeństwo z Fryderykiem Willemem van Nassau- 
-Dietz weszła do genealogii panującej dziś holender
skiej rodziny królewskiej. Kolejny potomek i spadko
bierca tytułu namiestnika - to Willem II, ukazany w 
monumentalnym, całopostaciowym portrecie. Identycz
nych rozmiarów płótno przedstawia jego małżonkę Ma
rię Stuart, córkę króla Anglii, Karola I. Są podobizny 
Willema II, przedstawionego jako dziecko i jako król 
Anglii. Jest też portret jego małżonki Marii Stuart II, 
córki Jakuba II. Spokrewniona z Orańczykami linia 
Nassau-Siegen prezentowana jest portretem Anny 
Joanny, żony wspomnianego Jana Wolferta van Brede- 
rode oraz podobizną jej brata Jana Maurycego, znaczą
cej postaci Niderlandów i Brazylii, nazywanej wówczas 
Nową Holandią. Był on generalnym gubernatorem Bra
zylii, znanym mecenasem nauki i sztuki.
Do ciekawszych ikonograficznie i artystycznie należą 
portrety dzieci. Przedstawiano je zwykle w antykizują- 
cych strojach, często upozowane na postacie mitolo
giczne. Ta stylizacja służyła podkreśleniu wysokiej po
zycji portretowanej postaci, znakomitości danego rodu. 
Tak przedstawiono m.in. księcia Willema III, księżnicz
kę Marię van Oranje oraz trójkę dzieci Krzysztofa 
Delphicusa zu Dohna. Ten ostatni portret, autorstwa 
Pietera Nasona, jest jednym z najbardziej eleganckich 
i reprezentacyjnych przedstawień galerii.
Z Krzysztofem Delphicusem, synem Krzysztofa zu 
Dohna i Urszuli zu Solms-Braunfels, łączy się szwedzki 
epizod rodu zu Dohna. Młody Krzysztof Delphicus wy
chowywał się i kształcił na dworze książąt van Oranje 
obok swego rówieśnika Willema van Oranje, później
szego namiestnika. Po śmierci Willema, kiedy do wła
dzy doszła partia antyorańska, Krzysztof Delphicus o- 
puścił Holandię. Udał się do Szwecji, gdzie stał się zau
fanym królowej Krystyny. Wkrótce otrzymał godność 
wielkiego marszałka polnego. Ożeniony z Anną hra
bianką Oxenstierna af Korsholm och Wasa, był założy
cielem szwedzkiej linii rodu zu Dohna. Jego postać pre
zentowana jest dwiema podobiznami - skromniejszą, 
autorstwa Gerarda Honthorsta oraz bardziej reprezen
tacyjną pędzla Dawida Kloekoer Ehrensttralla, nad
wornego malarza królowej Krystyny. Eksponowany 
jest w sali zwanej balową, w której prezentowane jest 
malarstwo szkół europejskich, powiązane formalnie z 
holenderskim.
Zbiór portretów wprowadza widza w dworską atmosfe
rę Holandii, ale nie tylko. Podteksty zawierają opisy 
podróży polskiej młodzieży szlacheckiej po Niderlan
dach, udającej się tam na naukę wiedzy wojskowej i
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6. Portret Anny Trajektyny van Brederode - ma
lował Jan Mytens (1614-1670) ok. 1665 r. 
(zdjęcia: 1 - Wacfaw Górski. 2-6 - Wojciech Sę
kowski, 3 - Ryszard Czerwiński)

humanistycznej. W latach 1647-1848 na dworze księcia 
Willema przebywali Marek i Jan Sobiescy. Poznali tam, 
prócz pary książęcej, wdowę po namiestniku Frydery
ku Henryku - Amalię zu Solms-Braunfels oraz Maury
cego van Nassau-Siegen, byłego gubernatora Brazylii. 
W stronę Holandii kierowali swój wzrok Radziwiłłowie. 
Bogusław (wcześniej jego ojciec Janusz) utrzymywał 
kontakty z rodziną namiestnika, a także z Dohnami. 
Krzysztof zu Dohna i jego małżonka Urszula zu Solms- 
-Braunfels byli pośrednikami w chrzcie Bogusława. Na
tomiast za pośrednictwem Fryderyka zu Dohna „Młod
szego”, Fabiana III zu Dohna oraz księżnej Amalii - 
żony namiestnika, Bogusław czynił starania, jak 
wspomniano bezskuteczne, o rękę księżniczki Marii 
van Oranje.
W galerii prezentowany jest portret, przypuszczalnie 
przedstawiający małżonkę Bogusława, Annę Marię Ra
dziwiłłównę. Jest to jeden z najbardziej interesujących 
portretów galerii ze względu na symboliczną zapewne 
wymowę kwiatów towarzyszących postaci.
Nie sposób nie wspomnieć o autorach tych wszystkich 
dzieł. W czasie badań nad obszernym zbiorem portretu 

nowożytnego, zgromadzonego w muzeum olsztyńskim, 
okazało się możliwe wyodrębnienie zespołu o czysto 
holenderskiej proweniencji. Wśród proponowanej atry- 
bucji autorskiej (popartej badaniami konserwatorski
mi) znalazły się tak znakomite nazwiska, jak: Pieter 
Nason, Gerard i Willem Honthorstowie, Jan Mytens, 
Caspar Netscher - główni portreciści siedemnasto
wiecznej Holandii, związani z panującym dworem o- 
rańskim. Jest także portret autorstwa Lucasa van 
Kaey, mało znanego malarza, czynnego w Dortrechcie. 
W Holandii znane są jedynie cztery sygnowane przez 
niego prace.

Magdalena Bartos

Przypisy
1. K. Wróblewska, M. Bartos Portret holenderski XVII wieku 
ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Galeria w 
Morągu, Olsztyn 1986, mps oddany do druku w MWiM w Ol
sztynie.
2. Między innymi bezpłatną konserwację trzech portretów 
przeprowadzono w Zakładzie Konserwacji Malarstwa na wy
dziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
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NASZ FELIETON

Fraki, odmieńcy 
i gwiazda 
wytrwałości
F ilmowcy to do

prawdy dziwny gatunek ludzki. Niektórzy z nich, z u- 
porem godnym lepszej sprawy, lokują akcję swych wy
tworów w nieruchomościach zabytkowych, a bohate
rów odziewają w stroje, które wydają im się odpowied
nie. Dziewucha przebrana w koronkową suknię, choć
by bardzo chciała „damą być, damą być”, rusza się kro
kiem stosownym dla zmiany warty. Podobnie magnat 
nie rozpoczynał dnia od wskakiwania we frak, aby no
sić go cały dzionek. Frak od rana nosił jedynie kelner, 
zaś dżentelmen jedynie wówczas, gdy wracał z całonoc
nej birbantki i nie zdążył się przebrać. Ponadto frak 
trzeba było umieć nosić. - kołek w płocie odziany w 
cylinder i halsztuk nie przestanie być kołkiem. Zapew
niam też reżysera filmu „Magnat”, że książęta śląscy 
przedłużaniem linii zajmowali się z pewnością, nato
miast wątpliwie jest, czy używali do tego stołu piekarza 
z ułożonymi na nim nie wypieczonymi struclami. Po
nieważ „dżentelmen nigdy się nie spieszy, nigdy nie 
gniewa i niczemu nie dziwi”, widocznie więc nie jestem 
dżentelmenem, jeżeli wziąć pod uwagę me odczucia po 
obejrzeniu tego NAGRODZONEGO filmu. Jedyne, co w 
nim gra, to wnętrza zamku w Pszczynie!
Co tu zresztą mówić o magnatach, gdy i obraz współ
czesności jawi się naszym twórcom równie dziwacznie. 
Rodacy-pijacy, rodacy-cwaniacy, rodacy gotowi sk...ić 
się za zielony banknocik - to model lansowany w se
rialu telewizyjnym „Zmiennicy” (czemu nie „Odmień
cy”?). No i znowu zabytek! Tym razem pałac w Zato
rach koło Pułtuska - własność Stowarzyszenia Elektry
ków Polskich (sic!). Milionom telewidzów pokazano, 
jak są „zagospodarowane” nasze zabytki. Pokazano też 
zrodzonego z wyobraźni twórcy, magnata - a jakże: 
„Ksawerego Radziwiłła”, który postanawia wydobyć 
swą własność - skrzynkę zakopaną z obawy przed re
formą rolną. A w niej to, co miał najcenniejsze - szmal 
i... butelczynę! Ten model wartości pozwala domnie
mywać, że był to osobnik prymitywny, który otwarcie 
skrzynki chce święcić stante pede odbijając ową histo
ryczną butelkę. W skrzynce mocą czarów reżyserskich 
jest jeszcze trochę błyszczących drobiazgów i... order 
Gwiazdy Wytrwałości! Uchwalony przez Sejm powstań
czy w 1831 r. order ten fizycznie nigdy nie istniał, ale 
cóż to szkodzi, by znalazł się w skrzynce wraz z bez
błędnie rozpoznanym przez taksówkarza pierścieniem 
nadawanym przez Kościuszkę.
O pomysłach filmowców można pisać nie felieton, ale 
grubą księgę. Przykładów dostarczyłyby i słynne 
„Czarne chmury” i „Trędowata”, „Pan Samochodzik” i 
„Noce i dnie”. Wystarczyłoby co prawda spytać się spe
cjalisty, ale po co, gdy ma się „wizję artystyczną”. Oba
wiam się, że wizja ta w momencie, gdy Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków zamienił się w Departament Och
rony Dóbr Kultury, Muzeów i PLASTYKI, odda kolej-

(rys. Małgorzata Tabaka)

ne zabytki pod rządy naszych wspaniałych artystów 
wszelkiej maści. I jest w tym niewątpliwa słuszność. 
Udowodniono już, że zabytki są bezużyteczne. Gdy w 
środkach masowego przekazu udowodni się jeszcze, że 
zaludniający je osobnicy byli niezgrabni, głupi i odra
żający, nie będzie sensu utrzymywać zabytków z nimi 
związanych. I problem sam się rozwiąże! „Coś być 
musi, do cholery, za zakrętem” - śpiewają odmieńcy. 
To coś - to chyba nie zabytki!

Felietonista
PS. Gwiazda Wytrwałości - order projektu Joachima Lelewela 
- została uchwalona 19 lutego 1831 r. przez Sejm w Płocku, ale 
nigdy nie wybita. Dopiero w 50-lecie wybito w Rapperswilu 
medal pamiątkowy z jej podobizną i napisem: USQUE AD 
FINEM (ZA WYTRWAŁOŚĆ W SŁUŻBIE DLA POLSKI/ W 
WYKONANIU UCHWAŁY SEYMOWEJ). Oglądać go można w 
Muzeum Historycznym m. st. Warszawy, w zbiorach po L. 
Goclu.
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Wokół 
jednego zabytku

Przechodzień spieszący Krakowskim Przedmieściem w 
Warszawie musi przejść w pobliżu spotkania tej ulicy z 
Nowym Światem, obok pięknej i majestatycznej bryty 
kościoła Świętego Krzyża i obok schodów wiodących ku 

górze, do wnętrza świątyni. U szczytu tych schodów, nad 
wejściem do kościelnych podziemi, stoi brązowa rzeźba 

Chrystusa dźwigającego swój krzyż. Chrystus wolną 
rękę, która nie podtrzymuje ciężaru, wznosi ku górze, dło
nią wskazując na niebo. U stóp posągu widnieje napis 

„Sursum corda”.
Od przeszło już 120 lat ten gest nadziei i słowa otuchy 

przeznaczone są dla każdego uwikłanego w codzienne 
obowiązki, powszednie troski i zmartwienia. Ten gest i 
słowa miały także podnosić na duchu i podtrzymywać 
gasnące nieraz nadzieje Polaków w dniach niewoli. 
Twórcą rzeźby Chrystusa jest warszawski rzeźbiarz An
drzej Pruszyński (1836-1895) (zob. artykuł w „Spotka
niach z Zabytkami", nr 9, 1982, s. 22), którego los związał 

się ze znaną rodziną Marconich. W 1857 r. Andrzej Za
moyski, właściciel wspaniałego, dopiero co wzniesione

go pałacu (dzieło Henryka Marconiego) przy Nowym 
Świecie, nie opodal kościoła Świętego Krzyża, zamówił w 

warsztacie sztukatorskim Ferrante Marconiego posąg 
Chrystusa dźwigającego krzyż. Pracę tę powierzono mło
demu wówczas pracownikowi - Andrzejowi Pruszyńskie- 
mu, który „odważnie i gorliwie wziął się do modelowania 
figury... - wspomina jego szkolny kolega, malarz Adrian 
Głębocki. W braku odpowiedniego miejsca modelował w 
budującym się wówczas gmachu Towarzystwa Kredyto
wego Ziemskiego. Mały człowieczek przy wielkiej figurze, 

wyglądał jak pająk łażący po ścianie; o tej figurze ciągle 
myślał, o niej mówił, przy niej sypiał śród ogromnej pustej 

budowli, żywiąc się Chlebem i wędzonką. - Nie miał ru

sztowania tylko zestawiał beczki po cemencie i na nich 

się wspinał. Mozolił się, aż figurę ukończył”. Praca nad 
tym posągiem, własnej kompozycji, zajęta Prószyńskiemu 
pół roku; najpierw musiał wykonać gliniany model figury 
w skali 1:1, a następnie sam odlewał go z cementu, który 
wówczas stanowił u nas nowość i traktowany był jako 
materiał zastępujący kamień, nie tylko jeśli chodzi o wy
gląd, ale przede wszystkim ze względu, jak sądzono, na 

dużą wytrzymałość.
Za wykonanie figury Pruszyński otrzymał 150 rs, co nie 
było zbyt wielką sumą pieniędzy za tego rodzaju pracę, 
lecz dla początkującego artysty i ta kwota miała swoje 
znaczenie, a poza tym liczyła się przede wszystkim ranga 
zamówienia. Figura ta bowiem przeznaczona była do u- 
mieszczenia na podeście kościoła Św. Krzyża, jako 

zwieńczenie, przerabianego w tym czasie, pod kierun

kiem Henryka Marconiego (brata Ferrantego), wejścia do 
dolnej kaplicy kościoła. Uzyskało ono teraz większe roz-

(lot. Igor Langda)

miary przez zamknięcie go półkoliście; arkadę spinała 
wolutowa konsola, wspierająca podstawę rzeźby.
Na wyznaczonym miejscu figura Chrystusa stanęła na 

początku lipca 1858 r. Po rozebraniu rusztowań można 
było ocenić jej zalety. „Winszujemy p. Prószyńskiemu, że 
się wspinał. Mozolił się, aż figurę ukończył”. Praca nad 

szymy się, że bez użycia pomocy obcych, Artysta miejs

cowy wykonał tak piękną Statuę” - pisał mile widać zas
koczony reporter „Kuriera Warszawskiego". „Andrzej 
ożył, dowiedziano się o jego istnieniu - ciągnie dalej swe 
wspomnienia Głębocki - począł miewać obstalunki na 
swoją rękę, chociaż zawsze bardzo tanio; np. wielki fryz 

szczytowy na dom „Rodziny Marii« wykonał za 75 rs. 
Simmler oglądając tę robotę wyraził podziw, że za tę cenę 

niepodobna kartonu na papierze wyrysować, a cóż do

piero ulepić z gliny”.
Wykonana z tak wielkim samozaparciem i poświęceniem 
młodego artysty statua Chrystusa dźwigającego swój 
krzyż stanowi dzieło rzeczywiście udane, bez patosu, har
monijne w kompozycji, wyraziste w ruchu i dobrze dopa

sowane do otoczenia.
Była to właściwie pierwsza w Warszawie znaczniejsza 

rzeźba o charakterze publicznego pomnika, wykonana 
samodzielnie przez artystę Polaka. Mogła wówczas po

wstać jedynie ze względu na swój temat, gdyż pomników 
„świeckich”, poświęconych postaciom wybitnych Pola

ków lub wydarzeniom z naszej historii, po Powstaniu Lis
topadowym w Warszawie wznosić nie było wolno. Wśród 
kilku figur świętych, które stanęły wówczas przed warsza
wskimi kościołami, posąg Chrystusa niosącego krzyż na

leżał do najbardziej oryginalnych, a charakter pomnika 
publicznego zawdzięcza również swemu eksponowane
mu miejscu w topografii miasta.
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Materiał, z którego wykonano posąg, wbrew przewidywa
niom, nie okazał się zbyt trwały; po prawie 30 latach w 
cemencie zaczęły pokazywać się rysy pęknięć, a gdy w
1897 r. pewien szaleniec, wdrapując się na figurę, oderwał 
wskazującą niebo rękę, postanowiono zastąpić cement 
odlewem z brązu. Specjalny komitet zajął się zbieraniem 
funduszy w drodze dobrowolnych składek społeczeńs

twa warszawskiego oraz czuwał nad przebiegiem prac. 
Przygotowaniem modelu do odlewu z brązu, będącego 
wierną kopią starego posągu, zajął się uczeń autora rzeź
by (Andrzej Prószyński zryiarł w 1895 r.), Pius Weloński, 
później absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Petersbur
gu, którą ukończył z tzw. Prix de Rome, czyli 6-letnim sty

pendium na dalsze studia w Rzymie, gdzie pozostał zre
sztą dłużej. Tam też, mając zaufanego brązownika Alek
sandra Nellego, odlewał w brązie wszystkie wykonywane 
przez siebie prace, także i posąg Chrystusa. Gotowy od
lew brązowy statui do Warszawy dotarł w końcu września
1898 r.; wraz z nim przywiózł także Weloński wykonany 
przez siebie brązowy pomnik poświęcony swemu pier

wszemu przewodnikowi w dziedzinie sztuki - Andrzejowi 
Prószyńskiemu; pomnik ten umieszczony został w przed
sionku kościoła Św. Krzyża.

Zebrane społeczne fundusze starczyły także na reperację 
i wykonanie nowej oprawy wejścia do dolnej kaplicy, z 
którą rzeźba Chrystusa związana była niemal integralnie. 
Zajął się tym teraz architekt Stefan Szyller, kolega Weloń- , 
skiego z petersburskiej Akademii. Nową oprawę wykona
no z płyt czarnego granitu. Wejście to zostało optycznie 
podwyższone nie tylko przez użycie dość wąskich płyt 

boni, ujmujących je po bokach, lecz także i przez podwyż
szenie jego nastawy, składającej się z dwóch dość sze
rokich płyt, stanowiących podstawę rzeźby. Na niższej 
wyryto i pozłocono litery napisu: Sursum Corda.

Dnia 2 listopada 1898 r. brązowy odlew statui Chrystusa 

został umieszczony na dawnym miejscu; stary posąg, 
poreperowany, przewieziony został do Kruszyny, gdzie 

ozdobił grobowiec Lubomirskich.
I w ten sposób rzeźba Prószyńskiego, zmieniwszy tylko 
„skórę” z cementowej na bardziej „szlachetny” brąz, 
spełniać mogła nadal swą społeczną funkcję - symbolu 
nadziei. Szczególnie potrzebny byt on Warszawie w okre

sie 5-letniej okupacji hitlerowskiej i w krwawych dniach 
Powstania Warszawskiego. Zwalona z krużganku kościel
nego brązowa postać Chrystusa, leżąc wśród gruzu, na 

ziemi, swą wyciągniętą do góry ręką wskazywała nadal 
niebo.
Po upadku Powstania hitlerowcy zabrali figurę Chrystusa i 
wysłali ją do huty na Dolny Śląsk. Wiosną 1945 r. odnale

ziono ją (wraz z posągiem Kopernika) na złomowisku 
obok odlewni metali kolorowych w Hajdukach Nyskich. 
Jeszcze w tym samym roku, na początku lipca odesłano 
figurę do Warszawy. Oficjalne przekazanie prawowitemu 
właścicielowi - parafii kościoła św. Krzyża w Warszawie - 

nastąpiło 22 lipca 1945 r. Odzyskaną figurę ustawiono na 
jej pierwotnym miejscu, w zwieńczeniu portalu dolnego 
kościoła.

Marla I. Kwiatkowska

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Fonografy, 
gramofony, patefony
Pojawiają się czasem na targach staroci, zdobią nie
jedną ekspozycję muzealną, od Muzeum Techniki 
NOT po skansen w Sanoku, niekiedy odzywają się 
zachrypniętym walczykiem, zapomnianą melodią ka
baretową lub operową arią. Zabawne starocie z po
czątków techniki fonograficznej, przedmiot nieu
świadomionej tęsknoty za zaginionym czasem czy 
zabytek kultury materialnej? Żaden z przedmiotów 
niewiele starszych niż nasz wiek nie zrobił takiej 
kariery, a przecież poza nielicznymi specjalistami 
tak mało o nim wiemy. Aparaty tubowe i beztubowe, 
walizkowe i miniaturowe, służące jako pomoc nau
kowa i jako dziecinna zabawka, produkowane w se
tkach tysięcy egzemplarzy przez dziesiątki fabryk i 
zakładów rzemieślniczych, zebrane razem zapełni
łyby niejedno specjalistyczne muzeum fonografii. 
Ponieważ jednak muzeum takie nie istnieje, spróbuj
my opisać jego domniemaną zawartość.

1.2. Najsłynniejszy obudowany model gramofonu Berlineraz 1904 r. (1) i Ber
liner Patent bez obudowy (2)
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Maszyny mówiące - fonograf, patetor ? 

i gramofon - byty pierwszym żródtem 

zapisanego na woskowym wałku lub 

szelakowym krążku dźwięku - głosu 

ludzkiego lub muzyki. Historia, do

tychczas niema, przemówiła do nas 

„głosami osób nigdy nie znanych i nie 

widzianych... a nawet nieżyjących", jak 

napisał w 1878 r. felietonista warsza

wskich „Kłosów”. Nie wychodząc z 

domu można było słuchać mistrzów 

belcanta: Battistiniego, Melby, Caru- 

sa, Journeta, Marceliny Sembrich, A- 

melity Galli-Curci, delektować się 

symfoniami w wykonaniu najwięk

szych światowych orkiestr lub po pro

stu piosenek. Dziś, otoczeni wielekroć 

doskonalszymi dźwiękami dobiegają

cymi z kolumn i głośników radia, tele

wizora i magnetofonu, zasłuchani w 

compact-discs i urządzenia do lasero

wego odtwarzania płyt, z trudnością 

pojmujemy, jakim przełomem w na

szej kulturze muzycznej były właśnie 

owe mówiące maszyny. Zajmując 

miejsce w pomieszczeniach reprezen 4 

tacyjnych wzbogaconego miesz
czaństwa, salonach, bibliotekach, ka

wiarniach a nawet lokalach podejrza

nej konduity, pierwsze modele dosto

sowane byty do gustów ich posiada

czy. Miały stylową obudowę z maho

niu, palisandru lub swojskiej czeczo

tki, pokrytą rzeźbą, intarsją, zdobną o- 

kuciami z brązu w stylach od cesars

twa po wiedeńską secesję, tubę w 

kształcie kwiatu powoju lub trąby or

kiestry strażackiej, polerowaną, malo

waną lub emaliowaną. Bywały aparaty 

produkowane na zamówienie, ceną 

sięgające sum potrzebnych na zakup 

forda - model „T", zdobione przez wy

bitnych artystów, śmieszne aparaty w 

kształcie beczki, jak niemiecki Hym- 

nophon, stolika (amerykański Colo

nial), pianina, aparaty dwu- i więcej tu

bowe (Columbia.Multiplex - 1909 r., 

Quadruple Disc - 1904 r., Baby Re

gent - 1914 r.), aparaty, których dźwię

ki wzbogacały struny fortepianowe 

(Klingsor - 1912 r.) i skromnie ukryte 

wewnątrz fibrowych walizek HMV 101 i 

102 z lat trzydziestych, Columbia, Tho- 

rens, Decca, Electrola.

Zasada działania każdego z nich była 

podobna. Mechanizm zegarowy, na-

pasmo przenoszenia szersze, a zapis 

gęstszy. Historyk sztuki zwróci uwagę 

na stylowe cechy obudowy, kolekcjo

nera cieszyć będzie fakt, że aparat 

ciągle jeszcze sprawny umożliwi mu 

odtworzenie niemych inaczej, starych, 

ciężkich płyt obracających się z szyb

kością od 100 do 78 obrotów na minu

tę-
Fonograf Thomasa Alvy Edisona, wy

naleziony w 1877 r„ a seryjnie produ

kowany od 1886 r. (modele: M z 1886 

r„ S z 1889 r„ GEM z lat 1901-1904, 
Triumph - 1900 r., Home - 1900 r.,

ciągana korbą sprężyna, regulator ob

rotów zastosowany przez Watta w ma

szynie parowej. Membrana z miki lub 

blachy, z elastycznie mocowaną kulką 

szafirową, igłą stalową lub fibrową, o- 

sadzona na ramieniu lub bezpośred

nio na zakończeniu tuby, przekazywa

ła zapisany na wałku lub płycie dźwięk 

do tuby-głośnika. Historyk techniki 

zauważy w poszczególnych modelach 

konsekwentny postęp, starania, by 
dźwięk był jakościowo doskonalszy, 
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Opera - 1912 r.), znalazł licznych naś

ladowców. Aparatów Columbia Grap- 

hophone Co. z lat 1898-1900, Jewel i 
Eagle, Amberola i francuskie Pathe 

Aiglon z 1902 r„ Coq z 1903 r„ Concert 

z 1906 r„ Junior z 1907 r. wyproduko

wano ponad milion egzemplarzy, z 

czego tylko niewielka część znalazła 

się na rynku polskim. Pojedyncze eg

zemplarze, najczęściej niesprawne, z 

uszkodzonymi wałkami nagrań, bez 

głowic odtwarzających, sprawiają, że 

fonograf rzadko odezwie się do nas 

niskim, drżącym tonem.

Inaczej gramofon. Ten wynalazek Emi

la Berlinera z 1887 r. spełnił przewidy

wania twórcy. Służył nie tylko rozryw

ce. Nagrano na płytach muzykę i głosy 

3. Gramofon Victor z szafką 
na płyty z 1906 r.
4. Walizkowy Pathe z 1909 
r.; membrana przestawiona 
w taki sposób, aby możliwe 
było również odtwarzanie 
płyt gramofonowych
5.6. Gramofon Klingsor Ste
fana Haina z 1912 r. (5) i ot
warty, z widocznymi struna
mi (6)
7. Próba uzyskania stereo- 
fonii - model Duplex z 1906 
roku
8.9. Beztubowy gramofon 
Columbia z 1909 r. (8) i kilka 
innych gramofonów tej firmy 
(9)

wielkich mężów stanu, teksty reklamo

we, relacje z sympozjów naukowych i 

instrukcje obsługi karabinu maszyno

wego, arie operowe i występy wielkich 
aktorów, melodie z ulicy i ze ścieżki fil

mowej.

Przede wszystkim jednak trzeba spro

stować najczęstszy błąd: gramofon - 

aparat tubowy, patefon - walizkowy. 
Gramofon Berlinera i jego liczni na

stępcy (Gramophone Junior - 1904 r., 

Monarch - 1904 r., Gabinet - 1907 r., 

Victor - 1908 r.), wytwory Columbii 

(Graphonola, AJ, Majestic), Zónopho- 

ne, Brunswick, Decca, Parlophone, 

Thorens, Paillard, Odeon - wszystkie 

te aparaty odtwarzały stalową igłą pły
ty 78-obrotowe o średnicy 25 i 30 cm 

zapisane wbocznie, to znaczy row

kiem o jednakowej głębokości. Ina

czej patefon - wynalazek Emila i Char- 

lesa Pathe, który odtwarzał ptyty z za

pisem wgłębnym jak w fonografie; 

membrana ustawiona w poprzek zapi

su rozpoczynającego się odśrodko
wo. Płyty takie o średnicy 25-40 (I) cm, 

przeważnie bez etykiety, odtwarzane 

ze zmienną szybkością do 100 obro

tów na minutę, wymagały nieco innych 

konstrukcji, a zwłaszcza membrany 

podobnej do fonograficznej, zakoń

czonej zamiast igły - szafirową kulką. 

Pathe Concert i Duplex, elektryczny 

Giant i Orpheus z 1912 r. są dziś rów

nie mato znane, jak produkowane do 

wybuchu Wielkiej Wojny nagrania dp 

nich. Ale firma Pathe wynalazła aparat 

przenośny - walizkowy, zwany odtąd... 

patefonem!

Do Polski jako pierwsze trafiły gramo

fony niemieckie Favorite, Magnet, Ex

celsior, Angelus, Tournaphone, no i o- 

czywiście wytwory The Gramophone 

Co. ze znakiem aniołka, produkowane 

w Hanowerze i Rydze, sprzedawane w 

Warszawie we własnym sklepie firmo

wym rosyjskiej filii towarzystwa 
„Obszczestwo Gramofon” (Nowy 
Świat 30). Mniej znane były u nas apa

raty amerykańskie Victor, Eclipse, 

Royal, osiągające wyższe ceny dzięki 

dwu- i trójsprężynowym silnikom, nie 

wymagającym tak częstego nakręca

nia i dużej precyzji wykonania. Pro

dukcji gramofonów podjął się obrotny 

przemysłowiec Juliusz Feigenbaum,
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współwłaściciel firmy Syrena Grand. 

Niższej klasy aparaty produkowali, a 

raczej składali z importowanych części i 

obudowywali m.in. Levin i Klingbeil. A- 

paraty Pathe składane w Warszawie 

sprzedawał przedstawiciel tej firmy na 

Królestwo Polskie Adam Klimkiewicz, 

zaś His Master’s Voice - Józef Weks- 

ler. Dopiero po pierwszej wojnie świa

towej pojawiły się u nas aparaty waliz

kowe Decca, zwane bonophonami, 

produkty HMV i ich naśladownictwa z 

silnikami szwajcarskimi Thorens i Pai- 

llard. Części takie stosował w swych 

aparatach również Rudzki, którego 
Orpheon jest chyba najlepszym pol

skim gramofonem okresu międzywo

jennego.

Tyle historii, zapisanej tak zwięźle, jak

by miała być przeniesiona na płytę 

grającą 4-7 minut. Sam katalog mode

li kilku największych firm - to książka 

o objętości kilku arkuszy. A wskazania 

dotyczące kolekcjonowania starych a- 

paratów grających, ich rozpoznawa

nia, datowania, określania stanu tech

nicznego i autentyczności lub kolej

ności przeróbek, konserwacji i repera

cji? A znajomość literatury w języku 

polskim dość szczupłej, za granicą 

bardzo bogatej? A muzea i kolekcje, w 

których znajdują się najliczniejsze lub 

najciekawsze eksponaty? A katalogi 

wystaw o zasięgu światowym, jak w 
Treviso w 1973 r. lub jubileuszowych w 

londyńskim Science Museum w 1967 

r., edynburskim Royal Scottish Mu

seum w 1977 r.?

Kolekcjonerstwo tego rodzaju wyma

ga dość wszechstronnych zaintereso

wań zarówno technicznych, jak i mu

zycznych, w zakresie historii kultury i 

sztuki od początku naszego wieku, a 

także szczególnego bibliofilstwa. Bo 

przecież druki reklamowe, plakaty, ka

talogi i prospekty firm płytowych i gra

mofonowych, drobne druczki, a choć

by i grafika płyt - to temat sam w sobie 

pasjonujący. Można zacząć od jedne

go gramofonu własnoręcznie zrepero- 

wanego, od kilku niewielkiej wartości 

płyt ,,Muzy” z lat pięćdziesiątych, mo

żna zbierać jedynie aparaty lub tylko 

wydawnictwa, interesować się kolej

nością wykonywania nagrań przez 

wielkich mistrzów, technologią zapisu 

dźwięku, znakami i numeracją na pły

tach akustycznych i mechanicznych, 

fałszerstwami i kradzieżą patentów,

10. Parlophone Carla Lindstroema z 1910 r.
11 Bywały i takie próby: silnik tego gramofonu z
1906 r. napędzany byt... ogrzanym powietrzem
12. Angielski gramofon-zabawka z lat trzydzie
stych naszego wieku

(reprod. i zdjęcia: Jerzy Wilde)

śledzić kampanie prasowe za i prze

ciw gramofonowi. Trzeba jednak być 

przekonanym, że to też są zabytki, i to 

jakie!

Jan Pruszyński

Zainteresowanych odsyłamy do książek: M. Ko
minek, Zaczęto się od fonografu, PWM, 1986; J. 
Pruszyński, Stary gramofon, KAW, 1985; R. Waj- 
dowicz, Maszyny mówiące, WN-T, 1966, a z wy
dawnictw zagranicznych zwłaszcza: R. Gellatt, 
The Fabulous Phonograph, Cassel 1977; Ch. 
Proudfoot, Collecting Phonographs and Gramop
phones, London 1980, B. Jewell, Veteran Talking 
Machines, Kent 1977.
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Wota szewskie
W piaseczyńskim Rejonowym Cechu Rze
miosł Różnych przechowywanych jest sie
demnaście tabliczek wotywnych. Nie u- 
względnione zostały w wydanym w 1962 r. 
zeszycie Katalogu zabytków sztuki w Pols
kę, obejmującym powiat piaseczyński (t.X, 
z. 14), ponieważ znajdowały się wówczas w 
rękach prywatnych. W 1966 r. mistrzowie 
szewscy, byli członkowie Cechu Szewskie
go: Leon Dukaczewski, Jan Ostaszewski, 
Mieczysław Roszkiewcz i Jan Zieliński, 

przekazali zarządowi CRR posiadane od

1. Tabliczka wotywna przyszłego cechmistrza Ig
nacego Arwina z 1773 r. z wizerunkiem św. Igna
cego 

1930 r. archiwalia i zabytki. Wśród tych pa
miątek cechowych wyróżniają się plakietki 

wotywne z drugiej połowy XVIII w., wykona
ne z posrebrzanego mosiądzu. Większość 

ma kształt prostokąta o wymiarach wahają
cych się od 7,5 do 11 cm szerokości i od 
10 do 14 cm wysokości: dwie mają formę 

serca.
Na tabliczkach wyryte są postacie świętych 
- patronów ofiarodawców. Wota fundowa
ne były przez nowo wyzwolonych w Pia
secznie czeladników, z okazji przyjmowa
nia ich do gospody („oddawania stołkowe
go”). Gospoda była to organizacja skupia
jąca czeladników na wzór cechowej. Miała 
ułatwiać przyjęcie do pracy, wdrażać mło- 
dyclf) adeptów rzemiosła do ogólnie przyję

tych obyczajów, służyć schronieniem oso

bom. odbywającym statutową wędrówkę, 
organizować życie towarzyskie. Miała włas
ny zarząd, w którym obok czeladników-to- 
warzyszy zasiadali delegowani majstrowie. 
Umożliwiało to stałą kontrolę cechu nad 

gospodą. Piaseczyńscy szewcy założyli 
gospodę dla czeladników około 1755 r. W 

tym roku namalowano obraz przedstawia
jący świętych Kryspina i Kryspimana - pa
tronów szewców, nad którym opiekę po
wierzono właśnie młodym towarzyszom. 
W 1766 r. król Stanisław August Poniato
wski zatwierdził statut gospody, w którym 
wśród „praw i artykułów do dobrego po

rządku ściągających s/ę" znalazł się punkt 
23 uzasadniający powstanie wotów. Brzmi 

on następująco: „Każdy zaś wyzwoleniec, 
kiedy ma przystąpić do stołkowego ma od
dać tabliczkę srebrną za tynfów dziewięć 
do ołtarza Świętych Męczenników, czyli do 

obrazu Kryspina i Kryspianina w kościele 
farnym piaseczyńskim”. Zwyczaj składania 
wotów utrzymał się tylko przez dziesięć lat. 
Później został zastąpiony wpłatami ekwi

walentu pieniężnego do kasy gospodniej. 
Sumy były zróżnicowane i wynosiły np. 8 zł 

(talara polskiego) lub 12 zł. Informacje takie 
znajdujemy w najstarszej księdze gospody 
założonej w 1766 r. Kompletność księgi 
pozwala uszeregować chronologicznie nie
które plakietki nie mające daty oraz umożli

wia zidentyfikowanie ofiarodawców.
W ten sposób udało się wyróżnić najstar
szą z plakietek - z 1768 r„ którą ufundował 
Paweł Skaryszewski. Wizerunek na tej pla

kietce przedstawia klęczącego św. Pawła, 
nad którym umieszczony jest Duch Święty 

w postaci gołębicy. Rysunek wykonano 
techniką punktowania, podczas gdy pozo

stałe wota są rytowane. Niewykluczone, że 
powstały w Piasecznie, na co może wska
zywać niski poziom umiejętności rytownika 
(zachwianie proporcji postaci, nieudolne 
grawerowanie twarzy i rąk).

Właściwie tylko trzy plakietki: Kazimierza 
Malinowskiego z 1770 r„ Wojciecha Kody- 
nowicza z 1771 i Ignacego Arwina z 1773 
wyróżniają się wprawniejszą ręką autora. 

Postacie są smukłe, widoczna jest staran
ność w oddawaniu szczegółów ubioru i a- 
trybutów. Inna jest nie datowana plakietka 
Józefa Rajcikiewicza, przedstawiająca św. 
Józefa z Dzieciątkiem. Charakteryzuje się 

ona znacznym prymitywizmem i brakiem o- 
zdobników, a szczególnie niezręcznie wy
padła tu postać Dzieciątka z poważną mę
ską główką i o wiele za dużą prawą dłonią. 

Podobnie wykonana została najmłodsza z
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tabliczek, ufundowana przez Benedykta 
Jankowskiego w 1778 r.
W najstarszym inwentarzu gospody z 1811 
r. wymienionych zostało 26 tabliczek. Li
czono je także w 1883 r„ dokonując odpo
wiedniego zapisu na wklejce do dziewięt

nastowiecznej oprawy statutu czeladzi z 
1766 r. Nie wiemy, w jakich okolicznoś
ciach zginęło dziewięć tabliczek. Organiza
cja czeladników szewskich w Piasecznie 
została rozwiązana w 1927 r., po wprowa
dzeniu prawa przemysłowego.
Wota zawieszano w kościele parafialnym 
przy ołtarzu patronów szewskich. Został on 
z pewnością zniszczony w czasie działań 
wojennych w 1794 r., bowiem po tej dacie 
nie wymieniają go już więcej źródła pisane. 
Być może, że stan zagrożenia lub zniszcze
nia spowodował zabranie tabliczek z koś-

2. Tabliczka wotywna ufundowana z okazji wy- 
zwolin przez Gabriela Kabanowicza w 1774 r.; 
przedstawia patrona Archanioła Gabriela

Izd/ęcia Edward Renau)

ciota. Od tego czasu przechowywane były 
przez kolejne pokolenia szewców, poma
gając tworzyć cechowi własną historię. 
Wierni tradycji, współcześni nam rzemieśl

nicy, decydując się na przekazanie zabyt
ków Cechowi Rzemiosł Różnych, uchronili 
je od zagubienia i zapomnienia.
Wota te należą do ciekawych zabytków 
prowincjonalnej sztuki Mazowsza. Stano

wią przeniesienie na lokalny grunt rozpo
wszechnionego w XVIII w. zwyczaju i są 
wyrazem potrzeb oraz aspiracji mistrzów 

szewskich.

Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

Polskie 
herby 
na 
zabytkach

GISSA I, Giza - w srebnym polu lew czer
wony wspięty, pod nim trzy rzeki - środko
wa biała a skrajne błękitne. W klejnocie lew 
stojący. Znany od XVI w. Herbowni (wg 
Leszczyca): Gissa, Giza, Koboszko, Nowo
wiejski. Taubneker. Herb G i s s a II przed
stawiający mur z trzema blankami a nad 
nim trzy gwiazdy nadany był Gizom - patry- 
cjuszom warszawskim nobilitowanym w 
1550 r.

ZARĘBA - w czerwonym polu, choć bywa i 
w brunatnym, mur blankowany srebrny, a 
na nim trzy zielone, w złoto oprawne kamie
nie, zza muru pół czarnego, wspiętego Iwa 
wystaje. Herb znany już w XIV w„ z Czech 
pono do nas przyszedł, a legenda mówi, że 
było to jeszcze za czasów pogaństwa. Her
bowni: Bielakowski, Bielawski, Boxycki, 
Bułakowski, Celiński, Cerekwicki, Cielecki, 
Drzewoszewski, Ginet, Gorzewski, Grabo
wski, Jabłonowski, Jaraczewski, Jastrzęb
ski, Noskowski, Rudzieński, Skrzyński, Su- 
chorzewski, Tymieniecki, Zajączkowski, 
Zaremba.

PRAWDZIC, Prawda - w srebrnym polu 
czerwony mur blankowany, zza niego pół 
wspiętego, złotego Iwa wystaje, w wyciąg
niętych łapach prawdę dzierżącego. Jedni 
powiadają, że lew w łapach trzyma koliste 
zwierciadło - czyli prawdę, inni, że krągłą 
podstawkę, którą pod misę na stół stawia
ją, a pospolicie dawniej prawdą nazywano. 
W klejnocie takież pół Iwa jak w godle. 
Herb znany już w XIV w. Powiadają, że 
przez Rzymianina pewnego nabyty, co 
chorego Iwa na pustyni spotkanego wyle
czył, a po latach za karę na arenę między 
dzikie bestie rzucony, przez tegoż Iwa, 
świeżo pojmanego, został ocalony. Lwa 
potem w herbie otrzymał, a potomek jego 
za Krzywoustego do Polski przyszedł i oże
niwszy się z Prawdówną, co prawdę w god
le miała, włożył ją w łapy lwu na swoim her
bie. Herbowni: Arciszewski, Baranowski, 
Bereza, Beski, Bętkowski, Biedkowski, Bie
gański, Bielski, Bogacki, Bratoszewski, 
Brochowski, Brudzyński, Brzeski, Bułako- 
wski, Chrybski, Ciemniewski, Cybulski, 
Czeczotka, Dębołęcki, Dębski, Domiecho- 
wski, Działowski, Dzwonkowski, Gałęski, 
Giedziński, Gockowski, Gołębiowski, Go- 
łyński, Gorazdowski, Gorzuchowski, Gor
ski, Gostomski, Gradowski, Gratta, Grek, 
Gulczewski, Hunowski, Iłowski, Izbiński, Ki- 
nicki, Kobylnicki, Konojacki, Kruszyński, 
Kryski, Kucharski, Kukalski, Kukliński, Kur-
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GISSA I ZARĘBA PRAWDZIC ZADORA GRTF LEWART FLEMING

(rys. Anna Drewnowska)

1. Gryf na pieczęci z 1229 r. księcia pomorskiego 
Sambora
2. Prawdzie na plakietce cyzelowanej w srebrze, 
schyłek XIX w.

(zdjęcia: Zbigniew Dubiel)

ski, Latalski, Leszkowski, Lutomski, Łaszcz 
Łayszczewski, Lażniewski, Łukomski, Mą
kosie), Mańkowski, Micowski, Misiewski 
Młocki, Molski, Nieborowski, Nlęborski 
Nieledewski, Niemiński, Nieszczycki, No- 
sielski, Obalkowski, 
wski, Pakosz, P?'- 
Płocki, Poczt 
Prawda, Prusi 
Rudzki, Rynac 
wski, Sicińsk 
S marże wski, Si 
łohub, Sowińsk 
Szczawiński, S. 
rzecki, Tomistav, 
Wierzbowski, W 
czek, Zajączkowi, 
Żeleński.

Obrociwor, Pakosła- 
Partein, Parys, Piwo. 
Policki, Posienicki, 
anowski. Rokitnicki, 

Sarbiewski, Sęko- 
rakowski, Sierpski, 

ki, Sokołowski, So
ski, Strzałkowski, 

makowski. Ta- 
m, Tuczampski, 

.sKi, Włodek, Woł- 
Zubczewski, Żabicki,

ZADORA, Płomieńczyk - głowa Iwa czarne
go ogniem zionąca. W klejnocie powtórzo
ne godło. Herb znany już w XV w., pono z 
Francji pochodzi. Herbowni: Bąk, Barto
szewski, Brochowski. Chrząstowski, Cie
sielski, Ciszewski, Dowgiało, Hauntal, Kier- 

fo, Krzętowski, Lanckoroński, Narbut, Niwi- 
cki, Paszkowski, Prondzyński, Przecławski, 
Rosperski, Rusocki, Stryszka, Włodzisła- 
wski, Wojeński, Wrzeszcz, Zadorski, Zawi
sza. Życieński.

GRYF, Swoboda - srebrny gryf wspięty. W 
klejnocie pół takiegoż gryfa bez łap i róg 
złoty. Znany już w XIII w. Niesiecki Gryfitów 
wywodzi od księcia Leszka III, ojca Popiela 
co go myszy zjadły i powiada: „To się zda 
pewne, że pierwszych monarchów pol
skich krew, jeszcze i podziśdzień żyje, w 
tych, co się Gryfem pieczętują". Pieczętują 
się nim książęta pomorscy a także: Bąko- 
wski, Bielicki, Bobowski, Branicki, Brzeziń
ski, Butowd, Bykowski, Cedro, Chamiec, 
Chronowski, Chycki, Ciepielowski, Dębi
cki, Dobek, Domaradzki, Giedczycki, Gła
dysz, Gołąbek, Grodzicki, Gumieniecki. 
Jaxa, Kawecki, Kępski, Kijeński, Kilski, 
Kleszczyński, Komornicki, Komorowski. 
Konarski, Krobanowski, Krukowski, Krze
szowicki, Kwiatkowski. Latoszyński, Leś
niewski, Lowczowski, Maleszowski, Mała

chowski, Marcinowski. Michowski, Miele
cki, Molenda. Nasiechowski, Noskowski, 
Ossowski, Ostrowski, Otwinowski, Papie
ski, Pobiedziński, Prochański, Radliński, 
Roniker, Rożen, Skrzyszowski, Stanisła
wski, Strzeszkowski. Studzieński, Szczepa- 
nowski, Trojecki, Turski, Ujejski, Wiktoro
wski, Wilkowski, Wolski, Zakrzewski. Za- 
miechowski, Zaporski, Żeromski, Żuko
wski.

LEWART, Walny - biały lampart wspięty z 
koroną na łbie. W klejnocie pół takiegoż 
lamparta. Znany już w XV w., z obcych kra
jów do nas przyszedł. Herbowni: Bronie
wski. Firlej, Gorski, Kczewski, Krwacki, Ko
narski, Markuszewski, Meglewski, Tretius.

FLEMING - wilk wspięty w przednich ła
pach kamień drogocenny dzierży. W klej
nocie pawie pióra. Pieczętuje się nim rodzi
na Flemingów z Flandrii się wywodząca.

Michał Gradowski
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Nieznana przeszłość 
zamku w Baranowie
P rezydencji magnackiej w Baranowie 
Sandomierskim zachowało się niewiele 
przekazów archiwalnych. Zarówno jej po
czątki, dzieje budowlane, jak i obraz prze
kształceń architektonicznych są dotych
czas mato zbadane. Wiadomo, że w XV w. 
stał tu gotycki dwór obronny, wzniesiony w 
rozlewiskach Wisty przez Grzymalitów-Ba 
ranowskich; jego relikty wskazują, iż miał 1 
on kształt wieży mieszkalnej. Za czasów 
Długosza należał do Jakuba Baranowskie
go. starosty łęczyckiego i dobrzyńskiego, 
podstolego sandomierskiego.
Początek obecnej budowli dał jednak rene
sansowy kasztel obronny, zbudowany w 
drugiej połowie XVI w. przez Leszczyń
skich. Budowę ukończono w 1583 r. Ka
sztel ten zachował się w murach obecnego 
zamku, stanowiąc jego zachodnie skrzydło. 
Miejsce pod budowę kasztelu wybrano 
nieco na zachód od dawnej wieży, sytuując 
go dłuższą, frontową elewacją w stronę 
miasta, na zamknięciu perspektywy ulicy. 
W związku z tym starą i zapewne zniszczo
ną wieżę, która przesłoniłaby fasadę - ro
zebrano do fundamentów1. Około potowy 
XVI w. Baranów stanowił własność Stanis
ława Tarnowskiego, który wraz z okoliczny
mi wioskami sprzedał go Rafałowi z Leszna 
Leszczyńskiemu, staroście radziejowskie
mu za sumę 39 tys. zł poi.2 Tenże w 1578 r. 
odstąpił dobra wraz z zamkiem synowi An
drzejowi, wojewodzie brzesko-kujawskie
mu.
Wszystko to, co wiemy o tym decydującym 
dla genezy zamku okresie, dotyczy, zmie
niających się często właścicieli Baranowa i 
ich pozycji w życiu społecznym. Nic nie 
wiadomo natomiast o ich mecenacie arty
stycznym i udziale w podniesieniu rangi ro
dowego gniazda w ziemi sandomierskiej. 
Brak źródeł archiwalnych nie pozwala wy
jaśnić zarówno autorstwa, jak i początków 
renesansowej rezydencji w jej pierwszym 
okresie istnienia, przed 1583 r. 2
Wspomniany kasztel, stanowiący dotych
czas nie rozpoznaną część renesansowej 
budowli, przetrwał w murach późniejszego 
zamku i wyróżnia się zarówno rzutem, po
sadowieniem murów, jak i liczbą kondy
gnacji. Pod względem architektonicznym 
stanowił wolno stojący pałac, o cechach 
obronnych, z ,,piano nobile” zawierającym 
wielką salę i mieszkalny apartament na pię
trze. Kasztel miał układ częściowo dwutrak- 
towy, z sienią pośrodku i czterema lub 
dwiema (istniejącymi do dzisiaj) alkierzo
wymi wieżami na narożnikach. Jego połud
niowa elewacja była trójosiowa; w przyzie
miu, na wysokości murowanego cokołu, 
znajdowało się wejście do podziemi, a po 
obu jego stronach - małe kwadratowe o- 
kienka. Rozmieszczenie osi okiennych na 
tej elewacji odznaczało się regularnością.

Natomiast zachodnia ściana kasztelu, za
chowana do wysokości pierwszego piętra, 
miała na poziomie parteru siedem nieregu
larnie rozmieszczonych otworów okien
nych. Taki ich układ wynikał stąd, że pro
jektując okna ,,od wewnątrz” nie brano pod 
uwagę wyglądu elewacji, lecz wnętrza ko

mnat. Układ budynku reprezentował typ 
szlacheckiego dworu murowanego, jaki 
rozwinął się w budownictwie dworskim w 
XVI w. Zarówno w skali, rozplanowaniu po
mieszczeń i rozwiązaniu bryły znajduje on 
wiele analogii w architekturze polskich i 
słowackich kaszteli obronnych, a także w 
pobliskim dworze w Przecławiu.
Rozbudowa kasztelu przypadła na schyłek 
XVI i początek XVII w. Historycy sztuki 
zgodni są co do datowania rozbudowy, 
która miała zostać zrealizowana według 
projektu Santi Gucciego w latach 1591— 
16063. Polegała ona na dostawieniu do ist
niejącego dworu skrzydeł północnego i
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1. Zamek w Baranowie
2. Elewacja południowa zamku w 1844 r. według 
rysunku Karola hr, Krasickiego
3. Widok pokoju z alkową według sztychu Swo
body z 1844 r.
4 Zabudowa zamku w XVIII w: a - budynki ist
niejące, b - domniemana lokalizacja różnych o- 
biektów, c - obiekty nie zachowane, d - przebieg 
fosy w ok. 1630 r.

wschodniego oraz zaniknięciu dziedzińca 
od strony południowej ścianą parawanową 
z wieżą. Powstały w środku prostokątny 
dziedziniec otoczony został z trzech stron 
krużgankami. Chcąc zachować regular
ność założenia, powtórzono kształt naroż
nych wież cylindrycznych od strony 

wschodniej. Zamek otrzymał bogatą ka- 
mieniarkę o formach renesansowo-manie- 
rystycznych, a na wykonanych wówczas 
portalach wykuto litery „A.D.L.P.B,", odno
szące się do Andrzeja Leszczyńskiego, 
wojewody brzesko-kujawskiego. Mury zo
stały zwieńczone attyką, przy czym znajdo
wała się ona nie tylko od strony południo
wej (jak obecnie), ale i północnej.
Pracami budowlanymi objęto także przyle
gający do zamku teren, wznosząc na nim 
urządzenia obronne (obecnie nie istnieją). 
Jak wykazuje odkryty inwentarz zamkowy4, 
składały się one z czterech cylindrycznych 
baszt i murów obwodowych, otaczających 
refugia obronne, które przylegały do mu
rów zamkowych od strony wschodniej i za

chodniej. Były one wzniesione na planie 
czworoboków, opartych jedną stroną o 
ściany zamku, z pozostałych otoczone mu 
rem obronnym ze strzelnicami W narożni
kach tego muru znajdowały się baszty za
łożone na planie wycinka koła. Byty one 
półotwarte, jednokondygnacjowe, nakryte 
stożkowymi dachami o pokryciu ceramicz
nym. W miejscu styku murów z basztami 
zamkowymi, od strony południowej, u- 
mieszczono furty prowadzące na teren ob
jęty umocnieniami. Prace badawcze wyka
zały, że zarówno baszty, jak i łączące je 
odcinki murów wzniesiono z cegły o prze
ważającym wiązaniu polskim. Niestety, po 
ostatnich pracach konserwatorskich nie 
orzywrócono im dawnego wyglądu - zmie
niono wątek i nadbudowano parapetowym 
murem, na którym ustawiono ceramiczne 
wazy. W ten sposób zatracony został jeden 
z istotnych elementów kompozycyjno- 
-przestrzennych i obronnych założenia 
zamkowego.
Północna strona zamku pozbawiona była 
refugium - broniła ją fosa. Ten system ob
rony przetrwał do pierwszej ćwierci XVII w. 
Jego funkcje obronne przejęte zostały 
przez fortyfikacje drugiego obwodu, wznie
sione za czasów Rafała Leszczyńskiego. 
W miarę jak rosły potrzeby, zamek zmieniał 
swoje oblicze. Rozbudowa urządzeń ob
ronnych polegała na wzniesieniu od strony 
południowej nowego obwodu warownego. 
W ten sposób powstał dziedziniec zewnęt
rzny, zwany wielkim (oznaczony na il. 4 nr. 
9). Zbudowano także zespół budynków 
bramnych, składający się z bramy wjazdo
wej (nr 11), przedbramia (nr 13) i zbrojowni 
(nr 10). Nowe odcinki murów miały umiesz
czone w dwóch poziomach strzelnice; 
wieńczyła je manierystyczna attyka, po
dobna jak na zamku.
Główny dojazd prowadził od strony 
wschodniej, przez most oparty na słupach 
dębowych, osadzonych w zabagnionym 
korycie Krzemienicy (nr 22). Rozpoczynał 
się przy istniejącym dotychczas budynku 
administracyjnym, miał 150 kroków długoś
ci i wyłożony był dylami. Przeciwległa jego 
część przylegała do zwodu z furtą zamy
kaną dębowymi wrotami na potrójnych za
wiasach, a ponadto zabezpieczona żelaz
nymi hakami i zaporą. Przedbramie zbudo
wano w konstrukcji z pruskiego muru (sza- 
chulcowej). Budynek bramny był murowa
ny, parterowy, wysunięty w stronę dzie
dzińca i miat zasklepiony przelot. W XVIII w. 
był już częściowo zawalony i nakryty tarci
cami. Od strony północnej przylegała do 
niego zbrojownia, zwana cekhauzem, a po 
przeciwległej - kordegarda, czyli wartow
nia. Dalej, w kierunku południowym wznosił 
się długi odcinek muru - „z facyatką na 
wierzchu pod gałkami kamiennymi, strzel
nic w tym murze górnych i dolnych dwa
dzieścia cztery". Wzdłuż jego południowe
go odcinka przebiegała fosa, nawadniana 
wodami potoku Krzemienica, tworzącego 
pod zamkiem duży zalew wodny, zwany 
sadzawką lub stawem. Od strony dziedziń
ca dostawiono do muru budynek kuchni 
zamkowej, murowany, parterowy, nakryty
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gontowym dachem, ponad którym wznosi
ła się wieżyczka. Gtówny obiekt stanowita 
brama południowa (nr 16), do której prowa
dziło dojście przez most przerzucony po
nad fosą, długości 28 kroków (nr 20). Był to 
także budynek murowany, ze sklepionym 
przejazdem w przyziemiu, lecz piętrowy w 
przeciwieństwie do bramy wschodniej. W 
jego górnej części znajdowała się otwarta 
galeryjka z drewnianymi balasami, pełniąca 
funkcję samborza (pomieszczenia dla stra

ży). Wieżę bramną nakrywał gontowy hełm 
zwieńczony pozłacaną kulą. Z przejazdu 
bramnego prowadziło wejście do sklepio
nej sionki, mającej połączenie z budynkiem 
piekarni (nr 17), z której jedno okno wycho 
dziło ku fosie.
Kolejny budynek przeznaczono na więzie
nie zamkowe - turmę (nr 18), następny na 
kuchnię i spiżarnię (nr 7), dalej znajdowała 
się stajnia (nr 6). W pomieszczeniu piętro
wym tej ostatniej występowały strzelnice,

co świadczyło, że budynek ten został przy
stawiony do odcinka muru obronnego. Po
między budynkiem stajennym a zamkiem 
znajdowała się piętrowa oficyna (nr 5). za
mykająca zabudowę dziedzińca od strony 
zachodniej. Zabudowa otaczająca dziedzi
niec zewnętrzny powstawała stopniowo na 
przyległym do obwodu warownego terenie. 
Budynki gospodarcze (stodoły, gorzelnia) 
mieściły się na dziedzińcu gospodarczym 
(nr 23). Teren wewnątrz refugiów (nr 3, 4), 
zwany sadkiem, w XVIII >v. obsadzony był 
drzewami owocowymi, ogród zamkowy na
tomiast znajdował się na prawym brzegu 
Krzemienicy (nr 24).
Do 1677 r. Baranów był w posiadaniu Lesz
czyńskich. Ostatni sukcesorzy dóbr - Rafał 
X. Leszczyński oraz jego siostra Aleksand
ra Grzymułtowska sprzedali je wraz z zam
kiem Dymitrowi Wiśniowieckiemu, wojewo
dzie bełskiemu, hetmanowi wielkiemu ko
ronnemu5. Nowy właściciel rezydował na 
zamku krótko, bowiem zmart w 1682 r. po-
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5. Sytuacja zamku przed podjęciem 
prac konserwatorskich w 1957 r.
6. Fragment dziedzińca zamkowego
7.8. Maszkarony i XVI w. na dzie
dzińcu
9.10. Fragmenty odnowionego zam
ku

(rys. i zd/ęcia 7, 8 - Mirosław 
Maciąga. 9.10 - Henryk Kuglarz)

zostawiając dobra baranowskie swemu na
stępcy - Józefowi Karolowi Lubomirskie
mu. Za jego czasów nastąpiła rozbudowa 
rezydencji według projektów Tylmana z 
Gameren. Przebudowie, dokonanej około 
1695 r„ uległa zachodnia część budowli. 
Wiele apartamentów pierwszego piętra o- 
trzymato nowy wystrój sztukatorski i malar
ski, a narożne baszty - baniaste hełmy. 
Przebudowane wnętrza - poza tzw. Galerią 
Tylmanowską - dotrwały do naszych cza
sów w stanie szczątkowym; resztka z daw
nego wystroju zachowała się w dawnej sy
pialni oraz w dwóch gabinetach. Inne ko
mnaty uległy całkowitemu zniszczeniu pod
czas pożarów, jakie nawiedziły zamek w la
tach 1849 i 18986.

Do czasów przebudowy Tylmanowskiej za
chodnie skrzydło zamku, podobnie jak po
zostałe. miało jednotraktowy układ po
mieszczeń, dostępnych z klatki schodowej. 
Znajdowały się w nim trzy pomieszczenia, z 
komunikacją wewnętrzną; ich układ powta
rzał plan niższej kondygnacji. Tylman w za
sadzie zachował układ i rozmiary dawnego 
traktu, ale poszerzył go o drugi rozciągają
cy się pomiędzy dwiema basztami. Aby w 
miarę możliwości uczynić nowe aparta
menty szersze, wyburzył dość gruby mur 
rozdzielający oba trakty i zastąpił go znacz
nie cieńszym. Przez połączenie obu baszt 
ścianą zewnętrzną uzyskał wąskie, wydłu
żone wnętrze, z którego w bocznych częś
ciach wydzielił dwa małe pomieszczenia.

Przeprowadzone ostatnio badania archi
walne pozwoliły na ustalenie zakresu ów
czesnej przebudowy rezydencji oraz pro
gramu treściowego nie zachowanych de
koracji. Do ulubionych motywów dekora
cyjnych w okresie baroku należały posta
cie ,.geniuszy", występujące we wnętrzach 
zamkowych jako dekoracja kominków .lub 
ścian; „geniuszem" określano zarówno 
wykonane ze stiuku małe putta, jak i rzeźbę 
atlanta, występującą w sypialni jako pod
pora łuku alkowy. Mimo barokizacji form 
Tylmanowskie wnętrza w Baranowie wy
pełniał duch antyku - tematykę malowideł 
oparto na mitologii. Koegzystencja antyku i 
baroku świadczy o sarmackich upodoba
niach ówczesnego właściciela. Każdy a- 
partament zdobiło inne bóstwo - przedsta
wienie Ceres, Flory, Himmeniusza, Wenery, 
Leuktonte. Program treściowy zastosowa
ny w Baranowie wskazuje, że jeszcze w 
okresie rozwiniętego baroku w dekoracji 
wnętrz czerpano z tematyki antycznej. Mo
żemy także stwierdzić, że wszystkie malo
widła i dekoracje wiązały się z funkcją 
wnętrz.7

Prace budowlane prowadzone w ostatniej 
ćwierci XVII w. objęły także rozbudowę for
tyfikacji według systemu bastionowego. A- 
naliza materiału źródłowego, a zwłaszcza 
mapy Miega z lat osiemdziesiątych XVIII w., 
pozwala stwierdzić, że teren zamkowy po
większony został w kierunku zachodnim i 
południowym, przy czym zachowano ist
niejące urządzenia obronne8. Nowy obwód 
warowny objął część frontu wschodniego, 
cały odcinek od strony północnej oraz front 
zachodni, który uległ znacznemu wydłuże
niu. Zmienił się także przebieg fosy na od
cinku zachodnim, którą przesunięto o kilka
dziesiąt metrów. Nowa linia obrony sktada-
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ta się z narożnych bastionów oraz umiesz
czonych na dłuższych odcinkach kurtyn re
danów (rodzaj szańca).
Przekazy źródłowe nie mówią, czy nadarzy
ła się kiedykolwiek okazja wypróbowania 
zamkowych urządzeń obronnych. Podczas 
działań wojennych w 1655 r. zamek nie zo
stał przez Szwedów opanowany, ale ocale
nie swe zawdzięczał nie tyle zaletom ob
ronnym, ile okoliczności, że najeźdźcy nie 
mieli czasu na prowadzenie działań oblęż- 
niczych. Po stoczeniu pod miastem potycz
ki z wojskami Pawła Sapiehy i rozbiciu lite
wskich oddziałów, naciskani przez wojska 
Czarnieckiego i Wojniłtowicza, salwując się 
ucieczką, musieli zrezygnować z zamiaru 
zdobycia zamku. Ustawione na wałach ar
maty i moździerze strzelały od czasu do 
czasu salwami wiwatowymi, jak np. w 1734 
r., kiedy właściciel Baranowa, gorący zwo
lennik króla Leszczyńskiego i konfederacji 
dzikowskiej, na wiadomość o wyborze w 
pobliskim Dzikowie Adama Tarły na mar
szałka konfederacji rozgłosił jego wybór 
salwami. W okresie konfederacji barskiej 
stoczono w rejonie Baranowa potyczki z 
wojskami rosyjskimi, jednak konfederaci 
poszukując w 1771 r. miejsca na założenie 
obozu - nie skorzystali z Baranowa. Znalazł 
się on jednak na trasie przemarszu ciągną
cych pod Sandomierz oddziałów moskie
wskich i wówczas mogły powstać znisz
czenia apartamentów, o których wspomina 
inwentarz.
Po otaczających baranowską rezydencję 
magnacką urządzeniach obronnych z I, II i 
III fazy nie pozostał żaden ślad na przyzam- 
kowym terenie. Jednak jeszcze w końcu 
XVIII w. znajdowały się w dość dobrym sta
nie, tworząc nadal obwód zamknięty, oto
czony wałami i fosą. Gruntowne zmiany, 
równoznaczne z likwidacją fortyfikacji, przy
niosła pierwsza połowa XIX w., kiedy zasy
pano fosę i zniwelowano wały. Teren przy- 
zamkowy został splantowany i włączony w 
obręb parku. Opisane w inwentarzu zabu
dowania zostały w 1849 r. spalone i wkrót
ce uległy rozbiórce. Ostateczna likwidacja 
resztek umocnień nastąpiła w latach o- 
siemdziesiątych XIX w. w związku z regula
cją koryta Krzemienicy i prowadzonymi na 
szeroką skalę pracami melioracyjnymi. O- 
koliczność ta oraz nieobjęcie badaniami te
renu przyzamkowego przed przystąpie
niem do budowy zamku zadecydowała, że 
dawny układ przestrzenny zabudowy zam
kowej pozostawał nie znany.

Mirosław Maciąga

Przypisy
1. M. Maciąga, Ze studiów nad systemem obron
nym zamku w Baranowie Sandomierskim, Rze
szów 1982. s. 214.
2. AGAD Warszawa. Metryka Koronna, nr 108, f. 
71.
3. A. Fischinger, Santi Gucci, Kraków 1969, s. 
18.
4. Rękopis nie datowany z końca XVIII w.; kopia 
w posiadaniu autora.
5. S. Odrzywolski, Zamek w Baranowie. „Spra
wozdania KHS", t. V, 1986, s. 243.
6. Archiwum Państwowe Kraków, Teki Schneide
ra, nr 43, Baranów.
7. Por. M. Maciąga, Tylmanowska przebudowa 
zamku w Baranowie w świetle inwentarza zamko
wego. „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki", nr
3. 1988.
8. Kriegsarchiw, Vien, Mieg, Originalaufnahms- 
karte von Galizien und Lodomerien, 1783-1799, 
sygn. B-IX, sekcja 81.
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Prosto 
z Królewca
Szewc Gałecki, mieszkający gdzieś za 
Ostródą w kierunku Elbląga, ubolewał, 
że ma daleko do miejsc świętych na 
odpusty. Objaśniał, że chociaż jest lu- 
trem, chodzi na święte miejsca katoli
ckie. Takie spostrzeżenie zapisał w 
swej Podróży do Prus (1844) August 
Maksymilian Grabowski. Do najbliż
szego z tych miejsc - Gietrzwałdu - 
mógł mieć ów Gałecki pół dnia drogi 
końmi, widać jednak także „u lutrów" 
Gietrzwałd przed objawieniami nie za
żywał takiej sławy, jak Święta Lipka, 

ośrodek „wojującego katolicyzmu" na 

Mazurach. Józef Poklewski, autor mo
nografii sanktuarium świętolipskiego, 
wspomina tamtejsze potyczki na tle 
wyznaniowym w ubiegłym stuleciu, wi
dząc w nich niewygasłe „tradycje 
dawnych sporów katolicko-prote- 
stanckich”. Kiedy wszak sięgnie się 
trochę głębiej, wypada wypuścić gołę
bicę ekumenizmu - tak zgodnej 
współpracy ku chwale Najwyższego 
można by życzyć dzisiejszym zwolen
nikom dialogu.
Budowali Świętą Lipkę, na ziemi wy

kupionej od konwertyty, katolicy, u- 
piększali zaś - z małymi wyjątkami -- 
protestanci. Artystów, gotowe dzieła 
tudzież materiały budowlane sprowa
dzali warmińscy jezuici z Królewca. 1 
listopada 1687 r. biskup warmiński Mi
chał Stefan Radziejowski dokonał po
święcenia kamienia węgielnego pod
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budowę kościoła w Świętej Lipce. Na

stępca Radziejowskiego, wówczas już 
prymasa, Jan Stanisław Zbąski, kon
sekrował nową budowlę 15 sierpnia 
1693 r. Po tym czasie trwała jeszcze 
budowa wież i fasady, natomiast jezui
ci zakrzątnęli się wokół wyposażenia i 
udekorowania świątyni. W 1696 r. 
podpisano kontrakt z rzeźbiarzem Ja
nem Krzysztofem Dóblem (ur. 1640), 
właścicielem dużego warsztatu, na 
wykonanie ołtarzy Matki Boskiej Bo
lesnej i św. Józefa oraz ławek. Dwa 
lata później tenże artysta dostarczył 
ołtarze św. Krzyża i św. Anny, u niego 
również zamówiono konfesjonały. W 
kolejnym roku jezuici nawiązali współ
pracę z Krzysztofem Peuckerem 
(1662-1735), dotychczas mistrzem w 
warsztacie Dóbla. Może to być wska
zówką, że Dóbel już nie żył, pełnej jas
ności jednak nie mamy, ponieważ tuż 
po 1700 r. uchwytna jest działalność 
jakiegoś Jana Dóbla w Berlinie (zm. 
1713). Stąd biorą się przypuszczenia o 
możliwym wyjeździe Jana Krzysztofa 
(berlińczyk znany jest tylko pod imie
niem Jan) w pobliże dworu świeżo ko
ronowanego króla w Prusach.
Tak czy inaczej, głównym dostawcą 
stolarszczyzny i snycerki do bazyliki 
świętolipskiej był Peucker, który w la
tach 1699-1702 wykonał ambonę i trzy 
ołtarze boczne pod wezwaniem 
św.św. Franciszka Ksawerego, Igna
cego Loyoli i Stanisława Kostki, na 
końcu zaś zbudował ogromny, sięga
jący pod sklepienie ołtarz główny 
(1712-1714). Niewątpliwie mocna i od
wzajemniona miłość do Świętej Lipki 

spowodowała, że, jak wielu przed nim 
i po nim, przeszedł Peucker w tych 
murach na katolicyzm i sprowadził się 
do pobliskiego Reszla. Krzysztof 
Peucker był z urodzenia Ślązakiem, 
podobnie jak założyciel warsztatu Dó- 
blów (kontynuowanego właśnie przez 
Peuckera) Michał. W Królewcu osiadł 
już jako wyuczony rzeźbiarz i stolarz 
Znać to po konstrukcji dzieł jego ręki - 
jakże odmiennych od tego, co dotych
czas wychodziło z głównych tamtej
szych warsztatów, Dóblów i innego 
znamienitego rzeźbiarza tego okresu, 
Izaaka Rigi (przed 1653-1715/1720) - 
dzieł pozbawionych owego, charakte
rystycznego dla tutejszej snycerki 
nadmiaru ornamentu. Warte większej 
uwagi są ambony w Świętej Lipce i we

1. Kościół i klasztor w Świętej Lipce
2. Świętolipską nastawę Peuckera naśladowano 
jeszcze w połowie XVIII w.
3. Zaprawdę powiadam wam: jeden z was mnie 
wyda...
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4. Ta, której już nie ma...
5. Tajemnica bolesna V
6. Na tych organach grywał Feliks Nowowiejski
7. Rzeźbiarz nie pozostawił sygnatury
8. Wczesna samodzielna praca Peuckera
9. Praca zlecona Dóblowi

(zdjęcia: 1 - Wacław Górski, 2, 5-
- Andrzej Rzempotuch, 3, 4

Tadeusz Trepanowski)

w., doszło w Królewcu do wytworzenia 
się specyficznego regionalnego nurtu, 
w który wplątała się szlachetniejszą ni
cią twórczość artystów czy to osiad
łych tam okresowo, czy przybyłych w 
celu wykonania jakiegoś konkretnego 
zamówienia. Nie inaczej było ze złot- 
nictwem, z którego słynęło to miasto 
od czasów księcia Albrechta. I tutaj 
obserwujemy ciągłość produkcji kilku 
warsztatów (np. rodzin Molierów, 
Drescherów, Hartungów, Dóringów, 
Zimmermannów), misterny układ po
krewieństw i koligacji wśród mistrzów 
tej branży, a na tym tle działalność wy
bitniejszych przybyszów, jak Samuel 
Grew (zm. 1750), twórca niezapomnia
nej monstrancji w kształcie lipy z wize
runkiem Madonny (skradziona przez 
nieznanych sprawców w 1980 r.) oraz 
plastycznie trybowanych scen Ostat-

fromborskim kościele Św. Mikołaja 

(nie zachowana), o baldachimach w 
kształcie klasycznie barokowej glorie
ty-
Dekorację kamieniarską fasady: ko
lumny, balustradę, gzymsy, imposty i 
kapitele dostarczono do Świętej Lipki 

w 1708 r. Piaskowiec gotlandzki na jej 
odkucie zakupiony byt trzy lata wcześ
niej u Ulricha Herbsta. Inny królewie
cki kamieniarz, Maciej Zachowicz (Za- 
chowitz), ułożył w latach 1721-1722 
posadzkę. Wiadomo, że w 1734 r. do
starczył on 15 bloków kamiennych na 
tajemnice różańcowe do kapliczek 
wzdłuż .traktu pielgrzymkowego - z 
Reszla. Dawniejsi badacze uznawali 
więc Zachowicza także za rzeźbiarza, 
przypisując mu nie tylko wykonanie 
płaskorzeźb tajemnic różańca, ale 

również figur św. Anny nauczającej 
Marię, św. Józefa z Dzieciątkiem oraz 
krucyfiksu, stojących na dziedzińcu 
kościoła (dawnym cmentarzu). Przyz
nać trzeba jednak słuszność Jerzemu 
Paszendzie, że autorem płaskorzeźb 
w kapliczkach musiał być ktoś inny. W 
wypadku pozostałych wymienionych 
tu dzieł brano też pod uwagę osobę 
Macieja Pórtzela, dobrego rzeźbiarza, 
a przede wszystkim sztukatora, znane
go z kilku prac na terenie Prus Książę
cych, m.in. dekoracji sufitów w Królew
cu i Słobitach, które wykonał wspólnie 
z bratem Janem. Nazwisko Jana (Han
sa) Pórtzela wymienione jest w liście 
Zachowicza do jezuitów, co powoduje 
dodatkowe rozterki wśród uczonych. 
W dziedzinie rzeźby, rozwijającej się 
nieprzerwanie od drugiej połowy XVI 

niej Wieczerzy i Wieczerzy w Emaus, 
zdobiących tabernakulum ołtarza 
głównego w Świętej Lipce (prace te 

powstały w latach 1719-1720). Jesz
cze na rok przed przyjęciem zamówie
nia od jezuitów miał ochotę mistrz Sa
muel wyjechać do Gdańska, gdy jed
nak w gdańskim cechu złotników, do 
którego zgłosił był akces, zażądano 
od niego wykonania majstersztyku - 
urażony w swej dumie z wyjazdu zre
zygnował.
Organy, z ruchomym zespołem figur, 
dzwoneczkami i słońcami zbudował w 
1721 r. mistrz Jan Jozue Mosengel 
(1663-1731), tytułujący się nadwornym 
króla pruskiego budowniczym orga
nów. Instrument świętolipski byt chy
ba najkunsztowniejszym, choć nie naj
większym dziełem Mosengela. Nie za-

42



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

chowały się jego autorstwa organy w 
kościołach: farnym w Braniewie, Św. 
Jerzego w Kętrzynie (zastąpione no
wymi jeszcze w 1882 r.), w Uderwan- 
gen (przeniesione w XIX w. do Almen- 
hausen), dawnym ewangelickim (o- 
becnie obrządku greckokatolickiego) 
w Górowie Iławeckim (zdewastowane 
po 1945 r.), katedrze królewieckiej (ze
spół rzeźb i dekoracja ornamentalna 
prospektu znajdują się w zbiorach 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) i 
innych. Również w sztuce organmi- 
strzostwa to, co najlepsze ze spuściz
ny artystycznej Królewca, ostało się 
więc w środowisku warmińskim.
Siłą rzeczy na uboczu tych rozważań 
pozostaje zagadnienie najważniejsze, 
mianowicie architektura zespołu świę- 
tolipskiego. Ostatnio - czyli przed pra
wie dziesięcioma laty - wiele nowych

elementów do jej poznania wniósł 
wspomniany już Jerzy Paszenda, który 
zwrócił m.in. uwagę na możliwość od
dzielnego zaprojektowania fasady 
kościoła. Budowa fasady od początku 
do końca odbywała się przy udziale 
majstrów z Królewca. W końcowym jej 
etapie (1729) przybyli znad Pregoły 
cieśle wykonali hełmy wież według 
projektu - co specjalnie tutaj podkreś
lam - „nieznanego architekta króle
wieckiego” z 1725 r. Dalszych związ
ków szukać już nie będę, zadaniem 
bowiem tego artykułu było tylko poka
zanie kilku przykładów współpracy na 
niwie sztuki w dawnych, podzielonych 
wyznaniowe i politycznie Prusach.

Andrzej Rzempofuch
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Secesja 
w Drezdenku
Przeglądając wydaną przed kilku laty 

monografię Drezdenka, można od
nieść wrażenie, że miejscowość ta na

leży do najuboższych w zabytki na te
renie województwa gorzowskiego Au

torzy bowiem - miłośnicy miasta i re
gionu - poświęcili zabytkom zaledwie 
kilka oderwanych zdań. W rzeczywis
tości Drezdenko, pozbawione wpraw

dzie typowych dla historycznych miast 
Pomorza i Ziemi Lubuskiej monumen
talnych obiektów z okresu średniowie

cza, posiada znaczną liczbę budyn
ków wartości zabytkowej.

Od X w. Drezdenko (pierwotnie pod 
słowiańską nazwą Drżeń) było waż

nym grodem na granicy Wielkopolski i 
Pomorza. W drugiej połowie XIII w. po
wstało tu miasto, będące przedmio
tem licznych zatargów granicznych 
Polski z Brandenburgią. Najstarszy 
dziś obiekt zabytkowy - pozostałość 

bastionów twierdzy z lat 1603-1604 
świadczy o militarnym znaczeniu 

Drezdenka także w czasach nowożyt
nych. Zachowało się również kilka bu
dynków z XVII—XVIII w., należących do 

zabudowy fortecznej. Po zlikwidowa
niu twierdzy w drugiej połowie XVIII w. 
powstał w jej miejscu póżnobarokowy 
pałac. Od połowy XVIII w. Drezdenko 

stanowiło centrum pruskiej kolonizacji 
doliny Noteci, a w XIX w. zaczęło się 
rozrastać jako ośrodek przemysłowy. 

Na wschód od terenów zamieszka
nych już w średniowieczu założono 
Nowe Miasto z obszernym rynkiem. 
Szczególnie ożywiony ruch budowla

ny zapanował w Drezdenku na przeło
mie XIX i XX w. Wzniesiono wówczas 
wiele budowli użyteczności publicznej 
i okazałych kamienic - wśród nich w 
krajobrazie miasta wyróżnia się grupa 
budynków o secesyjnej dekoracji fa
sad.
Najciekawszym secesyjnym zaby
tkiem Drezdenka jest zachodnie 
skrzydło ratusza, dostawione do star
szego bezstylowego budynku zapew
ne krótko po 1900 r. Wąska fasada, 
zwieńczona szczytem z trzema ster- 

czynami, otrzymała wystrój ze spląta
nych linii roślin o smukłych łodygach i 

rozłożystych liściach oraz kwiatach. 
Funkcję wspornika środkowej sterczy- 
ny pełni wyłaniająca się spośród liści 
głowa mężczyzny. Dekoracja nie ogra
nicza się do pokrycia płaszczyzny 
ściany - organizuje ona również kom
pozycję fasady, wpisując w bieg na
piętych linii ornamentu łuki i fragmenty 
obramień okien na piętrze. Secesyjny 
charakter mają również drzwi ratusza z 
roślinnym ornamentem w płycinach i 

misternie kutymi kratami.
Wśród czynszowych kamienic najbo

gatszą secesyjną dekorację otrzymał 

dom przy ul. Kościuszki 36, wzniesio
ny w 1903 r. Szczególnie starannie o- 

pracowane zostały obramowania o- 

kien: w parterze dwa drzewa kaszta
nowe o splątanych górą koronach, na 
piętrze plecionka z kwiatów i kobieca 

głowa w wianku i welonie. Motyw pos
platanych roślin wieńczy również sze
roką bramę oraz trzy szczyty fasady, z 
których środkowy o trzech sterczy- 

nach przypomina rozwiązanie szczytu 
ratusza. Skromne motywy secesyjne 
zdobią także drzwi i okna wystawowe 
dwóch sklepów w parterze domu.
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1. Fasada zachodniego skrzydła ratusza
2 Secesyjna krata w drzwiach ratusza
3-4.5. Fragmenty dekoracji domu przy ul. Kościu
szki 36

Nieco później powstał sąsiedni dom 
(ul. Kościuszki 38). Secesyjny wystrój 
zajmuje tu znacznie mniejszą powierz
chnię, ograniczając się głównie do 
zwieńczeń niektórych okien i bramy. 

Zastosowane kolory (zielony, czerwo

ny, brązowy, biały) są bardzo inten
sywne i sprawiają, że barwne detale
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dominują w wyglądzie całej fasady. 
Spotykamy tu znowu wijące się rośli

ny, a nad bramą i oknem ukwiecone 
gtowy kobiece o długich włosach.

Podobny wystrój otrzymał dom przy 

ul. Poniatowskiego .29, gdzie do moty
wów roślinnych dodano fantastyczną 
maskę między dwoma oknami. Sece
syjny detal obramowuje w tym domu 
część okien, bramę i szczyty. Zacho
wały się również dawne kraty przed 
wystawami dwóch sklepów oraz o- 
zdobne drzwi prowadzące do sklepu 

ogrodniczego z trawionym na szybie 
ornamentem. Mieszczący się również 

w tym domu sklep mięsny stanowi 
piękny przykład rzadkiego już dziś w 
naszym kraju secesyjnego wnętrza 
handlowego. Motywy roślinne są i tu
taj wszechobecne: pokrywają ścianki 
wykonanej z ceramicznych kształtek 
lady i półki w oknie wystawowym, de
korują też różnobarwne płytki, którymi 
wyłożono ściany. Nawet kute wsporni
ki rzeźniczych haków przypominają 
pęki roślinnych wici.

W 1906 r. wzniesiono dom przy ul. 
Marszałkowskiej 25. W jego fasadzie 
cechy secesji wykazują zwieńczenia 

trzech okien na piętrze i zamknięcie 
bramy, wypełnione roślinami o barw

nych kwiatach.

Całkiem odmienny budynek powstał 
w 1908 r. przy ul. Niepodległości 30. 
Secesyjny ornament, skupiony na łą
czących okna pionowych pasach, wy
konany techniką płytkiego reliefu, nie 
różni się barwą od pozostałych części 
fasady. Rośliny nie są już splątane i 

tworzą spokojne, pełne elegancji de
koracyjne układy.
Wprawdzie od powstania secesyjnych

6.7. Zwieńczenia bramy i okna z fasady przy ul. 
Kościuszki 38
8. Dom przy ul. Poniatowskiego 29 - fragment 
fasady
9. Drzwi sklepu z ornamentem trawionym w szkle 
przy ul. Poniatowskiego 29

(zdjęcia: Marek Ober)
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zabytków Drezdenka upłynęło tylko o- 
koło 80 lat, jednak wobec zaginięcia 
dawnych akt budowlanych, nazwiska 
ich twórców pozostaną zapewne nie

znane. Podobieństwo budynków po
zwala wysunąć tezę, że są one dzie
łem jednego architekta, W jego twór
czości zainteresowanie secesją miało 
charakter dość powierzchowny. W 
większości domów secesyjny orna

ment nałożony został na fasady o tra
dycyjnej strukturze, które można by 
równie dobrze pokryć detalem klasy- 

cystycznym. Największym osiągnię
ciem była fasada ratusza, ukształtowa
na w całości według zasad architektu

ry secesyjnej. Przy projektowaniu fa
sad pozostałych budynków architekt 
nie potrafił jednak całkowicie odrzucić 
elementów historyzmu, jak gotyckie 

fryzy arkadkowe (Kościuszki 36, Mar
szałkowska 25) lub renesansowe 
szczyty i boniowanie (Poniatowskiego 

29). To przywiązanie do tradycyjnej, o- 
bowiązującej przez cały niemal wiek 
XIX formy historycznej może uspra
wiedliwić fakt, że równocześnie z pry

watnymi secesyjnymi domami po
wstawały w Drezdenku z inicjatywy 
władz pruskich neogotyckie budowle 
publiczne: poczta w 1901, kościół w 
1902, szkoła w 1904 r.
Zachowaną w Drezdenku grupę do
mów o secesyjnych fasadach trzeba 
dziś uznać za cenny zespół prowincjo

nalnej odmiany tego nurtu. Omówione 
budynki są jeszcze na ogół w dobrym 
stanie technicznym, a dekoracja fasad 
nie wykazuje ubytków. Straty w sub
stancji zabytkowej poniósł jedynie 
wspomniany sklep mięsny, gdzie usu
nięto część ceramicznego wystroju 
dla pomieszczenia typowej lady 
chłodniczej, a witryna o secesyjnej 

stolarce uległa naporowi klientów i za
stąpiono ją typową konstrukcją ze sta

li. Ostatnio jednak miał miejsce akt 
wandalizmu wobec domu przy ul. Nie
podległości 30 (własność MPGM), 

gdzie w ramach prowadzonego w 
1984 r. remontu kapitalnego, pod po
zorem adaptacji strychu na mieszka

nia, nadbudowano dodatkowe piętro, 
brutalnie przytłaczające całą fasadę. 
Wartość secesyjnych zabytków Drez
denka podkreślono w studium histo- 
ryczno-urbanistycznym miasta, opra
cowanym w 1980 r. przez szczeciński 
oddział PKZ. Wszystkie obiekty zabyt
kowe uzyskają niebawem rangę trwa
łych składników organizmu miejskie
go, gdyż przygotowywany jest obec
nie szczegółowy plan zagospodaro

wania przestrzennego. Ważne jest 
jednak, aby w ślad za poczynaniami 
planistycznymi i konserwatorskimi za
bytkowe domy Drezdenka zyskały u- 
znanie jego mieszkańców.

Marek Ober
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Zapomniany relikt
W niewielkiej wsi leżącej tuż za za
chodnią granicą Przemyśla dożywa 
swoich dni jeden z najcenniejszych 
zabytków budownictwa drewnianego 
południowo-wschodniej Polski. Jest 
nim dawna cerkiew Wniebowstąpienia 
Pańskiego, zbudowana w 1630 r. w 
Kruhelu Wielkim. Jeśli w najbliższym 
czasie nie rozpocznie się jej remontu, 
to niebawem runie podzielając los 
wielu innych. Należy ona do najstar
szych drewnianych cerkwi w Polsce, a 
jest ich już bardzo mato. W polskich 
Karpatach istnieje tylko jedna z XVI w. 
(Ulucz, 1510), a z XVII w. są cztery (Po- 
wrożnik, 1613 r„ Kruhel Wielki, 1630 r„ 
Rychwałd, 1653, Krempna). Wszystkie 
te cerkwie, oprócz kruhelskiej, zostały 
w okresie powojennym wyremonto
wane i należą do najcenniejszych o- 
biektów budownictwa drewnianego w 
Polsce.

Cerkiew w Kruhelu Wielkim, oprócz 
zasługującego na szacunek wieku, ma 
jeszcze inne walory. Jest jedyną w na
szych Karpatach budowlą tego typu 
opartą na bardzo archaicznych, śred
niowiecznych wzorach. Zbudowana na 
planie podłużnym, ma wyższą i szer
szą nawę przekrytą piramidalnym 
zwieńczeniem zrębowym, nakrytym 
brogowym dachem. Prezbiterium i ba
biniec kryją dachy trójpotaciowe. 
Cerkwie tego typu, niegdyś popularne 
na całej Ukrainie, uwieczniano już na 
piętnastowiecznych ikonach.

W niewielu cerkwiach karpackich za
chowały się oryginalne otwory drzwio
we, zwykle poszerzano je w później
szych latach. W Kruhelu oglądać mo
żna oryginalnej wielkości odrzwia o 
niezwykle małych rozmiarach. Główne 
wejście ma 1,5 m wysokości i 0,7 m 
szerokości. Boczne drzwi w południo
wej ścianie nawy są jeszcze niższe, bo 
przy identycznej szerokości mają tylko 
1,3 m wysokości. Kolejnym dowodem 
archaiczności budowli jest brak okien 
w jej północnych ścianach. Związane 
jest to z bardzo starą tradycją umiesz
czania w tym właśnie miejscu poli
chromii; wpadające przez południowe 
okna światło doskonale ją uwidocz
niało. Zwykle było to przedstawienie 
Sądu Ostatecznego oraz sceny z ży
cia Chrystusa i Matki Boskiej. Niewy
kluczone, że malowidła istnieją także 

w Kruhelu, przykryte obecnie kolejny
mi warstwami farby.
Obecnie cerkiew w Kruhelu coraz bar
dziej niszczeje. Gontowe poszycie da
chu jest już tak nieszczelne, ze przeg
nito i runęło piramidalne, zrębowe 
zwieńczenie nawy. Wnętrze, odarte ze 
wszystkich ikon, zapełniają tylko po
gruchotane szczątki ikonostasu i ołta
rza. Wszystkie okna zniszczone, a 
zmurszałe deski szalunku odsłaniają 
tu i ówdzie nadwątlone belki zrębu. Na 
drzwiach stara kłódka, a obok zardze
wiała tablica, na której z trudem można 
odczytać, ze jest to obiekt zabytkowy,

a klucz znajduje się w GRN Krasi
czyn.

Tuż obok cerkwi stoi piękna drewnia
na dzwonnica, której stan jest równie 
tragiczny. Zbudowana w XVIII w. jest 
jedną z najstarszych i niewątpliwie 
najładniejszych dzwonnic tej części 
Karpat. Cała jej szkieletowa konstruk
cja połączona jest za pomocą drew
nianych tybli, bez użycia gwoździ, a 
ażurowa galeria, urozmaicona mieczo
waniem, dodaje jej swoistego uroku. 
Gontowy dach, od kilku lat zupełnie 
zniszczony, nie zabezpiecza już kon
strukcji przed zamakaniem, więc 
zniszczenia postępują tu w zastrasza
jącym tempie.

Wszystko to dzieje się pod bokiem

przemyskiego konserwatora, o kilka 
minut drogi od jego siedziby. Dziwi o- 
bojętność wobec postępującego msz
czenia cennego zabytku drewnianej 
architektury cerkiewnej. A może Mu
zeum Narodowe w Przemyślu zajęłoby 
się tym obiektem? Przejęcie pod swo
ją opiekę i remont cerkwi w Posadzie 
Rybotyckiej dowodzi, że jest to możli
we. Uratowanie i udostępnienie zwie
dzającym kolejnego obiektu - cerkwi 
w Kruhelu Wielkim - zachowałoby dla 
przyszłych pokoleń niezwykle cenny 
przykład ludowej ciesiołki.

Stanisław Kryciński

1. Cerkiew w Kruhelu, widok od południowego 
zachodu
2. Dzwonnica przy cerkwi

/zdjęcia: Stani staw Kryciński)
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KUPIĆ, 
NIE KUPIĆ...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

NOWA WIEŚ CZUDECKA
(gmina Czudec, woj. rzeszowskie)

DWÓR

Nowa Wieś Czadecka położona 
jest w malowniczej okolicy Pod
górza Strzyżowsko-Dynowskie- 
go, na wyżynnym tarasie doliny 
Wisłoka, wzdłuż trasy Rzeszów- 
Strzyżów-Krosno, stanowiącej 
prastary szlak handlowy wiodą
cy z dawnej Małopolski przez 
Karpaty na Węgry. Obecnie jest 
to jedna z najważniejszych tras 
turystycznych prowadzących w 
Bieszczady i w kierunku przejś
cia granicznego w Barwinku.

Okolica urozmaicona jest pod 
względem krajobrazowym, z tra
sami spacerowymi dogodnymi 
dla wędrówek pieszych w lecie i 
zimą dla narciarzy. Nad brze
giem Wisłoka pośród lasów 
znajdują się urocze polanki - 
doskonałe miejsca do wypo
czynku

W odległości około 2 km poło
żone jest miasteczko Czudec, 
lokowane w 1427 r„ z częściowo 
zachowaną drewnianą zabudo
wą małomiasteczkową z XIX w. 
oraz barokowym kościołem z 
początku XVIII w.

Dwór usytuowany jest tuż przy 
szosie Rzeszów-Śtrzyżów- 

Krosno, w pobliżu odgałęzienia 
drogi do Pstrągowe] Górnej i 

Dolnej. Przy dworze - spichler 
oraz drewniana kapliczka z koń 
ca XIX w. z figurą św. Jana Ne
pomucena. W otoczeniu - reszt
ki parku krajobrazowego ze śla
dami alei i starodrzewiem: mo
drzewiami, brzozami, dębami i li
pami.

Dwór wzniesiono około połowy 
XIX w. dla rodziny Wiktorów; w 
drugiej połowie XIX w. przeszedł 
na własność Wasilewskich, a 
następnie Uznańskich. Zbudo
wany został w stylu klasycy- 
stycznym, rozbudowany i prze
budowany w końcu XIX w., w ok
resie eklektyzmu. Pierwotnie był 
parterowy, założony na planie 
prostokąta, przykryty dachem 
czterospadowym, dwutraktowy, 
z podcieniem od południa i trój- 
bocznym ryzalitem od wschodu. 
W końcu XIX w. dobudowano od 
strony zachodniej jednopiętro
wy aneks - na planie kwadratu,
przykryty dachem czterospado
wym, połączony z częścią star 
szą parterowym łącznikiem. Ca 
łość podpiwniczona.

Obecnie dwór zamieszkuje kilka 
rodzin. Sprawą pilną jest znale
zienie nowego użytkownika, któ
ry przeprowadzi niezbędne pra
ce remontowe wraz z adaptacją 
pomieszczeń do odpowiedniej 
funkcji.

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia użytkowa:

Liczba kondygnacji
Liczba pomieszczeń
Właściciel:
Użytkownik: 
Proponowany rodzą] 
zagospodarowania

ściany i fundamenty murowane z cegły i ka
mienia, konstrukcja dachów drewniana, po
krycie - blacha i dachówka ceramiczna, 
część stropów nad piwnicami oraz stropy 
parteru i piętra drewniane, schody i podłogi 
drewniane
6396 m3
840m* 2 (piwnice 243 m2. parte' 455 nr 
piętro 142 m2)

1. Plan sytuacyjny: 1 - dwór. 2 - bu
dynek gospodarczy. 3 - kapliczka
2 Widok dworu

(rys Wo/ciech Jankowski 
fol. Ryszard Czajak)

2
38 (piwnice 14. parter 20, piętro 4) 
Urząd Miasta i Gminy w Czudcu 
lokatorzy
zajazd turystyczny z częścią hotelową i ga
stronomiczną lub dom wypoczynkowy, dom 
pracy twórczej.
W archiwum Biura Dokumentacji Zabytków w 
Rzeszowie znajduje się dokumentacja tech
niczna i konserwatorska dworu, w tym inwen
taryzacja konserwatorska, ekspertyzy i kon-

Stan zachowania

Zakres robót

Sposób załatwiama 
sprawy

cepcja adaptacji na zajazd turystyczny, opra
cowana na zlecenie Wojewódzkiego Przed
siębiorstwa Turystycznego w Rzeszowie w 
1975 r.
zaniedbany; nieszczelne pokrycie dachu, u- 
bytki tynku na elewacjach, lokalne zawilgoce
nie i zagrzybienie, uszkodzona stolarka o- 
kienna i drzwiowa, częściowo zniszczone 
drewniane stropy
remont kapitalny z częściową wymianą ele
mentów konstrukcyjnych; stropów, więżby i 
pokrycia dachu; zabezpieczenie przeciwwil
gociowe, wykonanie instalacji co, odwodnie
nie terenu wokót dworu
formę i warunki przejęcia obiektu należy uz
godnić z Urzędem Miasta i Gminy w Czudcu. 
Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Rzeszowie, ul. Mi
ckiewicza 7, 35-063 Rzeszów, tel. 394-61

(opracował: Zbigniew Jucha)
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ROZMAITOŚCI

AKCJA
DWORY

Dwór w Klonówce
„Na klawikordzie płonęły świece w dwóch srebrnych kandelabrach. Żółte 
odblaski płomyków odbijały się w polerowanym drzewie fortepianu, pada
ły na kilka otwartych książek (...). muskały pociemniałe portrety rodzinne 
wiszące na białych ścianach. Wyróżniał się pośród tych wizerunków 
zwłaszcza jeden. Widniał na nim szlachcic w mundurze pułkownika wojsk 
cudzoziemskiego autoramentu z czasów króla Korybuta. (...) Spod brwi 
krzaczastych oczy śmiałe i uparte zdawały się patrzeć prosto w twarz 
kobiecie, która pochylona nad klawiaturą grała menueta z Mozartowskie- 
go Don Juana. Dumne ajrordy królewskiego tańca rozbrzmiewały w pu
stym salonie, plątały się w fałdach tiulowych firanek..."Taki Irteracki obraz 
salonu w dworze Kalksteinów w Klonówce z czasów Floriana Ceynowy i 
powstania starogardzkiego 1846 r. daje w swej powieści Franciszek Feni- 
kowski (Zapadły zamek. LSW. 1958, s. 457-458).
Wieś Klonówka leży nad rzeką Wierzyca, 10 km na wschód od Starogardu 
Gdańskiego. Jest to iedna z najstarszych osad na Kociewiu, o czym 
świadczą wykopaliska wskazujące na ślady osadnictwa z epoki brązu i 
wczesnego żelaza. Po wojnie z Krzyżakami wieś byta własnością króle
wską, a dzierżawili ją m.in. Czarlińscy, Buczyńscy, Wolfowie. W tym czasie 
dwór w Klonówce byt budowlą drewnianą. Od 1732 r. - przez prawie 200 
lat - do 1911 r. Klonówka byta majątkiem prywatnym w rękach wielce 
zasłużonej dla Pomorza Nadwiślańskiego rodziny Kalksteinów herbu Kos. 
Między drugą potową XVIII a końcem XIX w. wybudowany został klasycy- 
styczny dwór, który następnie poddano rozbudowie. Główną jego część 
stanowił budynek wzniesiony na planie prostokąta z regularnym dwutrak- 
towym uktadem wnętrz na parterze, poddaszem w części prawej i lewej, 
krytym dachem dwuspadowym oraz z piętrem nadbudowanym na osi 
poprzecznej. Do tej zasadniczej części dworu dobudowane byto lewe 
(północne) skrzydło zamknięte ryzalitem, którego dwuspadowy dach miał 
oś podłużną równoległą do nadbudowy i portyku części głównej. Górna 
kondygnacja północnego skrzydła miała nieco niższy poziom niż piętro w 
części głównej i w ryzalicie północnym. Prostopadle do tylnej elewacji 
skrzydła północnego, a w jego cżęści przylegającej do głównego budynku 
dobudowano skrzydło wschodnie. Było ono również nakryte dachem 
dwuspadowym, zawierało dwutraktowy układ pomieszczeń na parterze i 
rozległe strychy na poddaszu. Cały budynek zbudowany był z cegły, ele
wacje pokryte tynkiem, a dachy ciemnoszarymi płytkami z łupku. Do 
szczytowej ściany prawego skrzydła części głównej dobudowano oranże
rię.
Michał Katkstein i jego żona Izabela z Bożewskich byli bezdzietni i Klo- 
nówkę zapisali najmłodszemu synowi siostry Michała. Katarzyny i Szymo
na Rudowskich herbu Prus II z Rumoki pod Mławą - Wacławowi (1883— 
1965). Po śmierci Kalksteinów - Michała w 1909 r. oraz jego żony w 1911 r. 
- zgodnie z testamentem - dwór i majątek Klonówka objął mój dziadek 
Wacław. Tam też urodziły się dzieci Wacława: mój ojciec Michał oraz Han
na i Andrzej.
Rozmieszczenie i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń dworu 
przedstawiono na szkicach. Na podstawie opisu sporządzonego przez 
mojego ojca można - w miarę dokładnie - odtworzyć wygląd tych po
mieszczeń i ich wyposażenie w latach trzydziestych.
Z podjazdu, przez ganek z czterokolumnowym portykiem i dwuskrzydłowe 
drzwi wchodziło się do hallu, którego umeblowanie stanowił stary komplet 
myśliwskich mebli Chippendale’a. Stał tam duży zegar szafkowy oraz kuta 
żelazna skrzynia na futra. Na lewej ścianie (od schowka i schodów prowa
dzących na pierwsze piętro) znajdowało się olbrzymie lustro w mahonio
wej ramie oraz wisiały dwa okrągłe angielskie obrazy malowane na blasze. 
Na prawej ścianie wisiały dwa duże sztychy z XIX w, przedstawiające 
polowanie konno z włóczniami na amerykańskie bawoły.
Z hallu na prawo prowadziło wejście do salonu. Za pamięci mego ojca w 
salonie nie byto już klawikordu ani portretu słynnego antenata Kalkstei
nów Krystiana Ludwika, o którym pisał Fenikowski, był natomiast fortepian

2

lirmy „Kerntopf i syn”. Umeblowanie salonu stanowił komplet mebli w 
stylu Ludwika Filipa z ciemnego i bardzo twardego drewna, kryty szaroró- 
żowym wzorzystym atłasem. Z tego samego atłasu zrobione byty wszyst
kie portiery na oknach i drzwiach. W trzech rogach i pod oknami było 5 
kanap i 6 krzeseł. Nad kanapami wisiały lustra oprawne w takie drewno, 
jak meble. Znaczną część ozdobnego pakietu przykrywał olbrzymi dywan 
perski. Oświetlenie salonu stanowiło 5’tamp sufitowych (największa na 
środku sufitu, 4 mniejsze po rogach) osłoniętych półkolistymi girlandami z 
rżniętego szkła. W salonie wisiały dwa obrazy: „Stanisław August Ponia
towski" Lampiego oraz „Pożegnanie Hektora z Andromachą", malowany 
przez naszego krewnego Ignacego Rudowskiego (wystawiony był w Za
chęcie chyba w 1905 r.). Z salonu prowadziły wejścia do saloniku i oran
żerii.
Salonik urządzony był różnymi stylowo meblami. Z ciekawszych elemen
tów umeblowania wymienić trzeba sofę w stylu empire, typową serwantkę 
i zegar boullowski z końca XVII w. Na ścianach wisiały duże olejne portrety 
królów polskich - byty to malowane przez Ignacego Rudowskiego kopie z 
pocztu królów Matejki. Wisiał tam również pastelowy portrecik dziecięcy 
siostry mego ojca Hanny, autorstwa Józefa Klukowskiego.
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1. Frontowa elewacja dworu
2. Szkic planu sytuacyjnego majątku Klonówka
3. Plan parteru
4. Fragment parku, w głębi dwór
5. Fragment salonu (ryS Hubert Rudowski)

Na osi głównego wejścia i hallu znajdował się pokój ogrodowy z wyjściem 
przez jednpskrzydłowe, trójłamane drzwi na taras. Na prawo od wejścia z 
hallu był marmurowy kominek (jedyny we dworze, w pozostałych po
mieszczeniach były piece kaflowe). W pokoju ogrodowym stały ciężkie 
meble findesieclowe oraz pianino „Bechstein". Na ścianach wisiafo kilka 
innych kopii z Matejkowskiego pocztu królów pędzla Ignacego Płudo
wskiego oraz również przez niego malowany ok. 1900 r. olejny portret 
Michała Kalksteina.
W lewym skrzydle tylnego traktu głównej części dworu znajdował się 
pokój jadalny urządzony meblami gdańskimi. Na środku stał rozsuwany 
stół gdański na 24 osoby i tyleż krzeseł z plecionymi siedzeniami. Pod 
szczytowymi ścianami stała piękna szafa gdańska z porcelaną oraz ol
brzymi kredens. Wzdłuż długiej ściany wisiały dwie półki gdańskie z usta
wionymi na nich tacami, półmiskami i innymi srebrnymi naczyniami.
Z pokoju jadalnego prowadziły wejścia do gabinetu Wacława Rudowskie- 
go i buduarku jego żony. W gabinecie znajdowało się m.in. ogromne dzie
więtnastowieczne biurko, francuski bilard „Carambol”, stolik do kart, na 
ścianach wisiały trofea i broń myśliwska oraz pozostałe portrety królów. W 
buduarku pani domu stały m.in. meble w stylu Ludwika XV - białe ze zło
ceniami, kryte niebieskim grubym atłasem z półbłyszczącym wzorem (z 
tego też materiału zrobione byty zasłony na oknie i portiera na drzwiach). 
Na ścianach wisiały sztychy z XIX w, oprawione w białe ramy. Jeden z 
nich przedstawiał scenę wyławiania z Wisły ciała Wandy, „co nie chciała 
Niemca", drugi - ogłoszenia Konstytucji 3 Maja przez króla Stanisława 
Augusta, trzeci - to „Pochodnie Nerona”. Przed rozbudową dworu gabinet 
pełnił funkcję sypialni i stąd pozostało bezpośrednie przejście z niego do 
duże, łazienki, w której byty m.in.: wanna z piecykiem, umywalka, lustro, 
komoda i trzy duże szafy (jedna z aktami i dokumentami gospodarczymi). 
Z łazienki było też wyjście do przedpokoju, który stanowił komunikacyjne 
połączenie między starszą częścią dworu a skrzydłem północnym i prze
chodnim pokojem śniadaniowym w skrzydle wschodnim.

W pokoju śniadaniowym oprócz rozsuwanego stołu i krzeseł stała ładna 
szafka mahoniowa, szafa pancerna z dokumentami, a na ścianie wisiały 
reprodukcje Grottgera
Przez pokój śniadaniowy wchodziło się do sypialni państwa domu, w któ
rej stały (jeszcze po Kalksteinach): dwa ogromne łoża mahoniowe, stare 
biurko, a w rogu duże lustro. Na ścianie wisiaf stary, nieznanego autorstwa 
obraz olejny „Chrystus przed wysoką Radą" w szerokiej rzeźbionej, ale 
płaskiej ramie drewnianej. Ponadto wisiaty tam rodzinne fotografie. Za 
sypialnią w szczycie skrzydła wschodniego znajdował się pokój dziecin
ny.
U zbiegu skrzydła północnegp i wschodniego zlokalizowana była kuchnia 
i pomieszczenie zwane kredensem. W kuchni, oprócz wielkiego pieca - 
paleniska, były trzy stoły, półki, szafa i ławy, w „kredensie" - dwa stoty i 
szafy, a w podłodze - zejście do piwnicy z alkoholami. Jako ciekawostkę 
warto jeszcze przytoczyć fragmenty sporządzonego przez mego dziada 
Wacława spisu dotyczącego wyposażenia części gospodarczej domu W 
spiżarni znajdowały się m.in.: szafa do przechowywania jajek, dwa 
regały z szufladami, szafka osłonięta siatką, lodówka, maszyna do kroienia 
Chleba, dwie maszynki do robienia lodów, skrzynia na mąkę. Natomiast w 
suterenie skrzydła północnego byt warsztat rymarski, pralnia i magiel. W 
pobliżu kuchni znajdował się pokój gospodyni, która zawiadywała niepo
dzielnie częścią kuchenno-gospodarczą dworu.
W skrzydle północnym znajdowały się dwa WC, dwa wyjścia na zewnątrz 
budynku oraz dwie klatki schodowe prowadzące na pierwsze piętro (i 
strychy) oraz schody do sutereny. W skrzydle wschodnim było wyjście z 
sypialni do ogrodu, a po przeciwnej stronie skrzydła - drugie (po ku
chennym) wyjście służbowe.
Tak w ogólnym zarysie wyglądało wnętrze parteru, zaś na górnej kondy
gnacji były pokoje gościnne, biblioteka z tarasem oraz trzy garderoby.
W skrzydle północnym znajdowała się m.in. pracownia malarska ze szkla
nym dachem - pozostałość po Ignacym Rudowskim, który rezydował tu 
jeszcze za czasów Michała Kalksteina, a potem kilka lat spędził na 
szwedzkim dworze królewskim, gdzie byt dość wziętym portrecistą. Nad 
skrzydłem wschodnim rozciągały się rozległe strychy.
Po wybuchu wojny, już 2 września 1939 r. wojska hitlerowskie zajęty Sta
rogard Gdański, a wkraczające za nimi SS i gestapo znalazły niestety wie
lu gorliwych współpracowników i zbrodniarzy wśród tamtejszej ludności 
pochodzenia niemieckiego. Służyli oni dobrą informacją o miejscowych 
patriotach, działaczach gospodarczych i społecznych. Dlatego też w Klo- 
nówce jeszcze przed upływem tygodnia poszukiwano mego dziadka Wa
cława. jako przedstawiciela miejscowej inteligencji, b. sędziego pokoju, 
działacza Związku Ziemian i Kółek Rolniczych. Poszukiwano także mego 
ojca, który byt oficerem rezerwy stacjonującego w Starogardzie 2-go Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich. Obu mężczyzn nie byto; mojej babce Jani
nie nakazano opuszczenie dworu w ciągu 3 godzin. Babka, która była 
osobą wielce energiczną, zarządziła natychmiastowe pakowanie dobytku 
na kilka wozów konnych. Przy pomocy służby i kilkunastu miejscowych 
włościan załadowano błyskawicznie cenniejsze meble i drobniejsze ru
chomości, przewożąc je początkowo na plebanię i do Izw. organistówki. 
Następnie w listopadzie 1939 r. przewieziono cały dobytek do Szpondo- 
wa, majątku naszych krewnych (Kalinowskich). W 1942 r. większość do
bytku przetransportowano do brata mego dziadka Tadeusza Rudowskie- 
go do Warszawy, gdzie tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego 
wszystko spłonęło. Z opisywanych „ruchomości” ocalał jedynie obraz 
„Chrystus przed wysoką Radą" oraz 5 portretów królów polskich, które 
nie zostały wywiezione z Klonówki. Zauważyli je znajomi i w 1946 r. ode
brała je siostra mego ojca w Kołińcu; być może ocalały jeszcze inne, o 
czym nic nie wiemy.
Dwór nie przetrwał dłużej niż wywieziony zeń dobytek. Został spalony w 
1945 r. w czasie przesuwania się frontu. U schyłku lat sześćdziesiątych 
istniała jeszcze w Klonówce płatkarnia, budowana i wyposażana przez 
mego dziadka Wacława, resztki parku dworskiego z dużą murowaną alta
ną w kształcie rotundy i kolumnami wspierającymi kopułę (na drugim brze
gu Wierzycy), budynek rządcy zwany dawniej „belwederem" oraz resztki 
bramy wjazdowej do dworu.
Niestety, zniszczeniu uległy też stare dokumenty i znaczna część fotografii 
- pozostała więc głównie pamięć w rodzinie oraz ślady historiografii. Te 
ostatnie, związane szczególnie z rodziną Kalksteinów, która brała udział w 
konspiracji antypruskiej, czynnie wspierała Powstanie Styczniowe w są
siednim zaborze oraz organizowała polskie życie gospodarcze przeciw
stawiające się zalewowi pruskiemu. Dzięki nim i kilku innym postaciom, 
dwór i wieś Klonówka były w XIX w. żywym ogniskiem polskości.

Hubert Rudowski
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Akcja domy robotnicze

Osiedle „biskupie” 
w Łodzi
W ostatnim czasie rozpo
wszechniły się różne formy bu
downictwa zespołowego, po
szukujące sposobów na szyb
kie wybudowanie w miarę tanie
go, własnego domu mieszkalne

go
Nie wszyscy jednak wiedzą, że 
pierwsza w Polsce tego typu ini
cjatywa powstała w Łodzi i w 
1988 r. obchodzimy jej sześć- 
dziesięciolecie. W maju 1928 r. 
na Karolewie rozpoczęto prace 
budowlane na jednym z dwóch 
zaplanowanych osiedli robotni
czych. Akcja była o tyle ciekawa, 
że nie było to przedsięwzięcie 
jednego z właścicieli wielkich fa

bryk, lecz szeroko zakrojone 
działanie samorządu miejskie
go, mające rozładować narasta
jący w szybko rozwijającym się 
mieście głód mieszkaniowy. 
Inicjatorem byt ówczesny bis
kup łódzki Wincenty Tymienie
cki (do dziś pierwsze osiedle 
nazywane jest potocznie „bisku
pim"). Z samoopodatkowania 
się wielkich zakładów przemy
słowych oraz instytucji użytecz
ności publicznej powstał kapitał 
zakładowy (500 tys. zł) założonej 
spółki akcyjnej pod nazwą „To
warzystwo Budowy Domków 
Robotniczych". Ogólny koszt 
budowy obu osiedli określono Projekt domku

1. Projekt domku dla robotników 
realizowany w 1928 r. na Karolewie
2. Plan pierwszego osiedla na Karo 
lewie,
3 Domki robotnicze
4. Domek robotniczy i z lewej taki 
sam dom po remoncie

(repr /zdięcia 
Mariusz Gaworczyk)
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na 15 min zł. Dywidendy i opro
centowanie kapitału nie były wy
płacane akcjonariuszom, lecz 
przeznaczane miały być na bu
dowę dalszych domow robotni
czych (całość robót obejmowała 
wybudowanie 11 tys. izb mie
szkalnych).

W zarządzie spółki znaleźli’się 
znani przemysłowcy łódzcy: K. 
Scheibler, E. Ullman. A. Ossęr, 
G. Geyer. M. Barciński, a w ra
dzie nadzorczej m.in.: ks. biskup 
W. Tymieniecki i wojewoda 
Jaszczołt.
Na projekt rozpisano konkurs, w 

wyniku którego do realizacji 
przyjęto dwie wersje domów - 
wolno stojące i bliźniacze. Po
wierzchnia każdego domu, który 
składał się z dwóch izb i kuchni 
na parterze i dwóch na piętrze, 
wynosiła około 96 m2 w zewnęt
rznym obrysie murów. Zbudo

wane zostały z pustaków żużlo- 
betonowych, obłożonych na ze
wnątrz cegłą; do każdego przy
legał mały ogródek. Domki byty 
sprzedawane na własność, przy 
czym właściciel mógł odnajmo- 
wać piętro, ' co miało ułatwić 
spłatę kredytu bankowego. 
Koszt domu wynosił 20 tys. zł, 
pierwsza wpłata - 5 tys. zł, pozo
stałą sumę spłacano w wielolet
nich ratach.
Osiedle powstało między ulica
mi Wileńską i Nowoprojektowa
ną (obecnie ul. M. Fornalskiej i 
W. Wróblewskiego). Na uwagę 
zasługuje fakt, że ze 140 zapla
nowanych budynków większość 
wybudowano w ciągu jednego 
roku, zgodnie z przyjętym pro
jektem, co obecnie zdarza się 
nieczęsto, i ze po 60 latach są w 
dobrym stanie technicznym.
Niestety, część domów została 
pod. pretekstem remontu prze
budowana (mimo, źe podobno 
został wydany zakaz dokonywa
nia zmian architektonicznych i 
urbanistycznych w całym ze
spole), przez co osiedle zaczyna 
tracić jednolity, zwarty charak
ter.

Mariusz Gaworczyk

Kościół 
w centrum Łodzi
Gdy kiedyś zechcesz zwie

dzić łódzką ziemię, tódż, jej 

zabytki, na szlaku twoich 

wędrówek winien się zna

leźć kościół garnizonowy i 

parafialny (dawniej ewange

licki).

Usytuowany jest w centrum 
miasta, przy pl. Wolności, 

gdzie zaczyna się ul. Piotrko

wska. Tutaj po założeniu w 

1820 r. osady sukienniczej 

formowały się początki życia 

wielkomiejskiego Łodzi. Jest 

to ciekawy obiekt, którego 

dzieje, architekturę i wystrój 

warto poznać. Zaprojekto

wali go Otto Gehlig i Hilary 

Majewski na planie krzyża 

greckiego. Zbudowany zo

stał w latach 1889-1891 w 

stylu eklektycznym z prze

wagą cech neorenesanso- 

wych i z uwzględnieniem 

pewnych elementów romań

skich (okna). Zdobi go sześć 

wieżyczek, między którymi 

pośrodku dachu góruje ko

puła zakończona krzyżem. 

Do wnętrza prowadzą wejś

cia z trzech stron. W kon

strukcji górnych sklepień 

kościoła zaprojektowano 

koło na kwadracie, dźwigane 

przez sklepienie w kształcie 

łuku tęczy, oparte na czte

rech potężnych filarach.

W absydzie znajduje się po

lichromia przedstawiająca 
scenę Zesłania Ducha Świę

tego. wykonana w latach 

1946-1948 przez artystę ma

larza Feliksa Paszkowskie

go; obrazuje wezwanie koś

cioła. Ołtarz główny ze stiuku 

wykonał Stefan Kiełbasiński 

według projektu Feliksa Pa

szkowskiego. W oknach ko

puły, nad absydą, witraże z 
końca ubiegłego wieku, wy

konane przez Seilera z Wro

cławia, przedstawiają: Chry

stusa i apostołów - św. Pio

tra i Pawła. W noie głównej, 

duży żyrandol z XIX w. z mo

siądzu, a nad balustradą po 

obu stronach lampy ozdo
bione piastowskimi ortami, 

również odlane z mosiądzu. 

Uwagę zwiedzającego na 

pewno zwrócą figury: św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus. 

św. Antoniego i Matki Bo

skiej Niepokalanej wykona

ne w gipsie przez Hannę 
Buikową-Nałkowską w 1949 

r., rozmieszczone w niszach 
ścian nawy głównej. Intere

sujący jest w jednej z kaplic 

ołtarz Matki Boskiej Królo

wej Polski, kompozycji Pa
wła Świątkowskiego. Tutaj u- 

wagę skupia malowany 

przez Stefana Justa obraz 

Matki Boskiej Częstocho

wskiej w otoczeniu husar

skich skrzydeł, a na ich tle 

plafony z cytatami ,,Pozdro

wienia anielskiego” i pieśni 

„Bogurodzica”; wszystko 

wykonane w metaloplasty

ce.
Godna obejrzenia jest kapli

ca po prawej stronie świąty

ni, na pierwszej kondygnacji 

balkonów, a w niej ołtarz z



ROZMAITOŚCI

Łódzkie pogotowie 
ratunkowe

U schyłku XIX w Łódź zajmowała 
pierwsze miejsce w Królestwie Pol
skim pod względem liczby zatrud
nionych - pracowato tam niemal 100 
tysięcy robotników w prawie 900 za
kładach przemysłowych. Straszliwe 
warunki pracy, nędza, bezrobocie 
doprowadzały niejednokrotnie do 
buntów, strajków i innych form walki 
z okrutnym wyzyskiem, do walki o 
prawo do życia. Powszechne było 
nieprzestrzeganie przez fabrykantów 
praw robotniczych. Fabrykanci nie
chętnie zapewniali opiekę lekarska 
swoim robotnikom, mimo iż byli dc 
tego zobowiązani. Prawie nie było 
szpitali fabrycznych, zatrudniano zbyt 
mało lekarzy czy felczerów, ambula
toria były skąpo wyposażone.
W tej sytuacji starania lekarzy zrze
szonych w powstałym w 1886 r. To
warzystwie Lekarzy m. Lodzi oraz 
wielu towarzystw dobroczynnych 
mogły spowodować poprawę opieki 
zdrowotnej jedynie na drodze prywa
tnych inicjatyw i filantropii, opartych 
na dobrej woli fabrykantów. Dzięki 
długoletnim staraniom Łódzkiego 
Towarzystwa Lekarskiego i inicjaty
wie dra Władysława Pinkusa w 1899 
r. powstało Łódzkie Pogotowie Ra

tunkowe, niosące doraźną pomoc le
karską szerokim rzeszom łodzian. 
Pogotowie łódzkie miało charakter 
towarzystwa, którego celem - jak 
czytamy w statucie - było „udzielanie 
bezpłatnej doraźnej pomocy lekar
skiej w nieszczęśliwych wypadkach 
zdarzających się na ulicach m. Lodzi, 
we wszystkich miejscach publicz
nych, w fabrykach, zakładach, na ko
lejach żelaznych :tp. w obrębie m. 
Lodzi..." A dalej, „...dla osiągnięcia

obrazem Matki Boskiej O- 

strobramskiej pokryty su

kienką kutą w metalu, ozdo

biony koronami, malowany 

przez malarza Gintowta 

Dziewałtowskiego. Ołtarz 

wykonał Paweł Jóger, a po

lichromia jest dziełem Mie

czysława Saara.

Zainteresować powinien też 

obraz Matki Bożej Królowej 

Polski malowany w 1945 r. 
przez Feliks’’•Paszkowskie

go, znajdujący się w kaplicy 

katechetycznej. Obraz ten 

przedstawia Matkę Bożą na 

tle płonącej stolicy i Zamku 

Królewskiego, siedzącą na 

tronie z Dzieciątkiem Jezus 

na kolanach. U stóp Marii 

tarcza z białym orłem ople

ciona cierniową koroną. Nie

trudno odczytać tu głęboką 

symbolikę, w której artysta 

przedstawił tragizm Ojczyz

ny - Powstania Warsza

wskiego w 1944 r. i całej o- 

kupacji niemieckiej.

Jeżeli znajdziesz się w świą

tyni podczas nabożeństwa, 

posłuchasz wspaniałych 46- 

głosowych organów o czte

rech manuałach, wykona

nych w 1894 r. przez firmę 
Schlag i Synowie ze Świdni

cy.
Tak więc kościół Zesłania 
Ducha Świętego jest typo

wym przykładem tendencji w 

architekturze oiaz sztuce ro

dzącego się i szybko rozwi

jającego. wielkiego miasta 

przemysłowego. Zachęcam 

do zwiedzenia tej świątyni 

jako jednego z najstarszych i 

najpiękniejszych zabytków 

łódzkich.

ks. Jerzy Spychała
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celu Towarzystwo: a) urządza w róż
nych częściach miasta w miarę po
trzeby i środków Towarzystwa stacje 
ratunkowy w których w ciągu dnia i 
nocy powinien znajdować się dyżu
rny, b) utrzymuje na stacjach wozy 
sanitarne, nosze ze wszelkimi urzą
dzeniami i instrumentami konieczny

mi dla udzielania doraźnej pomocy 
lekarskiej w wypadkach nagłych..." 
Otwarcie stacji Pogotowia nastąpiło 
w 6 miesięcy od rozpoczęcia działal
ności zarządu -1 grudnia 1899 r. Już 
następnego dnia pierwsze trzy kon
ne karetki pogotowia rozpoczęły 
swoją działalność. Pierwszą siedzibą

1. Dr Władysław Pinkus - inicjator i 
długoletni kierownik łódzkiego po
gotowia
2. Pierwsza siedziba pogotowia przy 
ul. Kościuszki 9; dom rozebrano w 
1973 r.
3. Pierwsza karetka pogotowia
4. Pierwszy dziennik rejestracyjny
5. Karetka pogotowia z lat dwudzie
stych

(zdjęcia ze zb. Mirosława 
Z. Wojalskiego)

Pogotowia był niewielki dom przy ul. 
Spacerowej 9 (obecnie Aleje Kościu
szki), budynek niestety już nie istnie
je, został rozebrany latem 1973 r. Lo
kal ten nie odpowiadał jednak po
trzebom i dlatego 12 kwietnia 1906 r. 
kupiono nieruchomość przy ul. Dłu
giej 83 (obecnie Gdańskiej). I ten 
nowy lokal również nie stwarzał idea
lnych warunków do pracy, jednak po 
odpowiednich przebudowach służył 
Pogotowiu prawie pół wieku (dopie
ro w 1952 r. Pogotowie przeniosło 
się do nowoczesnego budynku przy 
ul. Sienkiewicza 137/141). Stacja Po
gotowia przy ul. Długiej, poza zabu
dowaniami administracyjnymi i gos
podarczymi w oficynie, posiadała 
salę operacyjno-opatrunkową, pokój 
lekarza dyżurnego, pokój sypialny 
oraz poczekalnię. Do 1925 r. budy
nek korzystał z oświetlenia gazowe
go (gazownia w Lodzi istnieje od 
1866 r.), dopiero wiosną 1925 r. wła
dze miejskie zdecydowały się zain
stalować .tam oświetlenie elektrycz
ne.
Dzięki ofiarne] pracy personelu zna
czenie Pogotowia Ratunkowego sta
le rosło. Już w pierwszym dniu pracy 
Pogotowia - 2 grudnia 1899 r. udzie
lono o godz. 430 pomocy przy poro
dzie na ulicy Dzielnej (obecnie ul. 
Narutowicza) i tegoż dnia jeszcze 

sześć razy w różnych wypadkach. 
Do końca tego roku Pogotowie inter
weniowało 204 razy. W 1900 r. liczba 
wezwań wynosiła 2659, w 1901 - 
2838,1902 - 3155. Ogółem w ciągu 
pierwszych 25 lat przyjęto 84 994 we
zwania, w tym 76 827 do wypad
ków.
Szczególną jednak potrzebę istnie
nia Pogotowia odczuli mieszkańcy 
Lodzi w czasie rewolucji 1905 r. i w 
latach 1905-1907. Najbardziej obfity 
w wypadki był okres walk między ro
botnikami a policją carską i żołnie
rzami w pamiętne dni czerwcowe 
1905 r. W ciągu owych trzech dni le
karze i personel Pogotowia praco
wali z ogromnym poświęceniem i 
mimo zmęczenia karetki bezustannie 
jeździły po mieście, udając się na
tychmiast tam, gdzie usłyszano dłuż
szą strzelaninę. Zmęczone konie wy
mieniano co kilka godzin. W owym 
czasie stosowano jeszcze konne ka
retki zakupione w 1899 r. Pierwsze 
łódzkie karetki Pogotowia jadąc do 
wypadku stosowały ustne trąbki dla 
sygnalizacji alarmowej. To z tego ok
resu zachowała się bałucka piosen
ka:

„jedzie, pędzi Pogotowie, 
jedzie tu i tam 
zajechało na Bałuty, 
zatrąbiłonam..."

W 1905 r. czytelnicy „Neue Lodzer 
Zeitung" widząc potrzebę istnienia 
Pogotowia, a także ofiarność jego 
pracowników w niesieniu pomocy 
rannym uczestnikom walk rewolucyj
nych, zakupili z własnych składek 
karetkę, na której widniał tytuł gazety. 
Była to czwarta karetka konna i kur
sowała aż do 1924 r„ kiedy zlikwido
wano tabor konny Pogotowia i zastą
piono go samochodowym, przysto
sowanym do transportu chorych. W 
1912 r. Pogotowie otrzymało wyko
nany w berlińskiej fabryce samo
chód przystosowany do przewozu 
chorych, który jednak ze względów 
technicznych, braku przepisów ru
chu drogowego i fatalnego stanu 
bruków miejskich (a często ich bra
ku) nie mógł być wykorzystywany. W 
czasie pierwszej wojny światowej 
wycofujące się władze rosyjskie za
brały samochód. Okupacyjne władze 
niemieckie nie dbały o Pogotowie, a 
często nawet dokonywały rekwizycji 
koni.
W okresie międzywojennym w spo
sób planowy zostały stworzone pod
stawy materialne działalności Pogo
towia. Początkowo byty to dotacje z 
funduszy łódzkiego magistratu, a po 
1919 r...Pogotowie pozostawało już 
na budżecie miasta, choć dopiero 3 
kwietnia 1924 r. stało się jedną z a- 
gend Wydziału Zdrowotności Pu
blicznej i występowało pod nazwą: 
„Miejskie Pogotowie Ratunkowe".

Mirosław Z. Wojalski
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Ławy mięsne
0 wielu istniejących dawniej obiek
tach juz zapomniano, a jeszcze kilka
dziesiąt lat temu trudno było wyobra
zić sobie bez nich normalne funkcjo
nowanie miasta, Ola jednych okazał 
się bezlitosny postęp techniczny i i- 
dąca za tym wzrastająca konkuren
cja losy innych wypełniły się w koń
cu drugiej wojny światowej.
Do takich obiektów należą ławy 
mięsne Głównego Miasta w Gdań
sku.' Jedyne ślady po nich znaleźć 
jeszcze można w archiwach Katedry 
Historii i Teorii Architektury Politech
niki Gdańskiej oraz w Archiwum Pań
stwowym w Gdańsku w zachowa
nych bezcennych księgach grunto
wych Bystre oko wytrawnego turysty 
dostrzeże tajemnicze zmiany w po
sadzkach chodników w rejonie ul. 
Mariackiej i Św. Ducha przy Domu 

Ferberów (dziś plebania kościoła 
Mariackiego). Są to próby zaznacze
nia granic tego obiektu przez konse
rwatorów i historyków architektury 
Są one jednak nie dość czytelne i 
jednoznaczne, aby można było się z 
nich czegoś domyślić o stojącym tu 
niegdyś budynku. A jeszcze w u- 
biegłym stuleciu stały tutaj ławy 
mięsne - główny punkt zaopatrywa
nia się w świeże mięso mieszkańców 
Głównego Miasta. Dawnego znacze
nia tego miejsca, zwłaszcza dzisiaj, 
nie trzeba zapewne podkreślać.

Historia gdańskich ław mięsnych 
jest ściśle związana z historią cechu 
głównomiejskich rzeżmków - jedne
go z najstarszych pechów w Gdań
sku. Mimo braku dokumentów po
twierdzających bezpośrednio rodo
wód cechu, można się. przekonać o 
jego wielowiekowych tradycjach z 
dokumentów wydawanych później 
przez królów polskich i komturów 
krzyżackich. Wiadomo, ze istniały 
trzy cechy rzeźnickie: głównomiejski, 
staromiejski i przedmiejski. Wszyst
kie miały własne prawa, własne przy
wileje. własnych „starszych cechów” 
oraz wydzielone miejsca do handlu 
mięsem.
Cech głównomiejski łączył ze sobą 
także tradycje cechu Młodego Mia
sta (które istniało zaledwie 75 lat). Po 
jego zniszczeniu w 1455 r. rzeżnicy 
Głównego Miasta przyjęli swoich 
młodomiejskich kolegów wraz z ich 
przywilejami. Przywileje te potwier
dzali później wielokrotnie królowie 
polscy od Zygmunta Augusta do Au
gusta II Sasa.
O ławach mięsnych na Głównym 
Mieście wiadomo, ze powstały one 
prawdopodobnie w 1347 r. Z całą zaś 
pewnością można stwierdzić; ze już 
przed 1357 r, zostały rozbudowane, 
gdyż w tym czasie mówiono o ła
wach starych (antlqua macella) i no
wych (nova macella). Potwierdzają to 

zapisy w księgach gruntowych po
chodzących właśnie z tego okresu. 
Istnieje również księga gruntowa do
tycząca samych ław mięsnych Głów
nego Miasta. Księga ta była używana 
w latach 1420-1814 Na jej podsta
wie oraz na podstawie przedwojen
nej inwentaryzacji części law od ul. 
Mariackiej można w miarę dokładnie 
odtwor-zyć ich wygląd. Biegły one 
prostopadle od ul. Mariackiej 53 do 
ul. Św. Ducha 43 (numeracja histo

ryczna) wzdłuż budynku plebanii 
kościoła Mariackiego oraz baroko
wej Kaplicy Królewskiej. W formie 
czterech ciągów ustawione były 
wzdłuż wąskich, częściowo zadaszo
nych pasaży. Ciągi te miały swoje 
nazwy: Plebański, Żebraczy, Domini

kański i Wodny. W księdze grunto
wej jatek każdy z tych ciągów ma 
określoną liczbę rubryk odpowiada
jących poszczególnym straganom. I 
tak Ciąg Plebański miał 18 straga
nów, Żebraczy az 20, podobnie oba 

pozostałe. Stragany były małymi po
mieszczeniami o wymiarach około 2 
x 2 do 2.5 m. Drewniana płyta zamy
kająca stragan służyła po jego otwar
ciu jako blat-ława. Materiałem budo
wlanym, z którego wzniesiono ławy 
było drewno; wykonano z niego 
więżbę dachową i prawdopodobnie 
ściany oddzielające poszczególne 
stragany. Skrajne mury, w tym elewa
cje, zbudowano z cegły, choć nie 
można wykluczyć, ze pierwotnie były 
one drewniane. Na początku XIX w. 

fasady od ui. Mariackiej i Św. Ducha 

utraciły pierwotny gotycki charakter, 
otrzymując częściowo wystrój klasy- 
cystyczny.
W 1880 r. cech rzeżników zrezygno
wał z części ław od ul. Św. Ducha i 

wybudował sobie w tym miejscu o- 
gromną, eklektyczną kamienicę 
czynszową, przytłaczającą skalą i 
wystrojem sąsiadującą z mą Kaplicę 
Królewską, Wybudowanie w 1896 r, 
w miejscu dawnego klasztoru domi
nikańskiego hali targowej przesądzi
ło o losach pozostałej części jatek. 
Były one od tego czasu wynajmowa
ne na cele składowe, a pod koniec 
lat trzydziestych mieściły warsztat 
stolarski. Los ław mięsnych Główne
go Miasta dopełnił się w trakcie dzia
łań ostatniej wojny, kiedy legły one w 
gruzach, podobnie jak całe Główne 
Miasto.
Po wojnie zapomniano o dawnych 
ławach mięsnych i nie odbudowano 
ich, podobnie zresztą jak większej 
części południowej pierzei ul. Św. 

Ducha. Od kilkunastu lat przywraca 
się na Głównym Mieście prastare

1.2. Lawy mięsne Gtównego Miasta 
w Gdańsku: próba rekonstrukcji 
przekroju poprzecznego (1) i planu 
(2) z zaznaczonym schematem zabu
dowy mieszkalnej między ulicami 
Mariacką i Św. Ducha
3.4. Stan ław mięsnych przed (3) i po 
restauracji (4) w 1935 r.

(rys. Sławomir Swięciochowski)
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tradycje Jarmarku Dominikańskiego, 
który dotychczas nie doczeka) się 
właściwej oprawy architektonicznej. 
Może wobec tego należałoby pomy

śleć nad odbudową i adaptacją po
łudniowej pierzei ul. Św. Ducha oraz 

ław dla potrzeb tej imprezy.
Sławomir Święciochowski

Akcja cmentarze

Opiekun w Pińczowie
Efektem prowadzonej od 1980 r. AK
CJI CMENTARZE w „Spotkaniach z 
Zabytkami’’ jest zapewne wiele ura
towanych cmentarzy, wiele nagrob
ków, figur, o których zapomniano lub 
które na nowo odkryto. Do efektów 
zaliczyć można także zwrócenie uwa
gi władzom lokalnym i konserwator
skim na zaniedbane cmentarze, zain
teresowanie ich historią szerszego 
ogółu społeczności, próby opisu i o- 
ceny ich stanu, a także w wielu wy
padkach wykonanie dokumentacji 
fotograficznej, która nawet robiona 
przez amatorów ma swoją olbrzymią 
wartość dokumentalną. Moim 
skromnym zdaniem prowadzona ak
cja spełniła jeszcze inne ważne za
danie - zgromadziła wokół sprawy 
cmentarzy dużą liczbę wrażliwych na 
sztukę ludzi o różnych profesjach, lu
dzi z pasją, potrafiących poświęcić 
swoją energię, czas, a nierzadko pie
niądze na uruchomienie tzw. inicjaty
wy społecznej. Do takich ludzi należy 
Jan Górecki z Pińczowa.
Problem pińczowskiego cmentarza 
katolickiego liczącego juz prawie 200 
lat nabrzmiewał całe lata, w czasie 
których niszczono jego nagrobki, tra-

1. Zniszczona najstarsza część 
cmentarza 

wił je czas i brak opieki. Próby upo
rządkowania ' zabytkowej części 
cmentarza u podnóża wzgórza Św. 

Anny podjął w 1978 r. ówczesny dy
rektor Muzeum Regionalnego w Piń- 
czowie Ryszard Zięzio. Osobą, która 
me tylko uczestniczyła przy rozmo
wach z władzami kościelnymi i kon
serwatorskimi, ale zaczęła działać, 
był właśnie Jan Górecki, pracownik 
tegoż muzeum, postać powszechnie 
znana w Pińczowie, o barwnej i cie
kawej osobowości. W krótkim czasie 
doprowadził do wydzielenia i ogro
dzenia najstarszej części cmentarza, 
zabezpieczenia przed dalszą dewa
stacją części, w której znajduje się 
ponad 30 nagrobków z XIX w. zrobio
nych ze słynnego pińczowskiego 
wapienia. Wykonał dwie tablice infor
macyjne oraz oznakował najwartoś
ciowsze nagrobki. Prowadzone pra
ce zabezpieczające uzupełnia robie
niem fotograficznej dokumentacji 
zniszczeń cmentarza i zabytkowych 
nagrobków.
Ogrom pracy włożonej we wstępne 
zabezpieczenie zabytku zaczął o- 
wocować. Poświęcenie Jana Góre
ckiego dostrzeżono w Kielcach, skąd 
władze konserwatorskie przyszły z 
pomocą, oraz w samym Pińczowie, 
gdzie idea ratowania cmenlarza zy-
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CMENTARZE
W PIŃCZOWIE

CMENTARZ KATOLICKI W PIŃCZOWIE 
LICZV PRAWIE 200 LAT / DO KOŃCA XVIII w. ZMARŁYCH 

CHOWANO PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM I KLASZTORZE 
POPAULINSKIM/. POCHOWANO TU KILKA POKOLEŃ PIN - 
CZOWIAN. NIELICZNE JUZ ZACHOWANE NAGROBKI 
/NAJSTARSZY Z 1810 R./ MAJĄ WYSOKA WARTOŚĆ ARTY
STYCZNĄ I DOKUMENTUJĄ DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH WAR
SZTATÓW KAMIENIARSKICH. DLA ICH OCHRONY POWSTAJE 
PIERWSZE W WOJ.KIELECKIM LAPIDARIUM.

2.3,4. Różne rodzaje nagrobków
5. Wykonana przez Jana Góreckie
go tablica

(zdjęcia: Jan Górecki)

skata uznanie. Do prac zgłosili się 
uczniowie szkół pińczowskich: Li
ceum Ogólnokształcącego i Szkoły 
Zawodowej. Ratowanie cmentarza 
weszło w następny etap. Konserwa
tor wojewódzki sfinalizował budowę 
stałego ogrodzenia, projekty dopro
wadzenia wody, energii elektrycznej i 

budowę obiektu niezbędnego do 
prowadzenia prac konserwatorskich. 
Do końca kwietnia 1988 r. doprowa
dzono już wodę do zabytkowej częś
ci cmentarza, zgromadzono materia
ły do wykonania instalacji elektrycz
nej również na potrzeby konserwato
rów kamienia oraz zrobiono doku
mentację obiektu dla pracowni ka
mieniarskiej.
Poważny niepokój budzi brak spe
cjalistów do opracowania kart inwen
taryzacyjnych cmentarza. Jan Góre
cki jest jednak dobrej myśli, sądzi, że 
przy dalszej dobrej współpracy z
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władzami konserwatorskimi i koś
cielnymi, przy rosnącej liczbie osób 
życzliwych sprawie i oferujących po
moc i ten problem uda się rozwiązać.

Najważniejsze jest to, że jeszcze je
den cmentarz znalazł dobrego opie
kuna.

Jerzy Duda

Akcja cmentarze

\N Piotrkowie
Jedynymi śladami zamieszkującej w 
Piotrkowie Trybunalskim od XVI w. 
ludności żydowskiej są synagoga i 
kirkut. O ile odbudowana po znisz
czeniu jej przez hitlerowców bóżnica 
znana jest bliżej dzięki artykułowi J. 
Baranowskiego i H. Jaworowskiego 
(„Biuletyn Żyd. Inst. Hist.”, nr 57, 
1966, s. 121-133), to cmentarz i znaj
dujące się na nim zabytkowe mace
wy nie doczekały się dotychczas 
żadnego opracowania. Tymczasem 
jest to jeden z największych (około 2 
ha) i najstarszy tego typu zachowany 
zabytek w regionie piotrkowskim, a 
wiele pochodzących z przełomu XVIII 

i XIX w. nagrobków ma wysoką war
tość artystyczną i historyczną.
Cmentarz został założony w 1792 r. 
na gruntach podmiejskich, zwanych 
„Zagórkami” - zapewne na terenie 
znacznie mniejszym niż obecny. 0- 
piekę sprawowało nad nim bractwo 
„Chewra Kadusza”, a następnie, po 
likwidacji kahału piotrkowskiego 
(1822 r.) - Dozór Bóżniczy. Na prze
łomie lat dwudziestych i trzydzie
stych XIX w. „Chewra Kadusza" zo
stała reaktywowana i dotrwała do 
1910 r„ kiedy zlikwidowano ją za po
bieranie nadmiernych opłat za po
chówki. Od 1916 r. zastąpiło ją sto-

1. Macewa Bejli, córki Menocha (zm. 
1810 r.); przykład typowej kompozy
cji powierzchni macewy
2. Macewa nieznanej kobiety (zm. 
1829 r.) z częstym na cmentarzu mo
tywem symbolicznej płaskorzeźby - 
dwugłowym ortem z literami PN na 
piersi; silnie uszkodzona inskrypcja 
uniemożliwia ustalenie imienia zmar
łej

warzyszenie „Chased szel Emes". W 
czasie drugiej wojny światowej na 
cmentarzu chowano ofiary hitlero
wskiego terroru; w tym też okresie 
nastąpiła szybka dewastacja obiek
tu, pogłębiona w okresie powojen
nym brakiem stałej opieki. Obecnie 
cmentarz jest zaniedbany i zarośnię
ty dziką roślinnością; wiele macew 
leży na ziemi, często pod grubą 
warstwą liści i ściółki, wiele jest u- 
szkodzonych przez wpływy atmosfe
ryczne i rozrastającą się roślinność. 
Najstarsza część cmentarza położo
na jest na dwu niewysokich pagór
kach, około 130-170 m od bramy 
głównej i 60-80 m na północ od wy
sadzanej kasztanowcami alei. Znaj
dują się tu pochówki z końca XVIH i 
początku XIX w. Zgodnie z tradycją, 
zmarli umieszczeni są obok siebie 
niezależnie od związków rodzinnych, 
oddzielnie kobiety, oddzielnie męż

czyźni; wyjątki od tej zasady są nie
zwykle rzadkie.
Wszystkie występujące tu nagrobki 
mają tradycyjną dla Żydów aszkena- 
zyjskich formę macewy i orientowa
ne są na wschód. Datę ich powstania 
stosunkowo łatwo ustalić, gdyż zwy
czaj nakazywał ustawienie macewy 
w pierwszą rocznicę śmierci. Różnią 
się one między sobą wymiarami, co 
świadczy o rezygnacji z przestrzega
nia dawnej zasady, że wszystkie ma
cewy winny mieć jednakową wyso
kość, aby symbolizować równość 
wszystkich w obliczu śmierci. Wyko
nane z piaskowca, półkoliście lub 
póteliptycznie zwieńczone, mają jed
nolity schemat kompozycyjny: w 
górnym polu -symboliczna płasko
rzeźba, często zawierająca początek 
inskrypcji - hebrajskie litery PN (pe 
nun); poniżej, na zazwyczaj bogato 
obramionej tablicy epitafijnej, często 
wykonana wypukłymi literami zasad
nicza inskrypcja. Wyjątkowo tekst e- 
pitafium zajmować może całość 
przedniej powierzchni nagrobka; je
dynym językiem inskrypcji jest he
brajski.
Mimo ogólnego podobieństwa, ma
cewy prezentują bogatą różnorod
ność form, wyrażającą się szczegól
nie w odmienności motywów i kom
pozycji płaskorzeźb. Temat ich sym-
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boliki był juz wielokrotnie poruszany 
(zob. M. Krajewska, Cmentarze żydo
wskie - mowa kamieni, „Znak" nr 2- 
3,1983, s. 397). Z tej też racji niecelo
we wydaje się podawanie rozwiązań 
znaczeń poszczególnych przedsta
wień. Najczęstsze symbole występu
jące na macewach - to korona, lew, 
orzet dwugłowy i świecznik, oprócz 
nich pojawiają się: dłonie w geście 
błogosławieństwa, dzban, księgi, pu
szka ofiarna, gołąb, winne grona, wąż 
potykający własny ogon, jeleń, zła
mane drzewo. Płaskorzeźby na ma
cewach pochodzących z przełomu 
XVIII i XIX w. wyróżniają się szczegól
nie interesującym wykonaniem - sil
nym wysunięciem kompozycji przed 
płaszczyznę tła, dającym niezwykle 
interesujące efekty przy bocznym o- 
świetleniu.
Wykonanie większości napisów du
żymi i plastycznymi literami pisma 
kwadratowego umożliwiło szerokie 
zastosowanie różnego rodzaju o- 
zdobników. Najczęściej wykorzysty
wana w tym celu była litera L (lamed) 
- jej zakończenia ozdobione są wy
pustkami w kształcie listków, rozd
wojonych skręconych wężyków lub 
ptasich główek, czasem stykających 

się ze sobą dziobami, nawet nad 
inną literą. Do pozostałych znaków 
pisarskich dołączony jest często z 
lewej górnej strony dodatkowy wy
pustek: tylko w wypadku litery M 
fmemjjest on połączony ze środko
wą częścią jej pionowej laski. 0- 
zdobniki występują też na połącze
niach (zrostach) liter, tzw. ligaturach. 
Czasem taka ligatura staje się cała 
ważnym elementem zdobniczym, nie 
tracąc przy tym nic ze swej komuni
katywności - dotyczy to szczególnie 
skrótu LFQ (Utrat qatan - według da- 
tacji skróconej) występującego w da- 
tacji prawie każdego epitafium. 0- 
zdobniki mogą występować też nie
zależnie od liter, wtedy przybierają 
postać wici roślinnych, oddzielają
cych od siebie poszczególne wersy 
Część ozdobników pełni funkcję do
datkową znaków sygnalizujących a- 
brewiację lub datację. Użycie ich jed
nak nie podlega żadnym regułom. 
Treść inskrypcji jest w dużym stop
niu podobna. Nie różnią się one tak
że wiele od inskrypcji z innych pol
skich miejscowości i późniejszych 
okresów. Zawierają podstawowe 
dane biograficzne zmarłych (imię.

3. Macewa Lachy córki Jehudy (zm. 
1809 r.); widoczny rozpoczynający 
się proces erozji powierzchni tablicy 
epitafijnej

(zdjęcia: Jacek Walicki)

imię ojca, dokładna data śmierci po
dana według kalendarza żydowskie
go) - nazwiska jednak tu nie wystę
pują, gdyż były one wówczas ele
mentem obcym, narzuconym przepi
sami, nie używanym między członka
mi własnej społeczności, dla której 
przeznaczone były - z racji języka - 
teksty epitafiów. Najczęstszy typ ins
krypcji reprezentować może tekst za
mieszczony na macewie Bejli. córki 
Menocha: „Tu spoczywa / kobieta / 
poważna, pokorna / i łaskawa / pani 
Bejla córka Menocha / naszego 
pana / nauczyciela, sędziego, prawe
go kapłana błogosławionej pamięci 
Zmarła714 i/ar roku 570 według data- 
cji skróconej (19 czerwca 1810 r.)/ 
Oby dusza jej miała udział w życiu 
wiecznym".
Inskrypcje zamieszczane na nagrob
kach męzczyzn mają czasami bar
dziej rozbudowany charakter: „Tu 
spoczywa / ten ojciec mądrości / oj
ciec miłosierdzia / oh, ten mąż uczo
ny nasz nauczyciel / Zejw Wolf syn

rabi / Szmula błogosławi one/ pamię
ci. Zmart/20 kislew roku 559 według 

datacji skróconej (30 października 
1788 r.)/ Oby dusza jego miała udział 
wżyciu wiecznym."
W najstarszej części cmentarza znaj
duje się około 100 macew z lat 1795- 
1850. Inne macewy me mają tak du
żej wartości zabytkowej: cechują je 
typowe kształty i zdobnictwo, wystę
pujące również na wielu innych 
cmentarzach żydowskich środkowej 
Polski. Wokół zrujnowanego ohelu 
grupują się nagrobki ludzi bogat
szych, cechujące się odstępstwami 
od tradycyjnego wzoru. Jest ich jed
nak niewiele i me reprezentują one 
większych walorów artystycznych.
Ogólna liczba zachowąnych nagrob
ków wynosi, jak to można ustalić na 
podstawie prowizorycznych i niepeł
nych obliczeń, kilka tysięcy. Ich los 
wydaje się przesądzony, gdyż mimo 
ogrodzenia i cmentarnego stróża, 
nikt nie dba o konserwację starych 
macew. Tylko położone przy wejściu 
kwatery osób zamordowanych przez 
hitlerowców otoczone są opieką 
Huty Szkła „Kara". Nie zmienia to 
jednak ogólnego wrażenia zaniedba
nia jednego z najciekawszych, choć 
mało znanych zabytków miasta.

Jacek Walicki

A jednak można...

Obecny Miejski Ośrodek Kultu

ry, poprzednio Klub „Relax", a 
jeszcze wcześniej zajazd „Pod 
Czarnym Niedźwiedziem" - to 
jeden z obiektów osiemnasto
wiecznej zabudowy tworzącej o- 
toczeme kościoła Św. Krzyża w 

Jeleniej Górze.
Budynek dawnego zajazdu zo
stał gruntownie zmodernizowa
ny na przełomie XIX i XX w. Jego 
wystrój architektoniczny nawią

zuje do secesji i jednocześnie 
do architektury skandynawskiej. 
Do końca lat siedemdziesiątych 

znajdował się tu klub młodzieżo
wy i nie remontowany obiekt z 
wolna popadał w ruinę. W 1980 
r. zamknięto go ze względu na 
stan techniczny grożący kata
strofą budowlaną. Nie było kon

cepcji dalszego użytkowania 

budynku, nie można tez było 
znaleźć wykonawcy remontu 
Wreszcie postanowił się nim za
jąć Wojewódzki Dom Kultury, 

przeznaczając budynek na Miej
ski Ośrodek Kultury. Wraz z u- 
żytkownikiem znalazły się środki 
finansowe i wykonawca remon
tu - Przedsiębiorstwo Zagra
niczne „Renopol” z Legnicy, 
które jako zasadę przyjęło za

chowanie i wyeksponowanie e- 
lementów i cech architektonicz
nych budynku z ostatniej prze
budowy na przełomie stuleci, 

przy jednoczesnej adaptacji o- 
biektu do nowej funkcji. Remont 

rozpoczęto w styczniu 1986 r. i 
po 19 miesiącach - 27 września 
1987 r. - budynek przekazano 
użytkownikowi.
W tym czasie wykonano remont
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drewnianej więżby dachowej i 
pokrycia dachu, wymienione zo
stały okna lukarnowe, a drew
niane stropy na ognioodporne; 
wymienić trzeba także byto 
wszystkie instalacje. Przeprowa
dzono konserwację wystroju 
sztukatorskiego i boazerii znaj
dującej się w salach reprezenta

cyjnych, w hallu położono nową 
posadzkę kamienną, zrekon
struowano znajdujący się w nim 
witraż, na elewacji położone zo
stały nowe tynki i kamienny co
kół; prace byty prowadzone we
dług wytycznych wojewódzkie
go konserwatora zabytków.
Szybkie tempo robót początko-

1. Tak wyglądał budynek w 1980 r. 
2.3. Prace renowacyjne w 1986 r.
4 Budynek po zakończeniu prac
5 Obiekt wizytuje minister kultury 
prof. A Krawczuk

(zdjęcia: Piotr Komorowski)

wo zaskoczyło inwestora, który 

był przygotowany na co naj
mniej ich cykl czteroletni. Mimo 
stosunkowo dużych nakładów 

finansowych poniesionych 
przez władze administracyjne, 
skrócenie czasu remontu do 19 
miesięcy przyniosło inwestoro
wi dużo oszczędności, biorąc 

pod uwagę stały wzrost cen u- 
sług i materiałów budowlanych, 
o czym należy pamiętać w tak 
trudnych dla zabytków cza

sach.
W końcowym etapie remontu 
budynek wizytował minister kul
tury i sztuki prof Aleksander

Krawczuk, który powiedział, że 
pieniądze - częściowo pocho
dzące z Narodowego Funduszu 
Rozwoju Kultury - zostały do
brze wykorzystane. Jakość wy
konanych prac została też wy
soko oceniona przez użytkowni
ka: ... efekt waszej pracy budzi

szczery podziw i uznanie nie tyl

ko mieszkańców naszego mia
sta. ale również odwiedzających 

nas przedstawicieli władz cen
tralnych i gości zagranicznych. 
Wyrażamy jednocześnie duże u- 

znanie dla bezpośrednich wyko
nawców za wysoką jakość, 

sprawność organizacyjną i dob

rą współpracę z inwestorem." 
Można było - jak to się dzieje z 
wieloma obiektami zabytkowymi 
- dopuścić do dewastacji, a na
stępnie do rozbiórki. Stało się 
inaczej. Życie jeszcze raz poka

zało, że jeśli się chce - to jednak 

można...
(wa)
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„Na Kotłowem”
Przy ul. Westerplatte 18 w Krakowie 
stoi budynek oznaczony na fasadzie 
emblematem dawnego cechu rzeźni- 
ków i masarzy - głową wołu oraz na
pisem ..Kotłów”. Niewielu turystów, a 
nawet mieszkańców Krakowa koja
rzy to godło i napis z bogatą historią 
rzemiosła krakowskiego, które przez 
wieki odgrywało ważną rolę w życiu 
miasta.

Dom „na Kotłowem”uznany został za 
zabytkowy w 1974 r. Zbudowano go 
w 1878 r. w miejscu poprzednio zbu
rzonego - w okresie likwidowania 
murów miejskich - budynku rzeźni- 
ków krakowskich. Jak wynika z daw
nych dokumentów, dzieje tego domu 
sięgają początku XIII w., gdy część 
miasta przeznaczona była dla dzia
łalności rzeżników, pędzenia bydła i 
jego uboju. Według przywileju loka
cyjnego Krakowa z 1257 r. znajdowa
ły się tam pomieszczenia dla bydła, 
rzeźnie, jatki do sprzedaży mięsa i 
siedziba cechu. Z upływem czasu ze 
względów sanitarnych działalność tę 
przeniesiono poza mury miejskie, 
tam gdzie obecnie znajduje się dom 
„na Kotłowem". Nazwa ta znana była 
już w XVI w„ o czym świadczy przy
wilej króla Zygmunta III Wazy z 1588 
r.:... ażeby miejsce służące rzeżni-
kom do bicia bydła leżące poza bra
mami św. Mikołaja i Bramą Nową na 
przedmieściu Krakowa-Kutlovie wol
ne było od dawania stajen, nawet w 
czasie pobytu króla w Krakowie...1’ 
Spolszczona nazwa „Kotłów" po
chodzi z języka niemieckiego (kutel- 
hof, kuthlov) i oznacza rzeźnię. W 
XVIII w. nazwa ta przeniesiona zosta
ła na siedzibę cechu rzeżników i ma
sarzy (zwanych także wędliniarza- 
mi).

Cech rzeżników należał do najbogat
szych w mieście i bronił jego murów, 
gdy zachodziła taka potrzeba. 
Świadczył też wiele fundacji na rzecz 

miasta, jak np. w wypadku odnowie
nia katedry wawelskiej. Ta hojność 
pozostała do dzisiaj w tradycji rze
miosła krakowskiego.
Kiedy ubój bydła przyjęły przedsię
biorstwa miejskie, w domu cecho
wym mieściła się kancelaria cechu. 
Do 1930 r. odbywały się także egza
miny czeladnicze i mistrzowskie. 0- 
becnie cech rzeżników i masarzy już 
nie istnieje, lecz dom „na Kotłowem” 
nadal służy rzemiosłu jako miejsce 
spotkań i zebrań cechowych oraz

1. Fasada domu cechowego
2 3. Wnętrza sali

(zdjęcia: 1 - Jerzy Kisielewski,
2, 3 - Marek Lasyk)

różnych uroczystości. W budynku 
zachowały się lokale klubowe i duża 
reprezentacyjna sala w stylu secesji, 
ozdobiona portretami królów pol
skich z pocztu Jana Matejki. Są także 
portrety dawnych cechmistrzów, wy
konane przez Wojciecha Kossaka i 
Wojciecha Weisa. Wród tych pamią
tek znajduje się rysunek godła ce
chowego wykonany przez Jana Ma
tejkę oraz akwarela pędzla malarza 
Połonczyńskiego z XIX w. z inskry
pcją: „Sławetny cech rzeżników 
przygotowujący się do obrony Bra
my Mikołajskiej przeciw wojskom 
moskiewskim podczas Konfederacji 
Barskiej w 1784 r."
Izba Rzemieślnicza, która admini
struje tym domem, dokonała juz 
częściowego jego remontu. Budy
nek. choć jest jeszcze częściowo za
mieszkany, planuje się wykorzystać 
w całości dla potrzeb organizacji rze
mieślniczych Krakowa jako dom rze
miosła.

Kazimierz Kisielewski
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Informacje
W 1980 r. na Zjeździe Krajowym PTTK podkreślono potrzebę podjęcia 
inwentaryzacji krajoznawczej. Nie była to nowa inicjatywa tej organiza
cji, jako że w 1962 r. zostata wydana w obiegu wewnętrznym inwenta
ryzacja krajoznawcza ówczesnego woj. warszawskiego. Tym razem 
jednak inwentaryzacja ma objąć caty kraj.
Jakie są różnice pomiędzy inwentaryzacją zabytków a inwentaryzacją 
krajoznawczą? Inwentaryzacja krajoznawcza przeprowadzana jest si
tami ochotników amatorów, co powoduje, że ma ona charakter reje
strowania, a nie badania. Zakres inwentaryzacji krajoznawczej jest 
duży, gdyż na obszarze jej zainteresowań, w równej z zabytkami mie
rze, znajduje się środowisko przyrodnicze, obiekty współczesne, 
miejsca związane z wybitnymi ludźmi, imprezami sportowymi i wiele 
innych. Zabytki, którymi interesują się inwentaryzatorzy-krajoznawcy 
to te, które są ogólnie dostępne, a więc przede wszystkim obiekty 
budowlanej działalności człowieka. Hipotetyczny odbiorca inwentary
zacji krajoznawcze, powoduje, że jej zakres zbliżony jest do zakresu 
wiadomości, jakie można znaleźć w dobrym przewodniku turystycz

nym.
Jest szansa, że wolontariusze z PTTK w trakcie inwentaryzacji krajo
znawczej dołożą swoją cegiełkę do stanu wiedzy na temat zabytków w 
Polsce

Robert Osiecki

★ ★ ★

Wojewódzka Komisja Opieki nad Zabytkami ZW PTTK w Opolu posta
nowiła rozwiązać zaniedbany od lat problem stosownej informacji na 
ważniejszych obiektach zabytkowych. Ustalono, ze do września 1990 
r„ kiedy w Opolu odbędzie się kolejny Kongres Krajoznawstwa Pol
skiego, większość liczących się obiektów opatrzona zostanie tablica
mi informacyjnymi. Ich fundatorami będą-zgodnie z postanowieniami 
Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach - bezpośredni właścicie
le i użytkownicy zabytków oraz miejscowi naczelnicy i prezydenci 
miast i gmin. Z pomocą w tym zakresie pospieszyło PP Pracownia 
Sztuk Plastycznych w Opolu, podejmując się wykonania tablic z trwa
łej sitodrukowej blachy oraz renowacji tablic już istniejących. Koszt 
jednej tablicy skalkulowany został w granicach 10-30 tys. zł. Oczywiś
cie nie wyklucza to możliwości wykonania tablicy we własnym zakre
sie, np. taniej albo bezpłatnie, ale tekst do niej musi być zatwierdzony 
przez opolskie Biuro Dokumentacji Zabytków.
Społeczni opiekunowie zabytków przeprowadzają obecnie rozeznanie 
co do istniejących w tym zakresie potrzeb, pomagają w zbieraniu na 
ten cel środków, a po wykonaniu tablic pomogą zainstalować je na 
obiektach.

Ryszard Hładko

★ ★ ★

Rozpoczęła się prawdziwa praca przy remoncie hotelu „Bristol" w 
Warszawie. Biuro Projektowe „Budopol” dostarczyło wreszcie doku
mentację techniczną i oddział Konserwacji Architektury Monumental
nej PKZ przystąpił do robót wewnątrz budynku; prace przy odnawia
niu elewacji mają zacząć się w 1989 r. Zakres robót uległ poszerzeniu: 
okazało się m.in. źe zachodzi konieczność wymiany wszystkich stro
pów, a nie jak dotychczas przypuszczano tylko 40%. Mimo tego - jak 
zapewniają w PKZ - termin oddania „Bristolu" w 1991 r. będzie dotrzy
many. Będzie to 11 rok od chwili zamknięcia hotelu i w niczym nie 
zmienia się wymowa naszych materiałów o remoncie „Bristolu" - 
felietonu Chochoły w Bristolu (tv 2,1987, s. 16) oraz artykułu Syndrom 
KAM(nr 3.1987, s. 44). „Bristol" na zawsze pozostanie „bardzo ciem
ną plamą nasze/ gospodarności i konserwacji zabytków”, a KAM - 
„Konserwatorskim Alibi Marnotrawstwa”.

Szanowna Redakcjo.1
Niejednokrotnie lektura „Spo

tkań” nie jest wesoła, ani nawet 
pogodna. Coraz częściej pismo 
staje się po prostu rejestrem gi
nących zabytków. Uważam, że 
nie jest przesadą mówienie o gi
nących czy umierających zaby
tkach. Jeżeli bezmyślny mie
szkaniec wioski, obok której 
leży piękny cmentarz z pier
wszej wojny, wyrywa z nagrob
ków żeliwną tablicę, aby z niej 
uczynić wycieraczkę (przypadek 
znam), to przyczynia się do 
śmierci tegoż cmentarza. Ob
serwowałem bardzo liczne przy
padki tzw. chłopskiej zaradnoś
ci. a według mnie podłego cwa
niactwa, polegające właśnie na 
rabunku rur, kamieni, drewna i 
innych „materiałów budowla
nych" z cmentarzy wojennych z

pierwszej wojny, położonych na 
rozległym terenie od Krakowa 
do Tamowa. Trzeba lojalnie 
wspomnieć o śladach ludzkiej 
pamięci oraz próbach porząd
kowania nielicznych cmentarzy. 
Dzieje się to głównie za sprawą 
księży i nauczycieli. Niestety, w 
równie zastraszającym tempie 
co cmentarze, giną dwory, zam
ki, pałace, kamieniczki w mia
stach, całe kwartały i zabytkowe 
dzielnice. Pochwalam mądrą ak
cję „Kupić, nie kupić", jest to 
wspaniały sposób na uratowa
nie minimalnej choćby cząstki 
naszego dziedzictwa. Znamy 
jednak reakcję wielu przedsta
wicieli władz na próby przejęcia 
zabytku przez prywatnego użyt
kownika. Pozwolą raczej na do
szczętne zniszczenie dworu czy 
pałacu przez dotychczasowego 
użytkownika, który wprawdzie 
doprowadza obiekt do ruiny, ale 
mieści się „w pryncypiach". 
Szanowna Redakcjo, piętnujcie i 
takich właścicieli, takich przed
stawicieli władz! Nazywajcie po 
imieniu, po nazwisku, drukujcie 
nazwę firmy, nazwisko dyrekto
ra. Czyż naprawdę cały naród 
spokojnie może patrzeć na nisz
czenie dorobku wieków, nasze
go dziedzictwa? Czy tylko lek
ceważenie i wzruszenie ramio
nami będzie odpowiedzią na na
sze protesty, na głosy nielicz
nych „fanatyków"?

Andrzej Białecki
Bartoszyce

Stolarstwo. Pracownia konserwatorska. 
★ akant ★

Renowacja mebli stylowych i artystycznej 
stolarki budowlanej.

ul. Poniatowskiego 14, 50-326 Wrocław 
tel. 21-46-93
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Szanowna Redakcjo!
Otrzymałem nowe wiadomoś

ci dotyczące cmentarza żołnie
rzy Ententy z czasów pierwszej 
wojny w okolicy Lidzbarka 
Warm. (zob. „Spotkania", nr 6, 
1987 - listy). Terenem admini
struje wieś Markajmy i cmentarz 
wpisany jest do rejestru zabyt
ków woj. olsztyńskiego pod nr. 
3740. Konserwator wojewódzki 
skierował pismo do władz gmi
ny z prośbą o zainteresowanie 
się tym cmentarzem oraz podję
cie niezbędnych działań porząd
kowych i zabezpieczających. Na 
razie ja (jestem nauczycielem) 
wraz z moimi uczniami rozpo
cząłem prowizoryczną inwenta
ryzację cmentarza, konkretnie - 
spis nazwisk. Przy okazji odkry
liśmy nowe narodowości: Angli
ka i Serba. Nie zmieniliśmy poza 
tym niczego. Rezultaty dotych
czas osiągnięte świadczą o tym, 
że z możliwością odczytania 
(całkowicie lub częściowo) na
zwisk nie jest tak źle: na ok. 2 
tys. pozycji (najwyższe numery) 
uzyskaliśmy czytelnych ok. 700, 
przy czym opracowaliśmy tylko 
ok. 2/3 cmentarza.

Zamierzam skontaktować się 
z archiwum wojewódzkim w Ol
sztynie, być może znajdują się 
tam dane dotyczące dziejów i 
pochodzenia cmentarza. Spró
buję wtedy opracować jego 
małą monografię.

Z poważaniem
Sławomir Skowronek

Lidzbark Warmiński

Szanowna Redakcjo!

Byłem przejazdem w małej 
mieścinie o nazwie Izbica Kuja

wska (woj. Włocławek). Znajduje 

się tam budynek - jeszcze na 
szczęście dobrze zachowany - 
który służył kiedyś jako bóżnica. 
We wnętrzu widoczne są ślady 

malowideł o tematyce religijnej. 
Jakież było moje zdziwienie, 

gdy na drzwiach zobaczyłem ta
blicę „Sprzedaż mebli". Dziwię 
się, że u schyłku XX w. mają 
miejsce wypadki takiej dewasta

cji. Kto jest za to odpowiedzial
ny? Kto odpowie za to przed 
przyszłym pokoleniem?

Z wyrazami szacunku

Jan Gospodarczyk
Gniezno

Z przykrością zamieszczamy 
fragment listu dotyczący oferty 
opublikowanej w rubryce „Ku
pić, nie kupić..." w numerze 3, 
1988, s. 53. Informujemy jedno
cześnie, że materiały do tej ru
bryki otrzymujemy od woje
wódzkiej służby konserwator
skiej, w tym wypadku z Biura 
Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Chełmie.
Z całej gamy propozycji zakupu 
obiektów zabytkowych najbar

dziej zainteresowała nas baszta 
obronna w Sielcu. To, co zoba

czyliśmy na miejscu, nie było 
zwyczajną dewastacją. Otóż 
ktoś, podobno pięć lat temu, do

stał od gminy Leśni owiec właś

nie tę basztę z XVI w. oraz fra

gment muru obronnego. W 
baszcie miała powstać kawiar

nia, klub czy też dobrej klasy za
jazd. Jednak nabywca zlikwido

wał ruiny baszty i zachowując 
tylko gdzieniegdzie wątek orygi

nalnego muru, wystawił „pięk

ną", nową... basztę z cegły: 
właściciel zmart jakiś czas temu. 
W środku tej budowli znajdują 
się: strop z wielkiej płyty, przeg

niła instalacja elektryczna, napi
sy na ścianach miejscowych 
„heavy metalowców", zdechłe 
koty i całe góry odchodów 

(przepraszam!). Tak więc za

miast romantycznej ruiny mamy 
„nowy zabytek"! Kto na to ze
zwolił? Nie będę już opisywał, 
jak zachowane są dwory (około 
15). które oglądaliśmy jadąc do 
Sielca i z powrotem...

Z poważaniem i symapatią

Stanisław Mancewicz
Kraków

Szanowna Redakcjo!

Korzystając z gościnnych ła
mów Waszego pisma, zwracam 
się z gorącą prośbą do czytelni
ków „Spotkań z Zabytkami". W 

związku z przygotowywaniem 
publikacji dotyczącej dawnych 

cmentarzy muzułmańskich w 
Polsce, poszukuję wszelkich 
materiałów, fotografii i informacji 
związanych z tym tematem. 
Poza cmentarzami Tatarów pol
sko-litewskich (np. Bohoniki, 
Kruszyniany, Lebiedziew, Stu- 

dzianka, Warszawa) na terenie 

naszego kraju znajdowały się 

również cmentarze muzułmań

skie - żołnierzy armii rosyjskiej, 
dziś już nie istniejące i zapom

niane (np. w Czerwonce pod 
Sochaczewem). Będę wdzięcz

ny za wszelkie informacje.

Korespondencję proszę kie

rować na adres: Arkadiusz Ko
łodziejczyk, 03-368 Warszawa, 
ul. Poborzańska 2 m. 31.

Redakcja „Spotkań z Zabytka

mi"

Uprzejmię proszę o zamiesz

czenie w dziale „Listy" następu

jącej notatki: poszukuję map, 
planów, publikacji na temat sta

rych fortyfikacji, twierdz, umoc
nień wojskowych oraz miejsc bi

tew w obszarze obecnych gra
nic Polski.

Informacje proszę przesyłać 

pod adresem: Wojciech
Oksieńciuk, ul. Świercze
wskiego 104 m. 84, 01-016 War
szawa.

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące kształcenia konserwa
torskiego oraz wszelkich usług związanych z ratowaniem za
bytków: remontami, konserwacją dzieł sztuki, prowadzeniem 
inwentaryzacji i dokumentacji zabytków, sprzedażą iub wy
mianą materiałów i narzędzi do prac konserwatorskich - pro
simy nadsyłać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w wypadku 
instytucji podpis głównego księgowego). Po przyjęciu zamó
wienia 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 - za 1/2 stro
ny. 25 000 zł - za 1 /4 strony, 20 000 zł - za pozostałe rodzaje 
reklam; w wypadku koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy sta
łym rocznym zamówieniu (6 reklam lub ogłoszeń) przysługuje 
zniżka 50%, przy zamówieniu półrocznym (3 reklamy lub o- 
głoszenia) - zniżka 25%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 180 zł. półrocznie 540 zł, rocznie 1080 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 FłSW „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 PKO BP XV Oddział w Warszawie nr 1658-201045-139-11. 
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od 
prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zleceniodawców instytucji i zakładów pracy;
Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę:
- do dnia 10 listopada na i półrocze następnego oraz na cały rok następny
- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.

Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Ilustrowany

Zbigniew Prus-Nlewladomskl

zabytkowych 
pojazdów 
konnych

SANIE ZAJDKI SANIE ZACH. EUROPEJSKIE

SANIE SZLICHTADOWE SANIE PETERSBURSKIE

Koniec (rys.: Bolesław Kobielski. repr.: Andrzej Szandomirski)



Zgierz 
- miasto 
robotnicze
1. Dom przy ul. 17 Stycznia 45 
z drugiej ćwierci XIX w.
2. Dom przy pl. Kilińskiego 
(dawny Nowy Rynek) z ok. 1830 r. 
3.4. Ta niepozorna „chałupa" przy 
ul. 22 Lipca z potowy XIX w. (3) 
ma wspaniale rzeźbione drzwi 
wejściowe (4)
5. Zabudowa ul Dąbrowskiego 5,
7 I 9 z drugiej ćwierci XIX w.

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)

krajowa 
agencja 
wydawnicza
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