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NA OKŁADCE: Frag
ment Iłży. Nad mias
tem wznosi się ruina 
zamku biskupiego 
z 1340 r. Rozbudowa
ny został ok. 1560 
i w 1670 r., spłonął na 
początku XIX w. i od 
tego czasu jest ruiną. 
Wysoka cylindryczna 
wieża postawiona zo
stała w pierwszym 
etapie budowy.

(fot. Lech Kowalski)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAAM
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
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Od redakcji
Z zakończenia sejmowego przemówienia prof. 
Bogdana Suchodolskiego: „Wreszcie (podkr. 
redakcji) zabytki, wielkie historyczne dziedzic
two polskiej kultury. Wciąż jeszcze niewystarcza
jąca jest nasza opieka, a katastrofa ekologiczna 
godzi w to, cośmy dotychczas dla nich uczynili. 
Musimy szukać nowych rozwiązań, rozwiązań 
skutecznych na miarę potrzeb, a nie tylko na 
miarę możliwości. Te możliwości bowiem nie są 
wartością stałą. Mogą i powinny rosnąć dzięki 
publicznej ofiarności w systemie fundacyjnym, 
dzięki ulepszeniu sprawności administracji, dzię
ki racjonalnym reformom systemu podatkowe
go". Wszystko to bardzo słuszne, jednak niezu
pełnie adekwatne do sytuacji ochrony zabytków 
w końcu lat osiemdziesiątych. I dlaczego rozpo
częte słowem „wreszcie”?! Ten stereotyp, który 
każę mówcom zabierającym głos w sprawach 
kultury wymieniać ochronę zabytków na ostat
nim miejscu, najczęściej właśnie po słowie „wre
szcie" - pokutuje od lat. Mimo licznych już, także 
prawnych, usankcjonowań gospodarczych war
tości obiektów zabytkowych (zob. np. w numerze 
1, 1989 „Spotkań" wywiad z generalnym konser
watorem zabytków), „kulturolodzy" milczą na 
jen temat z uporem, odwołując się do społecznej 
ofiarności, zbiórek pieniędzy, fundacji. Jednym 
słowem dla zabytków istnieje tylko... żebranina! 
Tak jakby - odpowiednio organizacyjnie wyko
rzystane - nie potrafiły same zarobić na siebie (a 
nawet wspomóc skarb państwa)!
Przy okazji jeszcze jedna sprawa. Podstawą takiej 
organizacji - czy komuś to się podoba, czy nie - 
jest administracja państwowa. I od tego, jaka ona 
będzie, jak będzie pracować, zależy najwięcej. 
Rola administracji powinna przede wszystkim 
sprowadzać się do zapewnienia warunków sku
tecznej działalności. Tak powinno być, ale daleko 
nam jeszcze do tego, by urzędnik kultury przestał 
być zrutynizowanym mechanizmem, by nie ob
kładał każdej sprawy papierami i pieczątkami, po 
prostu nie utrudniał, lecz pomagał. To samo 

dotyczy każdego innego urzędnika administracji 
państwowej, który styka się ze sprawami kultury, 
w tym wypadku z ratowaniem zabytków. Każdy 
z nich musi wiedzieć, że ratuje je nie z miłosier
dzia, lecz z powodu ich wartości ekonomicznych, 
przysparzając skarbowi państwa określonych 
profitów.
W tym numerze szczególnie polecamy część arty
kułową z rozważaniami prof. Jana Białostockiego 
na temat tradycji i innowacji; uzupełnia je omó
wienie tradycji motywu Polonii w sztuce polskiej. 
Profesor doktor Jan Białostocki zmarł 25 grudnia 
1988 r. Był wybitnym historykiem sztuki i jej 
popularyzatorem, autorem wielu artykułów 
i książek (m.in. Pięć wieków myśli o sztuce. Sztu
ka cenniejsza niż złoto. Refleksje i syntezy ze 
świata sztuki). Był także organizatorem wielkich 
wystaw w warszawskim Muzeum Narodowym 
(Rembrandt i jego krąg. Malarstwo weneckie 
itd.). Pierwszy artykuł w naszym piśmie zamieścił 
w 1983 r. - Jego teksty cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem i uznaniem Czytelników. Dys
ponujemy jeszcze artykułami Profesora, w któ
rych prowadzi swoje rozważania o różnych as
pektach sztuki.
W tym numerze zwracamy jeszcze uwagę Czytel
ników na opracowanie dotyczące rozległej, nie 
mającej odpowiednika w naszym kraju działal
ności Komisji Budowli Historycznych i Zabytków 
Anglii (English Heritage).
PRZYPOMINAMY - anonsowany w numerze 6, 
1988 pierwszy tomik „Biblioteki popularnonau
kowej »Spotkań z Zabytkami/ pt. Mały słownik 
ochrony zabytków powinien ukazać się w księ
garniach w czerwcu br. Jego cena wynosić będzie 
około 500 zł. Będzie to pierwsze w naszym kraju 
kompendium wiedzy na temat zabytków i ich 
ochrony. Do kupna zachęcamy wszystkich, ale 
w szczególności turystów, nauczycieli, młodzież 
szkolną, kolekcjonerów oraz dziennikarzy 
i członków społecznych organizacji, którzy zaj
mują się ochroną zabytków.
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Tradycja 
i innowacja

odrębności czlowie- 
ka w świecie przyrody stanowi m.in. pamięć; jej rola 
w tworzeniu cywilizacji wydaje się podstawowa - 
kultura humanistyczna odwołuje się ustawicznie do 
niegdyś powołanego do życia świata myśli i obra
zów. Z pojęciem kultury nieodłącznie związane jest 
pojęcie tradycji. Znaczenie tradycji bywa jednak 
rozmaite w różnego typu kulturach, zależnie od 
stosunku do dwóch koncepcji początków i rozwoju 
ludzkiej cywilizacji, a mianowicie zależnie od opo
wiedzenia się bądź za tzw. łagodnym, bądź za ostrym 
prymitywizmem (pojęcia wprowadzone przez 
Boasa)1.
Łagodny prymitywizm - koncepcja złotego wieku - 
sprowadza się do założenia, że człowiek osiągnął 
doskonałość w przeszłości: w swej ewolucji oddala 
się od niej, a powrócić może jedynie dzięki szacun
kowi dla tradycji i próbując odbrrdować niegdyś 
istniejący stan doskonały. W tej koncepcji tradycja 
jest dominującym elementem kultury, jej autorytet 
jest rzeczą cenną.
Ostry prymitywizm sprowadza się do pojmowania 
pierwotnego stanu człowieka jako stanu barbarzyńs
twa, z którego ludzi wyprowadziło dążenie do udo
skonalenia warunków życia, proces zwany postę
pem. Dzięki innowacjom naukowym i technicznym 
prowadzi on ludzkość ku nieokreślonej bliżej dosko
nałości, formułowanej na ogół w kategoriach utopij
nych. Ta koncepcja oparta jest na idei postępu, na 
pozytywnym stosunku do możliwości ludzkiego ro
zumu. U podłoża europejskiej cywilizacji naukowo- 
-technicznej, która opanowała glob ziemski, leży— 
jak wiadomo - koncepcja tego drugiego typu. W ta
kiej koncepcji kultury jest głęboko zakorzenione 
przekonanie o wartości ustawicznej innowacji, wa
runkującej postęp techniczny. W analogiczny sposób 
pojmowana jest też sztuka: zarówno w twórczości, 
jak w odbiorze dzieł sztuki ceni się nade wszystko 
elementy nowe, stanowiące o twórczym charakterze 
działalności artystycznej.
Ale i w zachodnioeuropejskiej cywilizacji naukowo- 
-techniczne j i specyficznej kulturze artystycznej, jaką 
ona wydała, rola tradycji jest ogromna. Postęp zakła
da przecież zachowanie osiągniętych już umiejęt
ności i wiedzy. Tradycja - której znaczenie stopnio
wo wprawdzie maleje, zwłaszcza od momentu, gdy 
człowiek opanował umiejętność mechanicznego 
przechowywania informacji, dawniej zależnej głów
nie od pamięci - jest historyczną świadomością osią
gnięć człowieka, stanowi ona źródło norm i wzorów, 
jest też probierzem działania, kształtowania i myśle
nia. Tradycja staje się także czynnikiem wiążącym 
grupy społeczne, od najmniejszych, takich jak rodzi
na, w której pamięć o przodkach, ich zasługach 

i osobowości stanowi nierzadko, szczególnie dzisiaj, 
najsilniejszy czynnik spajający członków kolejnych 
pokoleń - aż po wielkie wspólnoty narodowe, któ
rych pamięć odwołuje się do wydarzeń, bohaterów 
i pamiątek legitymujących i uzasadniających poczu
cie więzi wewnątrz grupy, a odrębności wobec tych, 
którzy do niej nie należą.
Widzialnymi elementami tradycji są pomniki, monu- 
menta pozostawione przez przeszłość i trwające jako 
jej dokumenty. Jak silna jest ich rola w spajaniu grup 
ludzkich, nie trzeba przypominać w Polsce. Zarówno 
te, które przetrwały, jak te, które, zniszczone przez 
wrogów narodu, odtworzone zostały i napełnione 
jeszcze intensywniej przeżywanymi treściami ideo
wymi i emocjonalnymi, stanowią potężny czynnik 
wiążący. Młode narody za wszelką cenę pragną 
ustanowić repertuar symbolicznych pamiątek, bez 
których więź narodowa, zwłaszcza jeśli - jak w Ka
nadzie - nie jest umocniona jednolitością językową 
i odrębnością od sąsiadującego narodu, zaczyna się 
rozpływać.
Kultura, w której kształtuje się wyraźny stosunek do 
tego, co minione, do przeszłości, wytwarza tradycję, 
zbiór przekonań, wspólnych przeżyć, obrazów 
tkwiących w świadomości grupy. Ta tradycja z natu
ry rzeczy działa normatywnie. Choć powstaje przez 
gromadzenie w świadomości społecznej diachroni- 
cznie dokonywanych osiągnięć, pojmowana była 
pozaczasowo. Tworzone w ten sposób idealne obrazy 
mają wielką trwałość i odporność. Ileż czasu minęło, 
zanim normatywny obraz sztuki starożytnej - zupeł
nie idealny jeszcze u Winckelmanna - zaczął zyski
wać barwy historycznego zróżnicowania. Jakże dłu
ga była droga od Rzymu widzianego oczami Poussi- 
na do wizji pokazanej przez Felliniego w Satyri- 
konie.
Tradycja, z natury historyczna, ukształtowana w cza
sie, ciąży więc ku normatywności. Rzadko jest ona 
formowana jako eklektyczny zbiór wszelkich wytwo
rów. Z reguły bywa wśród nich dokonywana selek
cja, wynikająca z najrozmaitszych przesłanek. Na
wet w dziedzinie produktów artystycznych motywy 
selekcji nie są głównie artystyczne, lecz nade wszys
tko religijne, ideologiczne czy polityczne. Mimo 
nieustannie ponawianych zastrzeżeń artystycznych, 
twórczość Matejki weszła głęboko w polski kanon 
tradycji, co w pewnej mierze przesądza o odrębności 
tej tradycji. Sposób, w jaki kształtuje się kanon 
tradycji, miewa doniosłe znaczenie dla późniejszego 
rozwoju kultury, a mechanizm ten godzien jest po
głębionego studium i nieraz zresztą bywał jego 
przedmiotem.
W wiekach XVI i XVII kanon tego, co w sztukach 
plastycznych nazywano antykiem, ograniczał się do 
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kilkudziesięciu dzieł rzeźby i płaskorzeźby. Publi
kowane w tych stuleciach zbiory rycin rzadko ukazu
ją więcej niż setkę tych wzorcowych utworów2, a stu
dia nad źródłami malarstwa Poussina i Rubensa, nad 
rzeźbą Berniniego, ujawniają ustawiczne nawraca
nie do tego kanonu. On też w dużej mierze stanowi 
o intensywnej artystycznej jednolitości kultury no
wożytnej Europy. Wojownik Borghese przetwarzany 
był nie tylko w bohaterskie postacie antycznych 
wojowników, lecz dostarczał także schematu dla 
mieszczańskich czy chłopskich postaci, na przykład 
w malarstwie Greuze’a3.
Pamięć starożytnej opowieści o tym, jak Zeuksis - 
malujący rozpacz Priama po śmierci Hektora - nie 
odważył się oddać boleści ojca, lecz zasłonił jego 
twarz, żyła jeszcze w mieszczańskim malarstwie 
realistycznym drugiej połowy XIX w.: Carl F. Schick, 
przedstawiając w 1862 r. zmarłe dziecko i opłakują
cą je rodzinę, ukrył, jakby przypadkiem, postać mat
ki za zwisającą draperią (Kunsthalle, Karlsruhe)4. 
Jednym z problemów nurtujących badaczy myśli 
o sztuce jest pytanie, jak — wobec takiej siły elemen
tu normatywnego zawartego w tradycji - możliwe 
jest to, że sztuka ma historię, że nie zakrzepła w repe- 
tycji wzorów (co przecież mogło jej grozić nie tylko 
w XIX w.), lecz że jej ewolucja w czasach poantycz- 
nych prowadzi od jednego do drugiego szczytu indy
widualnej ekspresji, że zawiera dzieła stanowiące 
wyraz przeciwstawiania się tradycji, jej negowania, 
korygowania bądź przekształcania. Te buntownicze 
innowacje po dłuższym lub krótszym czasie wrastają 
w tradycję, zmieniając jej charakter.
Stosunek elementu normatywnego do inwentywne- 
go różnie się kształtował w różnych okresach. Cech 
średniowieczny przestrzegał norm natury technicz
nej, kontrolował jakość materiału, procedury 
i sprawność wykonania, natomiast - jak się zdaje - 
nie ingerował w sferę inwencji artystycznej, która 
już raczej poddana była ideologicznej kontroli czyn
ników kościelnych, jako że przeważająca większość 
twórczości artystycznej wiązała się z religijnymi 
funkcjami sztuki. Zupełnie inaczej natomiast ele
ment normatywny wpływał na twórczość w epoce 
rządów akademii w wieku XVII i XVIII, zwłaszcza 
w autorytatywnym systemie artystycznej administra
cji we Francji. Normy akademii dotyczyły zasad 
estetycznych, takich jak decorum, jak wierność wo
bec źródła literackiego, jak charakter artystyczny 
dzieła. Ograniczały one tak bardzo możliwości inno
wacji, że twórczość artystów wiernych zasadom aka
demizmu przejawiała tendencje do kształtowania 
„sztuki bez nazwisk ", pozbawionej cech indywidu
alnych, stanowiącej realizację wspólnego wszystkim 
ideału, o którym żywiono przekonanie, że jest jeden 
i jedyny, tkwiący w naturze, jak głoszone przez 
Witruwiusza i jego nowożytnych następców zasady 
architektury5.
W dawniejszych okresach europejskiej kultury zary
sował się specyficzny proces, pojawiający się z pew
ną rytmiczną regularnością: proces odnowy sztuki, 
odnowy dokonującej się przez powrót do tradycji 
pojmowanej jako tradycja antyczna. Było to, oczy
wiście, sprzęgnięte z normatywnym jej rozumieniem, 
a także z bogactwem dorobku starożytnej kultury. 
Odnowa karolińska i renesans XII w., epoka Pisanich 
i Giotta, Quattrocento włoskie, czerpały inspiracje 
z różnie widzianego i pojmowanego antyku i z głę
bokiego przekonania, iż doskonałość została już 

osiągnięta i nie ma innej drogi w działaniu artystycz
nym, jak tylko - za wzorem starożytnych - próbować 
ponownie dojść do osiągniętego już przez nich 
szczytu.
Wiek XVII był okresem kulminacji kultury humanis
tycznej, opartej na antycznych wzorach, a zarazem 
jej wielkim przesileniem. Ostateczne zerwanie cią
gu tradycji nastąpiło w następnym stuleciu, ale to 
właśnie znamienny dla XVII w. gwałtowny rozwój 
nauk ścisłych oraz filozofii i, związane z tym, uświa
domienie możliwości skierowanego w przyszłość 
postępu prowadziły do zakwestionowania wyjątko
wego miejsca norm antycznych i do sporów o miejsce 
antyku w świecie kultury.
W wieku XVIII otworzyły się oczom badaczy nowe, 
wielkie obszary nieznanych bądź zapomnianych tra
dycji, odmiennych od starożytnej, a neokłasycyzm 
był właściwie nieoczekiwaną, choć społecznie za
pewne zrozumiałą, na innej bazie mecenatu opartą 
próbą zbudowania jeszcze raz perspektyw sztuki na 
odległej, wówczas już świadomie spośród innych 
wybranej, jednej tylko normie przeszłości. Musiał 
zresztą godzić się na współistnienie z neogotykiem, 
a później z innymi wskrzeszonymi językami artysty
cznymi, których wiek XIX próbował, zanim się od
ważył przemówić językiem własnym. Tak znaczne, 
poszerzenie, zróżnicowanie kanonu wyraziło się 
w historyzmach i elektyzmie dużej części sztuki XIX 
w. Ale zarazem ta wielorakość tradycji pozbawiła 
klasyczną normę jej wyjątkowego charakteru i otwo
rzyła drogę permanentnej rewolucji artystycznej os
tatnich dwóch stuleci.
W sposób niemal paradoksalny nieustanna innowa
cja zyskała stopniowo charakter tradycji. Odtąd ar
tystę zobowiązywała nie norma gotowego doskona
łego wzoru, lecz dyrektywa skłaniająca do odnowy 
za wszelką cenę, inaowacja stała się warunkiem 
egzystencji sztuki; artysta stał się synonimem inno
watora. Utraciwszy charakter przedmiotowy na rzecz 
funkcjonalnego, tradycja - nakazująca nieustannie 
przekształcać środki, cele i wartości sztuki - nadała 
życiu artystycznemu charakter dynamiczny o nie
znanym dotychczas nasileniu, a zarzuciwszy przed
miotowe normy i kładąc akcent na funkcjonalnych 
walorach innowacji, oderwała ostatecznie twórczość 
od przedmiotu, pozwalając na realizację dzieła sztu
ki w idealnym świecie pomysłu bądź przelotnego, 
nietrwałego wydarzenia. W wieku XX, szczególnie 
w jego trzeciej ćwierci, innowacja stała się nową 
tradycją, burząc w dużej mierze dawniejsze koncep
cje sztuki. Obserwacja ta, dotycząca obszaru zjawisk 
artystycznych, znajduje potwierdzenie w pracach 
socjologa S. N. Eisenstadta6 i antropologa kultury 
G.W. Lochera. Locher 6. rozdział swej pracy Trans- 
formatie en traditiez 1971 r. zatytułował: Przekształ
cenie jako tradycja we współczesnym życiu społecz
nym. Już po sformułowaniu wyżej przedstawionych 
obserwacji z zadowoleniem znalazłem w tym stu
dium o społecznym i kulturalnym życiu następujące 
słowa: ,,Do cech charakterystycznych współczesne
go życia społecznego należy również to, że proces 
przekształcania, przekształcanie się nie jest jego 
częściowym aspektem, lecz że wyznacza całość zja

3



wiska. Proces przekształcania funkcjonuje w ten 
sposób jako zasadnicza tradycja nowoczesnego ży
cia społecznego" 7.

W potocznym poczuciu dialektyka tradycji i innowa
cji zachowuje jednak swe dawniejsze znaczenie, 
mimo że muzea, składnice tradycji, przemieniają ją, 
włączając w jej obręb coraz to nowsze produkty 
innowacji. Luigi Pareyson8, jakby stosując już w 
1964 r. koncepcję dwóch rodzajów nauki, sformuło
waną w 1962 r. przez Thomasa Kuhna9, choć bez 
powołania się na tego uczonego, rozróżniał dwa 
rodzaje oryginalności: jedna realizuje się jako inter
pretacja i przedłużenie tradycji; druga urzeczywist
nia się przez zerwanie wszelkich więzów z tradycją. 
Dla estetyka dzieło sztuki może być jednorazowym, 
unikatowym zjawiskiem. 1 dla wrażliwego widza 
może ono być, i bywa, źródłem jedynego w swoim 
rodzaju przeżycia, przedmiotem mającym swoją 
strukturę, ekspresję, materię ukształtowaną z wię
kszą czy mniejszą biegłością techniczną. Dla huma
nisty patrzącego na nie z perspektywy historycznej 
koncentruje ono w sobie niezliczone ciągi powiązań 
z historią, całe tkwi w tradycji obrazów, technik, 
umiejętności, dążeń artystycznych; jest wynikiem 
bardziej lub mniej świadomego ustosunkowania się 
do niezliczonej ilości problemów i tylko jako takie 
może być historycznie ocenione. A zarazem na tym 
tle historycznych tradycji ustanawia własną obec
ność artystyczną bądź dając własne, dotąd nie spoty
kane odpowiedzi na tradycyjne pytania, bądź - 
w wypadku wielkich dzieł, w których czynnik inno
wacji odrywa się od zastanych sytuacji — stawiając 
nowe pytania, formułując nowe problemy, które dla 
innych rychło staną się nową tradycją. Kubler10, 
analizując mechanizm zastygania innowacji w tra
dycję, trafnie odróżnił wśród dzieł te, które nazwał 
pierwotnymi, oraz repliki, powtórzenia. Zjawisko 
jest jednak bardziej złożone, występuje bowiem 
w działaniu poszczególnych artystów.

Tę grę innowacji i tradycji doskonale widać w twór
czości wielkich mistrzów sztuki europejskiej: u Mi
chała Anioła, głęboko tkwiącego w Antyku i sztuce 
artystów wczesnego Odrodzenia; u Rembrandta, za
mieniającego obrazowanie niderlandzkich graficz
nych ilustracji Biblii XVI w. w dzieła o potężnej 
wymowie uczuciowej, wciąż przemawiające do 
wrażliwości nowoczesnego człowieka; u Picassa, 
który w swym nowatorstwie do ostatniej chwili nie 
mógł, ale też i nie chciał oderwać się od artystyczne
go dziedzictwa przeszłości. Wielcy artyści mieli do 
tego dziedzictwa stosunek nie tylko instrumentalny, 
ale i moralny. Nie tylko chcieli je wykorzystać, dbali 
też o to, by go nie zmarnować. Czynili zeń użytek 
przetwarzając, zachowując, a nawet mu się przeciw
stawiając. Antyteza ma sens tylko jako negacja aktu
alnej jeszcze uświadomionej tezy. Świadomość tego, 
że sztuka ma historię, że tworzone dzieło nie jest 
zawieszone w nieokreślonym obszarze bez żadnych 
odniesień, lecz że posiada daleko sięgające, dające 
się określić korzenie, miewała rozmaity, korzystny 

i niekorzystny wpływ na twórczość. I chyba w takich 
właśnie wypadkach pojawiały się najlepsze warunki 
do powstania dzieł wielkich, gdy twórcy obdarzeni 
umiejętnością głębokiej innowacji mieli zarazem 
naturalny, żywy stosunek do tradycji.

Tajemnica sztuki tkwi gdzieś pomiędzy martwotą 
pełnej wierności wobec norm i jałowością zaprze
czającej wszystkiemu nieustannie innowacji. Czy 
jednak tradycja humanistycznej sztuki zachowa swą 
zapładniającą rolę w świecie cywilizacji technicz
nej, w której instrumenty służące do opanowywania 
natury zawładnęły człowiekiem? Czy innowacja ar
tystyczna będzie mogła przełamać zmechanizowaną 
rutynę tej cywilizacji? Można żywić uzasadnione 
przekonanie, że tak, jeśli się patrzy na kilka tysięcy 
lat artystycznego dorobku ludzkości. Mimo przewro
tów i okresów ciemnych, mimo zniszczeń i rewolucji 
kulturalnych, panorama kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości, choć zapewne uproszczona i zredukowa
na do selektywnej antologii arcydzieł, jest dziś po
średnio bądź bezpośrednio dostępna większej licz
bie ludzi niż kiedykolwiek. I mało jest zapewne 
dzisiaj twórców, którzy szukając nowych obszarów 
przeżyć i wyrazu nie czują w ruchu swej dłoni 
zarówno zobowiązania wobec tego, co stworzyli ich 
poprzednicy, jak też chęci kontynuowania dialogu, 
sporu bądź polemiki z tym zastanym światem kultu
ry, jaki określamy mianem tradycji11.

Jan Białostocki
Powyższy tekst został opublikowany w: Refleksje i syntezy ze świata sztuki, 
Cykl drugi, PWN, Warszawa 1987.
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Motyw Polonii 
w sztuce polskiej 
(1914-1939)

U trata niepodle
głości po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. zdeterminowa
ła treść i formę niemal całej polskiej kultury na okres 
przeszło stu lat. Nie spotykany w sztuce innych nacji 
ładunek patriotyzmu określał najbardziej popularne i zna
czące dokonania plastyczne całego XIX w. W malarstwie 
historyczno-patriotycznym szczególnie eksponowane 
miejsce - przede wszystkim ze względu na wyjątkową 
nośność treści, a nie walory artystyczne - zajmowały 
przedstawienia alegoryczne i symboliczne, których tema
tem były: klęska Polski, jej martyrologia i nadzieje na 
odzyskanie niepodległości.
Począwszy od ,.Grobu Ojczyzny" Franciszka Smuglewicza 
z 1794 r., przez kompozycje Józefa Peszki, Teofila Kwiat
kowskiego, Ignacego Gierdziejewskiego, Artura Grottge
ra, Jana Matejki, aż po ,,Polonię” Jana Styki z 1890 r. (by 
wymienić tylko najbardziej znanych twórców), utrwalały 
się schematy ikonograficzne, figury alegoryczne i swoisty 
język znaków-symboli. Dominującą funkcję pełniły wśród 
nich: Polonia pod postacią kobiety w długiej szacie, często 
w królewskiej koronie, z rękami skutymi kajdanami, spę
tany łańcuchami biały orzeł i ich przeciwieństwa - portre
towe przedstawienia władców państw zaborczych z trzema 
czarnymi orłami. Głównym bohaterom towarzyszył, zwła
szcza od drugiej połowy XIX w., korowód postaci ze sfery 
niebieskiej: Matka Boska, Chrystus, aniołowie, święci 
patroni Polski oraz osoby ze sfery ziemskiej: królowie, 
bohaterowie narodowi, rycerstwo, koryfeusze polskiej kul
tury i wreszcie współcześni twórcom typowi przedstawi
ciele narodu, tworzący tłumny „pochód historyczny”.
Cały ów „bagaż” ikonograficzny, a także narracyjną formę 
ujęcia i realistyczne obrazowanie przejęli (poza nieliczny
mi wyjątkami) artyści przeczuwający odzyskanie niepo
dległości Polski w 1914 r. i święcący jej wskrzeszenie 
w latach 1918-1939. W zmienionej sytuacji historycznej 
zaktualizowano jedynie wymowę dawnych symboli: Polo
nia wychodzi z grobu i rozrywa pęta, biały orzeł wzbija się 
do lotu, a czarne odlatują w dal lub leżą pokonane; 
wprowadzono również bohaterów nowych czasów (Piłsud
ski, legioniści), zachowując jednak niemal bez zmian 
reżyserię całego „teatru alegorycznego".
Nim przejdziemy do prezentacji wybranych przykładów 
konwencjonalnych realizacji tematu „Polonia rediviva”, 
przypomnijmy powszechnie znane, ale wysoce indywidu
alne realizacje omawianego wątku przez Jacka Malczew
skiego. Obecne w całej twórczości tego artysty metaforycz

ne nawiązania do sprawy niepodległości Polski przybrały 
na sile wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej. 
W 1914 r. Malczewski zareagował na świtającą nadzieję 
odzyskania niepodległości, uaktualniając antyczne mity 
o Orfeuszu i Eurydyce czy Hermesie i Alkestis, odczytywa
ne jako zapowiedź wskrzeszenia ojczyzny. Wkrótce prze
szedł artysta do jednoznacznych personifikacji Polonii, 
tworząc w tymże 1914 r. i później w 1918 r. kilka wersji 
obrazów z młodą, piękną kobietą, zaopatrzoną w atrybuty 
minionego męczeństwa - zerwane kajdany i żołnierski 
szynel oraz symbole odzyskanej władzy - królewski) koro
nę, kontuszowy pas, kaduceusz.
Mimo posługiwania się tradycyjnym repertuarem ikono
graficznym, związanym z przedstawianiem Polonii, kom
pozycje Malczewskiego są przede wszystkim wierne jego 
własnemu widzeniu symbolicznemu. Zarówno typem uro
dy, strojem, pozą i gestem (charakterystyczny ruch rozcie
rania lub obmywania uwolnionych z kajdan rąk), jak 
i brakiem rozbudowanych akcesoriów martyrologiczno- 
-patriotycznych różnią się one od standardowych przedsta
wień alegorycznych, których dostarczali współcześni Mal
czewskiemu twórcy.
Tylko niewielu z nich wywodziło swoje zainteresowanie 
tematyką Polonii z autentycznego zaangażowania emocjo
nalnego w sprawy niepodległości, nieliczni też legitymo
wali się przed 1914 r. twórczością o charakterze historycz
no-patriotycznym. Większość ulegała, z mniej lub bardziej 
koniunkturalnych względów, nakazom chwili, obligują
cym do podjęcia wątku narodowego w celach propagando- 
wo-dydaktycznych. Aktualne potrzeby determinowały za
równo formę, jak i sposób rozpowszechniania plastycz
nych wypowiedzi. W chwili wybuchu pierwszej wojny 
najpopularniejsze stały się środki przekazu docierające 
wprost do dużej liczby odbiorców: kartka pocztowa, rycina 
w czasopiśmie, plakat, operujące znanym symbolem czy 
alegorią w sposób skrótowy, zsyntetyzowany.
I tak reakcją na powstanie Pierwszej Brygady Legionów 
stały się liczne pocztówki, których tematyka wskazywała 
na żołnierzy Piłsudskiego jako wskrzesicieli ojczyzny. 
Legionista i beliniak wyprowadzają z grobu Polonię w kró
lewskim płaszczu i koronie, przyciskając odwalonymi 
wrotami grobowca moskiewskich żołnierzy. Protest prze
ciw pętającemu rodzącą się niepodległość aktowi 5 listo
pada 1916 r. wyraził Józef Rapacki (skądinąd znany do
tychczas wyłącznie jako malarz pejzażysta), tworząc lito
grafię z zakneblowaną, skutą kajdanami Polonią, strzeżo-
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ną przez pruskiego i austriackiego żołnierza. Do wyraże
nia patriotycznych uczuć poczuł się zobligowany także 
Feliks Jabłczyński, umieszczając w „Tygodniku Ilustro
wanym” z 1916 r. kompozycję z białym orłem zawisłym 
nad dachami Warszawy.
Wraz z odzyskaniem przez Polskę suwerennego bytu w 
1918 r. mnożą się przedstawienia odpowiadające na kon
kretne potrzeby odrodzonej ojczyzny. Na plakacie Bogda
na Nowakowskiego z 1918 r. personifikacja Polonii na tle 
zgliszcz zrujnowanego wojną kraju wzywała do kupowa
nia pożyczki państwowej (notabene, właśnie tę kompozy
cję wybrano na plakat, który w 70 rocznicę odzyskania 
niepodległości pokrywał płoty i mury polskich miast). 
Przybrana w bardziej narodowy strój (z krakuską na gło
wie) hoża dziewoja opuszczająca grobowiec dzięki Piłsud
skiemu, jego żołnierzom i trwającemu przy ojczvznie hido- 
6

wi, miała zachęcać rodaków za oceanem do korzystania 
z usług pierwszego Banku Polskiego w Nowym Jorku, 
który w ten sposób reklamował w 1920 r. bliżej nie znany 
artysta B. Zelski. Ideę scalania trzech zaborów' propagował 
z kolei Felicjan Szczęsny Kowarski, projektując w 1918 r. 
litografię z herbami miast Polski (Kraków, Lwów, Warsza
wa i Poznań), skupionymi wokół orła objętego laurowym 
wieńcem i ryngrafu z Matką Boską Częstochowską.
Obecne w sztuce czasów niewoli reagowanie na historycz
ne rocznice przez umieszczanie w alegoriach sztandarów 
z wypisanymi datami rozbiorów, Konstytucji 3 Maja i ko
lejnych powstań, także doczekało się kontynuacji w niepo
dległej Polsce. Oto na gipsowym polichromowanym meda
lionie, wykonanym w 1919 r. z okazji pierwszego święto
wania rocznicy Konstytucji Trzeciomajowej w wolnej oj
czyźnie, anonimowy twórca umieścił, prócz stosownych



1. Józef Rapacki, „Pią
ty Listopada 1916 ro
ku . 1916 r. (wl Mu
zeum Historycznego m 
st Warszawy)
2. Jan Styka. „Polska 
wyzwolona 1920 1921

dat, płynący po spokojnych wodach okręt - nawę państwo
wą, białego orła z zerwanymi łańcuchami i uciekającego 
przed nim węża - zaborcę.
W samodzielnych dziełach malarskich, opiewających od
rodzenie ojczyzny, przeważa wierność ustalonym wcześ
niej schematom. W zgodzie z tradycyjnym kanonem ikono
graficznym wita zmartwychwstanie państwa Włodzimierz 
Tetmajer, który w „Alegorii Polski” w 1918 r. wykorzystuje 
popularny motyw „pochodu historycznego”, modyfikując 
go jedynie w kierunku pełniejszego zrównoważenia lite
rackiej treści z malarską formą. Od przyjętej konwencji 
usiłuje natomiast odejść Stanisław Radziejowski, gdy 
w kompozycji „Resurrexit Polonia” eksponuje moment 
odtwierania grobu ojczyzny wspólnymi siłami ludu i anio
łów; jednak ikonograficzna inwencja twórcy niewiele po
mogła artystycznej jakości obrazu.

Całkowicie zaufał sprawdzonym i utrwalonym wzorom 
Jan Styka. Pomny na sławę swej „Polonii” z 1890 r„ 
stworzył w latach 1920-1921 wielką kompozycję „Polska 
wyzwolona”, nie rezygnując z żadnego rekwizytu patrio
tycznego, którymi tak obficie lubił szafować. Mamy zatem 
w jego dziele i kobietę w białej szacie z wzrokiem utkwio
nym w jutrzenkę swobody, flankowaną przez białego orła, 
i pognębione czarne orły zaborców, i sojuszników wyzwo
lenia ze sztandarami, i hufce rycerskie - ziemskie i niebia
ńskie, i patronującą całości Madonnę z Dzieciątkiem.
Na nic zdały się głosy krytyków, negatywnie oceniających 
twórczość Styki, podkreślających przebrzmiałe treści 
i anachroniczne formy jego malarstwa. Lojalnie zauważa
ny przez przeciwników mistrza Jana fenomen popularnoś
ci historyczno-patriorycznych płodów jego pędzla sprawił, 
że w Polsce odrodzonej nie zrezygnowano z kontynuowa
nia tego gatunku twórczości, któremu patronował Styka.
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3. Józef Mehoffer, projekt dekora
cji do Sali Sejmowej w Warszawie, 
1929 r. (wł. prywatna)
4. Stanisław Kaczor-Batowski. 
projekt dekoracji do Sali Sejmowej 
w Warszawie (część środkowa), 
1929 r. (wł. Muzeum Sejmu Polskie
go w Warszawie)
5. Okładka czasopisma ,.Zwycięży
my" z 11 listopada 1944 r. według 
projektu Lecha Bagińskiego 
UWAGA: pozostałe ilustracje na os
tatniej stronie okładki.

(zdjęcia: Jacek Borowik)



Dowodem na to mogą być chociażby rezultaty konkursu 
z 1929 r. na malowidła ścienne do Sali Sejmowej w War
szawie. Wśród 27 prac nadesłanych na konkurs przeważa
ły, jak pisał w „Polsce Zbrojnej" Szczęsny Rutkowski': 
,.Polonie ubrane, rozebrane, z koroną i mieczem, bez 
korony i miecza... "Jedną z dwu pierwszych nagród zdobył 
wówczas Józef Mehoffer, który zaprojektował, jak opisuje 
tenże Rutkowski: zupełnie niesamowitą scenę - jakby 
z rewii w »Morskim Oku« p.z. »Titinka-dziewczynka« : po 
środku siedzi chudziątko w kusej białej sukienczynie, hołd 
jej oddają gerlasy-golasy w żółto-zielonych kapelusikach 
i żółto-czarnych ciżemkach. Na drugim planie - witeż 
z psem, koniem i dziewczyną, figury alegoryczne we fry- 
gijskich czapkach, orkiestra klubu wioślarskiego, lud, 
szlachta i wojsko. Na bocznych panneaux: na lewo goła 
kobieta tryska wodą, na prawo goła kobieta tryska ogniem. 
Skąd tryska - nie napiszę - wstydzę się".
Bardziej w typie znanej konwencji „teatru alegorycznego" 
utrzymane były pominięte nagrodami projekty równie 
znanych artystów: Vlastimila Hofmana i Stanisława Ka- 
czora-Batowskiego. Hofman, od 1916 r. wielokrotnie po
dejmujący wątek Polonii, zaprojektował w „Polonii trium- 
phans" wizję zjednoczonych regionów i klas niepodległej 
ojczyzny, okraszoną rzeszą postaci historycznych i współ
czesnych, dzierżących symbole męczeństwa, zwycięstwa 
i pracy. Batowski, również pod hasłem „Polonia trium- 
phans", zgromadził wszystkie skodyfikowane w XIX w. 
elementy narodowej alegorii: od białego orła, przez postać 
Polonii, figury świętych patronów, cały narodowy panteon 
królów, wodzów, poetów i malarzy, aż po rozrywanie 
kajdan i pracę ludu dla wyzwolonego kraju.
Zarówno wymienione, jak i pozostałe projekty na malowi
dła do Sali Sejmowej (na szczęście nie zrealizowane) 
zostały bardzo surowo ocenione przez krytykę. Jak bo
wiem podsumował całą imprezę Szczęsny Rutkowski:,,Po
spolite ruszenie i wojewodowie polskiego malarstwa - 
w ujęciach fabuły, pomysłach tematycznych - wykazali 
zupełną nieudolność lub brak inwencji".
Opinie te nie przeszkodziły dalszemu pojawianiu się 
w sztuce II Rzeczypospolitej prac eksponujących wątek 
Polski zmartwychwstałej. Prawda, że w latach trzydzies
tych podejmowali ów temat niemal wyłącznie twórcy mi- 
norum gentium, ale on wciąż trwał. Był coraz bardziej 
wulgaryzowany i podporządkowywany doraźnym celom 
propagandowo-politycznym, co odbiło się na - i tak już 
niskiej - jakości artystycznej kolejnych kompozycji.
Motyw „Polonia rediviva" włączano często do apoteozy 
marszałka Józefa Piłsudskiego, jak to uczynił w 1932 r. 
Marian Grużewski, otaczając postać wodza figurami z bo
gatego repertuaru ikonografii patriotycznej (Polonią, Śpią
cym Rycerzem, Duszą Narodu Polskiego, aniołami). Zwo
lennik orientacji narpdowo-demokratycznej, Czesław Ta
ński, usunął wprawdzie Piłsudskiego na dalszy plan swej 
powstałej w 1938 r. kompozycji „Wskrzeszenie Polski", ale 
za to podporządkował ją całkowicie stereotypowemu sche
matowi: z wychodzącą z grobowca Polonią, konterfektami 
władców mocarstw zaborczych, odlatującymi czarnymi 
orłami i całą plejadą postaci mających swój udział w powo
łaniu do życia niepodległego państwa - od Ignacego 
Paderewskiego po Radę Regencyjną.
Apoteoza Tańskiego była w czasach wolnej Polski jedną 
z ostatnich realizacji tak wiernych tradycyjnym przedsta
wieniom, lecz sam temat bynajmniej nie zniknął wraz 
z utratą niepodległości w 1939 r. Odnajdujemy go znów 
w zupełnie innych okolicznościach i w służbie zgoła od
miennych idei. Na okładce frontowego pisma I Armii 

Wojska Polskiego „Zwyciężymy", w numerze z 11 listopa
da 1944 r„ Lech Bagiński wyrysował postać Polonii w dłu
giej szacie, zrywającej kajdany, na tle białego orła, z po
walonym żołnierzem hitlerowskim u stóp, patronującą 
wojskom sojuszniczych armii. Konwencjonalna alegoria 
jeszcze raz wykazała swą przydatność jako najbardziej 
czytelny, powszechny znak uczuć patriotycznych i dosko
nały atut propagandowy.
Trwałość i popularność dziewiętnastowiecznego języka 
symbolicznego, przybranego w skostniałą, akademicką 
formę plastyczną, skłania do zastanowienia się nad feno
menem tego zjawiska. Dlaczego wciąż znajdowało zwo
lenników - twórców i odbiorców? Po pierwsze dlatego, że 
był to język zrozumiały dla wszystkich, utrwalany w umy
słach wielu pokoleń, pozwalający najprostszymi (by nie 
powiedzieć - prymitywnymi) metodami przekazywać treś
ci nadal istotne dla świadomości historycznej Polaków. 
Wbrew bowiem opinii o skończonej, wraz z odzyskaniem 
niepodlegości, roli malarstwa historyczno-patriotycznego, 
zapotrzebowanie na ten typ sztuki nadal istniało. Dowo
dem na to było chociażby niesłabnące powodzenie obra
zów Styki i Kossaków czy wreszcie dominacja narodowych 
treści w projektach dla Sejmu z 1929 r. Po drugie - zmiana 
funkcji alegorycznych przedstawień w czasach II Rzeczy
pospolitej z komemoratywno-historiozoficznej na agita- 
cyjno-propagandową determinowała ich stronę formalną. 
Pozostawały nadal kompozycjami dosłownymi, narracyj
nymi i ilustracyjnymi. A że tego sposobu plastyczne j wypo
wiedzi dawno już wyrzekli się zwolennicy odciążenia 
sztuki z literacko-patriotycznego balastu, realizacji społe
cznego zamówienia na Polonie podejmowali się najczęś
ciej twórcy drugo- i trzeciorzędni. Toteż i artystyczne 
rezultaty tych wysiłków były na miarę ich możliwości 
intelektualnych i umiejętności warsztatowych.

Nie deprecjonujmy jednak zupełnie owych dokonań. Jak 
bowiem stwierdził Jacek Woźniakowski w podsumowaniu 
swych rozważań o symbolu i alegorii: ,,Wypowiedź (...) 
alegoryczna wymaga szczególnie korzystnych warunków 
(...) należy do nich zwłaszcza społeczne akceptowanie, 
symboliczne uniwersum i zaufanie do jego sensu"2 .Ponie
waż w II Rzeczypospolitej masowy odbiorca mniej lub 
bardziej udanych alegorii „Polonii" akceptował je, rozu
miał ich symbolikę i ufał w sens jej używania, cała ta 
„sztuka formalna" wciąż miała rację bytu. Nie straciła jej 
zresztą po dzień dzisiejszy, przynajmniej w pewnych miej
scach i okolicznościach. Tomasz Jastrun, opisując widzia
ną w 1985 r. w Nowym Jorku „Pulaski parade", stwierdza: 
,,Do najbardziej jednak wzruszających żywych obrazów 
należała niewiasta skuta ciężkimi kajdanami, które w po
cie czoła rozkuwało kilku krzepkich młodzieńców. Dla 
niepojętnych na piersi dziewczyny widniał napis: 
Polska"3.

Anna Sieradzka
Niniejszy tekst jest nieco zmienioną wersją referatu wygłoszonego na 
XXXVII Sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. Sztuka 
i historia, która odbyła się w Krakowie w dniach 17—19 XI 1988 r.

Przypisy
1. Wszystkie cytaty: Sz. Rutkowski, Dwa konkursy, „Polska 
Zbrojna", 19 XI 1929.
2. J. Woźniakowski, O symbolu i alegorii, w. Ikonografia roman
tyczna, pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 1977, s. 60.
3. T. Jastrun, W złotej klatce, Warszawa 1988, s. 13-14.
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Akcja dwory

Dwory związane 
z Tadeuszem 
Kościuszką
O Tadeuszu Kościuszce pisze się zwykle pod kątem jego działalności publicznej, 
patriotycznej lub kariery wojskowej. Tym razem przyjrzyjmy się bardziej prywatnej 
stronie jego życia, związanej z czterema dworami, w których przebywał. Te cztery dwory 
- to: Mereczowszczyzna na Polesiu, gdzie Tadeusz Kościuszko urodził się (4 lutego 1746 
r.j; Siechnowicze na Polesiu - rodowa siedziba Kościuszków; Sosnowica, gdzie Kościu
szko mieszkał w 1775 r. oraz Sławinek koło Lublina, skąd wyjechał do Ameryki.

M▼ JŁ. ereczowszczyz- 
na - wieś z klucza kosowskiego na Polesiu, w połud
niowej części dawnego województwa nowogródz
kiego, 50 km na południe od Słonimia - należała od 
1611 r. do Sapiehów. W 1740 r. Ludwik Kościuszko - 
ojciec Tadeusza — za pożyczkę w wysokości 54 500 
złotych polskich, udzieloną z posagu żony Janowi 
Sapieże, dostał Mereczowszczyznę w zastaw. Lud
wik Kościuszko zaraz po ślubie z Teklą z Ratomskich 
wyprowadził się z rodzinnego dworu w Siechnowi- 
czach (o którym dalej) do dworu w Mereczowszczyź- 
nie. Dwór ten zbudowany był prawdopodobnie około 
1720 r., dla któregoś z dzierżawców lub zarządców 
dóbr Sapiehów.
Była to budowla pięcioosiowa, dwutraktowa, wznie
siona z modrzewia, z łamanym dachem tzw. krakow
skim, krytym strzechą. Na osi miał głęboki drewnia
ny ganek wsparty na sześciu słupkach. Cztery z nich 
wspierały front ganku, a po jednym jego boki. Ganek 
wieńczył trójkątny szczyt, na dachu znajdowały się 
dwa kominy. Wnętrze dworu składało się z sieni 
i prawdopodobnie 7-8 pomieszczeń.
Wiadomości, jakie zachowały się do dziś o dworze 
w Mereczowszczyźnie, nie są pełne. Istnieje wpraw
dzie co najmniej 10 różnych wizerunków dworu, ale 
sporządzone zostały dopiero w połowie XIX w. Naj
pewniejszy z.nich - to wydana w Paryżu w oficynie 
Lamerciera litografia według rysunku nauczyciela

gimnazjum białostockiego Michała Kuleszy; rysu
nek oryginalny znajdował się w zbiorach Zygmunta 
Glogera w Jeżewie, ale przepadł wraz z większością 
jego zbiorów. Gloger publikując litografię zastrzegł 
jednak, że .... nie jest zbyt ścisłym oddaniem szki
cu" '. Późniejszych naśladownictw i kopii tej litogra
fii opublikowanych było kilka przez różnych auto
rów. Zmieniali oni tylko pory roku i przedstawiali 
dwór raz zimą, raz latem.
Zachowały się też dwa drzeworyty, bardzo do siebie 
podobne. Autorem jednego jest B. Sadownikoff, 
a drugiego Franciszek Kostrzewski. Dwór w Mere
czowszczyźnie rysował również Napoleon Orda oko
ło 1870 r.
W dworze tym 4 lutego 1746 r. urodził się Andrzej 
Tadeusz2 Bonawentura Kościuszko, najmłodszy 
z czworga rodzeństwa. Spędził w Mereczowszczyź
nie 18 lat z przerwami. Gdy miał lat 12, zmarł jego 
ojciec. Matka w 1768 r. wykupiła rodzinny majątek 
Kościuszków - Siechnowicze, do którego przepro
wadził się brat Tadeusza Józef.
Mereczowszczyzna wraz z dworem należała w dal
szym ciągu do dóbr kosowskich, które około 1760 r. 
przeszły w ręce Jerzego Fleminga. Z kolei jego 
wnuczka — Zofia z Czartoryskich Zamoyska około 
1820 r. sprzedała dobra Wojciechowi Pusłowskiemu. 
Następnym właścicielem był syn Wojciecha - Wan- 
dalin Pusłowski (od 1833 r.) Zbudował on w połowie 
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XIX w. w Mereczowszczyźnie znacznych rozmiarów 
zamek neogotycki według projektu Franciszka Jasz- 
czołda i Władysława Marconiego, urządził park i wy
remontował w 18.57 r. dawny dwór Kościuszków3.
W końcu XIX w. kolejny właściciel Leon Pusłowski 
sprzedał dobra kosowskie Aleksandrowiczowi z Mo
skwy, później kupił je książę Trubecki, a od niego 
przed 1914 r. książę Oldenburski. W okresie między
wojennym dobra kosowskie rozparcelowano, a Me- 
reczowszczyznę wraz z 80 hektarami ziemi nabył Jan 
Łazaniuk. Dwór w 1926 r. poddano restauracji. Wte
dy urządzono w dworze skromną „izbę pamiątek” po 
naczelniku i umieszczono tablicę pamiątkową. Po 
drugiej wojnie światowej dworu Kościuszków już 
nie było, a z pałacu Puslowskich pozostały ruiny4.

★ ★ ★

Siechnowicze — jest to wieś leżąca na północny 
wschód od Brześcia, w dawnym województwie pole
skim. Nadana została prawdopodobnie Konstante
mu5 - dworzaninowi Zygmunta I Starego w 1509 r. 
wraz z herbem Roch III Siechnowicze, należąc do 
wielu pokoleń Kościuszków, pełne były pamiątek 
rodzinnych. Obok dworu stała kaplica, a przy niej 
znajdował się cmentarzyk, na którym chowano swo
ich zmarłych.
Do Tadeusza Kościuszki należały Siechnowicze 
w latach 1768-1792, ale przebywał tam i gospodaro
wał tylko kilka lat. W 1792 r. zapisał wieś siostrze 
Annie Estkowej, co potwierdził w liście do niej ....
życzyłbym, abyś wiedziała moją wolę, że zapisuję 
Tobie dziedzictwem Siechnowicze, a Ty albo jedne
mu z synów swoich, albo wszystkim (zapisać) masz 
prawo.,."h. Anna z kolei zapisała wieś swemu syno
wi Tadeuszowi, ten jednak w 1812 r. umarł i dwór 
przeszedł na jego żonę Katarzynę. Na jej prośbę 
Tadeusz Kościuszko potwierdził testamentowym za
pisem z kwietnia 1817 r. jej prawo do Siechnowicz. 
Później przeszły one na dzieci Katarzyny, a przez 
małżeństwo córki na rodzinę Bułhaków.

Niestety, nie zachował się żaden wizerunek dworu 
w Siechnowiczach, ani z czasów Tadeusza Kościusz
ki, ani z okresu późniejszego. Dzięki jednak Zyg
muntowi Glogerowi mamy szczegółowy opis 
budowli.

Dwór ten zbudowano prawdopodobnie około 1660 r. 
dla Aleksandra Jana Kościuszki. Był drewniany, 
przypuszczalnie modrzewiowy, jak większość tam
tejszych dworów, co najmniej siedmioosiowy, bez 
ganku. Miał przynajmniej osiem pomieszczeń oraz 
sień i był nieco większy od dworu w Mereczowsz

czyźnie. Warto przytoczyć za Z. Glogerem7 opis tego 
historycznego miejsca: ,,... budynek mieszkalny, do 
którego wchodząc w sieniach drzwi na zawiasach 
z klamką, zasuwką i zaszczepką z podwórza żelazną. 
Z sieni po prawej ręce wchodząc do izby drzwi na 
zawiasach z klamką, zasuwką i zaszczepką i gałką 
żelazną. W tej izbie okien trzy w ołów oprawne 
z zawiaskami, haczykami, okiennicami na zawia
sach z zwornikami z środka do zamykania, z za- 
szczepkami z podwórza żelaznemi. W tejże izbie 
piec kaflowy biały częścią do komory idący, przy 
którym komin na izbę, drugi do wyjścia dymu z pieca 
z cegły kątem wyprowadzony na dach, z tej izby 
drzwi do komory na zawiasach z klamką, zaszczep
ką, zasuwką i gałką żelazną. W tej komorze okno 
jedno w ołów oprawne na zawiasach i okiennica na 
zawiasach z sworzniem i zaszczepką z podwórza 
żelazną, piec ka flowy zielony z blachą żelazną w ko
minie murowanym łączący się do komina z pieca 
izby idącego. Z tejże bokówki drzwi dwoje, jedne do 
sieni, drugie do komory przeciwnej izby, na zawia
sach z klamkami z zasuwkami z obydwóch stron 
i gałkami żelaznemi. Przeciwko pierwszej izby 
wchodząc do sieni, po lewej ręce izba do której 
drzwi, na zawiasach z klamkami, z dwoma zaszczep- 
kami i gałką żelazną, w której izbie okien cztery 
w ołów oprawne bez trzech szyb, na zawiasach 
z haczkami, okiennicami na zawiasach, z swornika- 
mi i zaszczepkami z podwórza żelaznemi. Komin 
murowany na izbę z blachą, przy nim komin do 
pieca, a pieca niema, który komin z cegły nad dach 
wyprowadzony. Z tej izby komora, do której drzwi na 
zawiasach z klamką, zaszczepką i gałką żelazną. 
W tej komorze okno jedno w ołów oprawne na 
zawiaskach z haczykami z okiennicami na zawia
sach z sworzniami i zaszczepką z podwórza żelazną. 
W tym budynku pułap i podłoga wszędzie z tarcic. 
Dach gątami pobity, na rogach tego dachu karczochy 
blaszane..."

Dwór otoczony był ogrodem z dwiema sadzawkami, 
a w obejściu znajdowały się: brama, oficyna z kuch
nią i piekarnią, świronek, chlewiki, sernica, browar 
ze słodownią, wozownia, trzy stajnie, stodoła oraz 
studnia.

Tadeusz Kościuszko, będąc od śmierci matki w 1768 
r. współwłaścicielem Siechnowicz, nie gospodaro
wał tam, gdyż przebywał do 1769 r. w szkole rycer
skiej w Warszawie, w latach 1769-1774 we Francji 
na stypendium, a po powrocie do Polski zamieszkał 
w 1775 r. w Sosnowicy i Sławinku. Zapewnie zaglą
dał do Siechnowicz, ale na krótko. A nie działo się 
tam dobrze. Jego starszy brat Józef okazał się gospo-
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1-3. Dwór w Mereczowszczyżnie: litografia według rysunku Michała Kule
szy z ok. 1850 r. (1). drzeworyt według rysunku Franciszka Kostrzewskiego 
z drugiej połowy XIX w. (2), zdjęcie z końca lat dwudziestych naszego 
stulecia przedstawiające dwór po remoncie (3)

darzem kiepskim, majątek zadłużył i puścił w dzie
rżawę. Tadeusz wyjechał w 1776 r. do Ameryki, skąd 
wrócił przez Francję w 1784 r. w stopniu generała. 
Nie znalazłszy miejsca w niewielkiej armii polskiej, 
osiadł na pięć lat w Siechnowiczach i gospodarował 
tam z powodzeniem. Tym razem zastał lepszą sytua
cję ekonomiczną majątku, dzięki swemu szwagrowi 
Estce, który jako pełnomocnik Tadeusza wypro
wadził sprawy majątkowe, zabagnione przez Józefa 
Kościuszkę.

Tadeusz Kościuszko pożyczył nieco pieniędzy od 
Estki na zagospodarowanie i urządzenie się we dwo
rze. Początkowo były tam zamieszkane tylko dwa 
pokoje. Gospodarstwem kobiecym zarządzała stara 
ciotka Zuzanna Kościuszkówna, a służba składała 
się z dwóch osób: lokaja i furmana. Stopniowo jed
nak Kościuszko urządzał dwór, zakładał wzorowy 
ogród i park, prowadził nowoczesną gospodarkę 
rolną, próbował wyrobu serów holenderskich. Włas
nym rozporządzeniem w swoich majątkach: Siech
nowiczach i Dawidowszczyźnie zmniejszył pańsz
czyznę o połowę, tzn. do dwóch dni w tygodniu.
12 października 1789 r. Tadeusz Kościuszko został 
powołany do służby rozkazem króla Stanisława Au
gusta: „Oznajmujemy niniejszym listem —patentem 
(...) iż mając sobie zaleconą Tadeusza Kościuszki, 

brygadiera bywszego wojsk amerykańskich, w dzie
le rycerskim umiejętność, a chcąc onego do naszych 
i Rzeczypospolitej zachęcić usług, umyśliliśmy mu 
szarżę Generał Majora (...) w wojsku naszym koron
nym (...) dać..."Tak więc Kościuszko opuścił gospo
darstwo w Siechnowiczach, zostawiając je pod opie
ką siostry Anny Estkowej, by więcej tu nie wrócić. 
Dwór służył jeszcze jakiś czas kolejnym właścicie
lom, ale po strawieniu pożarem około 1895 r. nie 
został odbudowany.

★ ★ ★
Sosnowica - leży w północno-wschodniej części 
obecnego województwa chełmskiego, 40 km na za
chód od Włodawy. Około 1740 r. Sosnowicę przejął 
po ojcu Józef Sosnowski, daleki krewny i przyjaciel 
Ludwika Kościuszki, ojca Tadeusza. Sosnowski, 
wielce ustosunkowany, pomógł umieścić Tadeusza 
w szkole rycerskiej w Warszawie w 1765 r., w 1770 r. 
został tytularnym wojewodą smoleńskim, w 1775 r. - 
hetmanem polnym litewskim. W tymże roku w maju, 
po powrocie z Paryża „bezrobotny" Tadeusz Kościu
szko jeszcze raz zaznał pomocy swego protektora,
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4. Dwór w Sosnowicy, zdjęcie z ok. 1910 r.
5. Dwór w Slawinku po rekonstrukcji w 1980 r.
6. Oficyna dworska w Sosnowicy z potowy XVIII w.

(reprod. 14 - Maciej Rydel, zdjęcia: 5 - Maciej Rydel.
6 - Krzysztof Nowiński) 

który pamiętając zdolnego młodzieńca zaangażował 
go na nauczyciela swych córek ,,by w rysunku i ma
larstwie je doskonalił". Zamieszkał tedy Tadeusz 
w murowanej oficynie nie opodal dworu i wziął się 
za edukację panien Katarzyny i Ludwiki Sosnow
skich.
I tu zaczyna się anegdota... Otóż 29-letni pan Ta
deusz miał zakochać się w Ludwice i powziąć wzglę
dem niej poważne zamiary małżeńskie. Gdy jednak 
dowiedział się o tym pan wojewoda Sosnowski, 
wpadl w srogi gniew, oświadczając konkurentowi, 
że ,,synogarlice nie dla wróbli, a córki magnackie nie 
dla drobnych szłachetków". No cóż, takie były czasy. 
Józef Sosnowski mierzył wysoko, bogaty był, między 
innymi dzięki małżeństwu z Teklą Zenowiczówną, 
i dla swych córek szukał bogatego męża. A tu o pan
nę stara się biedny jak mysz kościelna oficer! Pamię
tajmy, że nie miał on wtedy ani dochodów z zadłużo
nych przez brata Józefa Siechnowicz, ani z oficer
skiej profesji, gdyż w miniaturowej armii nie było 
dla niego posady, o czym generał wojewoda Sosnow
ski wiedział bardzo dobrze. Podobno Kościuszko 
zamierzał podstępem pannę porwać, ale mu to król 
jegomość Stanisław August wyperswadował, pole
cając dobre na takie nieszczęścia lekarstwo - wyjazd 
za granicę. I, jak wiadomo powszechnie, tak się też 
stało, z korzyścią przede wszystkim dla innego gene-
14



rała - Georga Washingtona. A pan Sosnowski zreali
zował swoje marzenia, wydając panną Ludwikę za 
księcia Lubomirskiego. Ona sama w onych czasach 
nie miała nic do powiedzenia

Wróćmy jednak do opisu samego dworu, bo była to 
budowla bardzo ciekawa. Nie można dziś dokładnie 
określić, kiedy dwór wzniesiono. Było to prawdopo
dobnie w drugiej połowie XVII w. Wtedy budynek 
był skromny, parterowy, bez pięterka i z małymi 
kwadratowymi alkierzykami, cały drewniany. 
W 1723 r. ojciec późniejszego generała, wojewody 
Józefa Sosnowskiego, dwór rozbudował, dodając mu 
pokoje na pięterku i powiększając alkierze. Data tej 
przebudowy uwidoczniona była na siestrzanie w sie
ni dworu. Do dziś jednak toczą się spory ekspertów, 
czy dwór pochodził z wieku XVII, czy też zbudowano 
go w 1723 r. Rozbudowa mogła nastąpić w 1753 r., 
dokonana sumptem Józefa Sosnowskiego, który 
w tym roku zbudował murowaną oficynę (w niej 
później zamieszkał ,,pan nauczyciel" Tadeusz Koś
ciuszko). Tę datę rozbudowy może potwierdzać fakt, 
że alkierze zostały rozbudowane w cegle. Niestety, 
zbadać się już tego nie da, gdyż dwór nie istnieje. 
Zachowały się natomiast ilustracje dworu, zarówno 
z zewnątrz, jak wewnątrz, oraz plany sporządzone 
w 1910 r.

Dwór, jaki znamy z ilustracji z 1910 r. i inwentaryza
cji sporządzonej przez Juliusza Kłosa — ma główny 
korpus drewniany, murowaną ścianę tylną i rozbu
dowane cztery alkierze. Dachy nad korpusem i alkie
rzami są czterospadowe, gontowe. Wnętrze dworu 
mieściło sień, sześć pomieszczeń w korpusie głów
nym, po dwa w każdym z alkierzy oraz dwa pokoje 
na pięterku - łącznie 17 pomieszczeń. Reprezenta
cyjne pomieszczenia miały piękny rokokowy wy
strój, prawdopodobnie urządzony staraniem Józefa 
Sosnowskiego w 1753 r.

Jakie były dalsze losy sosnowickiego dworu? Znamy 
je tylko fragmentarycznie. Po śmierci Józefa Sosno
wskiego w 1783 r. dwór był własnością Ludwiki 
z Sosnowskich Lubomirskiej. Co działo się z nim 
w XIX w. - nie wiadomo. Na początku XX w. Sosno
wica była własnością Teodora Libiszewskiego, który 
w 1910 r. przekazał dwór Włodawskiemu Towarzys
twu Rolniczemu, nie objęło ono jednak dworu we 
władanie i dwór podupadł. W 1914 r., podczas lustra
cji i inwentaryzacji sporządzonej na zlecenie Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury 
w Krakowie przez Juliusza Kłosa - dwór był w złym 
stanie. W 1915 r. w nieznanych okolicznościach 
(działania wojenne?) spłonął; do dziś pozostała jed
na z oficyn i resztki parku.

★ ★ ★

Sławinek - była to wówczas wieś położona 5 km od 
Lublina (dziś w granicach miasta). Znajdował się 
w niej dwór należący w drugiej połowie XVIII w. do 
Jana Nepomucena Kościuszki, stryjecznego brata 
Ludwika — ojca Tadeusza. Z Janem Nepomucenem 
był Tadeusz Kościuszko związany serdecznym uczu
ciem, gdyż po śmierci ojca Jan Nepomucen opieko
wał się nieletnimi dziećmi. Po powrocie z Paryża 
w 1774 r. do niego właśnie udał się Tadeusz po radę 
i pomoc. Mieszkał kilkakrotnie w Sławinku na prze
łomie 1774 i 1775 r. oraz po opuszczeniu Sosnowicy 
w październiku 1775 r. Stamtąd wyjechał przez Kra
ków do Ameryki.
Za czasów Jana Nepomucena Kościuszki dworek, 
wraz z całym gospodarstwem, był niewielki. Zbudo
wany w 1720 r. z modrzewia, o konstrukcji zrębowej, 
miał bryłę zbliżoną do kwadratu. Był pięcioosiowy 
z czterospadowym dachem łamanym, krytym strze
chą lub gontem. Składał się z sieni i pięciu pokoi8. Na 
osi umieszczony był drewniany ganek z czterema 
słupkami i trójkątnym szczytem. Po bezdzietnym 
Janie Nepomucenie dworek przechodził w ręce róż
nych właścicieli, z których jeden, prawdopodobnie 
na początku XIX w., rozbudował go przedłużając 
o dwie osie. Po drugiej wojnie światowej dworek był 
jeszcze w dobrym stanie. Niestety, jak większość 
dworów odebranych właścicielom, został zdewasto
wany, tak że w 1969 r., gdy zabrano się za remont, 
okazało się, że niewiele oryginalnego materiału da 
się uratować. Obecnie w Sławinku stoi rekonstruk
cja dawnego dworku, a właścicielem jest Uniwersy
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tak więc spośród pamiątek po Tadeuszu Kościuszce 
nie pozostał ani jeden oryginalny dwór, lecz tylko 
oficyna w Sosnowicy. Przynajmniej ją należałoby 
otoczyć odpowiednią opieką.

Maciej Rydel

Przypisy
1. Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce, Warszawa 1907, s. 345.
2. Późniejszy naczelnik powstania, jak wiadomo, cale życie uży
wał swego drugiego imienia.
3. R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. II, Warszawa 
1986, s. 303.
4. Może ktoś z Czytelników zna losy dworu po roku 1939?
5. Nazwisko Kościuszko powstało ponoć od zdrobniałego imienia 
tegoż Konstantego - Kostia.
6. List z września 1792 r. przytacza J.S. Kopczewski w książce: 
Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1968, s. 35.
7. Z. Gloger, Budownictwo drzewne..., s. 293-295. Cytowany 
dokument - to inwentarz sporządzony 23 czerwca 1768 r. z okazji 
przekazu testamentowego na rzecz Józefa i Tadeusza Kościu
szków.
8. J. Petera, Wiejskie dworki drewniane na Lubelszczyżnie, „Ro
cznik Muzeum Wsi Lubelskiej”, Lublin 1978, s. 138-140.
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Destrukty
p

ojęcie destruktu 
w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków odnosi się do 
daleko posuniętego zniszczenia obiektu, równającego się 
jego unicestwieniu. To, czy nie będące już integralną 
całością fragmenty lub inne materialne pozostałości moż
na nadal uznawać za substancję podlegającą ochronie - 
jest rzeczą dyskusyjną i rozmaicie w praktyce rozwiązy
waną.
Ważnym aspektem jest tu odwracalność zmian zaszłych 
w materialnej substancji obiektu. Na pewno nieodwracal
nym zmianom ulega substancja drewniana zniszczona 
przez ogień - jest to destrukt klasyczny. Odmiennie 
przedstawia się sytuacja w wypadku stłuczonej ceramiki, 
a jeszcze inaczej w wypadku całości złożonej z wielu 
elementów, jak to ma miejsce wśród skomplikowanych 
mechanizmów zabytków techniki. Rozłożenie na części 
nie przesądza o ich unicestwieniu i dlatego nie można 
pomijać destruktów tej kategorii w rejestrze zabytków lub 
je z niego usuwać. Wiedzą to doskonale archeolodzy 
i historycy kultury materialnej, ale w odniesieniu do nie
których grup nowożytnych zabytków ruchomych występu
ją niekiedy rażące niekonsekwencje. Mam na myśli orga
ny, których wystrój zewnętrzny decyduje o przynależności 
do zabytków sztuki, natomiast wnętrze - czyli mechanizm 
i piszczałki - do zabytków techniki i rzemiosła instrumen- 
tarskiego.
Organy są, jak wiadomo, skomplikowanym, składającym 
się z setek, a nawet tysięcy rozbieralnych elementów 
instrumentem i wobec tego rozłożone na części, nawet 
zdefektowane, nie są - podobnie jak maszyna lub zegar 
destruktem, gdyż - dopóki istnieją - mogą być ponownie 
złożone. Błędne jest więc stanowisko władz konserwator
skich uznające rozłożony na części instrument za bezpo
wrotnie zniszczony, a tym samym nie kwalifikujący się do 
inwentaryzacji i umieszczenia w rejestrze zabytków, a je
śli w nim figurował - za nadający się do skreślenia. 
W rezultacie powstaje paradoksalna sytuacja, gdy chro
nione są ludowe i archeologiczne świstawki i rogi sygnało
we z różnych epok, a pomijane równie stare, pojedyncze 
piszczałki organów, nie mówiąc już o mechanizmach gry 
i miechach. Niekonsekwencja jest tym bardziej rażąca, że 
analogiczne urządzenie przemysłowe niechybnie znalaz
łoby się w muzeum lub w skansenie. 

osobistych ambicji proboszcza lub dla uczczenia jubileu
szu jakiegoś dostojnika w hierarchii kościelnej5.
Mimo obowiązującego od lat pozornie jednolitego stano
wiska władz świeckich i kościelnych w sprawie ochrony 
zabytków (w Polsce ustawowo od 1918 r., a wcześniej na 
podstawie uznania przez poszczególne kurie biskupie 
postulatów TOnZP), w praktyce nierzadko spotykamy się 
z gwałceniem obowiązujących ustaw i zasad postępowa
nia z zabytkami, jednoznacznie określonych w rozporzą
dzeniach kościelnych i państwowych. Oprócz ostentacyj
nie jawnego niszczenia zabytków, w potwierdzonym przez 
doświadczenie przekonaniu o bierności władz konserwa
torskich, bardzo często działanie w kierunku unicestwie
nia zabytku bywa kamuflowane rzekomym remontem, 
w wyniku którego z zabytku pozostaje tylko obudowa 
(szafa), pozorująca status quo ante. Drugim sposobem jest 
translokacja lub demontaż mający zrobić miejsce pod 
nowe organy, po czym tak potraktowany zabytek przedsta-

1. Destrukt pozorny: dwunastogłosowe organy z końca XIX w. w Goszczy
nie, zdemontowane przez firmę Z. Kamińskiego; poszczególne elementy 
porzucone w szopie parafialnej przed ostatecznym unicestwieniem (1972 r.)
2. Stół gry i inne części organów w Kętrzynie, rozebranych przez Z. 
Sianowskiego (1978 r.)
3. Destrukt pozorny: rozłożone na części organy z Kadzidła (rozebrał S. 
Kruszewski) w warsztacie Z Sianowskiego (1978 r.)
4 Wiatrownice zabytkowych organów w Mszczonowie jako materiał opało
wy w drwalce miejscowej plebanii (1971 r.)

(zdjęcia: Tadeusz Bojasiński

Dzieje się tak dlatego, że - w porównaniu z innymi 
zabytkami - organy nadal nie są dostatecznie chronione. 
Przyczyn jest kilka, a wśród nich: 1) dotychczasowa nieo
becność wielu instrumentów w rejestrze zabytków (w 
przeszłości nagminnie uważano za zabytek jedynie pro
spekt organowy); 2) trudny niekiedy do określenia dla 
niefachowca wiek obiektu, zwłaszcza przy nawarstwie
niach z różnych epok1; 3) rozbieżności między charakte
rem obudowy i mechanizmu (nie rozpoznane pozostają 
często zabytkowe instrumenty z wtórną, współczesną obu
dową ); 4) użytkowe przeznaczenie organów zakładające 
sprawność funkcjonowania mechanizmu3; 5) artystyczno- 
-muzyczny aspekt funkcji organów w kościele, podlegają
cy zmianom gustu i przepisów liturgicznych4; 6) względy 
ambicjonalne, polegające na usuwaniu cennych i całkowi
cie sprawnych zabytkowych organów gwoli zaspokojenia
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wiony zostaje władzom konserwatorskim jako destrukt 
kwalifikujący się do skreślenia z rejestru zabytków. Za 
wariant tej metody można też uznać doprowadzenie zabyt
ku do zniszczenia, aby następnie również potraktować go 
jako destrukt.
Bywa też tak, że zdemontowane z powodu konserwacji 
szafy, prospekt i cały aparat dźwiękowy (piszczałki) nie są 
przywracane zabytkowi po zakończeniu prac i jako luźne 
elementy przekazywane do wyposażenia innych obiek
tów. Tak postąpiono, w odniesieniu do kilku tylko głosów, 
przy okazji remontu organów w Leżajsku w 1966 r. i tak 
również, tyle, że w odniesieniu do wszystkich piszczałek, 
próbuje się postąpić w wypadku zabytkowych organów 
w pobernardyńskim kościele Św. Anny w Warszawie, co 
jest sprzeczne z zasadą integralności i nieusuwalności 
zabytku. Nawiasem mówiąc nieuczciwi organmistrzowie 
(a jest ich niestety dużo) przywłaszczają sobie co cenniej
sze piszczałki lub całe większe elementy zabytkowego 
instrumentu, które potem umieszczają w innych obiektach 
lub wykorzystują na części. Bardzo rzadko dochodziło do 
ścigania tego rodzaju przestępstw i to tylko wtedy, gdy 
podjęte działanie nie było uzgodnione z właścicielem.
W niejednym warsztacie organmistrzowskim spotkać moż
na całe składy takich pozornych destruktów, czyli rozłożo
nych na czynniki pierwsze zabytkowych organów, na ogół 
wykorzystywanych jako źródło części, czasem jednak z do
brym zyskiem montowanych, bez oryginalnej (dla zatarcia 
śladów) szafy, gdzie indziej jako nowe, mimo tak oczywis
tego, sprzecznego z ustawą działania nie słyszy się 
o jakichkolwiek prawnych konsekwencjach, a uprzednio 
zewidencjonowany na karcie zabytku obiekt znika po 
prostu z rejestru.
Dlatego konieczne jest zrewidowanie pojęcia destruktu 
w odniesieniu do obiektu tak bardzo złożonego i skompli
kowanego, jak organy, które zarazem są zabytkiem sztuki, 
techniki i muzyki. Poszczególne głosy i elementy mecha
nizmu, podzespoły, mogą być uznane za samoistne zabyt
ki, nawet, gdy nie są częścią zwartej całości; winny też być 
odpowiednio rejestrowane, chronione i ewentualnie wy
korzystywane.

Jerzy Gołos

Przypisy
1. Mechanizm gry i aparat dźwiękotwórczy, czyli piszczałki, są 
elementami wymiennymi i dlatego mogą pochodzić z różnych 
epok i warsztatów. Wtórne, nie z czasów powstania instrumentu, 
mogą być też znaki firmowe.
2. Najczęstszym zjawiskiem jest młodszy wiek samego instru
mentu organowego (rzadziej odwrotnie), co nie przesądza o braku 
cech zabytkowych jego wnętrza.
3. W odróżnieniu od dzieł sztuki, skomplikowane urządzenie 
techniczne, jakim są organy, jest narażone na zużycie, co przy 
nieodpowiednich zabiegach konserwatorskich łatwo prowadzi do 
zniszczenia substancji zabytkowej.
4. Arbitralne i nie liczące się z wymogami ochrony zabytków 
ingerencje podyktowane są zmianami stylu muzycznego lub prze
pisów o muzyce kościelnej, które niejednokrotnie prowadziły do 
drastycznych zmian w mechanizmie i dyspozycji organów.
5. Do najdrastyczniejszych wypadków należy rozebranie słyn
nych w całej Europie od XVII w. organów w katedrze sandomier
skiej, które przestały istnieć w 1930 r., gdy komitet obchodu 
jubileuszowego podjął decyzję zastąpienia ich nowymi (nb. bar
dzo miernymi) ,,aby w ten sposób uczcić 50-lecie Ifaplaństwa ks. 
bpa Ryxa "-„Hosanna", nr 10, 1930, s. 134). Tylko dzięki stanow
czemu sprzeciwowirkomisji konserwatorskiej zawdzięczamy ura
towanie przepięknego prospektu i stanowiącego z nim jedną 
całość dawnego chóru muzycznego ku niezadowoleniu władz 
kościelnych i komitetu jubileuszowego. Nowy instrument okrzyk
nięto „dziełem godnym tak sławnej katedry", chociaż już kilka
naście lat później kwalifikował się jedynie do rozbiórki.
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NASZ FELIETON

Handel... handel
N-1- 1 ie widzi pan, 

że to „z czasu" - ofuknął mnie właściciel 
prywatnego przedsiębiorstwa pod nazwą 
stragan na „perskim jarmarku”, gdy za
kwestionowałem cenę, delikatnie mówiąc: 
zawyżoną. Był dobrze odziany z tendencją 
,,pewexoidalną”, wyrażał się poprawnie, 
a z oczu patrzył mu duży cwaniak. Przed 
nim kłębiły się jego skarby, jakieś szczątki 
okuć, wyczyszczony do blasku złom mo
siężny, nieco wytartych medali, porcelano
wa główka fajki, rogi koziołka...
Przed straganem zatrzymała się para za
żywnych trzydziestoparolatków utrzyma
nych w tejże co właściciel konwencji stylo
wej. Popatrz jakie „fajoskie”- powiedziała 
ona, podnosząc do góry miedziany pojem
nik na kompres z lodu - powiesimy to

(rys. Małgorzata Tabaka)

w kuchni! On wyciągnął z kieszeni luźny 
plik środków płatniczych PRL, z odrazą 
odliczył żądaną sumę, nie targując się, po 
czym para odpłynęła radośnie, niosąc 
przed sobą niewątpliwe dobro kultury (wy
produkowane przed 9 maja 1945 r.J. Wyo
braziłem sobie wnętrze mieszkania wyta- 
petowane rupieciami, miedziany basen 
szpitalny na szczycie kolumny głośnika, 
wyłożony boazerią przedpokój, kolejne 
graty, których nie śmiem nazywać bibelota
mi, na meblościance. Najpierw z sympatią 
pomyślałem o właścicielach monstrual
nych gór podobnych rupieci na praskich 
„ciuchach” przy ul. Lubelskiej. Nie wie
dzieli oni - czy rupiecie te „z czasu”, „z 
epoki”, „stylowe", czy zgoła „secesyjne”, 
które to nazwy handlarze zapożyczyli od 
historyków sztuki - a jednak można było 
znaleźć tam przedmioty wzbogacające nie
jedną kolekcję. Ale też wiedzieli, że ich 
klienci znają się na rzeczy i nie próbowali 
nabijać ich w butelkę, rezerwując tę przy
jemność dla dostawców.
Czasy się zmieniły. Prywatna inicjatywa 
polega na możliwie szybkim wprowadze
niu na rynek dowolnej tandety, którą ludzie 
kupią, nim pieniądze wyjdą z mody. Lanso
wane przez administratorów naszą kulturą 
wzorce obrodziły, a jakże, dulskim zamiło
waniem do pseudopałacowych sztuczek, 
a więc handel totalny, powszechny, handel 
ogarniający ziemie od Karpat po Bałtyk 
trwa, rozwija się, krzepnie; głupawy, cwa
niacki, graniczący z oszustwem handel, 
który powoduje, że wszystko dookoła za
czyna przypominać bazarowy stragan. 
Wszystko na sprzedaż! Najlepiej za dolary! 
Najlepiej za granicę! Handel, handel!!!

Felietonista

PS. I co z „Decyzją nr 1" ministra kultury i sztuki 
z 1973 r.? Sprzedawać czy nie sprzedawać - oto jest 
pytanie!
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Szpital 
w Tworkach
Za kilka latszpital psychiatryczny w Twor
kach koto Pruszkowa obchodzić będzie 
setną rocznicę powstania. Historia jego 
założenia jest jednak o wiele dłuższa. 
Myśl wzniesienia nowego zakładu dla 
„obłąkanych" oraz dokonania ogólnej 
reorganizacji szpitalnictwa podjęto już na 
początku istnienia Królestwa Polskiego. 
Ówczesne władze uznały za niezbędną 

budowę kilku nowoczesnych szpitali. Ich 
wzniesienie było w tym czasie zupełnie 
realne, o czym przekonuje niezła sytuacja 
ekonomiczna kraju. Upadek Powstania 
Listopadowego przekreślił te plany. Przez 
kilka następnych dziesięcioleci poprawa 
stanu szpitalnictwa psychiatrycznego 
ograniczała się wyłącznie do zmian orga
nizacyjnych oraz nieznacznego powię
kszania istniejących oddziałów dla „obłą
kanych". Oddziały te, dysponując nie
wielką liczbą łóżek, nie mogły przyjąć 
nawet części chorych. Wykorzystywane 
w nich sposoby leczenia nie należały do 
nowoczesnych. Wobec chorych ciągle je
szcze stosowano metody przymusu, choć 
z wolna zmieniał się do nich stosunek 
lekarzy. Na początku XIX w. do szpitala 
Św. Jana Bożego w Warszawie raz do 

roku wpuszczano publiczność, by za 
opłatą mogła oglądać zamkniętych za 
kratkami „szaleńców". W drugiej połowie 
stulecia tego rodzaju praktyki już się ra
czej nie zdarzały, choć jeszcze w latach 
sześćdziesiątych warszawski psychiatra 
dr Adolf Rothe, bawiąc w Dusseldorfie, 
napotkał w tamtejszym zakładzie dla „ob
łąkanych" chorych psychicznie krępowa
nych kajdankami. Coraz częstsze pere
grynacje na Zachód polskich psychiatrów 
oraz związanych z budownictwem szpi
talnym architektów pozwalały na rozwój 
teorii szpitalnictwa. Idei budowy nowego 
zakładu nigdy nie zarzucono.

U schyłku lat pięćdziesiątych podjęto 
myśl budowy nowoczesnego szpitala pa
wilonowego, wzorowanego na rozwiąza
niach zachodnioeuropejskich. System 
pawilonowy od połowy XIX w. uznawano 
za najodpowiedniejszy dla zabudowań 
szpitalnych. Pierwsze projekty planowa
nego zespołu zostały sporządzone dopie
ro po 1864 r. Ich autorem był architekt 
Franciszek Tournelle (1818-1890), twór
ca zabudowań szpitala dziecięcego przy 
obecnej ul. Kopernika w Warszawie, koś
cioła ewangelickiego we Włocławku, 
świątyń katolickich w Zychu, Krośniewi
cach i innych miejscowościach. Do naj
bardziej znanych prac architekta należała

regotycyzacja wież kościoła Św. Mikołaja 

w Kaliszu oraz katedry we Włocławku. 
Tournelle planował budowę na Marymon- 
cie szpitala dla obłąkanych przeznaczo
nego dla trzystu pacjentów. Miał się on 
składać z szeregu pawilonów leczni
czych. Z jednej strony założenia przewi-

1. Plan szpitala w Tworkach: A - budynki 
sprzed 1914 r_. B budynki z okresu międzywo
jennego. C budynki współczesne
2. Dawny budynek administracyjny, obecnie 
pawilon szpitalny nr XI
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dziano pawilony żeńskie, z drugiej zaś 
męskie. Pomiędzy nimi zamierzano wy
stawić budynki administracyjno-gospo
darcze. Układ ten z różnymi modyfikacja
mi powtarzany był w kolejnych projektach 
szpitala. Koncepcja Tournelle a nie do
czekała się realizacji z powodu braku fun
duszy oraz niemożności znalezienia od
powiedniego miejsca pod budowę. W la
tach późniejszych planowano wzniesie
nie szpitala kolejno: na terenie rozparce
lowanego folwarku świętokrzyskiego, na 
Wawrzyszewie, na Kamionku. Wszystkie 
projekty wykonywał Tournelle, od 1869 r. 
wspomagany w swych pracach przez wy
bitnego lekarza psychiatrę dra Adolfa 
Rotha. Program planowanego szpitala 
wzbogacony został m.in. fermą, przezna
czoną dla osób przewlekle chorych. Nie
stety, i te projekty nie zostały urzeczywist
nione.
Nowy projekt szpitala powstał w 1875 r. 
Wykonał go, opierając się na planach 
Tournelle'a i Rotha, architekt M. Roma- 
nowicz. Projekt został przesłany do Peter
sburga, gdzie nie uzyskał jednak akcepta
cji. Najprawdopodobniej stało się tak 
z chęci zlecenia wykonania planu fawory
zowanemu w tym czasie architektowi pe
tersburskiemu Iwanowi Sztromowi, auto
rowi wielu budowli szpitalnych oraz sa
kralnych na terenie Rosji i Ukrainy.
Sztrom sporządził własny projekt, pod 
względem układu przestrzennego i pro
gramu funkcjonalnego niezbyt różniący 
się od wcześniejszych planów. Projekt 
ten został szybko zatwierdzony przez od
powiednie władze petersburskie i prze
znaczony do realizacji. Sztrom przewidy

wał wzniesienie pawilonów szpitalnych 
założonych na planie litery „T". Każdy 
z nich miał być wyposażony w 4-6 odizo
lowanych od siebie oddziałów. Budowę 
miano przeprowadzić etapami. Wkrótce 
jednak podjęto decyzję o zmianie lokali
zacji szpitala. Pod jego zabudowę 13 II 
1881 r. zakupiono od Feliksa Kryńskiego 
teren wydzielony z dóbr Tworki. Przesu
nięcie to okazało się chybione. Zakupione 
grunty obejmowały tereny podmokłe, od 
razu uznane jako malaryczne. Po odpo
wiednim przygotowaniu placu podjęto 
jednak budowę. Na miejscu okazało się, 
że projekt Sztroma wymagał znacznej 
modyfikacji.
Pierwsze prace budowlane przy wznosze
niu zespołu szpitalnego w Tworkach pod
jęto wiosną 1885 r. W tym czasie zaczęto 
zwozić materiały, a zarazem przystąpiono 
do prac ziemnych i zakładania fundamen
tów. 17 VI11885 r. odbyła się uroczystość 
położenia kamienia węgielnego i poświę
cenia fundamentów. Nadzór nad realiza
cją prac budowlanych powierzono przy
byłemu z Wilna budowniczemu O. Oswal
dowi.1 Dokonał on nieznacznego przero
bienia planów Sztroma, tak by odpowia
dały one miejscowym warunkom. Po 
śmierci O. Oswalda wakujące stanowisko 
przekazano Teofilowi Tytusowi Lembke 
(1840-1914). Był on absolwentem War
szawskiej Szkoły Głównej, a przed podję
ciem pracy jako pomocnik O. Oswalda 
przy wznoszeniu szpitala w Tworkach 
działał w charakterze budowniczego To
warzystwa Zakładów Gazowych w War
szawie. Mimo rozlicznych nadużyć popeł
nianych w trakcie budowy szpitala, 27 XI 

1891 r. dokonano jego uroczystego 
otwarcia.
Wszystkie wzniesione w tym czasie pawi
lony szpitalne zachowały się do dnia dzi
siejszego. Zostały one rozmieszczone 
w dwóch, oddzielonych od siebie sosno
wym laskiem zespołach. W pierwszym 
znalazły się budynki zasadniczego szpita
la, w drugim zaś zabudowania fermy. Całą 
kompozycję założenia oparto na osi sy
metrii. W centrum szpitala zbudowano 
gmach administracyjny, za nim olbrzymi 
budynek gospodarczy. Z boków, z lewej 
strony znalazły się trzy pawilony żeńskie 
oraz kaplica katolicka, z prawej strony 
pawilony męskie. Chorych rozmieszczo
no w pawilonach leczniczych, według 
klas określonych wysokością uiszcza
nych przez nich opłat. Pawilony zbudo
wano na planach przypominających literę 
,,H” lub „I”. Zabudowania fermy przezna
czone były na przyjęcie nieuleczalnie 
chorych. Składały się one z centralnie 
usytuowanego budynku mieszkalnego 
dla personelu oraz położonych z jego 
boków par identycznych pawilonów lecz
niczych założonych na planie prostokąta. 
Na tyłach tych zabudowań wystawiono 
wiele obiektów gospodarczych. Na fermie 
do prac rolnych zatrudniano nieuleczal
nie bądź przewlekle chorych pacjentów. 
Praca była bardzo postępową - jak na 
owe czasy - formą terapii.
Pierwotnie I. Sztrom przewidywał nada
nie budynkom klasycyzującego kostiumu 
zewnętrznego. Z czasem jednak z planów 
tych zrezygnował i elewacje pawilonów 
opracował w duchu aestetycznej archi
tektury ceglanej. O wystroju zewnętrznym
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elewacji zadecydował detal architektoni
czny. Wszystkie zabudowania szpitalne 
wzniesiono z wyeksponowanej na ze
wnątrz cegły. Budynki nakryto niezbyt 
stromymi dachami o wydatnych okapach, 
wspartych na drewnianych kroksztynach. 
W większości elewacji pawilonów domi
nują podziały horyzontalne, podkreślone 
długimi ciągami gzymsów oraz pasów ko
lorowego klinkieru, zdobiących wyraźnie 
zaakcentowaną strefę cokołową. Fryzy 
rozdzielają poszczególne kondygnacje. 
Stanowią one jeden z najistotniejszych 
motywów dekoracyjnych szpitala. Ele
mentami wertykalnymi są wąskie i wyso
kie otwory okienne, zamknięte zazwyczaj 
wyeksponowanym lukiem odcinkowym, 
oraz lizeny opinające niektóre elewacje. 
Charakterystyczny element architektury 
zewnętrznej budynków stanowią również 
wysokie, ceglane nastawy kominowe.
Użyty do dekoracji budowli „styl ceglany” 
określano w Rosji jako „kirpicznyj stil”. 
Był on propagowany w środowisku archi
tektów rosyjskich, zyskując szczególną 
popularność w latach 1870-1890. Stano
wił odpowiedź na zachodnioeuropejskie, 
a zwłaszcza niemieckie próby stworzenia 
nowoczesnej architektury mieszczań
skiej, w której dążono do wydobycia au
tentycznych wartości materiału (zwykle 
cegły), z uwzględnieniem jego możliwoś
ci kolorystycznych. Miał to być styl aeste- 
tyczny. Szybko rozpowszechnił się on 
w obrębie całego imperium rosyjskiego, 
w tym także na terenie Królestwa Polskie
go. Stosowano go głównie w budynkach 
wojskowych i przemysłowych, wykorzys
tywano także w architekturze koszar ro

botniczych, szpitali, a nawet domów do 7 
chodowych.

Wśród zabudowań szpitala w Tworkach 
wyróżnia się budynek gospodarczy oraz 
niewielki pawilon mieszczący pierwotnie 
kaplicę. Ponad budynkiem gospodar
czym góruje monumentalna, kwadratowa 
u podstawy wieża ciśnień. Jej ceglanej 
architekturze zewnętrznej twórca nadał 
cechy stylu arkadowego. Nawiązuje 
w pewnym stopniu do wież romańskich 
bądź renesansowych świątyń włoskich. 
Tymczasem część frontowa budynku go
spodarczego, złożona z trójosiowego 
korpusu związanego łącznikami z potęż
nymi skrzydłami bocznymi, wywodzi się 
z architektury założeń pałacowych. Ele
mentem dominującym fasady jest dwu
piętrowy ryzalit środkowy korpusu, ujęty 
z boków lizenami, niegdyś ozdobiony po
tężnym zegarem. Budowla, na którą nie
przypadkowo zwróciłem uwagę, należy 
do najbardziej interesujących w okoli
cach Warszawy przykładów dziewiętnas
towiecznej architektury przemysłowej 
o historyzującym, maskującym funkcję 
obiektu kostiumie zewnętrznym.

Budynek dawnej kaplicy interesujący jest 
z innego powodu. Jego ceglaną elewację 
zewnętrzną, o artykulacji ścian nawiązu
jącej do schematu luku tryumfalnego, 
krytykowano jako pozbawioną jakiejkol
wiek wartości artystycznej. Jeszcze sil
niejsze i w pełni usprawiedliwione zarzuty 
stawiano dyspozycji wnętrz kaplicy, łą
czącej w podziemiu pomieszczenia mie
szkalne z kostnicą. W chwili obecnej wnę
trza te są całkowicie przebudowane i mie-

3. Balkon budynku administracyjnego nad 
dawnym wejściem głównym
4. Wieża ciśnień i budynek gospodarczy
5. Elewacja boczna i tylna lewego skrzydła pa
wilonu nr VI, rozbudowanego w 1899 i po 1907 r
6. Dawna cerkiew prawosławna, od 1930 r. koś
ciół katolicki
7. Obraz Józefa Buchbindera „Przemienienie 
Pańskie" z 1891 r. w kościele 

21



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

szczą aptekę oraz przedszkole. Architek
tura zewnętrzna budowli jest jednak cha
rakterystyczna dla stylu preferowanego 
przez Sztroma dla budownictwa sakral
nego, powtarza ona w znacznym stopniu 
schemat zaprojektowanego przez archi
tekta w 1855 r. kościoła ewangelickiego 
w Kijowie. Wnętrze kaplicy utrzymane by
ło w stylach neoromanizmu i neorenesan- 
su. Na wprost wejścia w arkadzie umiesz
czono ołtarz główny z zachowanym do 
dziś obrazem znanego malarza warszaw
skiego Józefa Buchbindera, przedstawia
jącym Przemienienie Pańskie.

Już w kilka lat po otwarciu zakład w Twor
kach okazał się za ciasny dla przybywają
cych pacjentów. Liczbę miejsc starano 
się powiększyć poprzez nieznaczne roz
budowy pawilonów. W okresie tym wznie
siono także monumentalny budynek cer
kwi prawosławnej. Realizacja ta podykto
wana była nie tylko względami praktycz
nymi. Mimo, iż zakład zatrudniał rosyjskie 
kierownictwo, dla zapewnienia mu posłu
gi religijnej w zupełności wystarczała ka
plica umieszczona w budynku adminis
tracyjnym. Chodziło jednak o prestiż 
władz zaborczych, a także podkreślenie 
rosyjskiej obecności w krajobrazie archi
tektonicznym Królestwa Polskiego. 
Wzniesienie cerkwi nie spełniło jednak 
tego ostatniego zadania. Jej architektura 
jest wprawdzie obca Mazowszu, jednak 
uzyskała ona nie rosyjski, lecz ormiański 
kostium zewnętrzny(l). Bryła oraz elewa
cje zewnętrzne budowli inspirowane są 
średniowieczną sztuką Armenii. Wyboru 
stylu nie należy chyba wiązać z chęcią 
przeciwstawienia jej tendencjom rusyfi- 
kacyjnym kraju. Styl armeński był bowiem 
dość modny w rosyjskich środowiskach 
architektów. Dzięki swym formom jest to 
jedna z najbardziej interesujących bu
dowli tego typu w Polsce.

W czasie pierwszej wojny światowej, tuż 
przed zajęciem przez Niemców Warszawy 
w 1915 r., władze rosyjskie nakazały ewa
kuację szpitala. Personel wraz z pacjenta
mi znalazł się w głębi Rosji. Dopiero we 
wrześniu 1916 r. ponownie otwarto część 
pawilonów szpitalnych. Prawdziwe odro
dzenie szpitala nastąpiło jednak po odzy
skaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r„ kiedy zaczęli wracać wywiezieni 
do Rosji pracownicy.

Początkowo szpital przeżywał duże trud
ności, jednak dość szybko, bo już w dru
giej połowie lat dwudziestych jego sytua
cja zaczęła radykalnie zmieniać się. Stało 
się to za sprawą dyrektora zakładu dra 
Witolda Luniewskiego (1881-1943). Ko

lejne dziesięciolecie, aż do wybuchu dru
giej wojny światowej, śmiało można 
uznać za najlepszy okres w dziejach szpi
tala. W tym czasie poddawany był znacz
nej rozbudowie; większość nowych 
obiektów zaprojektował Tadeusz Pluciń
ski (1883-1950), absolwent Cesarskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. 
Do wybuchu Rewolucji Październikowej 
artysta działał na terenie Rosji. Współpra
cował tam z jednym z najwybitniejszych 
architektów polskich początku XIX w. - 
Marianem Lalewiczem. Po przybyciu do 
Warszawy w 1918 r. podjął działalność 
dydaktyczną. Prowadził między innymi 
wykłady w Żeńskiej Szkole Budownictwa 

oraz w Katedrze Architektury Politechniki 
Warszawskiej. U schyłku lat dwudzies
tych Pluciński przystąpił do sporządzania 
projektów nowych budynków szpitala 
w Tworkach. W roku 1927 zbudowano 
według jego planów dom mieszkalny na 
terenie oddzielonym od szpitala torami 
przeprowadzonej kilka lat wcześniej Ele
ktrycznej Kolejki Dojazdowej. Budowa 
kolejki skłoniła zarząd szpitala do otocze
nia zakładu murem. Wraz z nim powstał 
historyzujący, utrzymany w stylu dworko
wym budynek portierni. Kolejnym obiek
tem był wzniesiony w 1930 r. klasycyzują- 
cy Dom Rozrywki dla chorych, wyposażo
ny między innymi w pomieszczenia klu
bowe oraz salę teatralną. W latach 
1929-1930 zbudowano pawilon dla nie
bezpiecznie chorych, następnie dwa do
my mieszkalne obok starszego, pocho
dzącego z 1927 r. Największym gmachem 
wzniesionym w okresie międzywojennym 
był nowy budynek administracyjny. Sta
nął on w ciągu dwóch lat (1936-1937).

Podobnie jak inne wspomniane budowle, 
projektował go Tadeusz Pluciński.

W roku 1930, zgodnie z panującą wów
czas tendencją, przebudowano dawną 
cerkiew na kościół katolicki i nadanu mu 
wezwanie Przemienienia Pańskiego. Nie
potrzebną już kaplicę katolicką przezna
czono na dom sióstr miłosierdzia oraz 
aptekę. Dawne wyposażenie cerkwi wy
wieziono jeszcze w czasie rosyjskiej ewa
kuacji szpitala. W trakcie przebudowy 
świątyni zamalowano stare polichromie. 
Wnętrze jej wyposażono w sprzęty po
chodzące ze zlikwidowanej kaplicy. Zna
lazł się tu m.in. cenny obraz Józefa Buch
bindera, wyobrażający Przemienienie Pa
ńskie. Obiekty powstałe na terenie szpita
la w okresie międzywojennym nie odzna
czają się zbyt nowatorskimi formami. Pro
jektowane były przez dość konserwatyw
nego architekta, jakim był Pluciński. Ar
tysta ten do końca życia pozostał pod 
wpływem twórczości Mariana Lalewicza. 
Poszczególne zabudowania szpitalne ce
chuje historyzująca, choć silnie zmoder
nizowana architektura zewnętrzna. W ko
lejnych chronologicznie obiektach upro
szczenie form historycznych jest jednak 
bardziej wyraźne. Za najbardziej interesu
jący należy uznać budynekadministracyj- 
ny. Odznacza się on dość nowoczesnymi 
formami zewnętrznymi. Są one utrzyma
ne w stylu określanym wówczas mianem 
ograniczonego modernizmu, wykorzys
tującego pewne rozwiązania znane z ar
chitektury funkcjonalistycznej czy mo
dernistycznej, a jednocześnie stosujące
go uproszczony detal historyczny. Budy
nek łączy w sobie trzy zasadnicze funkcje , 
reprezentacyjnego gmachu administra-
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8. Dom Rozrywki z 1930 r. (proj. Tadeusz Pluci
ński)
9. Nowy budynek administracyjny z lat 
1936-1937 (proj. Tadeusz Pluciński)
10. Detal architektoniczny elewacji bocznej 
nowego budynku administracyjnego

(rys.. Bolesław Kobielski. 
zdjęcia Jerzy S. Majewski) 

cji, siedziby dyrektora oraz mieszkań dla 
personelu lekarskiego. Do dnia dzisiej
szego zachowała się znaczna część wy
posażenia budynku, m.in. w sali konfe
rencyjnej oraz dawnym mieszkaniu dy
rektora.
Czasy okupacji hitlerowskiej stanowiły 
najbardziej dramatyczny okres w historii 
szpitala. W przeciwieństwie do innych za
kładów psychiatrycznych, szpital w Twor
kach funkcjonował nadal. Niemcy prze
znaczyli mu bowiem rolę zakładu służą
cego eksterminacji osób psychicznie 
chorych, zwożonych z różnych szpitali, 

w tym także niemieckich. Zakład, pozba
wiony opieki oraz jakichkolwiek możli
wości inwestycyjnych, ulegał coraz dras
tyczniejszej dewastacji. Po wyzwoleniu 
Tworek 27 I 1945 r. został przejęty przez 
Ministerstwo Opieki Społecznej i Zdro
wia, uzyskując status szpitala państwo
wego. Jednocześnie w jego murach zna
lazło schronienie kilka innych instytucji 
leczniczych, opóźniając jego właściwą 
odbudowę. Mimo to w ciągu ostatnich 
czterdziestu lat zrealizowano kilka no
wych inwestycji, m.in. w latach sześćdzie
siątych wzniesiono pawilon odwykowy 
dla alkoholików oraz Wojewódzką Przy
chodnię Zdrowia Psychicznego.
W chwili obecnej szpital przeżywa głębo
ki kryzys. Uniemożliwia on jego prawidło
we funkcjonowanie oraz przyczynia się 
do dekapitalizacji części zabudowań. Po
woli jednak przeprowadzane są remonty 
poszczególnych pawilonów. Cieszyć mu
si zrozumienie dla wartości zabytkowych 
zespołu. Pawilony odnawiane są z posza
nowaniem ich architektury, odmiennie 
niż w latach siedemdziesiątych, kiedy 
nadbudowano dawny gmach administra
cyjny. Powstałe wówczas piętro uzyskało 
wstrętne, byle jak wykonane elewacje ze
wnętrzne. Kondygnacja ta musi już po
zostać, jednak należy bezwzględnie opra
cować jej lica w stylu harmonizującym 
z architekturą całego gmachu. Niezbędne 
jest również odtworzenie zniszczonego 
dachu. W równie złym stanie znajduje się 
otaczająca szpital zieleń. Z powodu nie
możności zatrudnienia ogrodników po
padła ona w skrajne zaniedbanie. Jeszcze 
kilkanaście lat temu można tu było natra
fić na piękne klomby oraz fontanny szem- 
rzące w uroczych zakątkach. Obecnie jest 
to już tylko przeszłość, a przecież zieleń 
stanowi nie tylko nierozerwalną całość 
z zabytkową architekturą szpitala, lecz 
także jest elementem ułatwiającym tera
pię chorych. Chciałoby się żywić nadzieję 
iż wraz z jubileuszem stulecia nadejdą dla 
szpitala lepsze czasy.

Jerzy S. Majewski
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Tradycyjne 
nawierzchnie dróg
Zanim powstały charakterystyczne dla 
naszych czasów autostrady, drogi szyb
kiego ruchu, wielopoziomowe fantazyjnie 
wyglądające w planie skrzyżowania, 
w dawnych wiekach chodziło się i jeździło 
ścieżynkami i dróżkami, groblami, goś
cińcami, traktami, trytfami, szlakami. Dro

gę, najogólniej, utożsamiano z pasem lą
du albo wody przeznaczonym do odby
wania po nim podróży. Z czasem ten pas 
lądu nabierał coraz większego znaczenia 
i stawał się ważnym składnikiem życia 
państwowego i gospodarczego. Już 
w starożytności np. przypisano drodze

specjalny znak w sumeryjskim piśmie kli
nowym oraz znak hieroglifu w starożyt
nym Egipcie, w Babilonie nadano jej zna
czenie religijne (drogi sakralne) czy wre
szcie specjalnie zostały wyróżnione przez 
Rzymian miejsca przy drodze przezna
czone na budowanie grobowców waż
nych osób. Z czasem również pojęcie 
„droga" nabierało znaczenia kulturowe
go, traktowanego na równi ze znacze
niem komunikacyjnym. To ostatnie dało 
podstawę do rozwoju techniki i technolo
gii, szczególnie w zakresie nawierzchni 
dróg.
W XX w., głównie w drugiej jego połowie, 
zwanej przez niektórych erą samocho
dów i transportu, sprowadzono drogę do 
roli „maszyny do przenoszenia ruchu po
jazdów", nadając jej formę uzależnioną 
od wymagań stawianych przez pojazdy 
i kierowców. Rozwój motoryzacji pocią
gnął za sobą rosnące zapotrzebowań ie na 
drogi, co realizowano przez zwiększanie 
ich długości i szerokości, poprawę para
metrów technicznych i jakościowych. To 
z kolei doprowadziło do unifikacji na
wierzchni wykonywanych masowo z naj
popularniejszego obecnie materiału 
w drogownictwie - asfaltu, potrzebnego 
do wytwarzania mas nawierzchniowych 
pozwalających zmechanizować, a nawet 
zautomatyzować proces budowy na
wierzchni.
Zanim jednak na drogach i ulicach poja
wiły się olbrzymie maszyny do robót ziem
nych, układarki mas asfaltowych, wysoko 
wydajne maszyny do produkowania 
i transportowania tych mas, drogi budo
wano ręcznie przy użyciu najprostszej 
mechanizacji. Robotnicy za pomocą 
prostych narzędzi i taczek wykonywali 
roboty ziemne; brukarze, zwani za cza
sów rzymskich silicarii, pracujący w śred
niowieczu i w innych regionach Europy 
pod nadzorem specjalisty zwanego ma
gister pavimentorum, układali wspaniałe 
nawierzchnie. A robili to tak, że specjaliś
ci od dróg z końca XVIII w. wpadali w za
chwyt na widok odkrywanych dróg, a póź
niejsi inżynierowie i naukowcy czerpali 
z ich doświadczeń wzory, tworząc pod
waliny pod dzisiejszą naukę o budowie 
dróg i ulic.
Po rozpowszechnieniu nawierzchni as
faltowych zaczęto zapominać o innych 
nawierzchniach. Na szczęście, sami dro
gowcy podjęli działania zmierzające do 
ochrony unikatowych nawierzchni dróg 
i ulic. Obecnie nawierzchnie drewniane, 
brukowe z kamienia, klinkieru, płyt ka
mienno-betonowych. zwłaszcza w mias
tach i zespołach zabytkowych, są trakto
wane jako obiekty o cechach zabytko
wych i na ogół podlegają ochronie kon
serwatorskiej. Żeby jednak chronić te na
wierzchnie, należy ocalić od zapomnienia 
sposób ich budowania i utrzymania. War
to to zrobić i dlatego, że ostatnio tradycyj
na technologia budowy nawierzchni 
(przynajmniej z użyciem brukarskiego 
materiału kamiennego) przeżywa rene
sans.
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nawierzchnie ulic tworzyły bierwiona łu
pane, układane prostopadle do osi ulicy, 
na drągach kładzionych wzdłuż ulicy. Po
dobne konstrukcje nawierzchni ulic odko
pano w Gdańsku na terenie średniowie
cznej dzielnicy rybackiej. Na trzech lega- 
rach rozstawionych w odległości 70--80 
cm od siebie układano poprzecznie do 
ruchu dranice lub okrąglaki, jeden obok 
drugiego. Podobnie było w Opolu. Każda 
z ulic kolejno odkopywanych warstw (z 
różnych przyczyn następowało podno
szenie poziomu nawierzchni ulic) mosz
czona była dranicami o średniej grubości 
5 cm, układanymi na trzech rzędach bier
wion biegnących wzdłuż drogi. Legary 
często opierano na krótkich bierwionach 
czy dylach łupanych, które podkładano 
w poprzek ulicy co kilka metrów. Do bu
dowy ulic używano przede wszystkim 
drewna olchowego i dębiny. Często na
wierzchnie drewniane były specjalnie 
profilowane. Ulica Grodzka w średnio-

1.2. Znak sumeryjski w piśmie klinowym (2600 
r. p.n.e.) (1) i hieroglif egipski (2) oznaczające 
„drogę'
3. Drewniana konstrukcja ulicy w średniowie
cznym Gdańsku
4. Rekonstrukcja budowy drogi

Przypomnijmy technologię nawierzchni 
z dwóch wybranych materiałów. Pierw
szym materiałem, dzisiaj już prawie za
pomnianym w drogownictwie, jest drew
no. Przykłady dawnej technologii na
wierzchni drewnianych opisywane są naj
częściej w materiałach z badań archeolo
gicznych najstarszych osad i miast, np. 
Biskupina, Gdańska, Opola. W Biskupinie 

wiecznym Krakowie prowadziła przez 
trzęsawisko i dlatego wymoszczona była 
dylami w taki sposób, że ku domom była 
wyżej położona i tworzyła jakby koryto lub 
łożysko rzeki. Specjalną konstrukcję mia
ły też drewniane chodniki biegnące 
wzdłuż budynków. Drewniane nawierzch
nie wykonywano również z desek. Na Po
morzu w średniowiecznych miastach ro-
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biono nawierzchnie z plecionej faszyny, 
okrąglaków lub pni rozłupanych na pół, 
tzw. dranic, poukładanych w poprzek 
drogi na podłużnych balach i solidnie do 
nich przytwierdzonych kołkami drewnia
nymi. Podłużne legary układano czasami 
na pionowych palach wbitych w np. ba
gnisty teren, przez który przechodziła 
droga. Na terenach bogatych w kamień 
stosowano również konstrukcje drewnia
ne, dodatkowo wzmacniane kamieniami. 
Taką drogę drewniano-kamienną odko
pano w Gieczu.
Wydawać by się mogło, że wraz z rozwo
jem technologii dróg i ulic nawierzchnie 
drewniane zostaną zapomniane.Tymcza
sem w chwale mody w XIX w. powróciły 
one na wszystkie ważniejsze ulice wielu 
dużych miast świata. Stały się nawet na
wierzchniami „nowoczesnymi", zaleca
nymi przez kongresy drogowe jako te, 
które spełniają wymagania - jak byśmy to 
dzisiaj powiedzieli - ochrony człowieka 
przed ujemnymi skutkami komunikacji. 
Nawierzchnie drewniane, wykonywane 
z opracowanego materiału „brukarskie
go” w postaci drewnianych kostek sześ
ciokątnych, najlepiej tłumiły hałas od kół 
pojazdów konnych. Bruki drewniane, 
wprowadzone w Piotrogrodzie w 1820 r., 
przyjęły się tak dalece, że w niektórych 
miastach amerykańskich, angielskich, 
a nawet polskich układano rocznie więcej 
nawierzchni drewnianych niż kamien
nych. Sposób budowania był dosyć 
skomplikowany, bo wymagał wyproduko
wania kostek, ułożenia podbudowy z de
sek (częściej piasku), impregnowania

drewna, brukarskiego ułożenia kostek 
w nawierzchni oraz specjalnego przygo
towania nawierzchni do ruchu. Jeszcze 
w 1889 r. - jak wspomina H. Duninówna - 
w niedzielę chodziło się w Warszawie na 
spacery w Aleje Ujazdowskie przede 
wszystkim po to, ,,by zobaczyć ów bruk 
drewniany, ową nowość o europejskim 
charakterze, mającą przynieść miastu wy
tworną ciszę, schludny wygląd jezdni 
i nowoczesną higienę"(Warszawskie no-

5. Budowa ulicy z kostek drewnianych w Pio
trogrodzie
6. Budowa drogi między Bavai i Doornik we 
Flandrii
7. Brukarze przy pracy w XVII w.
8 9. Współczesne układanie bruku

(reprod. i zdjęcia: Jerzy Duda)
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winki 1815-1900, Warszawa 1970, s. 330). 
W latach 1892-1902 wybrukowano w Wa
rszawie 57 ulic kostką drewnianą, a 65 
ulic - kostką granitową. Na początku XX 
w. nawierzchnie drewniane powoli od
chodziły w zapomnienie.

Drugim rodzajem nawierzchni, które war
to przypomnieć, są nawierzchnie kamien
ne. Stosowane były powszechnie do lat 
pięćdziesiątych naszego wieku, a obec
nie już tylko sporadycznie. Nawierzchnie 
te robiono z powodzeniem wszędzie tam, 
gdzie kamienia było pod dostatkiem, 
a nawet tam, gdzie kamień musiał być 
dowożony z daleka. Zalety kamiennego 
materiału brukarskiego użytego do na
wierzchni przeważały niekiedy nawet 
sprawy kosztów budowy. Technologia 
nawierzchni uzależniona była od rodzaju 
drogi, jej przeznaczenia, możliwości wy
korzystania miejscowych złóż, a także 
możliwości technicznych w obróbce ka
mienia.
Szczytowym osiągnięciem technologii 
nawierzchni z zastosowaniem kamienia 
były drogi i ulice starożytnego Rzymu. 
Sposób ich budowania został nawet 
uwieczniony przez poetę rzymskiego Pu- 
bliusza Papiniusza Stacjusza we frag
mencie poematu napisanego z okazji 
zbudowania drogi przez Domitiana pod 
koniec I w.
Utwardzanie nawierzchni za pomocą ka
mienia mogło odbywać się różnymi meto
dami: od najprostszej - zasypywania nie
równości nie obrobionym kamieniem, do 
budowania specjalnej konstrukcji na 
kształt muru z obrobionych kamiennych 
płyt spajanych cementem, a nawet oło
wiem. Przykładem pierwszej jest budowa 

drogi przez legionistów rzymskich, za
mienianych w czasach pokojowych na 
robotników drogowych. Brukowanie dro
gi, wymagające pewnej znajomości fachu 
brukarskiego - umiejętności dobierania 
kamieni i osadzania ich w podsypce, ubi
jania nawierzchni oraz używania prostych 
narzędzi, doskonalone było w ciągu wie
ków. Aczkolwiek średniowieczny sposób 
brukowania polegający na zakopywaniu 
nie obrobionych kamieni w podłoże (,,ko
cie łby") trwał wyjątkowo długo. Stopnio
wo zaczęto dobierać odpowiednie kamie
nie, odpowiedniej twardości, obrabiać 
ich powierzchnie górne i dbać o staran
niejszy wygląd nawierzchni. Dopiero 
w wieku XIX pojawiło się brukowanie kos
tką granitową, dzięki czemu powstały na
wierzchnie o bardzo dobrych parame
trach, nawet jak na obecne warunki 
ruchu. Do dzisiaj zresztą nawierzchnie 
tego typu robi się w niektórych miastach. 
Chociaż mogłoby się wydawać, że trudno 
mówić o postępie w technologii tradycyj
nej nawierzchni dróg i ulic, to należy 
stwierdzić, że postęp ten był, a co ważniej
sze - do technologii tej wraca się na 
świecie, co pobudza do kolejnego jej 
unowocześnienia.

Jerzy Duda
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Budownictwo 
przemysłowe 
okolic 
Warszawy
Ostatnie 25 lat XIX w. - to okres powstawania 
zakładów przemysłowych w pobliżu Warszawy. 
Na rozwój przemysłu miało wpływ istnienie du
żego ośrodka miejskiego, czynniki techniczne 
i ekonomiczne oraz specjalne ustawy regulują
ce zasady lokalizacji większych i uciążliwych 
dla otoczenia zakładów, zalecające sytuowanie 
ich na skraju miast i miasteczek. Ponadto decy
dujący wpływ na szczególnie silne uprzemysło
wienie południowo-zachodniej części obecne
go województwa stołecznego miała linia kolei 
warszawsko-wiedeńskiej, otwarta w 1845 r.
Obie wojny światowe, a zwłaszcza druga, i rów
nie niszczące praktyki powojenne zubożyły 
znacznie substancję zabytkową budownictwa 
przemysłowego w tym rejonie. Niemniej jednak 
wśród obiektów, które dotrwały do naszych 
czasów, mamy zarówno przykłady architektury 
przemysłowej typowej dla XIX w. oraz przełomu 
XIX i XX w., jak również przykłady budownictwa 
lat dwudziestych i trzydziestych naszego stu
lecia.
Zachowane do naszych czasów budynki prze
mysłowe na terenie poszczególnych zakładów 
są zróżnicowane pod względem wartości archi
tektonicznych. Różnice te są wynikiem możli
wości finansowych, właścicieli zakładów (jed
nych stać było na zamawianie projektów u wzię
tych architektów, innych nie) oraz okresu, 
w którym powstawały, przy czym cezurę czaso
wą stanowi rok 1925. będący na ziemiach pol
skich datą przełomową w rozwoju architektury 
pierwszej połowy XX w.
Obiekty przemysłowe powstające do wybuchu 
pierwszej wojny to budynki murowane z cegły, 
nietynkowane, o elewacjach bogatych w detal 
wykonany z ceglanych kształtek. Pod względem 
architektonicznym chętnie nawiązywano do 
stylów historycznych, ze szczególnym uwzględ
nieniem form neogotyckich oraz neorenesan- 
sowych, przejawiających się w wertykalizmie, 
w stosowaniu blankowanych szczytów i fryzów 
schodkowych, arkadowych okien ujętych 
w opaski oraz sterczyn w zwieńczeniach.
Do nielicznych przykładów budownictwa prze
mysłowego XIX i początku XX w. należą w tym 
rejonie m.in. Zakłady Naprawcze Taboru Kole
jowego w Pruszkowie. Rozpoczęły one działal
ność w 1897 r„ w kilku pierwszych przekaza
nych do użytku warsztatach. W1899 r. nastąpiła 
rozbudowa warsztatów związana z przejęciem 
napraw parowozów, obok dotychczas prowa
dzonych napraw wagonów towarowych i oso
bowych. Przed 1914 r. wzniesiono jeszcze kilka 
pojedynczych obiektów; dalsza rozbudowa za
kładów była kontynuowana w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Do naszych czasów w pier
wotnej formie dotrwała większość zabudowań 
wzniesionych przed pierwszą wojną i po 1918 r. 
Wśród obiektów powstałych przed 1914 r. wy
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różnią się szczególną urodą podobny do zamku 
budynek administracyjny o malowniczo roz
członkowanej bryle, w stylu neogotyckim zwie- 
życzką, jak większość obiektów z tego okresu - 
nie otynkowany.
Dotrwały również uratowane ze zniszczeń wo
jennych obiekty powstałe na przełomie XIX i XX 
w. na terenie założonej w 1894 r. przez Stanisła
wa Majewskiego fabryki ołówków w Pruszko
wie. Fabryka, rozbudowana i zmodernizowana 
w latach 1907-1914, już w październiku 1914 r. 
została zbombardowana przez artylerię nie
miecką, która zburzyła 14 budynków fabrycz
nych; zakład został odbudowany i ponownie 
rozbudowany w 1914 r.
Jeden z najciekawszych zespołów o dużych 
wartościach zabytkowych stanowią obecne 
Warszawskie Zakłady Papiernicze w położonej 
na południe od Warszawy Jeziornie (zob. 
„Spotkania z Zabytkami’', nr 3-4,1985, s. 22). 
W przeciwieństwie do papierni rozbudowywa

nej w ki Iku etapach, większość zakładów w oko
licach Warszawy powstających w końcu XIX w. 
oraz na przełomie XIX i XX w. otrzymała kształt 
ostateczny w momencie założenia. Takim za
kładem była m.in. przędzalnia wełny czesanko
wej w Markach, uruchomionaw 1884 r. Prawdo
podobnie w wypadku tego zakładu, zniszczone
go całkowicie w czasie drugiej wojny światowej 
(pozostały z niej tylko turbinownia oraz kotłow
nia z dostawionym do niej ośmiokątnym komi
nem, obiektem unikatowym wtego typu budow
lach), korzystano z wzorów i doświadczeń an
gielskiego budownictwa przemysłowego.
Mimo, że do wybuchu wojny światowej w okoli
cach Warszawy istniało wiele zakładów przemy
słowych, jak założona w, 1853 r. w Pruszkowie 
przez Jakuba Teichfelda znakomicie rozwijają
ca się w XIX i na przełomie XIX i XX w. fabryka 
wyrobów fajansowych czy istniejąca od 1897 r. 
należąca do Jana Haeberlego fabryka wyrabia
jąca m.in. osełki do kos oraz proste tarcze
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1 2. Fabryka Ołówków St. Majewskiego w Pruszkowie: jedna z hal produk
cyjnych z przełomu XIX i XX w. (1) i widoczna w głębi wieża ciśnień sprzed 
1914 r. (2)
3-5. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie: budynek 
z przełomu XIX i XX w (3). budynek wzniesiony przed 1914 r. (4) i budynek 
kotłowni z okresu międzywojennego (5)
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ścierne dla rzemieślników, na bazie której 
w 1923 r. powstał duży zakład produkujący 
tarcze i kształtki ścierne - do naszych czasów 
dochowało się ich mało i najczęściej w zmienio
nej już formie. Oprócz wymienionych przykła
dów można znaleźć pojedyncze obiekty na tere
nie jeszcze kilku innych zakładów, np. pruszko
wskiej fabryki obrabiarek lub obecnej fabryki 
grzejników w Grodzisku Mazowieckim.
W przeciwieństwie do budownictwa sprzed 
pierwszej wojny światowej dochowało się do 
naszych czasów znacznie więcej obiektów 
wzniesionych w latach dwudziestych i trzy
dziestych obecnego stulecia. W okolicach War
szawy powstało w tym okresie wiele zakładów, 
których właścicielami najczęściej były spółki 
akcyjne, podobnie jak na przełomie XIX i XX w 
Obok zakładów dużych, rozbudowywanych sto
pniowo w miarę rozwoju produkcji znajdowały 
się małe, o znacznie skromniejszych możliwoś
ciach finansowych. Wydaje się, że tych ostat
nich powstało znacznie więcej w latach 
1918-1939 aniżeli przed wybuchem pierwszej 
wojny. Architektura ich zabudowań, która 
w większej części dotrwała do naszych czasów, 
jest skromna i nieciekawa, wiele wśród nich - to 
obiekty bezstylowe. Do tej grupy zakładów nale
żą m.in. w Pruszkowie, pochodzące prawdopo
dobnie z lat dwudziestych i znacznie przebudo
wane, parterowe hale ze świetlikami w dachu po 
dawnej pilnikami H. Hosera, obecnie należące 
do Zakładów Wytwórczo-Usługowych Przemy
słu Terenowego.
Podobnie pozbawione cech stylowych są bu
dynki przedwojennej Stacji Jedwabniczo-Doś- 
wiadczalnej, założonej w latach dwudziestych 
przez rodzeństwo Witaczków w Milanówku. 
Najbardziej okazały obiekt, w którym mieściły 
się biura stacji i pomieszczenia produkcyjne, 
jest dużym, murowanym i otynkowanym budyn
kiem o elewacji prawdopodobnie zmienionej 
przez kolejne remonty, o parterowych od frontu 
skrzydłach i z piętrem w części centralnej. Kilka 
pozostałych obiektów, przypuszczalnie z lat 
dwudziestych i trzydziestych, zostało również 
znacznie przebudowanych.
Na tym tle wyróżniają się istniejące do dziś 
w Pruszkowie zabudowania Wytwórni Obrabia
rek Stowarzyszenia Mechaników Polskich 
z Ameryki (obecne Zakłady Przemysłowe 1 -go 
Maja) oraz Zakładów Mechanicznych „Ursus". 
Obie te fabryki dysponowały duż^m kapitałem 
zakładowym, co znalazło odzwierciedlenie 
w wyglądzie zewnętrznym wznoszonych na ich 
terenie obiektów. Jednym z ciekawszych jest 
przedwojenny budynek administracyjno-pro- 
dukcyjny należący do fabryki obrabiarek. Trzy
piętrowy, na planie litery „U”, z lekko cofniętym 
ryzalitem w partii środkowej, o elewacjach arty
kułowanych lizenami, w środkowej części kane- 
iowanymi, optycznie ciągnącymi do góry dość 
ciężką otynkowaną fasadę. Z drugiej połowy lat 
dwudziestych pochodzą zabudowania działają
cych od 1925 r. w Piastowie Zakładów Akumula
torowych systemu Tudor Sp. Akc. oraz powsta
łej w trzy lata później Fabryki Wyrobów Kauczu
kowych, których założycielem był Fryderyk Mul
ler. Obiekty z terenu obu tych zakładów - duże, 
murowane, z czerwonej nietynkowanej cegły 
budynki o fasadach artykułowanych silnie ele
mentami wertykalnymi - mieszczą się w nurcie 
konstruktywizmu. Natomiast np. część zabudo-

8
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6 Zabudowania elektrociepłowni w Pruszko
wie z lat dwudziestych XX w.
7. 8. Piastów, zabudowania dawnej fabryki wy
robów kamionkowych, obecnie ..Stomil, 
wzniesione prawdopodobnie w latach dwu- 
dziestych-trzydziestych XX w.
9 Główny budynek biurowo-produkcyjny 
dawnej Stacji Jedwabniczo-Doświadczalnej 
w Milanówku wzniesiony w latach dwudzies
tych XX w.
10 Dawny budynek administracyjno-produk- 
cyjny Wytwórni Obrabiarek Stowarzyszenia Me
chaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie
11. Zabudowania należące do holenderskiej 
firmy nasienniczej Khun C.B.V w Ożarowie 

(zdjęcia Krzysztof Rudziński) 

wań zakładów Mechanicznych „Ursus" oraz 
dawnej stacji nasienniczej w Ożarowie stanowi 
kontynuację stylu panującego w architekturze 
przemysłowej końca XIX w. i przełomu XIX i XX 
w. Zabudowania „Ursusa" reprezentują wersję 
znacznie uproszczoną, elementy dekoracyjne 
występują tu w formie mocno spłaszczonej, 
podczas gdy architektura budynków wzniesio
nych w 1924 r. przez holenderską firmę nasien
ną buraka cukrowego Khun C.B.V. (do chwili 
obecnej jest ona właścicielem tych budynków) 
powiela właściwie stare wzorce. Jako ciekawo
stkę warto zaznaczyć, że zaprojektowana przez 
inż. Brodę z Torunia duża hala została nakryta 
drewnianym, półokrągłym dachem, nie wspar
tym na żadnej pomocniczej konstrukcji. Do wy
buchu drugiej wojny budowla ta znakomicie 
zdawała egzamin, obecnie mury nie są w stanie 
utrzymać dachu - rozsuwają się i pękają, co jest 
rezultatem wybuchu amunicji w latach czter
dziestych na przylegających bezpośrednio do 
zakładu torach.
Należy stwierdzić, że wśród zachowanych 
obiektów przemysłowych z lat dwudziestych 
i trzydziestych XX w. w okolicach Warszawy 
część, zgodnie z tym co już powiedziano, stano
wi wyraźną kontynuację architektury przemy
słowej końca XIX w. oraz przełomu XIX i XX w., 
czasem jedynie bardziej uproszczoną. Wszyst
kie obiekty nawiązujące do tych wzorców muro
wane z cegły są nietynkowane. Zabudowania 
powstałe w drugiej połowie lat dwudziestych 
i później reprezentują funkcjonalny konstrukty
wizm i charakteryzują się elementami wertykal
nymi, rytmicznymi podziąłami elewacji podkre
ślającymi konstrukcję oraz szczytowymi mura- 
mi osłonowymi w formie schodkowej. Autorami 
części tych obiektów byli niejednokrotnie wybit
ni architekci, np. Jan Jakub Gaj i Piotr Leon Ka
rasiński, projektujący zabudowania papierni 
w Jeziornie, Edward Lilpop w Markach czy 
Czesław Domaniewski w Zakładach Napraw
czych Taboru Kolejowego w Pruszkowie, co 
wskazywałoby na troskę właścicieli zakładów 
o wystrój architektoniczny należących do nich 
zabudowań.
Jaki los czeka zabytki budownictwa przemysło
wego, które nagminnie przebudowywanej roz
bierane powoli znikają z podmiejskiego krajob
razu? Z dotychczasowej praktyki widać, że 
w Polsce nie ma zrozumienia nie tylko dla 
zabytkowych obiektów architektury rezyden- 
cjonalnej czy sakralnej, ale również - co wydaje 
się paradoksem - nie ceni się obiektów związa
nych z historią i rozwojem klasy robotniczej...

Ewa Wartalska
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Polskie herby 
na zabytkach

Wadwicza, który posłując od króla za mo
rze w powrotnej drodze w nawałnicy uto
nął, choć są i tacy, co mówią, że wyżył 
przez ryby uratowany. Herbowni: Adam- 
kowicz, Borejsza. Lodziata, Matyasze- 
wicz, Mężyk. Montygierd, Naruszewicz.

GLAUBICZ - ryba złota, w klejnocie stru
sie pióra. Znany już w XIV w., zapewne 
jednak znacznie starszy, bowiem Paproc
ki powiada: „ Początek tego herbu gdzież
by miał być wywodzon, musielibyśmy 
o przodkach jeszcze mówić i poczynać 
przed narodzeniem Pańskim". Niesiecki 
wyszperał, że takim herbem książęta Kar- 
tagińscy się pieczętowali. Herbowni: 
Glaubicz, Przeclawski, Rokosowski. 
Babinek.

WADWICZ - dwie srebrne ryby morskie - 
jedna w polu czerwonym, druga srebr
nym. Niektórzy białą rybę w czerwonym 
polu, a czerwoną w białym kładą. Znany 
już w XV w. Powiadają, że herb ten z ob
cych ziem do nas przyszedł, acz jest le
genda, że go Krzywousty nadał synom 

Herb Hołobok repusowany w srebrnej blasze na 
ołtarzu w katedrze sandomierskiej, fundowa
nym -jak wynika z łacińskich inicjałów umiesz
czonych obok herbu przez Albrechta Lipnic
kiego, proboszcza sandomierskiego, kanonika 
krakowskiego, sekretarza królewskiego. Taki 
kartusz herbowy nie tylko wskazuje fundatora, 
ale i pomaga datować zabytek. Wszystkie wy
mienione tytuły A. Lipnicki posiadał już w 1633 
r., zaś w 1646 został biskupem, czego na pewno 
nie pominąłby w swej tytulaturze. Wniosek stąd 
prosty: ołtarz powstał pomiędzy 1633 a 1646 r.

(fot. Wacław Górski)

Roski, Stankiewicz, Wadwicz, Węslawski, 
Wolczek, Wirulowicz.

KORZBOK - w srebrnym polu trzy ryby 
złote. W klejnocie strusie pióra. Znany już 
w XIV w., ze Śląska się wywodzi. Herbow
ni: Korzbok, Łącki, Mont i gaiło, Niesioło

wski, Rybieński. Stryjkowski. Supplika, 
Tuchołka, Zajdlicz, Zawadzki.

HOŁOBOK - pół ryby w godle, a w klejno
cie to samo między dwoma rogami. Znany 
już w XIV w., nadany pono przez Krzywo
ustego rycerzowi, który popisał się przed 
królem taką sprawnością, że rzuciwszy 
toporkiem skaczącego w rzece łososia 
w locie przepołowił, co król za dobrą 
wróżbę przed bitwą przyjął i śmiele nasta
jąc wroga poraził. Herbowni: Bierult. Bo
recki, Branicki, Cebrowski. Latyczyński. 
Lipnicki. Niezwojewski, Ratułd, Tarło.

WĄŻ - wąż czarny z koroną na głowie, 
gałązkę z jabłkiem w pysku trzyma. 
W klejnocie strusie pióra. Żnany już w XIV 
w. Wiele jest legend o początkach herbu 
tego, a Niesiecki przytacza i taką, że naby
ty był przez Sarmatę, który ,.chorągiew 
z rąk Rzymianina chorążego, w potrzebie 
gwałtem wydarł, na której wąż był podnie
siony dogóry, /pokręcony... "Przypomina 
też ten autor, że ..wąż we wszystkiem jest 
taki, jak na początku jest opisany, ale 
z pyska miasto jabłka dziecię od głowy 
w pół widać, i to był herb zwyczajny mo
narchom Longobardów, który do Polski 
naszej z sobą wniosła Bona Sforcya 
żona Zygmunta I. Herbowni: Ambro- 
żewicz, Borek, Cichowski, Ciechom- 
ski, Dłotowski, Furs, Grozowski, Jasiński, 
Koracz, Kostrowski, Koyczan, Kozarski, 
Kuczkowski, Kurowski, Lojko, Małdrzyk, 
Oryński, Osiński, Piasecki, Pisecki, Podo- 
lecki, Połajowski, Rudzki, Rzeszowski, 
Siedlecki, Szamoszewski, Wąż, Wężyk, 
Widawski.

SALAMANDRA - w srebrnym polu sala
mandra w płomieniach. W klejnocie pa
wie pióra. Znany już w XVI w., z Czech 
przywędrował. Herbowni: Chrząszcz. De- 
szkowski, Kaszycki, Pielesz.

WARNIA - rak w polu srebrnym. W klejno
cie pół raka. Znany już w XIII w., legenda 
mówi, że nadany za bitwę pod Warną. 
Herbowni: Roszkowski, Gnoiński. Łę- 
kszycki, Nosal, Płaza. Raczek. Rapacki. 
Turski, Zarzecki.

★ ★ ★

Na tym kończę cykl Polskie herby na 

zabytkach drukowany w ,,Spotka
niach" od numeru 2, 1986 - objął on 
134 najpopularniejsze herby szlachty 
polskiej oraz herby królów polskich. 
Zasady dokonanego wyboru i przyję
tego układu omówiłem już na wstę
pie (nr 2, 1986), zaś problemy budo
wy herbu i jego terminologię opisa
łem w artykule Heraldyczne zagadki 
na zabytkach (nr 1, 1986).
Przedstawienia heraldyczne nie tylko 
na zabytkach różnią się szczegółami 
pomiędzy sobą, ale i herbarze nie 
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zawsze są zgodne co do ich rysunku. 
Nie chcąc pomnażać zamieszania, 
reprodukowane rysunki oparłem 
przede wszystkim na Tablicach od
mian herbowych Chrząńskiego, jako 
opracowaniu kompletnym i rzetel
nym. Przestrzegając zasad heraldyki, 
starałem się nadać rysowanym her
bom walory plastyczne - herb może, 
a nawet powinien być piękny w pro
porcjach i ładnie skomponowany 
(niestety, oczywista ta prawda nie 
z każdego naszego herbarza wyzie
ra). Tarcza, której użyłem, nie jest 
może najładniejsza, ale daje najlep
sze możliwości rozrysowania godła 
w prostokącie. Nie mogąc, ze wzgę- 
dów technicznych, reprodukować 
herbów w kolorze, posłużyłem się 
przyjętymi w heraldyce graficznymi 
oznaczeniami barw (objaśnienie 
w nr. 2, 1986). Bałem się jednak, że 
zakreskowanie całego pola tarczy 
zatrze czytelność godła, przyjąłem 
więc umowny schemat umieszczania 
oznaczenia koloru tylko w prawym 
górnym narożniku tarczy. Ponieważ 
reguły heraldyki dopuszczają usta
wienie hełmu nie tylko na wprost, ale 
i bokiem - obracałem go zawsze 
zgodnie z kierunkiem klejnotu. Wy- 
daje się, że takie rozwiązanie odtwa
rza pierwotne umieszczenie znaków 
na hełmach turniejowych. Oczywiś
cie nie obeszło się bez pomyłek wy
nikłych ze zwykłego przegapienia 
największą było umieszczenie Pilawy 
w polu czerwonym zamiast w błę
kitnym.

W krótkim opisie herbu zawarłem ob
jaśnienie przedstawień heraldycz
nych nie zawsze zrozumiałych dla 
dzisiejszego Czytelnika. Celowo też 
unikałem dość hermetycznego języ
ka przyjętego w heraldyce i posługi
wałem się wyłącznie określeniami 
powszechnie zrozumiałymi. Opiera
jąc się na dostępnej mi literaturze, 
starałem się też podać, od kiedy dany 
herb jest w Polsce znany. Ponieważ 
jednak nie zawsze literatura ta była 
świeżej daty, myślę, że nowsze bada
nia mogą tu nanieść pewne korekty. 
Niekiedy też przytaczałem co cieka
wsze legendy związane z powsta
niem omawianego herbu. Natomiast 
lista rodzin pieczętujących się da
nym herbem jest powtórzeniem (przy 
zachowaniu pisowni) zapisu w her

barzu Niesieckiego z niewielkimi 
uzupełnieniami. Wynika z tego, że 
nie jest ona kompletna, ale za to - 
mam nadzieję - nie zawiera błędów. 
Cykl ten powinien zaspokoić najpro

stsze potrzeby tych miłośników za
bytków, którzy nie mają dostępu do 
obszernych herbarzy, stanowiących 
dziś rzadkość nawet w bogatych bi
bliotekach. Tych wszystkich, którzy 
nie dysponują kompletem „Spot
kań”, informujemy, że redakcja pla

nuje wydanie w „Bibliotece popular
nonaukowej Spotkań z Zabytkami” 

całego cyklu Polskie herby na zabyt

kach, poprzedzonego odpowiednim 
wstępem.
Na zakończenie chciałbym gorąco 
podziękować dr. hab. Stefanowi Ku
czyńskiemu, który bezinteresownie 
poświęcił wiele godzin na konsulta
cje naszej publikacji, oraz pani Annie 
Drewnowskiej, która na podstawie 
moich gryzmołów i stert książek 
z anielską cierpliwością rysowała za
mieszczone tu tablice.

Michał Gradowski

Polskie Towarzystwo
Heraldyczne
„Nie ma dziś w Europie cywilizowanego narodu, mogącego poszczycić się własną 
przeszłością historyczną, który by nie posiadał Towarzystwa Heraldycznego ". Tak pisali 
w pierwszej odezwie członkowie założonego w 1908 r. Towarzystwa Heraldycznego we 
Lwowie.
Stowarzyszenie to. przemianowane po odzyskaniu niepodległości na Polskie Towarzys
two Heraldyczne, zapisało chlubną kartę w dziejach badań nad naukami pomocniczymi 
historii. Było to możliwe dzięki temu, że - używając słów wieloletniego prezesa, prof. 
Władysława Semkowicza - ..wywiesiło na swym sztandarze program ściśle naukowy, 
któremu służyło wiernie, zamieszczając w swych organach, tj. w Miesięczniku Heraldycz
nym i Roczniku Towarzystwa Heraldycznego, sporo materiału źródłowego sfragistyczne- 
go, heraldycznego i genealogicznego oraz opracowań i notat z tych dziedzin nauki". 
Działalność stowarzyszenia przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Później, pomimo 
prób czynionych w 1956 r., nie zostało ono reaktywowane.
Po blisko półwiekowej przerwie w 1987 r. podjęto starania o ponowne utworzenie 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Początkowo okazało się to niemożliwe, ponie
waż zdaniem urzędu decydującego nie odpowiadało ono,, względom pożytku społeczne
go". Po odwołaniu się od tej decyzji i wprowadzeniu pewnych zmian w statucie 
ostatecznie wpisano je do rejestru.
Pierwsze Walne Zagromadzenie odbyło się 15 czerwca 1988 r„ w rok po zebraniu 
założycielskim. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 100 osób, a obradom przewodni
czył prof. Aleksander Gieysztor. Dr Stefan Kuczyński wygłosił referat programowy, 
w którym ukazał cele przyszłych działań. W czasie posiedzenia nadano godność 
członków honorowych profesorom: Włodzimierzowi Dworzaczkowi, Aleksandrowi Giey
sztorowi, Karolowi Górskiemu i Marianowi Haisigowi, za ich szczególne zasługi w bada
niach nad genealogią, heraldyką i sfragistyką. Ci wybitni uczeni, bądący bądź członkami 
przedwojennego Towarzystwa, bądź publikujący w jego organach, stanowią o ciągłości 
tradycji obu stowarzyszeń.
Walne Zgromadzenie wybrało również władze. Prezesem został dr Stefan Krzysztof 
Kuczyński, członek Międzynarodowej Akademii Heraldyki, jego zastępcami wybitni 
historycy, badacze genealogii i heraldyki: prof. Janusz Bieniak i prof. Józef Szymański. 
Sekretarzem generalnym wybrano Leszka Pudłowskiego, jego zastępcą Sławomira 
Górzyńskiego. Skarbnikiem został dr Krzysztof Chłapowski, jego zastępcą Przemysław 
Mrozowski. Członkami Zarządu są: Bogdan Czarnecki, Stanisław Ledóchowski, Michał 
Hilchen i prof. Tadeusz Wasilewski. W sądzie koleżeńskim zasiada nadworny heraldyk 
„Spotkań z Zabytkami” Michał Gradowski.
Statutowym celem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego „jest rozwijanie, pogłębianie 
i upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej, jak również 
z zakresu wszystkich innych nauk pozostających w związku z heraldyką, troska o rozwój 
sztuki heraldycznej oraz reprezentowanie i zrzeszanie ogółu polskich badaczy z zakresu 
wymienionych dziedzin i miłośników tych badań".
Wśród zadań przedstawionych w Statucie (§7, pkt 2) czytamy, że Towarzystwo „rejestru
je, dokumentuje i otacza opieką zabytki heraldyczne jako świadectwo kultury narodo
wej". Na zakończenie zatem zwracamy się do Czytelników „Spotkań z Zabytkami” 
z apelem, aby przesyłali informacje o interesujących lub zagrożonych zniszczeniem 
przedmiotach sztuki heraldycznej pod adresem: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa.

sekretarz generalny PTH 
Leszek Pudłowski
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Pasłęk - 
miasto nieznane
W ..Spotkaniach z Zabytkami" (nr 1,1988) 
ukazała się krótka, ale interesująca rela
cja pt. Z Warmii pióra Mariusza Gowor- 
czyka. Autor wśród zwiedzanych miejsco
wości wymienił również Pasłęk - niewiel
kie miasto, leżące około 25 km na połud
niowy wschód od Elbląga. I tutaj małe 
sprostowanie. Otóż Pasłęk nie jest mias
tem warmińskim. Historyczno-terytorial- 
na przeszłość Pasłęka jest dość złożona. 
W swych początkach związany był 
z przedkrzyżacką Pogezanią. Potem pod
legał komturii ostródzkiej. aby w XVI w. 
stać się jednym z miast Prus Książęcych. 
Swe dalsze losy dzielił z ewolucją tego 
dawnego lenna Rzeczypospolitej. W 1945 
r. znalazł się w granicach naszego pańs
twa. Możemy też zaliczyć Pasłęk do miast 
Pogórza (niem. Oberland). historyczno- 
-geograficznego regionu wchodzącego 
niegdyś w skład Górnych Prus
Warto przyjrzeć się Pasłękowi nieco bli
żej, bowiem na jego przykładzie prześle
dzić możemy ewolucję zasad powojennej 
odbudowy wielu małych zabytkowych 
ośrodków Warmii i Mazur. Również pro
blemy konserwatorskie, badawcze oraz 
architektoniczne miasta wiążące się ze 
złożonym zagadnieniem kontynuacji kul
turowej zasługują na szersze omówienie. 
Etapy ilustrujące wspomnianą przemianę 
poglądów zapisane są w dzisiejszym ob
razie pasłęckiego Starego Miasta. Znaj- 
dziemy tu więc puste przestrzenią - efekt 
pożogi 1945 r. i późniejszych „akcji po
rządkowych" polegających na rozbiórce 
zrujnowanej i zdekapitalizowanej zabu
dowy. Obok wznoszą się bloki mieszkalne 
i pawilon handlowy, kojarzące się bar
dziej z wielkomiejskim osiedlem niż z ma
łym, sięgającym swą przeszłością śred
niowiecza miasteczkiem. Są tu również 
dowody zmiany podejścia do Sposobu 
kształtowania współczesnego oblicza 
Starego Miasta - powstające od wielu lat 
nowe kamieniczki o wąskich, często his
toryzujących elewacjach.
Te tak zróżnicowane pod względem for
my i skali obiekty sąsiadują z reliktami 
dawnego Pasłęka - kościołem parafial
nym, odbudowanymi ratuszem i zamkiem 
oraz niewielkimi zespołami domów mie
szczańskich. Zachowała się też częścio
wo historyczna sieć uliczna oraz otacza
jące Stare Miasto, poddane ostatnio kon
serwacji mory obronne. Te enklawy daw
nego Pasłęka umożliwiły uznanie go za 
zespół zabytkowy. Są jednocześnie zbyt 
skromne, aby wobec zaistniałych przeob
rażeń utrzymać spoistość i czytelność 
kompozycji urbanistycznej wewnątrz 
średniowiecznych fortyfikacji.

Symbol utraconej szansy
Nieprzypadkowo zaliczono Pasłęk do 
grupy kilku miast (a jest ich w rzeczywis

tości znacznie więcej) stanowiących 
szczególnie jaskrawe przykłady nieprze
myślanej odbudowy zniszczonych zespo
łów zabytkowych. Można nawet stwier
dzić, że w opinii znawców przedmiotu 
urósł Pasłęk do roli „znakomitego", ne
gatywnego symbolu utraconej szansy.
Ale czy szansa ta została bezpowrotnie 
utracona? Z pewnością nie. Do pewnego 
stopnia świadczyć mogą o tym wspom
niane próby ..leczenia" okaleczałego Sta
rego Miasta. Jak można sądzić, stanowią 
one wstęp do planowanej rewaloryzacji 
tego obszaru. Fakt ten skłania do głęb
szego zastanowienia się nad problemem 
historycznego śródmieścia Pasłęka. Jak 
traktować bowiem zabytkowy zespęł 
urbanistyczny, który uległ daleko idącym 
przeobrażeniom a znaczna część jego 
pierwotnych walorów została zatarta 
bądź utracona? Czy upoważnia to do 
oparcia się na uproszczonych wytycz
nych konserwatorskich, umożliwiających 
dość swobodną działalność inwestycyj
ną? A może konieczne jest działanie od
wrotne - staranne wykorzystanie spuściz
ny „dawnego Pasłęka" i umiejętne pod- 
porządkowainie się tradycji architektoni
cznej?

Jak sądzę, wybór jednego z wymienio
nych kierunków powinien zostać uzależ
niony od wszechstronnego rozpoznania 
wartości zabytkowych i kulturowych Pa
słęka. Dopiero wówczas podjąć będzie 
można w pełni świadomą decyzję. Nie 
wystarczy do tego znajomość obecnego - 
tak bardzo przekształconego, niekom
pletnego obrazu miasta. Ilustruje to najle
piej fakt, że na 176 budynków stojących 
do 1945 r. w pierzejach ulic Starego Mias
ta zachowąło się w pierwotnej formie nie
całe 40, w tym z zabudowy rynkowej, 
liczącej 36 domow, przetrwało zaledwie 
11. Nie próbowano dotychczas odpowie
dzieć. jaki był ten dawny Pasłęk. Brak jest 
kompleksowych studiów dotyczących 
rozplanowania Starego Miasta i badań 
charakteru jego historycznej zabudowy. 
Nieliczne, skądinąd wartościowe prace 
dotyczą jedynie zachowanych obiektów 
monumentalnych. Reszta obszaru staro
miejskiego i jego bezpośrednie otoczenie 
- to swoista „terra incognita" zarówno 
dla badaczy, jak i projektantów. Niedosta
teczny stopień znajomości miasta musi 
dziwić, bo jednocześnie istniejące opra
cowania zawierają stwierdzenie, że do 
1945 r. stanowił Pasłęk wyjątkowo cenny 
zespół zabytkowy. Uznano jednak zapew
ne, że wobec zaistniałych zmian jest to 
zagadnienie zamknięte i pozbawione is
totniejszego, zwłaszcza praktycznego 
znaczenia. Także i z tego powodu zwró
cenie uwagi na „inny” Pasłęk - nieznany 
i nie doceniany, bo w powszechnej opinii 

nie istniejący, wydaje się konieczne. Brak 
odpowiedniego rozpoznania Starego 
Miasta odnosi się zwłaszcza do sposobu 
oceny jego zatartych fragmentów. W zro
zumiały sposób wpłynęło to na nieskute
czność ochrony konserwatorskiej i przy
czyniło się do popełnienia błędów i pomy
łek. Pomijam tu najbardziej „ciemny" dla 
pasłęckich zabytków okres. Wyliczenie 
strat zabrałoby zbyt wiele miejsca. Zresz
tą wyburzenia i budowa bloków wydają 
się stanowić etap świadomego zrywania 
z przeszłością. Niestety, kolejne błędy po
pełniono w trakcie realizacji najnowsze
go epizodu odbudowy miasta. Powstała 
we wschodniej pierzei ul. Kościuszki za
budowa wypełniła lukę po rozebranej 
w końcu lat pięćdziesiątych, wyjątkowo 
cennej grupie kamienic z XVII—XVIII w 
Zrealizowany projekt nie zachował pier
wotnego podziału parcel. Może było to 
zbyt trudne? W zamian zastosowano no
wy. niezbyt przemyślany moduł i tym sa
mym ujednolicono szerokość działek. Co 
gorsza, równocześnie zabudowano wąski 
przesmyk łączący rynek z murami obro
nnymi - uliczkę strategiczną z XIII w. 
Wyprostowano też malownicze wygięcie 
ulicy prowadzącej do zamku, a więc naru
szono zabytkową linię zabudowy.
Inne, być może dyskusyjne zastrzeżenie 
odnosi się do zgodności formy nowych 
domów z tradycją architektoniczną mias
ta. Niektóre, powstałe zwłaszcza ostatnio 
budynki stanowią ciekawe rozwiązania 
i wzbogacają krajobraz staromiejski. Jed
nocześnie zawierają elementy całkowicie 
obce dla historycznej zabudowy miesz
czańskiej Pasłęka, jak choćby podcienia, 
wnęki czy wreszcie ceglane elewacje. 
Czyżby ryzykowną inspirację stanowił go
tycki, podcieniowy ratusz? Trzeba więc 
stwierdzić, że mimo wielu cech pozytyw
nych realizowane projekty przyczyniają 
się do zniekształcenia dawnego, specyfi
cznego klimatu miasta.
Do poruszenia pozostaje istotny i wciąż 
aktualny problem zagrożeń spowodowa
nych brakiem właściwej oceny znaczenia 
„nie istniejącego" Pasłęka. Chodzi tu 
o sam fakt lokalizacji nowych domów na 
terenie staromiejskim. Tylko pozornie 
mamy tutaj do czyniepia ze zwykłymi, 
wolnymi terenami budowlanymi. Nowa 
zabudowa powstaje przecież na miejscu 
starszej, narastającej tu od średniowiecza 
po przełom XIX i XX w. Tym samym każdy 
wykop budowlany odsłania, a potem nie
odwracalnie niszczy wielosetletni zapis 
historii miasta. Chodzi tu zarówno o resz
tki zabudowy, jak i pozostałości kultury 
materialnej mieszkańców. Tymczasem 
działalności budowlanej nie towarzyszy 
niezbędny w takiej sytuacji nadzór ar
cheologiczny i konserwatorski. Utracona 
zostaje szansa zdobycia informacji cen
nych dla badaczy oraz ewentualnego 
ocalenia najcenniejszych reliktów. Mogą 
one stanowić doskonałą inspirację dla 
projektantów, a nawet zostać wykorzysta
ne w nowej zabudowie. To właśnie doda- 
łoty procesowi rewaloryzacji tak istotnej
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1-3. Pasłęckie kontrasty

autentyczności i choćby w części umożli
wiło kulturową kontynuację. Lista zagro
żeń jest z pewnością dłuższa, jak np. brak 
odpowiedniej ochrony krajobrazowej 
otoczenia miasta. Ostatnio i tu zachodzą 
niekorzystne zmiany związane z żywioło
wą rozbudową przedmieść.

Trochę historii
Czy wystarczy więc argumentów na ko
nieczność bardziej zdecydowanego po
dejścia do problemu badań i ochrony 
pasłęckich zabytków? Zapewne tak, do
dajmy do nich jeszcze inne, równie 
istotne.
Do staranniejszego traktowania zagad
nień konserwatorskich Pasłęka skłania 
jego bogata historia oraz cechy, jakimi 
odznaczał się w przeszłości. Do roku 1945 
był to bowiem zespół szczególny nawet 
na tle innych, zasobnych w zabytki ma
łych miast Prus Wschodnich. Na wysoce 
indywidualną wartość miasta składały się 
trzy podstawowe zachowane w różnym 
stopniu do dziś, elementy.

Położenie Pasłęka i związane z nim wa
lory krajorazowe. Najstarsza część mias
ta leży na wysuniętym ku północy cyplu 
wysoczyzny, otaczają go z trzech stron 
malownicze skarpy, opadające ku dolinie 
żeglownej kiedyś rzeki Wąskiej. Stromiz
ny porośnięte są wartościowym, choć 
dziś znacznie już zdziczałym starodrze
wem. Jest to pozostałość po tzw. Prome
nadzie wokół murów, utworzonej w 1818 
r. przez budowniczego Le Juge. Ponad 
koronami drzew wznoszą się wieże koś
cioła i zamku - głównych dominant ze
społu. Uroda tej wyniosłej sylwety stano
wiła od dawna wdzięczny temat dla artys
tów - znamy ją z rycin i rysunków Hartk- 
nocha, Adlerholda czy Hermanna. Specy
ficzna lokalizacja Pasłęka spowodowała, 
że przez stulecia ukształtował się tu har
monijny krajobraz kulturowy, utworzony 
przez Stare Miasto, okalające je przed
mieścia, zgrupowania zieleni, tereny rol
nicze i nadrzeczne łąki pocięte siecią 
kanałów.

Układ urbanistyczny Pasłęka. Plan Sta
rego Miasta dostosowano do trudnej sy
tuacji topograficznej, wykorzystując jej 
naturalne walory obronne. Stworzono 
przy tym dość regularny schemat. Cha
rakteryzowała go konsekwencja w po
dziale miasta na zróżnicowane strefy fun
kcjonalne oraz przemyślana segregacja 
sieci ulicznej. Jej rdzeń stanowił ulicowy 
rynek - dziś ul. Bolesława Chrobrego. 
System komunikacyjny uzupełniały ulice 
o zróżnicowanej funkcji - zapewniające 
połączenie z bramami i zamkiem, inne 
umożliwiające ruch wewnątrz miasta, 
a także charakterystyczne ulice stajenne 
(dziś prawie zanikłe) i ulice podmurne. 
Również zabudowa podporządkowana 
została rygorystycznemu schematowi: 
poszczególne kwartały podzielono na
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wąskie działki budowlane oparte na po
działach prętowych. Ich ślady znaleźć 
można przy ulicach Mickiewicza i Krasic
kiego.

Warto przy okazji wspomnieć, że Pasłęk 
to jedno z najstarszych miast regionu. 
Lokacji dokonał mistrz krzyżacki Mein- 
hard z Querfurtu w roku 1297. Wśród 
pierwszych osadników znajdowali się 
przybysze z dalekich Niderlandów. Im 
właśnie zawdzięcza Pasłęk pierwotną na
zwę - Holland, a być może przyjęty unika
towy plan.

Zabudowa miasta. Do czasów pożogi 
wojennej stanowił Pasłęk swego rodzaju 
rezerwat architektoniczny. Zachowały się 
tu częściowo obiekty monumentalne: pa
miętający czasy lokacji, kilkakrotnie prze
budowywany kościół Św. Bartłomieja - 

świadek polsko-szwedzkich rozmów po
kojowych w 1635 r., krzyżacki potem elek- 
torski zamek, gotycko-renesansowy ra
tusz i przedmiejski kościół Św. Jerzego 

z XVI w. Trzeba też pamiętać o prawie 
kompletnym pierścieniu murów z dwiema 
bramami - Kamienną i Młyńską oraz sze
regiem baszt. I wreszcie, element, które
go tak dziś brakuje w krajobrazie miasta - 
bogaty zespół kamienic mieszczańskich. 
To właśnie one przyczyniły się do powsta
nia charakterystycznego klimatu archi
tektonicznego Pasłęka. Plan miasta po
został średniowieczny, natomiast jego za
budowa, tkwiąca w znacznej mierze na 
lokacyjnych działkach, była późnorene- 
sansowa i barokowa. Do 1945 r. około 75 
domów miało jeszcze malownicze, szczy
towe, pokryte tynkiem elewacje. Specyfi
cznym elementem były też wysunięte ku 
ulicy przedproża. Prowadziły one do 
wnętrz leżących na głębokich, często 
późnośredniowiecznych piwnicach. 
Dawny kronikarz Creutzwieser twierdził, 
że ich istnienie związane było z popular
nym zajęciem pasłęczan - siodownic- 
twem i browarnictwem. One to obok 
drobnego rzemiosła, zwłaszcza sukienni- 
ctwa, przyczyniły się do rozwoju miasta 
w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII w. 
W zabudowie historycznego śródmieścia 
wyróżniały się dwa cenne barokowe pała
ce miejskie, należące pierwotnie do do
wódców pasłęckiego garnizonu, a obok 
nich Szkoła Łacińska z XVII w., Superin- 
tendentura i zapewne siedemnastowiecz
ny tzw. Dwór Holenderski.

Wiele można jeszcze przypomnieć z bo
gatej historii miasta, zwanego ze względu 
na swe komunikacyjne i strategiczne zna
czenie Bramą Pogórza - tędy przez stu
lecia ciągnęły armie oraz kupcy z Elbląga 
i Królewca na południe.
Wróćmy jednak znów do współczesności.

Szansa dla miasta
Krytyka znacznej części powojennych 
działań na terenie pasłęckiego śródmieś
cia jest rzeczą łatwą. Wystarczy tylko

skonfrontować jego dawny i dzisiejszy 
obraz. I choć niektóre błędy można uspra
wiedliwić, Pasłęk stanowi dla nas lekcję 
niezwykle gorzką i pouczającą. Nie cho-
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4. Zmiany u podnóża zamkowej skarpy
5. A tak było w XVIII w. (rys. Hermanna z ok. 
1750 r.)
6. Wschodnia pierzeja ul. T. Kościuszki: u góry 
stan przed 1945 r., u dołu w 1983 r
7. Stare Miasto w Pasłęku w okresie międzywo
jennym (rys. na podstawie fotografii lotniczej: 
a kościół Św Bartłomieja, b zamek, c 
ratusz, d Szkoła Łacińska, e Supenntenden- 
tura. f pałac generałowej von Lengenfeld, g 
Brama Młyńska, h Brama Kamienna, i - Baszta 
Prochowa, k - synagoga, m wieża ciśnień, n - 
kościół Św. Józefa
8. Widok ulicy rynkowej w kierunku zachodnim 
na przełomie XIX i XX w 

dzi przy tym o określenie wyłącznie roz
miaru strat. Trzeba również wyciągnąć 
odpowiednie wnioski na przyszłość. Je
den wydaje się oczywisty - właściwe roz
poznanie szeroko pojętej historii miasta 
i jego budownictwa jest konieczne! Efek
ty tych badań będą mieć istotne znacze
nie naukowe, ale przede wszystkim prak
tyczne. Wpłyną na zwiększenie wiarygod
ności procesu rewaloryzacji. Ponieważ 
rewaloryzacja Starego Miasta w Pasłęku 
jest zagadnieniem skomplikowanym, po
winien ją poprzedzać odpowiedni plan 
koordynacyjny. Określi on jakby „zasady 
gry" obowiązujące na tym obszarze. Plan 
taki umożliwi stopniową i elastyczną rea
lizację całego przedsięwzięcia, opartą na 

systemie etapów i podziale terenu staro
miejskiego na zróżnicowane pod wzglę
dem problematyki i skali trudności strefy. 
Dzięki temu realne stanie się pogodzenie 
potrzeb badawczych z działalnością in
westycyjną. Wtedy dopiero nastąpi ko
niec tak niebezpiecznej anonimowości 
Starego Miasta, a wreszcie precyzyjne 
wytyczne konserwatorskie trzeba będzie 
bezwarunkowo honorować.
W wypadku wyboru takiego właśnie kie
runku postępowania badaczy i projektan
tów czeka długa i żmudna praca. Co wię
cej, wymaga ona znacznych kosztów, 
uzyskania odpowiednich mocy przerobo
wych i stworzenia licznego zespołu spe
cjalistów. Z tych względów rozpoczęcie 
szerokich prac na terenie Starego Miasta 
wydaje się w obecnej chwili mało realne 
Nie ma też Pasłęk specjalnych atutów. Nie 
ma jak Frombork - „swego Kopernika", 
a mało prawdopodobne plotki o ukrytej 
w piwnicach zamku Bursztynowej Kom
nacie nie są odpowiednim argumentem 
do uruchomienia wyjątkowych środków. 
A przecież Pasłęk wart jest dobrej rewalo
ryzacji! Dlatego już dziś można pomyśleć 
o rozpoczęciu wstępnego etapu rozpo
znania miasta. Pasłęk mógłby stać się 
miejscem specjalistycznych obozów lub 
praktyk studentów historii sztuki, konser
watorstwa, archeologii i architektury Ta 
forma działania nawet w dobie kryzysu 
wydaje się możliwa, nie wymaga bowiem 
wysokich nakładów finansowych. Jedno
cześnie Pasłęk stanowić winien wystar
czający magnes dla badaczy. Jest prze-
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9. Próba rekonstrukcji planu Starego Miasta 
w okresie międzywojennym (czarno oznaczono 
główne obiekty, linią przerywaną hipotetyczny 
kształt nie istniejących działek i zabudowy):
1 kościół Św. Bartłomieja, 2 - Superintenden- 
tura ( w ruinie), 3 - ratusz, 4 - Szkoła Łacińska 
(nie istnieje), 5 zamek. 6 Brama Młyńska (XIV 
w), 7 - synagoga z 1877 r. (zburzona w latach 
trzydziestych), 8 Brama Kamienna (XIV w.), 9 
pałac generałowej von Lengenfeld (zbudowany 
w 1785 r. nie istnieje), 10-zespół kamienic przy 
ul. T. Kościuszki (XVII-XVIII w., nie istnieje), 
miejsce po Bramie Garncarskiej z XIV w. (zbu
rzonej w 1817 r.), 12 basteja przedbramia 
Bramy Garncarskiej (nie istnieje), 13 - dawny 
szpital (1793 r.), 14 willa neorenesansowa z ok. 
1898 r, 15- urząd landrata (XIX w., nie istnieje), 
16 kościół Św. Jerzego (poza planem), 17 - 
pałac gen. von Thaddena (XVIII w , nie istnieje - 
zachowana prawa oficyna), 18 dawna poczta 
(XIX w., nie istnieje), szkoła (XIX w ), 20 - Dwór 
Holenderski z XVII-XVIII W. (nie istnieje), 21 - 
kościół Św. Józefa. 22 - wieża ciśnień z ok. 1909 
r., 23 schronisko młodzieżowe z 1936 r., 24 - 
młyn nad Kanałem Młyńskim
10. Propozycja planu koordynacyjnego dla 
Starego Mńpsta (oprać. J. Salm)

(zdjęcia i rys. Jan Salm)

cięż terenem niemal nie zbadanym i ła
twym do eksploracji. Gwarantuje przy tym 
liczne odkrycia i możliwość prowadzenia 
studiów z wielu dziedzin.

Są to oczywiście teoretyczne spekulacje, 
a raczej,,pobożne życzenia" autora. Pro
blem ten pozostawiam do rozważenia 
wszystkim, którym bliskie są pasłęckie 
zabytki, zwłaszcza znanym z cennych ini
cjatyw, prężnym władzom konserwator
skim województwa elbląskiego. Niedługo 
Pasłęk obchodzić będzie swój jubileusz - 
23 września 1997 r. minie 700-letnia rocz
nica wystawienia dokumentu lokacyjne
go. Obchody rocznic bywają niekiedy im
pulsem do podejmowania działań szcze
gólnych i pożytecznych. Może tu tkwi 
iedna z ostatnich szans dla Pasłęka?

Jan Salm

Osoby posiadające materiały archiwalne 
(plany, rysunki, zdjęcia, dokumenty doty
czące Pasłęka) proszone są o skontaktowa
nie się - za pośrednictwem redakcji - z auto
rem.
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Łęknicki 
park krajobrazowy
Park krajobrazowy w Łęknicy, poło
żony na granicy z NRD, po stronie 
polskiej obecnie częściowo zdewas
towany, stanowił jedną z ciekaw
szych form dziewiętnastowiecznych 
założeń ogrodowych. W 1945 r. po
dzielony został na dwie części, 
w miejscu gdzie przebiega granica 
wzdłuż Nysy Łużyckiej. Po stronie 
niemieckiej już od lat pięćdziesiątych 
sukcesywnie usuwano ślady znisz
czeń wojennych, wznowiono także 
działalność uzdrowiskową w Bad 
Muskau. Ponad 25 km dróg ogrodo
wych doprowadzono do użytku, 

częściowo też odbudowano zamek. 
Tereny ogrodowe z uzdrowiskiem, 
zamkiem, a także wieloma zabytkami 
małej architektury stanowiącej do
pełnienie romantycznego parku, po
łożone na zachód od Nysy, są więc 
dzisiaj w doskonałym stanie i służą 
wielu użytkownikom. Jak do tego do
szło i kim byli twórcy tego obiektu?

1 Łęknica zniszczony fragment neogotyckie
go wiaduktu
2. Drugi niszczejący wiadukt w głębi parku łęk- 
nickiego
3.4. Ruiny pawilonu ogrodowego w Łęknicy (3) 
i pozostałości po kamiennych ławkach (4)
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W roku 1815 Hermann von Piickler 
postanowił połączyć miasto Muskau 
z przyległymi do niego wioskami 
i utworzyć park krajobrazowy, mają
cy obejmować 557 ha ziemi. Wzorem 
francuskiego parku w Ermenouville 
i parków angielskich, projektodaw
ca, przez utworzenie punktów wido

kowych, stworzył kompozycję ujętą 
na podobieństwo galerii obrazów. 
W 1820 r. polecono przebadanie źró
deł tryskających poprzez źłoża gliny 
ałunowej. Badania przyniosły pozy
tywne wyniki i w trzy lata później 
dokonano otwarcia źródeł zawierają
cych żelazo i siarkę.

We wschodniej części, obecnie po 
stronie polskiej założenia, urządzone 
były nizinne tereny parkowe z bażan
tarnią i szkółkami. Drzewa - głównie 
obcego pochodzenia - zostały umie
jętnie wkomponowane w szeroki ta
ras prawobrzeżny, na którym w po
bliżu koryta rzeki rośnie luźny las ze
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5. Wspaniały okaz przyrody dąb Hermana
6. Fragment zaniedbanego parku łęknickiego
7. Zamek w Bad Muskau w 1935 r
8 10. Widoki parku w Bad Muskau z połowy XIX 
w.: dom angielski (8), domek myśliwski (9) i pa
wilon zdrojowy (10)
11-13.Obecny stan parku w Bad Muskau, oto
czenie zamku (11). rzeka Hermana (12), frag
ment arboretum (13) 

starymi topolami i dębami. Wśród 
dębów nie brak sędziwych pomni
ków przyrody o obwodzie 500-700 
cm, ocenionych na 300 lat (m.in. za
chowa) się tu także tzw. dąb Herma
na, o obwodzie 870 cm, liczący około 
700 lat). W miarę oddalania się od 
rzeki teren wznosi się, wraz z nim 

zmienia się skład gatunkowy lasu. 
Początkowo są to lasy liściaste, zło
żone z ponad stuletnich buków, lip. 
grabów i dębów, dalej las sosnowy 
i wrzosowisko. Oprócz zabytkowych 
dębów i buków znajduje się w parku 
ciekawa kolekcja dębów egzotycz
nych (np. rzadkie w tej okolicy przy-
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kłady dębów pirenejskich czy owo
cujących), jak również okazy kaszta
na jadalnego, zachowane w pobliżu 
skupisk dębowych. Wśród wrzoso
wisk natomiast występuje bardzo 
rzadki w Polsce krzew, rozrastający 
się za pomocą rozłogów i zajmujący 

coraz nowe powierzchnie.
Po polskiej stronie leży większa i naj
piękniejsza krajobrazowo część par
ku. Zbyt odległa od rezydencji nie 

była ona otoczona taką troską, jakiej 
wymagała chociażby roślinność eg
zotyczna na terenie arboretum. God
ny ubolewania jest jednak fakt, że 
dopiero od 1945 r. ta właśnie prawo
brzeżna strona parku stale podupa
da. Po polskiej stronie istniało także 
kilka zabytków tzw. małej architektu
ry: Mauzoleum Hermana, domek go
tycki, kilka punktów widokowych 
z ławkami kamiennymi i pomnikami. 
Wszystko to zostało zniszczone 
i znikło bez śladu, zachowały się tyl

ko dwa neogotyckie ceglane wiaduk
ty przerzucone nad wąwozami i ruiny 

domku gotyckiego. Od strony mias

teczka Łęknica na teren parku wcho
dzą nowe zabudowania, bezpańsko 
rozprzestrzeniający się drzewostan 
zasłania część dawnych prześwitów 
leśnych, a ponieważ tereny te włą
czono w skład większego kompleksu 
uznanego za teren lasów państwo
wych - północna część parku jest 

planowo zalesiona drzewostanem 
liściastym. A jeszcze w 1957 r. pisano 
w „Przyrodzie Polski Zachodniej”, że 

..pomimo znacznych szkód wojen
nych stan parku jest obecnie na ogół 
dobry".
Na uwagę zasługuje fakt, że w rejonie 
parku widoczne są miejsca wybijają

cych źródeł mineralnych, z pewnoś
cią o tej samej wartości, co w Bad 
Muskau.
Ważne wydaje się uratowanie tego 
cennego zabytkowego parku przed 
upadkiem. Należy jedynie przepro
wadzić odpowiednie cięcia pielęgna

cyjne, usunąć samosiew drzew 
i krzewów krajowych oraz odtworzyć

14. Zrekonstruowany mostek
(zdjęcia: 1-6 - Waldemar Deluga.

1113- Gunter Vaupel. 14 - Bernd Quint)

park w zabytkowym układzie ele
mentów na podstawie przekazów 
i materiałów historycznych będących 
w posiadaniu Zarządu Parku w Mu
skau. Zachowanie i uporządkowanie 
polskiej części parku przyczyniłoby 
się do ukazania całości koncepcji 
księcia Hermanna von Pucklera. Nie 
wspominamy tu już o korzyściach 
rekreacyjnych z takiego obiektu. Wy
starczy przekroczyć granicę NRD 
i zobaczyć jak piękny jest park wokół 
Bad Muskau.

Magdalena Olszewska 
Waldemar Deluga

Autorzy dziękują Panu Gunterowi Vauplowi za 
udostępnienie materiałów dotyczących parku 
w Muskau.
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Z ZAGRANICY

Pod taką nazwą (w tłumaczeniu 
polskim: Angielskie Dziedzictwo) 
działa - przy ścisłej współpracy 
z organami rządowymi - Komisja 
do spraw Historycznych Budowli 
i Zabytków Anglii. Jej głównym za
daniem jest szeroko pojęta ochro
na dziedzictwa artystycznego, ar
chitektonicznego i archeologicz
nego oraz upowszechnianie wśród 
społeczeństwa wiedzy na ten te
mat. Na środki finansowe umożli
wiające realizację zadań Komisji 
składają się dotacje rządowe oraz 
zysk pochodzący z działalności 
marketingowej, handlowej i patro
natu towarzystw prywatnych.

English Heritage prowadzi:
• działania w zakresie konserwacji zabytków i terenów objętych ochroną, polegają
ce m.in. na opracowywaniu programów i metod ochrony, rozpatrywaniu i opiniowaniu 
wniosków w sprawie wyburzenia, przebudowy lub rozbudowy obiektów, przygotowy
waniu własnych propozycji architektonicznych i urbanistycznych, prowadzeniu reje
strów zabytków oraz bardzo szeroko rozwiniętego systemu doradztwa i dotacji;
• działania w zakresie opieki, marketingu i udostępniania określonych obiektów; 
odnoszą się one do trzech londyńskich muzeów historycznych oraz około 400 
budowli, m.in. powierzonych English Heritage przez sekretarza stanu ds. środo
wiska;
• działania w zakresie popularyzacji ochrony zabytków, obejmujące m.in. działal
ność wystawienniczą i edytorską (systematycznie ukazują się: kwartalnik „English 
Heritage", „Conservation Bulletin”, wydawnictwa instruktażowe, bogato ilustrowa
ne foldery); szeroko rozwinięta jest też na obszarze całej Anglii sprzedaż publikacji 
i pamiątek, organizowane są różnego rodzaju kursy szkoleniowe, imprezy artystycz
ne, koncerty, wycieczki - wszystkie te działania mają na celu rozszerzenie akcji 
popularyzatorskiej oraz uzupełnienie funduszy Komisji.

Do spełnienia wszystkich tych zadań służy precyzyjnie przemyślana struktura 
organizacyjna English Heritage. Komisja skupia 200 tys. członków, a będąca przed
miotem jej zainteresowania rozległa problematyka prowadzona jest w specjalnie 
powołanych grupach tematycznych, sekcjach i zespołach, zatrudniających około 
1400 osób na terenie całego kraju; główna siedziba Komisji oraz najważniejszych 
grup i sekcji mieści się w Londynie.

Niezwykle ważną inicjatywę English Heritage stanowi opracowanie Programu ochro
ny zabytków, mającego na celu zweryfikowanie krajowego rejestru zabytków praw
nie chronionych i co najważniejsze - uzupełnienie go. Aby ten cel osiągnąć zapropo
nowano udoskonalenie metod rejestracji obiektów m.in. przez wprowadzenie nowe
go komputerowego systemu rejestrowania, opracowanie skomputeryzowanego re
jestru kartograficznego oraz uszczegółowienie kryteriów decydujących o zakwalifi
kowaniu obiektów do rejestru.

Jakie kryteria w tym wypadku uznano za najważniejsze? Czas powstania obiektu 
i okres jego powszechnego występowania, unikatowość, rozmaitość form oraz 
reprezentatywność dla określonej grupy. Z kolei o przyznaniu danemu obiektowi lub 
całemu zespołowi czy nawet rejonowi wartości narodowej decydują takie cechy, jak: 
fakt przetrwania i możliwość dalszej egzystencji, związek z innymi grupami zabyt
ków, udokumentowanie obiektu, jego wartość jako zespołu, bogactwo elementów 
składowych oraz potencjalna wartość spektakularna, czyli stopień zaakceptowania 
zabytku przez odbiorców jako miejsca historycznego i jednocześnie stanowiącego 
atrakcję dla zwiedzających. Określono również kryteria, którymi należy się kierować 
przy podejmowaniu prac zabezpieczających i konserwatorskich. Są to: stan obiektu, 
jego słabe punkty i delikatność oraz wartość dla metodologii konserwatorskiej.

Aby opracowany przez English Heritage Program ochrony zabytkówmógłzakończyć 
się sukcesem niezbędne jest oczywiście zaakceptowanie go przez wszystkich 
właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych oraz przez wszystkie organy 
zajmujące się sprawami ochrony zabytków w Anglii. Działania w tym kierunku są 
prowadzone i należy wierzyć w ich powodzenie.

Niżej ukazujemy dwa przykłady 
z rozległej działalności English 
Heritage, które przedstawia 
specjalnie Czytelnikom „Spot
kań” Jack Lohman, pracownik 
Komisji do spraw Historycznych 
Budowli i Zabytków Anglii.
English Heritage, reprezentujące tra
dycyjne podejście do wszelkich 
spraw związanych z budownictwem, 
zajęło się niedawno - po długich dys
kusjach i przy zachowaniu wielkiej 
ostrożności przywróceniem stanu 
pierwotnego dwóch budynków spo
śród obiektów będących pod jego 
opieką. Były to: dom kupiecki w 
Southampton oraz brama wjazdowa 
w zamku Carlisle na granicy Anglii 
i Szkocji; obydwie budowle z metry
ką średniowieczną.
W chwili przystąpienia do prac w do
mu kupieckim stan jego był opłaka
ny. Już dawno nie było w nim wewnę
trznego podziału, jaki nadał mu John 
Fortin pod koniec XIII w. Elewacja od 
ulicy została w znacznym stopniu 
zmieniona w XIX w., kiedy to w bu
dynku urządzono mieszkania dla ak
torów. Następnie został zamieniony 
na dom publiczny i wówczas grun
townym przeróbkom poddano wszy
stkie okna i drzwi. W 1940 r. podczas 
ataku niemieckiej Luftwaffe na Sout
hampton całkowicie zniszczony zo
stał dach, ale reszta budynku ocalała. 
Średniowieczne cechy obiektu usta

lono na podstawie analizy ocalałych 
elementów drewnianych, podbudo
wując ją badaniami archiwalnymi. 
Okazało się wówczas, że jest to jeden 
z najbardziej kompleksowych i re
prezentatywnych domów kupieckich 
w Southampton, ważnym mieście 
handlowym w czasach średniowie
cza. Dom składał się pierwotnie ze 
sklepu z winami i hallu oraz dwóch 
pomieszczeń mieszkalnych na pię
trze; od strony ulicy znajdowało się 
bezpośrednie wejście do piwnicy.
Po przeprowadzeniu niezwykle 
żmudnych, niemal detektywistycz
nych prac przygotowawczych przy
stąpiono do realizacji programu 
działań konserwatorskich, obejmu
jących m.in. uzupełnienie brakują
cych elementów drewnianych, prze
budowę dachu i pokrycie go 
kornwalijskimi płytkami łupkowymi; 
wszystkie te prace wykonano przy 
użyciu tradycyjnych metod i materia
łów. Ponieważ nie znaleziono orygi
nalnych mebli z tego okresu, posta
nowiono, że dom zostanie umeblo
wany takimi meblami, jakie średnio 
bogaty kupiec mógłby nabyć pod ko-

43



44



1.2 Niedawno odnowiony średniowieczny 
dom kupiecki (sprzedaż wina) w Southampton 
(1) i wnętrze jego hallu (2) z odkrytym komin
kiem
3 Brama do zamku Carlisle
4 Końcowe prace renowacyjne przy galeryjce 
głównego hallu bramy wjazdowej do zamku 
Carlisle

(zdjęcia English Heritage)

nieć XIII w. w Anglii lub we Francji. 
Meble takie zostały wykonane ręcz
nie, według wzorów zaczerpniętych 
ze starych, iluminowanych rękopi
sów. Natomiast w wypadku tkanin 
ściennych posłużono się wzorem 
ocalałej, jedynej tego typu średnio
wiecznej tkaniny znajdującej się 
obecnie w Victoria and Albert Mu
seum w Londynie.
Wszystkie prace w budynku zostały 
ukończone i w 1988 r. udostępniono 
go jako sklep z winami. Odzyskał 
więc nie tylko swoją formę, ale i daw
ną funkcję.

Drugi obiekt będący przedmiotem 
zainteresowania English Heritage 
brama w zamku Carlisle pochodzi 
z 1212 r. Wybudowana została dla 
królewskiego pełnomocnika-Willia
ma de Ireby. W 1378 r. przekształco
no ją na obszerną rezydencję, w któ
rej znajdowało się kilka pokoi, kuch
nia oraz ogromny hall, pełniący m.in. 
funkcję jadalni, a nawet sali sądowej 
Począwszy od XVII w. zarówno bra
ma, jak i zamek Carlisle użytkowane 
były przez wojsko. Dopiero kilka lat 
temu wojsko opuściło zamek i wów
czas English Heritage podjęło bada
nia w obrębie bramy. Ustalono pier
wotny poziom podłogi oraz odkryto 
kominek i malowidła. Największą 
jednak niespodzianką było znalezie
nie śladów galeryjki w hallu i niewiel
kiej klatki schodowej schowanej 
w konstrukcji ściany. Przystąpiono 
do prac rekonstrukcyjnych uwzglę
dniających dokonane odkrycia. Nie
które tylko rozwiązania z 1378 r zo
stały pominięte ze względu na trud
ności techniczne lub brak wystarcza
jących śladów do podjęcia działań 
rekonstrukcyjnych.
Po zakończeniu prac konserwator
skich planuje się w bramie zamku 
Carlisle zlokalizowanie Centrum 
Żywej Historii, w którym miejscowa 

młodzież rozwijałaby wiedzę na te
mat życia w okresie średniowiecza.
Przedstawione wyżej dwa zrekons
truowane obiekty są wykładnikiem 
kreatywnego podejścia do sprawy 
konserwacji zabytków przez English 
Heritage.

Jack Lohman
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ZBIORY I ZBIERACZE

Feliks Jasieński
i jego
kolekcja wschodnia
W lutym 1901 r. w Warszawie w gmachu Towa
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych została otwarta 
wielka wystawa sztuki japońskiej ze zbiorów 
Feliksa Jasieńskiego. Miało to być wydarzenie 
niezwykłej wagi i doniosłości artystycznej. Po 
raz pierwszy warszawska publiczność uzyskała 
okazję zetknięcia się z dziełami sztuki Japonii, 
poznania ich walorów formalnych i egzotycznej 
tematyki. Reakcja zwiedzających była jednak 
nieoczekiwana. Zamiast zachwytu i entuzjasty
cznych pochwał ekspozycja spotkała się z nie
chęcią, a nawet drwinami, zarówno ze strony 
publiczności, jak i ówczesnej krytyki artystycz
nej, nie przystosowanej do zaakceptowania no
wej, nie znanej sztuki. Sprawa nabrała wkrótce 
posmaku skandalu. Urażony i rozgoryczony Ja
sieński bronił wartości ukochanej przez siebie 
sztuki japońskiej, atakując gusty warszawskich 
znawców, a nawet powywieszał na wystawie 
uszczypliwe napisy, jak „herbata chińska i sztu
ka japońska są dwie rzeczy odrębne"oraz „nie 
dla bydła", Ta stawna batalia była jednak dopie
ro początkiem całego łańcucha wydarzeń, 
w których wyniku znakomita kolekcja sztuki nie 
tylko wschodniej, lecz również europejskiej 
i polskiej ze zbiorów Feliksa Jasieńskiego zna
lazła się w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
stanowiąc obecnie jeden z jego najcenniej
szych zespołów.

Warto przyjrzeć się bliżej tej kolekcji, a także 
samej postaci Feliksa Jasieńskiego, znawcy 
sztuki i kolekcjonera, mecenasa artystów, pu
blicysty, krytyka muzycznego, człowieka o nie
zwykle interesującej osobowości i wybitnym 
intelekcie.
Urodził się 7 lipca 1861 r. w Grzegorzewicach. 
w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Po ukończe
niu szkoły średniej w Warszawie wyjechał 
kształcić się za granicą. W Dorpacie, Berlinie 
i Paryżu studiował filozofię, literaturę, historię 
sztuki i muzykę. W latach osiemdziesiątych XIX 
w. na Zachodzie pojawiły się w sztuce nowe 
kierunki, jak impresjonizm, neoimpresjonizm 
i symbolizm, przeciwstawiające się akademic
kiemu, zdewaluowanemu już realizmowi. W tym 
też czasie poszukiwanie nowych źródeł inspira
cji formalnych prowadziło do zainteresowania 
sztuką innych kręgów kulturowych, przede 
wszystkim sztuką japońską, która od sześćdzie
siątych lat ubiegłego wieku zaczęła przenikać 
na Zachód. Jasieński, obracający się w Paryżu 
w środowisku entuzjastów tej sztuki (m.in. zwią
zanymi z kręgiem braci Goncourt), zaraził się 
pasją kolekcjonowania owych egzotycznych 
dzieł, zakupując na aukcjach, u bukinistów 
i w sklepach antykwarskich drzeworyty, wyroby 
rzemiosła artystycznego, militaria, zwoje z ma
lowidłami, rzeźby i tkaniny. Zbierał również 
dzieła sztuki europejskiej. W ten sposób zgro
madził znaczny zbiór o dużej wartości artysty
cznej. Jednocześnie zgłębia! nadal teorię i his
torię sztuki oraz estetykę, w czym pomagało mu 

wrodzone wyczucie piękna. Swoje refleksje, 
spisane w języku francuskim lekkim, błyskotli
wym stylem, wydal później w Warszawie pod 
tytułem Manggha. Promenades a travers le 
monde, 1'artetles idees. Japońskie słowo man
ggha (w obecnie stosowanej transkrypcji - 
manga), które znaczy „różnorodne szkice", po
chodzi od tytułu słynnej serii albumów ze szki
cami znakomitego artysty Hokusai. Od tego 
czasu Jasieński zaczął używać pseudonimu 
Manggha.
Pod koniec XIX w. Jasieński osiadł w Warsza
wie. Włączył się w nurt tamtejszego życia inte- 
lektualno-artystycznego. Organizował wystawy 
i wygłaszał prelekcje, które przesycone były 
umiłowaniem prawdziwej sztuki i niechęcią do 
tradycyjnych pojęć. W swych wypowiedziach 
stawał często po stronie nie docenianych i zwal
czanych artystów, kupował ich prace, wspo
magając materialnie. Gdy zaczęto propagować 
ideę stworzenia przy Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych galerii narodowej, Jasieński za
palił się do tej propozycji, postanawiając ofiaro
wać swoją kolekcję dzieł sztuki. Owładnięty 
ideą szerzenia wiedzy o nowoczesnych kierun
kach sztuki światowej, chciał polskiej publicz
ności pokazać to, czym fascynowała się Europa 
Zachodnia już od wielu lat. Jednakże, jak 
wspomniano wyżej, ta jego działalność nie 
spotkała się ze zrozumieniem. Zrażony i znie
chęcony cofnął swą propozycję ofiarowania 
zbiorów „Zachęcie" i opuścił Warszawę. Po 
krótkim pobycie w Zakopanem i Lwowie, gdzie 
urządzał pokazy grafiki ze swoich zbiorów (w 
tym japońskiej) i wygłaszał odczyty na tematy 
sztuki, przeniósł się do Krakowa. Tu znalazł dla 
swej działalności klimat bardziej sprzyjający. 
Poprzedziła go fama o zmaganiach ze starymi 
konwencjami i skostniałym myśleniem. Tak 
więc Kraków przyjął go z sympatią i trochę ze 
snobizmem. Prasa i publiczność podziwiała 
organizowane przez niego wystawy. Stał się 
wkrótce znaczącą postacią w intelektualnym 
i artystycznym życiu tego miasta. Liczni zaprzy
jaźnieni z nim artyści,, jak Olga Boznańska, 
Ksawery Dunikowski, Konstanty Laszczka, Ja
cek Malczewski, Józef Pankiewicz, Władysław 
Podkowiński, Leon Wyczółkowski - portreto
wali jego inteligentną, nieco ascetyczną twarz 
i charakterystyczną sylwetkę. Mieszkanie Jasie
ńskiego na rogu ul. Św. Jana i linii A-B stało się 
centrum zebrań elity kulturalnej Krakowa. Swo
je zamiłowania zbierackie kontynuował, kolek
cjonując dzieła artystów z kręgu Młodej Polski. 
Przychylna atmosfera, z którą spotkał się Jasie
ński w Krakowie, utwierdziła go w idei groma
dzenia zbiorów sztuki nie tylko dla siebie, ale 
dla społeczeństwa. Tym razem myślał o daro
wiźnie dla Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Stawiał jednak pewne wymagania, jak choćby 
to, aby kolekcja nie podzieliła losu innych zbio
rów i nie została pogrzebana w magazynach. 
Pertraktacje ciągnęły się długo. W 1905 r. pra-

l Flakon z brązu. Japonia, XIX w.
2. Flakon z porcelany, dekoracja malowana ko
baltem podszkliwnie, Chiny, XVIII w.
2. Tsuba z dekoracją łukowatych linii i lecących 
ptaków, szkoła Akasaka, żelazo kute, Japonia, 
XVIII w.
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wie osiągnięto porozumienie, bo w roku nastę
pnym ukazał się Przewodnik po dziale japoń
skim oddziału Muzeum Narodowego, napisany 
przez Feliksa Jasieńskiego. Niestety, wkrótce 
różnica zdań znów sprawę odwlekła.
Wybuchła pierwsza wojna światowa. Jasieński, 
odcięty od reszty kraju na wsi, zajmował się 
nadał kolekcjonowaniem, uzupełniając już 
wcześniej zgromadzony zbiórtkanin i dywanów 
wschodnich. W 1920 r. wreszcie darowizna Ja
sieńskiego aktem prawnym stała się własnością 
miasta Krakowa, któremu organizacyjnie pod
legało Muzeum Narodowe. Kolekcja liczyła wó
wczas około 15 000 przedmiotów. Obejmowała 
zbiór malarstwa i grafiki polskiej z przełomu XIX 
i XX w., zespół sztuki azjatyckiej, około 200 
pasów polskich, kobierce, kilimy, meble i przed
mioty rzemiosła artystycznego, a także znaczną 
bibliotekę.

Sztuka Dalekiego Wschodu stanowiła w tej ko
lekcji ważną pozycję nie tylko ze względu na 
swą liczebność (około 6500 zabytków), ale tak
że dlatego, że zawierała sporo dzieł niezwykle 
cennych. Do dziś, mimo strat poniesionych 
w czasie drugiej wojny światowej, zbiór zabyt
ków japońskich w Muzeum Narodowym w Kra
kowie uważany jest za jeden z lepszych w Euro
pie. Wielu zachodnich i japońskich znawców 
przyznaje mu nawet rangę najciekawszej kolek
cji w Europie Środkowej.

Trzon ilościowy i jakościowy kolekcji sztuki 
azjatyckiej stanowią drzeworyty japońskie (Ja
sieński ofiarował ich blisko 5000), które uważał 
on za „najwytworniejszy i najpotężniejszy prze
jaw ludzkiego ducha". Niektóre z tych dzieł są 
unikatami w skali światowej, nie ma ich nawet 
w zbiorach japońskich. Pochodzą z okresu Edo 
(1603-1868), głównie jednak z końca XVIII 
i pierwszej połowy XIX w. Prezentują w wię
kszości szkołę Ukiyo-e. ale znajdują się wśród 
nich również przykłady twórczości innych 
szkół, jak Osaka i Shijo. Kolekcja Jasieńskiego 
może ilustrować rozwój drzeworytu japońskie
go - począwszy od czarno-białej ilustracji 
książkowej, poprzez ręcznie kolorowane plan
sze, aż do odbitek wielobarwnych, przy których 
dla każdego koloru wycinano odrębną deskę, 
wzbogacając często efekt końcowy stosowa
niem ślepego, złotego i srebrnego tłoczenia 
oraz tworzeniem powierzchni lśniących.
Wczesny okres reprezentuje twórczość takich 
mistrzów, jak Moronobu, Masanobu, Kiyomitsu, 

Kiyomasu i innych, aż do Harunobu. artysty 
uważanego za ojca barwnego drzeworytu, któ
rego dzieła odznaczają się delikatnymi barwa
mi, płynną linią rysunku i lirycznym nastrojem. 
Złoty okres rozwoju barwnego drzeworytu (ko
niec XVIII w.) prezentują piękne plansze najwy
bitniejszych artystów, jak Koryusai, Kiyonaga. 
Utamaro, Shunchó, Eishi, Eishó. Chóki i innych, 
portretujących piękne kobiety, przeważnie mie
szkanki dzielnicy uciech w Edo - Yoshiwara. 
W kolekcji Jasieńskiego znajdują się też pełne 
ekspresji podobizny słynnych aktorów teatru 
kabukii sceny z najpopularniejszych dramatów, 
które były domena twórczości takich indywidu
alności artystycznych, jak Shunshó i krąg jego 
uczniów, Sharaku, Toyokuni, Kunisada i inni. 
Spośród prac z późniejszego okresu (pierwsza 
połowa XIX w.) Jasieński szczególnie chętnie 
kolekcjonował plansze Hokusai i Hiroshige. 
Twórczość genialnego rysownika Hokusai, któ
rego ekspresyjna, drapieżna kreska wyróżnia 
spośród innych mistrzów tego gatunku sztuki, 
ukazana jest w kolekcji w najsłynniejszych jego 
seriach. ,36 widoków Góry Fuji",,.Wodospady”, 
„Ze stu poetów po jednej strofie” i wielu innych. 
Odmienny, pełen liryzmu i harmonii nastrój 
przenika drzeworyty drugiego ze wspomnia
nych artystów - Hiroshige. Są to - prócz słyn
nych serii pejzażowych (m.in. „53 etapy drogi 
Tókaidó") - także studia kwiatów i ptaków, 
sceny obyczajowe, historyczne i legendarne.

Schyłkowy okres drzeworytu Ukiyo-e prezentu
ją drzeworyty między innymi Kunisady, Eisena, 
Kuniyoshi, w których ekspresyjne przerysowa
nie formy i dekadencki, nieco chorobliwy 
wdzięk, mocne harmonie barw łączą się często 
z dziwacznością tematu, poszukiwaniem na
stroju grozy lub groteski.

W porównaniu z rozmaitością stylów, technik 
i tematów, prezentowanych przez drzeworyty 
Ukiyo-e, japońskie malarstwo w tej kolekcji wy
pada skromnie: Jasieński zgromadził zaledwie 
około 100 dzieł. Są to charakterystyczne dla 
Dalekiego Wschodu malowidła w formie zwo
jów - poziomych (po japońsku makimono) lub 
pionowych (kakemono), obramione pasami 
wzorzystego brokatu. Malowane byty tuszem 
i farbami wodnymi na jedwabiu lub papierze. 
Podobnie jak drzeworyty, różnią się one od 
malarstwa europejskiego konwencjami formal
nymi: płaskością form, brakiem światłocienia 
i centralnej perspektywy zbieżnej. Główną rolę 
odgrywa w tym malarstwie linia, kolor jej tylko 
towarzyszy, wypełniając zakreślone konturem 
formy. Znajdujemy też w kolekcji przykłady ma
larstwa monochromatycznego, operującego 
wyłącznie odcieniami czerni i szarości rozcień
czonego tuszu. W tej powściągliwości kolorys
tycznej i skrótowym ujęciu tematu przejawiają 
się estetyczne reguły szkoły Zen. W kolekcji F. 
Jasieńskiego znajdują się sceny dnia codzien
nego, żywe w kolorystyce, a także utrzymane 
w pastelowej gamie pejzaże, studia kwiatów 
i ptaków, odznaczające się typową dla ludzi 
Dalekiego Wschodu umiejętnością obserwacji 
natury, poetyckim nastrojem i symboliczną ref
leksją.

W zbiorze Jasieńskiego bardzo liczną grupę 
tworzą militaria (ponad 700) związane z tradycją 
samurajską. Interesujące są zwłaszcza długie 
miecze bojowe, lekko zakrzywione - katana. 

krótkie wakizashi oraz sztylety tantó. Miecz 
japoński był nie tylko znakomitą bronią, ale 
również „duszą samuraja", symbolem rycer
skich cnót, oznaką godności i męstwa. Przez 
wiele wieków rody słynnych mieczników po
święcały swoje wysiłki na doskonalenie zarów
no walorow funkcjonalnych miecza, jak i opra
wy artystycznej.

Bardzo bogato reprezentowane są ozdobne 
części rękojeści m iecza, przede wszystkim jelce 
tarczowe (po japońsku tsuba), chroniące dłoń 
przed ciosem miecza przeciwnika. Pochodzą 
z różnych szkół i okresów, począwszy od XV do 
XIX w. Są to prawdziwe arcydzieła plastyki me
talowej. kute głównie z żelaza, rzadziej z brązu 
i miedzi, zdobione dekoracją wycinaną ażuro
wo lub cyzelowaną w reliefie i wzbogaconą 
inkrustacją ze złota, srebra, miedzi, czasem 
z emalii. Różnorodność motywów zdobniczych 
jest ogromna, od bardzo prostych, skromnych, 
mających znaczenie symboliczne, do bogatych 
i rozbudowanych, wśród których przewijają się 
elementy geometryczne, świat zwierząt i roślin, 
pejzaże, sceny z historii i legend. Przykłady 
podobnej rozmaitości technik zdobniczych 
i rozwiązań artystycznych w metaloplastyce 
znajdujemy też w innych drobnych częściach 
rękojeści mieczy: kashira (kapturek), menuki 
(guz ozdobny), fuchi (pierścień przy nasadzie) 
oraz kogatana (nożyk noszony przy mieczu 
z ozdobną rękojeścią - kozuka).

Wśród militariów z kolekcji Jasieńskiego znaj
duje się również kilka hełmów, masek wojen
nych i zbroi, przyciągających uwagęwyszukaną 
formą, bogactwem detali i barwnością materia
łów. W przeciwieństwie do zbroi europejskiej, 
kutej ze sztywnej blachy, powtarzającej kształt 
ciała, zbroja japońska składała się z luźnych 
osłon, które taśmami umocowywano na ciele 
wojownika. Wykonywana była najczęściej z pły
tek lub folg żelaznych, powleczonych laką, łą
czonych barwnymi jedwabnymi taśmami. Stąd 
też wartość artystyczna zbroi japońskiej leży nie 
tyle w jej kształcie, ile w precyzyjnym wykonaniu 
technicznym i kolorystycznych zestawieniach.

W grupie kilkuset interesujących wyrobów rze
miosła artystycznego, pochodzących z wieków 
od XVII do XIX, na uwagę zasługują przedmioty 
z laki. W Japonii zdobiono laką niemal wszyst
ko, co otaczało człowieka na co dzień, choć 
sztuka ta osiągnęła najwspanialsze efekty w de
koracji drobnych przedmiotów luksusowych. 
Szczególnie piękne są inró - niewielkie puzder
ka, w których mężczyźni nosili podręczne lekar
stwa, dalej różnego rodzaju czarki na potrawy 
i napoje, szkatułki na przybory toaletowe, na 
przybory do pisania, rozmaite pudełeczka, stoli
ki, podstawki, grzebienie, szpilki do włosów itp. 
Prezentują one techniki zdobnicze, stosowane 
w tym materiale: rzeźbienie, malowanie, pró
szenie, inkrustacje perłowcem i metalami. Rów
nie nieprzebrana jest różnorodność motywów 
i tematów dekoracji - geometrycznych, roślin-
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4. Toyokawa Yoshikuni, „Aktor Ichikawa Ichi- 
zo", japoński drzeworyt barwny z lat 1828-1829
5. Utagawa Hiroshige, ..Grota na wyspie Eno- 
shima w prowincji Sagami", drzeworyt barwny 
z serii „Słynne miejsca w Japonii”, początek lat 
trzydziestych XIX w.
6. Inró z dekoracją kwiatów wiśni, liści miłorzę
bu i szpilek sosny, laka na drewnie, dekoracja 
prószona, inkrustacja perłowcem, Japonia, 
pierwsza połowa XIX w.
7. Fragment spódnicy, jedwab tkany w ażuro
we wzory, haft, Chiny, XVIII w.
8. Grzebień wykonany z laki na drewnie, deko
racja prószona w niskim reliefie. Japonia, XIX w
9. Figura siedzącego dostojnika, drewno poli
chromowane i złocone. Japonia, XVII—XVIII w.
10. Szablon do farbowania tkanin, impregno
wany papier z łyka drzewa morwowego, siatka 
jedwabna, Japonia. XIX w.

(zdjęcia. Adam Wierzba)

nych, zwierzęcych, scenek figuralnych, z któ
rych większość jest przesycona symbolicznymi 
i poetyckimi podtekstami.

Z innych wyrobów rzemiosła artystycznego wy
mienić należy tkaniny i hafty, tradycyjne stroje 
japońskie - kimona oraz obi- pasy służące do 
ich przewiązywania. W kolekcji Feliksa Jasień
skiego znajdują się też wyroby ceramiczne, fi
gurki i naczynia z brązu, szablony farbiarskie do 
tkanin, wachlarze, fajeczki, parawany, a także 
instrumenty muzyczne i maski aktorskie.

Rzeźbę sakralną reprezentuje kilkadziesiąt 
dzieł przedstawiających postacie buddyzmu, 
mnichów, mędrców i tzw. boskich strażników 
wiary. Figury te niezbyt dużych rozmiarów, 
rzeźbione w drewnie, pochodzą z późniejszych 
okresów, lecz powtarzają formalnie i ikonogra
ficznie wzory szczytowego rozkwitu japońskiej 
plastyki z okresu Kamakura(XII-XIV w.). Szcze
gólnie interesującą grupę stanowią netsuke - 
guzy z kości słoniowej, drewna lub rogu, rzeź
bione w kształcie małych figurek bóstw, demo-
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nów. mitycznych stworów, zwierząt, roślin, 
a nawet miniaturowych masek teatru nó. Do 
guzów tych przywiązywano noszone u pasa 
drobne przedmioty podręczne, jak wspomniane 
inró, fajeczkę i puzderko z tytoniem, sakiewkę 
na pieniądze itp.

Kolekcja sztuki wschodniej Feliksa Jasieńskie
go poza zabytkami z Japonii obejmuje również 
obiekty z innych krajów Azji. Z Chin mamy 
przykłady rzemiosła artystycznego. Szczegól
nie interesujące są tkaniny. Zachwycają barw
nością i wyszukanym krojem, zdobione gęstymi 
haftami osiemnasto- i dziewiętnastowieczne 
spódnice i kaftany oraz makaty ołtarzowe. Oka
zy rzeźby w drewnie. podobnie jak wspomniane 
wyżej japońskie, przedstawiają świat bóstw 
i mnichów. Na uwagę zasługuje zbiór tkanin 
z Jawy - zdobionych techniką batikowania, 
w której ornamenty wici roślinnej, kwiatów, 
liści, ptaków i węży tworzą zharmonizowaną 
całość. Jawajscy twórcy ludowi stosowali naj
częściej kolory ciemnoniebieski, odcienie bru
natnego i czerwieni . Jasieński zebrał też nielicz
ne okazy brązów, pochodzących z terenów 
Indii.

Zabytki sztuki polskiej i europejskiej ze zbioru 
Feliksa Jasieńskiego zawsze stanowiły ważną 
i często pokazywaną grupę obiektów, na wysta
wach stałych i czasowych. Eksponaty wschod
nie miały nieco mniej szczęścia. Ograniczone 
możliwości ekspozycyjne Muzeum Narodowe
go w Krakowie, a także egzotyka tematu, nie 
zawsze cieszącego się większym zainteresowa
niem u publiczności, powodowały, że sztukę 
dalekowschodnią wystawiano w skromnym za
kresie, a po ostatniej wojnie wyłącznie na wy
stawach czasowych.

Dziś przyszła fala ponownego „japońskiego 
szaleństwa . Po drugiej wojnie światowej ży
wiołowy postęp w nauce i technice postawił 
Japonię w centrum zainteresowania. Wrazz po
dziwem dla nieprawdopodobnych wprost osią
gnięć technicznych powróciła fascynacja kultu
rą japońską. Z tym większym szacunkiem myśli- 
my o zasługach wielkiego kolekcjonera Feliksa 
Jasieńskiego, którego wspaniałemu darowi 
społeczeństwo nasze zawdzięcza fakt, że tu, 
w Polsce, ma możliwość kontaktu ze sławną 
kulturą tego dalekiego kraju.

Szlachetny gest polskiego artysty, znanego na 
całym świecie reżysera Andrzeja Wajdy, daje 
nam nadzieję na szybkie uprzystępnienie publi
czności kultury japońskiej. Otrzymaną w mieś
cie Kioto wysoką nagrodę za całokształt twór
czości filmowej i jej moralne wartości, przezna
czył on na założenie fundacji, której celem było
by szybkie powstanie w Krakowie centrum japo
ńskiego, gdzie obok osiągnięć technicznych 
prezentowana byłaby i sztuka tego kraju.

Małgorzata 

Martini
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Wzmacnianie 
ścian
Przy szosie wylotowej ze Świerzawy do Złotoryi. 
na prawobrzeżnym zboczu doliny rzeki Kacza
wy. usytuowany jest romański kościół ŚŚ. Jana 
i Katarzyny z XIII w. Jest to orientowana budow
la jednonawowa, z wydzielonym prezbiterium, 
zamkniętym absydą z dobudowaną od północy 
zakrystią. Od strony zachodniej została dosta
wiona w okresie późniejszym (XVI w.) wysoka 
wieża na planie kwadratu, zakończona ostro
słupowym dachem; w narożu południowo-za
chodnim nawy dobudowano kaplicę, pod którą 
znajduje się jedyne w całym obiekcie podpiwni
czenie.
Ściany kościoła wykonane są z kamienia łama
nego, a narożniki, ościeża okienne i portalowe 
z piaskowca. Zachowana kamieniarka portalu 
zachodniego i okien absydy odznaczają się bo
gactwem późnoromańskiej ornamentacji. Na
wa główna i prezbiterium mają stropy drewnia
ne, belkowe z wsuwkami. Absyda przykryta jest 
sklepieniem konchowym z kamienia łamanego. 
W kościele znajduje się dużo kamiennych epita
fiów wbudowanych w ściany wewnętrzne i ze
wnętrzne oraz w posadzki; dach pokryty gon
tem łupanym.
Od wielu lat nie użytkowany kościół wymagał 
przeprowadzenia robót zabezpieczających ze 
względu na postępujący proces pękania ścian 
1 zawilgocenia. Najbardziej uszkodzone były 

mury absydy i prezbiterium. Rysy pionowe 
i pęknięcia przebiegały przez całą wysokość 
ścian absydy, rozszerzając się ku górze i prze
chodząc na sklepienie. Śąsiadowały z nimi rysy 
spękań ścian szczytowych i podłużnych. Wido
czne były także pionowe spękania ścian po
przecznych wewnętrznych.

Na zlecenie wojewódzkiego konserwatora za
bytków w Jeleniej Górze PP Pracownie Konser
wacji Zabytków we Wrocławiu opracowały opi
nię techniczną o stanie konstrukcji i dokumen
tację techniczną robót zabezpieczających, brak 
było jednak wykonawcy. Przedsiębiorstwo Za
graniczne „Renopol" w Legnicy, zajmujące się 
remontami i konserwacją obiektów zabytko
wych na terenie Dolnego Śląska, podjęło się 
tych dość skomplikowanych prac. W pierwszym 
etapie wykonane zostały ściągi ze stali okrągłej 
(średnica (30 mm) i z płaskownika (120 x 8 mm) 
wzdłuż wszystkich ścian (zewnętrznych i we
wnętrznych) w dwóch poziomach*. Do założe
nia ściągów należało wykonać otwory o średni
cach 32 i 50 mm w ścianach z kamienia magmo
wego o grubości do 2 m. Dużym utrudnieniem 
dla wykonawcy robót był stan techniczny obiek
tu, który nie pozwalał na przebijanie otworów, 
a jedynie ich wiercenie: utrudnieniem była tak
że duża wysokość, na której zakładano ściągi 
wieży. Te uwarunkowania, w połączeniu ze zna
czną twardością materiału, wymagały zastoso
wania narzędzia o stosunkowo dużej mocy, 
a jednocześnie o niezbyt dużych gabarytach 
i masie. Takimi cechami odznacza się elektro- 
pneumatyczny młot obrotowy Hilti TE-92, za 
pomocą którego z zastosowaniem typowych 
wierteł Hilti wywiercono wszystkie otwory. Ze 

względu na wymaganą długość wiercenia firma 
Hilti wykonała specjalne przedłużenie do wier
teł. co umożliwiło zrealizowanie tego etapu 
prac.
Oprócz wykonywania prac zabezpieczających 
ograniczających skutki spękania ścian przystą
piono także do prac zabezpieczających i elimi
nujących zawilgocenie ścian i wnętrza kościoła. 
Na podstawie dokumentacji technicznej spo
rządzonej przez pracownię projektową Przed
siębiorstwa „Renopol” wykonano: odwodnie
nie terenu kościoła, przewietrzanie wnętrza 
i osuszanie ścian. Odwodnienie terenu wokół 
kościoła przeprowadzono poprzez dwupozio
mowy drenaż z rur kamionkowych perforowa
nych o średnicy 150 mm. Górny poziom drenażu 
na wysokości 0,70 m poniżej poziomu terenu 
ma za zadanie odprowadzanie wód opadowych, 
które z przestrzeni pomiędzy ścianami kościoła 
a drenażem będą spływały po opasce betono
wej o szerokości 1.5 m ułożonej ze spadkiem 
10%. Ze względu na walory zachowawcze tere
nu zabytkowego opaska ta została zasypana 
gruntem rodzimym. Dolny poziom drenażu na 
poziomie posadowienia fundamentów ma za 
zadanie wychwytywanie wód opadowych prze-

1. Kościół SS. Jana i Katarzyny w Świerzawie 
w 1987 r.
2. Przewiercanie otworu dla pierwszego pozio
mu ściągów
3. Montaż stalowej kotwy za pomocą młota 
udarowo-obrotowego Hilti TE-92
4. Fragment ceglanego obmurowania z wido
czną szczeliną wentylacyjną

(zdjęcia: Tadeusz Olszewski)
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dostających się do niższych warstw gruntu 
z przyległego terenu o spadkach skierowanych 
do kościoła.

Osuszenie murów wykonano przez stworzenie 
szczeliny powietrznej pomiędzy ścianami 
a gruntem. Szczelinę uzyskano po wymurowa
niu ścianki z cegły klinkierowej wokół funda
mentów. Ze względu na wcześniej sygnalizowa
ną konieczność zachowania terenu wokół za
bytku w niezmienionej postaci nie można było 
w tej klasycznej metodzie osuszania ścian za
stosować konwencjonalnego przepływu powie
trza w szczelinie kratami wentylacyjnymi. 
Szczelina została pokryta od góry opaską beto
nową, co eliminuje napływ wody z połaci dachu 
pozbawionych rynien ze względów zachowaw
czych, natomiast przepływ powietrza zaprojek
towano poprzez system czerpni i wyrzutni po
wietrza połączonych ze szczeliną za pomocą 
kanałów podziemnych. Różnice w wysokości 
terenu są wystarczające dla uzyskania grawita
cyjnej wymiany powietrza.

Przewietrzanie wnętrza kościoła mające na celu 
eliminację zawilgocenia odbywa się przez na
wiew powietrza dwoma czerpniami zlokalizo
wanymi na zewnątrz obiektu. Studnie z kratami 
nawiewnymi w posadzce kościoła połączone są 
z czerpniami podziemnymi kanałami z rur beto
nowych. Wywiew powietrza odbywa się grawi
tacyjnie przez strych i wieżę.

W trakcie towarzyszących pracom zabezpie
czającym robót ziemnych odsłaniano funda
menty murów, a także odkryto fragmenty daw
nych fundamentów, w związku z czym przepro
wadzono badania architektoniczno-archeolo- 
giczne obiektu i sporządzono odpowiednią do
kumentacją. We wnętrzu kościoła w nawie 
głównej odkryto pod posadzką nienaruszone 
krypty grobowe. Przeprowadzono w związku 
z tym badania antropologiczne i również spo
rządzono dokumentację. Odgruzowano także 
piwnicę pod dobudówką w narożu południowo- 
-zachodnim i udostępniono do niej wejście.

Całość prac wykonano w okresie od październi
ka 1987 do czerwca 1988 r. (z przerwą w okresie 
zimowym). Na krótki okres realizacji robót nie
wątpliwie miała wpływ kompleksowość usług 
(od projektowania do wykonawstwa) gwaranto
wanych przez jednego wykonawcę. W równie 
krótkim czasie, bo do końca 1988 r„ zakończo
ne zostały prace związane z wymianą pokrycia 
dachowego. Obiekt powinien jak najszybciej 
doczekać się końca renowacji cennych romań
skich malowideł na sklepieniu absydy i ścia
nach prezbiterium (prace te wykonywane są 
przez konserwatorów i studentów z ASP w Kra
kowie) oraz znaleźć funkcję użytkową, co 
uchroni go przed dalszym niszczeniem.

Jerzy Lisowski

Pierwszy poziom ściągów wykonano poni
żej posadzki, a wokół absydy poniżej terenu 
w poziomie fundamentów, górny poziom zało
żono pod stropami. Natomiast ściany wieży 
skotwiono w trzech poziomach -1 poziom nad 
sklepieniem krzyżowym drugiej kondygnacji na 
wys. + 7,70 m, 2 i 3 poziom na ostatniej kondy
gnacji na wys. + 25.25 m i 29,50 m.
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Podhorce
Podczas kilku lat pobytu na Ukrainie, 
pracując jako specjalista na wielkiej 
budowie, miałem niejednokrotnie 
możliwość podróżowania po teryto
rium tej wielkiej republiki. Zwiedza
łem przy okazji zabytkowe obiekty 
i miejsca związane z historią i kulturą 
Polski i Ukrainy, m.in. byłem w tak 
znanych z historii Polski miejsco
wościach, jak: Kamieniec Podolski, 
Chocim, Zbaraż, Beresteczko, Krze
mieniec, Poczajów, Ołyka, Łuck, Ber
dyczów, Wierzchownia, Tulczyn, Hu
mań (Zofiówka), Międzybórz, Wiś- 
niowiec, Bar, Olesko, Ostróg. 

qua przy udziale francuskiego inży
niera kartografa, autora szczegóło
wej mapy Ukrainy, Guillaume le Vas- 
seur de Beauplan.
W ukształtowaniu zespołu zastoso
wano symetryczny porządek z osią 
centralną w kierunku północ-połud
nie. Sam zamek ma plan kwadratu 
z czterema narożnymi bastionami,- 
z zamkniętym wewnętrznym dzie
dzińcem. Na dziedziniec prowadzi 
brama wjazdowa zwieńczona skle
pieniem i arkadą, nad którą oprócz 
innych ozdób i płaskorzeźb znajdują 
się dwie tarcze herbowe Lubicz i Śre- 

niawa pod wspólną koroną, a ponad 
nimi herb Pobóg w pełnym kształcie 
- z tarczą i klejnotem. Bramę i wszys- 

ne tłumaczenie w języku ukraińskim. 
Wnętrze pałacu, w wyniku przepro
wadzonego 'w 1965 r. generalnego 
remontu, przystosowano do potrzeb 
sanatorium przeciwgruźliczego. Za
chowało się jednak kilka pięknych 
marmurowych portali i kominków, na 
pierwszym piętrze pierwotny wystrój 
ścian i chóru kaplicy zamkowej. Na 
prawej ścianie kaplicy znajduje się 
pamiątkowa tablica ku czci Eusta
chego księcia Sanguszki (1842- 
1903), który odbudował zamek.

Dach zasadniczej bryły pałacu jest 
czterospadowy, pokryty czerwoną 
dachówką. Pałac od strony taraso
wego ogrodu oflankowano wieżami

Wśród wielu obiektów-zamków, pa
łaców, kościołów, soborów, cerkwi, 
parków, cmentarzy, które miałem 
okazję obejrzeć i sfotografować - 
duże wrażenie wywarł na mnie znaj
dujący się w obwodzie lwowskim ze
spół architektoniczno-obronny 
w Podhorcach, w skład którego 
wchodzą: zamek otoczony syste
mem wałów i fos, kościół, zajazd 
(stajnie i wozownie) i park.

Założycielem Podhorców był Stani
sław Koniecpolski (około 1594- 
-1646), hetman wielki koronny, który 
polecił zbudować ten zamek ,,dla 
uciech smacznego odpoczynku po 
wojskowych trudach i Rzeczypospo
litej zabawach Podhorce budowa
ne były w latach 1645-1648* przez 
włoskiego architekta Andrea Dell’A- 

tkie detale architektoniczne odno
wiono (w 1986 r. prowadzone były 
w zamku prace remontowe i konser
watorskie). Północną stronę wewnę
trznego dziedzińca zamkowego za
myka pałac, pozostałe tworzą kaza
maty, w których pierwotnie znajdo
wały się pomieszczenia dla służby. 
Płaskie dachy kazamat tworzą taras 
ogrodzony kamienną balustradą. 
Dwoje zewnętrznych schodów łączą
cych dziedziniec zamkowy z drugą 
kondygnacją pałacu i z tarasem nad 
kazamatami znacznie wzbogaca ob
raz głównej elewacji pałacu.

W głównym wejściu do pałacu, na 
lewej ścianie przedsionka znajduje 
się kamienna tablicazwypisanąwję
zyku łacińskim krótką historią za
mku. Obok umieszczono współczes- 

o dachach profilowanych, stożko
wych, pokrytych blachą; na ich 
szczytach usytuowane były dwie fi
gury Atlasów podtrzymujących ażu
rowe kule (figura lewa została strąco
na przez wichurę).

Narożne bastiony o pochyłych ścia
nach, zbudowane z ciosów kamien
nych, tworzą dodatkowe, otoczone 
kamiennymi balustradami tarasy 
spacerowe, do których jest dostęp 
bezpośrednio z komnat pałacowych 
pierwszego piętra. Na narożu każde
go bastionu ustawiono stanowiska 
wartownicze (strzeleckie), które 
w rzeczywistości spełniały raczej 
funkcję dekoracyjną niż obronną. Na 
lewym bastionie (patrząc od strony 
ogrodu tarasowego) na wysokości 
około 1 m od powierzchni ziemi znaj-

52



POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

1. Zamek w Podhor- 
cach
2. Brama wjazdowa 
do zamku

W dwa lata po śmierci hetmana Stanisława Koniecpolskiego, założyciela Podhorców, w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego, w 1648 r. 
zamek poniósł dotkliwe straty. Syn hetmana Aleksander Koniecpolski odnowił zamek w Podhorcach. Wnuk hetmana, Stanisław Koniecpolski, 
nie mając potomków, zamek zapisał w 1682 r. królewiczowi Jakubowi Sobieskiemu. W 1720 r. właścicielami stali się hrabiowie Rzewuscy. 
Ostatni z Rzewuskich hrabia Leon (1808-1869) przez długie lata pędził żywot samotnika w zamku. Zbierał pamiątki przeszłości, obrazy i inne 
dzieła sztuki, które złożyły się na powstanie wspaniałego muzeum Podhoreckiego. Prowadził badania historyczne, m.in. studiując dzieje upadku 
Rzeczypospolitej. W 1860 r. wydał wyniki swych studiów - Kronikę Podhorecką. Nie mając potomków, w 1865 r. przekazał zamek rodzinie 
Sanguszków. Pod opieką książąt Sanguszków zamek odzyskał dawny blask z czasów hetmańskich. Niestety, kwaterunki różnych wojsk w czasie 
pierwszej wojny światowej, a później wojna 1920 r. dokonały ogromu zniszczenia. Zbiory podhoreckie zostały wywiezione do Gumnisk pod 
Tarnowem, do pałacu ks. Eustachowej Sanguszkowej i na Wawel. Adolf Szyszko-Bohusz, opisując w połowie lat dwudziestych naszego stulecia 
zamek podhorecki, stwierdził: „Wnętrze zamku, jak to już wyżej zaznaczyliśmy, dziś przedstawia żałosną pustkę. Wszystkie obrazy, makaty 
i meble bądź skradziono, bądź wywieziono przed kradzieżą..." (A. Szyszko-Bohusz, Podhorce, „Sztuki Piękne", nr 4, Kraków 1925, s. 149-164).
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duje się napis „R. 1796 " i ,,R. 1938 ’. 
Na północ od zamku znajdował się 
park typu włoskiego z XVII—XVIII w., 
rozłożony na trzech tarasach opada
jących w kierunku północnym. 
Pierwszy taras na poziomie wału 
obronnego zamku oddzielony był od 
drugiego kamienną ścianą oporową, 
a w środkowej części arkadą, na wie
rzchu której znajdowała się platfor
ma widokowa otoczona kamienną 
balustradą. Obecnie arkada już nie 
istnieje - runęła pod naporem mas 
ziemnych górnego tarasu. Na grani
cy drugiego i trzeciego tarasu znaj
dują się dwa pawilony z XVIII w., 
które, jak mi opowiadano, są połą
czone podziemnymi korytarzami 
z zamkiem. Poniżej trzeciego tarasu, 
na zboczu góry opadającym w kie
runku arterii drogowej Lwów-Kijów, 
utworzone były niewielkie tarasy dla 
hodowli winorośli. Na osi centralnej 
zespołu w kierunku południowym 
znajduje się park typu francuskiego, 
którego pierwotne rozplanowanie 
zachowało się do chwili obecnej. Za 
parkiem, na przedłużeniu jego głów

nej alei, rozciąga się duża łąka oto
czona starymi lipami, na której znaj
dują się rozmieszczone symetrycznie 
po obu stronach osi centralnej dwie 
kolumny z figurami Matki Boskiej.

Perspektywę głównej alei parku fran
cuskiego zamyka (w odległości oko
ło 300 m od zamku) kościół Św. Józe

fa, zbudowany w latach 1752-1766 
według projektu inżyniera C. Roma- 
nusa. Kościół ma kształt rotundy 
o średnicy wewnętrznej 12 m, a przy
kryty został kopułą z latarnią. Jego 
front stanowi czternastokolumnowy 
portyk porządku korynckiego, zwie
ńczony attyką z ośmioma figurami 
świętych, rzeźbionych w kamieniu 
wapiennym. W 1944 r. pocisk artyle
ryjski uszkodził kopułę, ścianę koś
cioła i jedną figurę naattyce. Wnętrze 
w latach 1765-1766 ukształtował ma
larz Leonard Smuglewicz, który wraz 
ze swoim synem Antonim wykonał 
część fresków, pozostałe wykonane 
były według jego projektów. Niektóre 
elementy wystroju wnętrza również 
wykonane zostały według projektów

Smuglewicza. Wiele rzeźbionych 
drewnianych sprzętów (ławki, ramy, 
chór) wykonał rzeźbiarz M. Twardo
wski. Po drugiej wojnie światowej 
budowlę odremontowano; w latach 
1976-1979 przeprowadzono restau
rację zabytku pod kierunkiem archi
tekta I.W. Starosolskiego

Na lewo od centralnej osi zespołu, 
w kierunku południowym od zamku 
znajduje się zajazd (stajnie, wozow
nie), zbudowany w XVIII w. na planie 
prostokąta, jednokondygnacyjny, 
pokryty dwuspadowym, uskokowym 
dachem. Elewacje północna i połud
niowa mają sześciokolumnowe po
rtyki Pierwotne rozplanowanie wnę
trza - centralny korytarz z dwustron
nym rozmieszczeniem pomieszczeń 

nie zachowało się. Obecnie obiekt 
został zaadaptowany na potrzeby 
ośrodka kultury dla pensjonariuszy 
sanatorium.

Zespół jest harmonijnie wkompono
wany w otaczający go krajobraz, 
a nawet wzbogaca go m.in. rzadkimi
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3. Fragment zamkowego dziedzińca
4. Tablica pamiątkowa w kaplicy zamkowej

Zamek ten i kościół / szczęśliwej przeszłości 
pomniki Z Eustachy książę Sanguszko / 
/ MDCCCXLII - MXMIII / z upadku podżwi- 
gnął...
5,6. Kościół (5) i figura przed kościołem (6) 

(zdjęcia z 1986 r.: Kazimierz Feldo)

oraz pospolitymi odmianami drzew, 
posadzonych w określonym porząd
ku w bezpośrednim otoczeniu bu
dowli. Należy również odnotować, że 
po ostatniej wojnie zespół został po- 
dźwignięty ze zniszczeń i dzięki te
mu, że jest w użytkowaniu oraz dzięki 
prowadzonym bieżącym pracom 
konserwatorskim znajduje się we 
względnie dobrym stanie.

Kazimierz Feldo

' Według G. Ciołka, Ogrody polskie, Warszawa 
1978, s. 62. Według źródeł rosyjskich, między 
innymi: Zabytki urbanistyki i architektury Ukrai
ńskiej SRR, Ilustrowany informator - Katalog, 
Kijów 1985, t. 3, s. 106 - Podhorce zbudowane 
były w latach 1635-1640. Te daty podaje rów
nież W. Szolginia w Ilustrowanej encyklopedii 
dla wszystkich - Budownictwo i architektura, 
Warszawa 1982, s. 33.
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

JAKUBOWICE MUROWANE 
(gmina Wólka Lubelska, 
woj. lubelskie)

PAŁAC I DWIE OFICYNY

Dawny folwark Jakubowice 
Murowane leży ok. 7 km na 
północny wschód od Lublina, 
w dolinie rzeki Bystrzycy. Za
budowania usytuowane są na 
wzgórzu dominującym nad 
okolicą. W środku dawnego 
obszernego dziedzińca znaj
duje się pałac zwrócony ku po
łudniowi, niegdyś rezydencja 
obronna.

Renesansowy dwór Tęczyń- 
skich, którego trzon stał się 
podstawą rozbudowanego 
później pałacu, powstał na 
przełomie XVI i XVII w. W 1656 
r. został zniszczony, zapewne 
przez wojska szwedzkie, nastę
pnie odbudowany przez Zasła- 
wskich, ówczesnych właścicie
li. W tym czasie zbudowano 
również podziemne korytarze. 
W drugiej połowie XVIII w. pa
łac, dziedziczony kolejno przez' 
różne rodziny, stopniowo nisz
czał, aż w końcu został opusz
czony. W 1803 r. w wyniku licy
tacji (wyrok trybunału lubel
skiego) dobra nabyła Konstan
cja z Czackich Szeptycka. Do
konana odbudowa zmieniła 
pałac na romantyczną rezyden
cję. Założono park angielski. 
Około 1850 r. Jakubowice stały 
się własnością Aurelego Gro

1. Szkic sytuacyjny: 1 - pałac, 2 -

dowa (m.in. dobudowano ce
glane szczyty) i ponowne przy
stosowanie do celów mieszkal
nych. Ostatecznie, z powodu 
zadłużenia, przeszedł w 1938 r. 
na rzecz gospodarki rolnej. 
W latach 1944-1951 pałac zo
stał silnie zdewastowany.
Obecny pałac - to budowla 
pseudoromantyczna, trójkon- 
dygnacyjna z czterokondygna
cyjną wieżą, zbudowana na 
planie prostokąta z trójbocznie 
zamkniętą kaplicą przy elewa
cji wschodniej i cylindryczną 
wieżą przy narożniku połud
niowym.
Dwie oficyny, dawniej bażan
tarnia i kuchnia, to niewielkie 
murowane budynki zbudowa
ne po 1803 r. na zrębach 
wcześniejszych, siedemnasto
wiecznych. Obydwa na pla
nach zbliżonych do kwadratu, 
jedno- i dwukondygnacyjne. 
Część parku wraz z budynkami 
gospodarczymi została przeję
ta w 1984 r. przez prywatnego 
właściciela. Pałac wraz z oficy
nami czeka na zagospodaro
wanie.

bażantarnia, 3. 4 - oficyny, 5 - bu
dynki gospodarcze

(rys. Wojciech Jankowski)
2 Widok pałacu 

dzickiego, którego bratanek 
Tadeusz przebudował pałac, 
nadając mu formy historyzują
ce. Wzniesiono wówczas wieżę 
i ujednolicono elewacje.

W czasie pierwszej wojny świa
towej pałac nie doznał wię
kszych uszkodzeń. W okresie 
dwudziestolecia międzywojen
nego nastąpiła kolejna przebu- 2 

Informacje szczegółowe

Materiał: kamień, cegła
Kubatura: pałac 7195 m3, oficyny 720 i 573 m3
Powierzchnia użytkowa: pałac556 m2, oficyny 306 i 270m2 

Liczba kondygnacji: pałac 3 i 4, oficyny 1 i 2 
Właściciel: Muzeum Okręgowe w Lublinie
Użytkownik: brak
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania: funkcje turystyczne, hotelowe
Stan zachowania: pałac zrujnowany, w trakcie re

montu zabezpieczającego, oficy
ny zaniedbane

Zakres robót: prace konstrukcyjne, budowlane, po
krycie dachu, założenie instalacji

Sposób załatwienia
sprawy: informacji dotyczących spraw związa

nych z przejęciem obiektu udziela wo
jewódzki konserwator zabytków w Lu
blinie, pl. Litewski 1,20-080 Lublin, tel. 
259-37 lub 226-04 oraz naczelnik gmi
ny Wólka Lubelska

(opracowała: Ewa Niedżwiedzka)
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Niecodzienne muzea

Kolejka 
sochaczewska

Muzeum Kolei Wąskotorowych 
w Sochaczewie nie jest jeszcze zna
ne powszechnie w kraju. Nie jest to 
typowy obiekt muzealny, bowiem 
historia związana jest tu bardzo 
mocno z dniem dzisiejszym. Po 
prostu to muzeum żyje...
W latach 1921 1922 staraniem po
wiatowych władz w Sochaczewie 
została zbudowana kolej wąskoto
rowa nazwana „Koleją Powiatową 
Sochaczewską". Trasa jej prowa
dziła z Sochaczewa do Wyszogrodu 
z odgałęzieniem z Tułowic do Pia
sków Królewskich, czyli przebiega
ła wzdłuż zachodniego obrzeża Pu
szczy Kampinoskiej. Prześwit toru 
wynosi 750 mm, łączna długość - 
około 33 km. Kolej Powiatowa So
chaczewska miała styk przeładun
kowy w Piaskach Królewskich z leś
ną kolejką wąskotorową, o prześwi
cie torowym 600 mm. Kolejka ta na 
terenie Puszczy Kampinoskiej zbu
dowana została przez wojska nie
mieckie w latach 1916 1917 Zada
niem jej był wywóz drewna z Pusz
czy Kampinoskiej do tartaku znaj
dującego się w Piaskach Królew
skich, który w czasie ostatniej woj
ny w 1943 r. został zniszczony przez 
partyzantów w celu uniemożliwie

nia Niemcom wywozu drewna z pu
szczy i rabunkowego trzebienia 
drzewostanu. Obie kolejki, a szcze
gólnie Kolej Powiatowa Sochacze
wska przez długie lata spełniała 
swoje podstawowe zadanie w prze
wozie osób i towarów oraz w wy
mianie handlowej, obsługując miej 
scowe targi, które odbywały sic 
dawniej we wtorki i piątki.
Po ostatniej wojnie, w wyniku zmian 
w strukturze gospodarczej w tym 
regionie i rozwoju konkurencyj
nych środków transportowych, za
potrzebowanie na usługi kolejami 
wąskotorowymi malało. Najpierw 
zaprzestano eksploatacji kolejki

1. Schemat przebiegu kolejki wą
skotorowej: 1 Kolej Powiatowa 
Sochaczewska. obecnie kolej mu
zealna, 2 przystanki osobowe. 3 
kamień upamiętniający śmierć gen. 
Stanisława Grzmot-Skotnickiego. 4 
- trasa byłej kolejki leśnej, 5 punk
ty załadunek drewna (oprać. Alojzy 
Karpiński, rys Bolesław Korbielski)
2. Na trasie z Sochaczewa do Wy
szogrodu
3. Stacja kolei wąskotorowej w So
chaczewie - obecnie teren muzeum
4. Wzdłuż peronów stoją maleńkie 
parowozy i wagony

leśnej, po której obecnie nie pozos
tały żadne ślady, a Powiatowa Kolej 
Sochaczewska działalność swoją 
zakończyła w listopadzie w 1984 r. 
i natychmiast została przejęta przez 
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie 
z przeznaczeniem na Muzeum Kolei 
Wąskotorowych. Cała techniczna 
i administracyjna obsada personal
na byłej Kolei Powiatowej Socha- 
czewskiej została zatrudniona 
w powstającym muzeum. Zawodo
wa znajomość spraw kolejowych, 
a szczególnie bardzo duże zaanga
żowanie tego personelu zostało wy
korzystane w pracach związanych 
z zamianą Powiatowej Kolei Socha- 
czewskiej na muzeum. Stan taboru 
wynosił wówczas: 3 parowozy, 5 
wagonów pasażerskich, 1 wagon 
bagażowy, 6 wagonów towarowych 
oraz sprzęt i wyposażenietechnicz- 
ne. Tabor, budynki, parowozownia, 
tory stacyjne i szlakowe, mostek 
i inne obiekty wymagały remontu, 
który wykonano w bardzo krótkim 
czasie. Z wielu jednostek transpor
towych w kraju sprowadzono wy
służone parowozy, wagony i inne 
urządzenia techniczne kolei wąsko
torowych. Ostatecznie w dniu 6 
września 1986 r. otwarte zostało 
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Obecnie, po przeszło dwóch latach 
w Muzeum Kolei Wąskotorowych 
w Sochaczewie znajduje się około 
30 parowozów różnych typów, 
w tym 3 czynne, 15 wagonów towa
rowych (węglarki, wagony kryte, 
cysterny, platformy i wagony spe
cjalistyczne), 7 wagonów pasażer
skich różnych typów, 5 drezyn wą
skotorowych, w tym jedna ręczna, 
pług odśnieżny i wiele innych eks
ponatów. Wśród parowozów 15 jest 
produkcji polskiej, przeważnie 
z Fabryki Lokomotyw w Chrzano
wie. Najstarszym eksponatem jest 
parowóz z 1896 r. produkcji firmy 
Kraus z Monachium. Poza obiekta
mi na wolnym powietrzu w byłych 
pomieszczeniach stacyjnych urzą
dzono galerię obrazów olejnych 
i akwarel o tematyce kolejowej. 
Specjalne pomieszczenie przezna
czono na urządzenia i przybory te
chnicznych służb kolei wąskotoro-' 
wych: latarki karbidowe, przybory 
sygnalizacyjne, telefony, narzędzia 
służby drogowej, mundury, doku
menty stacyjne i pamiątki po Kolei 
Powiatowej Sochaczewskiej.
O atrakcyjności tego komplekso
wego obiektu muzealnego decydu
je przede wszystkim autentyczność 
dżiś już historycznej architektury
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kolejowej, ówczesnego sposobu 
rozwiązywania funkcji budynku sta
cyjnego, podjazdu do stacji, ukła
dów torowych, peronów, lokalizacji 
zaplecza trakcyjnego, warsztatów 
i pomieszczeń służbowych. Nie 
zmienione zagospodarowanie 
przestrzenne wzdłuż trasy i przy by
łych przystankach osobowych 
przenosi zwiedzającego w lata mi
nione, kiedy Powiatowa Kolej So- 
chaczewska była znaczącym środ
kiem transportowym.

5-8. Różne typy parowozów: Tyb 
3417 z 1896 r. firmy Kraus z Mona
chium (5), T3-1043 z 1943 r Fabryki 
Maszyn Budich we Wrocławiu (6). 
nr 5 z 1947 r z Chrzanowa (7) oraz 
Pw 53 1980 z 1955 r. Także z fabryki 
w Chrzanowie (8)
9. Ręczna drezyna
10 Z wyposażenia kolejki wąsko
torowej: aparat telegraficzny 
Morse a

(zdjęcia: 3 10 Jerzy Bojarski)
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Region Sochaczewski posiada wie
le pomników chwały oręża polskie
go i kultury narodowej. Niektóre 
z nich znajdują się w sąsiedztwie 
kolei sochaczewskiej. Na przykład 
tuż przy trasie kolejki, pod Tułowi
cami, znajduje się kamień z tablicą 
upamiętniającą śmierć gen. Stani
sława Grzmot-Skotnickiego we 
wrześniu 1939 r. w walce z Niemca
mi na przedpolu Puszczy Kampino
skiej. W odległości około 2 km w li
nii prostej od przystanku osobowe
go Chodaków leży Żelazowa Wola, 

miejsce urodzenia Fryderyka Cho
pina i dworek rodziny Chopina za
mieniony w muzeum. Nieco dalej 
znajduje się przystanek osobowy 
Brochów, gdzie w miejscowym koś
ciele chrzczony był Fryderyk 
Chopin.
Dla miłośników trakcji parowej Mu
zeum Kolei Wąskotorowych w So
chaczewie organizuje jazdy pocią
gami turystycznymi. Pociągi te skła
dają się z wagonów osobowych 
i parowozu, który pamięta świetne 
czasy Kolei Powiatowej Sochacze
wskiej.
Pod względem posiadanej liczby 
parowozów Muzeum Kolei Wąsko
torowych w Sochaczewie jest jedy
nym tego rodzaju muzeum w Euro
pie. Jednocześnie jest historią pol
skiej myśli technicznej z okresu, 
kiedy koleje wąskotorowe prowa
dzone trakcją parową były podsta
wowym środkiem transportowym 
w tym regionie.

Alojzy Karpiński

Od redakcji: W Warszawie straciliś
my bezpowrotnie i zupełnie bez 
sensu wąskotorową kolejkę wilano
wską, która, kursując dzisiaj np. 
między Wilanowem i Powsinem, by
łaby atrakcją przynoszącą dochody. 
Naszym zdaniem atrakcyjność „ży
wego muzeum" w Sochaczewie nie 
podlega dyskusji Aby jednak w peł
ni spełniało swoją funkcję jak np. 
spływ Dunajcem - powinno być 
szerzej rozpropagowane wśród mi
łośników turystyki, a przede wszyst
kim wśród turystów zagranicznych. 
To zagranica wykupywała od nas 
stare lokomotywy i wagony, to właś
nie obcokrajowcy wpadają w za
chwyt na widok sunących po szy
nach pojazdów parowych. Po pros
tu w programie każdej wycieczki 
powinna znaleźć się - w połączeniu 
ze zwiedzaniem Żelazowej Woli - 
przejażdżka sochaczewską „ciuch
cią’. Powinien też istnieć stały, nie 
zmieniany rozkład jej jazdy. Nie po
winno czekać się na turystów, nie 
powinno być też takich wypadków, 
że kolejka „nie idzie ", bo nie ma 
kompletu turystów, dla których jej 
uruchomienie byłoby ekonomicz
nie uzasadnione Niech kolejki wą
skotorowe, gdziekolwiek jeszcze 
się ostały - będą polską atrakcją 
turystyczną!

Akcja cmentarze

Po bitwie 
kraśnickiej
Pierwsza wojna światowa na zie
miach polskich, a zwłaszcza jej 
front wschodni, który niczym walec 
parowy kilkakrotnie przetaczał się 
po rozdartym rozbiorami kraju-po
zostawił niewyobrażalne do ów
czesnych czasów zniszczenia i mę
kę ludności. Tragedią był także 
udział kilkuset tysięcy Polaków 
wcielonych siłą do wrogich, zabor
czych armii i walczących przeciwko 
sobie. Tutaj właśnie, na froncie 
wschodnim państwa centralne roz
gromiły ostatecznie Rosję, która 
w wyniku tej klęski została zupełnie 
wyeliminowana z dalszej wojny. 
Przegrana militarna Rosji i idące za 

1.2. Zaniedbane kwatery wojskowe 
z 1915 r. na cmentarzach parafial
nych w Rybitwach (1) i w Prawnie (2) 

tym zdemoralizowanie i rozkład ar
mii stały się wkrótce powodem wy
buchu rewolucji i upadku cara.

Zanim to jednak nastąpiło, w po
czątkowym okresie wojny w 1914 r. 
po kilku spektakularnych zwycięs
twach armii austro-węgierskiej, ta
kich jak I bitwa kraśnicka, kiedy to 1. 
armia austriacka gen. Wiktora Dan- 
kla wyparła 4. armię rosyjską gen. 
Salzy w rejon Zamościa i Lublina - 
nastąpił niekorzystny rozwój wy
padków dla Austrii. W wyniku nie
powodzeń militarnych i ofensywy 
wojsk rosyjskich, w listopadzie 
1914 r. straty terytorialne państw 
centralnych na froncie wschodnim 
były bardzo duże. Armie rosyjskie 
podchodziły pod Kraków, Często
chowę i Kalisz. Zmianę sytuacji 
przyniósł dopiero rok 1915. 2 maja 
rozpoczęła się operacja gorlicka, ta 
wielka bitwa i zarazem ofensywa 
połączonych sił niemieckich i aus- 
tro-węgierskich przesądziła o dal
szym losie wojny na froncie 
wschodnim.
Natarcie owocowało i pomniejszy
mi bitwami. W pierwszej dekadzie 
lipca 1915 r. rozgorzały ponownie 
walki w rejonie Kraśnika. Ciężkie te 

zmagania nazwane II bitwą kraśnic
ką zachowały się do obecnych cza
sów w świadomości mieszkańców 
wsi i przysiółków, przez które prze
szły walki. Najcięższe zmagania 
prowadzono w dniach 3-7 lipca na 
froncie przebiegającym wzdłuż 
rzek Wyżnicy i Urzędówki, na odcin
ku od Józefowa do Urzędowa.

W lasach pomiędzy Chruślankami 
a Bęczynem i dalej wśród pól przy
siółka Terpentyna zachowały się 
czytelne transzeje, umocnienia po
łowę karabinów maszynowych i re
sztki ziemianek. Starsi mieszkańcy 
Bęczyna wspominają, że walczono 
tutaj na białą broń. W wyniku pro
wadzonych na bagnety walk wieś 
przechodziła kilkakrotnie z rąk do 
rąk. Poległych żołnierzy chowano 
początkowo w rejonie walk. Później 
po wyparciu Rosjan i ustaleniu się 
frontu daleko na wschodzie, dla 
ofiar zmagań wszystkich armii zało
żono trzy duże cmentarze wojenne. 
Pierwszym z nich jest cmentarz 
w Rybitwach koło Józefowa. Stano
wi on wydzieloną kwaterę wojsko
wą na cmentarzu parafialnym. Usy
tuowany jest w jego prawej części, 
przylegającej do drogi Józefów- 
Kraśnik. Cmentarz ten, o przybliżo
nej powierzchni 500 m2, utworzony 
na planie kwadratu o boku około 23 
m, jest założeniem o niesymetrycz
nym układzie mogił i alejek. Nie ma 
tu mogił zbiorowych. Wszystkie 
groby są indywidualne, z własnymi 
krzyżami, występującymi w czte
rech rodzajach. Takie wzory krzyży 
są stosowane na wszystkich trzech 
cmentarzach „kraśnickich' (a tak
że na cmentarzu w Pińczowie).
Cmentarz jest w stosunkowo do
brym stanie, krzyże nagrobne za
chowały się w 95%, mogiły ziemne 
noszą wyraźne ślady opieki (zapew
ne przez młodzież szkolną), wido
czne są pozostałości lampek oraz 
ozdób w postaci sztucznych wień
ców na grobach. Teren cmentarza, 
porośnięty bujną trawą i ziołami, 
zaczyna zarastać samosiejkami 
akacji, dzikiej róży i sosny. Według 
liczby zachowanych krzyży na 
cmentarzu pochowano 234 żołnie
rzy, w tym 75 rosyjskich i 159 aus
triackich. Spośród nich wszyscy 
Rosjanie oraz 49 Austriaków jest 
bezimiennych. Pozostałych 110 żoł
nierzy austriackich pochodzi z 13. 
i 16. Pułku Piechoty Obrony Krajo
wej (Landsturm), 49. Pułku Piecho
ty oraz 31. Batalionu Strzelców Po
lowych. Wśród zachowanych na-
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3. Prawno - drzewo wrosło w krzyż 
na mogile bezimiennego żołnierza 
rosyjskiego
4. Chruślanki zaniedbany frag
ment cmentarza
5. Chruślanki krzyż na grobie 
Karla Schulkovskiego, który zginął 
2 lipca 1915 r.
6. Chruślanki - resztki żołnierskie
go buta przy sprofanowanej mogile
7. Bęczyn - otoczona opieką zbio
rowa mogiła żołnierzy rosyjskich 
z 1915 r.

(zdjęcia: Jacek Zejdowski) 

zwisk jest bardzo wielu Polaków, 
Drugim cmentarzem jest kwatera 
wojskowa na cmentarzu parafial
nym w Prawnie. Kwatera położona 
jest w prawej części cmentarza. Jest 
ona całkowicie zapuszczona i za
niedbana. Miejsca grobów wyzna
czają jedynie istniejące krzyże. 
Części z nich już nie ma. Z powodu 
silnego zarośnięcia cmentarza 
krzewami i drzewami trudno jest 
obecnie odtworzyć dokładnie układ 
przestrzenny założenia. Wydaje się 
jednak, iż jest to cmentarz bardzo 
podobny do cmentarza w Rybi- 
twach. Jego powierzchnia jest jed
nak większa i wynosi orientacyjnie 
600-700 m2 Z liczby zachowanych 
krzyży oraz logicznego przebiegu 

rzędów grobów wynika, że pocho
wano tutaj także ponad 200 żołnie
rzy rosyjskich i austro-węgierskich. 
Wszyscy pochowani Rosjanie po
zostali bezimienni, zaś żołnierze 
austriaccy pochodzili z 13., 16. i 25. 
Pułku Piechoty Obrony Krajowej. 
Trzecim cmentarzem wojennym bi
twy kraśnickiej jest cmentarz 
w Chruślankach, położony z dala od 
siedzib, w głębi dużego kompleksu 
leśnego rozciągającego się na za
chód od Urzędowa, pomiędzy Bę- 
czynem a Chruślankami. Odległy 
od Urzędowa o około 7 km, dostę
pny jest gruntowymi drogami leśny
mi. Cmentarz ten stanowi samo
dzielne założenie przestrzenne po
śród lasu i utworzony został na pla

nie kwadratu o przybliżonej długoś
ci boku około 25 m; orientacyjna 
powierzchnia wynosi 625 m2.
Z powodu swego oddalenia i trud
nego dostępu cmentarz ten stał się 
terenem działalności ludzi-hien. 
Wstrząsające wrażenie sprawia 
wielka liczba głęboko rozkopanych 
i sprofanowanych mogił. Resztki 
wykopanego i porzuconego żołnie
rskiego buta robią w tym pustkowiu 
silne wrażenie. Mieszkańcy Bęczy- 
na twierdzą, że profanacje są dzie
łem przyjezdnych, ludzi wyspecjali
zowanych w tego typu „archeolo
gii", poszukujących resztek wypo
sażenia wojskowego bądź też war
tościowych przedmiotów.
Sam cmentarz wydaje się założe

niem symetrycznym. Resztki tego 
założenia wyznaczają rzędy stoją
cych lub leżących w gęstych zaro
ślach krzyży z tablicami imiennymi.' 
Znajdują się tu także nagrobki w po
staci płasko leżących prostopa- 
dłościennych betonowych steli 
z umieszczonymi na wierzchu że
liwnymi tablicami imiennymi, oraz 
osobne betonowe stele na grobach 
oficerskich i podoficerskich.
Z powodu wielkiej dewastacji oraz 
niewyraźnych zewnętrznych granic 
nekropolii trudno jest określić licz
bę pochowanych żołnierzy. Przyjąć 
jednak można, że pochowano ich 
tylu, co w Prawnie czy Rybitwach. 
Są to wyłącznie Niemcy, należący 
do 219. Rezerwowego Pułku Pie
choty, 19. Rezerwowego Batalionu 
Strzelców oraz 220. Rezerwowego 
Pułku Strzelców. Wśród krzyży za
chowało się także kilka bezimien
nych krzyży żołnierzy rosyjskich; na 
tablicach imiennych - wiele pol
skich nazwisk.
Cmentarz w Chruślankach jest 
prawdopodobnie jedynym spośród 
cmentarzy położonych na północ 
od czterystu zachodniogalicyjskich 
cmentarzy wybudowanych przez 
Kriegsgraberabteilung przy dowó
dztwie twierdzy Kraków, na którym 
znajduje się tablica epitafijna pole
głych żołnierzy: DEM ANDENKEN 
DER HELDEN / DES RES. INF. 
REGT. 219 / UND RES. JAGER 
BĄTL. 19 Z DIE IM SCHWEREN KA- 
MPFE / UM DIE HOHEN VON IDA- 
LIN / VOM 3-7 JULI 1915 Z DEN 
HELDENTOD ERLITTEN („PAMIĘCI 
BOHATERÓW 219 REZERWOWE

GO PUŁKU PIECHOTY 19 REZER
WOWEGO BATALIONU STRZEL
CÓW. KTÓRZY W CIĘŻKIEJ WALCE 
O WZGÓRZA IDALINA W DNIACH 
3-7 LIPCA 1915 PONIEŚLI BOHA
TERSKĄ ŚMIERĆ"). Tej treści napis 

wykuty jest na betonowym, prosto
kątnym cokole wystającym około 50 
cm ponad ziemię. Znajduje się on 
w centralnej części cmentarza 
przed frontem rzędów grobów. 
Oprócz trzech wymienionych wyżej 
cmentarzy, na zachodnim krańcu 
wsi Bęczyn znajdują się dwie 
masowe mogiły żołnierskie. Jedna, 
obok krzyża przydrożnego, ogro
dzona jednolitym z nim płotem szta
chetowym, jest zbiorowym grobem 
żołnierzy rosyjskich. Druga mogiła, 

oddalona nieznacznie w kierunku 
zachodnim ku granicy lasu, kryje 
około stu bezimiennych żołnierzy 
austriackich. Obie te mogiły są 
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trwale zabezpieczone i dobrze 
utrzymane.
Trudno jednak o refleksję radosną. 
Moim zdaniem nic nie ochroni wię
kszości cmentarzy wojennych 1915 
r. przed zniszczeniem. Czas oraz 
niekiedy ludzkie zdziczenie prowa

dzą do nieodwracalnej ich zagłady. 
Nie ma do kogo apelować o opiekę 
nad cmentarzami. Miejscowi go
spodarze terenu i władze wojewó
dzkie nie interesują się tym proble
mem. Nawet tak wyspecjalizowana 
zawodowo instytucja, jak Rada 

Ochrony Pomników Walki i Męcze
ństwa, pozostaje głucha na wezwa
nia do zaopiekowania się cmenta
rzami z Wielkiej Wojny.
Na placu boju pozostaje grupa lu
dzi, którzy z własnej woli i pasji 
dokumentują przetrwale jeszcze 

Płyta 
z Kielna
Kielno - to wielka wieś kaszubska 
położona w województwie gdań
skim, na Pojezierzu Kaszubskim 
nad niewielkim jeziorem Kielno 
(Mulka). Parafia w Kielnie, obok pa
rafii w Górze Pomorskiej i Luzinie, 
należy do najstarszych w tej części 
Pomorza. Istniała już przed 1340 r. 
W dokumencie z tego roku zawiera
jącym przywi lej sołecki dla wsi a na
danej przez komtura gdańskiego 
Winricha z Kniprody znajduje się 
stwierdzenie: „Parochia guae ab 
antigue fu/f"; świadczy to, że para
fia istniała od dawnych czasów.
Można przypuszczać, że pierwszy 
kościół w Kielnie został zbudowany 
co najmniej w okresie powstania 
pierwszej parafii. Był to z pewnoś
cią budynek drewniany, gdyż opisy 
kościoła z drugiej połowy XVII w. 
mówią o kościele konstrukcji sza- 
chulcowej i wieżydrewnianej, krytej 
gontem.
Obecny kościół w stylu neogotyc
kim uzyskał swój kształt w wyniku 
dwóch etapów jego rozbudowy 
(1870 r. i 1903 r.). Na jego zewnętrz
nej ścianie, ośmiobocznie zamknię
tego prezbiterium, znajduje się pły
ta nagrobna. Jest to płyta głęboko 
rzeźbiona, o wymiarach około 170 
x 75 cm, wykonana z piaskowca. 
Przedstawiona na niej została w po
zycji półleżącej postać mężczyzny 
w zbroi płytowej. Głowa podparta 
na lewej ręce, lewa noga lekko zgię
ta w kolanie. Prawa noga zgięta 

w kolanie pod kątem prostym opar
ta jest na stopie. Prawa ręka zgięta 
w łokciu trzyma, obejmując palca
mi. pochwę z mieczem ułożonym 
wzdłuż ciała. Pod lewym ramieniem 
znajduje się hełm z nakarczkiem. 
Twarz mężczyzny jest pociągła, 
szczupła, z wąsem, wykonana por
tretowo: włosy długie trefione. 
W lewym górnym rogu płyty znajdu
je się kartusz herbowy: gałązka dę
bu z dwoma żołędziami: ten sam 
motyw znajduje się w klejnocie. 
Kartusz jest bogato zdobiony moty
wami roślinnymi.
Ułożenie postaci, sposób jej zapre
zentowania (twarz portretowa, swo
bodna poza, precyzja rzeźby zbroi) 
wskazują, że wykonał ją rzeźbiarz 
okresu renesansu w jego fazie doj
rzałej, a może nawet schyłkowej 
Motywy zdobnicze kartusza herbo
wego mogą wskazywać nawet na 
pewien wpływ manieryzmu.
Bezpośrednio nad opisaną płytą 
znajduje się druga, mniejsza, o wy
miarach 120 x 40 cm w całości 
pokryta napisem wykonanym maju- 
skułą. Napis brzmi: GNOSVS CA- 
SPARVS VBERFELT ANNO 1561 
DIE II SEPTEMB. NATVS IN KOLE- 
CZKOWO HERESOBYT ANN01613 
DIE 9 MARTY CVIVS ANIMAE DEVS 
MISERATUR. W wolnym tłumacze
niu napis głosi: Szlachetny Kasper 
Uberfe/t, dziedzic Kołeczkowa, uro
dzony 2 września 1561 roku, zmarl9 
marca 1613. Niech Bóg ulituje się 
nad Jego duszą". Wychodząc z za
łożenia, że płyta została zamówiona 
i wykonana po śmierci Uberfelta, 
powstała ona po roku 1613, a więc 
w okresie schyłkowym renesansu.

Wykonanie napisu na oddzielnej 
płycie nasuwa wniosek, że obie pły
ty są częściami jakiejś większej 
kompozycji nagrobkowej.
Typowymi nagrobkami w schyłko
wym okresie renesansu były na
grobki przyścienne w obramieniu 
architektonicznym, wsparte na co
kole. ze zwieńczeniem w szczycie. 
W centralnej niszy nagrobkowej za
mkniętej zwykle lukiem triumfal
nym. architrawem, tympanonem 
lub tylko zwieńczeniem umieszcza
no płytę z postacią przedstawioną 
w końcowej fazie snu. Zgodnie 
z poglądami filozofii neoplatońskiej 
sen był stanem wyzwolenia duszy, 
umożliwiającym jej poznanie. 
W stanie snu duszy obrazu jej nie 
mącą złudzenia, błędy i namiętnoś
ci życia.
W tym okresie postacie były przed
stawiane w momencie poruszenia, 
głową wsparte na ramieniu, z prze
rzuconymi nogami, z malującymi 
się uczuciami na twarzy. Postać 
z płyty nagrobnej w Kielnie odpo
wiada założeniom, a jej kompozycja 
potwierdza wcześniejszy wniosek. 
Centralna nisza renesansowych na
grobków znajdowała się na cokole 
zdobnym w pilastry, kartusze her
bowe, motywy roślinne. Tablicę 
z inskrypcją umieszczano w cokole 
bądź też w zwieńczeniu, nad cen
tralną niszą. W schyłkowym okresie 
renesansu wykształcił się tzw. po
mnik podwieszony. Brak w nim było 
cokołu, a centralna nisza wspierała 
się na konsolach lub atlantach. Pły
tę z inskrypcją umieszczano w tym 
typie nagrobka w zwieńczeniu. Ni
szę centralną ujmowano zwykle po 
bokach w tzw. konsole odwrócone. 
Pomniki te ze względu na rozbudo
wany detal architektoniczny były 
bardzo drogie. Z tego względu mo
gli je fundować jedynie magnaci 
i bardzo bogaci mieszczanie. Wąt
pliwe. by następca Kaspra Uberfelta 
lub jego rodzina mogli ufundować 
taki pomnik. Sensowne więc będzie 
przyjąć, że był to nagrobek skrom
niejszy - przyścienny typu gabloto- 
wego. Nad cokołem zdobnym w pi
lastry i motywy roślinne znajdowała 
się nisza centralna całkowicie wy
pełniona opisaną płytą, w położeniu 
horyzontalnym, nachyloną pod ką
tem około 45°. Brak było zapiecka 
(tła). Za tym ostatnim przemawia 
umieszczenie kartusza herbowego 
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cmentarze, dokonując ich pomia
rów, robiąc opisy i fotografie - by 
przynajmniej to, co jeszcze pozos
tało. zachować choćby już tylko na 
papierze.

Jacek Zejdowski

bezpośrednio na płycie nagrobnej. 
Zwykle w wypadku istnienia zapiec
ka na nim umieszczano tarcze her
bowe i kartusze. Po bokach central
nej niszy być może umieszczono 
odwrócone konsole, które były 
często wykorzystywanym do ozdo
by detalem architektonicznym. Ta
blica z inskrypcją znajdowała się 
prawdopodobnie w zwieńczeniu 
i dlatego wmurowując obie tablice 
w ścianę zewnętrzną prezbiterium, 
tablicę z inskrypcją umieszczono 
ponad tablicą figuralną.
Nasuwa się pytanie: kto i gdzie 
mógł wykonać hipotetyczny nagro
bek i opisane płyty? Wydaje się, że 
nagrobek wykonano w najbliższym 
ośrodku rzeżbiarsko-architektoni- 
cznym, którym był Gdańsk. W tym 
czasie żył i pracował w Gdańsku 
rzeźbiarz Willem van den Blocke 
(przed 1550—1628) i jego syn rzeź
biarz, architekt Abraham van den 
Blocke (1572-1628). W warsztacie 
rzeźbiarskim van den Blockówwy- 
konywano również pomniki na
grobne.
Przyjmując, że nagrobek Uberfelta 
wykonany został w warsztacie van 
den Blocków lub w którymś z war
sztatów tego kręgu, byłby to nagro
bek nietypowy, gdyż van den Bloc- 
kowie hołdowali już wpływom baro
ku (charakterystyczny szczegół - 
postacie klęczące), aczkolwiek wy
konywali jeszcze pomniki nagrobne 
według założeń renesansu.
Można więc przyjąć, że płyty na
grobne wmurowane po zewnętrz
nej stronie ściany prezbiterium koś
cioła w Kielnie są częściami rene
sansowego pomnika nagrobnego, 
wykonanego po roku 1613 i usta
wionego we wnętrzu kościoła. Był 
to prawdopodobnie pomnik przy
ścienny typu gablotowego, powsta
ły w końcowym, schyłkowym okre
sie renesansu. Wykonany został 
w kręgu rzeźbiarskim van den 
Blocków lub innym (np. van Opber- 
gena) w Gdańsku. Zbyt mała liczba 
zachowanych elementów pomnika 
nie pozwala na przeprowadzenie 
pełniejszej analizy architektonicz
nej i stylistycznej. Pomnik prawdo
podobnie został rozebrany, a tabli
ce przeniesione na zewnątrz koś
cioła w czasie jednej z jego dwu 
późniejszych rozbudów (w 1870 lub 
w 1903 r.).

Stefan Świerczewski
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Akcja domy robotnicze

„Modrzejówka”
Obecnie nawet najstarsi krakowia
nie niełatwo mogą odnaleźć wśród 
nowoczesnej zabudowy dawnej 
dzielnicy Kleparz stare osiedle ro
botnicze „Modrzejówka", wznie
sione na przełomie XIX i XX w. Za
chowało się tu tylko siedem do- 
mków wielorodzinnych oraz resztki 
dworku zbudowanego w 1884 r„ 
a zamienionego na przedszkole. 
W tym miejscu nasza sławna artyst
ka Helena Modrzejewska (1840- 
-1909) zbudowała - wówczas za 
miastem w obszernym ogrodzie - 
swoją rezydencję nazwaną „Mo- 
drzejówNiedługo jednak cieszyła 
się nią, gdyż jej artystyczne losy 
zmusiły ją do opuszczenia krąju. • 
W tym właśnie czasie wzorem za- 
chodnieuropejskich tendencji po
wstały inicjatywy budowania do
mów robotniczych dla pracowni
ków rozwijającego się przemysłu 
w Warszawie, Łodzi, Żyrardowie itp. 
Również w Krakowie podjęto tego 
rodzaju przedsięwzięcia. I tak w la
tach 1889-1900 z pobudek społecz
nych, którym patronował znany 
społecznik, lekarz dr Henryk Jordan 
(1842-1907), organizator m.in. par
ku do ćwiczeń i zabawy w Krakowie, 
powstało Towarzystwo Tanich Mie
szkań dla Robotników. W skład To
warzystwa weszło wiele ważnych 
postaci ówczesnej elity krakow
skiej, a prezesem został znany poli
tyk i radny miejski hr. Andrzej Po
tocki, który docenił tę inicjatywę 
i zjednał dla niej wielu poważnych 
fundatorów. Dzięki takim protekto
rom Towarzystwo podjęło energi
czną działalność. Już w 1900 r. za
kupiono od pełnomocników Mo
drzejewskiej jej dworek wraz 

z ogrodem i zbudowano według 
projektu arch. Karola Knauzego 11 
parterowych domków wielorodzin
nych, jedno- i dwupokojowych mie
szkań. Ponieważ Modrzejewska 
także włączyła się do tej akcji, osie
dle to nazwano „Modrzejówką". 
Tak powstała kolonia robotnicza, 
a dworek przeznaczono na dom 
kultury tego osiedla.
Osiedle, położone obok dawnej 
dzielnicy robotniczej Krowodrzy, 
zaczęło żyć swoim życiem, tworząc 
nowy folklor miejski powstającego 
proletariatu. Tutaj działało Towa
rzystwo Szkoły Ludowej, a w 1927 r. 
powstał nawet amatorski teatr ro
botniczy. Stąd wywodzili się znani 
twórcy „szopek krakowskich” oraz 
kapeli z pieśniami z przedmieść 
krakowskich, utrwalonymi przez 
Konstantego Krumłowskiego 
(1870-1938) w wodewilach pt. Kró
lowa przedmieścia czy Krowoder
skie zuchy, granych na scenach te
atrów w Krakowie.
W latach 1910-1938 budowano 
w Krakowie poszczególne domy ro- 
botniczo-pracownicze przez różne 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza komu
nalne, lecz nie miały one charakteru 
osiedli. Z biegiem lat nie remonto
wane domki „Modrzejówki”, mimo 
że stoją w pobliżu głównej arterii 
komunikacyjnej miasta - Alei 
Trzech Wieczczów, ulegały sto
pniowej degradacji . Przed kilku la
ty, wobec rozwoju na tym terenie 
spółdzielczego budownictwa mie
szkaniowego, przeznaczono je do 
wyburzenia. Jednak na skutek in
terwencji Towarzystwa Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa, redak
cji „Echa Krakowa” i Obywatelskie

go Komitetu Ratowania Krakowa 
decyzja ta została wstrzymana, 
a ostatnio podjęto nawet remont 
i unowocześnianie domków. Istnie
je zresztą kilka koncepcji ich użyt
kowania, np. na pracownie plasty
ków. Może uda się je uratować, ale 
przede wszystkim należy wykwate
rować z nich różne instytucje, które 
urządziły tam magazyny i warsztaty. 
Na razie z dawnej świetności tego 
rejonu pozostała jedynie nazwa jed-

1. Jeden z domów robotniczych
2. Fragment dworku Heleny Mo
drzejewskiej

(zdjęcia: Jerzy Kisielewski)

nej z ulic przylegających do tego 
osiedla: ulicy Grzymsików - boha
terów wodewilów opiewających 
dawną atmosferę tego przedmieś
cia Krakowa.

Kazimierz Kisielewski

Zajazd w Nadarzynie
Nadarzyn, leżący nad rzekami Utra
tą i Zimną Wodą, był niegdyś jed
nym z najstarszych osiedli Księstwa 
Mazowieckiego, oddzielał Puszczę 
Jaktorowską od Lasów Miechow
skich. Według tradycyjnych przeka
zów nazwa tej mieściny powstała 
z fonetycznej zbitki słów „nadał 
Rzym” - do XV w. były to dobra 
kościelne, potem wieś prywatna, 
należąca do szlacheckiej rodziny 
Radwanów.

Położenie osiedla na kupieckim 
szlaku przyczyniło się do szybkiego 
handlowego rozwoju Nadarzyna. 
Naturalna stała się wówczas potrze
ba wybudowania zajazdu, w którym 

kupcy mogliby się zatrzymywać 
podczas swych podróży. Zostało to 
zrealizowane w pierwszym ćwierć
wieczu XIX w., w okresie, kiedy Na
darzyn przeszedł z rąk hetmana 
Branickiego na własność Tomasza 
Ostrowskiego. W1806 r. Ostrowski 
ufundował tu kościół, zaprojekto
wany przez Jakuba Kubickiego - 
twórcę planu przebudowy warsza
wskiego Belwederu. Prawdopo
dobnie również Kubicki projekto
wał nadarzyński zajazd. Budynek 
zajazdu został wzniesiony z tego 
samego materiału, co bryła kościo
ła. w obu budowlach występują 
identyczne elementy architektoni
czne, m.in: archiwolta z blendami 

w prezbiterium kościoła i ryzalicie 
północnym zajazdu.
Zajazd został usytuowany w pierzei 
rynku przy wylocie głównego trak
tu, a jednocześnie w pobliżu koś
cioła - co jest charakterystyczne dla 
tego typu budowli powstałych 
w drugiej połowie XVIII i pierwszej 
połowie XIX w. Podobne rozwiąza
nia powstały wówczas w Węgrowie, 
Tykocinie. Nowym Dworze czy Sie
dlcach. Szczególnym urbanistycz
no-architektonicznym walorem na- 
darzyńskiego zajazdu było jego 
usytuowanie na planie w kształcie 
dwóch liter „T". Plan ten pozwolił 
na związanie placu przed kościo
łem i rynku z zajazdem w harmonij
ną całość, a jednocześnie na stwo
rzenie z każdej strony równoważ
nych plastycznie brył.

Wzdłuż osi budynku zajazdu znaj
dował się przejazd. Część frontowa 
mieściła po prawej stronie sień 
i cztery pokoje, symetrycznie roz
mieszczone po obydwu stronach 
korytarza. Po lewej znajdowały się: 
szynk, komora i dwa pomieszczenia 
służące gospodarzowi. Od strony 
kościoła ulokowane były pokoje 
gościnne.

W XIX w. zajazd w Nadarzynie stał 
się znanym punktem na kupieckim 
szlaku. Ale szczególnie rozsławił to 
miejsce książę Józef Poniatowski, 
który zatrzymał się tu przed bitwą 
pod Raszynem w 1809 r. Od tej pory 
zajazd nazywano często „Ponia- 
tówką”,asam książę stał się patro
nem ulicy, przy której stoi zabytko
wy budynek.
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2. Zajazd w 1988 r
(zdjęcia: Ewa A. Kamińska)

Obiekt przetrwał w niemal pierwo
tnej formie do pierwszych lat XX w. 
Jedynie na przełomie XIX i XX w. 
zastąpiono drewniane słupy, na 
których opierały się podciągi pod
trzymujące strop, słupami murowa
nymi. W 1912 r. zajazd stracił swą 
uprzednią funkcję. Odcięta została 
jego południowa część i wydzielo
no samodzielny budynek z nadbu
dową mieszkalną. W okresie mię
dzywojennym zbudowano żelazne 
ogrodzenie z bramami, ścięto na
rożniki budynku od strony drogi, 
zwiększono liczbę okien w obydwu 
ryzalitach zachodnich.
Przed 1945 r. nadbudowano piętro 
nad zajazdem, a wewnątrz obiektu 
przebudowano szynk na aptekę. Po 
1957 r. poddano zajazd remontowi. 
Wymieniono wtedy mury jego częś
ci środkowej i zamknięto szczyt bu
dynku od południa.
W 1977 r. Urząd Gminy w Nadarzy
nie postanowił adaptować zajazd 
na Gminny Ośrodek Kultury. Rok 
później warszawski oddział Pra
cowni Konserwacji Zabytków prze
prowadził architektoniczne bada
nia obiektu. Architekci opracowali 
wówczas projekt gruntownej reno

wacji budynku. Część zalecanych 
prac została wykonana. Zlikwido
wano ścięte naroża, przywracając 
czytelny plan budynku, ujednolico
no wielkość okien, przywrócono 
pełną rozpiętość otworów bram, 
odnowiono arkadę z tympanonem 
na ryzalicie bramy wjazdowej, 
wprowadzono lukarny w dachu, na
wiązujące wystrojem do elewacji. 
Niestety, zabrakło funduszy na po
zostałe prace remontowe i instala
cję centralnego ogrzewania.
W 1985 r. został opracowany pro
jekt dalszej renowacji i adaptacji 
zajazdu na ośrodek kultury. Planuje 
się między innymi wykonanie nowej 
więżby dachowej, wymurowanie 
ścian fundamentowych, wybudo
wanie nowych klatek schodowych, 
założenie izolacji przeciwwilgocio
wej. Do wykonania zalecanych prac 
przystąpiła Rzemieślnicza Spół
dzielnia „Budo-Metal-Drewno" 
z Warsząwy, lecz w dalszym ciągu 
brakuje funduszy na dokończenie 
remontu. NiktwNadarzynieniewie, 
kiedy zajazd zostanie całkowicie 
odrestaurowany. Jednak wszyscy 
są zgodni co do tego, że zabytek ten 
- choćby ze względu na unikatowy 
charakter - powinien jak najszyb
ciej odzyskać swój dawny kształt.

Ewa A. Kamińska

Informacje
Obchody 70-lecia odzyskania 
niepodległości Polski miały 
w kraju odpowiednią oprawę. 
Uczczenie tej rocznicy wyma
gało od organizatorów odtwo
rzenia historii wielu zapomnia
nych śladów i obiektów upa
miętniających żołnierski czyn 
i ich przywódców. Z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Brwi
nowa koło Warszawy (prezes 
M. Hebdzyńska), przy współu
dziale Koła nr 7 Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami w Brwi
nowie (Z. Gajewska), odnowio
no wykonany w 1930 r. pomnik- 
-obelisk z płaskorzeźbą mar
szałka Józefa Piłsudskiego i ta-

1. Tak wyglądał pomnik przed od
nowieniem 

blicą o treści: „WODZOWI NA
RODU BRWINÓW".

Obelisk został odrestaurowa
ny, płaskorzeźbę i płytę częś
ciowo zniszczoną przy jej usu
waniu tuż po wojnie, przecho
wywaną przez mieszkańców 
Brwinowa przez ponad 40 lat, 
doprowadzono do stanu pier
wotnego. Z zaangażowaniem 
i konkretną pomocą włączyli 
się do tej akcji: naczelnik mias
ta i gminy Brwinowa W. Kaliski, 
przewodnicząca Rady Narodo
wej W. Chrzanowska, Miej
sko-Gminny Komitet Stronnic
twa Demokratycznego, miej
scowy ZBoWiD i mieszkańcy 
Brwinowa. Uroczyste odsłonię
cie pomnika nastąpiło 11 listo
pada 1988 r. przy udziale 
przedstawicieli władz tereno
wych, organizacji politycznych 
i społecznych, mieszkańców
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2. Pomnik z przywróconymi tablicami w dniu 11 listopada 1988

Brwinowa, młodzieży oraz za- bytków ma wymiar ogólnokra- 
proszonych gości. Przykład jowy.
Brwinowa w ratowaniu pomni
ków historii, dzieł sztuki i za- Alojzy Karpiński

★
Mamy w Polsce wiele przykła
dów, w jaki sposób pozbyć się 
obiektu zabytkowego. Poucza
jąca w tym względzie jest spra
wa dworku Andriollego w Miń
sku Mazowieckim. W 1875 r. 
Michał Elwiro Andriolli 
(1836-1893) - uczestnik po
wstania 1863 r., wybitny rysow
nik i ilustrator książek (m.in. 
Pan Tadeusz i Stara baśń) - 
osiadł w dworku pod Mińskiem 
i przebudował go według włas
nego projektu. W 1988 r. woje
wódzki konserwator zabytków 
w Siedlcach pod naciskiem 
władz Mińska wystąpił do mini
stra kultury z wnioskiem o wy
kreślenie dworku Andriollego 
z rejestru zabytków, co ozna
cza jego likwidację. Z ostatnich 
lat można wynotować: stałą

★ ★
walkę Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska z władzami miasta 
o uratowanie dworu, zgłosze
nie chęci odremontowania go 
przez prywatnego użytkownika 
(1979 r.) i odmowa władz mias
ta, które w 1980 r. oświadczyły, 
że remont przeprowadzi WSS 
z Siedlec, co się okazało wie
rutnym kłamstwem. Od tej 
chwili „ojcowie miasta” zasy
pują konserwatora pismami, 
aby spowodował skreślenie za
bytku z rejestru. Konserwator, 
niestety, ustępuje... Nie trzeba 
dodawać, że przez ten czas 
dworek Andriollego stał się ko
mpletną ruiną. Wszystko to na- 
daje się idealnie do naszego 
cyklu „Bez komentarza”, ale... 
ręce już opadają.

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI ZABYTKÓW 
„RENBUD" - s-ka z o.o.
wykonuje:
• inwentaryzację architektoniczną oraz projekty renowacji i mo
dernizacji obiektów zabytkowych,
• kompleksową renowację i modernizację architektury zabyt
kowej,
• opracowanie programów prac konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych,
• prace konserwatorskie kamiennej rzeźby, elementów i detali 
architektonicznych, sztukaterii, zabytkowych tynków szlachet
nych, pozlotnictwa, malarstwa ściennego i sztalugowego oraz 
zabytków z drewna,
• konserwatorskie ekspertyzy techniczne i technologiczne,
• ekspertyzy mykologiczne i mikrobiologiczne obiektów zabyt
kowych.
Oferty prosimy przesyłać pod adres: 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 
17 skr. poczt nr 3, tel. 33-886

METAL 
DETECTORS

ZAKŁAD 
ELEKTRON ICZNY 

W - OK SI ENCI UK 
UL.ŚW IERCZEWSKI EGO 
01-016W-WA 104M84

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące kształcenia konserwator
skiego oraz wszelkich usług związanych z ratowaniem zabytków: 
remontami, konserwacją dzieł sztuki, prowadzeniem inwentary
zacji i dokumentacji zabytków, sprzedażą lub wymianą materia
łów I narzędzi do prac konserwatorskich - prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz 
z pisemnym zamówieniem (w wypadku instytucji podpis głównego 
księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić 50% kosztów, pozostałą część po ukazaniu się reklamy 
lub ogłoszenia w druku, na konto Ośrodka Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie NBP V O/M nr 1052-1137-131. Ceny: 400 zł za 1 
słowo w wypadku ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego 
albo 100 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 50 000 zł- 0,5 
strony, 25 000 zł - 0,25 strony, 20 000 zł - za pozostałe rodzaje 
reklam; w wypadku koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy stałym 
rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub reklam) przysługuje zniżka 
50%, przy zamówieniu półrocznym (3 ogłoszenia lub reklamy) - 
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 po
zostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW .,Pra
sa-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 opłaca
ją prenumeratę 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 
„Prasa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach po
cztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania 
prenumeratora.

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miej
scowego Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch”;
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa- 
Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 
00-950 Warszawa, konto: PBK Oddział w Warszawie nr 370044-1195-139-11 
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 
uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-37).
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Redakcja ..Spotkań z Zabytkami'

Z wielką uwagą przeczytałem ar
tykuł p. Juliusza Karskiego „Moje 
gniazdo rodzinne ", zamieszczony 
w nrze 5, 1988, traktujący o prze
szłości zespołu pałacowego we 
Wlostowie. Wiele bardzo interesu
jących informacji z dziejów włosto- 
wskiego pałacu, uzupełnionych ar
chiwalnymi fotografiami, zaintere
sowało chyba nie tylko czytelników 
..Spotkań", ale stanowi niezwykle 
cenny materiał dla miłośników re
gionu, a zwłaszcza służb konserwa
torskich tutaj działających. Pragnę 
wyrazić wdzięczność Autorowi za 
ten artykuł, a redakcji za jego za
mieszczenie.

Wspomnienie p. J. Karskiego 
kończy się smutną konstatacją, że 
opisywany przezeń pałac jest już 
skazany na zagładę. Chciałbym 
uzupełnić tę informację. Od począt
ku mojej pracy jako wojewódzkiego 
konserwatora zabytków staram się 
nadać priorytet sprawom związa
nym z tzw. obiektami nie zagospo
darowanymi, a mówiąc prościej - 
znajdującymi się w podobnym do 
włostowskiego pałacu stanie. Spra
wa zespołu pałacowego we Wlosto
wie nie jest łatwa z uwagi na znacz
ny stopień zniszczenia budynków 
wchodzących w jego skład, i co za 
tym idzie - znaczne siły i środki 
niezbędne do rewaloryzacji. Oferty 
przedstawiane zakładom pracy 
i różnym organizacjom nie dały re
zultatu. Nie przyniosło także pożą
danego efektu włączenie Włostowa 
do ofert kierowanych pod adresem 
inwestorów polonijnych.

We wrześniu 1988 r. zaintereso
wały się zespołem pałacowym we 
Wlostowie dwa małżeństwa z War
szawy (nie mam upoważnienia do 
podawani: nazwisk), które po pew
nym czasie złożyły wniosek o kupno 
zespołu. Według ustaleń z naczelni
kiem gminy kupujący przejmą cały 
zespół, tj. pałac, oficynę, zbórariań- 
ski i park. Po sporządzeniu wyceny 
Urząd Gminy zastosuje wszelkie 
możliwe ułatwienia kupującym. Ze 
swojej strony udostępniłem przy- 
aztyw< użytkownikom wykonaną kil- 

k ą łat temu dokumentację wraz z in
wentaryzacją całego zespołu.

Wspólnie z nabywającymi ustali
liśmy przyszłe funkcje obiektu oraz 
sposób jego rewaloryzacji. Nie 
wdając się w szczegóły - po odbu
dowie budynków pałacowych po
wstanie we Wlostowie pensjonat tu

rystyczny o wysokim standardzie 
(hotel, restauracja, kawiarnia). Od
restaurowany zespól pałacowy za
chowa przy tym swoje podstawowe 
walory architektoniczno-krajobra- 
zowe. Projekt rewaloryzacji przygo
towuje bardzo dobry zespól archi
tekta Andrzeja A. Pawlika z War
szawy.

Jestem przekonany, że pałac we 
Wlostowie będzie równie godnie 
jak niegdyś przyjmował swoich 
gości. Zapewne będzie ich wielu, 
zważywszy na fakt, że Wlostów (i 
pałac) jest położony przy trasie 
Opatów-Sandomierz - jednym 
z najatrakcyjniejszych szlaków tu
rystycznych naszego kraju.

I jeszcze jedno. W opisywanym 
artykule p. J. Karskiego znalazła się 
wzmianka o zdewastowanej kaplicy 
na włostowskim cmentarzu. 
W sprawie tego zabytku rozmawia
łem kilkakrotnie z miejscowym 
księdzem proboszczem. Ustaliliś
my, że parafia wspólnie z Urzędem 
Gminy, przy pomocy konserwatora 
wojewódzkiego przeprowadzi re
mont obiektu, który później pełnić 
będzie funkcję parafialnej kaplicy 
cmentarnej.

Mając nadzieję, że przedstawio
ne informacje uzupełnią opubliko
wany materiał J. Karskiego, serde
cznie pozdrawiam Redakcję i Czy
telników ..Spotkań z Zabytkami".

mgr Adam Wójcik
Wojewódzki Konserwator

Zabytków 
w Tarnobrzegu

Kochani!
Jako stały czytelnik Waszego pis

ma bardzo serdecznie proszę o opi
nię w pewnej, bulwersującej mnie 
sprawie. Otóż urodziłem się i miesz
kam w miasteczku Lębork. Jestem 
bardzo związany uczuciowo z tym 
grodem. Od wielu lat interesuję się 
historią i jej materialnymi pozosta- 
łościami(...)

Miasto Lębork otrzymało prawa 
miejskie w 1341 r. Mury obronne 
otaczające miasto miały kształt 
kwadratu o boku 330 m. Na każdej 
prostej murów znajdowało się 8 
półbaszt. W trzech narożach kwa
dratu murów obronnych usytuowa
no baszty, a w czwartym narożniku 
znajdował się zamek obronny 
wchodzący w skład fortyfikacji 
miejskich.)...) Przed kilkoma mie
siącami przystąpiono do prac kon
serwatorskich na zachowanym od
cinku murów o długości 30 m przy 
ul. Basztowej. Bardzo się cieszę, że 
mury miejskie w Lęborku doczekały 
się konserwacji. Niestety, sprzeciw 
mój budzi sposób jej wykonania. 
W każdej z 32 istniejących ongiś 
półbaszt znajdowało się 12strzelnic 
rozmieszczonych na trzech pozio
mach. Sześć z nich służyło do obro
ny czołowej, sześć do obrony bocz
nej murów. Podczas prowadzonej 
konserwacji strzelnice te znikły, 
a zakonserwowana (obustronnie 
obmurowana) półbaszta wygląda 
obecnie jak garaż pozbawiony 
drzwi i dachu. Kilka dni temu popro
siłem pracowników gdańskich PKZ, 
aby pokazali mi dokumentację. 
Okazało się, że ludzie ci pracują 
zgodnie z posiadanymi rysunkami 
projektowymi. Już wkrótce dobiorą 

się do innego obiektu i ..przekon- 
serwują " go tak, jak poprzedni.

Chciałbym, aby specjalista w tej 
dziedzinie odpowiedział mi autory
tatywnie. czy ten sposób rewalory
zacji - zmieniający wygląd obiektu 
i zaciemniający jego funkcje obron
ne - jest prawidłowy. Jeżeli tak - to 
przejdę nad tym do porządku dzien
nego. Jeżeli nie - to proszę o facho
we argumenty, gdyż mam duże 
możliwości przeciwdziałania.

Z szacunkiem
Maurycy Frąckowiak

Lębork

Szanowna Redakcjol
Wędrując w tym roku po Beski

dzie Niskim mieliśmy okazję stwier
dzić, jakie zmiany zaszły na znajdu- 
/ących się tam cmentarzach woj
skowych z pierwszej wojny świato
wej. Na wielu z nich widać dalej 
postępującą dewastację, tyle tylko, 
że spowodowaną głównie przez 
czynniki naturalne. Charakterysty
czna jest stwierdzona przez nas 
swoista atmosfera bierności i braku 
zainteresowania stałych mieszkań
ców losem cmentarzy.

Stan rzeczywisty tych obiektów 
jest znany i trzeba przejść od opisu 
do realizacji restaurowania tych ne
kropolii. Pierwszym zadaniem po
winno być zabezpieczenie niszcze
jących obiektów. Jest sprawą oczy
wistą. że oprócz dobrych intencji 
entuzjastów gotowych do ofiar pie
niężnych i własnego wkładu pracy, 
wymagać to będzie także opieki 
konserwatora. Wynika z tego, że 
owe prace pociągną za sobą spore 
wydatki pieniężne, które w obecnej 
sytuacji gospodarczej kraju wydają 
się być podstawową przeszkodą. 
Dlatego proponowaliśmy zainte
resowanie akcją oficjalnych czynni
ków austriackich. W ciągu ostat
nich kilku lat stwierdziliśmy fakty 
wskazujące, że w Austrii kultywuje 
się tradycje żołnierzy monarchii Ha
bsburgów i z dużym sentymentem 
podchodzi się do pamiątek z tego 
okresu. Wydaje się nam. że z inicja
tywą podjęcia rozmów z odpowied
nimi instytucjami w Austrii musiala- 
by wystąpić któraś z oficjalnie dzia
łających w Polsce organizacji, np. 
PTTK, Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami. Byłby to może pretekst do 
zainteresowania problemem woj
skowych nekropolii społeczeństw 
tych krajów, których żołnierze pole
gli w tym rejonie. Nie dysponujemy 
dokładnymi danymi, ale według nas 
na Podkarpaciu żołnierze narodo
wości polskiej stanowią ok. 10% 
ogółu pochowanych, przeważają tu 
Austriacy. Niemcy, Węgrzy, Rosja
nie. Pozwalamy sobie na tak daleko 
idące projekty, bowiem sami mieliś
my do czynienia z grupą obywateli 
węgierskich, którzy niestety bez
skutecznie próbowali odnaleźć mo
giłę swojego krewnego na i tak nie
źle zachowanym cmentarzu na Be- 
skidku. ,

Liczymy, że nasz, być może nie
zupełnie oryginalny pomysł, zosta
nie kiedyś, chociażby w części zrea
lizowany.

Z poważaniem 
Tomasz Biskup 

Tomasz Śmiałek
Bytom

Szanowna Redakcjo1
We wrześniu 1988 r. podróżowa

łam po Ziemi Krośnieńskiej w okoli
cach Sanoka. Zwiedziłam również 
Lesko, a w nim stary cmentarz żydo
wski, notowany w przewodnikach 
turystycznych jako jedna z atrakcji 
tego regionu. To, co zobaczyłam na 
wzgórzu za miastem, gdzie położo
ny jest cmentarz, było przerażające. 
Piękne kamienne płyty nagrobne, 
ustawione zgodnie ze zwyczajem 
na wschód, w większej części za
niedbane. Czas, wiatr, słońce zro
biły swoje. Piękne ornamenty steli, 
symbolika (błogosławiące ręce, 
dzbany, konwie, korony), litery za
tarte, porośnięte mchem. Część płyt 
zakopana w ziemi. Najlepiej zacho
wana jest część środkowa, gdzie 
piękne macewy chronione są przez 
olbrzymie drzewa. Ich piękno najle
piej świadczy o bogactwie i olbrzy
miej wartości tego zabytku. Prze
cież niektóre groby - to XVII wieki

Zróbcie coś! Czy wojewódzki 
konserwator zabytków zapomniał 
o tym zakątku7 Gdzie inicjatywa 
władz7! Gdzie wreszcie inicjatywa 
zainteresowanych organizacji ży
dowskich71 To miejsce wzrusza. 
Jest piękne. Za kilka lat nic z niego 
nie pozostanie

Z poważaniem 
Martyna Szpiek 

Płock

Redakcja ,,Spotkań z Zabytkami
W numerze 1. 1988 ,,Spotkań 

z Zabytkami ", str 60-61, p Józef 
Liszka mówi o prawniku Antonim 
Boguckim (ur 1880 r ), wyliczając 
jego liczne funkcje społeczne. Na
leżałoby dane te uzupełnić. Boguc
ki był wziętym adwokatem, miesz
kał w Alejach Ujazdowskich w War
szawie i prowadził tam kancelarię: 
jakiś czas pełnił obowiązki wicema
rszałka senatu z listy Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem. We
dług księgi pamiątkowej siedlczan. 
wydanej w 1927 r., gimnazjum sie
dleckie opuścił w 1902 r. Wiem, że 
nie było tam dla niego dobrej aury, 
więc mąż jego siostry umieścił go 
u swego brata w Tambowie, wów
czas naczelnika dystansu na kolei. 
Uczęszcza!do tamtejszego gimnaz
jum. Widocznie później wrócił do 
Siedlec, bowiem słowo ..opuścił" 
mogło znaczyć ukończył... Ojciec 
Antoniego, Adolf Bogucki (ur. 1835 
r.). był propagatorem jedwabnic- 
twa. Plantację morwy i hodowlę jed
wabnika założył w Bogucinie na 
Sielcach pod Warszawą w roku 
1885 (Sielce - dziś dzielnica War
szawy z ulicą Jedwabniczą); miał 
też tkalnię ręczną Jacquarda. Druga 
jego posiadłość znajdoy/ała się 
w Ostrowi Mazowieckiej - Komoro
wie, granicząca z murem' koszar 
wojskowych. Mur ten widoczny jest 
na zdjęciu rodzinnym, zrobionym 
z okazji ślubu jednej z córek Boguc
kiego. W Ostrowi uprawiał także 
pszczelarstwo. Ostał się chyba jego 
dom drewniany, jeśli nie zamienił 
się w ruinę.

Łączę wyrazy szacunku 
Michał Czapski 

Warszawa
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Motyw Polonii w sztuce polskiej (1914-1939)
1. Anonimowa pocztówka z ok. 1914 r.; pod obrazkiem fragment wiersza A. Mickiewicza: ..Witoj 
jutrzenko swobody!/Zbawienia za tobą słońce!" (wł. prywatna)
2. Obraz „Polonia” Jacka Malczewskiego z 1918 r. (wl. prywatna)
3. Medalion na rocznicą Konstytucji 3 Maja z 1919 r. (wl. prywatna)
4. Plakat reklamowy Banku Polskiego w Nowym Jorku z 1920 r., według projektu B. Zelskiego; nad 
rysunkiem napis: ..Zmartwychwstanie Polski"(wł. prywatna)
5. „Apoteoza Józefa Piłsudskiego" Mariana Grużewskiego z 1932 r.
6. „Wskrzeszenie Polski" Czesława Tańskiego z 1938 r. (wl. prywatna)

(zdjęcia: Jacek Borowik)


