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NA OKŁADCE: „Los czło
wieka na wsi” - rzeźba Sta
nisława Majewskiego ze 
Sternalic koło Częstocho
wy - to skrócona historia 
ludzkiego życia. Prowokuje 
do rozmyślań o ulotności 
chwili i szybkim przecho
dzeniu spraw dnia dzisiej
szego w przeszłość. Naj
częściej właśnie w przesz
łości odnajdujemy siebie...

(fot. Lech Kowalski)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
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Od redakcji
Czytelnikom składamy wiele najlep
szych życzeń w Nowym Roku, tym goręt
szych, że wkraczamy w ostatnią dekadę 
wieku dwudziestego. Jest to oczywiście 
w życiu społeczeństwa etap umowny, 
jak wszelkiego rodzaju kalendarze. Ale 
podział życia ludzkich jednostek bynaj
mniej umowny nie jest; młodość, wiek 
dojrzały, starość. Te etapy każdy z nas 
przeżywa osobiście, jak całe przemija
nie życia. Niezwykle sugestywnie przed
stawia to ludowa rzeźba zamieszczona 
na naszej okładce. Oczywiście przemija
nie wcale nie musi być smutne i nie taki 
wydźwięk mają nasze życzenia dla Czy
telników. Przede wszystkim więc życzy
my normalizacji we wszystkich dziedzi
nach życia, ostatecznego i bezpowrotne
go wyjścia z wieloletniego impasu, u- 
mocnienia wiary we własne siły i możli
wości.
W tym numerze, w artykule wstępnym 
przedstawiamy sprawy, które nas gnębi
ły w mijającym roku, a niektóre z nich 
gnębią nas nadal. Prezentujemy także 
pierwsze artykuły zapowiadanego już 
nowego działu, który nazwaliśmy umow
nie SPOTKANIA NA WSCHODZIE. 
Mamy nadzieję, że tematy te spotkają 
się z życzliwym przyjęciem Czytelni
ków.
W roku 1990 czeka nas wydanie pięć
dziesiątego numeru pisma (nr 4). Oczy

wiście przy wielkich jubileuszach pism 
wychodzących częściej i od wielu lat - 
będzie to rocznica skromna, ale mimo 
wszystko znacząca. W związku z tą rocz
nicą ogłaszamy krótką ankietę, zwraca
jąc się do Czytelników z prośbą o udzie
lenie odpowiedzi na dwa następujące 
pytania:
1) JAKĄ ROLĘ WEDŁUG PANA(I) O- 
CENY ODGRYWAJĄ „SPOTKANIA Z 
ZABYTKAMI” W KSZTAŁTOWANIU 
ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW O KUL
TURZE NARODOWEJ, ZABYTKACH I 
ICH OCHRONIE, O NARODOWEJ 
TRADYCJI, PAMIĘCI I SZACUNKU 
DLA PRZESZŁOŚCI?
2) KTÓRE PORUSZANE PRZEZ NAS 
SPRAWY I PROBLEMY, A TAKŻE AR
TYKUŁY, DZIAŁY LUB AKCJE, 
WZBUDZIŁY (WZBUDZAJĄ) U 
PANA(I) NAJWIĘKSZE ZAINTERESO
WANIE I DLACZEGO?
Nie ograniczamy objętości wypowiedzi; 
najciekawsze opublikujemy w numerze 
4 (50), 1989, przeznaczając dla ich auto
rów (oprócz honorarium) nagrody książ
kowe. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-052 Warsza
wa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 17) do 
dnia 30 marca 1990 r. (o druku wypowie
dzi w numerze jubileuszowym decyduje 
dotrzymanie tego terminu).



Co dalej 
z zabytkami?
Rok 1989 zapisze się wieloma znaczącymi wydarzeniami. Dyskusje przed 
„okrągłym stołem”, potem obrady „okrągłego stołu”, wybory do Sejmu i 
Senatu, pierwsze posiedzenia obu izb i Zgromadzenia Narodowego, wybór 
prezydenta, premiera, rządu. Pojawiły się pojęcia: urynkowienie, wolny ry
nek, reprywatyzacja, komercjalizacja. Na tle tych wydarzeń kultura - jak w 
wielu innych okresach naszych dziejów - zeszła na plan dalszy. Jej synoni
mem w dyskusjach - na temat płac - stało się w ostatnich miesiącach poję
cie „sfera budżetowa”, obejmujące zresztą wiele innych dziedzin.

Ww W tej kultural
nej posusze od czasu do czasu mówi się jednak i 
pisze o książkach, filmach, teatrze, plastyce, rza
dziej o znaczących wystawach muzealnych. Nato
miast ochrona dóbr kultury, zabytki wspominane 
są zazwyczaj z okazji ich ostatecznej zagłady lub 
oddania w użytkowanie po kilkunastu latach re
montu. Owszem - nie zapominamy o czołowych 
obiektach kultury, jak Kraków, przypominamy o 
polskich zabytkach Lwowa lub Wilna z należnym 
nam - po latach wyciszania - sentymentem. Tym
czasem w dalszym ciągu i nawet jakby szybciej 
giną zabytki.

Optymizm 
prawnoorganizacyjny

O nowych prawnych uwarunkowaniach w ochro
nie zabytków pisaliśmy ostatnio często. Najpierw 
przygotowana została przez generalnego konse
rwatora zabytków Tadeusza Zielniewicza ocena 
stanu ochrony zabytków i program działań do 
2000 r. Z programu wynikły pierwsze prace, rozpo
częły się one od tworzenia odpowiednich warun
ków dla potencjalnych użytkowników i właścicieli 
obiektów zabytkowych. Po raz chyba pierwszy 
doszło do konkretnych porozumień resortu kultu
ry z innymi resortami, których efektem była m.in. 
nowelizacja „Ustawy o gospodarce gruntami i wy
właszczaniu nieruchomości...” (13 lipca 1988), 
przynosząca znaczne ulgi i zachęcająca do przej
mowania obiektów zabytkowych; w ustawie tej 
nareszcie została usankcjonowana ekonomiczna 
wartość zabytków („Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1988, s. 6-7).
Program działań w ochronie zabytków w lutym 
1989 r. przedstawiony został Komitetowi Społecz
no-Politycznemu Rady Ministrów („Spotkania z 
Zabytkami”, -nr 4, 1989, s. 1), który zgodnie z za
wartymi tam wnioskami zaakceptował powstanie 
Państwowej Inspekcji Ochrony Zabytków („poli
cji konserwatorskiej”), podniesienie rangi woje
wódzkich konserwatorów zabytków jako organu 

administracji o kompetencji szczególnej, koniecz
ność wprowadzania zachęt ekonomicznych przy 
przejmowaniu obiektów zabytkowych przez sys
tem kredytów oraz zwolenień i ulg w podatku do
chodowym.
Tezy do nowej ustawy o ochronie dóbr kultury 
publikowaliśmy w poprzednim numerze. Jeśli u- 
stawa ta nie podzieli losu innych aktów praw
nych, których ostateczne wersje znacznie odbie
gały od pierwotnych - będzie to ustawa odpowia
dająca czasom, w jakich powstała.

Jednak wszystkie te akty prawne i decyzje dopóki 
nie sprawdzą się w praktycznym funkcjonowa
niu, będą tylko papierowymi deklaracjami dobrej 
woli. I jeśli oczywiście nie zastopuje ich w pew
nym momencie jakaś decyzja najwyższego rzędu 
lub akt przeciwstawny (co już nieraz bywało!).

Sygnały dramatu

Paradoks roku 1989 w ochronie zabytków polega 
na tym, że dobrze przygotowane uwarunkowania 
prawne, finansowe i organizacyjne (zrealizowane 
i zamierzone) rodziły się w okresie katastrofy 
gospodarczej. Wpływa to na pogłębiającą się obo
jętność ludzi wobec spraw kultury i... brak pienię
dzy. Rodzi się więc dramat, którego społeczne 
skutki będą tak olbrzymie, że aż niewyobrażal
ne.
Przy „okrągłym stole” nie było rozmowy o spra
wach kultury. Liberalizacja cenzury i zaakcepto
wany pluralizm związków twórczych są na pewno 
„oddechem”, lecz nie tylko one decydują o kultu
ralnym rozwoju społeczeństwa. Wiadomo oczy
wiście, że przy takich zagadnieniach, jak np. in
deksacja czy ratowanie gospodarki - problemy 
kultury wydają się mało ważne. Lecz tylko tak się 
wydaje! Obecnie dla kultury niebezpieczne zaczy
na być m.in. urynkowienie gospodarki pociągaj ą-
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(rys. Małgorzata Tabaka)
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ce za sobą tendencję do komercjalizacji kultury, 
której efekty widzimy coraz częściej. Coraz częś
ciej - w myśl zasady „ratuj się kto może” - rozglą
damy się, gdzie i jak zarobić, aby utrzymać swoją 
działalność, co oczywiście wypacza tę działalność, 
najczęściej ulega ona zubożeniu lub likwidacji. 
Bowiem zasada ta ma to do siebie, że ratuje tylko 
nielicznych. W tym miejscu trzeba przypomnieć, 
że nie ma takiego państwa bez wzglę
du na jego ustrój, w którym wszyst
kie dziedziny kultury zarabiałyby 
na siebie- jest to po prostu niemożliwe i finan
sowanie czy dotowanie kultury istnieć musi, bo 
sama się nie wyżywi. Pamiętajmy przy tym, że 
jednym z najważniejszych nośników i przekazi
cieli wartości kultury była, jest i będzie inteligen
cja, choć z reguły prawda ta jest żle przyjmowana. 
A więc stworzenie właśnie inteligencji warunków 
do pełnienia tych funkcji - ale warunków auten
tycznych, pozbawionych kokieterii i pozorów - 
może uratować kulturę narodową.
Ani w Sejmie X kadencji, ani w Senacie nie ma 
nikogo, kto profesjonalnie zajmuje się ochroną 
zabytków. A niedługo dotrze do Sejmu nowa usta
wa o ich ochronie... Projekt utworzenia przy Ra
dzie Ministrów Komitetu ds. Dziedzictwa Kultu
rowego - organu integrującego działania w zakre
sie ochrony zabytków - nie został nawet przedsta
wiony Komitetowi Społeczno-Politycznemu Rady 
Ministrów, bowiem w ostatniej chwili wycofano 
go i to na szczeblu kierownictwa resortu kultury. 
Był to tymczasem postulat integralnie związany 
ze wspomnianym już programem ochrony zabyt
ków do 2000 r. W zamian powołano Międzyresor
tową Komisję ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturo
wego, co w tym miejscu wypaczyło program gene
ralnego konserwatora i obniżyło rangę ochrony 
zabytków kultury.
Niepokój mogą budzić opublikowane („Rzeczpos
polita” z 20 VII 1989 r.) założenia zmiany ustawy 
„Prawo budżetowe”. Zmiany te związane są z re
gulowaniem organizacji i funkcjonowania samo
rządów terytorialnych. W wykazie spraw, za które 
odpowiedzialny będzie samorząd czytamy m.in. o 
utrzymywaniu dróg, ulic, parków, placów i o och
ronie środowiska. Nie ma tu natomiast nic o och
ronie zabytków znajdujących się na terenie dzia
łalności danego samorządu. Bez względu na dal
sze losy tej ustawy jest to przykład znamienny. 
Bardzo krytycznie do stanu prac renowacyjnych 
odniosła się ostatnio Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdzając coraz bardziej wydłużające się re
monty i coraz dłuższe przerwy powodujące po
nowne niszczenie zabytkowych obiektów. Rosną 
koszty, a mimo to podejmuje się naraz zbyt wiele 
zadań. I oczywiście brakuje pieniędzy. Dochodzi 
do tego częste rezygnowanie różnych mecenasów 
z ratowania obiektów zabytkowych, ucieczki z 
rozpoczętych remontów, złe - i coraz gorsze - wy
konawstwo.
To tylko kilka zarysowanych sygnałów. Jest jesz
cze sprawa uświadamiania, w której główną rolę 

winna odgrywać telewizja. Tymczasem zniknął z 
ekranu program o wieloletniej tradycji „Ocalić od 
zapomnienia”, doskonale prowadzony przez red. 
Zofię Halotę, popularyzujący najbardziej aktual
ne problemy, sukcesy i porażki w ochronie zabyt
ków. Często tu wspominana komercjalizacja nie 
ominęła naszego pisma, które ukazuje się z coraz 
większymi trudnościami (już zostały zmniejszone 
nakład i objętość; zob. list B. Tobolewskiego w 
tym numerze).

O tożsamość kultury
Agonia zabytków zaczęła się w latach 1944-1945 
reformą rolną. Od tego czasu - czyli przez 45 lat - 
z około 20 000 zabytkowych dworów pozostało o- 
koło 900, większość - około 700 - w opłakanym 
stanie. (Wyłącznie dla hobbistów statystyków: w 
ciągu roku „znikało” ponad 400 dworów, a dzien
nie - sic! - jeden z ułamkiem!). To samo dotyczy 
dworskich parków (niszczenie „pańskiego” mie
nia odbywało się równocześnie z wycinaniem 
drzew). W ramach dalszego szaleństwa w tzw. u- 
państwawianiu, czyli konfiskacie własności pry
watnej, dotknęło to innych zabytków: pałaców, 
willi, kamienic, kolekcji dzieł sztuki itp. Dziedzic
two propagandy skierowanej przeciw obszarni
kom, właścicielom, posiadaczom, czyli burżuazyj- 
nym wyzyskiwaczom - trwa - niestety do dziś (np. 
w wypadku zakupu dworu strach przed powrotem 
„starego”, które może też upominać się o ziemię). 
Hamuje to skutecznie ludzi z inicjatywą, którzy 
chcą z własnych pieniędzy ratować zabytki. W ten 
sam sposób cała polska kultura została wówczas 
podporządkowana politycznym, ekonomicznym i 
ideologicznym interesom władz państwowych i 
partyjnych.
Czy opłacało się rozpoczynać dzieło niszczenia 
dóbr kultury skoro w niewiele lat później trzeba 
było powoływać do ich ratowania specjalne służ
by, instytucje, organizacje, wydawać przepisy 
prawne, poszukiwać (często po prostu żebrać) pie
niędzy na remonty i użytkowników dla mocno już 
nadwerężonych obiektów?! A takie są właśnie od 
wielu lat podstawowe nasze działania w stosunku 
do zabytków kultury, pochłaniające olbrzymie 
sumy pieniędzy. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, 
aby uniknąć agonii i śmierci zabytków po raz dru
gi-
Są dwa podstawowe warunki dalszego istnienia 
dóbr kultury w naszym inflacyjnym, urynkawia- 
nym, indeksowanym kraju: stworzenie zdro
wych podstaw materialnych i usunięcie nie
zdrowych utrudnień niematerialnych w ich 
ochronie. Jest to przeznaczone do wiadomości obu 
wysokich izb Zgromadzenia Narodowego. „Histo
ria naszego narodu dowiodła, że skazywany wie
lokrotnie na śmierć przetrwał, zachował swą toż
samość nie dzięki siłom fizycznym, ale wyłącznie 
w oparciu o swoją kulturę”. Te słowa Jana Pawła 
II dedykujemy ku rozwadze wszystkim.

sierpień 1989 r. Krzysztof Nowiński
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Gniazda 
Sanguszków

NJL ie do końca roz
strzygnięte spory genealogów dotyczące pochodze
nia Sanguszków ostatecznie prowadzą do tego, aby 
protoplastą rodu uznać Lubarta, syna Giedymina - 
wielkiego księcia litewskiego i założyciela Wilna. 
Wywodząca się z Litwy rodzina wraz z rozwojem 
terytorialnym Wielkiego Księstwa, poprzez nadania i 
rodzinne koligacje przesuwała swe siedziby ku po
łudniowi. Z tego okresu (1433 r.) pochodzi dokument, 
według którego Władysław Jagiełło oddał w dzierża
wę kniazia Sanguszki Fedkowicza dobra Ratno i 
Kraśniczyn na Wołyniu. Te dwie miejscowości, które 
możemy kojarzyć już z pojęciem siedziby, wiążą 
Sanguszków z Wołyniem - jak miała pokazać 
przyszłość - na blisko 500 lat.
Upływający czas rozdrabniał familię na odrębne ga
łęzie i linie genealogiczne, a co za tym idzie mnożył 
mniejsze i większe, na dłużej lub krócej zasiedlane 
rodzinne gniazda. Z czasem ich lokalizacja wyszła 
daleko poza ziemię wołyńską.

Lubartów. Miejscowość ta, leżąca na północ od Lu
blina, w 1705 r. z rąk Lubomirskich przeszła wraz z 
okolicą we władanie Sanguszków, aby pozostać ich 
własnością przez 184 lata. Miejsce to upodobał sobie 
Paweł książę Sanguszko i tutaj postanowił przenieść 
z Wołynia całą administrację dóbr rodzinnych, a w 
1743 r. wystarał się o przywilej pozwalający mu 
zmienić dotychczasową nazwę majątku Lewartów na 
Lubartów, stosownie do imienia swego protoplasty. 
W 1730 r. rozpoczęto przebudowę barokowego pała
cu Lubomirskich. Jego kształt zaprojektowany przez 
Tylmana z Gameren gruntownie przekształcił spro
wadzony przez Sanguszkę Paweł Ąntoni Fontana. 
Wielokrotne przebudowy, pożar i zniszczenia wojen
ne, a także złe użytkowanie spowodowały, że dzisiaj 
z dawnego obiektu pozostała tylko bryła zewnętrzna. 
Z pierwotnego wnętrza, którym zachwycano się o- 
negdaj, możemy jedynie podziwiać ozdobną sień 
wejściową wraz z pięknymi schodami oraz reprezen
tacyjną salę balową. Cała reszta budynku odpowiada 
dokładnie temu, co w nim funkcjonuje - stereotypowi 
lokalu przeznaczonego dla administracji państwo
wej.
Dawne przestrzenne powiązanie pałacu z miastecz
kiem zostało zupełnie zatarte. Obecnie pałac wtopio
ny jest w centrum Lubartowa, a dawny dziedziniec 
zwany honorowym pełni funkcję skweru miejskiego. 
Zespół parkowo-ogrodowy spotkał podobny los. 
Resztki parku rekonstruowane po drugiej wojnie 
światowej według projektu prof. Gerarda Ciołka są 
obecnie parkiem miejskim. W nieodległym od pałacu, 
późnobarokowym kościele Św. Anny znajduje się 

symboliczny nagrobek fundatora kościoła Pawła 
Sanguszki i jego żony Barbary z Duninów, wystawio
ny przez synów tej pary - Hieronima i Janusza.

Sławuta. Opowiadając o rodzinnych gniazdach wie
lopokoleniowych rodów magnackich zawsze należy 
pamiętać, że opis zawężony tylko do domu-pałacu- 
-dworu jest niepełny. Każde takie miejsce/siedziba) - 
to często ogromny obszar, na którym w latami ufor
mowanym porządku koegzystowały ze sobą przeróż
ne formy bytowania: od zajęć czysto rolniczych, po
przez gospodarkę leśną czy stawową, handel, rzemio-

1. Anonimowy portret olejny z 1745 r. Pawła Karola ks. Sanguszki (1680-1750) 
(zb. Muz. Okr. w Tarnowie)
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2. Patac w Lubartowie, stan obecny
3.4. Stawuta: patac od strony podjazdu (3) i staj
nie (4) przed pierwszą wojną światową
5.6. Gumniska: patac w 1910 r. (5) i w okresie 
międzywojennym (6)

(repr. Bogusław Rawiński)

sło, aż po przemysł. Do tego należy dodać specyficz
ne zajęcia (często niedochodowe) lub rodzinne zami
łowania uwarunkowane tradycją albo specyfiką po
łożenia siedziby, np. hodowla koni lub prowadzenie 
ośrodka sanatoryjnego. Sanguszkowska Sławuta 
była właśnie klasycznym przykładem takiej rodowej 
siedziby. I choć założony porządek niniejszego tekstu 
ogranicza nas do opowieści o siedzibie rozumianej 
jako „dom”, nie od rzeczy będzie to pojęcie rozsze
rzyć.
Pałac sławucki zbudowano na wyniosłym piaszczy
stym wzgórzu, opadającym ku jednej z głównych 
rzek Wołynia - Horyniowi, w miejscu, gdzie dawniej 
stał zamek, po którym nie zachowały się jednak żad
ne ślady. Sławuta była częścią ogromnych dóbr po
wstałej w 1609 r. Ordynacji Ostrogskiej, a w ręce 
Sanguszków trafiła po śmierci ostatniego ordynata, 
Aleksandra Lubomirskiego - brata żony księcia Pa
wła Karola Sanguszki, tego samego, który stworzył 
Lubartów.
Na początku lat trzydziestych XVIII w. piętrowy 

dwór znacznie i jednocześnie brzydko rozbudowano 
w stylu włoskiego renesansu, zgodnie z planem nie
znanego architekta z Włoch. Powstało wówczas dru
gie piętro, dwie ogromne oficyny i konkurujący co do 
wielkości z pałacem zespół stajni dla słynnego San- 
guszkowskiego stada koni czystej krwi arabskiej. Te
ren pałacowy graniczył bezpośrednio (podobnie jak 
w Lubartowie) z miastem - od rynku z ratuszem było 
zaledwie około 200 m do podjazdu pałacowego.
Otoczenie całości, jak i samo wnętrze pałacu wiele 
zyskały po 1868 r., kiedy zamieszkała tu poślubiona 
przez księcia Romana Damiana Sanguszkę hrabian
ka Karolina Thun de. Hohenstein. Ożyło tarasowo 
schodzące do rzeki założenie parkowe, a sam park 
uzyskał piękne, niemal trzymetrowej wysokości o- 
grodzenie. Wówczas też Sławuta zyskała miano pała- 
cu-muzeum, gdzie gromadzone przez pokolenia 
zbiory zostały godnie wyeksponowane - obrazy, go
beliny, starodawna broń, archiwum i biblioteka, por
celana i szkła oraz wiele innych bezcennych pamią
tek przeszłości. Wszystko to stanowiło o tym, że to
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najważniejsze rodzinne gniazdo Sanguszków weszło 
w XX w. jako jedna z najważniejszych dla kultury 
polskiej siedzib kresowych.
Lata pierwszej wojny światowej upływały w oddalo
nej początkowo od teatru wojen Sławucie spokojnie. 
Lecz w końcu i tutaj dotarło zagrożenie i zaczęto 
ewakuację bezcennych zbiorów w głąb Rosji. Jesień 
1917 r. przyniosła bolszewicką „pożogę”, ów czas 

„dziejowej sprawiedliwości” podpalił też Sławutę, a 

kolbami i bagnetami karabinów uśmiercił ponad 80- 
letniego jej właściciela - księcia Romana Damiana 
Sanguszkę. Wspomina pamiętnikarz tamtej epoki 
Wacław Olasikowicz: „Wieczorem nad miastem roz
gorzała łuna. Dzieło zniszczenia musiało być komp
letne. Płonął okazały pałac książąt Sanguszków. Nie
nawiść ciemnego motłochu tryumfowała. Płonęły 
cenne dzieła sztuki, antyczne meble, bogate księgo
zbiory. Pastwą ognia padł będący w posiadaniu San
guszków, zdobyty pod Wiedniem, namiot wezyra tu
reckiego, który zajmował jedną z okrągłych sal w 
baszcie pałacu”.
Przez kilka lat trwały jeszcze w systematycznie wy
rąbywanym parku wypalone ściany pałacu i stajni. 
Obecnie trudno domyślać się tego wszystkiego. Daw
ny pałacowy teren - to już miasto ze zwykłą, szarą 
zabudową. Na miejscu pałacu stoi klocek Domu To
warowego. Przeszłość przypomina jeszcze ocalały 
gdzieś na podwórkach fragment starego ogrodzenia i 
ongiś leżący tuż za parkiem kościół Sw. Doroty. W 
jego podziemiach spoczywają sarkofagi wielu przed
stawicieli Sanguszków, zresztą splądrowane przez 
miejscowych poszukiwaczy skarbów. O ten kościół 
wystawiony kiedyś przez Sanguszków, służący latami 
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jako magazyn, upominają się teraz miejscowi wierni, 
dla których „kniaziowie” są już tylko bardzo mglistą 

legendą.

Gumniska. By opowiedzieć o kolejnej z rodowych 
siedzib Sanguszków, raz jeszcze musimy przywołać 
postać księcia Pawła Karola, który dał niejako po
czątek najważniejszym w historii rodziny majątkom 
- Lubartowowi, Sławucie i Gumniskom. Losy przejś
cia dóbr gumniskich w ręce Sanguszków wiązały się 
ze sprawą Ordynacji Ostrogskiej. W obręb Ordynacji 
wchodziła też tzw. Tarnowszczyzna w Małopolsce, a 
z nią miasto Tarnów i leżące opodal Gumniska.
Obecność Sanguszków w nowym, tak odległym od 
dotychczasowych miejscu, datuje się od 1742 r„ kiedy 
książę Paweł pojawił się tutaj po raz pierwszy. Właś
ciciele Tarnowszczyzny zamieszkiwali wówczas w 
drewnianym dworze we wsi Gumniska, do którego 9 
lat przed wymienioną datą przeniesiono z popadają
cego w ruinę zamku na pobliskiej Górze Św. Marci

na zwierzchność tych dóbr.
W 1799 r. na miejscu dworu książę Hieronim Sangu- 
szko, syn Pawła, wybudował murowany pałac, który 
niemal przez cały XIX w. ulegał różnym przeróbkom 
i rozbudowie. Najważniejszą z nich dokonano w dru
giej połowie XIX w., według projektu Feliksa Ksią- 
żarskiego. W efekcie tych działań powstał niespójny 
architektonicznie, eklektyczny w wyrazie jedno- i 
dwupiętrowy prostokątny budynek, z lekko zazna
czonymi, wysuniętymi ku południowi dwoma skrzy
dłami. Od zachodu przytyka do niego neogotycka 
kaplica z pierwszej połowy XIX w. Od strony 
wschodniej mieściły się zabudowania gospodarcze, a 
przede wszystkim obiekty związane ze stadem arab
skim Sanguszków; początkowo filialnym w stosunku 
do Sławuty, a po jej zniszczeniu i utracie - podstawo
wym. Wśród budynków znajduje się klasycystyczna 
ujeżdżalnia z początku XIX w. W okresie międzywo
jennym po stronie południowej wzgórza pałacowego 
powstał tor treningowy dla koni. Wszystko otaczał 
ogromny park o geometrycznym założeniu, jeszcze z 
XVIII w.
Dzisiaj jest inaczej - słowo „dzisiaj” użyte u nas w 
stosunku do pamiątek przeszłości - to z reguły syno
nim zniszczenia i bezmyślnej eksploatacji. Pałac i 
część parku po 1945 r. przejęło Technikum Ogrodni
cze. Zbiory otrzymało miejscowe muzeum. Los pała
cu oddanego w ręce szkoły jest podobny do losów 
setek obiektów w kraju, choć w tym wypadku wiel
kość i stan przejmowanych obiektów sugerował inne 
potraktowanie (podobnie jak w Dzikowie). Niestety, 
rezultatem są wyniszczone wnętrza i - co w kontekś
cie rodzaju wprowadzonej tu szkoły brzmi jak żart - 
zniszczony pąrk. Zniknęły stawy, część parku zamie
niono na boisko, w innej poprowadzono żwirowe 
alejki ograniczone betonowymi krawężnikami. Wy
budowano też dwa bloki mieszkalne i obok „gustow
ne” komórki. Najgorsze stało się jednak po stronie 
południowej: kilkadziesiąt; metrów od pałacu wyrósł 
potworny, piętrowy prostopadłościan internatu, przy 

nim - kotłownia i boiska. Część wschodnią parku 
zajął wciąż rozbudowujący się PKS, skutecznie „dot
leniając” całe otoczenie. W zabytkowych stajniach 
powstały garaże i warsztaty. Wszystko niemal jak 
wszędzie - bez wyobraźni i bez nadziei.
Marzenia garstki ludzi, by tutaj właśnie umieścić mu
zeum, które dusi się w ciasnych kamieniczkach Ryn
ku, a więc marzenia o stworzeniu obiektu na miarę 
Łańcuta - umierają zabijane rzeczywistością. Możli
wość uratowania dla polskiej kultury ostatniej (nie
mal dosłownie) siedziby Sanguszków wciąż jednak 
istnieje. Jeśli tylko znajdą się sojusznicy tej spra
wy...
Podhorce. O tym gnieździe Sanguszków była mowa 
w numerze 2, 1989, s. 52, „Spotkań z Zabytkami”. 
Warto jednak dopowiedzieć kilka słów. Sanguszko- 
wskimi stały się Podhorce w 1865 r., lecz nie w wyni
ku darowizny, jak to sugeruje artykuł. Tego roku bez
dzietny Leon Rzewuski sprzedał zamek i majątek 
Podhorce księciu Władysławowi Sanguszce (ówczes
nemu dziedzicowi Gumnisk), a głównym powodem 
tej transakcji były długi Rzewuskiego. Trzeba mu 
jednak oddać sprawiedliwość, że sprzedając zamek, a 
wraz z nim, choć uszczuplone, ale wciąż ogromne 
zbiory historycznych pamiątek, obrazów, książek i 
dokumentów, w umowie kupna-sprzedaży umieścił 
klauzulę o obowiązku uporządkowania przez nabyw
cę zamku i wszelkich zbiorów (zob. list B. Nielubowi- 
cza w tym numerze).
Nie to jednak zastrzeżenie spowodowało, że Sangu
szkowie bardzo poważnie potraktowali ten nabytek. 
Dotychczas ich rodowe siedziby nie miały tego zna
mienia wielkości wpisanego w architekturę, tego, co 
odpowiadałoby historii rodziny, jej ambicjom i aspi
racjom. Podhorce spełniały te warunki i funkcjono
wały jako swoiste „żywe muzeum”, służące też nau
kowcom i badaczom do 1939 r. Okres wojny 1914— 
1918 i późniejszej polsko-radzieckiej opustoszył za
mek tylko czasowo. Po traktacie ryskim polska odzy
skała wiele z zagrabionych skarbów sztuki, w tym 
wszystkie te, które udało się ewakuować ze Sławuty i 
Podhorzec. I choć wiele z nich znalazło się wtedy w 
Gumniskach, Podhorce były systematycznie i pod fa
chową opieką wyposażane. W końcu lat trzydzie
stych naszego wieku przedstawiały obraz rozkwitu i 
dostatku, i nazywane były „Wawelem Wschodu”. Rok 
1939 i okupacja wschodniej Polski przez Związek 
Radziecki zakończyły pewną epokę; ewakuować stąd 
nic w zasadzie nie zdążono.
Nim zamek podhorecki stał się ośrodkiem kultury dla 
sanatorium (ośrodek ten zajmuje tylko niewielką 
część obiektu), przez długie lata używano zamko
wych pomieszczeń na magazyny zbożowe. I dlatego 
stwierdzenie, że zamek „znajduje się we względnie 
dobrym stanie”, wymaga dokładnego opisu, bo jest to 
pomnik naszej kultury, tak jak Cmentarz Łyczako
wski, czy wiele innych, o których mówić już możemy, 
a mówić i ratować je po prostu trzeba.

Tomasz A. Żak
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Bez komentarza
c

prawa remontu za
bytkowych kamienic przy ul. Sławkowskiej 3, Solskiego 
1 la i Św. Jana 6 w Krakowie z prawnego punktu widzenia 
należy do dość zawikłanych a zarazem typowych dla rewa
loryzacji Krakowa z lat siedemdziesiątych. Obiekty te, sta
nowiące połączony kompleks, znajdują się prawie w sa
mym centrum miasta. Przyjęto je do remontu w dwóch eta
pach - w 1975 i 1978 r. W kompleksie znajdowały się przed 
remontem dwa kina: .Apollo” i „Sztuka”, lokale mieszkalne, 
pomieszczenie administracji i inne; wcześniej mieściła się 
tutaj „Desa” i Teatr „Groteska” (ten ostatni w słynnej Sali 
Saskiej, w której grali m.in. Liszt, Brahms i Paderewski). W 
odremontowanych budynkach zaplanowano usytuować ze
spół kinowy (powiększone i zmodernizowane kina: „Apol
lo” i „Sztuka”, video-club i Centrum Kultury Filmowej - 
zaadaptowano na te cele m.in. Salę Saską) oraz „Hotel 
Saski”, który mieścił się tu przed drugą wojną światową. 
Remont rozpoczęto w latach, gdy nie liczono się zbytnio z 
obowiązującymi przepisami prawnymi, ani nie przykłada
no szczególnej wagi do konieczności przestrzegania u- 
[irawnień właścicieli i administracji nieruchomości. Zresztą 
ata powojenne nie mogą być uważane przez właścicieli 

tych nieruchomości za udane. W ramach „walki klasowej” 
kina zostały przejęte w użytkowanie przez podmioty pań
stwowe, a ogólnopolski system urzędowego ustalania czyn
szów z tytułu najmu lokali nie tylko nie umożliwiał właści
cielom uzyskiwania dochodów przekraczających koszty ut
rzymania obiektów, ale w ogóle nie zapewniał środków na 
remonty kapitalne i bieżące. W przeciwieństwie do wielu 
innych właścicieli kamienic, którzy załamani warunkami 
decydowali się na sprzedaż swoich nieruchomości, współ
właściciele kompleksu Sławkowska 3, Solskiego 11 a i Św. 
Jana 6 nigdy me dopuszczali nawet myśli o możliwości 
wyzbycia się ich rodzinnej własności. Na miarę swoich 
możliwości troszczyli się o stan obiektów, nie mogąc jed
nak w istniejącej sytuacji ekonomicznej zapobiec ich znisz
czeniu.
Budynek przy ul. Sławkowskiej 3 został przejęty do remon
tu jako pierwszy w 1974 r. Ówczesny inwestor zastępczy, 
którym był Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych 
„Śródmieście” dokonał wprowadzenia na roboty budowla
ne po uprzednim zakończeniu robót odkrywkowych funda
mentów (o wprowadzeniu nie poinformowano współwłaś
cicieli ani administracji nieruchomości). W 1975 r. wprowa
dzono wykonawcę do części budynków przy ul. Św. Jana 6, 
który wraz z całym obiektem przy ul. Sławkowskiej 3 prze
znaczono na „Hotel Saski” „Juventuru” (hotel ten znajdo
wał się w tym miejscu już przed wojną). W 1978 r. budynek 
przy ul. Solskiego 1 la (w tym kino .Apollo”) oraz kino 
„Sztuka” przy ul. Św. Jana 6 także zostały objęte działania
mi remontowo-rewaloryzacyjnymi. Koszt całej inwestycji 
miał wynieść 51 395 tys. zł. Prace planowano zakończyć w 
ciągu pięciu lat
W chwili rozpoczęcia remontu współwłaściele nie zwracali 
zbytniej uwagi na formalnoprawny aspekt remontu, mając 
zaufanie zarówno do organów administracji państwowej, 
jak i do państwowego inwestora zastępczego. Dość szybko 
okazało się jednak, że remont jest prowadzony bez liczenia 
się z prawami współwłaścicieli i administracji nierucho
mości - bez ich zgody i wiedzy zabrane zostały wszystkie 
aktywa, które znajdowały się na koncie finansowym admi
nistracji budynku (Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej). 
Potem dostrzeżono przejawy niegospodarności na samej 
budowie. Troską napawały zwłaszcza wywozy z terenu bu
dowy materiałów zabytkowych, które - jak ustalił W.M. 

(współwłaściciel i administrator) - nie zawsze trafiały do 
magazynów inwestora. Udzielane W.M. wyjaśnienia były 
na tyle nieprzekonywające, że zaczął na własne potrzeby 
prowadzić dziennik rewaloryzacji. Notował w nim więc kto 
(imię i nazwisko), w jaki dzień i o jakiej godzinie (nie 
zawsze były to godziny pracy), jakim samochodem (numer 
rejestracyjny), na czyje polecenie (imię i nazwisko) oraz 
dokąd wywoził określone materiały budowlane i historycz
ne (rodzaj materiałów). Informacje te w znacznej części 
uzyskiwał od kierowców, którzy wcale przed nim nie kryli, 
w jakim kierunku jadą. Niekiedy udawało mu się zastać 
szykujących się do wyjazdu pracowników w nietypowych 
godzinach pracy (rannych czy nawet nocnych).
I wtedy zaczęły się pierwsze interwencje W.M. w Zarządzie 
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa (dalej: 
ZRZZK), który od 1975 r. pełni funkcję inwestora zastęp
czego. Niestety, nie przyniosły one rezultatów. „Dla 
ZRZZK okazałem się osobą niepożądaną, stąd też albo nie 
miano dla mnie czasu, albo udzielano odpowiedzi wymija
jących czy wręcz zupełnie »nie na temat«” - stwierdza 
W.M. Z tych względów' zdecydował się występować ze 
swoimi wnioskami w formie pisemnej. Zwracał się więc kil
kakrotnie do ZRZZK z prośbą o udzielenie informacji do
tyczących elementów zabytkowych z remontowanych o- 
biektów, które to elementy zostały zdeponowane w maga
zynach PGM i miały zostać ponownie wbudowane w rewa
loryzowanym kompleksie budynków. Pytał przede wszyst
kim o; zabytkowy parkiet (XV1I1-XIX w.) - stan bardzo 
dobry, dębowy, mozaika poszczególnych elementów u- 
mieszczona w kwadratach o wymiarach 50x50 i 60x60 cm, 
ok. 2 tys. m2 (próbkę tego parkietu zachowanego w bardzo 
dobrym stanie W.M. przechowuje do dnia dzisiejszego); 
piece zabytkowe (XVII-XVIII w.) - kafle z postaciami mi
tologicznymi o kształcie okrągłym oraz prostokątnym, gór
na część pieca wykończona cokolikami przedstawiającymi 
różne postacie, drzwiczki pieców ręcznie kute z napisami 
formowymi, piece w kolorach zielonym, pomarańczowym, 
białym i brunatnym; klamki zabytkowe z szyldzikami 
(XV1II-XIX w.); balustrady - trałki ozdobne wykonane z 
twardego drewna i profilowane. Elementy te zostały - jak 
podaje W.M. - zinwentaryzowane z wyszczególnieniem 
poszczególnych pozycji w dokumentacji sporządzonej 
przez Miejskie Biuro Projektów (znak rej. 3070). W 1985 r. 
ZRZZK zobowiązał się pisemnie wyjaśnić tę sprawę, ale 
obietnicy nie dotrzymał.
ZRZZK w ogóle pomija sprawę wyjaśnienia zabytkowych 
pieców. Według W.M. pieców z XVI1-XV11I w. było przed 
remontem osiemnaście. Dwa z nich przekazali współwłaś
ciciele do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zanim 
weszli wykonawcy. Umieszczono je w „Krzysztoforach”. Z 
pozostałych szesnastu pieców jeden został za zgodą miej
skiego konserwatora zabytków przeniesiony w 1975 r. na 
wniosek ZRZZK do kamienicy przy ul. Szewskiej 18. Losy 
pozostałych piętnastu nie są znane, chociaż ZRZZK twier
dzi, że znajdują się one w magazynach. Faktem jest jednak, 
że nikt ich nie widział i nie zostały powtórnie zmontowane 
w obiektach. Nieoficjalnie mówi się, że swego czasu poje
chały do Warszawy na życzenie ówczesnego premiera Pio
tra Jaroszewicza. Z uwagi na to, że jednak nie spodobały 
mu się, odesłano je do Krakowa. Ile w tym prawdy - nie 
wiadomo.
W.M. domagał się też wielokrotnie przekazania faktur bu
dowlanych z rozbiciem na poszczególne lata kalendarzowe 
(bez skutku), rozliczenia materiałów z odzysku, przekaza
nia dokumentacji kosztorysowo-technicznej (w kwietniu
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1989 r. otrzymał jej fragment), rozliczenia robót typu stan
dard, jak również zleconych przez Okręgową Instytucję 
Rozpowszechniania Filmów i „Juventur”, wyjaśnienia, na 
jakiej podstawie prawnej. ZRZZK prac takich się podjął 
przyjmując od nich środki finansowe na remont. W.M. do
magał się również, aby wstrzymać prace ZRZZK w Sali 
Saskiej, gdzie w 1988 r. rozpoczęto układanie zwykłej klep
ki podłogowej zamiast znajdującego się tam kiedyś parkie
tu taflowego, który został zdemontowany i powinien znaj
dować się w magazynach. Wniosek nie został uwzględnio
ny. '
Stanowisko ZRZZK zostało sformułowane w kilku isto
tnych pismach. W piśmie z 8 XI 1988 r. ZRZZK wyjaśnił 
m.in., że w 1975 r. komisja stwierdziła, że wiele elementów 
skradziono; część elementów zabytkowych wymontowa
nych w budynku przekazano: a) piec kaflowy do budynku 
Szewska 18 (1975), b) belki stropu zabytkowego - Floriań
ska 13 (1976); W.M. - skrzydła drzwiowe, drzwi kompletne, 
drewno z rozbiórki stropów (1980), okna, drzwi i belki stro
powe, płyty posadzkowe (1981), parkiet taflowy (?) (1981) — 
W.M. zwraca uwagę, że ZRZZK w piśmie nie podaje ani 
ilości parkietu, ani też pomieszczenia, z którego został wy
montowany (według W.M. otrzymał on parkiet w bardzo 
małej ilości i nie taki, jaki podaje Zarząd). W piśmie 
ZRZZK zaznaczono, że w 1977 r. zwrócono się do W.M.

1. „Hotel Saski" przy ul. Sławkowskiej 3
2. Narożnik ulic Św. Jana i Solskiego - zespót budynków mieszczący kina 
„Apollo" i „Sztuka"
3. Wnętrze bloku zabudowy ulic: Sławkowskiej, Solskiego i Św, Jana, po 
zakończeniu prac rewaloryzacyjnych
4. Tafla zabytkowego parkietu

(zdjęcia: Jolanta Graczyk) 

--------- ,-------------------------- .-------------------------------- /— 

pismem z 2 października, aby w terminie do 15 październi
ka (zastanawiający pośpiech?) zabrał zgromadzone mate
riały budowlane, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania. Poinformowano go także, że część materia
łów nie nadających się nawet na drewno opałowe wywie
ziono na wysypisko. Pismo zakończono pouczeniem, że 
W.M. „jest administratorem budynku w związku z czym na 
nim spoczywa obowiązek troski o mienie” i informacją, że 
komplet dokumentów dotyczących przekazanych materia
łów znajduje się u wykonawcy robót, tj. w Przedsiębiors
twie Rewaloryzacji Zabytków.
W.M. wyjaśnia, że w odpowiedzi na pismo ZRZZK z 2 X 
1977 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu (prak
tycznie dano tylko 5 dni licząc od chwili otrzymania pisma) 
i pomoc w odbiorze materiałów, które gromadzone były 
przez trzy lata. Chodziło mu zwłaszcza o pomoc technicz
ną w np. usunięciu z pięter kilkusetkilogramowych belek. 
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Wniosek bez echa. W.M. nie wierzy także w wywiezienie 
materiałów na wysypisko, gdyż pytał tam o materiały z tej 
budowy, ale nigdzie o nich nic nie słyszano.
Kolejną istotną odpowiedzią ZRZZK był skierowany na 
początku 1989 r. wniosek do Wydziału Gospodarki Komu
nalnej UD Kraków-Śródmieście o wywłaszczenie remon
towanych obiektów. Jednocześnie domagającemu się rze
telnych informacji, dostępu do dokumentacji i rozliczenia 
remontu współwłaścicielowi oświadczono, że „...aktualnie 
toczy się postępowanie o przejęcie w/w nieruchomości na 
rzecz Skarbu Państwa i wszelkie negocjacje dotyczące ko
sztu remontu muszą ulec zawieszeniu do czasu prawomoc
nych decyzji w przedmiotowym postępowaniu". Dla W.M. 
stało się jasne, że nieudzielanie informacji, zwlekanie w 
działaniach ZRZZK i pośpiech w postępowaniu wywłasz
czeniowym ma na celu udaremnienie mu dojścia do sedna 
sprawy, a zarazem zatuszowanie afery kompromitującej tę 
instytucję. W.M. uważa bowiem, że po wywłaszczeniu (o ile 
nastąpi) powie mu się, że to nie jest już jego własność, lecz 
państwa, więc nie musi udzielać mu się informacji.
Zdaniem W.M., oprócz spraw poruszonych powyżej, są 
jeszcze i inne, a to m.in. wielokrotne aneksy do projektu, 
wykonywanie wielokrotnie tych samych prac, wykonanie 
żelbetowego podciągu w Sali Saskiej, który następnie (ze 
względów technicznych) trzeba było ciąć specjalnie spro
wadzanymi narzędziami, skucie części odkrytej polichromii 
z XIX w., zniszczenie zabytkowej windy w trakcie prac, 
która musiała w wyniku tego zostać odremontowana. To 
wszystko jest na tyle kompromitujące, że - zdaniem W.M. - 
ci, których to dotyczy, uczynią wszystko, aby sprawa po
przez wywłaszczenie mogła zostać odłożona „ad acta”.
W.M. wyraził gotowość spłacenia wszystkich rzeczywi
stych kosztów remontu. Gotów jest to uczynić nawet na
tychmiast. Dlatego dziwne jest dążenie ZRZZK do wy
właszczenia obiektu. Dodać do tego należy, że uzasadnie
nie wniosku wywłaszczeniowego ZRZZK wydaje się moc
no naciągnięte. ZRZZK powołuje się bowiem na art. 7 
Ustawy z 22 IV 1959 r. o remontach i nadbudowie oraz o 
wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków (Dz.U. z 
1968 r., Nr 36, poz. 249), który jako podstawę do przejęcia 
wymienia przekroczenie 50% wartości obiektu po remoncie 
w stosunku do wartości przed remontem. ZRZZK utrzymu
je, że złożenie oświadczenia przez współwłaścicieli o goto
wości spłaty wierzytelności Skarbu Państwa powstałej z 
tytułu kosztów poniesionych w trakcie remontu nie ma za
stosowania, gdyż nie powstała ona w wyniku prac wykona
nych w odniesieniu do budynków usytuowanych poza stre
fą określoną w uchwale wojewódzkiej rady narodowej 
jako zespół dawnej zabudowy wymagający uporządkowa
nia. ZRZZK podkreśla, że tylko w odniesieniu do strefy nie 
objętej uchwałą możliwe jest zastosowanie przepisu art. 17 
ust. 2, dającego współwłaścicielowi możliwość złożenia o- 
świadczenia o gotowości spłaty wierzytelności, co automa
tycznie uniemożliwia wywłaszczenie nieruchomości w try
bie ustawy z 1959 r.
Jest to argumentacja prawnie logiczna, ale zarazem bardzo 
wyszukana. Swoisty „kruczek prawniczy”. Argumentacja ta 
nie jest jednak przekonywająca, jeżeli weźmiemy pod uwa
gę cały kontekst wydarzeń związanych z remontem. Nie 
mówiąc już o tym, że jest to dość nietypowa sytuacja, gdy 
inwestor zastępczy występuje z wnioskiem o wywłaszcze
nie nieruchomości, w której przeprowadzał remont Trzeba 
również pamiętać, że celem ustawy z 1959 r. nie jest wy
właszczanie (jest to możliwość, lecz nie obowiązek). Takie 
stanowisko wyraziło w tej sprawie Ministerstwo Gospo
darki Przestrzennej i Budownictwa, odpowiadając pismem 
z 1989.02.06 na skargę wniesioną przez W.M. Ponadto wy
właszczenie w tym wypadku nie powinno mieć miejsca, 

gdyż w przeszłości nie dochowano przewidzianego pra
wem trybu przejmowania obiektów do remontu. W szcze
gólności -jak twierdzi W.M. - nie wydano decyzji o rodza
ju i rozmiarze planowanych robót, jak również okresie 
przewidzianym na ich wykonanie, a także brak jest zezwo
lenia konserwatorskiego i pozwolenia budowlanego.

W 1988 r. W. M. dowiedział się z pisma adresowanego do 
niego z ZRZZK, że w 1973 r. decyzję remontową wydał 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu 
Dzielnicowego. Jego wnioski o doręczenie mu tej decyzji 
składane do różnych organów i instytucji nie zostały zała
twione pozytywnie. Dopiero w kwietniu 1989 r. ZRZZK 
przesłał mu jako załącznik do pisma z 17 kwietnia „ksero
kopię tej decyzji” (tak wyraźnie napisano w tekście). Tym
czasem załącznik ponad wszelką wątpliwość nie jest „kse
rokopią decyzji”, lecz „kserokopią odpisu decyzji sporzą
dzonego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza 
urzędowego.” W. M. ma poważne wątpliwości co do auten
tyczności tej „decyzji”. Jeżeli jednak mieliśmy przyjąć, że 
decyzja taka rzeczywiście była wydana - to dziwić musi 
fakt, że nie zachowała się żadne kopia, lecz tylko odpis. 
Poza tym była ona wadliwa już w chwili jej wydania - m.in. 
z rozdzielnika wynika, że nie mogła być doręczona wszyst
kim współwłaścicielom, gdyż sporządzono ją w mniejszej 
liczbie niż dyktowały to względy formalnoprawne. W ak
tach sprawy toczącego się postępowania wywłaszczenio
wego brak jest dowodów doręczenia tej decyzji, jak rów
nież jakichkolwiek dowodów na to, że jej wydanie poprze
dzone było postępowaniem administracyjnym. Ponadto w 
tej decyzji, w podstawie prawnej powoływany jest przede 
wszystkim art. 2 ustawy z 1959 , czyli ten przepis prawny, 
który według ZRZZK w powyższej sprawie nie ma zasto
sowania. Natomiast w pouczeniu prawnym tej (ewentual
nej) decyzji mówi się tylko o zabezpieczeniu wierzytelności 
państwa z tytułu wykonanego remontu, a ani jednym sło
wem nie wpomniano o możliwści wywłaszczenia po zakoń
czeniu remontu. Cała argumentacja podniesiona przez 
ZRZZK nie powinna być uwzględniona także z tego powo
du, że przed rozpoczęciem remontu nie określono wartości 
technicznej obiektów. Sporządzenie takiego elaboratu do
piero w 1988 r. (na zlecenie ZRZZK), a zatem praktycznie 
już po zakończeniu remontu nie może być ani obiektywne, 
ani też rzetelne. Dlatego trudno byłoby się dziwić W. M., że 
uważa, iż całe postępowanie wywłaszczeniowe zostało 
wszczęte na podstawie dość naciąganych podstaw praw
nych, a także że nie przestrzega się w nim zasady bezstron
ności, skoro organ prowadzący postępowanie podziela 
wniosek i argumentację ZRZZK (czemu dano wyraz w 
aktach sprawy). Zresztą - według W. M. - już naruszono 
wiele przepisów kpa. Jako przykład podaje m.in. dwa pi
sma. Z ich treści wynika, że najpierw został wezwany na 
rozprawę (nie odbyła się, gdyż zawiadomienie doręczono 
mu na dwa dni przed jej terminem, co natychmiast zostało 
przez niego podniesione), następnie po kilku tygodniach 
przysłano mu zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
wraz z nowym wezwaniem na rozprawę. Spór w tej kwestii 
trwa. Nie może jednak zakończyć się innym wynikiem, jak 
umorzeniem postępowania. Inna decyzja naruszałaby nie 
tylko obowiązujące przepisy prawa, ale i zasady współży
cia społecznego i zwykłe, ludzkie poczucie sprawiedliwoś
ci.
Nie można się w związku z tą sprawą nie oprzeć wrażeniu, 
że nadszedł już chyba najwyższy czas, aby zajęły się nią 
organy prokuratury.

Piotr Dobosz
Czerwiec 1989 r.



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Lwów - jaki byt I jakim widzieli go Polacy w okresie mię
dzywojennym? Stanisław Wasylewski (1885-1953), esei
sta i prozaik (m. In. Na dworze króla Stasia, Portrety pań 
wytwornych, Zycie polskie w XIX w.), twórca wielu szkiców 
z dziejów kultury polskiej, napisał także książkę zatytuło
wana Lwów, wydaną w serii „Cuda Polski” (Wydawnictwo 
Polskie R. Wegnera w Poznaniu). Znajduje się w niej pięt
naście szkiców prezentujących dzieje Lwowa, jego zaby
tki, sztukę I życie mieszkańców. Na nasze pytania autor 
książki odpowiedział w rozdziale pierwszym pt. Oblicze 
miasta. Odpowiadają na nie także ilustracje pochodzące z 
wystawy „Lwów na stare] fotografii”, eksponowanej w tym 
mieście w roku ubiegłym (wystawa była także pokazywa
na w Polsce). Zdjęcia ukazują Lwów z przełomu stuleci i 
początku naszego wieku. „Byle Ino umieć patrzeć trochę 
wgłęb”- kończy rozdział Stanisław Wasylewski, do cze

go obecnie w wypadku Lwowa zachęcać nas nie trzeba! 
Przy tej okazji warto poświęcić kilka słów zapomnianemu 
dziś autorowi książki o Lwowie. Urodził się w 1885 r. w 
Stanisławowie, ukończył Uniwersytet Poznański, praco
wał jako dziennikarz w „Gazecie Wieczornej” (1910-1914), 
byt redaktorem naczelnym „Gazety Porannej” (1915- 
1917), redaktorem lwowskiego „Szczutka” (1917-1920), a 
od 1927 r. redaktorem „Biblioteki Laureatów Nobla”. Po 
wojnie, na I zjeździe Związku Literatów Polskich w 1945 r. 
w Krakowie został - m. In. obok Ferdynanda Goetla - 
potępiony jako kolaborant i „wyrzucony ze społeczności 
polskiej". Zrehabilitowany, nie został jednak ponownie 
przyjęty do ZLP, odmówiono mu także wszelkie] pomocy. 
Stanisław Wasylewski, zasłużony dla kultury polskiej au
tor licznych dzieł o tematyce historycznej, umierał w 1953 
r. w skrajnej nędzy, opuszczeniu I zapomnieniu.

Oblicze 
miasta
Jest w zwyczaju nad Pełtwią tytułować się 
w listach wielmożnym panem. Inaczej obra
za. Dobry to zwyczaj w odniesieniu do 
Lwowa. Bo też istotnie wielmożne to mia
sto. Biedotach obdarty ale jurny. Urbs prin- 
ceps. Nie wstydzi się niczego ze swej 
przeszłości, posiada zato kart wiele takich, 
któremi zdoła innych zawstydzić.
Biedotach obdarty, wiekami sam przez się 
trwoniony i rozdawany. Warsztat roboty 
wszelakiej, który o siebie nie dbał tylko o 
jej wagę, jakość i daleki poza granicami 
miasta użytek.
Bywało, szczęście miał wyjątkowe. Dla in
nych krain »wschód« znaczyło, jakże czę
sto przez wieki, zniszczenie, pożogę, jasyr. 
Dla Lwowa również, lecz były czasy w któ
rych zarabiał na Turku czy innym Greku z 
ciepłych krajów. Ale to już dawno. Dziś 
miasto biedne. Statystyka uczy, że we Lwo-

1. Widok z wieży ratuszowej na północną część 
Lwowa (fot. z początku XX w.)
2. Plac Halicki (widoczny wóz tramwaju konne
go), w głębi pl. Bernardyński z kościołem bernar
dynów (fot. z XIX w.)
3. Plac Mariacki (ob. pl. Mickiewicza) - zdjęcie z 
początku XX w. przedstawia uroczystość złożenia 
wieńca pod pomnikiem Adama Mickiewicza
4.5. Rynek: pierzeja zachodnia (4) z kamienicami 
nr 31 (Baczewskich z 1923 r.) i nr 32 (Zipperów z 
1923 r.) (fot. po 1923 r.); w głębi ul. Trybunalskiej 
widoczna elewacja kolegium jezuitów; pierzeja 
północna (5) z kamienicami nr nr 43, 44 (Boczko- 
wicza) i 45 (Kudliczów i Hallerowiczów) (fot. z po
czątku XX w.)
6. Plac Św. Ducha (ob. pl.,1. Podkowy); z lewej 
masyw kościoła jezuitów, w gtębi wieża ratusza; 
na pierwszym planie „Fabryka cukrów Jana Hóf- 
lingera" (J. Hóflinger, zm. 1903, przemysłowiec, 
prezes korporacji cukrowników) (fot. z początku 
XX w.)
7. Hotel George'a przy rogu pl. Mariackiego (ob. 
pl. Mickiewicza) i ul. Akademickiej (ob. ul. T. 
Szewczenki)
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8. Dalszy ciąg ul. Akademickiej (ob. ul. T. Szew
czenki) (fot. z 1913 r.) ''
9.10. Teatry: Miejski (Wielki) (ob. Teatr Opery i 
Baletu im. I. Franki) (9) oraz Miejski Teatr Nowości 
w dawnym Coloseum (10) (fot. z początku XX 
w.)
11. Ul. Pańska (ob. ul. I. Franki); z lewej strony 
Lwowski Instytut Muzyczny (fot. z początku XX 
w.)

wie wśród każdych stu »pomieszkań« bę
dzie potowa z górą (58.5) klitek jednoizbo
wych, jakich w Poznaniu ledwo 16,3, a na
wet w Warszawie mniej, bo tylko 48,3. Na
tomiast na Lwów najwięcej w Polsce - w 
stosunku procentowym - adwokatów i le
karzy. Co 167-my mieszkaniec miasta jest 
lekarzem, na każdych zaś 421 mieszkań
ców wypada jeden adwokat.
Z wejrzenia miasto brzydkie, w stylu wie
deńskim, szablonowe. Bez twarzy i wyrazu. 
Chociaż są ludzie, którzy twierdzą inaczej. 
Znakomity uczony, powaga w dziedzinie 
sztuki, obcy nam zresztą prof. Śtrzygowski 
pisał przed wojną po niemiecku tak: „Wed
le powszechnego mniemania Lwów jest 
miastem nudnym, rozciągniętem na płasz
czyźnie, podtug szablonu krzyżujących się 
systematycznie ulic, ot, coś jak gdyby 
Mannheim. Urzędnicy, wojsko, emeryci, a 
wszystko to ugarnirowane ponadto polski
mi żydami; cóż w tern ciekawego? Jestem 
prawie przekonany, że sami Lwowianie są
dzą podobnie o swem mieście. A przecież 
mieszkają oni w prawdziwym raju! Gdyby 
Lwów miał rzekę, należałby do najpiękniej
szych miast na świecie... Jest jednak mia
stem nie tylko pięknem - w porównaniu z 
Krakowem - posiada własną, odrębną fiz
jonomię, a to dzięki czynnikom, które odra- 
zu zwracają uwagę przybysza, że dotarł do 
granic zachodnioeuropejskiej kultury«...
Tyle prof. Śtrzygowski. Jeszcze bardziej u- 
przejmym byt Jerzy Brandes, który podej
mowany gościnnie przez obywatelstwo 

Lwowa w r. 1898 odpłacił się w swej książ
ce »Lwów« (Altenberg, 1900) uwagą, że 
Kraków nie odpowiedział jego oczekiwa
niom (!), Lwów zaś, obok wielu innych oso
bliwości posiada aż trzech arcybiskupów, 
czego prócz Rzymu nie spotka się w żad- 
nem innem mieście na świecie.
W stpśunku do swej wielkości miasto ma 
podobno najwięcej parków i ogrodów 
wśród wszystkich miast Europy. Kiedy 
Austrjacy w czasie zajęcia Lwowa przez 
Rosjan chcieli zohydzić ich w opinji wy
gnańców, rozpuścili w prasie pogłoskę, że 
Mikołaj II kazał wyrwać z korzeniami 
wszystkie drzewa w parku stryjskim.
Na palcach policzyć natomiast zabytki 
Lwowa i piękności starej architektury. Na
poleon nigdy, na szczęście, nie zawadził o 
Lwów, a gdyby zajrzał, niewiadomo, coby 
wybrał: Czarną Kamienicę czy Kaplicę Boi- 
mów? Z Wilna, wiadomo, chciał pono prze
nieść żywcem do Francji kościół św. Anny, 
Poznaniowi wziąłby ratusz, z Wenecji u- 
wiózł rumaki św. Marka. Lekkomyślne pod 
względem stosunku swego do przeszłości 
nie chciało miasto słuchać przestrogi wyry
tej na jednej ze starych łyżek w jego mu
zeum: »Przy każdej sprawie pomni o sła
wie". Nie dbało o materjalną sławę. Naj
pierw bo dbać nie mogło, leżąc na bitew
nym froncie. Nie same jednak wojny i oblę
żenia gołociły Lwów. Ogień również. Obli
czono, że od jagiellońskich do saskich cza
sów ulegało miasto pożodze mniej więcej 
co siedemnaście lat! Lecz zawsze odra
dzało się z popiołów nowe. Stąd poszedł 
brak wszelkiej ambicji konserwowania. 
„Społeczność lwowska - powiada Szoło
wski - bez różnicy zawodów, wyznań i na
rodowości zawarła jakby jakieś przymierze 
celem doszczętnego obrania miasta ze 
wszystkiego co mogło przypominać sześć 
wieków przeszłości*. Dopomógł Józef II, 

znosząc szereg starożytnych kościołów z 
mnóstwem dzieł sztuki, mennica wiedeń
ska czasu wojen napoleońskich zniszczyła 
lwowskie złotnictwo, policjant Metternicha 
konfiskował broń starożytną, której pełne 
były oba arsenały. Pocóż zresztą szukać 
dalej? Zbieracze lwowscy trudem życia ca
łego gromadzili skarby sztuki dla Wawelu. 
Nawet przyroda pomagała ludziom w nisz
czeniu dokumentów przeszłości. Tak było z 
dębem Grottgera. Drzewko, chowane dłu
go przez narzeczoną w doniczce, posadzo
no w ogrodzie jezuickim. I oto dodany mu 
dla ozdoby bluszczyk leśny, owinął się 
wnet wokół cienkiego pnia, dosięgnął ko
rony i zdusił dębinę pamiątkową, tak, jak 
pałacyk Fredry wykreśliło z powierzchni 
ziemi prawo nowej kamienicy. Więc jakże 
mieć pretensję do średniowiecza?
To prawo nowej kamienicy bywa w różnych 
czasach różne. Tak jak prawo stroju i kultu
ry ducha. Nie zawsze groźne, niszczyciel
skie. Często wspaniałe, twórcze i krzepią
ce.
Lecz trzeba mieć szczęście. Miał je Kraków 
od średniowiecza począwszy, aż do pier
wszej potowej XIX stulecia. Miał je Kazi
mierz nad Wisłą i czasem Wilno, miała je 
stanisławowska Warszawa. Lwów nato
miast nie miał szczęścia. Rozwój miasta 
nowoczesnego przypadtna chwile upadku, 
na okres groźnych i niszczących praw no
wej kamienicy. Zabudowywano je w cza
sach złych. Nierównomiernie i cząstkowo. 
Na szczęście! Dlatego trudno zdefiniować 
oblicze architektoniczne miasta. Przesz
łość nie wyraziła się nigdzie w jakiemś 
większem dodatniem skupieniu. Natomiast 
wyrażała się w skupieniach złych. Niema 
dzielnic, któreby nadawały ton, zdolne po
rwać podróżnika. Natomiast są połacie 
całe dewastujące piękno nawierzchni, są 
zmarszczki, wole i garby, o których trzeba

15
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12. Ziemski Bank Kredytowy przy ul. 3 Maja (ob. 
prospekt Lenina)
13. Austriacka rekwizycja miedzianych dachów 
katedry w 1917 r. na zdjęciu Józefa Jaworskie
go
14. Gmach Politechniki Lwowskiej (fot. z począt
ku XX w.)

prędko zapomnieć. I które nie dadzą się 
naprawić.
O nowoczesnym wyglądzie stolicy Galicji 
decydowały dość bezmyślnie względy u- 
żytkowe: Kamienica czynszowa z »Wid- 
nia«.

Więc chodzisz po ulicach miasta, często z 
uczuciem tern samem, jak po nowoczes
nym Poznaniu z epoki zaboru. Zamykając 
oczy na barbarzyństwo, któremu nie jeste
śmy winni.
Zamykać trzeba nieraz oczy na ulicach 

Lwowa. By je na chwilę otworzyć w tern 
większym zadziwię. Bo to i owo się znaj
dzie pod przykryciem brzydactwa - pięk
ne.
Byle ino umieć patrzeć trochę w głąb.

Stanisław Wasylewskl
16
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Zabytki Lwowa 
oczekują pomocy

W ostatnim czasie zjawiamy się we Lwowie coraz 
częściej. Odnajdujemy w nim żywe wciąż piękno i 
bogactwo wielu stuleci, dobrze świadczące o roli, 
jaką odgrywał na południowo-wschodnich zie
miach Polski w niedawnej jeszcze przeszłości. 
Wielu z nas, jak piszący te słowa, wędruje ścież
kami cmentarza Łyczakowskiego czy Janowskie
go ku rodzinnym grobowcom lub przystaje w za
dumie przed elewacjami domów niegdyś rodzin
nych, w przestrzeni historycznej starego Lwowa 
jakże niewiele zmienionego, z blaskiem urody tak 
opiewanej i wzruszającej.
Korzystając z kolejnej sposobności, a przyjmując 
z wdzięcznością niezawodną i fachową opiekę p. 
Włodzimierza Wójcika z Instytutu Restauracji His
torycznych Zabytków Lwowa i obwodu lwowskie
go oraz na ogół uprzejmą życzliwość dyrekcji roz
maitych instytucji zarządzających zabytkami lwo
wskimi, mogłem dość wnikliwie ocenić stan i per
spektywy trwania czołowych pomników architek
tury mego rodzinnego miasta. Dzielę się więc 
garścią uwag o problemach najbardziej palących 
i obiektach szczególnej wagi - polskich kościo
łach Lwowa symbolizujących rozmaite stadia ro
zwoju tego klejnotu Rzeczypospolitej, a niedo
stępnych dotąd dla turystów.

1. Kościół bernardynów

Kościół I klasztor bernardynów są po katedrze 
łacińskiej (zob: „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 
1989) najbardziej monumentalnym zespołem 
rzymskokatolickiej architektury sakralnej. Jego 
wyjątkowość w dzisiejszym pejzażu Lwowa pole
ga na tym, że całkowicie ocalał wystrój i wyposa
żenie wnętrza kościoła, a opiekę nad nim spra
wuje dyrekcja lwowskiej Galerii Obrazów. W tej 
ogromnej trzynawowej bazylice wzniesionej w 
pierwszej ćwierci XVII w. (architekci: Paweł Rzy
mianin, Ambroży Przychylny, Andrzej Bemer) u- 
chował się w znakomitym stanie komplet pięt
nastu złoconych późnobarokowych wielokondy
gnacyjnych ołtarzy, wypełnionych bogatą orna
mentyką i rzeźbą figuralną., wykonanych w latach 
1730-1740 przez Konrada Kutschenreitera i To
masza Huddera, z użyciem motywów regencji. 
Ten najbogatszy we Lwowie twór stylu regencji 
ma zresztą odpowiednik w znakomitych efektach 
pracy wspomnianych obu artystów przy wystroju 
i ołtarzu kaplicy Najświętszego Sakramentu w ka
tedrze (1733-1740) z fundacji małżonków Jano
sza i Teofili Wiśniowieckich, kasztelanostwa kra
kowskiego.
Zespół bernardyński - to obecnie najdonioślej
szy skarb lwowskiego baroku zamknięty w ma- 
nierystycznej architekturze. Za wspaniałym ażu
rowym ołtarzem głównym znajduje się nadal na 
ścianie absydy obraz „Ukrzyżowanie” Franciszka 

Lekszyckiego (1679 r.). W trójbocznie zamknię
tym prezbiterium (chórze zakonnym)- ocalały, 
choć już z pewnymi defektami, rzeźbione stalle z 
XVII w. (dzieło brata zakonnego Pawła z Bydgosz
czy), a także przedmiot najgłębszego kultu Pola
ków ziemi czerwieńskiej - sarkofag z czerwonego 
marmuru bł. Jana z Dukli, patrona polskiego Lwo
wa, któremu obrońcy miasta w 1648 r. przed ata
kami hord Kozaków i Tatarów powierzyli w mod
litwie pomyślny los Ojczyzny. Jego kolumna, wy
stawiona w podzięce w 1649 r., wciąż zdobi pla
cyk przed kościołem, choć już bez posągu. Do 
zachowanych skarbów kościoła bernardyńskie
go trzeba dodać: obraz apoteozy bł. Jana z Dukli 
(1677 r.), nieoszacowanej wartości dokumenta
cyjnej cykl 100 kwater - tablic ukazujących cuda 
tego świętego wraz z inskrypcjami komentarza (a 
więc malowany „liber miraculorum" dla poucze
nia pątników) z XVII w., rokokowe freski brata 
Mazurkiewicza (ok. 1753 r.) na ścianach i sklepie
niach (kolebkowych w głównej, a krzyżowych w 
bocznych nawach), wreszcie dobrze utrzymane 
epitafia polskie: Franciszki Dunin-Borkowskiej 
(1852 r.), Emila Tarnawskiego (1892 r.) i Zygmunta 
Samolewskiego (1898 r). Dyrektor lwowskiej Ga
lerii Obrazów Borys Woźnicki, niestrudzony w ra
towaniu zabytków tej ziemi, przeniósł tu ze zde
wastowanego kościoła w Felsztynie ołtarz funda
cji Herburtów z końca XVII w. p.w. Św. Anny Sa
motrzeć, prześliczne dzieło późnego renesansu 
(z ornamentem okuciowo-zawijanym), trójosiowy 
i dwukondygnacyjny, zdobiony malarstwem wy
trawnego pędzla.
Ta skąrbnica sztuki wymaga intensywnej pomocy 
ze strony naszych ekip konserwatorskich. Prowa
dzony od lat remont kościoła przy pomocy nie-
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2. Szczyt wschodni kościoła bernardynów
3. Kościół jezuitów
4. Fragment bocznej elewacji kościoła jezuitów
5. Klasztor trynitarzy przy kościele Św, Mikołaja
6. Kościół Św. Jana Chrzciciela

(zdjęcia: Tadeusz M. Trajdos)

wielu miejscowych konserwatorów przyniósł zbyt 
nikte efekty: prace prowadzone są dopiero w 
części prezbiterium. Przy ogromie wnętrza koś
cioła zwiększenie liczby fachowców zaangażowa
nych w konserwację wydaje się naglące i ko
nieczne. W rozmowie ze mną pracownicy miejs
cowego urzędu konserwatorskiego przyznali, że 
powitaliby z zadowoleniem pomoc i obecność 
doświadczonych kolegów z Polski. Szczególnie 
pilne są prace chroniące dach i sklepienie koś
cioła. W czasie ulewnych deszczy na posadzkę 
ciekną istne potoki wody, zagrażając głównie fre
skom, ale w dalszej kolejności - także bezcen
nym ołtarzom. Uważam, że zaangażowane już we 
współpracę na terenie Lwowa zespoły PKZ-tów 

powinny zwrócić się w trybie pilnym do dyrekcji 
lwowskiej Galerii Obrazów z propozycją szero
kiego udziału w robotach prowadzonych w ze
spole konserwatorskim. Najpierw muszą się tu 
jednak zjawić solidni dekarze.

Kościół jezuitów, dzieło na wzór II Gesu wznie
sione w latach 1613-1635 kosztem Elżbiety Sie- 
niawskiej (arch. G. Briano), budzi wielkie rozgory
czenie. Już z zewnątrz widać wybite szyby, fatalny 
stan dachu, rosnące na nim drzewa. Utrzymanie 
tej budowli należy do dyrekcji Biblioteki Nauko
wej im. Stefanyka, czyli sukcesora Ossolineum. 
Pomieszczono tu magazyn dubletów - w warun
kach stanowczo nieodpowiednich (także dla 
książek), w ciasnocie wysokich drewnianych re
gałów, zarzuconych stosami literatury, przy du
żym zagrożeniu pożąrowym.
W tej sytuacji z wielkim zadowoleniem odnotowa
łem, że we wnętrzu zachowało się: osiem bocz
nych ołtarzy rokokowych (około połowy XVIII w., 
po rekonstrukcji z fundacji Dzieduszyckich) wraz 
z rzeźbami wolno stojącymi, natomiast bez obra
zów, które całkowicie zniszczono, ołtarze kaplic

ia
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bocznych, retabula zdobione płaskorzeźbami, 
ambona (1844 r.), chór muzyczny oraz niektóre 
grobowce i epitafia, m.in. Karola Wyżyckiego (ro
kokowe) oraz Jerzego i Marii Dzieduszyckich 
(1753 r.). Rozpoznanie wszystkich reliktów hamu
ją ciasno ustawione półki tego „magazynu", na 
ogół przylegające do ołtarzy przyfilarowych. Pięk
ne freski Echsteinów (1740 r.) na sklepieniach 
empor nad nawami bocznymi, na sklepieniu 
nawy głównej i bocznych są zagrożone dziura
wym dachem. Woda deszczowa już spowodowa
ła znaczne ubytki w malowidłach nawy głównej. 
Zebrane przeze mnie wiadomości pozwalają jed
nak na trochę nadziei. Istnieje projekt (co prawda 
o 40 lat za późno) przeniesienia w końcu 1989 r. 
magazynu dubletów do adaptowanych już po
mieszczeń Cytadeli lwowskiej. Do pustego wnę
trza świątyni jezuitów mogłyby wówczas wkro
czyć ekipy polskich konserwatorów. Nie jest jed
nak nadal jasne, jakim celom służyć będzie póź
niej to wnętrze. Można tylko wyrazić życzenie, aby 
powróciło do funkcji, dla jakich zostało wzniesio
ne, tym bardziej, że podobnie jak u bernardynów, 
zachowało znaczną część wystroju. Wiadomość z 
ostatniej niemal chwili podsyca iskrę optymizmu: 
Fundacja Kultury Polskiej otrzymała wreszcie 
zgodę na rozpoczęcie remontu dachu tego koś
cioła. Być może pozwoli ocalić to, co z dawnego 
piękna pozostało wewnątrz: większość fresków, 
pilastry i belkowanie w porządku kompozytowym, 
złocone tarcze herbowe na licach pilastrów, po
tężny rokokowy ołtarz główny z wiedeńskim ob
razem Ukrzyżowania (1839 r.), prześliczny rysu
nek ażuru regencyjnych balustrad empor nad ar
kadami międzynawowymi. Wielkim i ambitnym 
zadaniem byłaby renowacja olbrzymiej kompozy
cji iluzjonistycznej, typowo jezuickiej, na masyw
nej kolebce nawy głównej, najbardziej narażonej 
na zacieki. Uczyńmy wszystko, aby to uratować!

Kościół Św. Mikołaja, obok dawnego klasztoru 
trynitarzy, przy tzw. starym uniwersytecie, zbudo
wany w 1745 r. (fundacja Samuela Muchowieckie- 
go i Jana Jabłonowskiego) pełni dziś funkcję ma
gazynu biblioteki obecnego uniwersytetu we 
Lwowie. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest utrzy
many i pielęgnowany o wiele staranniej i umiejęt
niej niż kościół jezuitów. Kościół ma trzyprzęsło- 
wy korpus bazylikowy, krótkie prostokątne pre
zbiterium i sklepienia krzyżowe. O jego wdzięku 
stanowi subtelna regencyjna dekoracja stiukowa 
(wykonał ją brat zakonny Pieczycki po 1720 r.): 
kampanule (dekoracje ze zwróconych w dół 
kwiatów) i gięte listwy na sklepieniach, zdwojone 
muszle i główki „espagnollette” w nawach bocz
nych. Na to nałożyły się ozdoby rokokowe z okre
su pracy Sebastiana Fesingera (po 1745 r.): wici 
różane, medaliony i rocaille (ornament asyme
tryczny ) na trzonach parzystych pilastrów, gięta 
balustrada chóru muzycznego i wreszcie zacho
wany komplet ołtarzy z rzeźbami wraz z ołtarzem 
głównym św. Trójcy (1743 r.), gdzie w misterny 
sposób splatają się regencyjne kraty z kogucimi 
grzebieniami rokoka. Jak wszędzie, bezlitosnemu 
zniszczeniu uległy obrazy ołtarzowe. Na szczęś
cie sklepienie jest tutaj w dobrym stanie, regały i 
pomosty z książkami nie gniotą rzeźb, pozosta
wiając sporo przestrzeni w nawach, a dostęp do 
ołtarzy jest na ogół swobodny. Jednak i ten koś
ciół zasługuje na pedantyczną inwentaryzację, a 
także dokumentację fotograficzną.

Wielka świątynia karmelitów bosych (Św. Mi
chała Archanioła) przeżywa generalny remont, 
który dobiega końca. Jest już przeznaczona na 
cele muzealne.

Na Podzamczu stoi wciąż prześliczny w sylwecie 
barokowy kościół Św. Marcina (fundowany w 
1630 r., odbudowany w 1736 r. w obecnej posta
ci), pierwotnie karmelitów trzewiczkowych, potem 
przy szpitalu Wojska Polskiego. To z niego po
chodzi niezwykłej piękności rokokowy krucyfiks 
ze sżkoły mistrza Pinzla ocalony przez dyr. Bory
sa Wożnickiego i eksponowany na wystawie ro
koka lwowskiego w Olesku. Nie mogłem stwier
dzić, czy we wnętrzu kościoła uchowały się roko
kowe freski Stroińskiego, gdyż użytkuje go baza 
transportowa, a jego elewacja sprawia wrażenie 
przygnębiającego zaniedbania.

Drugi dominikański rokokowy kościół Lwowa - 
Św. Marli Magdaleny pełni funkcję sali koncerto
wej. Trzynawowy, pięcioprzęsłowy korpus bazyli
kowy zachował sklepienia kolebkowe na gurtach 
w nawie głównej, żaglaste w nawach bocznych, a 
krzyżowe w niższym prezbiterium. Ścianę ołtarzo
wą zasłania tu kotara, podium koncertowe usta
wiono pod chórem organowym. Wewnątrz z dzieł 
mistrzów rokoka - Urbanika i Fesingera - nic nie 
ocalało.

Wypada wreszcie nadmienić, że kościół karmeli
tów bosych fundacji Sobieskich - to obecnie sie
dziba Urzędu Miar i Jakości. Biurowe boksy za
pełniły nawę i transept, ale nie zniszczono przy
najmniej architektury wnętrza - sklepień krzyżo
wych, ślepej kopuły na skrzyżowaniu transeptu i 
nawy, pilastrów jońskich i ślepych arkad przy
ściennych. Na wciąż dumnej fasadzie majaczy 
zatarta tablica fundacyjna. Bywało i gorzej - koś
ciół Św. Anny dotąd jest sklepem meblowym. Są 
wszakże i zdarzenia wielce pomyślne. Rozpoczę
to odbudowę neogotyckiego kościoła św. Elż
biety, dotąd w ruinie, a prace prowadzi tam bry
gada spółdzielcza złożona z miejscowych Pola
ków.

I oto na koniec zmierzamy do najstarszego koś
cioła katolickiego Lwowa - Św. Jana Chrzcicie
la. Tu Konstancja Węgierska, żona księcia Lwa I, 
umieściła pierwszych dominikanów (w drugiej 
połowie XIII w.). W kościółku tym przeprowadzo
no neoromańską przebudowę w 1886 r. (proj. J. 
Zacharjewicz). Obecnie dokonuje się jego rekon
strukcji w celu uwydatnienia struktury pierwotnej 
z przeznaczeniem na cele muzealne. Tymczasem, 
jak to wnikliwie dostrzegł p. Włodzimierz Wójcik, 
wyniki tych prac już nadwątliły ów fałszywy pie
tyzm, który raczej winien być okazany stuleciom 
rozkwitu miasta w państwie polskim. Odsłonięty 
wątek muru prezbiterium dowodzi, że wzniesiono 
go (w tej postaci) posługując się wątkiem cegieł 
tzw. polskim gotyckim, a więc zapewne w drugiej 
połowie XIV w., gdy kościół Św. Jana przez pe
wien czas służył Ormianom unitom, by następnie 
stać się beneficjum prepozytury farnej, a potem 
katedry łacińskiej Lwowa. A więc kolejna pamiąt
ka z polskich losów Lwowa.

Tadeusz M. Trajdos

Trzy Krzyże 
w Wilnie
Turyści, którzy odwiedzają Wilno mają już 
okazję podziwiać zrekonstruowany pomnik 
Trzech Krzyży projektu Antoniego Wiwul- 
skiego. Pomysł odbudowania pomnika, 
wysadzonego z polecenia miejscowych 
władz w 1951 r., powstał w 1988 r. Głównym 
inicjatorem oraz kierownikiem wykonywa
nych całkowicie społecznie prac był lite
wski architekt Henrikas Silgalis. To, że Li
twini postanowili zwrócić Wilnu jeden z 
jego charakterystycznych pomników, jest 
znakomitą okazją do przedstawienia histo
rii trzech krzyży oraz przypomnienia autora 
pomnika ustawionego na Górze Trzykrzy- 
skiej w 1916 r.
W 1582 r. Maciej Stryjkowski w swojej kro
nice pierwszy raz przedstawił historię mę
czeństwa 14 franciszkanów prowadzących 
działalność misyjną na terenie Wilna. Fran
ciszkanie mieli być sprowadzeni do Wilna z 
Polski przez Piotra Gasztołda, możnowład- 
cę litewskiego, zaufanego wielkiego księ
cia Olgierda. On miał „swoim nakładem” 
zbudować w Wilnie klasztor dla sprowa
dzonych zakonników i dać im odpowiednie 
uposażenie. Korzystając z pomocy Ga
sztołda, franciszkanie „poczęli byli rozmna
żać wiarę chrześcijańską z wielką pilnoś
cią, pogaństwo od brzydliwych bałwo- 
chwalstw odwodząc. Ale gdy Gastołd odje
chał do Tykocina, wnet się pospólstwo 
wszystko pogańskie gwałtownie rzuciło na 
on klasztor, dobywając mnichów, a gdy 
snadnie wrota drewniane wybili, siedmi ich 
poimali i wywiedli na rynek a ściąć ich ka
zali, a drugich siedmi między Łysymi Góra
mi dogoniwszy, na krzyże k temu uczynio
ne, gwoździami za ręce i za nogi poprzybi- 
jali i wrzucili do Wiliej rzeki mówiąc: «Pty- 
wajcie na tym naczyniu waszym, któreście 
nam chwalić kazali i o którymeście nas u- 
czylk Pochował ich ciała po tym Gastołd z 
wielkim płaczem na tym miejscu, gdzie dziś 
sad biskupi przed kościołem ś. Krzyża i 
słup tam drewniany nad ich mogiłami stoi. 
(...) Działo się to w Wilnie roku 1332"’.
Jak dowodzą historycy, opisane przez 
Stryjkowskiego wydarzenia nie są auten
tyczną historią, lecz legendą, nie jest także 
historyczną postać Gasztołda2. Według Je
rzego Ochmańskiego ta oraz inna opo
wieść o wymordowaniu w Wilnie franci
szkanów - to legendy ułożone dla wzmoc
nienia świeżo wprowadzonego na Litwę 
chrześcijaństwa, przez szerzenie kultu 
świętych męczenników za wiarę3. Nie 
miejsce tu dociekać, czy opis Stryjko
wskiego jest historią prawdziwą, czy legen
dą, dla nas ważne jest to, że w końcu XVI w. 
znana była wszystkim wilnianom ta historia 
i że była traktowana jako prawdziwa.
Według tradycji dla uczczenia zamęczo
nych franciszkanów ustawiono na miejscu 
ich kaźni, na Łysej Górze, trzy drewniane 
krzyże. Miały one tam stać „od najdawniej-
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szych czasów".4 Czy byto tak naprawdę 
trudno dzisiaj stwierdzić, gdyż brak jest od
powiednich źródeł potwierdzających infor
mację pochodzącą z czasów późniejszych. 
Pierwsza informacja źródłowa o ustawieniu 
trzech krzyży pochodzi dopiero z 1740 r„ 
kiedy w Wilnie rozwieszono afisze takiej 
treści:,, W przyszłą, da Pan Bóg, Niedzielę, 
to jest 11 września, o godzinie wtórej z po
łudnia, będą się prowadziły trzy krzyże, od 
kościoła oo. Franciszkanów, na Łysą Górę, 
przy procesyonalnej Archibractwa Męki 
Pańskiej i oo. Franciszkanów asystencyi, 
na pamiątkę siedmiu Franciszkanów na tej 
Górze za Wiarę Chrystusową Roku 1333 w 
miesiącu Marcu pokrzyżowanych. Iść bę
dzie ta procesya przez Rynek, aby oraz 
uczyniła pamiątkę, iż tam tegoż roku i dnia 

drugich siedmiu Franciszkanów okrutnie u- 
mordowanych za Wiarę Świętą pościnano. 
Na którą procesyą pomienieni oo. Franci
szkanie łask waszych zapraszają - Roku 
1740"5.
Ustawione podczas tej uroczystości krzyże 
stały jako pamiątka tragicznych wydarzeń z 
czasów panowania w. księcia Olgierda aż 
do 1869 r„ kiedy już doszczętnie spróch
niałe same się zwaliły6. Stojąc ponad 120 
lat na centralnym wzgórzu miasta zrosły się 
z jego krajobrazem, naturalną więc reakcją 
wilnian na ich zniszczenie była chęć posta
wienia na tym miejscu nowych. Niestety, 
było to wówczas już niemożliwe ze wzglę
du na brak pozwolenia władz carskich, któ
re na obszarze tzw. ziem zabranych tępiły 
katolicyzm oraz wszelkie symbole tej wiary

1. Rycina z XVI w. (?) przedstawiająca męczeń
stwo 14 franciszkanów
2. Pamiątka budowy pomnika na Górze Trzykrzy- 
skiej - wydawnictwo okazyjne z 1916 r.
3. Antoni Wiwulski (1877-1919) - twórca pomni
ka
4. Pomnik Trzech Krzyży w okresie międzywo
jennym 

jako główną podporę polskości na tym te
renie. Taki stan rzeczy trwał do pierwszej 
wojny światowej. Wilnianie próbowali jesz
cze manifestować swoje przywiązanie do 
tej pamiątki religijnej przez potajemne sa
dzenie na miejscu trzech krzyży trzech to
pól; policja jednak bardzo szybko je usu
wała jako ciągle groźny symbol7.
Podczas pierwszej wojny w wyniku ofensy
wy niemieckiej na froncie wschodnim, 19IX 
1915 r. w Wilnie nastąpiła zmiana okupan
tów - teraz o losach miasta decydowali 
Niemcy. Ich późniejsze niepowodzenia na 
frontach Wielkiej Wojny skłoniły władze o- 
kupacyjne do czynienia pewnych ustępstw 
na rzecz mieszkańców okupowanych tery
toriów, dla pozyskania ich dla siebie. Taką 
sytuację zręcznie wykorzystał administrator 
apostolski, biskup Kazimierz Mikołaj Mi- 
chalkiewicz, który zainicjował i pokierował 
budową nowych krzyży. Z wyborem odpo
wiedniego architekta nie byto problemu. W 
Wilnie pracował właśnie odpowiedni czło
wiek - Antoni Wiwulski, twórca pomnika 
Władysława Jagiełły (czyli Grunwaldzkie
go) w Krakowie.
Antoni Wiwulski (1877-1919), syn Adelajdy 
Karpuszko i Antoniego Wiwulskiego uro
dził się w Totmie (gubernia Wołogda). Ro
dzice artysty pochodzili z rodzin szlache
ckich osiadłych na Litwie, jednak ze wzglę
du na złą sytuację materialną musieli wyje
chać w głąb Rosji, gdzie Wiwulski senior 
otrzymał pracę. Rzeźbiarstwem Antoni Wi
wulski zainteresował się prawdopodobnie 
w czasie nauki w konwikcie oo. jezuitów w 
Chyrowie (wtedy zabór austriacki), gdzie 
duże wrażenie zrobiły na nim rzeźby wyko
nywane przez o. Jana Beyzyma - później
szego misjonarza na Madagaskarze8. Po
nad rzeźbę Wiwulski przedkładał jednak 
architekturę, stąd też po ukończeniu kon
wiktu wstąpił do Akademii Architektury w 
Wiedniu, którą ukończył w 1901 r. z odzna
czeniem. Ż Wiednia artysta wyruszył do Pa

ryża, aby doskonalić swoje umiejętności w 
Akademii Sztuk Pięknych. W Paryżu Wiwul
ski był dość częstym gościem Władysława 
Mickiewicza, który uchodził za przewodni
czącego Polonii. Właśnie u Mickiewicza 
poznał on Ignacego Paderewskiego, który 
szukał wtedy artysty mogącego wykonać 
pomnik dla uczczenia pięćsetnej rocznicy 
zwycięstwa pod Grunwaldem. Po bliższym 
poznaniu młodego architekta i rzeźbiarza, 
Paderewski zdecydował się powierzyć mu 
wykonanie pomnika, który miał stanąć w 
Krakowie. Zanim jednak Wiwulski przystą-
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pił do pracy, Paderewski musiał mu zafun
dować pobyt w Szwajcarii, gdzie leczono 
go z gruźlicyj której nabawił się w Paryżu. 
Dopiero po kuracji był on zdolny do nor
malnej pracy. Dzięki osobie fundatora i 
okazji, z jakiej był wykonany, krakowski 
pomnik przyniósł jego autorowi sławę 
wśród rodaków.
Kolejnym znaczącym dziełem Wiwulskiego 
miał być kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Wilnie. W momencie wybu
chu wojny kościół był w trakcie budowy, 
ukończono nawę główną, boczne kaplice, 
zaczęto wznosić prezbiterium i wieże. Gdy 
Niemcy wkroczyli do Wilna w 1915 r. Wi- 
wulski nadal pracował przy kościele i właś
nie w tym czasie biskup Michalkiewicz za
proponował mu wykonanie trzech nowych 
krzyży, tym razem w formie pomnika. 
Artysta zafascynowany możliwościami żel
betonu postanowił, że monument zostanie 
wykonany właśnie z tego materiału. Zapro
ponowana przez Wiwulskiego forma pom
nika znakomicie sprawdziła się w plenerze: 
proste, białe betonowe krzyże uzupełniały 
panoramę miasta, na którą składały się wi
leńskie wzgórza oraz gotyckie, barokowe i 
klasycystyczne budowle. Realizacją pro
jektu kierował inż. Teofil Szopa. Pomnik zo
stał wzniesiony dzięki hojnym składkom 
pieniężnym wilnian. Ci, którzy nie mogli o- 
fiarować pieniędzy, pomagali przy wzno
szeniu krzyży. Pomnik był gotowy w czerw
cu 1916 r. Intencję jego wystawienia wyjaś
nia łaciński napis umieszczony na płasz
czyźnie podstawy środkowego, najwyższe
go krzyża: PAX PRIMIS XTI OPERARIIS IN 
LITUANIA ORD: S: FRANCISCI AEVO XIV 
VILAE OCCISIS VEL MAXIME VII MARTY- 
RIBUS, HOC IN MONTE CRUCIFIXIS

CHRISTIFIDELES, SAEVIENTE BELLO A- 
TROCISSIMO, AD IMPLORANDAM OPEM 
DIVINAM ET PACEM, CRUCES HAS, IN 
LOCO PRIMAEVARUM, CONSTRUXE- 
RUNT ET DEDICARUNT. AD: MCMXVI.
Po polsku tekst ten brzmi następująco: 
„Pokój pierwszym pracownikom Chrystu
sowym na Litwie, zakonu św. Franciszka w 
XIV wieku, w Wilnie zabitym, szczególnie 
siedmiu męczennikom, na tej górze ukrzy
żowanym. Wyznawcy Chrystusowi, w cza
sie srożącej się okrutnej wojny, dla upro
szenia pomocy Bożej i pokoju, te krzyże, 
na miejscu pierwotnych odbudowali i po
święcili. R.P. 1916”-9.

Dzięki pomnikowi Wiwulskiego Wilno zy
skało nowoczesną kompozycję, wykonaną 
z materiału, który, mimo że wynaleziony w 
1849 r„ dopiero zaczął wchodzić w użycie 
na szerszą skalę w budownictwie, w sztuce 
zaś był w ogóle rzadko stosowany. Niecałe 
trzy lata po odsłonięciu Trzech Krzyży, An
toni Wiwulski zmart 10 stycznia 1919 r„ bę
dąc jedną z ofiar tzw. samoobrony wileń
skie], Pochowany został w Wilnie, w nigdy 
nie ukończonym kościele Najświętszegió 

Serca Pana Jezusa. Zwłoki Wiwulskiego 
spoczywały tam do 1964 r. Kiedy przebu
dowano kościół na pałac kultury, ciało jego 
przeniesiono na cmentarz na Rossie.10
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Artysta zmarł, ale pozostały jego dzieła. 
Niestety, nie wszystkie dotrwały do na
szych dni. Krakowski pomnik, który przy
niósł mu sławę, wysadzili w powietrze 
Niemcy po zajęciu miasta w czasie ostat
niej wojny. Trzy Krzyże przetrwały wojnę, 
nie przetrwały jednak nadgorliwości miejs
cowych decydentów. W 1951 r. górujący 
nad miastem pomnik został wysadzony w 
powietrze, aby nie drażnił przypadkiem 
swoim widokiem mającego odwiedzić Wil
no Mołotowa. I znowu musiało upłynąć pra
wie 40 lat, aby wilnianie ponownie mogli 
się upomnieć o swój pomnik. Tym razem z 
inicjatywą wystąpili Litwini, którzy począt

kowo chcieli odbudować krzyże jako pom
nik ofiar stalinizmu.-- Inicjator odbudowy, 
arch. Henrikas Silgalis przekonał innych, że 
byłoby to nieuczciwe wobec twórcy pomni
ka, gdyby odbudować jego dzieło z inten
cją uczczenia innych wydarzeń niż te, któ
rym był poświęcony pierwotnie. Jak by na 
to nie patrzeć, pomnik jest też swego ro
dzaju ofiarą stalinizmu. Tak więc postano
wiono odbudować go takim, jaki był, z tym 
samym napisem.
Do grudnia 1988 r. całkowicie społecznie 
wykonano na podstawie zachowanych 
zdjęć i rysunków dokumentację pomnika 
oraz odkopano wysadzony monument. Od 

5.6.7. W takim stanie były elementy pomnika po 
ich wykopaniu z ziemi 

czerwca 1989 r. stoi więc w Wilnie idealna 
kopia poprzedniego pomnika, a nie tylko 
odtworzona przez innego rzeźbiarza kom
pozycja zniszczonego dzieła, tak jak to było 
w wypadku krakowskiego „Grunwaldu". 
Zrekonstruowane krzyże to już oczywiście 
nie dzieło rąk Wiwulskiego, ale dzięki tej 
kopii będzie można ponownie podziwiać 
to, co zrodziło się kiedyś w głowie artysty. 
Wypada więc podziękować tym, którzy po
stanowili przywrócić Wilnu ten bardzo inte
resujący pomnik, uzupełniając w ten spo
sób szczerbę w panoramie miasta.

•
Aleksander Srebrakowskl

Zdjęcia odkopanego pomnika udostępnione 
zostały przez p. Henryka Sllgallsa, za co, tą 
drogą, serdecznie dziękuję.
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Opłatek

.........................................................................najlepszy
mi życzeniami tradycyjnego opłatka”. Pieczątka, 
nieczytelny podpis dyrektora zakładów w... Życze
nia te (zapewniam, że autentyczne) - to też doku
ment kultury. Ukazują one, czym staje się zwyczaj, 
gdy zachowujemy tylko zewnętrzną jego formę. 
Święta Bożego Narodzenia - a więc opłatek. Opła
tek - a więc życzenia, choćby zdawkowe, choćby 
bezmyślne lub zgoła niezgodne z intencjami życzą
cego. Tradycja! Tradycja każę jeść karpia i wszys
cy karnie ustawiają się w kolejki, tradycja każę 
dawać prezenty i wszyscy wszystkim dają przed
mioty nawet często drogie, ale dają je w sposób 
pozbawiony serdeczności. Tradycja każę mieć 
choinkę - i plastikowy drapak rozbłyska żarówecz- 
kami. Ale tradycja - to rzecz ulotna. Zwyczaje nie 
kultywowane, lub zwalczane w społeczeństwach, 
regionach, rodzinach, obumierają. Zastępuje je ja
kiś dziwaczny konglomerat wyobrażeń telewizyj
nych, zaprogramowanych przez administrację ce
remonii „cywilnych” naśladujących religijne, ja
kichś świąt „pracownika przetwórstwa i transportu 
rybackiego”, „dni «Trybuny Ludu»”, festiwali „pio
senki aktorskiej”. Nieustanny korowód konkur
sów, festynów, pseudoludowych maskarad, świe
ckich świąt (sic!), juwenalii, igrzysk i „kryteriów”, 
których organizatorem i sponsorem są władze ad
ministracyjne. Ma to wywołać wrażenie, że jeste
śmy krajem, w którym szanuje się tradycję, kulturę 
i jej dowody. Obrotni „artyści” w trosce (zrozumia
łej) o własną kieszeń, podsuwają tej pieniądzodaw- 
czej administracji coraz nowe pomysły, wyciągają z 
grobów wieszczów i mistrzów, przerabiają teksty, 
przekręcają melodie, udziwniają kostiumy i podają 
ten cyrk jako rzeczywistość minionych czasów. 
Zostawmy socjologom rozważania czy kultura jest 
kumulatywna, czy selektywna. Niech się historycy 
sztuki spierają, czy przedmiot jest unikatowy, z 
epoki czy w stylu. Niech grube i nieczytelne mono
grafie zabytków przynoszą ich autorom eleganckie 
i bezwartościowe tytuły naukowe. Wszystko to nie 
ma żadnego znaczenia dla ochrony zabytków na
szej przeszłości, dla ochrony przedmiotów i zwy

czajów związanych z miejscami, faktami i żywymi 
ongiś ludźmi z wielkiej galerii historii. Bez świado
mości, skąd powstał, dlaczego był kultywowany i 
czemu służył zwyczaj, nie sposób go zachować w 
niezafałszowanej formie. Bez żywych związków z 
przeszłością nie można myśleć o skutecznej ochro
nie dokumentów. Nie wydumane „dobro (czyjejś 
tam) kultury”, nawet zarejestrowane przez urzęd
nika administracji, ale materialny dowód przesz
łości choćby i wyidealizowanej, choćby nieco baś
niowej i upiększonej - zabytek kultury i obyczaju 
przełamywany przez bliskie sobie osoby, w atmo
sferze spokojnej życzliwości - świadczy, ile z tej 
tworzonej przez wieki kultury zdołaliśmy przecho-

(rys. Małgorzata Tabaka)
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Wokół
jednego zabytku
Przysłowie łacińskie mówi: habent sua fata llbelll (książki 
mają swój los). To samo można odnieść do dzieł sztuki. W 
wypadku obrazu, którego dotyczy niniejszy artykuł, Interesu
jąca jest nie tyle historia, Ile Identyfikacja przedstawionej na 
nim postaci, czyli jak papież z portretu posiadanego obecnie 
przez Muzeum w Nysią był najpierw określany jako Klemens 
XIV, później jako Klemens XI, by ostatecznie przedzierzgnąć 
się na nowo w Klemensa XIV.
Obraz ten, mający ramę z XVIII w., został w 1950 r. wraz z 
Innymi, stanowiącymi własność Liceum Ogólnokształcącego 
„Carollnum”, przekazany Muzeum w Nysie I jako portret pa
pieża Klemensa XI zarejestrowany w dokumentacji muzealiów 
(inwentarz i katalog naukowy). Jego identyfikacja nie budziła 
przez dłuższy czas zastrzeżeń. „Bomba” pękła dopiero w 
1983 r., kiedy Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, w związku 
z przygotowywaniem wystawy jubileuszowej „Kampania wie
deńska 1683”, zwróciły się do Muzeum w Nysie z prośbą o 
wypożyczenie dzieł sztuki z epoki, której dotyczyła wystawa. 
Nyskie muzeum zaproponowało portret papieża Klemensa XI 
(1700-1721). Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu nie skorzy
stały z oferty, podając powody w piśmie z dnia 2 III 1983 r.: 
badania przeprowadzone przez dr Magdalenę Plwocką I mgr. 
Jerzego T. Petrusa wykazały ponad wszelką wątpliwość, że 
jest to w rzeczywistości portret Klemensa XIV (1769-1774). Na 
jakich przesłankach została oparta owa Identyfikacja - nie 
było wiadome. W muzeum pismo odłożono ad acta, a obraz 
uchodził nadal za portret Klemensa XI.
Sprawa odżyła w 1986 r. podczas urządzania nowych wystaw 
stałych w nyskim muzeum po przeniesieniu Instytucji w 1984 r. 
do obecnej siedziby, tj. dawnego Pałacu Biskupiego. Zwróco
no wtedy uwagę, powołując się na wspomniane pismo, że jest 
to Klemens XIV. Okazało się jednak, że ustalenia badaczy kra
kowskich nie zostaną uwzględnione. Jako kontrargument po
służyło autorytatywne stwierdzenie, że jest niemożliwe, aby 
obraz mógł przedstawiać Klemensa XIV, ponlęważ styl jego 

wykonania wykazuje cechy typowe dla malarstwa pierwszej 
połowy XVIII w.; poza tym względy historyczne wykluczają 
taką tezę, ponieważ w czasach tego papieża, tj. w okresie po 
przyłączeniu Śląska do Prus (1742 r.) król pruski Fryderyk II 
Wielki, wyjątkowo nieprzychylny Kościołowi katolickiemu, od
grodził Śląsk kordonem granicznym od innych krajów, I wo
bec tego nie mogła przedostać się z Rzymu grafika z podo
bizną Klemensa XIV, na podstawie której na Śląsku mógłby 
być namalowany portret. Ten ostatni argument jest bardzo 
wątpliwy, zwłaszcza w odniesieniu do XVIII w., skoro dzisiaj, 
przy tak doskonale zorganizowanej ochronie, częste są wy
padki przemytu I przekraczania „zielonej” granicy. Wobec ta
kich kontrowersji należało jeszcze sięgnąć do wcześniej
szych przekazów źródłowych, żeby zbadać, jak obraz byt ok
reślany przez poprzednich właścicieli, a więc w gimnazjum 
„Carollnum”.
Gimnazjum jezuickie założył w 1622 r. biskup wrocławski, ar- 
cyksiążę austriacki Karol I Habsburg (współfundatorem był 
jego następca - Karol II Ferdynand Waza, syn króla polskiego 
Zygmunta III Wazy). Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. 
szkołę przekształcono na katolickie gimnazjum państwowe, w 
którym nauczali nadal eks-jezulci (do 1848 r.). W czasach hit
lerowskich zniknął z nazwy przymiotnik „katolickie”. W1945 r. 
w murach gimnazjum założono obecne Liceum Ogólnokszał- 
cące. Akta jezuitów nyskich spłonęły w 1807 r. podczas oblę
żenia miasta przez wojska napoleońskie. Nieliczne relikty ar
chiwum zakonnego nie zawierają wzmianki o obrazach1. Uda
ło się natomiast odnaleźć w zespole akt gimnazjum „Caroli- 
num” z okresu po 1807 r., przechowywanych w Archiwum Pań
stwowym w Opolu, księgę inwentarzową, do której wpisano 
około połowy XIX w. wśród obrazów I rysunków pod szkłem, 
pod pozycją 10 Papst Clemens d. 14,e obok portretów bis
kupów Karola 11II, króla Fryderyka II i cesarza Józefa I, znaj
dujących się w sali egzaminacyjnej (dzisiejsza aula)2.
Pierwsza znana wzmianka z około połowy XIX w. mówi zatem 
o Klemensie XIV. Późniejsze wiadomości pochodzą z XX w.3, 
ale dotyczą... Klemensa XI, którego portret wislał w auli „Ca- 
rolinum” wraz z portretem cesarza Józefa I (1705-1711). Obaj 
ci władcy zostali nazwani kościelnymi I świeckimi autoryteta
mi czasów, w których wykonano wystrój auli (pierwotnie re
fektarza kolegium jezuitów)4.
W latach 1929-1930 obraz został poddany zabiegom konse
rwatorskim, podobnie jak inne obrazy znajdujące się w auli. 
Konserwację przeprowadzili artyści malarze Simon z Nysy I 
Schólei z Wrocławia3. Po wojnie wszystkie obrazy w liczbie 21 
jako „obiekty kultu religijnego” zostały zdjęte ze ścian auli I 
przeniesione w latach 1950-1951 do muzeum3.
Powyższe Informacje, poszerzone wiadomością, że podobnie 
jak na naszym obrazie Klemens XIV jest przedstawiony na ilu
stracji w książce L. Rankego o historii papiestwa7, powiększy
ły w 1987 r. dokumentację dzieła; mimo to w ekspozycji nadal 
miało ono opis: papież Klemens XI (1700-1724).
Owa kontrowersja muslała wywołać emocje, zwłaszcza że nie 
zawsze informacje przekazywane zwiedzającym zgodne były 
z treścią opisu. Za tym, że jest to Klemens XIV, przemawiały 
przytoczone wyżej racje I nowo zaprezentowane hipotezy: a) 
identyfikacja przez badaczy z Krakowa; b) pierwsza wzmianka 
o portrecie Klemensa XIV w aktach „Carollnum” z około poło
wy XIX w.; Jest mało prawdopodobne, aby w późniejszym 
okresie mógł zaginąć portret tego papieża, a w jego miejsce 
pojawił się portret Klemensa XI; c) podobne przedstawienie 
Klemensa XIV na nyskim obrazie i na reprodukowanej w książ
ce Rankego grafice z czwartej ćwierci XVIII w., ukazującej 
papieża ogłaszającego w 1773 r. kasatę zakonu jezuitów bullą 
Domlnus et Redemptor, d) w XX w. w „Carollnum”, być może 
przez przeoczenie, pominięto w rzymskiej numeracji (XIV) os
tatnią cyfrę „V”, I później powtarzano ten błąd; e) może „na
ciąganie” wypłynęło stąd, że przekonywające wydawało się 
zestawienie obydwu rodzajów podobizn z jednego okresu I 
dlatego w „Carollnum” papieża Klemensa XIV „przemianowa
no” na Klemensa XI, a Jego portret wraz z portretem cesarza 
Józefa i umieszczono symetrycznie w auli.
Obrońcy Klemensa XI wytoczyli następujące, argumenty: a) 
konfrontacja podobizn obydwu papieży w książce F. Seppelta 
I K. Lófflera Papstgeschlchte...* z naszym portretem wyraźnie 
wskazuje na Klemensa XI; b) przedstawienie Klemensa XIV na 
Ilustracji w książce Rankego nie jest takie samo, jak na obra
zie z muzeum; c) wymiary obydwu portretów, Klemensa XI I 
Józefa I, są Jednakowe, co świadczyłoby o powstaniu obra
zów w jednym czasie; d) umieszczenie w auli obydwu podo
bizn z jednego czasu jest przekonywające; e) należy uwzględ
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nić podłoże historyczne; dlaczego jezuici mieliby zawiesić u 
siebie portret papieża, który rozwiązał Ich zakon?
Ten ostatni argument spotkał się z następującą ripostą: trud
no dociec, Jakimi motywami kierowali się eks-jezuici, prowa
dzący nyskie gimnazjum; może byli wdzięczni Klemensowi XIV 
za kasatę zakonu, dzięki której stall się (wolnymi od reguły 
zakonnej) księżmi diecezjalnymi, zatrudnionymi nadal w 
szkolnictwie?
Ostatecznie zapadła decyzja, że fotografię obrazu prześle się 
do Krakowa z prośbą o podanie podstaw, na których została 
oparta indentyfikacja z 1983 r. Tymczasem nadeszła odpo
wiedź na list niżej podpisanego do instytucji będącej w naszej 
sprawie dużym autorytetem. Profesor Carlo Pietrangell, dy
rektor generalny Musei e Gallerle Pontificle (muzea watykań
skie) w piśmie z 4 X 1988 r. orzekł: „II papa rapprasentato 
nella fotografia ó certamente Clemente XIV (Ganganelll 1769- 
1774), come ś eon fermato sla dalia efflgle del papa, sla dalio 
stemma che figura nella stola" („papież przedstawiony na 
fotografii jest z pewnością Klemensem XIV, co zostało stwier
dzone zarówno na podstawie wizerunku papieża, jak też her
bu, który znajduje się na stule”). W lutym 1989 r. podczas kon
sultacji w Krakowie dr Maria Piwocka potwierdziła tę identyfi
kację przede wszystkim na podstawie herbu papieskiego. Był 
to wynik dociekań naukowych jeszcze z 1983 r.
Jeżeli Idzie o samą fizjonomię, wszelkie badania oparte na 
grafikach, którym daleko do wierności obrazu fotograficzne
go, sprawiają ogromną trudność, ponieważ częstokroć ta 
sama osoba na różnych sztychach ma odmienne rysy twarzy. 
Można to stwierdzić także w wypadku papieża Klemensa XIV, 
konfrontując jego podobizny w cytowanych wyżej pracach; 
miniaturowe wizerunki z książki Seppelta i Lófflera pozwalają 
dopatrzeć się w nich niemal każdego papieża.
Ważniejszy Jednak w naszych rozważaniach jest pominięty 
wcześniej element - herb papieski namalowany na stule. W 
herbie Klemensa XIV, który należał do zakonu franciszkanów, 
występują m.in. dwie skrzyżowane ręce, na których widnieją 
stygmaty, a te, Jak wiadomo, posiadał założyciel zgromadze
nia - św. Franciszek z Asyżu. Ów herb znajduje się na mie
dziorycie reprodukowanym u Seppelta I Lófflera pod portre
tem Klemensa XIV, zaś na miedziorycie w książce Rankego na 
oparciu fotela, z którego papież ogłasza kasatę jezuitów. 
Takim sposobem papież Klemens XIV z portretu w Muzeum w 
Nysie przeszedł podwójną metamorfozę, wracając ostatecz
nie do pierwotnej postaci. Opisane dzieje identyfikacji obrazu 
ukazują, jak trudna jest to sprawa dla badaczy, jak wiele ele
mentów należy wziąć pod uwagę (szczególnie kiedy Istnieją 
kontrowersje), a także, jak wielką przeszkodę stanowi czynnik 
subiektywny, polegający na nieprzyjmowaniu rzeczowych ar
gumentów strony przeciwnej w Imię kreowania siebie na nie
kwestionowany autorytet. Habent sua fata llbelli, habent etlam 
plcturae (mają także obrazy swój los).

Krzysztof Pawlik
Przypisy
1. Szczątkowe akta kolegium jezuitów w Nysie przechowywane 
są w następujących instytucjach: Archiwum Państwowe w Opo
lu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Bliblioteka Śląska w 
Katowicach, Biblioteka Narodowa w Warszawie i Muzeum w Ny
sie.
2. Archiwum Państwowe w Opolu, Zespół Carolinum Nysa, 
sygn. 1512, s. 121.
3. Reprodukcja fotografii auli „Carolinum" z widocznymi portre
tami zamieszczona jest m.in. w książce R. Konwiarza, Alt-Schle- 
sien. Architektur, Raumkunst, Kunstgewerbe, Stutgart (1913), s. 
111.
4. B. Ruffert, Kurze Geschichte des staatlichen kath. Gymna
siums zu Neisee, (w:) Festschrift des Staatlichen Katholischen 
Gymnasiums zu Neisse zur Dritten Jahrhundertfeier 1624-1924. 
Neisse 1924, s. 68; W. Harendza, Die Aula des Staatl. Gymna
siums „Carolinum" in Neisse und ihre Restauration, „Jahresbe- 
richt des Neisser Kunst - und Altertumsvereins”, Jg 35,1931, s. 
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nums, (w:) Gymnasium Carolinum zu Neisse 1624-1974, Det
mold 1974, s. 233. Autor był nauczycielem rysunku w „Caroli
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7. L. Ranke, Dzieje papiestwa wXVI-XIX wieku, Warszawa 1974,
il. 72, między s. 672 i 673.
8. F. Seppelt, K. Lóffler, Papstgeschichte von den Anfangen bis 
zur Gegenwart, Munchen 1933, s. 333, 334, 339, 345,

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Zabytkowe 
nazewnictwo 
i prawo (2)
Problematyka nazewnictwa historycznego ma swój aspekt prawny, 
nie została jednak dotychczas wykształcona instytueja'prawna za
bytku niematerialnego. Ustawa z 15 I11962 r. o ochronie dóbr kultury 
i o muzeach (Dz. U., Nr 10, poz. 48 i z 1983 r. Nr 38, poz. 173), nor
mując przedmiot i zakres ochrony odnosi się tylko do przedmiotów 
materialnych. Zgodnie z art. 2 tej ustawy „dobrem kultury jest każdy 
przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, ma
jący znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na 
jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną" (podkreślenia 
autora). Tylko takie materialne (ruchome i nieruchome) dobra kultury 
mogą uzyskać status zabytku, jeżeli zgodnie z art. 4 zostały „wpisa
ne do rejestru zabytków" lub wchodzą „w skład muzeów i bibliotek, z 
wyjątkiem materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodo
wego zasobu archiwalnego, którego ochronę regulują odrębne prze
pisy", bądź też „jeżeli ich charakter zabytkowy jest oczywisty". 
Wśród 11 punktów art. 5 ustawy z 1962 r., w którym został określony 
przedmiot ochrony, próżno zatem szukać zabytków niematerialnych. 
Pod względem rzeczowym przedmiotem ochrony mogą być m.in. 
„dzieła budownictwa, urbanistyki i architektury, niezależnie od ich 
stanu zachowania, jak historyczne założenia miast i osiedli...", 
... dzieła sztuk plastycznych",....obiekty techniki i kultury material
nej...". Ustawa chroni natomiast pośrednio inne niematerialne dobro 
wiążące się z zabytkiem nieruchomym, nie zezwalając na wykonanie 
bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków (dalej: wkz) „ro
bót mogących przyczynić się do zeszpecenia otoczenia zabytku nie
ruchomego lub widoku na ten zabytek" (art. 27 ust. 3 w związku z ust. 
1 i 4). Ustawa ta nie przewiduje dla konserwatorów zabytków żad
nych uprawnień o charakterze władczym, które mogłyby zostać wy
korzystane przez nich w celu uniemożliwienia innym organom zmian 
nazw historycznych.

Obowiązujące obecnie przepisy kompetencyjne w zakresie ustala
nia i zmian nazw województw, miejscowości, osiedli, placów i ulic 
zostały zawarte w Ustawie z dn. 20 VII 1983 r. o systemie rad naro
dowych i samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U., Nr 26, 
poz. 183 z 1988 r.). Przyznają one uprawnienia, ale nie określają 
materialnoprawnych kryteriów ich realizacji, ograniczając się tylko 
do aspektów formalnoprawnych. Zmiana nazwy województwa może 
zostać dokonana przez Sejm PRL w formie ustawowej (art. 16, ust. 1). 
Z uwagi jednak na brak merytorycznych przesłanek dopuszczają
cych zmianę nazwy, w każdej chwili można zmienić nazwę „Kraków" 
czy „Warszawa" na jakąkolwiek inną. Nazwy województw istniejące 
w dniu wejścia w życie ustawy zostały utrzymane (art. 16, ust. 3). 
„Ustalenie i zmiana nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego 
następuje w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw ad
ministracji, po zasięgnięciu opinii prezydium wojewódzkiej rady na
rodowej" (art. 17, ust. 1). Nawet negatywna opinia nie ma jednak 
charakteru wiążącego i minister może wbrew niej dokonać zmiany 
nazwy miejscowości czy obiektu fizjograficznego. Sądzić można, że 
uprawnienie to należałoby zmodyfikować i nadać mu wiążący cha
rakter. Uprawnienia opiniodawcze w tym zakresie powinny ponadto 
zostać przyznane wprost Komisji Ustalania Nazw i Miejscowości i 
Obiektów Fizjograficznych.

Oprócz wspomnianej opinii wojewódzkiej rady narodowej należy 
uzyskać także opinię właściwej rady narodowej stopnia podstawo
wego oraz przeprowadzić konsultację społeczną z mieszkańcami 
terenów objętych zmianami. Niestety, one również nie mają charak
teru wiążącego. Dopiero z chwilą spełnienia tych wszystkich wymo
gów proceduralnych może zostać wydane analizowane zarządzenie, 
podlegające następnie ogłoszeniu w „Monitorze Polskim” (art. 17, 
ust. 3). Przepis ten nasuwa z wielu względów wątpliwości, zwłaszcza 
w wypadku, gdy wszystkie trzy podmioty opiniodawczo-konsultacyj- 
ne wyrażą negatywne stanowisko w sprawie zmiany nazwy np. 
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miejscowości, a minister wbrew niej dokona zmiany. W wypadku 
nazwy zabytkowej należałoby nadać wkz w tym zakresie uprawnie
nia o charakterze władczym i umożliwić mu autorytatywne, wiążące 
zajęcie stanowiska. Zmiany te wymagają jednak nowelizacji ustawy. 
„Ustalenie i zmiana nazw osiedli mieszkaniowych, ulic i placów w 
miastach następuje w drodze uchwały rady narodowej miasta lub 
gminy" (art. 17, ust. 2). Ustawa o systemie rad narodowych i samo
rządu terytorialnego nie przewiduje w tym wypadku wprost obowiąz
ku uzyskiwania opinii innych organów czy organizowania konsultacji 
z mieszkańcami terenu objętego zamiarem zmian nazewniczych. Dla 
wkz nie przewidziano tutaj żadnych autorytatywnych uprawnień w 
razie rozważania zmiany nazwy zabytkowej. Można jednak przypu
szczać, iż możliwe jest w tym wypadku skorzystanie z instytucji, 
prawnych przewidzianych w ustawie o konsultacjach społecznych i 
referendum. Uchwałę rady narodowej o zmianie nazwy osiedla, ulicy 
czy placu publikuje się następnie w wojewódzkim dzienniku urzędo
wym (art. 17, ust. 3).

Warto wspomnieć, że Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. o 
opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz. Pr., Nr 16, poz. 36 z 8 XI 
1918 r.) przewidywał możliwość ochrony także nazw historycznych 
(zresztą żaden późniejszy polski akt prawny nie powtórzył tych roz
wiązań). Mogły one zostać objęte ochroną prawną wraz z zabytkami 
nieruchomymi. Zgodnie z art. 12 tego dekretu chroniono „na gruncie 
dochowane do dziś rozplanowania starych miast i dzielnic staro
miejskich wraz z dawnymi historycznymi nazwami ulic i placów"'. 
Przepis ten był stosowany w praktyce2. Nie skonstruowano jednak 
doktrynalnej instytucji niematerialnego zabytku, która obejmowałaby 
historyczne nazwy nie tylko ulic i placów, ale i innych obiektów. Och
roną instytucjonalną nie objęto zresztą nazewnictwa wiejskiego, ani 
też nie przewidywano możliwości samoistnej ochrony nazwy histo
rycznej. Pomimo tego dostrzeżenie przez ówczesnego prawodawcę 
problemu konieczności ochrony nazewnictwa historycznego posta
wiło wspomniany dekret z 1918 r. w rzędzie aktów wyprzedzających 
w tym zakresie nie tylko jedną, lecz kilka epok, skoro obecnie obo
wiązująca ustawa normująca problematykę ochrony zabytków w o- 
góle nie porusza zagadnień ochrony zabytkowego nazewnictwa.

Ze względu na to, że nazwy miast, wsi, dzielnic, ulic, placów, cmen
tarzy, ogrodów, parków, fortów i obiektów fizjograficznych oraz na
zwy innych tego rodzaju nieruchomości, jak również nazwy histo
rycznych instytucji stanowią niezbywalną wartość dorobku kultural
nego naszego społeczeństwa i państwa, nieodzowne staje się obję
cie ich szeroką ochroną prawną. Konieczne jest zwłaszcza wzmoc
nienie pozycji wkz. Dążąc do zapewnienia realnej ochrony nazewnic
twa, można wypracować dwojakiego rodzaju mechanizmy prawne. 
Pierwszy z nich nakładałby obowiązek uzyskania pozytywnej opinii 
wkz o zmianie nazwy historycznej. Uprawnienia autorytatywne mo
żna by również przyznać innym podmiotom, a zwłaszcza mieszkań
com rejonu objętego potencjalnie zmianą nazwy. Drugi mechanizm 
dawałby natomiast możliwość wprowadzenia w rejestrze zabytków 
części „O”, obejmującej niematerialne zabytki - nazwy historyczne. 
Z chwilą wpisania ich do rejestru nie mogłyby one zostać zmienione 
bez uprzedniego wykreślenia3. Kompetencje należałoby tutaj na za
sadzie wyłączności przyznać ministrowi kultury i sztuki, który analo
gicznie jak w wypadku zabytków materialnych zobligowany byłby do 
zasięgnięcia opinii Rady Kultury i Sztuki. Wyrażenie aprobaty - jak 
można mniemać - mogłoby nastąpić tylko wtedy: a) gdy w świetle 
najnowszych ustaleń naukowych wykluczono zabytkowość i histo- 
ryczność dotychczasowej nazwy i ma zostać ona zmieniona na na
zwę mającą takie cechy; b) gdy dotychczasowa nazwa jest co praw
da historyczna, lecz ustalono, że inna dawna nazwa legitymuje się 
dłuższym i starszym rodowodem; c) gdy zachodzi wyjątkowa ko
nieczność, uzasadniona racjami historycznymi, społecznymi czy po
litycznymi upamiętnienia osób, instytucji lub wydarzeń związanych z 
tym miejscem, jeżeli ich znaczenie przewyższa znaczenie dotychcza
sowej nazwy; d) jeżeli wskutek robót budowlano-inwestycyjnych 
przestaje istnieć obiekt lub miejsce, z którym związana jest zabytko
wa nazwa, a nie jest możliwe jej pozostawienie w dotychczasowym 
miejscu, to może zostać zniesiona. Gdyby jednak dany obiekt miał 
zostać przywrócony do poprzedniego stanu, to winna wraz z nim 
powrócić dotychczasowa zabytkowi nazwa. Jeżeli nie jest możliwe 
dalsze utrzymywanie nazwy zabytkowej z wymienionych powodów, 

to należy ją upamiętnić i wyeksponować w innym miejscu, chyba że 
jest to niemożliwe lub nieuzasadnione. Dotychczasowa nazwa mo
głaby zostać np. nadana o.biektom powstającym w miejscu, z którym 
nazwa ta dotychczas była związana. Wyeksponowanie nazwy nie 
wykluczałoby możliwości zamontowania tablicy upamiętniającej ist
nienie jej w danym miejscu.

Zresztą także istniejące nazwy można upowszechniać poprzez u- 
mieszczanie tablic pamiątkowo-informacyjnych na obiektach i w 
miejscach, z którymi są związane. Mogą one charakteryzować wyda
rzenia i osoby patronujące obiektowi lub miejscu, albo podawać 
jego historię (np. warszawskie tarcze Syreny mówią o historii obiek
tu). Wkz powinien również mieć prawo opiniowania nowych nazw na 
terenach objętych ścisłą ochroną konserwatorską. Niezależnie od 
tych propozycji należałoby przyznać wkz uprawnienie do prowadze
nia odrębnego rejestru nazw historycznych wykreślonych z części 
„C" rejestru zabytków, jeżeli zostałaby ona wprowadzona.

W polskim prawodawstwie możemy odnaleźć akty i przepisy formu
łujące zasady ochrony pewnych nazw i nazwisk oraz innych dóbr 
materialnych, mających zazwyczaj walor historyczności. Konstytucja 
PRL oraz Ustawa z dn. 31 I 1980 r. o godle, barwach i hymnie PRL 
(Dz. U., Nr 7, poz. 18) formułują zasady „szczególnej ochrony" nasze
go godła, barw biało-czerwonych oraz „Mazurka Dąbrowskiego". 
Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują ochronę m.in. nazwisk 
obywateli. Ustawa z dn. 15 XI 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dż. 
U., Nr 59 z 1983 r., poz. 328) określa natomiast zasady ochrony „na
zwisk historycznych, wsławionych na polu kultury i nauki, działalnoś
ci politycznej, społecznej albo wojskowej". Z przepisów obowiązują
cych w okresie międzywojennym chroniących dobra nie mające 
charakteru materialnego można wymienić Ustawę z dn. 7 IV 1938 r. o 
ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 
(Dz. U., Nr 25, poz. 219), jedną z najkrótszych w naszej historii. Tytu
łem przypomnienia warto zatem przytoczyć ją w całości: „Art. 1. 
Pamięć czynu i zasługi JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - Wskrzesiciela 
Niepodległości Ojczyzny i Wychowawcy Narodu - po wsze czasy 
należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szczególną 
ochroną prawa. Art. 2. Kto uwłacza Imieniu JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
podlega karze więzienia do lat 5. Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. Art. 4. Ustawa niniejsza 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia".

Chronione prawnie mogą być również nazwy wyrobów. Rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dn. 21 XII 1927 r. zakazywało polskim bro
warom używania czechosłowackich nazw regionalnych (Dz. U., Nr 7 z 
1928 r„ poz. 44), a rozporządzenie z dn. 23 IX 1929 r. obejmowało 
ochroną nazwę regionalną „piwo grodziskie" (Dz. U., Nr 72, poz. 
548). Obydwa te akty obowiązują zresztą do dnia dzisiejszego.

Kończąc niniejsze rozważania można wyrazić nadzieję, że nadszedł 
już czas, aby sformułować normy ustawowe określające zakres i for
my ochrony nazewnictwa zabytkowego. Dobrze zatem byłoby, aby 
ustawodawca nie porznął tego problemu przy okazji uchwalania 

nowej ustawy o zabytkach, co musiafoby zarazem pociągnąć za 
sobą zmiany w ustawie o systemie rad narodowych i samorządu 
terytorialnego. Znaczenie nazw zabytkowych dla naszej kultury cał
kowicie uzasadnia takie zmiany.

Piotr Dobosz

Przypisy
1. J. Pruszyński, Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu 
międzywojennym, „Ochrona Zabytków", nr 2, 1988, s. 77. Warto 
przeczytać równieć: B. Bielawski, Zabytki niematerialne - dobra kul
tury zasługujące na ochronę, „Ochrona Zabytków”, nr 2,1988, s. 86- 
92.
2. „Ochrona Zabytków", nr 4, 1986, s. 314 (list do redakcji).
3. P. Dobosz, Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej och
rony zabytków, „Ochrona Zabytków", nr 1, 1986, s. 23-29.
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Ochrona historycznych 
wartości nazw 
krakowskich
Społeczeństwo Krakowa z dużym zaniepo
kojeniem obserwuje stopniową likwidację 
historycznych tradycji w nazewnictwie na 
terenie Krakowa. Coraz częściej dochodzi 
do zrywania historycznych związków mię
dzy nazwami a przedmiotami, które są 
przez nie określane. Wraz z powstawaniem 
nowych osiedli i ulic zanikają bądź są za
cierane nazwy wchłoniętych przez Kraków 
miejscowości i terenów. Ginie w ten spo
sób wielowiekowa tradycja, wraz z całym 
swym bogactwem i zróżnicowaniem. Nie 
podejmuje się też działań dla przywracania 

zwy terenów, związane, z ich dawnym cha
rakterem (np. Groble, Blich), trzecią - na
zwy ulic i placów, czwartą - nazwy po
szczególnych obiektów.
Dawne nazwy są dokumentami historii, 
wiążącymi się bezpośrednio z terenami, 
które określają. Jako dokument są one z 
jednej strony przedmiotem naukowych ba
dań onomastycznych, z drugiej - ważkim 
nośnikiem tradycji. Społeczna świado
mość nazwy historycznej, jej genezy i zna
czenia umożliwia powszechne przeżywanie 
bezpośredniej więzi między człowiekiem a

historycznych nazw placów i ulic, zastąpio
nych przed czterdziestu laty, w odmiennej 
sytuacji politycznej, przez nazwy ahisto- 
ryczne.
W tej sytuacji założony w 1981 r. Obywate
lski Komitet Ratowania Krakowa podjął 
próbę sprecyzowania działań w zakresie 
ochrony historycznych wartości nazewnic
twa i określenia norm, których nie wolno 
przekraczać, nie chcąc dopuścić do dal
szego niszczenia nazw, jako żywych, po
wszechnie dostępnych i zrozumiałych do
kumentów historii.
Nazwy historyczne występujące na terenie 
Krakowa i w jego bezpośrednim otoczeniu 
podzielić można na kilka grup. Pierwszą 
stanowią nazwy miejscowości (także tych, 
które utraciły swój odrębny status, np. Ka
zimierz, Grzegórzki, Rakowice), drugą - na- 

jego miejscem urodzenia, zamieszkania, 
pracy. Jest to więc ważny czynnik dla two
rzenia historycznej tradycji.
Sformułowanie szczegółowego programu 
ochrony prawnej nazw historycznych wy
maga najpierw weryfikacji istniejących 
nazw z wyodrębnieniem nazw zabytko
wych, wymagających zachowania lub przy
wrócenia, oraz nazw ahistorycznych, de
wastujących tradycję historyczną, wymaga
jących likwidacji. Dla dokonania tej weryfi
kacji istnieje już wiele kompletnych mate
riałów, np. dla Kazimierza ze Stradomiem, 
Wieliczki oraz dawnych i obecnych wsi na 
terenie tzw. Krakowskiego Zespołu Miej
skiego (zob. opracowania historyczno-ur- 
banistyczne w krakowskim oddziale PKZ). 
Dla pozostałych terenów należy pilnie o- 
pracować wnioski konserwatorskie ochro-

1. Pałac Wielopolskich przy ul. Wiosny Ludów - 
dawniej pl. Wszystkich Świętych
2. Ul. Św. Jana - fragment pałacu Czartoryskich
3. Ul. Ludwika Solskiego - dawniej Św. Toma
sza
4. Kamienica „Pod Murzyny" na narożniku ul. 
Floriańskiej i Rynku Głównego

(zdjęcia: Agata Pankiewicz)

ny nazewnictwa historycznego z wykorzy
staniem materiałów zawartych w przedwo
jennej publikacji prof. Stanisława Tomkowi- 
cza Ulice i place Krakowa w ciągu wieków, 
ich nazwy i zmiany postaci.
Nazwy miejscowości należą niemal w ca
łości do kategorii nazw historycznych, wy
magających zachowania i ochrony. Podsta
wowym problemem jest tu zasięg stosowa
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nia nazwy. W sytuacji okolic Krakowa o 
bardzo wczesnej metryce osadniczej, za
sięg ten od średniowiecza po wiek XIX, a 
nawet XX pozostawał niezmieniony. Obo
wiązującą zasadą winno tu stać się zacho
wanie (lub w razie zmian przywrócenie) his
torycznego zasięgu stosowania nazwy, naj
pełniej czytelnego na archiwalnych pla
nach katastralnych z czterdziestych lat XIX 
w. Nie do przyjęcia jest rozciąganie takich, 
ściśle określonych historycznie nazw, jak 
Podgórze czy Krowodrza, na dawne wsie, 
które weszły dziś w obręb dzielnic Krako
wa. Zarówno nazwy dawnych wsi, jak na
zwy przysiółków i terenów, bogato udoku
mentowane przez wspomniane plany ar
chiwalne - winny być podstawą dla tworze
nia współczesnego nazewnictwa nowych 
osiedli, ulic, placów i innych założeń miej
skich.
Średniowieczne i nowożytne nazwy ulic i 
placów miejskich wiązały się ściśle z tere
nem. Wywodziły się one często od kierun
ku dróg (Sławkowska, Krakowska), od za
jęcia lub statusu mieszkańców (Szewska, 
Kanonicza), od patronów pobliskich koś
ciołów (Św. Anny, Św. Jana, Św. Tomasza, 
pl. Wszystkich Świętych, pi. Św. Marii Mag
daleny). Takie zasady kształtowania na
zewnictwa utrzymane zostały w rozrastają
cym się w XIX i na początku XX w. Krako
wie. I tak np. centrum dawnej jurydyki Pę- 
dzichów stało się ulicą Pędzichów, rejon 
dawnych blechów (miejsca bielenia płótna) 
- ulicą Blich, drogi prowadzące do Łobzo
wa i na Wolę - ulicami Łobzowską i Wol
ską. Zarazem jednak w okresie tym - 
zwłaszcza począwszy od okresu autonomii 
galicyjskiej - częste stały się nazwy „pom
nikowe", którymi starano się uczcić wybit
nych ludzi lub wydarzenia polityczne, dając 
niejednokrotnie wyraz patriotycznym uczu
ciom społeczeństwa. Często starano się 
przy tym zaakcentować historyczny zwią
zek pomiędzy miejscem a wydarzeniem 
czy postacią lub związek pomiędzy czasem 
powstania danego zespołu urbanistyczne
go a wydarzeniem politycznym. Przykłada
mi takich trafnie wprowadzanych nazw 
„pomnikowych" mogą być ulica Wrzesiń- 
ska (wytyczona i zaprojektowana w dzisiej
szej architektonicznej postaci oraz nazwa
na w okresie, strajku szkolnego we Wrześ
ni), ulice poświęcone pamięci wybitnych 
prezydentów miasta: Józefa Dietla, Mikoła
ja Zyblikiewicza i Juliusza Leo (związane z 
ich działalnością w zakresie urbanistyczne
go i terytorialnego rozwoju Krakowa), zaś w 
nowszych czasach - pl. Bohaterów Getta - 
miejsce tragedii Żydów krakowskich w la
tach 1941-1943. Niestety, traktowanie na
zwy jako pomnika stało się w wielu wypad
kach powodem dewastacji historycznego 
nazewnictwa, wiążąc się z zacieraniem i 
niszczeniem tradycji miasta. Szczególnie 
żałosne rezultaty przyniósł okres staliniz
mu, kiedy cenzurując dziedzictwo kulturo
we i podporządkowując je celom politycz- 
no-dydaktycznym, w sposób arogancki i 
prymitywny usuwano np. nazwy związane z 
wezwaniami miejscowych kościołów, 
wprowadzając nowe, uznawane za „postę

powe", lecz całkowicie oderwane od lokal
nej tradycji.
Przywracanie nazw historycznych wymaga 
określenia podstawowych kryteriów. Na
czelnymi winny być: wartość nazwy histo
rycznej jako dokumentu oraz społeczna 
pamięć nazwy historycznej. Należy tu uni
kać „archeologizowania", tj. przywracania 
nazw, których tradycja dawno została za
pomniana i znana jest tylko wąskiemu gro
nu badaczy. Bezwzględnie przywracać na
leży natomiast nazwy żywe, bo funkcjonu
jące jeszcze w pamięci dzisiejszych poko
leń, takie jak np. ul. Św. Tomasza, ul. Św. 
Gertrudy, ul. Juliusza Leo, ul Zyblikiewicza, 
ul. Starowiślna, pl. Wszystkich Świętych, pl. 
Św. Marii Magdaleny.
Preferowanie nazw historycznych, związa
nych z określonym terenem, musi prowa
dzić do ograniczenia, lecz nie do całkowitej 
eliminacji nazw „pomnikowych". Całkowita 
ucieczka od nazwy jako pomnika nie jest 
możliwa, a często byłaby nawet sprzeczna 
ze społecznym odczuciem tradycji. Przede 
wszystkim należy zachować, a nawet wpro
wadzać nazwy „pomnikowe" związane z 
historią miejsca. Nazwy „pomnikowe" mu
szą przy tym reprezentować całe bogactwo 
i zróżnicowanie naszych tradycji historycz
nych, odpowiadając światopoglądowemu i 
politycznemu zróżnicowaniu postaw społe
czeństwa. Nazwy te nie mogą tworzyć iluzji 
społeczeństwa bezbarwnego w swej rze
komej jednolitości politycznej. Tworzenie 
współczesnego nazewnictwa, opierając się 
na dziedzictwie tradycji lokalnej, winno za
razem wychodzić naprzeciw różnorodnym 
społecznym oczekiwaniom, upamiętniając 
postacie i wydarzenia cieszące się akcep
tacją i uznaniem zarówno ogółu, jak i róż
norodnych odłamów społeczeństwa.
Kolejną kategorię stanowią nazwy obie
któw. Utrzymanie lub utracenie nazwy 
przez obiekt użyteczności publicznej wiąże 
się przeważnie z jego funkcją - zmiany 
funkcji powodowały zmiany nazw, chociaż 
zarówno pierwotne przeznaczenie, jak i na
zwa pozostawały długo jeszcze w pamięci 
ludzkiej. Te dawne nazwy wymagają dziś - 
niezależnie od współczesnej funkcji - wy
raźnego zaakcentowania przez umieszcza
nie tablic informacyjnych. Gorzej przedsta
wia się znajomość nazw domów mieszka
lnych, które - niedyś związane z nazwiska
mi właścicieli lub godłami - po wprowa
dzeniu numeracji w XIX w. poczęty zanikać. 
I tu ochrona nazwy przed całkowitym za
pomnieniem wymaga wprowadzenia odpo
wiednich tablic.
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, 
skupiając w swych szeregach przedstawi
cieli wielu specjalności, w tym licznych his
toryków, zajmujących się badaniem dzie
jów naszego miasta, pragnąc być wyrazi
cielem świadomej i fachowej opinii spo
łecznej zgłosił władzom Krakowa goto
wość do ścisłej współpracy merytorycznej 
zarówno przy precyzowaniu zasad ochrony 
i przywracaniu nazw historycznych, jak i 
przy proponowaniu i konsultowaniu propo
zycji nazw dla nowych ulic i osiedli.

Bogusław Krasnowolski

Pieczątki 
KG Armii 
Krajowej
Stosunkowo mato znanym fragmen
tem dziejów Armii Krajowej są używa
ne przez nią pieczątki. Jest to wpraw
dzie marginalny wątek historii tej naj
większej armii podziemnej Europy, 
niemniej jednak bardzo interesujący. 
Pojawiające się na dokumentach 
konspiracyjnych czy powstańczych 
lub partyzanckich legitymacjach pie
częcie z godłem państwowym byty 
jakże wymownym i w tej dziedzinie do
wodem trwania i funkcjonowania pol
skiego państwa podziemnego oraz 
jego siły zbrojnej.
Podjęte poszukiwania ujawniły ponad 
60 pieczątek Armii Krajowej, używa
nych na różnych szczeblach struktury 
organizacyjnej Sit Zbrojnych w Kraju. 
A jest to zaledwie początek przygoto
wywanego przez autora niniejszego 
szkicu katalogu pieczątek Armii Krajo
wej.
Jakkolwiek występowały one prawie w 
całym historycznym rozwoju Armii 
Krajowej, to ich używanie nabrało 
szczególnego znaczenia i wymiaru w 
1944 r. 26 lipca tego roku dowódca 
Armii Krajowej wydał rozkaz nr 1385/1 
dotyczący „ujednostajnienia form ze
wnętrznych w momencie ujawniania 
się". Zgodnie z tym rozkazem ujawnia
jące się siły Armii Krajowej obowiązy
wało używanie okrągłych pieczątek z 
ortem państwowym według przepisów 
ogłoszonych w Dzienniku Ustaw RP 
przed 1939 r. W otoku pieczątek zarzą
dzono używanie następującego 
brzmienia nazw: „Komenda Okręgu 
Armii Krajowej w Lublinie”, „Komenda 
Obwodu Armii Krajowej w Rzeszo
wie", „Dowództwo Zgrupowania 10 
d.p. Armii Krajowej".
Dostępne materiały pozwalają na za
rysowanie problemu odnośnie Ko
mendy Głównej Armii Krajowej. Jej 
działanie przebiegało w trzech kolej
nych etapach: konspiracyjnym od 
września 1939 do lipca 1944 r., po
wstańczym - w sierpniu i wrześniu 
1944 r. i znów konspiracyjnym od paź
dziernika 1944 do rozwiązania Armii 
Krajowej w styczniu 1945 r. W każdym 
z tych etapów mamy do czynienia z 
występowaniem pieczątek, choć w 
różnym nasileniu.
W pierwszym konspiracyjnym etapie 
funkcjonowały w KG ZWZ-AK co naj
mniej trzy pieczątki. Chronologicznie
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2 Kwtwnia Sił Zbrejnyoh w Kraju 
Oddział Predukoji Koasp.

Ob. KRYSTYNA
M/p.

Kattendant Sił Zbrejnyoh w Kraju rezkazem z da.20.XII. 
1943 r. Nr.ll2/BP odznaozył Was za niezłomną postawę wobec 
wroga, odwagę i poświęcenie w pracy S rebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami pe raz pierwszy.

M.P: 27.XII.1943 r.

Szef 0-łu Produkcji Konsp.Sztabu

pierwszą była pieczęć Komendanta 
Głównego ZWZ, używana przez gene
rała Stefana Roweckiego „Grota" po 
formalnym już mianowaniu go Komen
dantem Głównym ZWZ 30 czerwca 
1940 r. Po raz pierwszy pojawiła się 
ona na rozkazie L 1/BP z 1 lipca 1940 
r., na mocy którego m.in. do stopnia 
pułkownika awansowano podpułkow
ników: Leopolda Okulickiego i Jana 
Rzepeckiego. Funkcjonowała na tego 
typu dokumentach do listopada 1941 
r. Była okrągła, z napisem w otoku: 
„Komendant Główny”, w środku orzeł, 
powyżej orła litery „ZWZ”. W grudniu 
1943 r. na zawiadomieniu o nadaniu 
Srebrnego Krzyża Zasługi ob. „Krysty
nie" (Eugenii Gokieli) występuje okrą
gła pieczęć Oddziału (Wydziału) Pro
dukcji Konspiracyjnej z napisem w o- 
toku: „Komenda Głowa Sił Zbrojnych 
w Kraju”, w otoku wewnętrznym: „Od
dział Produkcji”, w środku orzeł. Na 
nadaniu ob. „Ryszardowi” (Witoldowi 
Gokieli) Orderu Virtuti Militari w kwiet
niu 1944 r. widnieje okrągła pieczęć 
Szefostwa Biur Wojskowych" z napi
sem w otoku zewnętrznym: „Komenda 
Główna Sił Zbrojnych w Kraju", w oto

ku wewnętrznym: „Szefostwo Biur 
Wojskowych”, w środku orzeł.
Większość pieczątek związana jest 
jednak z powstańczym okresem dzie
jów KG AK. Występuje ich wówczas 
co najmnej 14. Dowódca Armii Krajo
wej dysponował dwiema różnymi pie
częciami okrągłymi, choć z tym sa
mym napisem w otoku: „Dowódca Ar
mii Krajowej”, a w środku z orłem pań
stwowym. Jedna z nich wykonana w 
komórce legalizacyjnej Oddziału II KG 
pojawiała się na legitymacjach pra
cowników Oddziału II KG AK. Druga 
funkcjonowała na legitymacjach pra
cowników Oddziału V KG (tj. obsługi 
kancelaryjnej i kurierskiej KG). W do
stępnych dokumentach występują o- 
krągłe pieczątki jednakowego wzoru 
oddziałów: I (Organizacyjnego), V (Do
wodzenia i Łączności) oraz VI (Biura 
Informacji i Propagandy) z państwo
wym orłem w środku i napisem w oto
ku: „Dowództwo Armii Krajowej-Od- 
dział" (i tu rzymska cyfra oznaczająca 
Oddział KG). Pieczątki te funkcjonują 
na legitymacjach oraz na np. specja
lnych przepustkach (jak w wypadku 
pieczątki Oddziału V). Nie zawsze jed-

1. Pieczątka Komendanta Głównego ZWZ na na
daniu Krzyża Walecznych Elżbiecie Zahorskiej 
1 VII 1940 r.
2. Pieczątka Oddziału Produkcji na nadaniu 
Srebrnego Krzyża Zasługi „Krystynie" - Eugenii 
Gokieli 27 XII 1943 r.

nak legitymacja pracownika danego 
Oddziału stemplowana była pieczątką 
tego właśnie Oddziału. I tak np. pie
czątka Oddziału I widnieje na legity
macji pracownika Oddziału Produkcji, 
który nie był związany z Oddziałem I. 
Zbliżonej do wyżej wymienionych pie
czątek używał Oddział VII (Biuro Fi
nansów i Kontroli). W otoku widniał 
także napis „Dowództwo Armii Krajo
wej - Oddział VII”. Orzeł w środku zbli
żony był do godła wzorów 1919. W 
tym także wypadku pieczęć występuje 
na legitymacjach Oddziału VII oraz od
rębnego działu, jakim było Szefostwo 
Biur Wojskowych. To ostatnie używało 
wspomnianej już pieczątki z okresu 
konspiracji. Odbiegającą wielkością i 
napisem pieczątką dysponował Od
dział VI, czyli Biuro Informacji i Propa
gandy. W otoku był napis: „Komenda 
Sit Zbrojnych w Kraju - Sztab VI”, a w 
środku orzeł państwowy. Pieczęć wy
stępowała na różnego rodzaju legity
macjach i zaświadczeniach, zawiado
mieniach o nadaniu odznaczeń, kwi
tach rekwizycyjnych, nakazach mobili
zacyjnych, opaskach. Wchodzące w 
skład BIP wydziały: Informacji, Ogól- 
no-Organizacyjny oraz Propagandy 
dysponowały podłużnymi pieczątkami 
z napisem w górnym rzędzie: „Ko
menda Sit Zbrojnych w Kraju”, a w 
dolnym „Sztab VI" (i nazwa danego 
wydziału). Występują one na legityma
cjach i zaświadczeniach. Ale nie tylko 
tam. Pieczątka Wydziału Propagandy 
widnieje też na bilecie na pokaz filmo
wy w dniu 15 sierpnia 1944 r. oraz na 
adiustowanych do druku fotografiach 
wykonywanych przez Fotograficznych 
Sprawozdawców Wojskowych BIP KG 
AK. Podłużnej pieczątki używał także 
Oddział V. Na zaświadczeniach wyda
wanych przez Szefostwo Wojskowej 
Służby Kobiet w ostatnich dniach Po
wstania dotyczących awansów wystę
puje nagłówkowa pieczątka „Dowódz
two Armii Krajowej”. Odbiegającą for
mę napisu od innych pieczęci KG AK 
ma używana na legitymacjach i doku
mentach odznaczeniowo-awanso- 
wych okrągła pieczątka z Wydziału 
Lotnictwa KG AK z napisem w otoku: 
„Dowództwo Lotnictwa WP” i z orłem 
państwowym w środku.
Spore trudności napotyka próba usta
lenia wykonawców pieczęci funkcjo
nujących w otwartym boju o Warsza-
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risk wskazującego palca 
rawej ręki: '

I Data wyst. leg.: 24.IX.1944

j Nazwisko: er 

0 Imiona: każiaierz Julian
J ^oPień: podporucznik

* Data urodź.: 16.XII.1898
I Przydział: ’ Kancelaria

v-k k.g.10173<{
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< Dowództwo Armji Krajowej ;
J Oddział:

32/V - k

Stwierdzam, że ob. u i er 

Kazimierz Julian używa 

pseudonimu "Król/.

----- :---------------------- J. ! > .'■. v~~
Dowództwo Armji Krajowej

Oddział. /Crłwe./tdtt. <j{c
Nazwisko: j,»<Z____
Imiona;
Stopień: !

: Data urodź.: ,
Przydział; Cc/,^ j____
Data wyst. leg.:

wę. Jak wspomniano, wiadomo, że 
jedną z pieczęci dowódcy AK wykonał 
Wydział Legalizacji i Techniki O. II KG 
przed rozpoczęciem walk. W tym też 
czasie, a dokładnie 21-22 lipca w che- 
migrafii Tajnych Wojskowych Zakła

dów Wydawniczych BIP KG, na zlece
nie szefa BIP, Jerzy Mierzejewski „Ja
cek" wykonał matrycę okrągłej pie
częci „Komenda Sił Zbrojnych w Kraju 
- Sztab VI”. Zwulkanizował ją w trzech 
egzemplarzach pomocnik W-5 - „Gu

cio” - Czesław Gutowski, po czym 
zniszczono matrycę. Jak wynika z rela
cji Marii Mierzejewskiej (szefa sekreta
riatu TWZW), pieczęciami tymi dyspo
nowali: szef BIP - płk dypl. Jan Rzepe
cki, szef Wydziału Propagandy - kpt.
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3.4. Pieczątki: Dowódcy Armii Krajowej (3) i Od
działu V na legitymacji powstańczej ppor. Kazi
mierza Liera z 24 IX 1944 r.
5. Pieczątka Oddziału I na legitymacji powstań
czej kpt. Tadeusza Borkowskiego z 1 VIII 1944 
r.
6. Pieczątka Wydziału Propagandy Oddziału VI 
(Biura Informacji i Propagandy) na zdjęciu prze
znaczonym do druku w „Dodatku Ilustrowanym 
Biuletynu Informacyjnego” 22 VIII 1944 r.
7. Pieczątka Szefostwa Biur Wojskowych na legi
tymacji powstańczej Wandy Drozdowskiej z 3 VIII 
1944 r.
8. Pieczątka Oddziału VI (Biura Informacji i Pro
pagandy) Komendy Sił Zbrojnych w Kraju 

Tadeusz Żenczykowski oraz szef Woj
skowych Zakładów Wydawniczych - 
kpt. Jerzy Rutkowski. W czasie działań 
powstańczych uruchomiona została 
przy ul. Marszałkowskiej 98 Placówka 
nr 10 WZW. Jej zadaniem było wyko
nywanie pieczęci dla władz wojsko
wych i cywilnych. Kierował nią 
wspomniany już pieczątkarz TWZW - 
Czesław Gutowski. Jak sugeruje M. 
Mierzejewska, w tej właśnie placówce 
wykonano omawiane okrągłe pieczą
tki poszczególnych oddziałów KG z 
napisem w otoku: „Dowództwo Armii 
Krajowej - Oddział I” itd.
W ostatnim, popowstaniowym okresie 
istnienia Komendy Głównej Armii Kra
jowej występowanie pieczątek było, 
jak się wydaje, zjawiskiem wyjątko

wym. Niemniej jednak na zawiadomie
niu o awansie na kapitana - poruczni
ka Eugeniusza Czarnowskiego z BIP z 
15 stycznia 1945 r. widnieje okrągła 
pieczątka z państwowym orłem w 
środku i napisem w otoku: „Dowódz
two Sił Zbrojnych w Kraju - O.VI”. 
Powyższe omówienie nie wyczerpuje 
podjętego tematu, konieczne są dal
sze badania i poszukiwania, a także 
pomoc wszystkich, którzy mogą co
kolwiek wiedzieć na temat losów pie
czątek w czasie wojny i po jej zakoń
czeniu. Może więc prezentowany szkic 
spowoduje ujawnienie nowych relacji i 
materiałów, za udostępnienie których 
będę wszystkim bardzo wdzięczny.

Marek Ney-Krwawicz

Butelki
PO 
alkoholach
Przyznają Państwo, że wiele starych butelek - 
winówki o głębokiej barwie szkła, piwówki z wy
pukłymi napisami i znakami firmowymi na po- 
bocznicy (ściankach butelki), fasonowe butelki 
po wódkach gatunkowych i likierach, ale też i 
pospolite monopolówki formowane „bez szwu” - 
ma wysokie walory estetyczne. Zdarza się, że u 
naszych sąsiadów stoją kryształy, zaś szkło sto
łowe od dawna ożywia serwantki i regaty. Coraz 
częściej elementem dekoracyjnym mieszkań sta
ją się też stare eleganckie i frapujące butelki. 
Trwałość szkła (pomijając możliwość zbicia bu
telki i problemy z konserwacją nalepek oraz me
talowych elementów zamknięć mechanicznych) 
sprawia, że kolekcja dziś zgromadzona może 
przetrwać wiele lat bez nieustannego angażowa
nia środków na jej konserwację.
0 kilka uwag na temat butelek po napojach alko
holowych mogę pokusić się z perspektywy zna
jomości zabytków z pierwszej połowy XX w. spo
tykanych na obszarze Lubelszczyzny. Występują 
tu fasony o zasięgu europejskim i światowym, 
importy i ich naśladownictwa, butelki znormalizo
wane przez Państwowy Monopol Spirytusowy, o- 
pakowania stosowane na dużych obszarach 
ziem polskich, np. piwówki renomowanych bro
warów, a także opakowania browarów loka
lnych.
Źródła dotyczące butelek z pierwszej połowy XX 
w. są fragmentaryczne i niezmiernie rozproszone. 
Spotkać je możemy w publikacjach i w archiwa
liach dotyczących przemysłu szklarskiego i spo
żywczego, ochrony patentowej, skupu surowców 
wtórnych; znajdujemy je również w dziennikach 
urzędowych. W tym miejscu nie chodzi więc o 
systematykę czasowo-przestrzenną butelek po 
napojach alkoholowych, ale raczej o ukazanie 
niektórych zagadnień historii opakowań szkla
nych. Jeżeli nie uda się zaszczepić pewnej świa
domości i zrozumienia dla tej kategorii zabytków, 
świat starych butelek, którego resztki dziś jesz
cze zaplątane są w sieć starych strychów, piwnic 
i śmietników, zniknie podobnie jak wiele innych 
przedmiotów z zakresu życia codziennego. Po
nieważ w miejscach pozyskania opakowania 
szklane nie tworzą zespołów chronologicznie 
zwartych, ubóstwo form butelek produkowanych 
w Polsce w drugiej połowie naszego stulecia jest 
zachętą i dużym ułatwieniem w wyselekcjonowa
niu starszych egzemplarzy. Natomiast klasyfika
cja opakowań z pierwszej połowy XX w. wymaga 
już zdobycia pewnej wiedzy specjalistycznej, bo
wiem etykiety zachowują się zwykle jedynie w 
zespołach posklepowych, natomiast prawie ni
gdy w sytuacji późniejszego wielokrotnego użyt
kowania butelki w gospodarstwach domowych.

Piwówki. Piwówki z początku XX w. (typowe dla 
zaopatrzenia Lubelszczyzny - z zastrzeżeniem, że 
omówiono tu fason stosunkowo najliczniej wy
stępujący) wykonane są z grubego, zielonego

31



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

szkła, a datować je można na podstawie zespotu 
wypukłych napisów. Na dnie wytłoczona jest po
jemność „1/20B" (ros. wiedra), tj. około 0,615 I, 
ewentualnie nazwa huty (np. Targówek, Wy
szków), a na pobocznicy niektórych egzemplarzy 
nazwa browaru i znak towarowy.
W okresie międzywojennym (poza pierwszymi la
tami, w których dekret o miarach z 8 lutego 1919 
r. stopniowo rugował przyzwyczajenia producen
tów do opakowań powiązanych z miarą wiadro- 
wą), w czasie okupacji i w pierwszych latach po
wojennych piwo sprzedawano tu głównie w bu
telkach 0,5 i 0,751 z grubego oranżowego szkta, 
przeważnie z wytłoczonym na pobocznicy zna
kiem firmowym lub nazwą browaru. Docierały tu 
(najbardziej reprezentatywne są lata trzydzieste) 
opakowania z napisami firmowymi największych 
ówczesnych browarów krajowych: „Haberbusch i 
Schiele” w Warszawie (przestał istnieć w 1944 r.), 
„J. Gótz” w Okocimiu, „Książęcy" w Tychach, 
„Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów", 
„Arcyksiążęcy" w Żywcu.

Najliczniej reprezentowane są dwie pierwsze fir
my, przeważa „haberbusch" i to w pewnym stop
niu odzwierciedla sytuację przywozu piwa na Lu
belszczyznę, potwierdzoną działaniem wielu 
przedstawicielstw tych browarów w Lublinie i w 
niektórych miastach powiatowych. Na butelki fir
mowe zdobyły się również niektóre wytwórnie ist
niejące na obszarze Lubelszczyzny, np. „K. R. 
Vetter” w Lublinie i „Ordynacji Zamojskich" w 
Zwierzyńcu, a nawet trzeciorzędny lokalny browar 
„Kluczkowice” koło Opola Lubelskiego.
W przeciwieństwie do butelek po innych napo
jach alkoholowych, na dnie większości piwówek 
wytłoczona jest nazwa (siedziba) producenta bu

telki. Wśród kilkunastu podpisanych w ten spo
sób hut najliczniej występują (w nawiasie rok po
wstania huty, przyjęcia nazwy lub uruchamiania 
produkcji po pierwszej wojnie światowej): „Stęp
niewski" (Falenica, 1926), „Sława” (Kielce, 1934), 
„Nadbużanka” (Uhrusk, 1922), „Ujście" (1920), 
„Edwardów" (Radomsko, 1939).
Półlitrowe piwówki występują w dwóch podsta
wowych fasonach - w typowej dla większości 
browarów piwówce (typ często wykorzystywany 
również po wyzwoleniu) szyjka zwęża się łagod
niej mniej lub bardziej zaklęsłym łukiem; w faso
nie „PATENT", stosowanym np. przez browar ży
wiecki i częściowo tyski, wysoka, niemal cylind
ryczna szyjka jest wyodrębniona. Niektóre pi
wówki mają tak uniwersalnie ukształtowaną głów
kę, że rozlewca mógł zastosować jedno z dowol
nie wybranych zamknięć: korkowe, patąkowe, 
dźwigniowe, koronowe. Pod koniec lat trzydzie
stych Polski Komitet Normalizacyjny podjął 
kwestię normalizacji butelek do piwa, ale prace te 
przerwał wybuch wojny.
Piwo butelkowe było w sprzedaży w lokalach ga
stronomicznych, w sklepach oraz bezpośrednio 
w browarach i ich przedstawicielstwach. W mia
steczkowej piwiarni w Siedliszczu (woj. chełm
skie), prowadzonej w latach trzydziestych przez 
Edwarda Jaworskiego, można było kupić poza 
stanowiącym podstawę sprzedaży piwem becz
kowym z browaru Braci Howorków w Chełmie, 
także piwo butelkowe tegoż browaru, a ponadto 
„haberbuscha" i „okocim”, dostarczane w ilości 
około 200-300 butelek tygodniowo przez chełm
skie przedstawicielstwo tych browarów. Chłopi, 
którzy zjawiali się w targowy czwartek, wybierali 
podawane w kuflach tańsze piwo beczkowe, mia-

1. Piwówki ze szkta zielonego, poj. 1/20 wiadra, 
początek XX w.; od lewej: huta „TARGÓWEK", 
wys. 28 cm; „TOW. AKC. HABERBUSCH & 
SCHIELE", huta „WYSZKÓW", wys. 28,4 cm
2. Piwówki, okres międzywojenny; od lewej: 
„LWOWSKIE TOWARZYSTWO AKCYJNE BRO
WARÓW, 0,5 I", huta „FENIKS PIOTRKÓW", 
szkto brunatne, wys. 26 cm; „HABERBUSCH I 
SCHIELE/WARSZAWA", poj. 0,75 I, zamknięcie 
patąkowe, „HUTA PRZYSZŁOŚĆ W TŁUSZCZU", 
szkto jasnobrązowe, wys. 27,2 cm; „PATENT", 
poj. 0,5 I, szkło brunatne, wys. 24,3 cm; „J. GÓTZ 
OKOCIM REPR. W LUBLINIE, 0,5 L”, wtórne za
mknięcie dźwigniowe, „HUTA w PARCZEWIE", 
szkto brunatne, wys. 26,2 cm
3. Butelki ze szkta pótbiatego po wódce czystej, 
z pierwszej ćwierci XX w.; od lewej: poj. 3 I, wys. 
47 cm; poj. 1 I, wys. 30,7 cm; z etykietą „PÓLSKI 
PAŃSTWOWY MONOPOL SPIRYTUSOWY 0,6 li
tra (Wódki o mocy 45°) za wódkę Mk." ze stemp
lem „KONTROLA SKARBOWA Oddział w Lubli
nie", wys. 26 cm
4. Monopolówki ze szkta pótbiatego z drugiej 
ćwierci XX w.; od lewej: z etykietą „PAŃSTWO
WY/ MONOPOL/ SPIRYTUSOWY/ Wódka/ czy
sta/ zwykła/ 40° 1 L", ze stemplem „P.M.S. KRA
KÓW 10 IX 40-9", wys. 33 cm ; z etykietą „PAŃ
STWOWY/ MONOPOL/ SPIRYTUSOWY/ Wód
ka/ czysta/ zwykła/ 45° 0,5 L", ze stemplem 
„P.M.S. WARSZAWA 14 XI 40-3", wys. 25,3 cm; 
poj. 0,25 I, wys. 20,6 cm; z etykietą „PAŃSTWO
WY/ MONOPOL/ SPIRYTUSOWY/ Wódka? czy
sta/ 45° 1/10 L" ze stemplem „P.M.S. P.W.W. 20 
IX 1934 11", wys. 15 cm; poj. 0,05 t, wys. 11 cm
5. Butelki fasonowe po wiśniówkach, z drugiej 
ćwierci XX w.; od lewej: z etykietą „PRZEWOR
SKA FABRYKA WÓDEK, LIKIERÓW I RUMU? 
ANDRZEJA KS. LUBOMIRSKIEGO/ WIŚNIÓW
KA/, POJ. 1 L", szkło białe, wys. 33,2 cm; „REK
TYFIKACJA WARSZAWSKA/ DOBRA”, z etykietą 
„1 M WIŚNIÓWKA? SŁODKA", ze stemplem 
„1941", szkło półbiate, wys. 30 cm; z etykietą 
„WIŚNIOWA/ SŁODKA/ FABRYKA/ WÓDEK/ i 
LIKIERÓW/ K.R. VETTER/ W LUBLINIE/ POJEM
NOŚĆ 0,25 L" i stemplem „11 SIERP. 1936", 
szkło białe, wys. 20 cm; z etykietą „J. OSTER 
FABRYKA WÓDEK GATUNKOWYCH/ W ZA
MOŚCIU/ Cherry Brandy/ POJ./ 0,25 L? MOC 
36°”, szkło półbiałe, wys. 20 cm
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steczkowa elita preferowała piwo butelkowe pite 
ze szkalnek. Piwówki firmowe spotykane na wiej
skich strychach stanowią raczej pozostałość 
konsumpcji odświętnej lub okazyjnej w okresie 
międzywojennym lub pochodzą z. lat czterdzie
stych, kiedy to przestały istnieć bariery chroniące 
opakowania firmowe przed wykorzystaniem ich 
przez inne browary. Piwówki te trafiły więc na 
wieś w ramach wielokrotnego obiegu, co częś
ciowo tłumaczyłoby brak etykiet na większości 
butelek.

Monopolówki. W pierwszej połowie lat dwudzie
stych wódkę czystą rozlewano do butelek o po
jemności: 0,3,0,6 i 3 I (tę ostatnią lokalnie nazy
wano „krową” lub „matką”), wykonanych ze szkła 
półbiałego, często o intensywnym niebieskim, 
zielonym lub żółtawo-brązowym zabarwieniu. Po
jemności te stanowiły adaptację miar używanych 
w Rosji, i tak opakowanie 0,61 - to odpowiednik 
„jednej butelki wódczanej” mierzącej 1/20 wiad
ra. W latach 1925-1927 Państwowy Monopol Spi
rytusowy wycofał z obiegu butelki o pojemnoś
ciach nawiązujących do miary wiadrowej i wpro
wadził butelkę monopolówkę wzór 1926 o pojem
ności: 1,0,5 i 0,251, wykonaną ze szkła półbiałe
go. Następnie zmodernizowano ów wzór, m.in. 
poprzez umieszczenie na dnie wyczuwalnej pal

cami, wypukłej „obrączki" w butelkach o pojem
ności 1, 0,5 i 0,25 I. Huty otrzymały instrukcję 
dopuszczającą tylko nieznaczne, niebieskawe za
barwienie szkła. Po drugiej wojnie światowej, 
dzięki częściowej automatyzacji produkcji, poja
wiły się monopolówki „ze szwem", w których na 
dnie zamiast obrączki monopolowej występuje 
numer identyfikacyjny huty. Można szacować, że 
w Polsce przez kilka dziesięcioleci wyproduko
wano w dziesiątkach hut kilka miliardów mono- 
polówek z „obrączką", dla przykładu w sezonie 
1933-1934 PMS zużył 166 min butelek (w 1938 r. 
huty wyprodukowały 49 tys. ton monpolówek). 
Butelek takich używano równocześnie do rozle
wu spirytusu, denaturatu, octu i innych płynów. 
Duża ilość monopolówek na strychach wiejskich 
chałup nie zawsze świadczy o wysokiej konsum
pcji alkoholu w tych rodzinach, częściej zaś o 
wieloletnim gromadzeniu butelek z zamiarem wy
korzystywania ich w gospodarstwie domowym. 
Lekka, przezroczysta i wymierna monópolówka 
spośród wszystkich rodzajów butelek najbardziej 
nadawała się do tego celu.

Butelki fasonowe po wódkach gatunkowych, 
koniakówki i liklerówki. W latach dwudziestych i 
trzydziestych na polskim rynku znajdowało się 
jednocześnie kilka tysięcy rodzajów wódek ga

tunkowych. Cały ten przemysł, zredukowany m.in. 
przez konkurencyjność wyrobów PMS (gatunko
we stanowiły około 10% spożycia wódek) z po
ziomu 1175 zakładów w 1924 do 78 w 1937 r., 
przejawiał nadzwyczajną troskę o estetykę i a- 
trakcyjność opakowań. Oferta była niezwykle bo
gata- posługiwano się najrozmaitszymi fasonami 
butelek (różne warianty szartresek, kantówek, 
kordiafówek i wiele innych, nie mających nazw), z 
wytłoczonymi na pobocznicy napisami i znakami 
firmowymi; stosowano kształtne i barwne etykie
ty, winietki i opaski, kapsuły i pieczęcie. Najpo
ważniejsze firmy (wśród nich: „J.A. Baczewski”, 
rok założenia - 1782, „Hartwig Kantorowicz" - 
1832, „Winkelhausen" -1846, „Rektyfikacja War
szawska” - 1886, „Kasprowicz" - 1888) zastrze
gały sobie wyłączność nazwy trunku, fasonu bu
telki i wzornictwa nalepek poprzez rejestrację 
znaków towarowych i wzorów zdobniczych w U- 
rzędzie Patentowym.
Osobliwie interesujące są tu egzemplarze z lat 
czterdziestych, będące już naśladownictwem fa
sonów w okresie międzywojennym zastrzeżo
nych i chronionych przez prawo patentowe. Np. 
firma J.Oster z Zamościa, założona w 1940 r., roz
lewała krem miętowy do butelki z trójsegmento- 
wą szyjką, zastrzeżonej przed wojną przez „Ba- 
czewskiego". Jednakże butelki te nie dorówny
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wały pierwowzorowi ani jakością formy, ani czy
stością masy szklanej.

Winówki. Na obszarze Lubelszczyzny spotyka 
się fasony opakowań szklanych charakterystycz
nych dla kilku europejskich ośrodków winiar
skich - bordo, burgundzkie, reńskie, tokajki, 
szampanki. Na ogól tylko w wypadku zachowania 
się etykiet na korpusach możliwe są pewne uści
ślenia, ponieważ zdecydowana większość winó- 
wek nie ma tłoczonych napisów i znaków towaro
wych.
W okresie międzywojennym wina wytrawne tra
fiały do Polski głównie z dorzecza środkowego 
Renu w butelkach tzw. reńskich ze szkła zielone
go (wysokość: 34-37 cm), o pojemności określo
nej napisem na dnie „0,7" I. Najbardziej interesu
jące są jednak butelki reńskie bez szwu, odzna
czające się wklęsłym dnem z centrycznie umiesz
czonym „guzkiem", smukłym profilem i intensyw
ną barwą szkła: ciemnoczerwoną, zieloną, ciem
noniebieską. Fason ten wykorzystywały też nie
które polskie firmy, np. wzmiankowana niżej Kuja
wska Wytwórnia Win.
Wina francuskie i hiszpańskie rozlewano do bute
lek typu bordo z mocno wklęsłym dnem, później 
także z płaskim. Na przykład skład win A. Krycho- 

wskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 27 w 
Lublinie importował wino w beczkach oraz spro
wadzał od producenta etykiety, winietki, korki i 
kapsuły, natomiast butelki bordo zamawiał w hu
cie „Wyszków". Ze względu na cenę win importo
wanych, grono ich konsumentów ograniczone 
było w okresie międzywojennym do warstw do
brze sytuowanych w środowisku miejskim, a w 
miasteczkowym do elity. Konsumpcja kosztują
cego 15-25 zł szampana wyraźnie nie szła, skoro 
wspomniany tu sklep Krychowskiego dawał zło
tówkę kelnerom za każdy dostarczony korek po 
szampanie rozprowadzanym przez firmę.
Zagadnienie opakowań win krajowych ilustruje 
przykład zespołu butelek po wyrobach Kuja
wskiej Wytwórni Win Henryka Makowskiego w 
Kruszwicy. Założona w 1902 r. na Ukrainie, od 
1920 r. w Kruszwicy, firma ta zajmowała czołowe 
miejsce wśród krajowych prudcentów win owo
cowych i miodów syconych (w 1937 r. - 100 za
kładów). W jej asortymencie znajdowały się wina 
białe z jabłek, m.in. wytrawna, półsłodka i słodka 
„Złota Reneta", „Vermouth”, reklamowany jako 
napój leczniczy, oraz wina czerwone z różnych 
odmian porzeczek i czarnych jagód, np. „Czer
wone Mocne" i „Malaga Krajowa”. Miały one do
równywać jakością winom gronowym. Większość 

gatunków sprzedawano także w tzw. półbutel- 
kach, zwykle o poj. 0,351 (w Rosji „półbutelka od 
wina" miała pojemność 1/32 wiadra, tj. około 0,38 
I). W latach okupacji wytwórnia wykorzystywała 
butelki przeróżnych fasonów (np. vichy) i objętoś
ci, nie zawsze zgodnych z treścią etykiety, w tym 
opakowania z tłoczonymi, firmowymi napisami, 
np. „Takara", „Martini”, „Społem", co związane 
było ze spadkiem produkcji właściwych opako
wań, zwłaszcza butelek typu bordo. Chaos opa
kowaniowy obserwujemy również u wielu produ
centów napojów alkoholowych w pierwszych la
tach po wyzwoleniu. Na ten „ptzednormalizacyj- 
ny" okres warto zwrócić szczególną uwagę pod
czas selekcji butelek w miejscach pozyskania.

No cóż, butelki - temat błahy. Jeżeli jednak zda
my sobie sprawę, jak niezmiernie trudno, w ra
mach prac nad pełnym obrazem kultury material
nej ziem polskich, zdobyć dziś materiały (w tym 
ilustracyjne) do choćby mikroskopijnych mono
grafii fabryk i fabryczek przemysłu spożywczego 
czy też hut szkła z pierwszej połowy XX w., to 
każda ocalona stara butelka nabiera wartości 
szczególnej. Niezbędne są tu także nowe infor
macje o poszczególnych kolekcjach.

Grzegorz Mlllszkiewlcz

6. Butelki różnych fasonów z etykietami „KUJAWSKA WYTWÓRNIA WIN/ 
HENRYK MAKOWSKI/ KRUSZWICA" (druga ćwierć XX w.); od lewej: półbu
telka bordo „Z.W.W.P./ 0,35 L" z etykietą „ZŁOTA RENETA" i nalepką „PÓL- 
SŁODKIE", szkło zielone, wys. 23,5 cm; vichy „0,351" z etykietą „Pojemn. 0,5 L 
WINO KRAJOWE” i nalepką „Roter Obstwein (Nr 6.) WARSCHAU", szkło zie
lone, wys. 24,5 cm; w typie bordo II z etykietą „SijSS SŁODKIE/ WARSCHAU/ 
ZŁOTA RENETA/ ODDZIAŁ W WARSZAWIE/ POJEMN. 0,7 L", szkło zielone, 
wys. 31,2 cm; reńska z etykietą „Vermut Obstwein/ Nr 4./ WARSCHAU/ VER
MOUTH/ KRAJOWY/ ODDZIAŁ W WARSZAWIE/ POJEMN. 0,7 LTR. WINO 
OWOCOWE", szkło jasnobrązowe, wys. 34,8 cm

(zdjęcia: Henryk Guz 
i Krzysztof Wasilczyk)
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Szczegółowe oferty prosimy składać na adres: Współ- 'jy 
ne Przedstawicielstwo. Żydowski Instytut Historyczny, 
Warszawa, ul. Tłomackie 3/5.

WSPÓLNE PRZEDSTAWICIELSTWO 
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 

W POLSCE I FUNDACJI
IMIENIA RODZINY NISSENBAUMOW 

POSZUKUJE
- • wysoko wykwalifikowanych specjalistów konserwa- 

cji manuskryptów, starodruków, archiwaliów i książek 
SlSfe oraz malarstwa sztalugowego i tkanin,
’ • materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzę

nia konserwacji tego zakresu,
• przedmiotów o wartości muzealnej i zabytkowej z 
zakresu sztuki, kultury i obrzędów żydowskich,
• wszelkich pamiątek żydowskich w tym oryginalnych 
zdjęć fotograficznych, książek wydanych przed 1940 r., 
czasopism, plakatów, afiszy, reklam itp.
• przedmiotów kultowych oraz codziennego użytku i 

(■ wyposażenia domowego o wyraźnych cechach judai-
■} ków.



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Casus 
Wiśnicz
Zmiany w polityce gospodarczej wywarty 
znaczny i nieoczekiwany wpływ na spokoj
nie dotychczas umierające liczne obiekty 
zabytkowe w naszym kraju. Część tych o- 
biektów jest bez rozgłosu sprzedawana iub 
wydzierżawiana spółkom z kapitałem za
granicznym oraz osobom prywatnym. Po
dobnie jak to się dzieje w sferze gospodar
czej, tak i tu, w sferze kultury, rozpoczęty 
został proces uwłaszczania majątku „pań
stwowego". Znaczna część obiektów za
bytkowych nadal jest jednak własnością 
społeczną (czytaj: państwową). Większość 
z nich została upaństwowiona, tj. przeszła 
na własność skarbu państwa po drugiej 
wojnie światowej na podstawie „właści
wych” przepisów wywłaszczających. W 
myśl tych przepisów wywłaszczaniu podle
gały majątki o powierzchni powyżej 50 ha 
oraz tzw. majątki opuszczone lub ponie
mieckie (art. 34 ust. 1 dekretu z 8 marca 
1946 r.). W Świetle powyższego los zamku 
Lubomirskich w Wiśniczu Nowym był więc 
typowy, charakterystyczny dla nowego 
ładu i socjalistycznych przemian tamtych 
lat...
Zamek wiśnicki był obronnym grodem 
możnego rodu Kmitów prawdopodobnie 
już w XIV w.' Ród ten władał zamkiem 
przez ponad półtora wieku. Bliskość króle
wskiego Krakowa (około 46 km) sprzyjała 
wzrostowi znaczenia i zamożności Kmitów. 
Ostatni z rodu - marszałek Piotr Kmita po
dejmował na zamku w Wiśniczu króla Zy
gmunta Augusta i Barbarę Radziwiłłównę 
(w 1550 r.), a po bezpotomnej śmierci po
chowany został w 1553 r. w katedrze wa
welskiej. Tenże Piotr Kmita odnowił i umoc
nił zamek, wyposażając go m.in. w obronne 
wieże. Ufundował również kościół w Wiśni
czu Starym. Następnym dziedzicem zamku 
został marszałek nadworny Stanisław Barzi 
herbu Korczak.
W 1593 r. za 85 tysięcy złotych polskich 
kupił Wiśnicz Sebastian Lubomirski, który z 
żupnika krakowskiego doszedł do magna
ckiej fortuny i godności senatorskiej. Jego 
syn Stanisław przebudował zamek w Wiś
niczu według nowych zasad sztuki wojen
nej. Pierwotna, gotycko-renesansowa bu
dowla w latach 1615-1621 otrzymała styl 
wczesnobarokowy oraz została wyposażo
na w jednorodne fortyfikacje obronne typu 
bastionowego. W owym czasie zamek bro
niony przez 85 dział, z zapasami i prowian
tem na 3 lata, był jedną z najpotężniejszych 
twierdz w kraju. Stanisław Lubomirski nie 
ograniczał swojej działalności budowlanej 
do zamku, założył także u jego stóp miasto 
Wiśnicz Nowy z kościołem parafialnym i 
ratuszem. Po wyprawie chocimskiej ufun
dował kościół i klasztor Karmelitów Bosych 
w Wiśniczu. Zamek i klasztor stanowiły do
minantę w otaczającym terenie, będąc jed
nocześnie jednym z nielicznych przykła
dów założenia obronnego sprzężonego 
(klasztor również był umocniony), zaś 

wzgórze zamkowe do dziś stanowi piękny i 
harmonijny zespół krajobrazowy. Przebu
dową zamku kierował architekt Maciej Tra- 
pola, którego maestrię prezentuje m.in. za
chowana wspaniała brama wjazdowa z kar
tuszem herbowym Lubomirskich - pełna 
ekspresji w rzeźbiarskim traktowaniu deko
racji. Stiukowe dekoracje zamku są dzie
łem warsztatu włoskiego, którym kierował 
Jan Baptysta Falkoni.
W czasie najazdu szwedzkiego zamek w 
Wiśniczu został złupiony i zdewastowany, 
wywieziono z niego 150 wozów ze zrabo
wanymi przedmiotami. Zaborca nie zdołał 
jednak wywieźć wszystkiego, m.in. zostało 
ponad 200 obrazów najlepszych europej
skich mistrzów.
Przeszło stuletni okres panowania Lubo
mirskich w Wiśniczu przerwany został w 
1710 r., kiedy dobra wiśnickie przejęli San
guszkowie, którzy w 1752 r. sprzedali za
mek Stanisławowi (kolejnemu z rodu) Lu
bomirskiemu.’ Po jego śmierci dobra wiśni
ckie na kilka pokoleń odziedziczyli Potoccy 
herbu Pilawa, zaś w połowie XIX w. właści
cielem zamku został Tomasz Zamojski. W 
1893 r. zamek kupił Maurycy Straszewski, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie. 
mógł on jednak podołać ogromnym ko
sztom utrzymania zamku i w 1901 r. od
sprzedał go ponownie związkowi rodowe
mu Lubomirskich, którzy podjęli starania o 
zabezpieczenie i konserwację swej rodo
wej siedziby.
Wspomniane już bliskie położenie Wiśni
cza w stosunku do metropolii krakowskiej 
podnosiło jego rangę polityczno-gospo
darczą i kulturalną. Za Kmitów zamek był 
promieniującym ośrodkiem kultury rene
sansowej. Także Lubomirscy swe ambicje 
wzorowali na dworze wawelskim, przebu
dowując zamek oraz gromadząc zbiory 
książek i kolekcję malarstwa. Malowni- 
czość miasta i zamku była natchnieniem 
dla wielu malarzy i rysowników, w tym m.in. 
dla A. Orłowskiego, J. Matejki, E. Fabijań- 
skiego, St. Wyspiańskiego, S. Klimowskie
go, T. Łosika oraz zmarłego w 1966 r. Jana 
Stasiniewicza - autora cyklu pięknych, me
taforycznych pejzaży z zamkiem. Artyści ci 
oglądali zamek już jako malowniczą ruinę, 
bowiem kresem jego świetności była rocz
na okupacja szwedzka (od jesieni 1655 r.). 
Do dalszego niszczenia struktury budowla
nej zamku przyczyniły się działania wojen
ne w czasie konfederacji barskiej oraz wiel
ki pożar w 1831 r. Także miasto Nowy Wiś
nicz, strawione pożarem w 1863 r„ nie pod
niosło się już z architektonicznego i gospo
darczego upadku.
Na początku naszego wieku zjednoczenie 
rodowe Lubomirskich podjęło starania ma
jące na celu przywrócenie zamkowi dawnej 
świetności. Do działań tych członkowie 
rodu zobligowani byli wymaganiami swoje
go statutu. Statut ten, obowiązujący od 5 
maja 1905 r., stanowił m.in., że członkowie 
zjednoczenia rodowego winni „w silnej 
wierze w Boga utrzymać obecne i wycho
wać przyszłe pokolenie a nadto zachować 
godność rodową i utrwalić poczucie obo
wiązku członków rodu względem bliźniego 

i kraju, wydawać monografie rodowe i czu
wać nad zabytkami rodowymi, w szczegól
ności nad kaplicą rodową w kościele OO. 
Dominikanów w Krakowie, nad zamkiem 
rodowym w Wiśniczu i nad Muzeum Lubo
mirskich we Lwowie"2. Lubomirscy wywią
zywali się ze zobowiązań statutu dotyczą
cych zamku w Wiśniczu w miarę swych 
finansowych możliwości. Od 1909 r. prowa
dzone były na zamku prace zabezpieczają
ce, wykonano nowy dach, pokryto blachą 
wieżę Bony, odbudowano część ścian i 
murów bastionów oraz część sklepień i 
stropów. Od 1928 r. pracami na zamku kie
rował konserwator Wawelu Adolf Szyszko- 
-Bohusz. Druga wojna przerwała odbudo
wę zamku na 9 lat.

Wspomniane na wstępie przepisy wy
właszczające posłużyły za pretekst do u- 
państwowienia zamku. Na szczęście dla 
tego zabytku, nie nadawał się on w owym 
czasie do użytkowania, wobec czego od 
1949 r. kontynuowane były na zamku prace 
rekonstrukcyjno-konserwatorskie3. Obej
mowały one głównie dalszą odbudowę 
sklepień, stropów i dachu. Umożliwiło to 
konserwację wystroju plastycznego ko
mnat (marmurowe obramienia drzwiowe i 
kominkowe, malowicjła ścienne, pozosta
łości posadzki ceramicznej, relikty sztuka
terii) oraz stolarki. Zrekonstruowano ele
menty loggii i schodów wewnętrznego 
dziedzińca oraz schodów wachlarzowych 
zewnętrznych. Przywrócony został dawny 
wystrój (polichromia i sztukateria) zamko
wej kaplicy, której kopułę wzmocniono, w 
kilku salach przystąpiono do odtwarzania 
drewnianych plafonów, rozpoczęto montaż 
instalacji grzewczej. Błędna, jak się wydaje, 
decyzja ministra kultury i sztuki o rozwiąza- 
.niu w 1986 r. Kierownictwa Odbudowy 
Zamku Królewskiego (KOZK) na Wawelu 
(prowadzącego równocześnie prace w 
Wiśniczu i kilku innych zamkach oraz pała
cach) spowodowała zahamowanie w wiśni- 
ckim zamku prac rewaloryzacyjnych, bo
wiem KOZK na Wawelu było głównym 
sponsorem i wykonawcą tych prac. I tu, 
podobnie jak to miało miejsce na zamku 
Krzyżtopór w Ujeżdzie4, część z wielkim 
trudem zgromadzonych materiałów budo
wlanych i wykończeniowych została wy
przedana, zaś potencjalny przyszły współ
użytkownik zamku (w tym wypadku zjedno
czenie „Petrochemia”), finansujący część 
prac, nie doczekał ich końca i pod naci
skiem potęgującego się kryzysu gospo
darczego zrezygnował z zamku. W związku 
z tym zapadła decyzja o przekazaniu go 
Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Niespodziewanie dla wszystkich otworzyło 
to nową kartę w dziejach zamku wiśnickie- 
go. Okazało się, że w księgach wieczy
stych w Bochni jako właściciele zamku na
dal figurują Lubomirscy (zjednoczenie ro
dowe). Ich dobra wiśnickie nie mogły być
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bowiem jako mniejsze od 50 ha rozparce
lowane. Urząd Wojewódzki w Tarnowie roz
począł więc „porządkowanie" spraw hipo
tecznych. W 1988 r. na mocy orzeczenia 
Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie zamek 
(w myśl dekretu o majątkach opuszczo
nych lub poniemieckich) przyznano skar
bowi państwa. Dopiero wówczas o prawa 
do zamku upomniał się, nie informowany 
wcześniej przez sąd, jeden z prawowitych 
spadkobierców Stanisław Lubomirski, mie
szkający jakże niedaleko, bo w Krakowie. 
Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał prawa 
zjednoczenia rodowego Lubomirskich do 
zamku w Wiśniczu.

Wydarzenie to stało się głośnym prece
densem sądowym, jednakże dla samego 
zamku nic jeszcze z tego nie wynikło. Na
kłady poniesione na jego odbudowę do 
1988 wyniosły około 700 min zł, zaś dotacja 
ministerialna na 1989 r. przekroczyła dalsze 
150 min zł. Kwoty te obciążają hipotekę 
zamku. Wygrywając więc spór o zamek Lu- 
bomirscy stanęli przed niezwykle trudnym 
problemem - co teraz począć? Mogliby o- 
czywiście zrzec się praw do zamku, ale 
taka ewentualność nie wchodzi raczej - 
choćby zę względów prestiżowych - w ra
chubę. Można sobie również wyobrazić, że 
członkowie zjednoczenia rodowego, roz
rzuceni po całym świecie, spróbują konse
kwentnie realizować wymagania rodowego 
statutu i spłaciwszy długi hipoteczne sami 
zadecydują o zagospodarowaniu zamku. 
Gdyby, jak to kiedyś planowano, właścicie
lem zamku był skarb państwa wraz z „Pe
trochemią" - jako współużytkownikiem, to 
fundusze na dokończenie odbudowy i na 
późniejszą eksploatację zamku jakoś by 
się znalazły... W końcu wszystko i tak ob
ciążyłoby „kiesę" społeczną. Obecnie jed
nak, aby podołać tym wydatkom należało
by raczej przyjąć, że zamek w przyszłości 
sam winien zarabiać na swoje utrzymanie.

Od kilku już lat trwają trudne czasy dla za
bytków. Dla wielu obiektów ten nawet czę
stokroć dotychczas iluzoryczny mecenat 
państwowy kończy się. W najnowszych e- 
nuncjacjach generalnego konserwatora za
bytków PRL zapowiadane jest przerzuce
nie opieki nad zabytkami, włącznie z jej 
finansowaniem, na terenowe organy wła
dzy państwowej oraz na samorządy lokal-

1. Zamek w Wiśniczu na rysunku Jana Matejki
2. Obecny widok od strony miasta Nowy Wiś
nicz
3. Brama wjazdowa do zamku (proj. M. Trapola)
4. Zabudowa bastionu przybramnego
5. Kartusz z herbem Lubomirskich na narożu jed
nego z bastionów
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ne. Ponadto część obiektów zabytkowych 
jest sprzedawana kapitałowi zagraniczne
mu. Mnożą się, jak grzyby po deszczu, 
przeróżne spółki zamierzające adaptować 
pozyskiwane obiekty na luksusowe hotele 
czy kasyna gry. W wypadku obiektów o 
mniejszym znaczeniu można by się z tym 
zgodzić, czy jednak byłoby to właściwe w 
odniesieniu do obiektów o tak wysokiej 
randze dla kultury narodowej, jak zamek w 
Wiśniczu? Rodzi się pytanie: jak dalece 
można ingerować w zabytkową strukturę 
budowlaną, w pierwotny układ funkcjona
lny i ogólny wyraz architektoniczny danego 
obiektu? Co ma do powiedzenia w takich 
wypadkach społeczeństwo?

Środowisko konserwatorów zabytków jest 

obecnie, jak się wydaje, coraz bardziej 
wyalienowane i zdominowane przez przed
siębiorstwo Pracownie Konserwacji Zabyt
ków, które skupia w 15 oddziałach ponad 
15 tysięcy ludzi. PKZ-ty, jak każde przed
siębiorstwo. muszą się same utrzymać. W 
związku z tym podejmują one chętniej pra
ce na zagranicznych budowach (tzw. ek
sport) niż w kraju. Rodzime zabytki stop
niowo stają się jedynie pretekstem do ist
nienia tego przedsiębiorstwa. Coraz mniej
szy jest udział fachowców (w tym archite
któw jako koordynatorów działań różnych 
branż) w podejmowaniu decyzji dotyczą
cych ratowania zabytków, braki kadrowe 
odczuwają służby konserwatorskie, milczy 
ICOMOS... Problem zamku w Wiśniczu, na 
tle zarysowanej wyżej sytuacji, staje się 
więc jeszcze poważniejszy.

Wiele było już koncepcji zagospodarowa
nia zamku. Kierujący jego odbudową od 
1949 r. prof. Alfred Majewski - były dyrek
tor KOZK na Wawelu, proponował utworze
nie w kazamatach i basztach muzeum ar
chitektury obronnej, na parterze głównego 
budynku - muzeum poświęconego dzie
jom zamku, zaś w komnatach na pier
wszym i drugim piętrze - miejsca na sym
pozja krajowe i zagraniczne. Po niespo
dziewanej zmianie dyrektora KOZK na Wa
welu zainteresowanie Wiśniczem znacznie 
spadło, nowa dyrekcja preferowała inne 
cele. W ostatnich latach pojawiły się kolej
ne koncepcje zagospodarowania. Była 
więc koncepcja zamku jako wielkiego cen
trum, wy stawowego (?) i siedziby Opery Ba
rokowej (Jerzy Waldorff). Proponowano u- 
tworzenie w zamku m.in.: Muzeum Sarma- 
tyzmu, szkoły plastycznej, szkoły muzycz
nej, galerii, sali historii, eleganckiej restau
racji i hotelu. Obecnie, po formalnym i fak
tycznym przejęciu zamku przez Muzeum 
Narodowe, planuje się podobno urządze
nie w nim magazynu dzieł sztuki, mimo że 
trudno będzie zapewnić gromadzonym tu 
muzealiom właściwy mikroklimat. Jakkol-

37



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

6. Zamek widziany z dziedzińca zewnętrznego
7. Dziedziniec wewnętrzny zamku
8. Odnowiona polichromia koputy kaplicy zam
kowej
9. Krużganki przykapliczne z dekoracją stiukową 
J.B. Falconiego
10. Fragment zamku z kaplicą - widok z dzie
dzińca zewnętrznego

(repr. i zdjęcia : Jan Kurek)

wiek prace budowlano-wykończeniowe na 
zamku są kontynuowane, to przy braku o- 
statecznej decyzji co do sposobu jego za
gospodarowania, stają się one coraz mniej 
sensowne.

A gdyby tak przyjąć, że zasłużony dla naro
dowej kultury ród Lubomirskich będzie w 
stanie zadecydować o dalszych losach 
swego „klejnotu"? Czy nie można by pod
jąć oficjalnych starań o odzyskanie dla Lu
bomirskich i zarazem dla Polski zbiorów 
ufundowanego niegdyś przez ich antena
tów muzeum we Lwowie? Czy właśnie te 
zbiory nie powinny być w przyszłości zgro
madzone i eksponowane na zamku w Wiś
niczu?! Wydaje się, że takie starania uzy
skałyby szerokie i silne poparcie społecz
ne, np. w formie fundacji wspomaganej fi
nansowo przez państwo, którego wszyscy 

jesteśmy podatnikami i zarazem współgos
podarzami.

Jan Kurek
Przypisy
1. Większość danych historycznych po
chodzi z opracowań: A. Majewski, Zamek w 
Wiśniczu, „Teka Konserwatorska”, z. 3, 
Warszawa 1956, i M. Serafińska-Domań- 
ska, Nowy Wiśnicz, monografia z cyklu 
„Ziemia Tarnowska", Tarnów 1986.
2. Statut Zjednoczenia rodowego Lubomir
skich, czcionkami drukarni „Czasu", Kra
ków 1904, art. 6, pkt. 1 i 5.
3. Pracami tymi od początku kierował arch. 
Alfred Majewski - późniejszy dyrektor Kie
rownictwa Odbudowy Zamku Królewskie
go na Wawelu, profesor i dziekan Wydziału 
Architektury w Krakowie, w 1982 wyróżnio
ny tytułem honorowego obywatela Nowe
go Wiśnicza.
4. Patrz: J. Kurek, Krzyżtopór - bez wtaści- 
ciela. „Spotkania z Zabytkami", nr 1, 1989.
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Sulejów - 
nieubłagany 
czas
Zachowane w naszym kraju zabytki 
romańskie, czyli architektury wczes- 
nopiastowskiej’, nie są liczne, a poza 
tym wiele z nich uległo przemianom w' 
wyniku wojen, pożarów czy też zwy
kłych zmian gustów. W tej sytuacji wy
dawać by się mogło, że to, co się 
szczęśliwie, w mniejszym czy więk
szym stopniu dochowało na polskich 
ziemiach - winno być dziś otoczone 
troskliwą ochroną, zwłaszcza, jeśli jest 
to zabytek o tak wielkim znaczeniu, jak 

romańskie opactwo cysterskie w Su
lejowie nad Pilicą.
Opactwo to - znane jest w nauce od 
czasów jego rzetelnego opracowania 
dokonanego przez wielce zasłużone
go, zeszłowiecznego badacza W. 
Łuszczkiewicza.1 2 Jak ustalił J. Witko
wski3 zostało ufundowane przez Kazi
mierza Sprawiedliwego w 1176 r„ zaś 
już w roku następnym przybył z Mori- 
mond do Sulejowa pierwszy konwent. 
Nie była to jednak fundacja na tzw. 
surowym korzeniu, o czym przekonują 
wyniki badań archeologicznych z os
tatnich lat4, w czasie których odkryto 
liczne ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego oraz warstwy kultu
rowe datowane na XI/XII-XIII w.5 
Istniejący do dziś w Sulejowie kościół 
P. Marii i Św. Tomasza Kantuaryjskie- 
go został zbudowany w drugim i trze
cim dziesięcioleciu XIII w. (konsekra

1. Ruina klasztoru i kościół od strony południo
wej

cja nastąpiła w 1232 r.) jako trójnawo- 
wa bazylika filarowa, z transeptem i 
ortogonalnie zamkniętym prezbite
rium, z jedną parą kaplic bocznych 
przy prezbiterium, otwartych do ra
mion transeptu oraz z bezwieżową fa
sadą zachodnią. Kościół, mimo wielu 
cech jeszcze późnoromańskich 
(zwłaszcza widocznych w pięknym, 
okazałym portalu zachodnim czy np. w 
kamieniarce zworników, głowic i 
wsporników), systemem konstrukcyj
nym (sklepienia krzyżowo-żebrowe o 
łuku zaostrzonym, system półkolumn, 
zewnętrzne lizeno-szkarpy, itp.) wyraź
nie zapowiada zbliżający się gotyk. Ma 
bliskie analogie z kościołami cyster
skimi w Jędrzejowie, Wąchocku i Ko
przywnicy, które, jak to udowodniono 
stosunkowo niedawno6, zostały 
wzniesione przez warsztat włoski, 
związany z opactwami cysterskimi w 
Fossanova i Casamari, a działający w 
Polsce w latach 1217-1239 pod kie
runkiem „mistrza Simona” (którego 
podpis udało się odnaleźć w Wąchoc
ku i w Koprzywnicy). Mimo kilku poża
rów, wojen i licznych zmian w wystroju 
wnętrza (w którym dziś dominuje 
swojski barok i sympatyczne, prowin
cjonalne rokoko), kościół zachował 
się do naszych czasów w stanie właś
ciwie prawie niezmienionym7.
Do kościoła przylega zachowany frag
mentarycznie klasztor z epoki późno
romańskiej (koniec XIII w.). Przetrwał 
bez większych zmian wspaniały kapi
tularz, reprezentujący niezmiernie 
rzadką odmianę jednokolumnową 
(sklepienie wsparte na jednej kolu
mnie)6, przesklepiony z ogromną 
śmiałością i mający piękną kamieniar- 
kę, wykonaną z dużym mistrzostwem 
oraz wirtuozerią techniczną9. W póź
niejszych stuleciach (do XVIII w.) sule
jowski zespół klasztorny rozrastał się i 
zmieniał, przede wszystkim otrzymał 
na przełomie XV i XVI w. imponujący 
obwód warowny otaczający kościół i 
klasztor.
Widać więc, jak ogromne wartości ma 
sulejowski obiekt, a tymczasem... za
groziła mu ludzka bezmyślność, a 
może nawet kompletny brak dobrej 
woli. W 1976 r., w związku z budową 
basenu kąpielowego w restaurowa
nym na cele rekreacyjno-wypoczyn
kowe północnym skrzydle opactwa 
(dziś mieści się tu Łódzkie Przedsię
biorstwo Usług Socjalnych, Ośrodek 
Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Sule
jowie), użyto ładunków dynamitowych 
(sic!) do rozsadzania skały (blisko 
kościoła!). W piśmie z 26 stycznia 
1989 r. skierowanym przez tutejszą 
parafię do ministra kultury i sztuki A- 
leksandra Krawczuka czytamy na te
mat tych robót m.in.: „Jak stwierdzają
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ówcześnie tam pracujący nasi parafia
nie, prace te wykonywano sukcesyw
nie i przez pewien okres czasu. Już 
wtedy świątynia była zagrożona. 
Wskazują na to ekspertyzy z 1975 r. 
(...) Nie pomogły wówczas interwencje 
mające na celu wstrzymanie tego pro
cederu. Dzieta dokonano! W 1982 r„ 
pamiętnej zimy, wysadzano krę na Pili
cy, zrzucając z helikopterów ładunki 
wybuchowe. Zawaliły się dwie arkady 
z resztek starych murów klasztornych, 
wyleciały wszystkie szyby z okien, a 
rezultatem było zamknięcie świątyni 
na czas nieograniczony". W wyniku o- 
wych barbarzyńskich działań mury 
kościoła uległy znacznym spękaniom, 
zagrażającym statyce budowli. Fasada 
zachodnia została podparta prowizo
rycznie drewnianymi belkami, oprócz 
tego konserwator zabytków, bojąc 
się, że runie przęsło zachodnie, pole
cił ówczesnemu proboszczowi de
montaż zabytkowych organów. Ponie
waż jednak nie zorganizował przy tym 
żadnej fachowej ekipy, proboszcz, 
przy pomocy parafian, dokonał tego 
sam. Nastąpiło zdewastowanie cen
nych, wczesnobarokowych organów, 
o interesującym i bogato zdobionym 
prospekcie, i - co ważniejsze - posia
dających (jako już jedne z nielicznych 
w Polsce!) niezmienioną, funkcjonują
cą starą trakturę mechaniczną'0.1 cho
ciaż w czerwcu 1989 r. podjęta została 
decyzja o rekonstrukcji tych organów, 
to jednak gdyby nie wcześniejsza bez-

2. Prowizorycznie zabezpieczona zachodnia fa
sada kościoła z cennym portalem romańskim
3. Fragment coraz większej ruiny klasztoru
4.5. Spękania murów nawy głównej kościoła
6. Ten dach został niedawno „naprawiony" przez 
PKZ-ty...
7. Jedna ze zniszczonych na skutek niefachowe
go demontażu piszczałek z zabytkowych orga
nów
8. Tablica na zachodniej fasadzie kościoła ma... 
prawnie zabezpieczać zabytek

(zdjęcia: Tomasz Piliczewski)
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myślność paru osób - wszystkiego 
można by przecież uniknąć...

Sulejowski kościół wymaga więc pod
jęcia natychmiastowych (i wcale nie 
łatwych) prac konstrukcyjno-zabez- 
pieczających, do czego potrzebne są 
niebagatelne sumy pieniędzy, zaś pi
sma kierowane z tutejszej parafii do 
Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośba
mi o sfinansowanie tych prac nie przy
noszą, jak dotychczas, pożądanych 
rezultatów. A kiedy wszystko grzęźnie 
w coraz to pokaźniejszej stercie „pa
pierków” - czas, ten śmiertelny wróg 
zagrożonego zabytku, wciąż płynie 
nieubłaganie, nieodwracalnie, cierpli
wie...

Tomasz Pillczewskl

Przypisy
1. Termin „sztuka wczesnopiastowska” za
proponował ostatnio w odniesieniu do 
sztuki polskiej od czasów pierwszych Pia
stów aż do 1138 r. L. Kalinowski w pracy 
Sztuka przedromańska i romańska w Pols
ce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, 
„Folia Historiae Artium”, t. XVI, 1980, s. 5- 
20.
2. W. Luszczkiewicz, Opactwo Sulejowskie 
- zabytek architektury XIII w., „Sprawozda
nia Kom. Hist. Sztuki”, I, 1879, s. 3-24.

3. J. Mitkowski, Początki klasztoru cyster
sów w Sulejowie, „Prace Kom. Historycznej 
Pozn. Tow. Przyj. Nauk", t. XV, Poznań 
1949.
4. J. A. Splitt, Stan badań archeologiczno- 
-architektonicznych nad męskimi opactwa
mi cysterskimi w Polsce, (w:) Historia i kul
tura Cystersów w dawnej Polsce i ich euro
pejskie związki, pod red. J. Strzelczyka, Po
znań 1987, s. 232-234.
5. M. Góra, Poszukiwania najstarszego Su
lejowa, „ Z Otchłani Wieków”, XLVII, 1981, 
nr 1-2, s. 53-55.
6. K. Biatoskórska, Problem relacji potsko- 
- włos kich w XIII wieku - zagadnienie mece
natu biskupa Iwona Odrowąża i małopol
skich opactw cysterskich, „Sprawozdania z 
Posiedzeń Kom. PAN, Oddział w Krako
wie”, styczeń-czerwiec 1963, s. 249-257.
7. Z. Świechowski, Budownictwo romań
skie w Polsce. Katalog zabytków, Wro- 
cław-Warszawa-Kraków 1963, s. 264.
8. Układ ten, jak również plastyka kapitula
rza w Sulejowie wykazują bliskie analogie z 
włoskim kapitularzem w Avabonie (Mono- 
pello); K. Biatoskórska, op. cit., s. 254.
9. Z. Świechowski, Opactwo cysterskie w 
Sulejowie. Monografia architektoniczna, 
Poznań 1954.
10. Opis prospektu zamieszcza E. Smuli
kowska, Prospekty organowe w Polsce 
jako dzieła sztuki, Warszawa 1972, s. 453 i 
497; zob. też J. Gotos, Polskie organy i 
muzyka organowa, Warszawa 1972, s. 67 i 
359.

Rezydencja 
bankiera
Spośród wielu kamienic o różnoro
dnych fasadach, jakie mija przecho
dzień idący ul. Piotrkowską w Łodzi, 
jego oko niechybnie wychwyci „dom 
Goldfedera" pod numerem 77. Mimo 
niewielkiej skali, budynek ten przyku
wa uwagę bogatą, a jednocześnie kla
rowną i harmonijną neorenesansową 
fasadą. Współcześnie mieści się w 
nim popularny klub studencki „Sió
demki" oraz Rada Okręgowa ZSP, 
pierwotnie zaś był siedzibą bogatego 
łódzkiego bankiera Maksymiliana Gol- 
federa. O zabytkowej wartości obiektu 
decydują nie tylko walory architekto
niczne, ale również bogate, stosunko
wo dobrze zachowane wnętrza pierw
szego piętra’.
Budynek przy ul. Piotrkowskiej 77, 
zwany często „pałacem", wzniesiony 
został jako siedziba banku, a jedno
cześnie dom mieszkalny Maksymilia
na vel Mendla Goldfedera. Postać ta 
zasługuje na uwagę jako klasyczny 
typ „lodzermenscha" - człowieka ro
biącego na gruncie rozwijającego się 
miasta szybką karierę. Przybył on do 
„ziemi obiecanej” z Warszawy w wie
ku dwudziestu czterech lat, aby rozpo
cząć pracę w kantorze bankowym 
swojego krewnego. Już po kilku latach 
usamodzielnił się, zakładając swój 
własny kantor, który mieścił się w lo
kalach wynajmowanych. Dobrze pro
sperujący interes sprawił, że w 1889 r. 
Goldfeder nabył za sumę 15 tysięcy 
rubli posesję na centralnym odcinku 
ul. Piotrkowskiej, aby w krótkim czasie 
wystawić sobie na niej okazałą siedzi
bę.
Początkowo łódzki bankier zamówił 
projekt u warszawskiego architekta 
Bronisława Żochowskiego (1836— 
1911). Wybór tego właśnie twórcy wy
jaśnia być może fakt, że wśród dzieł 
Żochowskiego podanych przez S. 
Łozę figuruje „dom Goldfederów" w 
Warszawie przy ul. Zielonej2, o którym 
brak bliższych wiadomości. Przypuś
cić jednak można, że należał on do 
rodziny Maksymiliana (być może do 
jego rodziców). Projekt Żochowskie-
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1.2. Fasada (1) i jej fragment (2) dawnego domu 
Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 w Lodzi 
3. Fragment klatki schodowej
4.5. Witraże: w oknie klatki schodowej (4) i w 
stropie hallu pierwszego piętra (5)
6. Fragment sali balowej
7. Piec w sali balowej
8. Fragment stropu w salonie północno-wschod
nim
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go, mimo że wiosną 1891 r. został za

twierdzony do realizacji przez władze 

budowlane, nie spełnił najwyraźniej 

oczekiwań łódzkiego bankiera. Wkrót

ce bowiem powstał nowy projekt, któ

rego twórcą był Hilary Majewski 

(1837-1892), ówczesny architekt miej

ski Lodzi i ten właśnie projekt został 

zrealizowany w latach 1891-1892. 

Nowo wzniesiona siedziba łódzkiego 

bankiera spełniać miała potrójną funk

cję: użytkową (bankową), reprezenta

cyjną i mieszkalną3. Ta-złożoność 

funkcji znalazła swoje odbicie w u- 

kształtowaniu bryły budynku i jego 

wnętrz. Funkcje o charakterze publicz

nym miały być realizowane w budynku 

frontowym, o reprezentacyjnej, pała

cowej fasadzie. Na parterze mieścił 

się kantor bankowy, do którego wcho

dziło się poprzez usytuowaną z boku 

sień - była to strefa interesów, zała

twiania spraw urzędowych. Powyżej 
zaś, na piętrze znalazły się reprezenta

cyjne salony, miejsca wystawnych 
bankietów i przyjmowania gości. 

Wchodziło się tam przez klatkę scho

dową, do której prowadziło osobne, 

ujęte kolumnami wejście z sieni. To 

funkcjonalne rozdzielenie budynku na 

dwie strefy znajduje swoje odbicie w 

wystroju architektonicznym fasady. Jej 

kompozycja, o' klasycznych propor
cjach, została oparta na najlepszych 

wzorcach szesnastowiecznego rene

sansu włoskiego, czerpiąc z miejskich 

„palazzi”. Parter wyodrębniony został 

mocnymi, rustykowanymi boniami z 
klińcami, (ociosanymi kamieniami), uj

mującymi prosto wycięte okienne ar

kady. Optycznie stanowi on solidny, 

masywny cokół, na którym wspiera się 

partia piętra jako „piano nobile”. Kon

trastuje. ona zdecydowanie z partią 

parteru swoim płaskim licem z delika

tnym rysunkiem boni, na których tle 

zdecydowanie wyodrębniają się okna 
ujęte plastycznymi aediculami (nisza
mi). Fasadę wieńczy fryz z motywem 

putt niosących kwietne girlandy oraz 

attyka, na której wspierały się niegdyś 

wazony i obeliski.

Formy zastosowane przez Majewskie

go dobrze pasowały do siedziby bo

gatego bankiera. Profesja właściciela 

automatycznie narzucała skojarzenia z 

bogatymi rodami bankierskimi miast 

włoskich okresu renesansu, a jak sfor

mułował to Piotr Krakowski: „Nowa a- 

rystokracja finansowa szukała dla sie

bie protoplastów wśród wielkich ban

kierów renesansowej Florencji”4. Za

czerpnięta z bankierskich renesanso

wych pałaców architektura była w tym 

wypadku szczególnie odpowiednia, 

nadając niezbyt wielkiemu obiektowi 

„pałacową" oprawę.

Jak wspomniano, o wartości domu 

Goldfedera decydują nie tylko walory 

achitektoniczne, ale również wystrój 

salonów pierwszego piętra. Wiedzie 

tam klatka schodowa, której formy de

koracyjne z rocaillowymi motywami 

balustrady schodów i kandelabrów 

oraz witraż z alegoryczną postacią ko

biecą zapowiadają przepych salonów 

Z klatki schodowej wkracza się do hal

lu utrzymanego w surowej tonacji re-
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9. Fragment pieca w „saloniku muzycznym"
10. Strop w „saloniku mauretańskim"

nesansowej, z boazeriami, pilastrami i 
ozdobnym świetlikiem wypełnionym 
witrażem. Wystrój klatki schodowej 
wprowadzał w atmosferę bogactwa i 
splendoru, hall - w nastrój powagi i 
podniosłości; tak przygotowany gość 
mógł wkroczyć do salonów. Brak źró
deł nie pozwala ściśle odtworzyć funk
cji poszczególnych pomieszczeń. Do
myślać się ich możemy jedynie z cha
rakteru wystroju i usytuowania.
Pomieszczenie północno-zachodnie 
określić można jako jadalnię. Skłania 
ku temu skomunikowanie wnętrza z o- 
ficyną, gdzie mieściły się kuchnie oraz 
powtarzające się w wystroju stropu 
motywy rogów obfitości i pater z owo
cami. Główny akcent dekoracyjny po
mieszczenia stanowi bogaty neorene- 
sansowy strop kasetonowy (wykona
ny ze stiuku). Jadalnię łączyła z są
siednią salą frontową rozsuwana 
drewniana ścianka. W ten sposób mo
żna było przy bardziej uroczystych 
okazjach pomieścić większą liczbę 
gości. W wystroju pomieszczenia fron
towego znajdujemy drewniane portale 
drzwiowe oraz strop kasetonowy o 
formach renesansowo-manierystycz- 
nych. Z jadalnią sąsiaduje także maty 
salonik „mauretański", pełniący z 
pewnością funkcję męskiej palarni. 
Tego typu pomieszczenia stanowiły 
stały element dziewiętnastowiecznych 
siedzib arystokratycznych i burżuazyj- 
nych.
Po przeciwnej stronie hallu, od połud
nia, znajdujemy „salę balową" - naj
bardziej reprezentacyjne pomieszcze
nie piętra. Otrzymała ona wystrój o for
mach rokokowych, z wielkimi zwier
ciadłami w bocznych ścianach. Z salą 
tą od frontu sąsiaduje „salonik mu
zyczny". Na takie określenie pozwala
ją przedstawienia instrumentów mu
zycznych w narożach barwnego stro
pu. „Salę balową" i „salonik muzycz
ny” zdobią dekoracyjne piece kaflowe 
o formach rokokowych.
Salony służyły celom reprezentacyj
nym - gdzie zatem mieszkał bankier z 
rodziną? Jego mieszkanie znajdowało 
się w oficynie, zajmując jej pierwsze i
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drugie piętro. Wystrój wnętrz mieszka
lnych ograniczał się do sztukaterii su
fitowych. Były tam też z pewnością o- 
zdobne, choć nie tak jak w salonach, 
kaflowe piece, które nie zachowały 
się. To, że właściciel okazałej rezyden
cji mieszkał na jej zapleczu, nie było w 
warunkach łódzkich czymś wyjątko
wym, co dobrze oddaje w Ziemi obie
canej Władysław Reymont.
Kilka słów należy poświęcić współ
czesnym losom domu Goldfedera, 
które są dosyć typowe dla wielu łódz
kich pałaców fabrykanckich. Po śmier
ci właściciela dom został przez rodzi
nę sprzedany w 1930 r. na licytacji i 
służył przez kolejne dziesięciolecia kil
ku instytucjom. Powodowało to po
wolną degradację wnętrz budynku - 
już w latach trzydziestych zniszczony 
został przez wtórne podziały jeden z 
salonów piętra. W 1958 r. parter bu
dynku frontowego przejęła w swoje 
władanie organizacja studencka, która 
umieściła tam klub studencki, nisz
cząc pierwotny wystrój i podziały 
wnętrz. Klub funkcjonuje do dzisiaj, a 
salony na piętrze zajmują biura Rady 
Okręgowej ZSP. Zamiana dawnych 
salonów na pomieszczenia biurowe 
nie służy dobremu zachowaniu ich wy
stroju, ani tym bardziej ich wyekspo
nowaniu, na co zwracają uwagę sami 
użytkownicy. Aktualny jest więc pro
blem znalezienia nowego, bardziej od
powiedniego wykorzystania wnętrz 
pałacu Goldfedera. Musi to być przy 
tym funkcja zgodna z potrzebami mia
sta, która zapewniłaby tym wnętrzom 
żywe i zgodne z iph walorami użytko
wanie.

Krzysztof Stefański

Przypisy

1. J. Popławska, Ulica Piotrkowska, „Spo
tkania z Zabytkami", nr 2, 1988, s. 14-19.
2. S. Łoza, Architekci i budowniczowie w 
Polsce, Warszawa 1954, s. 348.
3. K. Stefański, „Dom Goldfedera" przy ul. 
Piotrkowskiej 77 w Lodzi, a typ domu rezy- 
dencjonalnego, .Zeszyty Naukowe Poli
techniki Łódzkiej - Budownictwo", s. 37, 
1986.
4. P. Krakowski, Teoretyczne podstawy ar
chitektury wieku XIX, „Zeszyty Naukowe U- 
niwersytetu Jagiellońskiego - Prace z his
torii sztuki", z. 15, 1979, s. 67-68.

Kościół 
w Maribo
Maribo jest miastem na duńskiej wyspie 
Lolland, związanym z życiem wychodźców 
zarobkowych z ziem polskich, głównie z 
dawnego zaboru austriackiego. Polacy, 
którzy zgłaszali się tu do robót sezono
wych od XIX w., znali tylko własny język i 
potrzebowali organizacji, do której mogliby 
zwracać się ze swoimi kłopotami. Niestety, 
po okresie reformacji w Danii tylko w nie
licznych miastach i wsiach przetrwały gru
py katolików, a duszpasterzami byli naj
częściej Austriacy, Niemcy, Holendrzy i 
Belgowie.
W1896 r. w Maribo zbudowany został koś
ciół dla Polaków służący obecnie 400 para
fianom. Ołtarz znajduje się we wnęce o 
prostokątnej podstawie, z jednej jego stro
ny widnieje krzyż, z drugiej obraz Matki Bo
skiej. Tłem dla ołtarza jest witraż z postacią 
św. Stanisława, biskupa z Krakowa, patro
na świątyni. Kościół w Maribo stał się nie 
tylko ośrodkiem katolicyzmu, ale i polskoś
ci na Lolland. W jego niezbyt rozległej na
wie z jedenastoma rzędami ławek, rozlega
ły się polskie pieśni religijne i patriotyczne; 
śpiewania tych drugich nikt tu rodakom nie 
wzbraniał. Na pulpitach znalazły się polskie 
książeczki do nabożeństwa i polskie 
śpiewniki. Jeden z nich, autorstwa ks. Jana 
Siedleckiego, znajduje się do dziś w koś
ciele. Jest to Śpiewnik kościelny z 1878 r.; 
egzemplarz w Maribo - to jego wydanie 
jubileuszowe z 1938 r., teraz już cenna pa
miątka.
Dumą parafii w Maribo jest zbiór pięciu re
likwiarzy. Dwa z nich, w okrągłych opra
wach, zawierają relikwie śś. Brygidy, Fran
ciszka i Klary; trzy owalne - relikwie św. 

Kazimierza królewicza z Wilna, św. Wojcie
cha z Poznania oraz św. Jadwigi z Krako
wa.
Równie interesujące są kościelne kroniki. 
Wynika z nich, że ważnymi wydarzeniami w 
dziejach tej świątyni były nabożeństwa od
prawiane przez duchownych z Polski, od
pusty obchodzone na polski wzór, chrzci
ny, śluby, udzielanie sakramentów i po
grzeby. Niektórzy z Polaków przychodzili 
na nabożeństwa w zorganizowanych gru
pach: najpierw członkowie chórów i związ
ków religijnych, potem Związku Polskich 
Robotników Rolnych w Danii i Związku Po
laków. Polskie modły i pieśni rozbrzmiewa
ły tu także podczas okupacji w latach 
1940-1945. Polskie parafie, wśród nich tak
że w Maribo, stały się wówczas ośrodkami, 
dzięki którym organizował się w Danii pol
ski ruch oporu.
W Maribo, zwanym od dawna kolebką pol
skości na Lolland i w całej Danii, z czasem 
przybyły też inne budynki, powstałe z myś
lą o Polakach. W 1918 r. otwarto tu polską 
szkołę, zaś w 1936 r. z inicjatywy Związku 
Polaków w Danii nabyto dom przy Mu- 
seumsgade 28, gdzie zorganizowano Dom 
Polski, który stał się szybko ważnym o- 
środkiem krzewienia polskości.
Budynkiem związanym z obecnością Pola
ków w Maribo jest też tutejsze Stiftsmu- 
seum. Utworzono w nim stałą ekspozycję 
poświęconą roli przybyszów z Polski w ro
zwoju okolicy. Są tu m.in. polskie ozdoby 
ludowe, kubki i miski z Małopolski, wyci
nanki ludowe i pisanki. Można tu obejrzeć 
fotografie ze zlotów Polaków w Danii, ode
zwy wzywające do wstępowania do Związ
ku Polskich Robotników (powstałego w 
Maribo w 1926 r.). Są tu też dokumenty, 
które dowodzą, że praca Polaków w fabry
kach i na farmach była bardzo ceniona, tak 
sezonowa przed 1914 r., jak i później, gdy 
odcięci przez pierwszą wojną światową od 
kraju wychodźcy osiedli tu na stałe.

Wiesław DanielakPolski kościół w Maribo
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Poniżę] przedstawiamy działalność drugiej angielskiej organizacji 
zajmującej się ochroną zabytków. W numerze 2,1989, zaprezentowa
na została Komisja ds. Historycznych Budowli i Zabytków Anglii 
(English Heritage), obecnie - Narodowe Towarzystwo Ochrony 
Miejsc Historycznych i Krajobrazu Naturalnego. Obydwie te organi
zacje łączy olbrzymia dynamika w działaniu oraz osiągane efekty, 
których mogą tylko zazdrościć polskie organizacje tego rodzaju, 
przede wszystkim starsze od nich polskie Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami.

Ochrona zabytków
i krajobrazu
Powszechnie znany jest szacunek i 
przywiązanie Anglików do zabytków 
historii ich kraju. Organizacyjne formy 
ruchu na rzecz zachowania pamiątek 
przeszłości i nie skażonego krajobra
zu powstały w Anglii w końcu XIX w. 
Przyczyna leżała w niepokojącej spo
łeczność Londynu tendencji rozrasta
nia się tej metropolii, wchłaniającej 
szybko podstołeczne miejscowości. 
Wysuwano obawy, że w krótkim cza
sie cały okręg zabudowany zostanie 
nieciekawymi, bezstylowymi, ceglany
mi budynkami, a drogi i place zamie
nią się w martwe i zabrukowane pu
stynie. W celu zapobieżenia tej żywio

łowej rozbudowie powołano towarzys
two pod nazwą Commons Preserva
tion Society. Pierwszym celem towa
rzystwa była .próba zachowania w 
pierwotnym kształcie gminy Wimble
don. Towarzystwo miało działać przez 
popularyzowanie idei i wpływanie na 
decyzje władz lokalnych w kierunku 
zachowania budynków historycznych i 
walorów krajobrazowych gminy. Same 
apele nie rokowały jednak nadziei na 
uzyskanie sukcesu i troje członków to
warzystwa - miss Octavia Hill, Sir Ro
bert Hunter, kanonik H.D. Rawsley - 
zawiązało w 1894 r. organizację pod 
nazwą National Trust for Places of His

torie Interest or Natural Beauty - Naro
dowe Towarzystwo Ochrony Miejsc 
Historycznych i Krajobrazu Naturalne
go. Ich działalność poparł książę 
Westminsteru, zgadzając się objąć 
prezydenturę organizacji. W następ
nym roku Towarzystwo uzyskało za
twierdzenie statutu jaEo stowarzysze
nie wyższej użyteczności publicznej, 
nie nastawione na czerpanie zysków. 
Pierwszą darowizną na rzecz Towa
rzystwa byt skrawek (4 akry) wybrzeża 
Barmonth Estuary, z którego roztaczał 
się piękny widok na morze. Wkrótce 
nadesłano z Alfriston w hrabstwie Su
ssex naglący list z prośbą o ratunek. 
Alarmował miejscowy wikariusz prag
nący zachować dom dawnego pro
bostwa z XIV w. - budynek o konstruk
cji szkieletowej, kryty trzcinowym da
chem, znajdował się w kompletnej rui
nie.
Po rozpoznaniu sytuacji Towarzystwo 
wykupiło dom z kawałkiem ziemi za 10 
funtów. Jednocześnie rozpisano apel 
o zbieranie funduszy na restaurację 
tego charakterystycznego dla połud
niowej Anglii budynku. Fundusze ze
brano i obiekt został uratowany. 0- 
becnie plebanię tę zwiedza rocznie do 
20 tysięcy osób, podziwiając starą 
konstrukcję, rozplanowanie i urządze
nie wnętrz oraz wkomponowanie ca
łości w zieleń przyległego ogrodu.
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W następnym roku nabytki Towarzys
twa zostały podwojone. Dwaj wykła
dowcy szkoły w Eton ofiarowali śred
niowieczny budynek warsztatu stolar
skiego, a posiadane fundusze pozwo
liły wykupić 15 akrów ziemi na wybrze
żu Kornwalii, stanowiącym charaktery
styczne urwisko brzegu morskiego. W 
ten sposób zapobieżono budowie ho
telu, który zeszpeciłby okolicę.
Na początku wieku działalność Towa
rzystwa znacznie się rozszerzyła. Po
dejmowano już akcje bardziej ko
sztowne, jak wykupienie 108 akrów te
renów leśnych na pojezierzu Derwent- 
water za znaczną sumę 7000 funtów. 
Zaraz po tym zakupiono w tym samym 
okręgu 750 akrów za sumę 12 000 fun
tów. Wydatki takie przekraczały ów
czesne możliwości Towarzystwa, więc 
zwrócono się z apelem do społe
czeństwa, na co zareagowali sami 
sprzedający, zgadzając się rozłożyć 
zapłatę na raty. O rozmiarach tego 
typu nabytków może świadczyć fakt, 
że obecnie Towarzystwo administruje 
powierzchnią 180 000 ha. Dalsze dzia
łania szły w kierunku zabezpieczenia 
brzegu morskiego. Wykupiono 300 km 
nabrzeża i zagospodarowano je tury
stycznie, a tym samym ochroniono 

przed dewastacją przez wzrastający 
ruch kampingowy. Zakup terenów jest 
tylko jedną z form działalności. Rów
nocześnie zabezpieczono liczne o- 
biekty historyczne, tak aby służyły 
nam dziś i na zawsze. Opisanie 
wszystkich (240) zabytków przekracza 
możliwości tego artykułu. Wymienimy 
tylko niektóre z nich. Wykupiono Run- 
nymede, gdzie król Jan bez Ziemi w 
1215 r. podpisał „Magna Charte Liber- 
tatum” - podstawowy akt angielskiej 
demokracji, średniowieczny zamek 
Bodiam z 1386 r., ruiny mitycznego 
zamku króla Artura w Trintagel, a także 
spory odcinek wału Hadriana z ruina
mi fortu rzymskiego oraz dobrze za
chowane fragmenty rzymskiej willi w 
Bonovicium. Zabezpieczony został 
megalityczny kompleks w Avebury - 
zabytek sprzed 4000 lat, porównywa
ny ze sławnym Stonenhenge. Ten ol
brzymi krąg w obwodzie 1350 m, oto
czony rowem głębokim na 9 m i wa
łem ziemnym o wysokości 5 m, ma 
wewnątrz trzy kręgi wyznaczone gła
zami o ciężarze od 15 do 45 ton każdy. 
Tajemniczy obiekt służył pierwotnemu 
człowiekowi jako obserwatorium a- 
stronomiczne i swoiste kalendarium. 
Rozpoczęte tu badania tradycyjnymi

1. Dom probostwa z XIV w. w Alfriston - jeden z 
pierwszych nabytków Towarzystwa
2. Bodiam Castle z 1386 r. - zamek wykupiony 
przez Towarzystwo 

metodami przerwano, odkładając je 
do czasu przygotowania lepszych 
technologii badawczych, które pozwo
liłyby spenetrować teren bez niszczą
cych nieodwracalnie zabytek wyko
pów archeologicznych.
Zadbano także o zabytki z bliższych 
nam czasów, z początku uprzemysło
wienia Anglii, jak: szyb kopalni Taylo
ra, fabryki tkackie Quarry Bank Mili, 
Cheshive, odlewnie z kuźnicami wo
dnymi w Aberdulais, których renowa
cje podjęto w 1981 r. Oczyszczono i 
udrożniono sieć kanałów śródlądo
wych stanowiących w XVIII i XIX w. 
ważną drogę transportu wodnego. 
Wszystkie te obiekty są utrzymane tak, 
aby można było zwiedzającym de
monstrować ich pracę.

Osobną grupę stanowią obiekty kurio
zalne - tablice pamiątkowe i płyty na
grobne, np. grób zdziwaczałego majo
ra Petera Labellera, który kazał pocho
wać się w pozycji pionowej głową w 
dół, aby było mu łatwiej wstać na sąd 
ostateczny. Innym przykładem jest ni 
to zamek, ni wieża obronna, wybudo
wana przez przebogatego bankiera 
Paxtonadla upamiętnienia jego poraż
ki w wyborach parlamentarnych (za
brakło mu 117 głosów); wieża przypo
minać miała wyborcom, ile piwa wypili 
za jego pieniądze.

Wyspy brytyjskie są miejscem gniaz
dowania i przelotu licznych gatunków 
ptaków wędrownych, dla których za
kładane są rezerwaty. Ich utrzymanie 
wymaga zorganizowania sprawnej i fa
chowej obsługi. Włączono w te prace 
również członków Towarzystwa, które 
finansuje je z własnych środków. To
warzystwo prowadzi także działalność 
popularyzatorską i wydawniczą. Orga
nizowane są spotkania i widowiska w 
tradycyjnych strojach z różnych epok. 
Jak przystało na wyspy brytyjskie, w 
Szkocji - dla podkreślenia jej odręb
ności - założono w 1931 r. analogicz
ne towarzystwo o nazwie National 
Trust for Scotland.
W działalności tej widać wyraźnie po
zytywne cechy wyspiarzy: ich zarad
ność, przedsiębiorczość, zmysł orga
nizacyjny i nieoglądanie się na wspar
cie administracji państwowej.

Wojciech Błaszkowski
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Posłanie 
Towarzystwa 
Opieki nad 
Zabytkami

Działacze społecznego ru
chu opieki nad zabytkami 
zgromadzeni na Walnym Ze
braniu Delegatów Towarzys
twa Opieki nad Zabytkami w 
Radziejowicach w dniach 
22-23 kwietnia 1989 r. zwra
cają się z apelem do władz 
państwowych i kościelnych, 
do całego społeczeństwa o 
wykazanie szczególnej tro
ski o pomniki przeszłości. {fot. Stanisław Stępień)

TOnZ i PTTK, jako spadko
biercy i kontynuatorzy trady
cji ochrony zabytków 
przeszłości, przypominają, 
że są one materialnym i du
chowym świadectwem ist
nienia narodu i państwa, po
twierdzeniem naszej tożsa
mości kulturowej, ważnym e- 
lementem wychowania pa
triotycznego i edukacji histo
rycznej społeczeństwa.
Zabytki - wielowiekowy do
robek polskiej i innych tra
dycji kulturowych, uratowa
ne i odbudowane po naj
straszliwszych zniszcze
niach wojennych, są poważ
nie zagrożone. Na naszych 
oczach giną bezcenne do
bra kultury materialnej i du
chowej. Ginęły i w dalszym 
ciągu giną z polskiego krajo
brazu kulturowego: cerkwie, 
kościoły, synagogi, zamki, 
dwory i dworki, wiatraki, mły
ny, folusze, wiejskie chaty, 
spichlerze i inne budynki 
gospodarcze, zabytki techni
ki, dzieła architektury militar
nej, zabytkowe cmentarze 
różnych wyznań, parki i o- 
grody.

Brak rzetelnej współpracy 
nadzoru budowlanego z 
konserwatorami zabytków, 
niespójność przedsięwzięć 
gospodarczych i kultura
lnych prowadzą do niszcze
nia historycznych układów 
naszych miast, wsi i osiedli, 
do dewastacji unikatowego 
charakteru budownictwa re
gionalnego, powodują pomi
janie w planach zagospoda
rowania przestrzennego wa
lorów zespołów zabytko
wych, utrudniają rewaloryza
cję zabytków. Płyty i gazy e- 
mitowane do atmosfery, gle
by i wód kruszą najtrwalszy 
kamień nie naruszony przez 
cafe wieki.

Niestosowanie odpowied
nich sankcji karnych za nisz
czenie narodowego dobra 
rozszerza zjawisko obojęt
ności i braku odpowiedzial
ności. Degradacja środowi
ska naturalnego i kulturowe
go nie tylko powoduje straty 
w kulturze materialnej, ale 
również wywiera niekorzyst
ny wpływ na kształtowanie 
obyczajowości Polaków.

Apelujemy do władz pań
stwowych, politycznych i 
kościelnych, do załóg zakła
dów pracy, związków i zrze
szeń zawodowych, organiza
cji młodzieży, organizacji 
społecznych, do wszystkich 
obywateli o zwiększenie tro
ski i zdecydowane działania 
służące ochronie zabytków 
kultury materialnej i ducho
wej, o zachowanie tradycji 
polskiego krajobrazu. Po
stęp cywilizacyjny winien 
służyć utrwalaniu tradycji 
kulturowych i przekazywaniu 
ich następnym pokoleniom. 
Z apelem o kształtowanie w 
młodym pokoleniu szacunku 
dla zabytków i tradycji kultu
ry narodowej zwracamy się 
do nauczycieli szkół wyż
szych, średnich i podstawo
wych oraz do wszystkich 
osób odpowiedzialnych za 
wychowanie młodzieży. Z a- 
pelem o otoczenie opieką 
ginących pomników kultury 
zwracamy się do samej mło
dzieży. Aktywna i zdecydo
wana ochrona zabytków po
winna być troską każdego 
obywatela. Apelujemy do 

władz miast i gmin - rad na
rodowych, organizacji admi
nistracji państwowej - o tro
skę o wszystkie zabytki na 
ich terenie,, o udzielanie po
mocy przy ich zagospodaro
waniu i utrzymaniu, o przy
wracanie ich kulturze naro
dowej.
Popieramy inicjatywę nowe
lizacji ustawy o ochronie 
dóbr kultury i muzeach, two
rzenie Społecznych Komite
tów Ochrony Zabytków, po
wołanie Państwowej Inspek
cji Ochrony Zabytków, two
rzenie Funduszy Ochrony 
Zabytków, gromadzenie 
środków finansowych na ich 
rewaloryzację. Opowiadamy 
się za przywróceniem woje
wódzkim i miejskim konse
rwatorom zabytków roli tere
nowych organów admini
stracji państwowej o właści
wościach szczególnych.

Popieramy inicjatywy osób 
rewaloryzujących własnymi 
siłami obiekty zabytkowe. A- 
pelujemy do władz o uła
twienie im działania poprzez 
odpowiednie preferencje 
kredytowe, ulgi podatkowe i 
pomoc w nabywaniu deficy
towych materiałów. Zabytki 
ruchome znajdujące się w 
rękach społecznych i prywa
tnych, w tym obiekty sztuki 
sakralnej, powinny być oto
czone przez władze i społe
czeństwo szczególną opie
ką, zabezpieczającą je przed 
kradzieżą, zniszczeniem i 
wywozem.

Uczestnicy Walnego Zebra
nia Delegatów Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami i o- 
becni na nim przedstawicie
le organizacji społecznych i 
zawodowych mają nadzieję, 
że posłanie to nie pozosta
nie bez ęcha i przyczyni się 
do zwiększenia troski o 
wspólne dobra kultury.
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcję 
Hanny Krzyżanowskiej)

DRZEWICA
(gmina Drzewica, woj. radomskie)

ZAMEK

Drzewica leży przy drodze Końskie- 
-Warszawa oraz przy linii kolejowej 
Radom-Tomaszów Mazowiecki. Od 
południa i północy otoczona lasami, 
od zachodu sąsiaduje ze sztucznym 
zbiornikiem wodnym na rzece Drze- 
wiczce.
Usytuowany na południowym brzegu 
rzeki zamek (zob. „Spotkania z Zaby
tkami”, nr 1, 1989, s. 38) otoczony 
jest pozostałościami dwóch fos i 
wału ziemnego między nimi, obecnie 
porośniętego wysokimi drzewami. 
Zamek został zbudowany w latach 
1527-1575 przez arcybiskupa gnieź
nieńskiego ' Macieja Drzewickiego. 
Do początku XVIII w. był w posiada
niu Drzewickich, następnie Sołtyków 
i Szaniawskich. Około XVIII w. Sza
niawski umieścił w zamku bernar
dynki. W 1814 r. budowla została 
zniszczona pożarem i od tego czasu 

(fot. Barbara Baczewska)

nie była użytkowana. W1949 r. prze
prowadzono prace zabezpieczające 
ruinę.
Zamek zbudowany został z kamienia 
i cegły, na planie prostokąta zbliżo
nego do kwadratu, ze skośnie usy
tuowanymi wieżami na narożach. 
Wieża północnowschodnia, większa

od pozostałych, pełniła funkcję bra
my wjazdowej. Wnętrze dziedzińca 
zamyka od zachodu budynek mie
szkalny, trójkondygnacyjny.
Ze względu na charakter i położenie 
zamek może być przeznaczony na o- 
środek turystyczny, dom pracy twór
czej itp.

1. Plan sytuacyjny: 1 - zamek, 2 - dwór
2. Widok zamku w Drzew icy

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia użytko
wa:
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń:
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:
Stan zachowania:

Zakres robót:

Sposób załatwienia 
sprawy:

murowany z kamienia łamane
go i cegły
14500 m3
1400 m2 (wraz z dziedzińcem)

3 i 5 (wieże)
24
Urząd Gminy w Drzewicy
brak
cele wypoczynkowe, turystycz
ne itp.
trwała ruina, zachowany do ko
rony murów, mury w stanie 
średnim (raczej niezłym) 
remont kapitalny z częściową 
odbudową i adaptacja
z Urzędem Gminy w Drzewicy 
za pośrednictwem Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków 
w Radomiu, ul. Moniuszki 5a, 
26-600 Radom, tel. 20-531 lub 
20-713.

W archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znaj
duje się pełna dokumentacja obiektu.

(opracowała: Barbara Baczewska)
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AKCJA
DWORY

Dworek w Łodzi
Dworek przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi, pochodzący z prze
łomu XVIII i XIX w., jest pozostałością po dawnym folwarku 
Chojny. W XVIII w. folwark ten, wchodzący w skład większych 
dóbr, należał do Benedykta Górskiego, w pierwszej połowie 
XIX w. przeszedł na własność jego córki, a w 1866 r. drogą 
kupna i układów rodzinnych znalazł się w rękach Marianny 
Rudzkiej. Właścicielka nie mieszkała we dworze, folwark wy
dzierżawiła, a w latach siedemdziesiątych XIX w., wykorzystu
jąc jego podmiejskie położenie, rozpoczęła parcelację. Na 
skutek parcelacji na terenach dawnego folwarku powstało 
kilka większych gospodarstw, a wokół dworku wyrosła z cza
sem cała dzielnica i dawna wieś stała się przedmieściem. 
Przedmieście to przyłączono administracyjnie do Łodzi w 
1945 r.
O rolniczym charakterze tej okolicy świadczyły jeszcze do 
niedawna pozostałości drewnianego wiatraka stojącego na 
wzgórku po drugiej stronie szosy (Łódź - Piotrków Trybunal
ski), rozebranego kilka lat temu. Dworek jest drewniany, par
terowy, na planie prostokąta, szeroko rozsiadły, kryty da
chem tzw. łamanym polskim, tj. dachem o jednakowym na
chyleniu obu połaci dolnych i górnych. Dach taki byt po
wszechny w XVIII w., co miało związek z szerokością budyn
ku. Dworek ma dwie elewacje, urozmaicone na osi ryzalitami, 
tj. wysunięciem ku przodowi pewnej partii ściany. Ryzality 
zwieńczone są trójkątnymi szczytami. Wnętrze dwutraktowe, 
z wąską sienią na osi, zawiera kilka dużych, niskich izb w 
amfiladzie. W dwu pomieszczeniach zachowano drewniane 
belkowane stropy, zrekonstruowane na podstawie dawnych, 
a odkrytych w czasie remontu. W pozostałych pomieszcze
niach izby mają otynkowane sufity zdobione skromną deko
racją stiukową, przede wszystkim w postaci rozet umieszczo
nych pośrodku. W ten sposób ukazany został wygląd wnę
trza dworku z okresu jego powstania. Z tego czasu pochodzą 
również wnęki, będące pozostałością po istniejących tu kie
dyś kominkach, zaś z końca XIX w. - duży'piec kaflowy w 
jednej z izb traktu frontowego.
Ładny i proporcjonalny dworek jest przykładem skromnego 
budownictwa szlacheckiego. Położony na terenie wielkiego 
miasta jest jedną z niewielu pozostałości okresu, gdy wokół 
nie było jeszcze przemysłu. Dziś każdy może tutaj przenoco
wać i dobrze zjeść - znajduje się tu hotel i bar bistro, prowa
dzone pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji.

Mirosław Brzyk

Niecodzienne muzea

W Miechowie
Pośród działających skansenów 
i izb tradycji związanych z dro
gownictwem szczególnie warta 
uwagi jest jedna z nich ze 
względu na podejmowane dzia
łania ochrony odcinków dróg. 
Izba ta działa w Rejonie Dróg 
Publicznych w Miechowie i kie
rowana jest przez zapalonego 
kolekcjonera inż. Jana Marczu
ka, pełniącego funkcję zastępcy 
dyrektora rejonu. W izbie gro
madzone są przedmioty i pa
miątki związane z drogami i dro
gownictwem, znajdują się „tu 
m.in.: przyrządy miernicze, na
rzędzia drogowe, znaki drogo
we, żeliwne słupki kilometrowe, 
książki z zakresu drogownictwa 
oraz mapy (np. mapy pocztowe 
z 1812 r.) i zestawy fotografii z 
budowy lub przekazywania dróg 
i obiektów.
W miechowskim rejonie dróg 
publicznych zwraca także uwa
gę działalność mająca na celu 
zachowanie dawnych traktów. 
Ma to szczególne znaczenie 
wtedy, gdy daną drogę czy jej 
odcinek przebudowano z myślą 
np. o poprawie warunków ko
munikacyjnych lub poprowa
dzono inną trasą korzystniejszą i 
bezpieczniejszą dla kierowców. 
Również dawne drogi zwane 
starodrożami powoli niszczeją, 
zarastają trawą, zamieniają się w 
ruinę. Czasem tylko stara droga 
ma jeszcze lokalne znaczenie, 
często staje się placem do ma
gazynowania materiałów ka
miennych. Zachowanie staro- 
droży ma duże znaczenie dla zo
brazowania dawnych zasad pro
jektowania dróg (zachowane 
promienie łuków, spadki po
dłużne, trasowania itp.), sposo
bu wykonywania nasypów, o

biektów inżynierskich, zabezpie
czenia ruchu, jak np. balustrady, 
oznakowania drogowe itp. 
Przykładem starodroża znajdu
jącego się pod opieką specjali
stów z Miechowa jest odcinek 
drogi pomiędzy Cisią Wolą a 
Księżem Wielkim na dawnym 
trakcie Kraków-Warszawa. Od
cinek przebiegający malowni
czym terenem ma już mocno 
zniszczoną nawierzchnię (przy
krytą kiedyś tzw. dywanikiem 
asfaltowym). Na trasie znajdują 
się wspaniałe kamienne przepu
sty, bariery na kamiennych stu
pach i drzewostan godny zainte
resowania. Specjaliści dogląda
ją ten odcinek, sprawdzają jego 
stan, rejestrują, fotografują i opi
sują obiekty. Znajduje się tam 
m.in. krzyż żelazny ze wsi Kle- 
mencice z napisem: służba dro
gowa roku 1834. Historię tego 
odcinka drogi popularyzuje się 
przez wycieczki zainteresowa
nych, które prowadzone przez 
fachowego przewodnika, jakim 
jest inż. J. Marczuk, dają wspa
niałą lekcję dziejów drogownic
twa.

Inż. J. Marczuk posiada w zbio
rach m.in. modlitewniki z drugiej 
połowy XIX w. W nich znalazły 
się np. Rady do życia chrześci
jańskiego przez sławnego Mis
jonarza napisane dla różnych 
stanów zastosowane wraz z za
leceniami: „Jeśli jesteś wójtem 
przysiężnym lub jakim innym u- 
rzędnikiem gminnym... aby drogi 
byty przystępne, naprawione, 
dobrze utrzymane, nie tak aby w 
pośrodku lata w kałużach błota 
grząść można". Są także przy
kazania: „aby drogi i łąki drze-
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1. Niwelatory: „Richard Radke" - 
najmniejszy o długości lunety 16 cm 
i „Gerlach" (70 cm) z końca XIX w.
2. Żeliwny słup kilometrowy
3.4. Fragment dawnej drogi (3) i ka
mienny przepust drogowy (4) na tra
sie Kraków-Warszawa
5. Opiekun zabytków drogownictwa 
i twórca muzeum w Miechowie - Jan 
Marczuk

(zdjęcia: Jerzy Duda) 

wami (byty obsadzane) i takowe 
drzewa nie byty niszczone". Jest 
tu również Mapa kolei żelaznych 
Królestwa Polskiego z 1863 r. 
(wydanie kieszonkowe) oraz re
jestr obiektów inżynierskich, 
znaków, robót itp. pisany w języ
ku rosyjskim, obejmujący dość 
znaczny fragment drogi w okoli
cach Miechowa, z odręcznymi 
zapiskami prowadzonymi od 
drugiej potowy XIX w. do końca 
pierwszej wojny światowej. Re
jestr ten stanowi bezcenny ma
teriał do historii drogi.

Jerzy Duda

METAL 
DETECTORS

ZAKŁAD
E LEKTRON ICZNY 

W . OK SI EMC I UK 
UL. ŚWIERCZEWSKI EGO 
01-016W-WA 104M84
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Lokomotywy 
na 
kalendarzykach

trycznej w Polsce. Do tej pory ukaza
ły się następujące rodzaje i serie lo
komotyw:
Rok 1983: Ty23 - parowóz do obsłu
gi ruchu towarowego, budowany w 
Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie i 
H. Cegielskiego w Poznaniu; w la- 

Lokomotyw w Chrzanowie; w latach 
1922-1925 zbudowano 148 parowo
zów (2).
Rok 1985: Ok22 - parowóz do obsłu
gi dalekobieżnego ruchu pasażer
skiego, budowany w Fabryce Loko
motyw w Chrzanowie; w latach

Od kilku lat z inicjatywy Muzeum Ko
lejnictwa w Warszawie wydawane są 
kalendarzyki - listki. Umieszczane są 
na nich sylwetki parowozów polskiej 
produkcji oraz pierwsze lokomotywy 

elektryczne eksploatowane w Pols
ce. Zasadniczym celem wydawnic
twa jest plastyczne upowszechnianie 
historii rozwoju polskiej produkcji 
parowozów i początków trakcji elek

tach 1923-1933 zbudowano 597 pa
rowozów (1).
Rok 1984: Tr21 - pierwszy parowóz 
polskiej produkcji do obsługi ruchu 
towarowego, budowany w Fabryce 

1923-1934 zbudowano 190 parowo
zów (3).
Rok 1986: EI106 - lokomotywa elek
tryczna budowana w Polsce (oprócz 
silników sprowadzanych z Anglii)
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przez firmę S.A. Lilpop, Rau i Loe
wenstein; od 1933 r. do drugiej woj
ny światowej lokomotywy te obsługi
wały zelektryfikowane odcinki kolejo
we w węźle warszawskim (4).
Rok 1987: EN80 - angielska jednos
tka elektryczna; w latach 1927-1972 
jednostki te obsługiwały ruch pod
miejski w aglomeracji podwarsza
wskiej na oddzielnym forze na odcin
ku Warszawa - Podkowa Leśna - 
Grodzisk Mazowiecki (5).
Rok 1988: Px29-1704 - parowóz 
wąskotorowy o prześwicie torów 750 
mm skonstruowany i produkowany

przez Warszawską Spółkę Akcyjną 
Budowy Parowozów w Warszawie. 
W latach 1929-1930 zbudowano 13 
parowozów. Do 1987 r. parowozy te 
obsługiwały wąskotorowe koleje w 
Sochaczewie, Nałęczowie, Hrubie
szowie, Wieluniu i na Kujawach (6). 
Rok 1989: TKt48 - parowóz do ob
sługi ruchu podmiejskiego, budowa
ny w Fabryce Lokomotyw w Chrza
nowie i H. Cegielskiego w Poznaniu; 
w latach 1950-1957 zbudowano 209 
parowozów (7).

Alojzy Karpiński

Akcja cmentarze

„Sztabiny”
„Sztabiny” - to potoczna nazwa uży
wana na Suwalszczyźnie, a w szcze
gólności w okolicach Augustowa, na 
określenie wyrobów powstałych w 
zakładach tzw. Instytucji Rolniczo- 
-Przemysłowej Sztabin, utworzonej 
przez hr. Karola Brzostowskiego po 
1820 r. Zakłady te pracowały począt
kowo w miejscowości Janówek, a 
następnie w Hucie Sztabińskiej i sły
nęły z produkcji nie tylko prostych 
narzędzi domowego użytku czy ma
szyn rolniczych, ale i nagrobków, o- 
grodzeń grobów, balustrad balkono
wych.

Do dzisiaj zachowały się nieliczne 
egzemplarze tych wyrobów. Ich stan, 
obecne uwarunkowania gospodar
cze i techniczne, a także poglądy i 
upodobania społeczne wskazują, że 
liczba zachowanych jeszcze „Szta
bin" będzie się szybko zmniejszała. 
Warto więc w miarę możliwości prze
nieść je do regionalnych muzeów i 
izb pamięci, a w tych gdzie już są - 
zwiększyć ich liczbę.

Opisując cmentarz w Augustowie 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 1,1987, 

s. 45) zwróciłem uwagę na niektóre 
nagrobki wykonane z żeliwa, a po
chodzące według wielu przesłanek z 
zakładów hr. Brzostowskiego. Po
znając inne cmentarze na Suwalsz
czyźnie, w Raczkach, Suwałkach, 
Szczebrze, Sztabinie, Krasnymborze 
oraz Studzienicznej, spostrzegłem 
na nich nagrobki wykonane najpraw
dopodobniej również w zakładach 
Brzostowskiego.

Porównując nagrobki można wysu
nąć tezę, że były produkowane seryj
nie w kilkunastu typach. Jedynie ta
blice lub jeden z boków cokołu z ins
krypcją wykonywano po złożeniu za
mówienia. Szczególnie często spoty
ka się dwa typy nagrobków: żeliwny, 
prosty krzyż na niewielkim żeliwnym 
cokole, zwieńczony półpostacią a- 
nioła oraz żeliwny krzyż, dość bogato 
wyposażony w ornament roślinny, 
stojący na wysokim, również żeliw
nym cokole. Często ozdabiano co
koły postacią anioła gaszącego po
chodnię - symbol kończącego się 
życia. W pierwszym typie zakończe
nie ramion krzyża stanowi często 
skromny detal w formie stylizowane
go liścia. Tablice z inskrypcjami mają 
formę prostokątną owalną lub - na 
starszych krzyżach - zwijającej się 
karty. Na szczególne wyróżnienie za
sługują dwa inne typy pomników, za
projektowane i wykonane podobno 

przez samego Brzostowskiego. Są 
to: bardzo bogaty w formie, neogoty
cki w stylu nagrobek wykonany w 
dwóch egzemplarzach i klasycy- 
styczny pomnik w formie dolnej 
części kolumny stanowiącej cokół 
dla popiersia.
Innym rodzajem nagrobka rzadko 
spotykanego na cmentarzach jest 
żeliwny pomnik w formie klasycy- 
stycznej steli zwieńczonej niewielkim 
krzyżem. Ta forma występuje na 
cmentarzach w: Raczkach (1 obiekt), 
w Augustowie (2), na cmentarzu e- 
wangelickim w Suwałkach (2). O- 
prócz żeliwnych nagrobków na uwa
gę zasługują metalowe ogrodzenia 
grobów. W całości zachowało się ich 
bardzo mało. Natomiast dość licznie 
na wspomnianych cmentarzach wy
stępują części ogrodzeń. Wykony
wane były metodą odlewania lub - 
częściej - odkuwania. Zachowane o- 
grodzenia, jak również ich resztki 
świadczą o dużych umiejętnościach 
sztabińskich odlewników i kowali.
W Cisowie, w dawnej siedzibie hr. 
Brzostowskiego znajduje się izba 
pamięci, w której zgromadzono ek
sponaty związane z jego życiem i 
działalnością. Wśród nich znajdują 
się dwie żeliwne płyty nagrobne z 
połowy XIX w. i cztery krzyże żeliwne 
z końca XIX w. Są one identyczne z 
krzyżami na wymienionych cmenta
rzach, co potwierdza, że wykonano je 
w tym samym warsztacie.'

Cmentarz w Krasnymborze. Zacho
wał się tutaj najliczniejszy zbiór na
grobków żeliwnych wykonanych w 
zakładzie Brzostowskiego. Do najo

kazalszych należy neogotycki nagro
bek Wiktorii z Wierzbickich Ryma
szewskiej, zmarłej 26 lutego 1850 r. 
Jest to jeden z dwóch identycznych 
egzemplarzy (drugi na grobie Gers- 
chowa w Augustowie), zaprojekto
wanych i wykonanych prawdopo
dobnie przez samego Brzostowskie
go. Oba te nagrobki są imponującym 
dziełem sztuki odlewniczej drugiej 
połowy XIX w. Grób Rymaszewskiej 
otacza bogate ogrodzenie żeliwne, 
takie, jak wokół grobu Gerschowa. 
Jest to najstarszy nagrobek na tym 
cmentarzu. Ponadto zachowało się 
około dwudziestu żeliwnych nagrob
ków reprezentujących wszystkie 
typy. Do zasługujących na szczegól
ną uwagę należą: krzyż zdobiony w 
górnej części postacią anioła na gro
bie Marcina Franke - zasłużonego 
majstra Fabryki Machin Rolniczych, 
pochodzący z 1874 r. oraz podobny 
nagrobek na grobie emeryta fabryki 
sztabińskiej Franciszka Lozowskie- 
go, pochodzący z 1895 r. Tego typu 
krzyży zachowało się na cmentarzu 
krasnyborskim pięć. W południowej 
części cmentarza znajduje się około 
dziesięciu nagrobków w formie zdo
bionych krzyży różnej wielkości, o 
rozmaitych zakończeniach ramion. 
Wśród nich można znaleźć dwa krzy
że na charakterystycznych cokołach 
z postaciami aniołów gaszących po
chodnie. Wszystkie te nagrobki są 
znacznie skorodowane, a napisy na 
większości grobów bardzo słabo 
czytelne. Zachował się również jeden 
nagrobek w formie klasycystycznej 
steli z końca XIX w. Jedyna zachowa
na płyta żeliwna z inskrypcją jest ele-

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW
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torskich w obiektach zabytkowych,
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mentem nagrobka Rymaszewskiej. 
Wszystkie żeliwne nagrobki (z wyją
tkiem nagrobka Rymaszewskiej) po
chodzą z lat 1866-1889.

Cmentarz w Sztabinie. Sztabin 
(wcześniejsza nazwa Osinki) byt 
własnością magnata litewskiego

1. Sztabin - żeliwny pomnik Joachi
ma Litawora Chreptowicza wykona
ny w zakładach Brzostowskiego
2.3. Cmentarz w Krasnymborze: 
neogotycki nagrobek Waleni Ryma
szewskiej z Wierzbickich (2) i grób 
Franciszki Gałażyn z 1874 r. (3); oba 
nagrobki wykonane w zakładach 
Brzostowskiego
4. Jeden z typowych nagrobków z 
1876 r. produkowanych w zakładach 
Brzostowskiego

(zdjęcia: Stefan Świerczewski)

Joachima Litawora Chreptowicza. 
Przy kościele parafialnym znajduje 
się jego pomnik w formie popiersia 
ustawionego na cokole, który stano
wi dolna część kolumny jońskiej ka- 
nelurowanej; wykonany został w Hu
cie Sztabińskiej. Na sztabińskim 
cmentarzu zachowało się kilkanaście 
nagrobków żeliwnych, pochodzą
cych z tego zakładu. Reprezentują 
one prawie wszystkie typy krzyży że
liwnych spotykanych na cmenta
rzach Suwalszczyzny. Na uwagę za
sługuje żeliwny nagrobek w formie 
krzyża na grobie Jana Laudańskiego, 
zasłużonego ślusarza fabryki szta
bińskiej, wykonany po 1877 r. oraz 
podobny nagrobek z 1873 r. (znacz
nie uszkodzony) Karola Górskiego.

Cmentarz w Szczebrze. W jego naj
starszej, północno-wschodniej częś
ci zachowało się 16 grobów z drugiej 
połowy XIX w. Znajdują się na nich 
żeliwne nagrobki i resztki ogrodzeń 
wykonane w zakładzie Brzosto
wskiego. Prawie wszystkie są w 
znacznym stopniu skorodowane, a 
niektóre poważnie uszkodzone. Naj
starszym nagrobkiem w formie krzy
ża ozdobionego w górnej części po

stacią modlącego się anioła jest 
pomnik Jakuba Karba - emeryta „In
stytucji rolniczo-fabrycznej Sztabin" 
z 1872 r. Tuż obok, w zespole pięciu 
grobów otoczonych tym samym o- 
grodzeniem żeliwnym w formie pros
tej bariery, znajduje się identyczny 
nagrobek Miłosława Karba z 1876 r. 
oraz nagrobek Józefa Jakubowskie
go z 1883 r.
W pobliżu cmentarnej kaplicy, na 
grobie z 1874 r. Anieli z lluniczów Ur- 
niaż występują resztki ogrodzenia i 
typowy krzyż żeliwny. Z pozostałych 
12 nagrobków do najciekawszych w 
formie należą krzyże żeliwne na gro
bach: Lotuszyńskich (z 1884 r.), Ada
ma Masłowskiego (z 1881 r.), Zy
gmunta i Zofii Rejerowskich (z 1897 
r.) i Jana Topolskiego (z 1890 r.). Że
liwne ogrodzenia zachowały się je
dynie przy grobach Franciszki Szura- 
żewskiej (z 1902 r.) oraz Rosalii Dar- 
kowskiej (z 1886 r.).

Cmentarz w Studzienicznej. Założo
ny został prawdopodobnie w końcu 
XVIII w„ gdy w 1770 r. Wincenty Mo
rawski zbudował w Studzienicznej 
pierwszy kościół. Na cmentarzu tym 
zachowało się kilka żeliwnych na
grobków na grobach pochodzących 
z drugiej połowy XIX w. Do najcieka
wszych należą dwa żeliwne krzyże z 
żeliwnymi cokołami i postaciami a- 
niołów gaszących pochodnie na gro
bach Teofili z Maciukiewiczów Su
chockiej (z 1878 r.) oraz Felicji Kule
szy (z 1880 r.). Oba groby otoczone 
są ciekawym ogrodzeniem żeliwnym. 
Są to najstarsze zachowane nagrob
ki na tym cmentarzu. Ponadto zacho
wały się żeliwne krzyże z bogatą or
namentyką roślinną z lat 1885-1893 
na grobach rodziny Kondrackich, ro
dziny Zaniewskich, grobie Elżbiety 
Choleckiej.

Cmentarz rzymskokatolicki w Su
wałkach. Zachowało się tu w różnym 

.stanie 13 nagrobków żeliwnych po
chodzących z drugiej potowy XIX w. z 
zakładów Brzostowskiego. Znajdują 
się one w południowej części cmen
tarza i mają formę typowych krzyży 
produkowanych w tych zakładach. 
Najstarszy z nich pochodzi z 1842 r. 
W pobliżu głównej alei, po jej prawej 
stronie znajdują się resztki nagrobka 
z 1875 r. z często spotykanym niskim 
żeliwnym cokołem różniącym się od 
podobnych mu dodatkową ozdobą 
w postaci anioła. Jak wynika z za
chowanej inskrypcji, cokół pochodzi 
z grobu rodziny Woszczerowiczów.

Tuż obok znajduje się inny godny u- 
wagi nagrobek z 1877 r. Stanisława 
Statkiewicza. Wyróżnia się on sto
sunkowo wysokim i smukłym żeliw
nym cokołem. Zachowane krzyże 
odznaczają się większą różnorod
nością zakończeń ramion niż krzyże 
na wcześniej omawianych cmenta
rzach. W pobliżu południowego 
skraju cmentarza zachowały się dwie 
płyty żeliwne z inskrypcją z 1881 r., 
są to elementy zniszczonego na
grobka Dominiki z Augiewiczów Ma
liszewskiej. Znajduje się tu również 
żeliwne ogrodzenie grobu Pauliny z 
Myszków Borowskiej z 1884 r.

Cmentarz ewangelicki w Suwał
kach. Położony jest po zachodniej 
stronie cmentarza rzymskokatoli
ckiego. Zachowało się tu wiele sta
rych nagrobków wykonanych z żeli
wa. Forma niektórych z nich, jak rów
nież detale wskazują, że zostały 
prawdopodobnie wykonane w zakła
dach Brzostowskiego. Najstarszy z 
krzyży żeliwnych znajduje się na gro
bie ppłk. WP Stanisława Kierciusza i 
pochodzi z 1850 r. Identyczne zacho
wały się na grobach Laury Lazar- 
tchnik (z 1874 r.) i Laury Gotlib (z 
1875 r.). Krzyże te ozdobione są nie 
tylko postaciami aniołów, ale również 
symbolami śmierci - czaszkami i 
piszczelami ludzkimi. Zachowały się 
również nagrobki żeliwne w formie 
steli i ogrodzenia żeliwne.

Cmentarz w Raczkach. Na cmenta
rzu tym są dwa nagrobki, których for
ma wskazuje, że mogły być wykona
ne w zakładzie hr. Brzostowskiego: 
nagrobek w formie klasycystycznej 
steli na grobie z 1877 r. Aleksandra 
Waszkiewicza oraz krzyż żeliwny na 
grobie z 1880 r. Pawła Interewicza. 
Przy pierwszym z grobów znajduje 
się ozdobne ogrodzenie żeliwne. W 
północnej, najstarszej części cmen
tarza na grobie z 1876 r. żony do
wódcy 3. Oddziału Warszawskiej 
Brygady Straży Pogranicznej Jekate- 
riny Matkowskiej znajdują się resztki 
nagrobka żeliwnego. Dolna część 
nagrobka wykonana została w formie 
stożka na planie kwadratu.

Wszystkie te wyroby zakładów hr. 
Brzostowskiego są godne uwagi i 
zasługują na ocalenie jako relikty 
historii i świadectwo wysokiego po
ziomu polskiego przemysłu na zie
miach ówczesnego Królestwa Pol
skiego.

Stefan Świerczewski
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami" 
W numerze 2, 1989, Waszego czaso
pisma Maciej Rydel, autor artykutu 
pt. „Dwory związane z Tadeuszem 
Kościuszką" zwraca się do czytelni
ków z prośbą o wyjaśnienie losów 
dworu w Mereczowszczyźnie po 
1939 r.
Otóż w latach 1947-1954 pracowa
łam w miejscowości Różany, nieda
leko Mereczowszczyzny. Miejscowi 
mieszkańcy opowiadali, że górną 
część dworu Kościuszki spalili pod
czas okupacji niemieckiej partyzanci 
radzieccy. W czasie pożaru ludność 
okoliczna zdołała z narażeniem życia 
uratować parter tego domu. Niestety, 
po ponownym zajęciu tych terenów 
przez Armię Czerwoną już w 1945 r. 
parter został zniszczony doszczęt
nie.

Z poważaniem
Józefa Węgierska

Katowice

Szanowna Redakcjo!
Górny Śląsk kojarzy się przede 
wszystkim z krajobrazem pełnym ko
palnianych szybów, kominów oraz z 
„familokami". Mało znany jest nato
miast fakt, że przez te obszary prze
biega pas fortyfikacji, najsilniejszych, 
jakie przed 1939 r. zbudowano w 
Polsce na zachodniej granicy. Nazy
wane są one często polską linią Ma
ginota. Fortyfikacje te, których budo
wę rozpoczęto w 1933 r. ciągnęły się 
od Niedary na północy poprzez Bob
rowniki, Brzeziny, Michałowice, Ła
giewniki, Godulę, Czarny Las, Szyb 
Artura, Radoszowy po Mikołów na 
południu, gdzie we wrześniu 1939 r. 
nie były jeszcze ukończone. Publika
cji opisujących śląskie fortyfikacje 
jest niezmiernie mało i są to prze
ważnie albo bardzo ogólnikowe opi
sy, jak w „Encyklopedii Techniki 
Wojskowej", czy artykuły, jakie uka
zują się czasami na łamach niektó
rych czasopism, np.: „Gościńca" lub 
„Tak i Nie". Niestety, ze wstydem na
leży stwierdzić, że najlepszy i najob
szerniejszy opis tych umocnień, 
znajduje się w wydanej w 1941 r. w 
Berlinie przez niemieckie naczelne 
dowództwo książce pt.: „Denkschrift 
Uber die polnische Landesbefesti- 
gung".

1.2. Tradytory artyleryjskie w Ła
giewnikach koto Bytomia (1) i w Bob
rownikach koto Piekar Śląskich (2)

Tymczasem „stare bunkry” będące 
pamiątkami i zabytkami jednego z 
ostatnich okresów rozwoju budow
nictwa obronnego, a także świadec
twem wysokich umiejętności pol
skich fortyfikatorów, od lat stoją pra
wie zapomniane. Są one miejscem 
spotkań tzw. marginesu społeczne
go, o czym świadczą ślady licznych 
pijatyk, w innych miejscach wykorzy
stywane są przez mieszkańców po
bliskich osiedli jako dzikie wysypi
ska śmieci. Przykładem może być 
tradytor artyleryjski znajdujący się w 
Łagiewnikach koło Bytomia, na tere
nie ośrodka wypoczynkowego Huty 
„Zygmunt", który zasypywany jest 
śmieciami z pobliskich ogródków 
działkowych. Dziwi tutaj brak zainte
resowania ze strony kierownictwa o- 
środka, utrzymywanego w pozostałej 
części w czystości.
Uważam, że chociaż część obiektów 
fortyfikacyjnych powinna zostać ob
jęta opieką konserwatorską i zabez
pieczona. W niektórych, najlepiej za
chowanych można urządzić ekspo
zycje związane z fortyfikacjami ślą
skimi, oraz przygotowaniami do ob
rony i obroną Śląska w 1939 r. W 
większych zespołach obiektów, np. 
stosunkowo dobrze zachowanym 

punkcie oporu Bobrowniki, istnieje 
moim zdaniem możliwość urządze
nia tzw. ścieżki dydaktycznej obrazu
jącej system obrony takiego punk
tu.
Śląsk w tej dziedzinie nie byłby pre
kursorem. Choćby tuż za granicą, w 
pobliżu Kudowy Zdroju w Czeskich 
Sudetach, grupa warowna Dabrosov 
przystosowana została do zwiedza
nia jako przykład fortyfikacji czeskich 
z lat trzydziestych.
Przypuszczam, że instytucją, która 
mogłaby się tym zająć jest Muzeum 
Śląskie lub PTTK. Muzeum Śląskie 
wydało zresztą w ub. roku biografię 
gen. J. Jagmin-Sadowskiego będą
cego jednym ze współtwórców forty
fikacji śląskich. Zapewne najlepszym 
sposobem uczczenia pamięci tego 
obrońcy Śląska może być ocalenie 
od zapomnienia dzieła będącego o- 
wocem blisko dziesięciu lat jego ży
cia. Jeszcze jest czas, aby śląskie 
fortyfikacje nie stały się tylko szarymi 
kawałkami betonu ledwie widoczny
mi spod hałd śmieci. -

Z poważaniem 
Zbigniew Pruski

Łódź 

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"! 
W związku z artykułem pt. „Po bitwie 
kraśnickiej" autorstwa Jacka Zejdo- 
wskiego („Spotkania z Zabytkami", 
nr 2,1989) pragnę dorzucić kilka 
uwag na temat ochrony cmentarzy 
wojennych w woj. lubelskim. Liczbę 
tych obiektów szacuje się na około 
100 (bez kwater wydzielonych na 
cmentarzach parafialnych). Biuro Do
kumentacji Zabytków w Lublinie po
siada wykaz oraz karty dla niemal 
wszystkich cmentarzy. Dla cmenta
rzy w Rybitwach i Prawnie opracowa
no karty i dokumentacje naukowo- 
-historyczne. Kartę posiada również 
cmentarz pierwszej wojny w Bęczy- 

Witrażowe okna wraz z projektem i remonty 
wykonuje pracownia T. M. Kasperkiewicza 
OFERTY: 80-241 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 61 m 11, tel. 41-39-46

nie (w tekście opisany jako Chruś- 
lanki) oraz cmentarzyk w Dzierzkowi- 
cach-Podwodach (w polu z kaplicz
ką), położony w tym rejonie. Ponadto 
BDZ planuje w przyszłym roku wyko
nanie zbiorczego opracowania dla 
wszystkich cmentarzy wojennych. 
Stwierdzenie, że władze wojewódz
kie nie interesują się tym problemem 
jest gołosłowne. W ramach budżetu 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UW przeznaczono środki finansowe 
na remont cmentarzy wojennych 
m.in. w Trawnikach i w Lublinie (kwa
tera legionistów na cmentarzu woj
skowym). Ogólnie znana, dramatycz
na sytuacja finansowa w dziedzinie 
ochrony zabytków uniemożliwia fi
nansowanie takich remontów z fun
duszu Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków. O podziale budżetu te
renowego decyduje miejscowy or
gan samorządowy, który przy 
szczupłości środków finansowych 
bierze pod uwagę przede wszystkim 
racje ekonomiczne, a nie np. Kon
wencję Genewską. Poza tym w spo
łeczeństwie silnie zakorzeniona jest 
niechęć do cmentarzy obcych naro- 
dowodości, szczególnie niemieckich 
i austriackich. Przypadki profanacji 
cmentarzy są powszechne. Rozko
puje się groby również na cmenta
rzach żydowskich, wypasa się na 
nich zwierzęta, zaorywuje się je. Na 
cmentarzach czynnych rozbija się 
nagrobki, kradnie porcelanowe foto
grafie (sprzedawane korzystnie za 
granicą).
Zjawiska te są znane powszechnie i 
dotyczą nie tylko cmentarzy. Nadal 
niszczy się dworki (rozbijanie pie
ców, wyrywanie drzwi, okien / 
wszystkiego, co może się przydać) i 
parki (wysypiska śmieci i miejsca li
bacji). Społeczeństwo nadal nie ma 
świadomości, że zabytki mniejszej 
rangi niż Łazienki Królewskie w War
szawie czy Wawel - są również świa
dectwami historii i kultury. Podzielam 
zdanie autora, że nic nie ochroni 
cmentarzy wojennych przed znisz
czeniem. Pozos taję nam tylko ich do
kumentacja i nadzieja, że kiedyś po
wstanie specjalna fundacja dla och
rony tych miejsc pamięci.

Małgorzata Gmiter
Biuro Dokumentacji Zabytków 

w Lublinie

Redakcja „Spotkań z Zabytkami" 
W uzupełnieniu ciekawego artykutu 
K. Feldo o zamku Podhoreckim, jaki 
ukazał się w numerze 2,1989, warto 
dorzucić kilka ciekawych szczegó
łów na temat wyposażenia zamku 
za czasów rodziny Rzewuskich.
Według A. Karczewskiego („Polska 
w krajobrazie i zabytkach", Warsza
wa 1930) w 1725 r. Podhorce nabył 
Stanisław Rzewuski, hetman wielki 
koronny. Syn jego, Wacław, przyczy
nić się miał najbardziej do upiększe
nia rezydencji, a jak podaje „Słownik 
Geograficzny": „stworzył prawdziwy 
przybytek nauki, sztuki i cennych pa
miątek narodowych". Opisując Pod
horce, dr A. Szołowski („Teka Kon
serwatorska", 1892, s. 100) podaje, 
że Wacław Rzewuski, mieszkając 
stale w Podhorcach od 1767 r, uczy
nił zamek przybytkiem sztuk pięk
nych, zgromadził książki i arcydzieła 
malarstwa, urządził zbrojownię, zbie
rając liczne pamiątki po Sobieskich.
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tV roku 1767 wyjechał na sejm, skąd 
więcej już nie powrócił, wywieziony 
wraz z synem i innymi senatorami do 
Kaługi. Po śmierci właściciela zamku 
(1779 r.) cenne zbiory nagromadzone 
w zamku poszły w 1782 r. na licyta
cję. Dr A. Czołowski („Sprawozdania 
Komisji do Badań Historii Sztuki w 
Polsce", t. VII, s. CCCIV) dodaje: „w 
cztery lata zaś później, 1786 r., w 
dniach 9 do 11 października i 30 lis
topada, poszły pod młotek: klejnoty, 
srebra, bronzy, porcelana, szkło, ma- 
terye i tkaniny, zegary, broń, meble, 
obrazy, bibljoteka i wina - ocenione 
razem na 152.855 złp. Sprzedano w 
ich rzędzie za bezcen tarcze, zlotem 
haftowane, złote ładownice, dyamen- 
tami i rubinami sadzone, bogate 

■srebrne rzędy, kulbaki w złoto i sre
bro oprawne, karabele, złotem nabi
jane, srebrne, pozłociste buzdygany, 
sahajdaki, wykładane perłową maci
cą, pierścienie z drogimi kamieniami, 
setki srebrnych talerzy, mis, półmi
sków, waz. lichtarzy, tac, roztruha- 
nów, łyżek, nożów, czarek, pucha
rów, flasz, kubków, rądelków i wyro
bów filigranowych, dalej mnóstwo 
naczyń i wyrobów porcelanowych i 
farfurowych chińskich, saskich, 
gdańskich, wiele różnorodnych ko
bierców, makat, dywanów, pasów, 
kotar, szpalerów i całych obić z róż
nych sal zamku, przeszło 100 zwier
ciadeł. liczne zegary różnych kszał- 
tów i fabryk, mnóstwo janczarek, 
rusznic, sztućców, szturmaków, fuzji, 
pistoletów i szabel. Wśród mebli, 
złożonych z długiego szeregu sto
łów, stolików, kanap i krzeseł, skórą 
lub adamaszkiem wybitych, wśród 
szaf, szafek, taburetów itd., przewa
żały wyroby kolbuszowskie, gdań
skie i głogowskie. Sprzedano też po
jazdy nowe i staroświeckie i część 
zasobnej bibljoteki, w której nie bra
kowało rękopisów «gockich na per- 
gaminie». Nie wyłączono z licytacji i 
2 buław hetmańskich, dzwonów z 
kaplicy i czternastu śpiżowych armat, 

co więcej, zdarto nawet z dachu zam
kowego blachę miedzianą i w ilości 
160 arkuszy przedano za 200 złp.". 
Ogołocony z wyposażenia zamek 
pozostawał dłuższy czas w zanied
baniu - część majątku przeszła na
wet w inne ręce. Dopiero ostatni po
tomek Rzewuskich Leon, o którym 
wspomina K. Feldo, ocalił zamek 
Podhorecki od ostatecznego znisz
czenia. Podobno udało się mu po
nownie odzyskać część pamiątek, 
które sprzedano na licytacji. Umiera
jąc bezdzietnie, przekazał go wraz 
z należącymi doń dobrami ks. Eusta
chemu Sanguszce z obowiązkiem, 
aby z dochodu majątku odrestauro
wał zamek i uporządkował nagroma
dzone w nim zbiory. Dzięki temu roz
porządzeniu. zabrano się do nie
zbędnych rekonstrukcji.

inż. Bohdan Nielubowicz
Kraków

Kochana Redakcjo!
Na wstępie chciałbym podziękować 
całej Redakcji za wielki wkład i odda
nie dla popularyzacji ochrony zabyt
ków.
Martwi mnie jednak treść artykułu 
„Od redakcji” w nr. 3, 1989, a kon
kretnie cytuję: „zmniejszenie liczby i- 
lustracji, objętości, nakładu". Na 
Boga, nie róbcie tego, po prostu nie 
wolno Wam tego robić. Zwracacie na 
wstępie uwagę, że charakter pisma 
jest popularyzatorski, ale jednak w 
większości dwumiesięcznik trafia do 
rąk miłośników i entuzjastów ochro
ny zabytków, dla których cena jest 
sprawą drugorzędną. Moim zdaniem 
podniesienie ceny do granic opła
calności nie spowoduje spadku po- 
czytności. Na przykładzie Bydgosz
czy i województwa mogę stwierdzić, 
że zwroty są znikome lub ich brak

Z poważaniem
Bogusław Tobolewski

Bydgoszcz

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług związanych 
z ratowaniem zabytków, a także wszystkie Inne spoza tej dziedziny 
- prosimy nadsyłać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w wypadku Insty
tucji podpis głównego księgowego). Po przyjęciu zamówienia 
przez redakcję należy wpłacić odpowiednią sumę na konto Ośrod
ka Dokumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 1052- 
-1137-131. Ceny: 800 zł za 1 słowo w wypadku ogłoszeń teksto
wych ze składu drukarskiego albo 140000 zł za reklamę zajmującą 
1 stronę druku, 70000 zł - 0,5 strony, 35000 zł - 0,25 strony oraz 
30000 zł za pozostałe rodzaje reklam; w wypadku koloru zwyżka o 
100%. UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub 
reklam) przysługuje zniżka 20%, przy zamówieniu półrocznym (3 
ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 10%.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 500 zł, półrocznie 1500 zł, rocznie 3000 zł
Prenumerata na kraj według ogólnie obowiązujących zasad. Prenumerata ze 
zleceniem wysyłki za granicę jest o 50% wyższa dla zamawiających indywi
dualnie i o 100% wyższa dla instytucji i zakładów pracy.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Muzeum Regionalne w Żywcu (ul. Kościuszki 5) otwarte zostało w 1936 r. 
Oprócz zbiorów archeologicznych (m.in. z badań żywieckiego zamku), histo
rycznych (m.in. kroniki miejskie), artystycznych (np. meble I rzeźby) znajdują 
się w nim także zbiory etnograficzne reprezentujące kulturę okolic Żywca, 
m.in. prezentowana jest kolekcja obrzędowej plastyki góralskiej. Należy do 
niej zbiór masek obrzędowych i kolędniczych, które prezentujemy na zdję
ciach.

(zdjęcia: Lech Kowalski)
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