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NA OKŁADCE: Zamek 
w Golubiu, czyli „peł
nia życia” w odnowio
nym zabytku. Między
narodowy turniej ry
cerski rozpoczyna 
„golubski kasztelan” 
Zygmunt Kwiatkowski 
- twórca świetności 
zamku (zob. artykuł na 
s. 35)

(fot. Tomasz Sobecki)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

3(49) XIV Warszawa 1990

Od 
redakcji

Pana działalność przypadła w najtrudniejszym 
okresie dla Polski, rozpoczęła się od służby w jej 
obronie, trwała w okresie wojny, okupiona cierpie
niami więzień i obozów, a następnie w trudnym cza
sie odbudowy dóbr kultury po wojnie. Nagrodą stało 
się uznanie społeczne i szacunek uczniów, współ
pracownikowi całego środowiska związanego z och
roną zabytków. Chciałbym, aby słowa podziękowa
nia i uznania przekazane przeze mnie były wyra
zem tej opinii (...)”- napisał premier Tadeusz Mazo
wiecki w liście do naszego dyrektora, prof, dra Woj
ciecha Kalinowskiego z okazji Jego przejścia na e- 
meryturę po 43 latach pracy, w tym od 1975 r. kieru
jącego Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków. Sylwet
kę Profesora przedstawiliśmy na łamach „Spotkań” 
w 1982 r., w tym miejscu chcemy tylko podkreślić, że 
nasze pismo zaczęło ukazywać się dzięki wielkiemu 
poparciu i serdecznej przychylności Profesora. Zna
jąc Jego energię i chęć do działania, jesteśmy prze
konani, że jeszcze przez wiele lat będzie służył pol
skiej kulturze i ochronie zabytków. AD MULTOS 
ANNOS, PANIE PROFESORZE !!!
Na początku stycznia br. odbyła się w Książu ogól
nopolska konferencja służb konserwatorskich 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego w aktualnej sy
tuacji Polski”. W obecności minister kultury i sztuki 
Izabeli Cywińskiej uczestnicy potwierdzili znany już 
wielki stopień degradacji środowiska kulturowego, 
wyrażający się dekapitalizacją zabytków i dewasta

cją naszego kulturowego krajobrazu (zob. Co dalej z 
zabytkami?, nr 6, 1989, s. 2). Jedną z przyczyn tego 
stanu jest niewłaściwy system organizacji ochrony 
zabytków. Uczestnicy konferencji zaproponowali 
strukturę służb konserwatorskich, w której orga
nem naczelnym byłby minister kultury, a w jego 
imieniu generalny konserwator zabytków, kierujący 
Państwową Inspekcją Ochrony Zabytków, organęrńgft 
wojewódzkim - wojewódzki konserwator zabytków 
kierujący delegaturą Inspekcji, samorządowym 
samorządowy konserwator zabytków lub straż och
rony zabytków. Niezwykle ważny jest postulat, aby 
ochrona dóbr kultury na stałe znalazła się w usta
wach m.in. o samorządzie, prawie budowlanym, lo
kalowym i budżetowym, ochronie przyrody i środo
wiska, gospodarce gruntami. W zakresie finansów 
dysponentem Funduszu Ochrony Zabytków byłby 
minister kultury. Proponuje się, aby Fundusz zasi
lany był z budżetu centralnego, ale powinien rów
nież mieć osobowość prawną i móc prowadzić dzia
łalność gospodarczo-finansową, co odciążyłoby 
budżet centralny.
Nie pomoże jednak żaden specjalny fundusz ani 
nowa organizacja służb konserwatorskich, dopóki 
władze administracyjne będą wydawały tak arbi
tralne decyzje, jak w Jordanowie, o czym traktuje 
artykuł w tym numerze. W dziale „Spotkania na 
Wschodzie” polecamy szczególnej uwadze apel o ra
towanie kościoła w Żółkwi. Przykładem, jak należy 
wykorzystywać zabytki, jest niewątpliwie zamek w 
Golubiu, który po badaniach i pracach remonto
wych stał się atrakcją turystyczną o międzynarodo
wej renomie. , ■
Przypominamy Czytelnikom, że następne spotkania 
z zabytkami odbędą się po raz pięćdziesiąty! W nu
merze m.in. „rozliczenie” 49 poprzednich numerów, 
pierwsze wypowiedzi uczestników naszej ankiety i 
dzieje kamienicy przy ul. Mazowieckiej 11 w War
szawie, w której mieści się redakcja.

W księgarniach i redakcji (poniedziałki, środy, piątki w godz. 9°° - 14°°) jest już do nabycia 
MAŁY SŁOWNIK OCHRONY ZABYTKÓW M. Kurzątkowskiego, wydany jako tom 1 „Biblioteki 
Popularnonaukowej »Spotkań z Zabytkami«”. Ten pierwszy w Polsce słownik przeznaczony jest 
dla wszystkich, ale przede wszystkim dla młodzieży, nauczycieli, dziennikarzy, turystów, spot 
łecznych opiekunów zabytków, towarzystw i organizacji regionalnych i oczywiście naszych Czy
telników. Zawiera około 250 podstawowych terminów i pojęć z dziedziny ochrony zabytków, 
prezentuje czołowe organizacje krajowe I zagraniczne, główne akty prawne oraz wydawnictwa. 
Cena jednego egzemplarza w redakcji - 3000 zł.



Śmierć 
zabytków 
Jordanowa

słabienie emocjo
nalnych więzi z obiektami obecnie zabytkowymi, spo
wodowane deportacjami rdzennych mieszkańców, ma
sowymi ruchami migracyjnymi, odebraniem ogromnej 
większości tych obiektów prawowitym właścicielom po 
drugiej wojnie światowej, a dalej samowładna polityka 
kulturalna i inwestycyjna państwa doprowadziły do 
wygaszenia patriotyzmów lokalnych i tym samym do 
zmniejszenia społecznej wrażliwości na trudne losy re
liktów naszej bogatej przeszłości, historii i kultury. Ze
rwany więc został naturalny cykl nawarstwiania się 
kulturowych „znaków”, pozostawianych przez kolejne 
pokolenia właścicieli i użytkowników wiejskich chałup, 
czynszowych kamienic, dworów i pałaców.

Ewolucyjny i powolny dotychczas proces przemian w 
architekturze i budownictwie (zwłaszcza ludowym), na
brał w ostatnich dziesięcioleciach ogromnego przyspie
szenia. Zachłyśnięcie się postępem i nowoczesnością 
przyspieszyło również moralną i techniczną śmierć 
wielu obiektów, które w innych warunkach, poddane 
we właściwym czasie odpowiedniej „terapii", mogły żyć 
jeszcze wiele lat, przypominając kolejnym pokoleniom 
o ich historycznych i kulturowych korzeniach.

Wiele zabytków umiera wprost na naszych oczach, nie 
wywołując u przeciętnego obserwatora odruchów pro
testu. Nieszczęściem jest, że niewrażliwość ta cechuje 
również samorządy lokalne i poszczególnych „decyden
tów”, mających wpływ na przebieg zmian w otaczają
cym nas krajobrazie kulturowym. O losie zabytków 
często decydują partykularne interesy oraz źle skon
struowane i niedostatecznie egzekwowane przepisy o 
ochronie zabytków. Na tym tle „śmierć” kilku zabytko
wych, drewnianych domów przyrynkowych w Jordano
wie (woj. nowosądeckie) można uznać za przypadek 
typowy. Analiza tego „przypadku” powinna być jednak 
przestrogą i sygnałem alarmowym. Czas już najwyż
szy, aby zmienić stereotyp dotychczas podejmowanych 
działań, szczególnie na peryferiach zasięgu władzy 
konserwatorskiej.

Miasto Jordanów (lokacja w 1571 r.)1 położone jest na 
styku Beskidów: Żywieckiego, Makowskiego i Wyspo
wego - będących częścią pasma tzw. Beskidu Zachod
niego. Od czasu swego powstania odgrywało ono dużą 
rolę handlową jako miasto targowe. Tutaj krzyżowały 
się handlowe szlaki z Małopolski i Śląska na Węgry, 
stąd wiódł też szlak w kierunku wschodnim - na Ruś. O 
znaczeniu miasta jako centrum handlowego (słynne 
jarmarki jordanowskie), świadczy skala założenia ur
banistycznego rynku, liczącego prawie 2 ha powierz
chni, nieporównywalnie większego od rynków w wielu 
sąsiednich miejscowościach, jak Myślenice, Sucha Be
skidzka, Maków Podhalański czy Mszana Dolna. Hand
lowa funkcja rynku wpłynęła na wykształcenie specy
ficznych form zabudowy jego pierzei (zabudowa szczy- 
towo-podcieniowa) oraz na zabudowę wąskich działek 
przyrynkowych.

Jeszcze na początku XX w. rynek jordanowski w więk
szości zabudowany był drewnianymi domami tworzą
cymi spoistą kompozycyjnie całość. Później pierzeja 
zachodnia została zabudowana murowanymi kamieni
cami, wzniesiono tu też budynek sądu o historycyzują- 
cej architekturze (obecnie poczta). Neogotycki ratusz i 
kościół zaprojektował architekt Jan Sas-Zubrzycki. 
Niestety, większość drewnianej zabudowy rynku spło
nęła 4 września 1939 r., kiedy to - w odwecie za zacięty 
opór wojsk polskich (zmotoryzowanej 10. brygady ka
walerii dowodzonej przez Stanisława Maczka) - w słyn
nej bitwie jordanowskiej Niemcy podpalili miasto. 
Spłonęła wówczas całkowicie pierzeja wschodnia i 
częściowo południowa. Po zakończeniu wojny nie pod
jęto żadnych kompleksowych działań, mających na 
celu przywrócenie zabudowie rynku dawnego charak
teru. A przecież konserwator wojewódzki w Krakowie 
dostrzegł znaczenie roli zabytków w aktywizacji ma
łych miast i osiedli województwa, zaliczając Jordanów 
do czwartej kategorii 19 zespołów mających wartości 
urbanistyczne i zabytki o skali ważnej dla regionu.2 
Niestety, wieloletnie prace konserwatorskie skupiły się 
przede wszystkim na pierwszych dwu kategoriach. De
cyzje co do losów ośmiu pozostałych jeszcze drewnia-
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1 cyzji o rozbiórce, rozważano m.in. możliwość przenie
sienia zabytkowych obiektów w inne miejsce. Przez kil
ka lat nie podjęto jednak konkretnych działań w tej 
sprawie.

W 1987 r. Studenckie Koło Naukowe .Architektura Mi- 
litaris” z Politechniki Krakowskiej ponownie wystąpiło 
z interwencją, tym razem już w Ministerstwie Kultury i 
Sztuki. Starania te wsparte były odpowiednimi opinia
mi prof. prof. Janusza Bogdanowskiego i Wiktora Zina. 
W efekcie w 1988 r. doszło do wizji lokalnej z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa. Konkluzją dokonanych 
ustaleń było zalecenie dokonywania dalszych uzgod
nień co do losu spornych obiektów z pominięciem urzę-

1. Usytuowanie ostatnich, rozebranych drewnianych domów przyrynkowych w 
Jordanowie
2. Rekonstrukcja rozebranego fragmentu pierzei północnej

nych domów przyrynkowych w Jordanowie pozostały 
do uznania przez lokalne władze administracyjne. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych dwa domy rozebrano. Uz
godniony z konserwatorem wojewódzkim w Krakowie 
w 1974 r. plan zagospodarowania miasta i gminy zawie
rał w części opisowej uwagę, że na miejscu budynków 
drewnianych, przeznaczonych do rozbiórki (!), planuje 
się wybudowanie nowych, dostosowanych do istnieją
cej zabudowy rynku. Na podstawie tego planu, na po
czątku lat osiemdziesiątych lokalne władze podjęły de
cyzję o wykupieniu pozostałych drewnianych domów 
przyrynkowych, ich wyburzeniu i wybudowaniu w tym 
miejscu nowoczesnego zespołu mieszkaniowo-usługo- 
wego. W obronie zabytków stanęli w kilku interwencyj
nych artykułach prasowych3 Jadwiga i Krzysztof Wiel- 
gusowie z Krakowa.

W 1984 r. sygnały o planowanej rozbiórce zabytkowych 
domów Jordanowa dotarły do wojewódzkiego konser
watora zabytków w Nowym Sączu4. Na jego interwen
cję w tej sprawie naczelnik gminy Jordanów wyjaśnił, 
że planowana rozbiórka zgodna jest z zatwierdzonym i 
obowiązującym planem zagospodarowania miasta i 
gminy. Nie mogąc zakwestionować prawomocności de- 

du wojewódzkiego (!). Ministerstwo nie uratowało jed
nak zabytkowych domów i karczmy - w 1989 r. nie było 
już po nich śladu! Rozebrane budynki nie zostały przy 
tym udokumentowane szczegółową inwentaryzacją! 
Wszystko odbyło się więc zgodnie z prawem, zgodnie z 
opracowanym planem zagospodarowania przestrzen
nego - nić dość starannie weryfikowanym przez opi
niującego go przedstawiciela urzędu konserwatorskie
go. Władze gminne beztrosko pozbawiając jordanowski 
rynek dawnego charakteru, pozbawiły jednocześnie 
miasto potencjalnie dużej atrakcji turystycznej. Wystę
pując w interesie nowego inwestora i użytkownika za
budowy projektowanej, działały wbrew ogólnospołecz
nym i regionalnym interesom.

Było o co walczyć, bowiem rozebrane obiekty reprezen
towały unikatowy już, swoisty typ zabudowy przyryn
kowej. Domy te ustawione były szczytami do rynku, a 
wyróżniały się bezsłupowymi podcieniami, tworzonymi 
przez nadwieszenie szczytu (poddasza) bądź wysunięty 
przed szczyt daszek przyzbowy. Wąskie działki i usy
tuowane na nich zabudowania gospodarcze dostępne 
były poprzez charakterystyczne sienie przejazdowe, u- 
sytuowane asymetrycznie w stosunku do osi budyn-
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3.4.5.Fragment pierzei północnej ryn
ku: przed rozbiórką (1985 r.) domy nr 
54. 60, 7 (3), w trakcie rozbiórki w 
1987 r. (4) i po rozbiórce (1989 r.)
(5)
6.7. Karczma Aleksandrowicza przed
(6) i w trakcie rozbiórki (7)





nia budzi doktrynalna zasada ochrony reprezentatyw
nych obiektów zabytkowych budownictwa ludowego w 
skansenach. Zwracano uwagę5 na nieprzestrzeganie 
przepisów adaptacji obiektów zabytkowych, nieprawi
dłowości w ich użytkowaniu, trudności w znalezieniu 
odpowiedniego użytkownika, niechęć inwestorów do a- 
daptacji tych obiektów, brak bezwzględnie obowiązują
cych ustaleń konserwatorskich w planach rozwoju 
przestrzennego zespołów osadnictwa wiejskiego (u-

(rys. i zdjęcia: Jan Kurek)

8.9. Podcień szczytowy nr 7 przed (8) i w trakcie rozbiórki (9)

ków. Przekrycie sieni przejazdowych stanowiło jedynie 
nadwieszenie konstrukcji dachowej (1,8-2,4 m). Nad
wieszona część dachu stykała się ze ścianą (i okapem) 
budynku sąsiedniego, zaś woda opadowa odprowadza
na była długą rynną drewnianą. Do pomieszczeń mie
szkalnych na poddaszu wchodziło się schodami z sieni. 
Konstrukcja ścian tych domów była wieńcowa, rzadziej 
sumikowo-łątkowa. Fronty (szczyty) budynków były 
bogato zdobione - szczególnie ozdobnymi balustradami 
balkonów. Niewątpliwie największą wartość historycz
ną miała Karczma Aleksandrowicza (zwana tak od na
zwiska właściciela) - jeden z najstarszych obiektów 
drewnianego Jordanowa; jej wielkość i forma były ści
śle związane z tradycyjną funkcją. Rozebrane budynki 
stanowiły jeszcze do niedawna „wizytówkę” miasta, 
były ostatnim jego fragmentem dającym pojęcie o pier
wotnym wyglądzie. Łącznie z zachowanym starodrze- 
wiem, budynkami poczty i ratusza, domy te tworzyły 
niepowtarzalny krajobraz małego miasta. Trzeba do
dać, że do niedawna jeszcze przed domami tymi odby
wały się tradycyjne jarmarki i targi bydła, a przeciwni
cy rozbiórki wskazywali, że możliwe i celowe byłoby ich 
adaptowanie na cele handlowo-usługowe, gastrono
miczne i hotelowe (obsługa ruchu turystycznego). 
„Śmierć” małomiasteczkowych domów Jordanowa 
trzeba uznać za przypadek typowy dla dotychczas pa
nującej samowoli w kształtowaniu form architektury 
regionalnej - architektury wsi i miasteczek, przy jedno
czesnym braku precyzyjnego określenia stref kraj
obrazowo chronionych. Od pewnego już czasu zastrzeże- 

proszczone plany rozwoju gmin), brak prawidłowych 
wzorów kształtowania struktur przestrzennych w stre
fach o dużych walorach krajobrazowo-kulturowych, co 
niejednokrotnie doprowadziło do dewastacji lub likwi
dacji historycznych i tradycyjnych układów prze
strzennych.
W 1975 r. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycz
nej wraz z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Woje
wódzkiego w Krakowie, wojewódzkim konserwatorem 
zabytków i Zespołem Dokumentacji Zabytków wydały 
(drukowany w kilku językach) ilustrowany przewodnik 
po trasach turystycznych i zabytkach województwa. W 
opracowaniu tym nie ma nawet wzmianki o zabytkach 
Jordanowa. Obecnie można jedynie stwierdzić, że fakt 
ten był, niestety, proroczy...

Jan Kurek

Przypisy

1. Większość danych historycznych zaczerpnięto z opracowa
nia Drewniana pierzeja rynku w Jordanowie, wykonanego 
przez Studenckie Koło Naukowe .Architektura Militaris” dla 
władz konserwatorskich województwa nowosądeckiego.
2. H. Pieńkowska, Problemy ochrony zabytków województwa 
krakowskiego, Kraków 1974, s. 31.
3. Artykuły drukowane w: „Echo Krakowa - Magazyn”, lipiec 
1984; „Aura”, III/1985 i 1/1986, „Spotkania z Zabytkami”, 5,1988 
- listy do redakcji.
4. Po reorganizacji województw w 1976 r. Jordanów znalazł się 
w granicach województwa nowosądeckiego.
5. A. Skoczek z zespołem, Rewaloryzacja form regionalnych 
na terenach województwa nowosądeckiego, (w:) „Teka Komi
sji Urbanistyki i Architektury”, PAN w Krakowie, t. XVIII, 
1984.
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Zabytkowe 
dworce kolejowe

Ww w Królestwie Pol
skim pierwszy projekt zbudowania linii kolejowej zo
stał zgłoszony w 1834 r. Po wstępnych pracach prowa
dzonych z funduszy prywatnych, droga żelazna zwana 
Warszawsko-Wiedeńską powstała jako inwestycja rzą
dowa. Ukończona została w 1848 r. Pierwszy odcinek 
Warszawa-Grodzisk-Skierniewice oddano do użytku w 
1845 r., dalszy do Piotrkowa - w 1846, do Częstochowy i 
Ząbkowic kolej dotarła w 1847 r. i w 1848 do Granicy 
(Maczki), gdzie uzyskała połączenie z koleją Krakow- 
sko-Górnośląską i systemem kolei austriackich1.
Do opracowania projektów dworców zaangażowano w 
tym czasie najwybitniejszych architektów warsza
wskich: Henryka Marconiego i Adama Idźkowskiego. 
Większość dworców kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
projektował Marconi, w tym najbardziej okazały dwo
rzec Wiedeński w Warszawie, otwarty w 1845 r.2 
Dworzec Wiedeński, ustawiony równolegle do torów, 
był długą budowlą (około 160 m), złożoną ze środkowe
go korpusu oraz powiązanych z nim niższymi łącznika
mi - bocznych pawilonów. W formie dworca zaznaczyły 
się nawiązania do pałacowej architektury renesanso- 
wo-barokowej, zdaniem Stanisława Herbsta - do flo
renckiego pałacu Pittich3. Również mniejsze pierwsze 
dworce kolei Warszawsko-Wiedeńskiej reprezentowały 
formy zbliżone do architektury pałacowo-willowej, jak 
neorenesansowy dworzec w Grodzisku, zapewne z 1845 
r. Specyficzne formy nawiązujące do architektury mau
retańskiej uzyskał wzniesiony w latach 1843-1845 we
dług projektu arch. A. Idźkowskiego pierwszy dworzec

1. Linie kolejowe w Królestwie Polskim w 1913 r.

w Skierniewicach (nie istnieje). Położony na obrzeżu 
carskiej posiadłości obsługiwał rezydencję i zwykłych 
użytkowników kolei4.
Należy podkreślić, że w pierwszej fazie kształtowania 
architektury dworcowej w Królestwie w czterdziestych 
i pięćdziesiątych latach XIX w. uczestniczyli wybitni 
architekci. Dworce cechowało znaczne zróżnicowanie 
form i programów, świadczące o nieustaleniu jeszcze 
prawideł i schematów dla nowego typu architektury. 
Pałacowo-willowe nawiązania były usprawiedliwione 
nie tylko projektowaniem w ważniejszych dworcach a- 
partamentów dla władcy, lecz wynikały też z braku wi
zji formy odpowiedniej dla funkcji dworca i z chęci 
przeniesienia do nurtu nowej architektury dystynkcji 
architektury elitarnej; przeważały nawiązania do rene
sansu włoskiego.
Lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i częściowo osiem
dziesiąte XIX w. - to odmienny rozdział w kształtowa
niu architektury dworców w Królestwie. To czasy dyna
micznego rozwoju kolejnictwa w Rosji i na ziemiach 
Królestwa, raczej jednak ilościowego niż jakościowego. 
Licznie nowo budowane dworce nie miały wysokiej kla
sy architektonicznej. Były to przeważnie anonimowe 
dzieła inżynierów cywilnych, wznoszone często według 
projektów typowych. W architekturze dworców tego 
czasu w Królestwie daje się odczytać pośpiech i dąże
nie do minimalizowania kosztów budowy.
W Rosji carskiej, po wstąpieniu na tron Aleksandra II 
w 1855 r. podjęto działania zmierzające do modernizacji 
ustroju gospodarczego i prywatyzacji własności pań
stwowej. W dziedzinie kolejnictwa zaczęto realizować 
politykę przekazywania państwowych linii kolejowych 
osobom prywatnym, które korzystając z systemu u- 
przywilejowanych koncesji rządowych podejmowały 
także budowę nowych linii. Zdaniem historyków gospo
darki „owo hojne dofinansowywanie przez państwo 
prywatnych inwestorów kolejowych roznieciło w Rosji 
prawdziwą gorączkę kolejową" oraz „stała się ówczes
na Rosja prawdziwym Eldorado dla... kapitalistów z ca
łej Europy Zachodniej"5. U podstaw fortun tzw. królów 
kolejowych leżało uprawianie pośrednictwa, budowa
nie kolei najtańszym sposobem przy użyciu taniej siły 
roboczej, kiepskich materiałów, niesolidnego wyko
nawstwa, oraz przerzucanie kosztów usterek w koszty 
eksploatacji linii.
Te tendencje w rosyjskim kolejnictwie ujawniły się 
wcześnie w Królestwie. Już w 1857 r. kolej Warszaw
sko-Wiedeńską przejęła na 75 lat spółka akcyjna, w któ
rej szybko uzyskał przewagę kapitał niemiecki. Spółka 
otrzymała wiele przywilejów i podjęła budowę linii wią- 
żących ściślej kolej Warszawsko-Wiedeńską z syste
mem kolei pruskich. W 1859 r. poprowadzono linię Ka- 
towicko-Ząbkowicką, zaś w 1862 r. podjęto budowę linii
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Warszawsko-Bydgoskiej, prowadzącej od Skierniewic 
przez Łowicz (ta część już istniała), Kutno, Włocławek 
do granicznej stacji Aleksandrów. Na nowej linii naj
okazalszy był dworzec w Aleksandrowie. Mieścił sale 
podróżnych z gabinetami, restaurację, salę komory cel
nej, a na pierwszym piętrze apartamenty dworskie i 
mieszkania dla urzędników. Miał, jak pisano „wystawę 
żelazną szkłem krytą, zabezpieczającą podróżnych 
przed słotą” i wielką sień - hall, podparty żelaznymi 
kolumnami6. Oznaczało to przystosowanie dworca do 
coraz bardziej intensywnego ruchu podróżnych. Dwor
ce w tym czasie, zależnie od miejsca, programu, wiel
kości i okazałości, dzieliły się na cztery klasy. Np. Wło
cławek i Kutno otrzymały jednakowe dworce według 
planu przyjętego dla klasy 1, Kowal i Nieszawa - klasy 
2, a Pniewo i Ostrowy - klasy 3.
Dworce we Włocławku i Kutnie nawiązywały do form 
willi neorenesansowej z kwadratową w planie wieżą. 
Model bezporządkowej, dość surowej architektury od
działywującej głównie bryłą i arkadową formą otworów 
odpowiadał zarysowującej się w architekturze kolejo
wej tendencji do pragmatyzmu i ekonomiczności. Ra
cjonalizacja programów, plany z dużymi salami, klasy
fikacja i typizacja dworców świadczą o wykształcaniu 
się masowej architektury utylitarnej, mimo utrzymy
wania jeszcze pałacowych pozorów w ważniejszych 
dworcach.
W walce o koncesje na budowę nowych linii, rozgorza
łej wśród potentatów finansowych Królestwa po Po
wstaniu Styczniowym, Leopold Kronenberg uzyskał 
budowę linii Warszawsko-Terespolskiej (1867), zaś jego 
konkurent Jan Gottlieb Bloch zbudował w 1866 r. linię 
Koluszki-Łódź.7
W projektowaniu dworców zaczęły obowiązywać ostre 
oszczędności. Przeglądając ryciny w „Kłosach” (1877), 
ukazujące dworce ukończonej właśnie kolei nadwiś
lańskiej, nie można oprzeć się wrażeniu, że zajadła wal
ka o budowę kolei i znaczna obniżka ceny przetargowej 
stały się powodem niezwykle skromnej i pozbawionej 
artystycznych ambicji architektury dworców tej linii, 
nawet najważniejszych - w Lublinie i granicznego w 
Mławie. Wiele dworców tej linii wzniesiono w drewnie. 
Drewniane były dworce warszawskie (Praski i częścio
wo Kowelski), nie mówiąc już o mniejszych, np. do dziś 
dotrwały w Gąsocinie i w Nasielsku.
W 1881 r. Bloch uzyskał zatwierdzenie budowy nowej 
linii od Dęblina przez Radom, Kielce, Jędrzejów, Wol
brom do Dąbrowy, z najważniejszą stacją w Bzinie 
(dziś Skarżysko-Kamienna), gdzie z koleją tą krzyżo
wały się odnogi do Ostrowca i do Koluszek. Dworce 
nowych linii wyglądały okazale, ale jak na lata osiem
dziesiąte reprezentowały przebrzmiałe i mało ambitne 
koncepcje architektoniczne. Model nawiązujący do wil
li wieżowej został zrealizowany w Tomaszowie Mazo
wieckim, Skarżysku-Kamiennej i w Dąbrowie Górni
czej. Niektóre dworce, m.in. w Kielcach i w Olkuszu, 
stanowiły bogate wydanie tzw. stylu ceglanego. Upo
wszechniający się od lat sześćdziesiątych „styl cegla
ny”, najbardziej charakterystyczny wytwór ekonomicz
nej, masowej architektury utylitarnej XIX w., wyróż
niał się wyprawą elewacji w mocno wypalonej cegle, 
zapewniającej trwałość i taniość użytkowania. Cecho
wała go prostota rozczłonkowanych zgodnie z funkcją 
brył, brak porządkowej artykulacji i półkoliste bądź 
odcinkowe zamknięcia otworów.
Gdy w latach siedemdziesiątych modernizowano kolej 
Warszawsko-Wiedeńską, nowo budowane dworce w 
Skierniewicach (arch. Jan Heurich st. 1873-1874) i
8



2 Dworzec Wiedeński w Warszawie 
(obecnie nie istnieje) z lat 1843-1845 
(arch, H. Marconi)
3. Pierwszy dworzec w Grodzisku 
Mazowieckim, zapewne z 1845 r., a- 
daptowany ostatnio dla ODZ
4. Dworzec we Włocławku według ry
ciny z 1863 r. („Tygodnik Ilustrowa
ny”, 1863 r„ s. 32)
5. Dworzec kolei Nadwiślańskiej w 
Nasielsku
6. Dworzec kolei Dęblińsko-Dąbro- 
wskiej w Kielcach („Kłosy", 1885 r.)
7. Drugi dworzec w Skierniewicach z 
lat 1873-1874 (arch. J. Heurich st.), 
przebudowany ok. 1920 r., otynkowa
ny w latach siedemdziesiątych XX 
w.
8. Dworzec w Będzinie z ok. 1900 r 
(arch. Cz. Domaniewski)

mniejsze m.in. w Grodzisku (1873) i w Rudzie Guzo- 
wskiej (1873, dziś Żyrardów) wznoszono w duchu „stylu 
ceglanego”. Podstawowym wymogiem funkcjonalnym 
dworców drugiej generacji stało się istnienie dużego 
hallu dworcowego, często na przestrzał, w którym i wo
kół którego ześrodkowano obsługę podróżnych: kasy, 
ekspedycję bagażu, komunikację na perony, poczekal
nie. Prosty i ekonomiczny „styl ceglany” stał się w dru
giej połowie XIX w. głównym nurtem w budownictwie 
kolejowym. Wspomnieć tu trzeba choćby dworzec w 
Chełmie, dworce w Suwałkach i w Augustowie z 1899 r. 
czy dworzec w Będzinie z początku XX w.
Schyłek XIX i początek XX w. - to kolejny rozdział w 
kształtowaniu architektury dworcowej w Królestwie. 

Około 1880 r. nastąpił zwrot w polityce finansowania 
kolejnictwa. Odstąpiono od systemu uprzywilejowa
nych koncesji prywatnych, linie kolejowe były teraz 
wykupywane przez państwo. W dziedzinie architektury 
dworcowej budowano mniej, lecz ambitniej. Był to czas 
wykształcania się biur i architektów specjalizujących 
się w architekturze kolejowej (Czesław Domanie
wski).
W architekturze dworców europejskich ostatnie dwie 
dekady XIX w. przyniosły dużą liczbę monumental
nych dworców w wielkich miastach. Budowle kolejowe 
wyróżniały się śmiałością konstrukcji i nowym ukła
dem planu dzięki zastosowaniu żelaznych wiązań po
krywających olbrzymie przestrzenie. Po londyńskim 
dworcu z lat sześćdziesiątych i innych epizodycznych, 
cała seria czołowych dworców stawianych na planie 
litery „U” z wielkimi halami przekrywającymi perony i 
tory powstała w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych w Niemczech, m.in. w Berlinie, Dreźnie, Halle, 
Kolonii, Frankfurcie nad Menem.
W architekturze Królestwa Polskiego do realizacji ta
kiego modelu dworca, nazwijmy go trzeciej generacji, z 
wielką halą, nie doszło, choć były zamierzenia i projek
ty. Koncepcję dworca centralnego w Warszawie z wy
korzystaniem starego dworca Wiedeńskiego, do które
go zamierzano dostawić nowy budynek równoległy i 
oba połączyć wielką halą, zgłoszono już w 1879 r., a w 
1890 r. w wyniku konkursu powstała seria projektów: 
niestety, nie zostały nigdy zrealizowane.8 Projektowa
nie dworców sprzyjało, w wypadku wybitniejszych ar
chitektów, postawom nowatorskim. Dowodzą tego 
wzniesione w latach 1901-1902 według projektu arch.
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9. Projekt konkursowy rozbudowy 
dworca Wiedeńskiego w Warszawie 
z 1890 r. (arch. E. Goldberg) („Tygod
nik Ilustrowany", 1891 r., nr 92, s.
12)
10. Dworzec w Zawierciu z początku 
XX w. (arch. Cz. Domaniewski)
11. Dworzec w Żyrardowie, przebu
dowany i rozbudowany ok. 1920 r.
12. Dworzec w Rolandseck koło 
Bonn - obecnie muzeum rzeźby 
Hansa Arpa
(zdjęcia: 2,3,5,7,8,10,11 - ze zb. Mu
zeum Kolejnictwa w Warszawie)

Czesława Domaniewskiego, przy współudziale Jana 
Heuricha mł., secesyjne dworce: Łódź Kaliska i Kalisz. 
Te dwa dworce oraz powstały także według projektu 
Domaniewskiego dworzec w Zawierciu reprezentowały 
najbardziej wtedy awangardową, zbliżoną do wiedeń
skiej, wersję secesji.
Jeszcze inny wątek poszukiwań architektury przełomu 
stuleci znalazł wyraz w architekturze dworców - mia
nowicie nurt formy narodowej. W Królestwie, pod zabo
rem, tendencje narodowe nie mogły ujawnić się w peł
ni. Sporadycznie projektowano na podrzędnych liniach 
wąskotorowych dworce w „stylu zakopiańskim”, np. 
projekt Czesława Domaniewskiego dla Jabłonny. Tłu
mione tendencje narodowe miały z opóźnieniem i z 
wielką mocą wybuchnąć w czasie odbudowy dworców 
w latach 1919-1922 w „stylu dworkowym” (m.in. w Ży
rardowie, Grodzisku, Pruszkowie, Radziwiłłowie, Mod
linie, Terespolu, Skierniewicach).9
Dworce kolejowe należą do najbardziej charakterys
tycznych wytworów architektury XIX w. W tym czasie 
wykształciły się ich programy, osiągnęły apogeum for
my. Wiek XX nie wniósł tu wiele nowego, wysuwając 
nowe koncepcje komunikacji sprowadzonej pod ziemię 
bądź wynoszonej w przestworza. W architekturze dwor
cowej znalazły odzwierciedlenie wyzwania, jakie „wiek 
pary i elektryczności”, masowych migracji, uprzemy
słowienia i kolosalnego rozwoju miast rzucił architek
turze. Dworce odpowiadały potrzebie przemieszczania 
wielkich mas ludzkich i organizacji dla nich wielkich 
przestrzeni. W architekturze dworców dostrzegamy 
podstawowy dylemat architektury XIX w. - współist
nienie nowej funkcji i często nowatorskiej konstrukcji 

z tradycjonalną formą. Początkowa autonomiczność 
tych dwóch poziomów projektowania ulegała zmniej
szeniu, w miarę jak architektura dworcowa traciła pa- 
łacowo-willowe odniesienia i wykształcały się formy 
wynikające z funkcji, materiału i konstrukcji, okrzepłe 
w dziełach „stylu ceglanego" i w wielkich dworcach ha
lowych. Dość szybko architekturze dworców kolejo
wych nadano znaczenie wizytówki, bramy miasta, wią- 
żąc treści ideowe z doborem form i stylu, na przełomie 
stuleci - form narodowych.
Historia rozwoju dworców staje się rozdziałem zamk
niętym, stare dworce - zabytkami. Jak rysuje się ich 
przyszłość? Użyteczność starych dworców uległa głębo
kiej deprecjacji wskutek postępu techniki i cywilizacji, 
zmiany skali zadań. Wznosi się nowe dworce, zostawia
jąc na uboczu stare (np. Praga Czeska, nowy dworzec 
główny arch. J. Śramkova, stary - J. Fanta 1900-1908). 
Niektóre stare dworce adaptuje się do celów muze
alnych, np. paryski dworzec halowy Quai d’Orsay (arch. 
V. Laloux, 1898-1900) przystosowano do potrzeb mu
zeum sztuki, a ekspozycja rzeźby słynnego Hansa Arpa 
znalazła siedzibę w dworcu w Rolandseck (z połowy 
XIX w., w pobliżu Bonn)10. W Polsce jako przykład kon
serwatorsko pomyślanej adaptacji można wskazać 
pierwszy dworzec w Grodzisku Mazowieckim (1845) 
przeznaczony obecnie na archiwum Ośrodka Doku
mentacji Zabytków. Projekt adaptacji (arch. J. Śliż z 
PP PKZ) został uzupełniony konserwatorskim opraco
waniem elewacji, ich kolorystyki i detalu, wykonanym 
z pietyzmem przez projektantki z PKZ, Wandę Graban 
i Halinę Kossuth.
Nie zawsze los starych i nie użytkowanych dworców
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jest tak pomyślny. Wiele z przytoczonych wyżej dwor
ców Królestwa Polskiego nie istnieje. Ostatnio, mimo 
protestów historyków sztuki, rozebrano secesyjny dwo
rzec Łódź Kaliska. Wiele dworców, wyeksploatowanych 
i znajdujących się w opłakanym stanie, lecz wrośnię
tych w infrastrukturę stacji utrzyma swą funkcję. Ko
nieczne jednak będą rewaloryzacje i modernizacje, z 
nieuniknioną szeroką ingerencją w programy, wyposa
żenie i funkcje. Niezbędne będą też uzupełnienia i roz
budowy. Przytoczę tu przykład dworca w Skierniewi
cach (1873-1874), odbudowanego i przebudowanego o- 
koło 1920 r., którego elewacje niefortunnie otynkowano 
w latach siedemdziesiątych XX w., niszcząc zabytkowe 
walory ceglanej licówki. Niektóre fragmenty dworca o- 
siągnęły stan awaryjny i utrzymanie jego funkcji bę
dzie wymagało daleko idących przekształceń i moder
nizacji.
Rzecz w tym, aby te znaczne i konieczne modernizacje 
były poprzedzone, jak to się stało w wypadku Skiernie
wic, rozpoznaniem wartości zabytkowych i były prowa
dzone pod nadzorem konserwatorskim. Troską o rozpo
znanie walorów zabytkowych nie można obciążać wy
łącznie projektantów. Nie mają oni często dostatecznej 
znajomości architektury XIX w., co wynika ze szczup
łości zakresu przedmiotu historii w programach nau
czania, a często także i braku - np. na warszawskim 
Wydziale Architektury - specjalistów architektury XIX 
w. w zespołach nauczających historii architektury pol
skiej. Szczególnie masowa architektura utylitarna XIX 
w., mało ekspresyjna pod względem estetycznym, kry- 
jąca trudno czytelne walory zabytkowe natury histo- 
ryczno-cywilizacyjnej i intelektualno-ideowej wymaga 

specjalistycznej oceny, by jak najmniej tracić w trakcie 
nieuchronnych modernizacji.

Jadwiga Roguska

Oddział Badań i Konserwacji PP PKZ oraz Oddział Warsza
wski Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zorganizowa
ły w dniach 6-8 kwietnia 1989 r. w Radziejowicach sesję nau
kową pt. .Architektura i Urbanistyka XIX i początków XX 
wieku w krajobrazie historycznym Królestwa Polskiego 1815- 
1914”. Wygłoszony tam referat JŁ dziejów kształtowania się 
masowej architektury utylitarnej - dworce kolejowe w Króles
twie Polskim” był punktem wyjścia niniejszego szkicu.
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Oleśnica
— 800 lat

Leśnica - jedno z 
piękniejszych miast nizinnych Dolnego Śląska - w 
1989 r. obchodziło osiemsetlecie. Jest to już dziś satelita 
Wrocławia (około 20 km od granic miasta), liczy około 
35 000 mieszkańców i po Wrocławiu stanowi najwięk
sze miasto województwa.
Oleśnica jako osada powstała zapewne w X lub nawet 
IX w. przy ważnym i starym szlaku komunikacyjnym z 
Wrocławia do Torunia i dalej nad Bałtyk. W źródłach 
pisanych istnienie osady potwierdza dokument z 1189 
r., wystawiony przez biskupa wrocławskiego Żyrosława 
II. Na przełomie XII i XIII w. były tu dwa zespoły osad
nicze o tej samej nazwie „Oleśnica” („Olesniz”): wieś 
książęca należąca do książęcego grodu wrocławskiego i 
wieś augustianów (kanoników regularnych) z wrocła
wskiej Wyspy na Piasku. Na początku XIII w. znajdo
wał się tu także gród zbudowany w pobliżu skrzyżowa
nia dróg handlowych (Wrocław-Toruń-Bałtyk i szlak 
do Trzebnicy). Gród ten najpóźniej w 1238 r. stał się 
grodem kasztelańskim, a wieś przed 1214 r. uzyskała 
prawa targowe i najprawdopodobniej postawiono tu 
pierwszy kościół (wzmianka o nim pochodzi z 1230 r.). 
Była to więc wieś znaczna, skoro jeszcze przed nada
niem jej formalnego prawa miejskiego nazywano ją 
„oppidum” - miastem. Prawa miejskie otrzymała też 
dość wcześnie - dokładnie 22 lutego 1255 r.
Drewniany gród (z murowanym cylindrycznym stoł- 
pem z początku XIII w.) zastąpiony został przez cegla
ny zamek; w XIV w. Oleśnicę otoczyły potężne, grube 
mury obronne z czterema bramami. W 1313 r. stała się 
stolicą odrębnego księstwa piastowskiego, a od 1320 r. 
główną siedzibą jego władców. Miasto w 1432 r. znisz
czyli husyci, potem Szwedzi i wojska cesarskie (1634 
r.). Po wymarciu Piastów (1492 r.) rządzili nią czescy 
Podiebradowie, niemieccy Wirtemberczycy, książęta 
Brunszwiccy, wreszcie Hohenzollernowie.
W wyniku bezpośrednich walk w 1945 r., a także wyda
rzeń po ich zakończeniu, kiedy w ramach tzw. porząd
kowania miast wyburzano historyczne ośrodki miej
skie, co szczególnie dotyczyło tzw. Ziem Odzyskanych, 
obszar Starego Miasta oleśnickiego zniszczony został 
w około 70%. Poważnym zniszczeniom uległy cenne za
bytki architektury (m.in. ratusz, barokowy kościół Św. 
Trójcy, gotycki kościół NMPanny i Św. Jerzego, póżno- 
barokowy Dom Wdów po Pastorach), zabudowa całych 
bloków popadła w ruinę - jeszcze w 1955 r. niektóre z

1 zamek
2. kościół parafialny
3. kościół prepozyta!.
4 bramo wrocławska 

brama trzebnicka 
brama mariacka 
brama wolowa

- - wały obronne
ESSI - obszar wytyczony po loka

cji w 1255 r
□ - obszary włączone w 2 pot. 

XIII lub w XIV w.
- fosa lub bagna

5
6.
7.

nich były tylko gruzowiskami z resztkami murów kon
strukcyjnych. Inne zabytki (kościół parafialny Św. 
Jana, zamek, kościół Salwatora, wieża Bramy Wrocła
wskiej), uszkodzone w mniejszym stopniu, ulegały po
stępującej dekapitalizacji technicznej i dewastacji.
Pierwsze kompleksowe rozpoznanie strat i pierwsze 
programy działań konserwatorskich opracowano do
piero w latach 1954-1955. Nieco wcześniej podjęto do-
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1. Oleśnica po lokacji - rozwój w 
drugiej połowie XIII i na początku XIV 
w, (według M. Przyłęckiego)
2. Widok miasta w połowie XVIII w. 
(rekonstrukcja M. Przyłęckiego)
3. Współczesny plan średniowiecz
nego miasta z zachowanymi zaby
tkami
4. Rozbudowa zamku oleśnickiego 
od XIII w. (według M. Przyłęckiego)
5. Ruina Domu Wdów w 1954 r.
6. Wieża Bramy Wrocławskiej po re
konstrukcji

rywcze prace ratownicze - zabezpieczające i remonto
we przy pojedynczych zabytkach. Po odgruzowaniu re
jonu Starego Miasta rozpoczęto opracowywanie pro
gramów i wytycznych konserwatorskich dla miasta, a 
następnie projektów planów miejscowych i projektów 

architektonicznych. Ostatecznie kierunek odbudowy O- 
leśnicy i jej zabytków opracowano w latach 1955-1960, 
ustalając przede wszystkim główne zasady działań bu
dowlanych i szczegółowe wytyczne konserwatorskie. 
Ustaleń powyższych dokonywał z reguły autor niniej-
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JEŚLI REKLAMA - 
TO TYLKO U NAS!!!

anaśćie tysięcy osób 
| nie są tó tylko s^mi 

' miłośnicy zab 
I i - co najważniejsze- 
WIERZĄ NAM!
Reklamujemy wszystko
- od zabytków po komputery! 
JEŚLI REKLAMA - TO U NAS!!!

Szczegółowe Informacje na s. 55.

NAJładniejsza
NAJrzetelniejsza 

ów

NAJtańsza

9

7. Zamek i współczesna zabudowa Starego Miasta
8-9. Fragmenty oleśnickiego zamku: wieża (8) i jeden z lwów na balkonie 
wieży (9)

(zdjęcia: 6 - Józef Milka, 7-9 - Mirosław Stankiewicz)

szego artykułu, jako twórca wytycznych konserwator
skich do projektu planu urbanistycznego, a w latach 
1958-1973 jako wojewódzki konserwator zabytków we 
Wrocławiu. Początkowo głównym zadaniem była ochro
na istniejących wartości miasta (1955-1960), później 
także funkcjonalne i przestrzenne komponowanie od
budowywanego ośrodka zabytkowego i jego otoczenia. 
Ze względu na brak projektu planu szczegółowego rola 
ustalającego była szczególnie istotna jako nieoficjalne
go koordynatora projektowanych przez różnych pro
jektantów rozmaitych form przestrzennych. Niestety, 
nie wszystkie projekty zrealizowano według uzgodnio
nych koncepcji, zwłaszcza tam, gdzie chodziło o nowe 
budownictwo mieszkaniowe, wznoszone w pośpiechu, 
pod naciskiem zadawnionych i niezaspokojonych po
trzeb ludności Oleśnicy.
W trakcie odbudowy i adaptacji zabytkowego obszaru 
miejskiego zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi 
utrzymano przebieg wszystkich dawnych, średnio
wiecznych jeszcze ulic Starego Miasta, zachowując na 
wielu ich odcinkach również dawną linię zabudowy,
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zachowaną do 1945 r. Odcinki takie, w ramach ogólnej 
koncepcji konserwatorskiej, mają znaczenie „świad
ków” wyznaczających szerokość ulic z XV i XVI w. Je
dynie sporadycznie wprowadzano uzasadnione rozluź
nianie zabudowy oraz poszerzanie ulic, które warunko
wało lepsze oświetlenie mieszkań wzdłuż nich położo
nych oraz lepszą przepustowość dla ruchu kołowego i 
pieszego. Zachowano przy tym liczne budowle (zabyt
kowe i niezabytkowe) wyznaczające na krótkich odcin
kach dawną linię zabudowy. Utrzymano wszystkie do
minanty zabytkowe: zamek, kościoły Św. Jana, Św. 
Trójcy, ŚŚ. Marii i Jerzego, Św. Salwatora, ratusz, Bra
mę Wrocławską. Odrestaurowano i uporządkowano za
chowane odcinki murów obronnych. Z ogólnej ich dłu
gości około 1500 m zachowano około 1250 m (tj. prawie 
90%), w tym ponad 1200 m poddano restauracji, polega
jącej na wyrównaniu i zabezpieczeniu korony, przelico- 
waniu najbardziej zniszczonych partii oraz oczyszcze
niu i spoinowaniu mniej uszkodzonych partii muru. U- 
porządkowano także przestrzeń wzdłuż murów miej
skich, organizując skwery i kwietniki, zwłaszcza po
między Bramą Wrocławską a kościołem Mariackim. 
Wszystkie ważniejsze zabytki architektoniczne podda
no pracom remontowym i restauratorskim, do pełnej 
odbudowy i adaptacji włącznie. Mimo że obecnie w koś
ciele ŚŚ. Marii i Jerzego nie rozwiązano jeszcze proble
mu zagospodarowania wnętrza, stwierdzić można, że 
zabytki Oleśnicy zostały już uratowane, a ich dalsza 
egzystencja w układzie przestrzennym i funkcjonal
nym miasta - korzystnie przesądzona. W wielu mie
szkalnych obiektach zabytkowych przeprowadzono 
również drobne prace konserwatorskie oraz odnowiono 
tynki fasad.
Utrzymano zachowane w mieście pomniki (kolumnę 
Nike przy Rynku oraz przy pl. Zamkowym), wymienia
jąc jedynie statuę Bismarcka przed Domem Wdów na 
popiersie Chopina (w Domu Wdów po jego odbudowie 
znalazła siedzibę Szkoła Muzyczna). W latach sześć
dziesiątych wzniesiono przy ul. 1 Maja na tle murów 
obronnych - dość dyskusyjny w formie - pomnik ko
smonautów. W tych samych latach wznoszono pierwsze 
powojenne budynki mieszkalne na obszarze Starego 
Miasta. Formą architektoniczną, stromym dachem, ga
barytem, podziałem i kolorystyką - wyraźnie nawiązy
wały one do architektury ocalałych domów oleśnickich 
i harmonijnie uzupełniły puste miejsca po wyburzonej 
zabudowie. Niestety po 1963 r. naciski gospodarcze, ob
niżenie lub zaniechanie kryteriów estetycznych, dykta
tura przedsiębiorstw wykonawczych wobec projektan
ta i inwestora, wreszcie arbitralne decyzje lokalnych 
prominentów władz politycznych i administracyjnych- 
doprowadziły do powstania wielu często wręcz szpecą
cych budowli mieszkalnych.
Należy dodać, że wyznaczone przebiegiem dawnych 
ulic zarysy bloków urbanistycznych z XIII-XVIII w. są 
dzisiaj dość dobrze czytelne i choć nie wszystkie ulice 
zachowały swoje dawne funkcje oraz szerokości, to jed
nak ogólny podział Starego Miasta na bloki zabudowy 
nie uległ poważniejszym zmianom. W wyniku realizacji 

kolejnych projektów, Oleśnica zyskała estetyczne gazo
ny, kwietniki i betonowe czasze na kwiaty (ustawione 
m.in. na chodnikach przy Rynku), nocne oświetlenie 
szyldów, reklam i wystaw oraz kilka dużych malowideł 
ściennych o tematyce nawiązującej do historycznych 
tradycji miasta. Uzyskano też wyłączenie spod jakiej
kolwiek nowej zabudowy wybranych terenów obszaru 
zabytkowego, stanowiących otoczenie zabytków lub bę
dących zabytkowymi zespołami zieleni, np. teren parku 
zamkowego (obecnie miejskiego), dawnej fosy zamko
wej, stanowiącej dziś zapadlinę terenową, placu koś
cielnego i obszaru przyległego wzdłuż murów obron
nych do kościoła ŚŚ. Marii i Jerzego.

Obecnie główne plany inwestycyjne Oleśnicy realizo
wane są dość daleko od obszaru Starego Miasta. Śred
niowieczne centrum, ograniczone długimi odcinkami 
ceglanych murów obronnych, pozostało nadal najważ
niejszą dzielnicą Oleśnicy.

Mirosław Przyłęcki

WSPÓLNE PRZEDSTAWICIELSTWO 
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 

W POLSCE I FUNDACJI
IMIENIA RODZINY NISSENBAUMOW 

POSZUKUJE
wysoko wykwalifikowanych specjalistów konserwa

cji manuskryptów, starodruków archiwaliów i książek 
oraz malarstwa sztalugowego i tkanin.
• materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadze
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
Szczegółowe oferty prosimy składać na adres Wspol 
ne Przedstawicielstwo Żydowski Instytut Historyczny. 
Warszawa, ul. Ttomackie 3/5

i "ł:
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Zófkiew czeka 
na konserwatorów

Ostatni rok przyniósł wraz z wolnoś
cią w Europie Wschodnie] zjawisko 
ogromnej wagi - coraz potężniejszy 
rozkwit polskości pośród naszych 
rodaków mieszkających na histo
rycznych wschodnich ziemiach Rze
czypospolitej. Dostrzegamy już je
den z jego efektów na obecnym tery
torium radzieckiej Ukrainy. Na sa
mym terenie byłego województwa 
lwowskiego przywrócono do życia 
łącznie 55 parafii rzymskokatoli
ckich (stan z początku marca 1990 
r.). Każdy miesiąc dopisuje nowe e- 
rekcje i konsekracje. Patrząc szerzej 
zauważamy sto kilkadziesiąt placó
wek duszpasterstwa katolickiego na 
terenach dawnych województw: tar
nopolskiego, stanisławowskiego, 
wołyńskiego (głównie wokół Krze
mieńca), a w szczególności na Po
dolu (gdzie działania społeczne lud
ności katolickiej noszą znamiona 
wyjątkowego dynamizmu) I na Ki- 
jowszczyźnie (powiaty owrucki I ży
tomierski). Tych solidarnych wysił
ków I rozmachu starań komitetów 
parafialnych nie podobna lekcewa
żyć. W miarę możności śle im pomoc 
zawsze niestrudzona kuria diecezji 
przemyskiej, której ordynariusz ks. 
biskup Ignacy Tokarczuk docenia 
potrzebę czynnej solidarności i do
strzega znaczenie następstw sukce
su w zabiegach o elementarne pra
wa ludzkie (zbiorowe I Indywidualne) 
dla polskich wspólnot na tych zie
miach.
Trzeba bowiem dodać, że za organi
zacyjną pracą komitetów parafia
lnych Idzie wzmożony ruch deklara
cji dotąd tajonej bądź przemilczanej 
polskości, bardzo często w rodzi
nach mieszanych. Ocenia się, że na 
samym byłym terytorium wojewódz
twa lwowskiego w odrodzenie para
fii łacińskich angażuje się około 400 
tysięcy osób utożsamiających się z 
polskością; w skali całej republiki - 
przeszło 800 tysięcy, a przecież są 
to wyłącznie ludzie głęboko wierzą
cy. Do pełne] liczby tamtejszych Po
laków należałoby doliczyć ateistów, 
indyferentnych i... jeszcze nieprze- 
budzonych. Są to więc już wielkości 
niebagatelne, Istotne w rozwoju wy
darzeń w przyszłości. Wspólnoty te 
domagają się akceptacji własnej 
tożsamości wbrew rzeziom, depor
tacjom i „zacieraniom śladów” w nie 

tak dawnej przecież przeszłości. 
Wypływają stąd fundamentalne po
stulaty: poza legalizacją już działa
jących stowarzyszeń Polaków 
(Lwów, Kijów, Winnica, Żytomierz, 
Odessa), oczekuje się zezwoleń na 
stałą pracę w nowych parafiach 
księży z Polski (jedyny lek na chro
niczny brak duszpasterzy), których 
choćby sama diecezja przemyska 
jest w stanie ekspediować z łatwoś

cią. Oczekuje się także na urucho
mienie nowych szkół polskich z fa
chowym polskim personelem. Wśród 
postulatów poczesne miejsce zaj
mują starania o własne pisma oraz 
Instytucje chroniące narodową, ro
dzimą kulturę.

W tym renesansie oczekiwań i pragnień 
szczególne znaczenie ma zwrot kościołów 
- wielkich pomników historii ojczystej i 
symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Należy 
do nich kolegiata w Żółkwi. Zwrócona Koś

ciołowi Katolickiemu w październiku 1989 r. 

po 40 latach użytkowania w charakterze 
magazynu towarów spożywczych została 
ponownie erygowana jako fara parafialna 
zgodnie z intencją.fundatorów. To wielki 
wzruszający moment. W czerwcu ubiegłe
go roku widziałem - chyba jako pierwszy 
Polak od czasu wizyt prof. Gębarowicza - 
jej wnętrze służące jeszcze jako magazyn. 
Już wiedziano o decyzji zwrotu i pracowni
cy magazynu sami ukazywali mi świadec
twa barbarzyńskiej dewastacji. W końcu 
listopada wróciłem, by wraz z ks. Ludwi
kiem Kamilewskim z lwowskiej parafii ka
tedralnej wykonać szczegółowy inwentarz 
rzeczy uchowanych i zniszczeń, pomocny 
dla wszczętych prac remontowych i restau
racyjnych. Od miesiąca w kolegiacie od
prawiano już msze (ks. prób. Bazyli Paweł- 
ko), przygotowano prowizoryczny wystrój 
ołtarzy, a nieopisany brud i gruzowisko za
legające dotąd świątynię zostały uprzątnię
te.
Wypada więc zacząć od dziejów tego koś
cioła.* Miał on zakończyć proces tworzenia 
miasta, troskliwie przygotowany przez zało

życiela (1594-1598), hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego. Hetman ufundował w 1598 
r. katolicką farę miejską ŚŚ. Stanisława i 

Wawrzyńca. Z pośmiertnego legatu funda
tora wdowa Regina z Herburtów Żółkie

wska założyła w niej w 1620 r. kolegiatę 
Królowej Nieba, ŚŚ. Stanisława i Wawrzyń
ca, konsekrowaną w 1624 r. Świątynia po

została kolegiatą do 1800 r. (kasata au
striacka). Później, do 1945 r. pełniła funkcję 
fary miejskiej. Świątyni tej powierzono roz

ległe zadania duszpasterskie i kateche
tyczne. Kler kolegiacki oddano pieczy pro-

1. Kolegiata w Źótkwi
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boszcza. Podlegali mu dwaj mansjonarze, 
sześciu wikarych, czterech kantorów, dwaj 
chórzyści, organista i dzwonnik oraz baka- 
tarz-akademik prowadzący polską szkołę 
parafialną. Dotacja z lat 1620-1621 zapew
niła kolegiacie obfity majątek ziemski i licz
ne subwencje pieniężne. Po śmierci Regi
ny od 1624 r. córka i dziedziczka Zofia Da- 
niłowiczowa dochowała wierności testa
mentowi hetmańskiemu: w 1631 r. uposa
żyła prebendy kaznodziei w kolegiacie (z 
obowiązkiem kazań świątecznych o wymo
wie patriotycznej) i kapelana, który wygła
szać miał homilie niedzielne i ekshortacje 
szpitalne według programu jezuitów. Od 
1621 r. msze fundatorskie przed głównym 
ołtarzem odprawiano w intencji walk z Tata
rami i Turkami (w hołdzie dla poległego 
hetmana) oraz za oswobodzenie jeńców 
polskich. Specjalne nabożeństwa piątkowe 
za triumf Polski nad wrogami otwierał hymn 
„Salve Regina”.
Te programy - kultowy i katechezy kolegia- 
ckiej, oczywiście korespondowały ze zle
conym wystrojem i dekoracją architektury 
kościoła. Miał być to „hereion” - pomnik 
gloryfikujący cnoty i wolności Rzeczypos
politej, ale nade wszystko męstwo rycer
skie jej obywateli. Pierwsze prace prowa
dził warsztat mistrza lwowskiego Pawła 
Szczęśliwego, Włocha z Gryzonii (lata 
1604-1610), następne jego rodak Ambroży 
Przychylny (do 1623 r. wraz z konstrukcją 
sklepień i dekoracją rzeźbiarską). Powstała 
budowla jednonawowa na planie krzyża ła
cińskiego, z transeptem i prezbiterium 
zamkniętym trójbocznie. Jej elewacje opi
nają pary pilastrów w porządku doryckim. 
Fryz tego belkowania zawiera symbolikę 
programu Żółkiewskiego: panoplia, bukra- 

niony, figury i popiersia rycerzy oraz wyo
brażenia orłów miały przypominać misję 
szlacheckiej republiki na kresach świata 
katolickiego. W portalu głównym ościeża 
wypełniają nisze z figurami świętych patro
nów, przedziwna, nieco archaizowana tra- 
westacja niektórych północnowłoskich 
portali romańskich.
Cały ten wystrój zewnętrzny uchował się 
niemal bez strat, choć wymaga naturalnie 
oczyszczeń i zabezpieczeń konserwator
skich. Prawie bez ubytków ocalały też roze
ty kasetonowe wypełniające podniebie ko
puły na skrzyżowaniu naw, popiersia E- 
wangelistów w pendentywach pod tambo
rem, a nade wszystko geometryczna deko
racja stiukowa sklepień nawy i prezbite
rium (profilowane listwy, kartusze z popier
siami dygnitarzy Kościoła w prezbiterium, 
uskrzydlone główki w zwornikach). Zarów
no dach, jak i sklepienia były jednak zagro
żone. Gdyby nie natychmiastowa interwen

cja po przejęciu kościoła (szczelne załata 
nie dachu) woda deszczowa nadwerężyła
by niemałą część stiuków.
Surowa posadzka kamienna ma wiele u 
bytków po ciężkich skrzyniach i pakach, 
które na niej składano przez przeszło 40 lat. 
Można jednak częściowo już rekonstruo
wać jej ozdobniejsze fragmenty, np. mar
murową promienistą rozetę usytuowaną 
pod kopułą. Po lewej stronie prezbiterium, 
przy transepcie towarzyszące mi osoby 
wskazują kolejny ślad wandalizmu: uszko
dzoną kommemoracyjną płytę metalową u- 
stawioną nad włazem do krypty grobowej. 
Z relacji wiem już, że trumny zostały otwar
te, a szczątki zbezczeszczone. Udało się 
jednak je zebrać i dokonać powtórnego 
pochówku do trumien. Napis na tablicy in
formuje, że tu spoczywają: hetman Stanis
ław Żółkiewski (zm. 1620), jego syn Jan 

(zm. 1623), żona Regina (zm. 1624) i córka 
Zofia Daniłowiczowa (zm. 1634), syn Zofii (i 
wuj króla Jana III) Stanisław Daniłowicz 
(zm. 1636) oraz ojciec Jana II! Jakub Sobie
ski (zm. 1646). Tak więc krypta chroniła 
szczątki kolejnych pokoleń dziedziców 
Żółkwi w epoce największej jej świetnoś

ci.
Po obu stronach ołtarza głównego w pre
zbiterium ocalały w niezwykły sposób gro
bowce rodziny fundatora, wybitne dzieło 
naszej rzeźby w XVII w. Są to marmurowe 
pomniki przyścienne, obramione kolumna
mi z białego marmuru na wysokich coko
łach z tablicami inskrypcyjnymi. W parach 
nisz konchowych po lewej stronie od ołta
rza (bez ubytków i uszkodzeń!) stoją posą
gi z czerwonego marmuru: hetmana i jego 
syna, po prawej zaś żony i córki. Z grobow
ca „kobiecego” okrutny czas ostatnich lat 
nie ujął wręcz nic: dobry stan cokołu, tabli
cy, posągów (masywnych i blokowych, w 
strojach wdowich), w zwieńczeniu zaś figur 
patronek Zofii i Reginy, tarcz herbowych i w 
kluczu na szczycie posągu Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Gorzej z pomnikiem rycerzy, 
choć cokół, tablica (m.in. ze słynną inskry
pcją Exoriare aliquis nostris ex ossibus al
ter - Niech się zrodzi z kości naszych 
mściciel) i posągi w pancerzach - ostały 
się bez trwałych zniszczeń. W zwieńczeniu 
ocalała figura patrona św. Jana Ewangeli
sty, kartusz herbowy pośrodku, podtrzymy
wany przez na wpół leżących rycerzy, a u 
szczytu św. Michał Archanioł, wódz rycerzy. 
Natomiast prawa figura św. Stanisława, pa
trona hetmana, została rozbita tak, że oca
lała tylko jej podstawa (stopy zakryte suk
nią) oraz popiersie z głową w infule. Istnieje 
możliwość całkowitej rekonstrukcji tego 
posągu. W sumie, po oczyszczeniu mar
murów, renowacji napisów, skompletowa

ła
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2. Grobowiec Stanisława i Jana Żółkiewskich
3. Grobowiec Reginy Żółkiewskiej i Zofii Daniło- 
wiczowej
4. Postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego na 
grobowcu
5. Grobowiec Jakuba Sobieskiego

(zdjęcia: Adam Bochnak. 1929 r.)

niu niewielkich ubytków, grobowce odzy
skają dawne piękno.
Bezwzględniej obszedł się los z grobowca
mi Jakuba Sobieskiego i Stanisława Dani- 
łowicza, fundacji Jana III, znakomitymi ba
rokowymi dziełami Andrzeja Schlutera z lat 
1692-1693, umieszczonymi na ścianach 
prezbiterium bliżej nawy. Tu do samej kon
strukcji płytkich nisz ujętych parą pilastrów 
korynckich zamkniętych półkolistym fron
tonem użyto czarnego marmuru, ale rzeźbę 
figuralną wykonano z białego alabastru. 
Pośrodku stały tu ozdobne urny, nad który
mi wzlatywał uskrzydlony geniusz, po bo
kach siedziały figury alegoryczne. W pom
niku Sobieskiego ocalała urna, kartusz her
bowy, uszkodzona postać geniusza (z utrą
conym skrzydłem i rękoma) i relikty pozo
stałych figur, w grobowcu Daniłowicza po
zostały alegoryczne postacie, ale bez głów, 
utrącono mniej więcej 1/3 kartusza herbo
wego z puttem obok, ale dość dobrze za
chowała się urna z geniuszem. Wszystkie 
te zniszczenia fachowa ekipa konserwator
ska, na podstawie posiadanej przez nas 
dokumentacji fotograficznej, jest w stanie 
zrekonstruować. Trzeba nadto przypom
nieć, że paralelne dzieła Schlutera z Żółkwi: 

grobowce Teofili Sobieskiej, matki króla i 
jego brata Marka Sobieskiego w kościele 

dominikanów już nie istnieją, a wnętrze 
tego wciąż stojącego zabytkowego kościo
ła zostało całkowicie zniszczone przez gra
bieżców i przywłaszczycieli. W kolegiacie 
przetrwały dalsze epitafia ilustrujące dzieje 
Żółkwi: sekretarza królów Zygmunta III i 

Władysława IV - Pawła Wojenkowskiego 
herbu Habdank (zm. 1636), Wojciecha Gło
gowskiego (zm. 1626) oraz Jakuba i Kon
stantego Sobieskich, synów królewskich 
(tablica dłuta Filippiego upamiętnia powtór
ny pogrzeb ich szczątków w 1862 r.), odno
wiciela fary żółkiewskiej proboszcza ks. Jó
zefa Nowakowskiego (zm. 1891) i jego po
przednika proboszcza Ignacego Martyno- 
wicza herbu Ślepowron (zm. 1854).

Szczególne znaczenie historyczne mają 
zachowane tablice: konsekracji kolegiaty w 
1623 r. przez arcybiskupa lwowskiego Jana 
Andrzeja Próchnickiego oraz z okazji odno
wy i powtórnego poświęcenia przez arcy
biskupa Lwowa Franciszka Ksawerego 
Wierzchleyskiego w 1867 r„ a także piękna 
tablica jubileuszu bitwy pod Wiedniem z 
1883 r., ustrojona tarczami Orła i Pogoni, 
Wielkie tarcze z herbami Rzeczypospolitej 
ocalały też wysoko na ścianach transeptu. 
Wreszcie ołtarze: uchowały się trzy retabu
la (główny i w ramionach transeptu), ale 
bez obrazów, wyrwanych i spalonych bądź 
wywiezionych w nieznane. Na szczęście 
stoją nadal nie tylko kolumny barokowych 
ołtarzy, ale i złocone figury, a nawet tralko- 
we balustrady przedproża. Nie można po
minąć faktu, że w ołtarzu głównym tkwił 
wielki barokowy krucyfiks z utrąconymi no
gami do kolan i przełamanym ramieniem. 
Ten widok jeszcze z czerwca ubiegłego 
roku pozostanie w mojej pamięci. Na chó
rze muzycznym brak oczywiście organów, 
są za to dawne stalle.
Kolegiata została też całkowicie ogołocona 
z obrazów historycznych. Pierwotnie, głów
nie dzięki zleceniom Jana III, obie kaplice 
ramion transeptu oraz prezbiterium zamie
niono w galerię triumfu oręża polskiego, 
dopełniając ją cyklem portretów właścicieli 
Żółkwi. Najstarszy był obraz bitwy pod Kłu- 
szynem (1610), malowany przez lwowskie
go Ormianina Szymona Boguszowicza, wi
szący w prezbiterium. Naprzeciw Jan III ka
zał powiesić „Bitwę pod Chocimiem" 
pędzla gdańskiego mistrza Andrzeja Ste- 
cha (a nie jak dotychczas sądzono Kastle- 
ra). W kaplicy Św. Trójcy (po prawej) na 

ścianie wschodniej wisiała „Odsiecz Wied
nia”, a w kaplicy Matki Boskiej (po lewej) 
„Bitwa pod Parkanami”, obie pędzla Marci
na Altamonte. Wszystkie te obrazy ocalały 
dzięki dyrektorowi lwowskiej Galerii Obra
zów Borysowi Wożnickiemu, który w odpo
wiednim czasie przewiózł je do magazynu 
galerii w dawnym klasztorze kapucynów w 

Olesku, poddał konserwacji i badaniom a- 
trybucyjnym. „Bitwa pod Wiedniem" zna
lazła się nawet w muzeum na zamku w Ole
sku. Przy uszanowaniu wielkich zasług dyr. 
B. Woźnickiego dla ocalenia olbrzymiej 
spuścizny malarstwa i rzeźby polskiego re
nesansu i baroku na ziemi czerwieńskiej, 
nie ulega wątpliwości, że obecnie malowid
ła żółkiewskie winny stanowczo wrócić w 
ręce prawowitego właściciela, tj. parafii far- 
nej Żółkwi, oczywiście po zakończeniu 

konserwacji budynku.
Dodać trzeba, że niegdyś w obu transepto- 
wych kaplicach znajdowały się portrety 
Żółkiewskich (Stanisława i Jana w kaplicy 
Św. Trójcy, a Reginy i Zofii oraz Stanisława 

Daniłowicza w kaplicy Matki Boskiej). W 
kaplicy Św. Trójcy zawieszono później por

trety Jakuba Sobieskiego i Jana III (popier- 
siowy w owalu), a naprzeciwko wizerunki 
królewicza Jakuba i jego żony Jadwigi Elż
biety neuburskiej. Można sądzić, że i te 
portrety zdobią przeobfite kolekcje malars
twa polskiego we Lwowie i Olesku (istny 
skarbiec portretu sarmackiego!). Zupełnie 
nie jest mi znany los obrazów wotywnych: 
Jakuba Sobieskiego ze swym patronem 
św. Jakubem Apostołem oraz Franciszka 
Rakoczego II wraz z żoną w pozie modlitwy 
u stóp Matki Boskiej.
Świetność artystyczną i historyczną kole

giaty można przywrócić niemal bez trud
ności. Potrzebne są: finansowa pomoc 
przy remoncie, ale nade wszystko fachowe 
siły konserwatorów polskich, obeznanych 
z pracą przy rzeźbie kamiennej. Jak we 
wszystkich kościołach polskich na Wscho
dzie, cały ciężar odbudowy spoczywa wy
łącznie na władzach kościelnych i ofiarnoś
ci parafian. Z tego więc miejsca wzywam w 
porozumieniu z ks. Ludwikiem Kamile- 
wskim ze Lwowa: konserwatorzy gotowi 
zaofiarować choć cząstkę swego czasu i 
pracy temu wielkiemu dziełu w zamian za 
wikt i mieszkanie oraz pomoc w zakupie 
materiałów - proszeni są o kontakt z au
torem za pośrednictwem redakcji. Odno
wa wielkich pomników historii polskiej i 
wsparcie rodaków w przywróconych pa
rafiach - to nasz zbiorowy najzaszczyt- 
nlejszy obowiązek.

Tadeusz M. Trajdos

'Zob.T.M. Trajdos, Żółkiew - ulubiona rezydencja 
Sobieskich, „Mówią Wieki", nr 10, 1983; tu star
sza literatura. Dla odtworzenia stanu, wyglądu i 
wystroju kolegiaty najważniejsza literatura: Pa
miątka odnowienia i poświęcenia kościoła żółkie
wskiego, Lwów, 1868, oraz Kościół Farny w Żółk
wi, jego dzieje i pomniki, Lwów 1869.
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Zagadki kościoła
w Wołczynie
Kościół Św. Trójcy, Nawiedzenia 
NPMarii i Św. Stanisława w Wołczynie 

(obecnie Białoruska SRR) jest nie
wątpliwie obiektem o dużych walorach 
architektonicznych, widocznych mimo 
zniszczenia, a przez ostatnie półwie
cze , tj. od 1938 r., był on miejscem 
spoczywania prochów ostatniego mo
narchy Rzeczypospolitej - Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.
Źródła pisane dotyczące Wołczyna są 

znikome, choć historia dóbr wołczyń- 
skich związana była w przeszłości z 
wielkimi polskimi rodami Sapiehów, 
Czartoryskich i Poniatowskich. Trudno 
sobie wyobrazić, idąc dziś ulicą tej 
białoruskiej wsi, że w XVIII w. istniało 
tu duże założenie parkowo-pałacowe, 
na wzór podobnych zespołów po
wstających w tym czasie w Europie. 
Podstawy świetności stworzył ks. Ka
zimierz Czartoryski, pan na Klewaniu i 
Żukowie, twórca Familii. Poprzez mał

żeństwo z jego córką Konstancją 
wszedł do rodziny Stanisław Poniato
wski, co zapoczątkowało błyskawicz
ną i wielką karierę tego rodu. Przy pa
łacu istniał dwupiętrowy, murowany 
budynek biblioteki, w którym 17 stycz
nia 1732 r. przyszedł na świat Stanis
ław August, syn Stanisława i Konstan
cji.
W następnym roku Stanisław zbudo
wał kościół, który otrzymał wezwanie 

Św. Trójcy, Nawiedzenia NPMarii i Św. 
Stanisława. Wnioskując z liczby patro
nów, był to zapewne kolejny trzeci 
kościół w tym samym miejscu. Plano
wany bardziej jako kaplica pałacowa i 
mauzoleum rodu, zyskał wynikającą z 
tej funkcji formę. Zaprojektowany zo
stał na planie centralnym o kształcie 
ośmioboku, a bryłę wieńczy czworo
kątna wieża, górująca nad łukowymi 
szczytami, gdzie ustawiono figury 
czterech ewangelistów. Kościół kon
sekrowano w 1743 r. W 1744 r. Woł
czyn powtórnie przeszedł na włas
ność Czartoryskich. Księciu Michało
wi - następnemu wielkiemu z rodu - 
zawdzięczamy według przekazów u- 
mieszczenie na wieży zegarów. We 
wnętrzu umieszczono po przekątnych 
owalne nisze. W każdej znajdowała 
się drewniana klatka schodowa z bie
giem rozpartym na ścianie i murowa
nym trzonie. Umożliwiała ona wejście 
na dwie kondygnacje drewnianych 
balkonów. Na nich właściciele Woł
czyna oraz ich goście uczestniczyli w 
mszy świętej. Wnętrzu i elewacjom na
dano wówczas wystrój rokokowy: ka- 
nelowane pilastry z głowicami joński- 
mi, festony i girlandy wokół otworów i 
popiersia amorków.
Budowla posadowiona jest płytko - o- 
koło 1,2 m poniżej poziomu posadzki: 
jedynie od strony zachodniej funda

menty pogłębiono do 2 m, aby w znaj
dujących się od tej strony niszach wy
murować krypty. Z przekazów histo
rycznych wynika, że pierwotne wejście 
znajdowało się od strony pałacu, czyli 
południowej. Dlaczego z niego zrezy
gnowano? Warstwy tynku świadczą, 
że nastąpiło to wkrótce po wybudowa
niu Być może wejście od zachodu, na 
osi głównego ołtarza, umożliwiało do
stęp parafianom. Około 1868 r. kościół 
zamieniony został na cerkiew, jako 
wynik represji popowstaniowych. Od 
strony zachodniego wejścia dodano 
wtedy rodzaj murowanej kruchty, pow
tarzając w jej wystroju elementy deko
racji rokokowej kościoła. Rozbudowa
no też wejście w ogrodzeniu od strony 
zachodniej, tj. od głównej ulicy mia
steczka. Nad bramą pojawiła się 
dzwonnica, a po jej bokach dwa nie
wielkie pomieszczenia cerkiewnego 
stróża.
Po pierwszej wojnie światowej Woł
czyn znalazł się w granicach Rzeczy
pospolitej. W latach 1918-1946 koś
ciół był rzymskokatolicką świątynią 
parafialną. W 1938 r. złożono w pół
nocno-zachodniej niszy trumnę ze 
szczątkami króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Przeniesiono ją z 
kościoła Św. Katarzyny w Leningra

dzie, gdzie spoczywała od czasu po
grzebu w 1798 r. Według relacji współ
czesnych kościół już w tym czasie 
wymagał remontu. Po 1947 r. kościół, 
jak wiele innych obiektów sakralnych 
na tym terenie, przeznaczono na ma
gazyn pobliskiego kołchozu. Od tej 
chwili proces zniszczenia postępował
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1. Kościół Św. Trójcy w Wołczynie w 1989 r.
2. Plan kościoła Św. Trójcy: 1 - wejście pierwot
ne, 2 - partie dobudowane, k - kominki
3.4. Rumowisko w południowo-wschodniej częś
ci kościoła (widoczne pozostałości latarni z zega
rem) (3) i ta sama część po uporządkowaniu (4)
5. Bok trumny Stanisława Augusta z 1798 r.
6. Prot. Aleksander Gieysztor napełnia urnę zie
mią z krypty Stanisława Augusta (12 czerwca 
1989 r.) 

szybko. Zgromadzone w kościele na
wozy sztuczne powodowały destruk
cję murów, niekonserwowane pokry
cie dachu nie chroniło konstrukcji wie
ży i więźby dachowej i około 1971 r. 
runęły one do wnętrza, popękały nad- 
proża.
W 1988 r. sprawą szczątków ostatnie
go naszego króla zajęła się Fundacja 
Kultury Polskiej. Z jej inicjatywy ów
czesny minister kultury prof. Aleksan
der Krawczuk powołał polsko-białoru
ską komisję pod przewodnictwem 
prof. Aleksandra Gieysztora, której ce
lem było sprowadzenie szczątków 
monarchy do kraju. W wyniku podpi

sanego ze stroną białoruską porozu
mienia w maju 1989 r. archeolodzy z 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wa
welu (dr Zbigniew Pianowski i Janusz 
Firlet) przystąpili do archeologicznej 
eksploracji krypty królewskiej. Znale
ziono liczne przedmioty związane z 
pochówkiem, w tym fragmenty orygi
nalnej trumny drewnianej z 1798 r. 
Jednocześnie dr Aleksander Krawce- 
wicz, archeolog z Instytutu Architektu
ry i Konserwacji Zabytków z Mińska, 
prowadził badania na zewnątrz obiek
tu. Usunięto warstwę ziemi przy ścia
nie południowej, odsłaniając funda
ment schodów i odsadzkę o charakte-
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rystycznym kształcie, która mogła sta
nowić podstawę planowanego portalu 
wejściowego. Brak jest śladów prze
wiązania w podstawie i murze, co 
może świadczyć, że portalu nigdy nie 
wykonano. Kierując się przekazami 
historycznymi, szukano także śladów 
pierwotnego ogrodzenia. Odkryty fun
dament muru pozwolił na ustalenie, że 
zbudowano je na planie ośmioboku, 
powtarzało więc plan kościoła.
W czasie, gdy ekipa archeologów pro
wadziła badania, Robotnicy z biało
stockich PKZ-tów czyścili wnętrze 
kościoła z zalegającej na wysokość 
przeszło 1 m warstwy spróchniałego 
drewna pochodzącego z elementów 
więżby dachowej. Odsłonięto orygi
nalną posadzkę z płyt piaskowca o 
wymiarach 40 x 40 cm o szachownico
wym wzorze, w kolorach białym i czer
wonym. Elementami, których przezna
czenie nie jest do końca wyjaśnione, 
są zlokalizowane w niszach północno- 
zachodniej i północno-wschodniej 
kominki - prawdopodobnie miały o- 
grzewać tę część kościoła. Nisza pół
nocno-wschodnia stanowi przedsio
nek bocznego wejścia i być może peł
niła funkcję zakrystii. Balkon niszy pół
nocno-zachodniej zwanej królewską 
ma zwiększone w stosunku do pozo-

7. Segregowanie fragmentów królewskiej trumny 
na Zamku Królewskim w Warszawie
(zdjęcia: 1,3-6 - Janusz Firlet, 7 - Maciej Bronar- 
ski)

stałych wymiary i staranniej opraco
wany detal. Przeznaczony był dla 
właścicieli okolicznych dóbr, kominek 
zaś podkreślał pierwotną, pałacową 
przynależność obiektu. Wszystkie 
nisze miały dwuskrzydłowe drzwi, któ
re odgradzały je od wnętrza kościoła. 
13 maja 1989 r. wszystko to, co pozo
stało z pochówku ostatniego polskie
go monarchy wróciło uroczyście do 
Polski i zostało przewiezione na Za
mek Królewski w Warszawie. Komisja 
jednak nie zakończyła swej działal
ności. Jej celem stało się teraz ratowa
nie obiektu tak przedziwnie powiąza
nego z losami króla. Powołano grupę 
roboczą pod przewodnictwem Alek
sandra Konowalenki, dyrektora Insty
tutu Architektury i Konserwacji Zabyt
ków Białorusi: jego zastępcą ze strony 
polskiej jest prezes Fundacji Kultury 
Polskiej doc. dr hab. Tadeusz Polak. 
Restauracja kościoła stała się więc 
przedmiotem wspólnych działań 
konserwatorów polskich i białoru
skich.

Ewa Gawlikowska-Piśniak

Dom Środowisk Artystycznych SART
- Biuro Rzeczoznawców SZTUKA

90-418 Łódź, Al. Kościuszki 33, tel. 86-75-93, 36-37-67 
poleca

• orzecznictwo, wycenę, konserwację, inwentaryzację dzieł 
sztuki i rzemiosła artystycznego,

• pośrednictwo w zakresie kupna-sprzedaży,
• wykonawstwo prac konserwatorskich 

obiektów zabytkowych.

Drohobycz
Ostatnio z dużą siłą odżyły w Polsce więzi z 
miejscami naszych przodków, naszego 
dzieciństwa i młodości. Często są to miejs
ca , które od czasu drugiej wojny światowej 
znalazły się poza granicami kraju. Tęsknota 
do nich zmobilizowała wielu Polaków do 
tworzenia towarzystw i kół miłośników 
miast rodzinnych, do organizowania wycie
czek, spotkań i wystaw.
W listopadzie 1989 r. została zorganizowa
na w Warszawie wystawa malarstwa Felik
sa Lachowicza poświęcona Drohobyczowi. 
Niewiele pewnie osób słyszało o tym mia
steczku położonym na kresach wschod
nich Rzeczypospolitej, około 100 km od 
Lwowa i tyleż samo od Przemyśla, a obec
nie w Ukraińskiej SRR. Niektórym jego na
zwa kojarzy się być może z miejscem ro
dzinnym Brunona Schulza i Kazimierza 
Wierzyńskiego, niektórzy mogli o nim sły
szeć jako ośrodku przemysłu naftowego w 
Polsce międzywojennej.
Tymczasem Drohobycz - miasto króle
wskie w ziemi przemyskiej (dopiero w 1918 
r. włączone do woj. lwowskiego) - ma dłu
gą i bogatą historię. Do Polski zostało przy
łączone w 1340 r. przez Kazimierza Wielkie
go, który obsypał je wieloma przywilejami. 
Miasto nabrało charakteru rzemieślniczo- 
-handlowego, podstawę jego rozwoju sta
nowiły liczne solanki - naturalne bogactwo 
tej ziemi. Wprawdzie wśród mieszkańców 
Drohobycza przeważali wówczas prawo
sławni Rusini, ale było też już sporo katoli
ków Polaków. W1392 r. Władysław Jagiełło 
ufundował katolicką farę Marii Panny, a w 
1422 r. nadał Drohobyczowi magdeburskie 
prawa miejskie, które w 1460 r. zostały roz
szerzone przez Kazimierza Jagiellończyka. 
Z tego też okresu (około połowy XV w.) 
pochodzi gotycka architektura drohoby- 
ckiej fary - jest to świątynia bezwieżowa, z 
krótkim korpusem nawowym, natomiast 
długim, wielobocznie zamkniętym prezbite
rium; swą obecną postać otrzymała około 
1530 r. jako hala ze sklepieniem wspartym 
na okrągłych filarach. Świątynia ta prze
trwała do dziś, aczkolwiek stan jej wymaga 
szybkiej interwencji konserwatorskiej; w 
grudniu 1989 r. została przekazana miejs
cowej wspólnocie polskiej i parafii rzym
skokatolickiej, która w sensie jurysdykcji 
kościelnej należy do diecezji przemy
skiej*.
Pod koniec XV w. na Drohobycz spadła fala 
nieszczęść: splądrowali go Turcy paląc 
domy, niszcząc dwie drewniane cerkwie i 
uszkadzając farę. Dopiero w 1525 r. na 
miejscu jednej ze zniszczonych cerkwi po
wstała nowa, Św. Jura, która zachowała się 

do dzisiaj i stanowi wspaniały przykład 
świątyni greckokatolickiej. Drugą spaloną 
cerkiew - Św. Krzyża odbudowano w 1660 
r. W końcu XVI w. i w wieku XVII napadli na 
miasto Tatarzy i Kozacy. Po rozbiorze Pol
ski w 1772 r. Drohobycz wcielony został do 
monarchii austriackiej. Pierwszy cios za
borcy - wprowadzenie monopolu solnego 
- pogłębił upadek miasta. Przed rozbiorem 
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

mieszkańcy Drohobycza prowadzili wolny 
handel solą i tytoniem, którego dostarczali 
im Węgrzy, teraz obydwa te artykuły zostały 
zmonopolizowane. Miasto popadłe w nę
dzę. Po kilku latach zaborca poczynił kroki 
w kierunku poprawienia sytuacji mieszkań
ców - nadał Drohobyczowi tytuł króle
wskiego wolnego miasta, potwierdził pra
wo poboru myta, przekazał cegielnię kar- 
melitańską, browar oraz część lasów. W 
końcu XVIII w. przeprowadzono restaurację 
fary, nieco później uporządkowano rynek, 
wyrzucono walące się kramy, utworzono 
kilka nowych ulic. W 1824 r. wybudowano 
nowy ratusz, w 1858 r. otwarto gimnazjum, 
a w 1872 uruchomiono kolej.

Na początku XX w. Drohobycz należał już 
do najruchliwszych miast galicyjskich. Sta
ło się to głównie za sprawą odkrycia w po
bliskim Borysławiu i jego okolicach złóż 
ropy naftowej. W 1900 r. liczył jeszcze tylko 
17 tys. mieszkańców, a w 1910 r. było ich 
już 36 tys. Wiele rodzin zaczęto błyskawicz
nie dorabiać się milionów na ropie. Po
wstała rafineria ropy naftowej „Polmin”. 
Wraz z wybuchem pierwszej wojny świato
wej wielu ochotników z Drohobycza wyru- 
szyło z Józefem Piłsudskim do walki o od
zyskanie niepodległości. Po zakończeniu 
walk miasto wróciło do wolnej Rzeczypos
politej i kontynuowało swój rozwój na bazie 
przemysłu naftowego. Od czasu drugiej 

wojny światowej znalazło się w granicach 
ZSRR.
Wiele historycznych wydarzeń drohoby- 
ckich (oblężenie i pożary miasta, krwawe 
rzezie w świątyniach, warzenie soli, wydo
bywanie nafty), a także portrety królów pol
skich, prezydenta Ignacego Mościckiego, 
naczelnika Józefa Piłsudskiego oraz zaby
tki - utrwalił na swoich obrazach i rysun
kach Feliks Lachowicz. Był on drohobycza- 
ninem, urodził się w tym mieście w 1885 r., 
tu działał w polskiej organizacji patriotycz
nej „Drużyna Bartoszowa”, tu pracował 
jako kierownik robót budowlanych w 
przedsiębiorstwie naftowym „Galicja", tu 
też z wielką pasją uprawiał amatorsko ma-

1. Panorama Drohobycza z widoczną farą
2. Uliczka prowadząca do rynku, w tle ratusz
3. Dworek na przedmieściu
(wszystkie rysunki wykona) Feiiks Lachowicz w 
latach 1929-1930)

larstwo (w 1937 r. we Lwowie zorganizowa
na została wystawa jego prac - 87 akwarel i 
4 rysunki zgrupowane w cyklach „Legenda 
Uryczy" i „Legenda Drohobycza”, a rok 
wcześniej brał też udział w lwowskiej wy
stawie poświęconej tematyce syberyjskiej). 
W 1940 r. został uwięziony przez NKWD w 
Kijowie i od tego czasu ślad po nim zagi
nął. W zbiorach rodzinnych zachowały się 
jego obrazy, akwarele, rysunki, które stano
wią świadectwo żarliwego umiłowania ro
dzinnych stron i zafascynowania ich histo
rią.
Dzięki wystawie prac Feliksa Lachowicza ci 
wszyscy, którzy kiedyś związani byli z Dro
hobyczem, a których los oddalił od tego 
miasta, mogli na chwilę do niego powró
cić.

Lidia Bruszewska 
* Panu dr. Tadeuszowi Trajdosowi dziękuję za 
informacje dotyczące drohobyckiej tary.
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Wokół

rym położony jest grunt pod polichromię.* Uwagę patrzą
cego przykuwa głowa z naturalnymi włosami, na których 
złożona jest spadająca na czoło cierniowa korona. Artysta 
uchwycił moment tuż po zgonie, odzwierciedlony w spo
koju i powadze oblicza, na którym czytelny jeęt wciąż 
jeszcze ślad nieopisanego bólu I przebytej męki. Oczy 
Ukrzyżowanego są zamknięte, wargi lekko rozchylone, za
padnięte policzki, krótka broda osłania częściowo szyję, 
o sfałdowanej, na skutek lekkiego pochylenia głowy, skó
rze. Anatomiczne kształty ciała oddane są prawidłowo. Na 
szczególną uwagę zasługuje mocno wyeksponowana na 
nogach, a zwłaszcza na rękach siatka nabrzmiałych żył, 
która, obok wyrazu twarzy, stanowi o sile ekspresji rzeź
by. Przybite do krzyża dłonie mają rozchylone palce, kola
na są nieco uniesione, a dolna partia nóg ze skrzyżowany
mi stopami sprawia wrażenie bezwładnego zwisania. Klat
ka piersiowa ma dobrze opracowaną muskulaturę. Biodra 
opina przewiązane perizonlum o pieczołowicie opracowa
nych fałdach materii, stanowiąc swoisty element dekora
cyjny.

Tradycyjnie przyjęta nazwa krucyfiksu - Baryczkowskl - 
łączy się z niezaprzeczalnym, jak się wydaje, faktem, że 
jego ofiarodawcą dla kościoła Św. Jana w Warszawie byt 
Jerzy (Jurga, Georgius) Baryczka. Ten ceniony dzięki za
letom osobistym członek znanej, szanowane] i zasłużonej 
dla Warszawy rodziny piastował w latach 1506-1527 liczne 
urzędy miejskie, z burmistrzowskim włącznie. Był czło
wiekiem bardzo majętnym, właścicielem wielu nierucho
mości w Warszawie i na jej przedmieściach. Dochody 
swoje czerpał z prowadzonego na dużą skalę z obcymi 
krajami handlu, głównie spławianym Wisłą do Gdańska 
zbożem. W związku z licznymi kontaktami handlowymi 
podróżował po całej Europie.

jednego zabytku
Krucyfiks Baryczkowskl jest jednym z nielicznych, zacho
wanych, późnośredniowiecznych zabytków Warszawy. W 
pierwszej połowie XVI w. wspaniała ta rzeźba zawisła w 
kościele (obecnej archikatedrze) Św. Jana na Starym 
Mieście I od tego czasu związała się z historią miasta, 
otoczona szczególną adoracją I kultem jego mieszkań
ców, a także podziwem przybyszów.

Jest kilka powodów wyjątkowego oddziaływania tego za
bytku. Na pierwszym miejscu wymienić należy jego duże 
walory artystyczne - niezwykłą ekspresję I siłę wyrazu 
postaci Ukrzyżowanego Chrystusa - pozwalające określić 
rzeźbę mianem mistrzowskiego dzieła sztuki. Nie bez zna
czenia jest też związana z krucyfiksem aureola przetrwa
łych od XVI w. legend, które zresztą znalazły odbicie w 
naszej literaturze ubiegłego i obecnego stulecia. Fakt, że 
rzeźba ostała się już dwukrotnie kataklizmom, które na
wiedziły kościół - raz w 1602 r., kiedy huragan obalił wy
soką wieżę kościelną, co spowodowało poważne znisz
czenie świątyni, I drugi, po Powstaniu Warszawskim w 
1944 r., kiedy wysadzono kościół w powietrze - potęguje 
atmosferę cudowności oplatającą od wieków ten niezwy
kły obiekt kultu.

Postać Chrystusa w naturalnej prawie wielkości wykonana 
jest z drewna lipowego, oklejona płótnem lnianym, na któ- 

Legenda mówi, że Jerzy Baryczka przywiózł krucyfiks z 
Norymberg) w roku 1539, ratując zabytek od grożącego 
mu zniszczenia w dobie szerzenia się „luterskiej wiary”. 
Legendę tę utwierdziła drukowana w XVIII w. relacja ks. 
Sebastiana Neuman!, w której fragmencie czytamy: „...Po
trzeba jednak za rzecz pewną I niezawodną przyznać, jako 
o tern jest dawne podanie, że ten wizerunek... wyrwany z 
niebezpieczeństwa spalenia w ogniu, już ku temu złożony 
na stosie od obrazobórców, skrycie fortelem utajony mię
dzy zakupionymi towarami, wywieziony został przez Je
rzego Baryczkę, obywatela Warszawy z Norymbergii, w 
tych czasach burzliwych’’. Rzekomo rozebraną na części 
rzeźbę złożono już w Warszawie. Legenda narastała - 
włosom Chrystusa przypisano własności odrastania. Oto 
jak relacjonuje ten wątek nieoceniony dziewiętnasto
wieczny autor Pamiątek miasta Warszawy Franciszek Ku
rowski: „...Żeby zaś przez swoją długość nie zasłaniały 
oblicza, niewinne dziewice złotymi nożyczkami mogły je 
raz w dzień wyznaczony obcinać, lecz gdy raz skalane 
ręce zbliżyły się do cudownego wyobrażenia odtąd ustał 
ten cud widomy”.

Historia bytowania krucyfiksu w Warszawie jest udoku
mentowana. Początkowo zawisł w północnej, bocznej na
wie kolegiaty Św. Jana. Po katastrofie zawalenia się wieży 
kościelnej w 1602 r. przeniesiony został do pomieszczenia 
tymczasowego, a w 1639 r. do ufundowanego dlań przez 
Baryczków ołtarza w kaplicy Wodyńskich (obecna Naj
świętszego Sakramentu, Ubiczowania). Na początku XVIII 
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w. zyskał pomieszczenie specjalnie dla niego wzniesione. 
Była nim kaplica, na którą fundusze zapoczątkowali Ba
ryczkowie, zbudowana w miejscu dawnego skarbca koś
cielnego, w przedłużeniu lewej nawy kościoła; fundato
rem był Stanisław Kleinpolt Małopolski, podchorąży bra- 
cławski. W kaplicy tej, odnowionej w 1762 r. kosztem Jana 
Klemensa Branickiego, wojewody krakowskiego, hetmana 
wielkiego koronnego, krucyfiks przetrwał przez ponad 
dwa I pół wieku, do roku 194*. Wyniesiony podczas Po
wstania Warszawskiego, w czasie trwających w kościele 
walk, zdeponowany został w podziemiach kościoła domi
nikanów. Po upadku powstania został ukryty, a w 1945 r. 
ozdobił ołtarz kościoła pokarmelicklego na Krakowskim 
Przedmieściu. Do katedry powrócił w uroczystej procesji 
w 1948 r., wcześniej niż ukończono jej odbudowę, bowiem 
kaplica Cudownego Pana Jezusa (nazywana również kap
licą Baryczków) okazała się jedynym, stosunkowo niewie
le zniszczonym fragmentem kościoła, po jego wysadzeniu 
w powietrze przez wycofujących się okupantów niemiec
kich.
Stosunek do tego dzieła można określić mianem fascyna
cji, która objęła wszystkie warstwy ludności Warszawy. 
Świadomość o obecności Chrystusa Ukrzyżowanego - 
rzeźby o cudownych właściwościach - stale była żywa i 
potrzebna mieszkańcom miasta. Z krucyfiksem łączyli 
swoje ocalenie od licznych plag nawiedzających miasto - 
pożarów, wojen, zarazy; do kaplicy Baryczków przycho
dzili z prośbami o nowe łaski. Co piątek wspomagano tu 
ubogich i odprawiano mszę, w której udział ślubowało 
wielu znakomitych obywateli. Długa jest lista sławnych 
Polaków, którzy klęczeli przed wizerunkiem Ukrzyżowane
go. Modlili się przed nim wszyscy rezydujący w Warszawie 
królowie polscy. Czytamy u Kurowskiego: „...Stanisław 
August choć zwolennik wyobrażeń osiemnastego wieku, 
w przykrych chwilach swego panowania, bez ozdób i zna
ków dostojeństwa, w asystencji jednego z paziów, odzia
ny szarym płaszczem wchodził przez zakrystję do tej kap
licy i dopiero wtenczas byt poznany, kiedy towarzysz jego 
wychodząc hojną ubogim rozdawał jałmużnę. Oryie i Fllsi 
odbywając podróż między Krakowem i Gdańskiem mieli w 
dawnych czasach za konieczny obowiązek zakupić mszę 
Jak się wyrażali: u Fary gdzie jest Pan Jezus Stary”.
W pamiętnikach warszawskich częste są wzmianki o licz
nych dziękczynnych wotach zawieszanych wokół krucyfik
su. Z opisu kaplicy w roku 1771 dowiadujemy się o tak 
wielkiej Ich liczbie, że przesłaniać zaczęły figurę Chrystu
sa. Obok skromnych, wisiały prawdziwie drogocenne 
dzieła sztuki, do których zaliczała się srebrna tablica z 
płaskorzeźbą elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1705 
r., ufundowana przez prymasa Teodora Potockiego. W 
czasie Insurekcji Kościuszkowskiej z inicjatywy ducho
wieństwa wiele wot przetopiono dla zasilenia skarbu. Dziś 
znów całą wnękę wokół Ukrzyżowanego wypełniają 
wota.

Krucyfiks Baryczkowski został zauważony I interesował 
badaczy już w początkach istnienia nauki zajmującej się 
sztuką. Legenda sugerowała pochodzenie dzieła z No
rymberg! - miasta legitymującego się w tych czasach wy
soką kulturą artystyczną, a wybitne walory rzeźby pozwo
liły na wiązanie jej z norymberską pracownią Wita Stwo
sza I porównywanie z wiszącym w krakowskim kościele 
Mariackim sławnym krucyfiksem tego mistrza.

Pierwszym i jedynym - jak dotychczas - badaczem, który 
wziął ten sławny zabytek warszawski na swój warsztat 
naukowy był Tadeusz Dobrzeniecki („Biuletyn Historii 
Sztuki i Kultury”, X, 1948). Ustala on w przybliżeniu oko
liczności kształtujące legendę, wydziela fakty historyczne 
wskazujące drogę poszukiwań środowiska artystycznego, 
w którym wykonano krucyfiks i wysuwa hipotezę prowe
niencji dzieła. Rozprawia się z Norymbergą, jako kolebką 
narodzin rzeźby, a miejsce tego miasta w legendzie tłu
maczy faktem, że było ono w XVI w. jednym z najwięk
szych ośrodków handlu europejskiego i Baryczka tu by
wał. Wprawdzie w 1525 r. rada miejska Norymberg! oficjal
nie przystąpiła do nowego wyznania luterańskiego, jed
nak działalność obrazobórcza luteran nie wystąpiła w niej 
w sposób tak drastyczny, jak to sugeruje legenda. Zawar
te w niej dramatyczne okoliczności ratowania krucyfiksu 
od zagłady tłumaczy Dobrzeniecki tym, że Baryczkowie 
zabiegający, w okresie ugruntowywania się legendy, o 
przysporzenie chwaty i zasług rodowych (w 1658 r. uzy
skali przywilej szlachectwa), pragnęli przypisać jednemu 
z wybitnych członków rodu miano obrońcy wiary. Nie było 
to trudne w Warszawie, gdzie Baryczkowie cieszyli się 
dużym szacunkiem i zaufaniem. Również Maksymilian Ba
ruch, monografista rodziny Baryczków (Baryczkowie, 
Warszawa 1914) nie łączy krucyfiksu z Norymbergą, ogra
niczając się do stwierdzenia, że była to „pamiątka jednej z 
podróży tego mieszczanina do obcych krajów". Opierając 
się na badaniach Barucha, który twierdzi, że nazwisko 
Jerzego Baryczki ginie w aktach warszawskich w roku 
1527, Dobrzeniecki neguje zawartą w legendzie datę 1539 
jako rok przybycia do Warszawy. Czerpiąc od tegoż Baru
cha wiadomość, że jedynym popartym dokumentem ce
lem podróży Jerzego Baryczki był Wrocław (przywilej kró
lewski na wywóz do Wrocławia bez opłat celnych 1000 
kamieni wosku należącego do księżny Anny Mazowie
ckiej), Dobrzeniecki kieruje swoje badania na Wrocław i 
Śląsk w poszukiwaniu analogii z krucyfiksem warsza
wskim. Znajduje je, upatrując bratnią rzeźbę, o licznych 
cechach podobieństwa, w krucyfiksie z wrocławskiego 
kościoła Panny Marli Na Piasku i to tak dalece, że przypi
suje obie rzeźby Jednemu warsztatowi, a może nawet jed
nemu artyście.
Od czasu ukazania się w 1948 r. artykułu Dobrzenieckie
go, w literaturze powtarza się sugestia łącząca krucyfiks 
Baryczkowski z kręgiem gotyckiej rzeźby śląskiej. Jednak 
hipoteza Dobrzenieckiego, jak to bywa zwykle z hipoteza
mi, nie wszystkich przekonuje. Izabela Galicka i Hanna 
Sygietyńska wysuwają nową sugestię, twierdząc, że pew
ne cechy krucyfiksu „przywodzą na myśl naturalistyczną, 
a zarazem pełną mistyki rzeźbę hiszpańską" (Warszawa, 
jej dzieje I kultura, 1980). Wypada dodać, że Hiszpania naj
prawdopodobniej leżała w zasięgu Baryczkowskich pod
róży. Może szczęśliwe odkrywczynle jedynego w Polsce 
hiszpańskiego obrazu El Greca wskazały dobrą drogę ba
dań i w przyszłości same, a może ktoś inny potrafi udo
wodnić naukowo, że ich sugestia była słuszna? Dziś po
wiedzieć można jedynie, że krucyfiks Baryczkowski, jeden 
z najstarszych i najwybitniejszych zabytków stolicy nosi 
wciąż w sobie tajemnicę swego pochodzenia.

Maria Lewicka

*Wladomoścl uzyskane od Pana Stanisława Korczak-Komoro- 
wskiego, który dwukrotnie konserwował rzeźbę.
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NASZ FELIETON

Od Witkacego 
do Ordon ki, 
czyli 
narodowe 
Zaduszki
p
JL ana Jerzego Wal

dorffa z góry przepraszam, jeżeli poczuje się urażony, 
gdyż jego powązkowskie pasje rozumiem, cenię i sza
nuję! Mam ogromnie dużo ciepłych uczuć do Ordonki, 
z jej „mysim głosikiem”, niepowtarzalną interpretacją 
tych wszystkich, jakże inteligentnych w zestawieniu z 
dzisiejszymi, tekstów piosenek, z jej szykiem i elegan
cją. Chciałbym też byśmy więcej wiedzieli o tym, co ta 
Artystka dla Rzeczypospolitej rzeczywiście zrobiła, ra
tując życie i przywracając zabrane dzieciństwo tysią
com dzieci zagubionych na niezmierzonych przestrze
niach ZSRR. Chciałbym, aby wydano płytę z jej śpiewa
nymi wówczas piosenkami, by odtworzono te z jej ba
jek, które zapisały się w ludzkiej pamięci.
Autora Niemytych dusz, twórcę Tumora Mózgowicza i 
barwnej galerii obrazów malowanych po piwku i ko
kainie - epatującego swą innością sytego i zadowolo
nego mieszczucha, cenię sobie również bardzo, choć 
pewnie nigdy go nie zrozumiem.
Nie mogę powiedzieć tego samego o ostatnim królu 
polskim - którego membra disiecta były poszukiwane 
w Wołczynie, do kolejnej podróży i trzeciego już z kolei 
pochówku. Nie mogę i nie chcę, bo jakąś część narodo
wych nieszczęść zawdzięczamy Stanisławowi Augusto

wi z jego głęboką kulturą, zamiłowaniem do dziel sztu
ki i gładkich, a często frywolnych dyskursów, z jego 
wierną miłością do Imperatorowej i pogardą dla śmier
dzącego dziegciem szlagoństwa w butach z wiechciami. 
Swoje zdanie może mieć każdy, a ostatnio każdy może 
je też w miarę swobodnie wyrazić. Nie o to chodzi. 
Aktywność luminarzy kultury i nauki, dygnitarzy mi
nisterialnych, społeczników z rzeczywistym duchem 
obywatelskim znajduje ujście w gromadzeniu prochów, 
w poszukiwaniu nieistniejących i sprowadzaniu po
myłkowo wydobytych z miejsca ich wiecznego spoczyn
ku ludzi, którzy przekroczyli granicę dobrowolnie lub 
pod przymusem, lub których ta granica przekroczyła 
po śmierci.
W kraju, który cały jest właściwie wielkim cmenta
rzem, w którym depczemy po grobach chodząc ulicami 
Warszawy, wybierając się do lasu na grzyby, w którym 
prochy milionów miały służyć obcym za nawóz - nie 
dbamy o cmentarze zabytkowe, których niemało po 
wojnie zniszczyliśmy, zwłaszcza na tzw. Ziemiach Od
zyskanych. Nie wiemy też i nigdy się nie dowiemy o 
wszystkich miejscach ostatniego spoczynku Polaków 
od Koła Podbiegunowego po stepy Kazachstanu, od 
Langannerie po pustynie Afryki.
Nie sprowadzajmy wielkim nakładem kosztów, wszyst
ko jedno przez kogo nie byłyby asygnowane, zwłok! 
Niech spoczywają w pokoju! Sprowadzajmy zabytki, 
które nam nieprawnie odebrano, które jure caduco 
przechowywane w złych warunkach niszczeją bezpo
wrotnie, których rewindykacja jest możliwa i koniecz
na, której podstawy zostały opracowane przez świat
łych i mądrych ludzi już wiele lat temu i do tej pory 
czekają na realizację. Niech wrócą do Polski niezbędne 
nam a niepotrzebne ich obecnym dzierżycielom zbiory 
Ossolineum zapisane Narodowi Polskiemu przez jego 
twórcę, kolekcje Orzechowicza i Łozińskiego, również 
temu narodowi legowane, pod warunkiem jednak, że 
obejdziemy się z nimi lepiej niż z własnymi zbiorami 
bibliotek Narodowej i Uniwersyteckiej, licznych mu
zeów i kolekcji. Czy możemy bowiem oskarżać innych, 
że nie szanują naszych grobów i naszych pamiątek his
torycznych, gdy sami nie chcemy i nie umiemy ich sza
nować? Felietonista
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Fort „Winnica”
W XIX w., a szczególnie pod jego koniec, 
nastąpił bardzo szybki rozwój uzbrojenia. 
Wynalazek lufy gwintowanej w 1858 r. po
zwolił na zwiększenie donośności ognia, 
prędkości pocisku oraz dokładności trafie
nia. Zastosowanie prochu bezdymnego 
(1884 r.) oraz zamka artyleryjskiego (1854 
r.) umożliwiło zwiększenie szybkostrzel- 
ności. W 1885 r. pojawił się udoskonalony 
granat wypełniony kruszącym materiałem 
wybuchowym, a także szrapnel. Przeło
mem, który pozwolił zwiększyć zasięg og
nia na polu walki, był wynalazek karabinu 
powtarzalnego (1861 r.) i maszynowego 
(1883 r.).
Wszystkie te nowe środki rażenia spowo
dowały inne podejście do projektowania i 
budowania twierdz obronnych. W celu za
bezpieczenia miasta przed możliwością 
niszczenia ogniem artylerii konieczne stało 
się wysunięcie głównej linii obrony znacz
nie przed teren zabudowany (około 6 do 10 
km). Powiększyło to długość obwodu obro
ny i ze względu na olbrzymie nakłady mate

riałowe i finansowe doprowadziło do zani
ku ciągłych linii obrony. Ich miejsce zajął 
nowy system fortyfikacji - fortyfikacja roz
proszona. Pozostałością po starym syste
mie fortyfikacji był rdzeń twierdzy (noyau), 
lecz rola jego ograniczyła się do umocnie
nia chroniącego tylko przed zaskoczeniem, 
nie zaś tworzącego jedną z podstawowych 
linii obrony. Jedyną zaś właściwie linią ob
rony stał się pierścień fortów rozbudowy
wany później w pasmo z użyciem grup wa
rownych, a na odcinkach szczególnie za
grożonych wspierany niekiedy dodatkowo 
drugą linią.
Koniec XIX w. (lata osiemdziesiąte) przy
niósł nowe rozwiązania w fortyfikacji i zara
zem postawił nowe problemy: główne z 
nich to nie znane dotychczas materiały - 
pancerz i stalobeton oraz miejsce artylerii 
w forcie. Powstały trzy koncepcje organiza
cji obrony wprowadzone przez różne szko
ły fortyfikacyjne (J. Bogdanowski, IVarow- 
nie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979). 
Szkoła belgijska utrzymała forty ześrodko- 

wane, nasycając je wieżami pancernymi i 
tarczami w osłonie dział. Szkoły francuska i 
niemiecka, a za nimi i rosyjska, zdecydo
wały się na wyrzucenie ciężkiej artylerii na 
międzypole, pozostawiając forty wyłącznie 
jako ośrodki bliskiej obrony. Inaczej było w 
szkole austriackiej, gdzie ciężkie baterie 
przeniesiono nie w międzypole i zapole, 
lecz w sąsiedztwo fortów, tworząc zaczątki 
późniejszych grup warownych.
Nowy jakościowo element systemu obron
nego twierdz austro-węgierskich, jakim byt 
fort pancerny w początkowej swej formie 
(tzw. Einheitsfort), stanowił ciągle jeszcze 
ześrodkowane dzieło z jednakowo rozbu
dowanymi organami obrony dalekiej i bli
skiej. Narys pozostał jak dawniej zgeome- 
tryzowany, lecz pancerne wieże, tradytory 
umożliwiające skryte ostrzeliwanie między- 
pól oraz pancerne kojce w przeciwstoku 
zastępujące dawne kaponiery stokowe - 
należały już do nowej epoki. Szybko jednak 
rola fortu pancernego w austriackiej szkole 
fortyfikacyjnej ograniczona została do ob
rony bliskiej oraz kontroli międzypól. Dzieło 
takie („Nahkampfwerk”) wraz z bateriami 
obrony dalekiej („Fernkampfbatterien”)
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1. Położenie fortu 53a „Winnica”
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tworzyło w założeniu tzw. węzeł oporu 
(„Stutzpunkt”). W rzeczywistości ośrodka
mi oporu były często stare forty artyleryj
skie zmodyfikowane. Austriacka szkoła for
tyfikacji stawiała na dużą autonomię tere
nową obrony. I tak w 1888 r. w cesarsko- 
-królewskiej twierdzy Kraków powstało o- 
siem obszarów warownych, które tworzyły 
zwartą konstrukcję obrony. Pierwszy z nich 
obejmował samo miasto Kraków wraz ze 
związaną z nim częścią noyau i łańcucha 
szańców. Drugi - Podgórze w identycznym 
układzie. Następne - od III do VIII związane 
były już z zewnętrznym pierścieniem. VIII 
obszar warowny zajmował przestrzeń na 
zachodzie i południowym zachodzie Kra
kowa, zamykał obwód obszarem wzgórz w 
pradolinie rzeki Wisty. Obok starych fortów 
„Borek 52” i „Bodzów 53", zaczynano bu
dować nowe. Grupa ta została rozbudowa
na przez wprowadzenie zespołu fortów 
pancernych 52 1/2 (północny i południo
wy), ryglującego wśród bagien dostęp od 
strony Tyńca, „Lapianka 52a" nad traktem 
wiedeńskim oraz fortu 53a „Winnica". Do
datkowym umocnieniem stały się trzy ze
społy kawern (podziemnych schronów) 
wykutych w Górze Św. Piotra nad Pychowi- 

cami, w ławie przy zmodernizowanym sta

rym forcie „Bodzów 53” oraz w samotnej 
skale, zwanej Górka Bodzowska przy Ko- 
strzu.
Fort 53a „Winnica” (w oryginalnej termino
logii „Gurtelzwischenwerk - Panzerfort") 
powstał w przedostatnim okresie rozbudo
wy zewnętrznego pierścienia fortyfikacji 
twierdzy Kraków (podczas rozbudowy dzieł 
pancernych, tj. około 1898 -1902 r.). Zada
niem fortu miała być kontrola pradoliny Wi
sły w międzypolu fortu 53 „Bodzów” i ze
społu fortów w Skotnikach. Fort zlokalizo
wano na szczycie wapiennego wzgórza 
Winnica. Rodzaj podłoża i charakter lokali
zacji zadecydowały o przyjęciu założenia 
małego górskiego fortu pancernego o nie
typowym romboidalnym narysie. Fort re
prezentujący typ małego dzieła pancerne
go różnił się jednak od standardowych 
dzieł tego typu kutą w skale fosą z kaponie- 
rą rewersową oraz dużym dwukondygna
cyjnym tradytorem. Sposób uformowania 
przebiegu fos oraz ich obrony sugerować 
może nawiązanie do opracowanego przez 
Henriego Brialmonta już ha początku lat o- 
siemdziesiątych trójkątnego fortu pancer
nego, bronionego wielką centralną kapo- 
nierą rewersową. Wydaje się, że model ten, 
niezwykle popularny w całej Europie i sto

sowany m.in. w Belgii, Francji, Rosji a na
wet Rumunii, w monarchii austro-węgier- 
skiej przyjął się dość późno. Znany jest on 
z prac teoretycznych Ericha Freiherra von 
Leitnera. Fort „Winnica" o narysie złożo
nym z dwóch trójkątów może być więc 
traktowany jako swoista „mieszanka” sta
rej koncepcji narysu i nowej formy bloku 
koszarowego i artyleryjskiego nawiązują
cego do tzw. typu oszczędnościowego 
(małego fortu pancernego). Jak wspomnia
no, przyczyną takiego rozwiązania było naj
prawdopodobniej ukształtowanie terenu.
Centralnym elementem fortu „Winnica" są 
koszary służące tylko do obrony bliskiej. 
Jest to budynek dwutraktowy o konstrukcji 
ceglano-betonowo-kamiennej i ścianie na
rażonej grubości 2 m. Po obu stronach sie
ni wejściowej znajdują się po dwie izby żoł
nierskie, na parterze połączone z pomiesz
czeniami oficerskimi, prochownią oraz 
dwoma cylindrycznymi pomieszczeniami w 
osiach wież pancernych, zaś na drugiej 
kondygnacji z izbami bojowymi wież pan
cernych i wybieżniami na galerię strzelec
ką. Głównym wyposażeniem bojowym ko
szar były dwie wieże pancerne oraz wieża 
obserwacyjna. Osłaniały one załogę działa 
przed skutkami ognia nieprzyjaciela (poci-
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2.- Rysunek perspektywiczny fortu; przekrój wie
ży pancernej dla działa M94 kaliber 80 mm (1) i 
przekrój wieży obserwacyjnej (2)
3-5. Tradytor: fragment elewacji (3), widok per
spektywiczny (4) oraz rzuty - parteru i piętra z 
dwiema izbami bojowymi dla dziaf M94 (5)

ski minowe nie wgłębiały się w strukturę 
pancerza). Małe wymiary powodowały, że 
stanowiły one cel trudny do trafienia i łatwy 
do zamaskowania oraz dawały możliwości 
łatwej manipulacji działa. Wadą wież był ich 
duży koszt i - jak wykazały doświadczenia 
pierwszej wojny światowej - niebezpie
czeństwo zaklinowania się mechanizmów 
obrotowych. Wieża obserwacyjna przezna
czona była dla dowództwa fortu oraz 
obserwatorów artyleryjskich. W forcie zain
stalowano dwie wieże pancerne (Drehbarer 
Panzer-Laffette-schiesenturm) dla dział M 
94 o kalibrze 80 mm. Były to działa o zasię

gu 4000 m, służące wyłącznie do obrony 
bliskiej. Wieże odlano w zakładach Emila 
Śkody w Pilżnie. Opierają się one na grani
towych fundamentach oraz na segmento
wych podstawach staliwnych. Do podsta
wy staliwnej przymocowana jest zębatka 
oraz podziałki sektorowe. W górnej części 
podstawy znajduje się rowek toczny dla kul 
łożyskowych. Na nich obracała się czasza 
wieży o ciężarze około 11 ton z lufą pod
wieszoną na sworzniach, mechanizm obro
tu obsługiwały dwie osoby. W koronie wie
ży bojowej znajdowała się cylindryczna 
podstawa z okrągłym pomostem i stop

niem o regulowanej wysokości dla kano- 
niera. W pionie północnej wieży znajduje 
się okrągła korona ze studnią, pod drugą 
wieżą jest wejście do poterny łączącej ko
szary z kaponierą rewersową. Wieża 
obserwacyjna (Drebahe Panzerbeobach- 
tung standt) ma podobną konstrukcję jak 
wieża bojowa, lecz jest znacznie mniejsza. 
Wyposażona w optyczne instrumenty ob
serwacyjne służyła do korygowania ognia 
artyleryjskiego. Elewacja koszar ma cha
rakter funkcjonalizmu fortecznego. Zacho
wała się w dobrym stanie (w okresie powo
jennym usunięto działo, podstawy w po-
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6. Rzut kaponiery rewersowej
7. Artyleryjska kopuła pancerna Skody
8. Obserwacyjna kopuła pancerna (widoczny ko
min ciepłowni)
(rys.: 1,2,4,5 - Jacek Stawiarski. 6 - Jadwiga śro- 
dutska-Wielgus; zdjęcia: Jacek Stawiarski)

mieszczeniach pancernych, zainstalowano 
centralne ogrzewanie), ocalały kopuły wież 
(zabezpieczone od zewnątrz lepikiem), o- 
kiennice, drzwi pancerne oraz galeria strze
lecka na budynku koszar,
W skład części kubaturowych fortu wcho
dzi również tradytor oraz kaponiera rewer
sowa w fosie kutej. Podstawowym wyposa
żeniem tradytora były dwa działa M 94 (Mi
nimal schartenkanone PM 94) na łożach 
kołyskowych w kazamatach pancernych 
oraz strzelnice dla karabinów. W skład wy
posażenia bojowego kaponiery rewerso
wej wchodziło osiem strzelnic karabino
wych i dwa reflektory (na początku acetyle
nowe, później elektryczne).
W pobliżu fortu znajdują się dwa systemy 
kawern połączonych okopami (podziemny 
system schronowy pod przedpolem fortu). 
Mimo że fort nie odegrał bezpośredniej roli 
w walkach pierwszej wojny światowej, jest 
bardzo cennym zabytkiem. Na jego terenie 
oraz w okolicy odbywały się ćwiczenia 
m.in. Legionów Polskich w 1914 r. Armaty z 
tradytora zdemontowano w 1919 r„ uzbra
jając w nie w Zakładach „Zieleniewski - 
Fitzner — Gamper” pociągi pancerne udają
ce się na front ukraiński. W okresie między
wojennym fort nadal pozostawał w użytko
waniu wojska. Na początku drugiej wojny 
światowej, 2-4 września 1939 r., obsadzany 
był przez oddziały Wojska Polskiego. W 
okresie okupacji wykorzystywano go jako 
magazyn, koszary służby budowlanej, ok
resowo jako miejsce przetrzymywania jeń
ców radzieckich. Obecnie pełni funkcję 
magazynu.
Fort „Winnica" jest jednym z najlepiej za
chowanych obiektów tego typu w twierdzy 
Kraków. Wyjątkowość obiektu polega na 
jego nietypowym narysie, niezwykłym przy
kładzie rozbudowy małej grupy warownej z 
elementami podziemnymi (kawerny - 1915 
r.), zachowaniu elementów pancernych i 
przede wszystkim pięknym położeniu, nie 
zagrożonym ekspansją miasta. Lecz mimo 
to należy podjąć jak najszybciej prace kon
serwatorskie (dotyczy to przede wszystkim 
unikatowej fosy kutej w skale - następuje 
tutaj z roku na rok coraz większa destruk
cja, którą wywołuje woda i roślinność), tym 
bardziej że w roku 1989 fort został wpisany 
do rejestru zabytków.

Jacek Stawiarski

W artykule wykorzystano następujące opracowa
nia: J. Bogdanowski, Warownie i zieleń twierdzy 
Kraków. Kraków 1979; E. Steinitz, T. Brosch, Die 
Reichsbefestigung Ósterreichungarns zur Zeit 
Conrads v. Hótzendorf, Wien 1937; O.W. Forster, 
Befestigungswesen, Neckargemund 1960.
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Malowidła w sieniach 
poznańskich kamienic
Mimo wielu zniszczeń wojennych i powo
jennych uchowało się w Poznaniu - w lep
szym lub gorszym stanie - dość dużo ka
mienic budowanych na przełomie XIX i XX 
w. Piękne fasady niektórych, zwłaszcza w 
centrum miasta, zostały w ostatnich latach 
odnowione. Nas jednak zainteresowało to, 
co zwykle ukryte jest przed okiem spieszą
cego ulicą przechodnia, a znane z reguły 
jedynie lokatorom budynku - wystrój sieni. 
Tylko nieliczne z tych wnętrz są konserwo
wane i odnawiane. W większości wypad
ków spotykamy tu resztki dawnej świet
ności, nieliczne detale, często uszkodzone 
lub nieudolnie zabezpieczone, a przede 
wszystkim bardzo brudne i celowo zeszpe
cone.
Znajdujemy w tych wnętrzach stiukowe 
motywy figuralne, ornamentalne i architek
toniczne; niektóre ściany oblicowane są 
pięknymi kafelkami. W różnych starych 
dzielnicach miasta udało się odszukać kil
kanaście sieni, w których zachowały się 
malowidła ścienne.
Jeden z tych obiektów - secesyjny budy
nek z 1904 r. przy ul. Ostrówek 10/11 został 

odnotowany w Katalogu Zabytków Sztuki, t. 
III, cz. 1. Czytamy w nim: „Na ścianie sieni 
cztery malowidła olejne przedstawiające 
widoki z Pienin, na jednym widok zamku w 
Niedzicy". Nie jest to zupełnie ścisłe, bo 
trzy widoki są istotnie z Pienin („Pieniny 
koło Hakowej", „Niedzica w Pieninach" i 
„Pieniny koło Czerwonej Skałki”), ale 
czwarty przedstawia „Bramę Kraszewskie
go w Dolinie Kościeliskiej", a więc Tatry 
Zachodnie. Nad każdym obrazem znajduje 
się odpowiedni napis. Malowidła o wymia
rach 1,70 x 1,80 m obwiedzione są również 
malowaną, piękną secesyjną ramą, która 
powiększa je do 2,5 m wysokości i szero
kości. Obrazy są dość zniszczone, tempo 
samoczynnego niszczenia jednego z nich 
wskazuje na konieczność natychmiastowej 
konserwacji.
Skąd wzięły się motywy górskie w Pozna
niu? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. 
Może wynikało to z osobistych upodobań 
ówczesnego właściciela kamienicy? A 
może miało to związek z działalnością po
znaniaków w Polskim Towarzystwie Ta
trzańskim, bowiem w jego długiej historii 

(1873-1950) środowisko wielkopolskie 
było po krakowskim najliczniej reprezento
wane.
Łatwiej wyjaśnić genezę dwóch innych ma
lowideł: przy ul. Strzałowej 3 i Półwiejskiej 
26. Oba przedstawiają postać Adama Mi
ckiewicza. Obraz z ul. Strzałowej, o wymia
rach 0,9 x 2,2 m, ukazuje postać poety, w 
ogólnych zarysach przypominającą pom
nik z 1857 r. autorstwa Władysława ©lesz
czyńskiego. Ten pierwszy na ziemiach pol
skich pomnik Mickiewicza stał do 1939 r. 
przy kościele Św. Marcina w Poznaniu. W 
1904 r. został zastąpiony kopią, a oryginał 
ustawiono na dziedzińcu siedziby Poznań
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oba 
posągi zniszczyli Niemcy w 1939 r. i do dzi
siaj nie zostały odtworzone, jedynie przy 
kościele umieszczono upamiętniającą je 
tablicę. Starzy poznaniacy do dzisiaj nie 
mogą zrozumieć, dlaczego po wojnie w zu
pełnie innym miejscu postawiono nowy 
pomnik Adama Mickiewicza, a nie odtwo
rzono tego, pod którym w latach pruskiej 
niewoli odbywały się liczne demonstracje i 
starcia z pruską policją.
Drugie malowidło - na ćwierćpiętrze klatki

1.2. Wizerunek Adama Mickiewicza i czyszczenie 
innego malowidła w sieni domu przy ul. Pótwiej- 
skiej 26
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na ziemia polska, na której poeta przeby
wa) po opuszczeniu Litwy. Na tej samej 
klatce schodowej, naprzeciwko obrazu 
Wieszcza, znajduje się jeszcze jeden o- 
braz, przedstawiający wazon z kwiatami.
Niektóre malowidła umieszczone są na su
fitach i przedstawiają kolorowe ptaki (w

jelenia wśród drzew oraz rybaka w łódce 
na śródleśnym jeziorze. Przy ul. Jacko
wskiego 38, na skośnej płaszczyźnie pod 
schodami, znajduje się obraz o wymiarach 
około 1,0 x 2,5 m, przedstawiający siedzą
cą na gałęzi papugę. Przy ul. Chudoby 7 
znajduje się malowany sufit „renesanso-

schodowej przy ul. Półwiejskiej - o wymia
rach 1,1 x 2,2 m, bardzo przypomina posąg 
Adama Mickiewicza z około 1860 r. dłuta 
Wojciecha Święckiego (fotografie obu tych 
pomników można zobaczyć w książce Z. 
Grota, Dzieje pomnika Mickiewicza w Po
znaniu, wydanej w 1956 r. przez PWN w 
Poznaniu). Związek Adama Mickiewicza z 
Wielkopolską jest oczywisty - była to jedy- 

jednym wypadku także motyle) w otoczeniu 
motywów roślinnych (kwiaty, gałęzie, pną

cza i owoce). Takie sufity znajdują się przy 
ul. Kopernika 8, Działyńskich 8 (dawniejsza 

Inżynierska) oraz Łąkowej 20, gdzie ponad
to w dwóch końcach plafonu, w niezwykle 
bogato ornamentowanych ramkach, wid
nieją romantyczne obrazki przedstawiające 

wy”, z kasetonami i umieszczonymi między 
nimi głowami żeńskimi. Malowidło jest w 
złym stanie i również zasługuje na konse
rwację.

Kolejną grupę obrazów można by określić 
jako „polskie sceny rodzajowe”. Występują 
w sieniach przy ulicach Rybaki 21 a i Druż- 
backiej 3. W sieni „na Rybakach" malowi-
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3. Malowidło pod schodami przy ul. Jackowskiego 38
4. Supraporta w sieni przy ul. Wyspiańskiego 12
5. Malowidło w sieni przy ul. Rybaki 21 a
6. Pejzaż włoski w sieni przy ul. Niecałej 8
7.8. Sień przy ul. Żupańskiego 2 z malowidłami „holenderskimi" na suficie
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z wiatrakiem, oczywiście „holendrem”, dru
gie - to pejzaż z kościółkiem wiejskim. Naj
ciekawsze są sufity. Zachowały się tam po 
dwa (łącznie cztery) obrazy obramowane 
czteropłatkowymi rozetami, przedstawiają
ce w kolorze ciemnoniebieskim typowe ho
lenderskie widoczki, jakie zwykle malowa
no na fajansie.
Kilka ulic dalej, w tej samej dzielnicy Wilda, 
w sieni budynku przy ul. Kilińskiego 3, znaj
duje się ładny sufit z ornamentami roślinny
mi, którego centralnym motywem jest su- 
chołuska. Przy tej samej ulicy pod nume-

9. Fragment malowidła na suficie sieni przy ul. 
Kilińskiego 3
10.11. Malowidła w sieni przy ul. Kilińskiego 11 
(zdjęcia: 1,2,4,5,7-11 - Aleksander Stukowski, 3,6 
- Jacek Anioła)

dło o wymiarach 3 x 2 m, przywodzące na 
myśl obrazy Chełmońskiego, przedstawia 
oracza z parą wołów. Na przeciwległej ścia
nie znajduje się obraz o tych samych wy
miarach, dla odmiany pejzaż: brzeg rzeki, 
dwie przycumowane łódki i dwie lądujące 
dzikie kaczki. Budynek przy ul. Drużbackiej 
jest znacznie młodszy od opisanych po
przednio - pochodzi „na oko” z lat trzy
dziestych XX w. Są tu dwa malowidła „gó
ralskie”, zupełnie w stylu Zofii Stryjeńskiej. 
Oba mają wymiary 2,0 x 1,2 m. Na jednym 
myśliwy z psem ściga jelenia, na drugim 
dwaj zbójnicy niosą na drągu upolowaną 
sarnę. W sieni tej występują też obrazy z 
innymi motywami góralskimi - lelujami i 
parzenicami. Według informacji obecnego 
właściciela domu p. Adamczewskiego, na
malował je Wojciech Weiss w 1936 r. W 
rodzinie właściciela znajduje się obraz olej
ny tego malarza przedstawiający żubry.
W sieniach poznańskich kamienic znaleźli
śmy też kilka pejzaży nie mających polskie
go charakteru - przypominają one raczej 
krajobrazy śródziemnomorskie. W sieni 
domu przy ul. Wyspiańskiego 12 jest bar

dzo ozdobny portal, w którego tympanonie 
- chociaż może bardzie pasowałoby tu ok
reślenie „supraporta" znajduje się póło- 
walne malowidło o wymiarach 1,2 x 0,8 m, 
przedstawiające pejzaż z budynkami wśród 
bogatej roślinności parkowej (pinie, cypry
sy, krzewy). Na zewnątrz budynku wystę
puje wiele elementów neoromańskich, w 
sieni - poza omówionym pejzażem - jest 
jeszcze płaskorzeźba o treści „starożytnej” 
(pochód bachantek) z neoromańskim ob
ramieniem.
Dwa włoskie w charakterze pejzaże znajdu
ją się w kamienicy przy ul. Niecałej 8. Oba 
o wymiarach 1,9 x 1,6 m, na jednym widnie
je pałac nad wodą, na drugim - w górach. 
Po cyprysach i piniach poznajemy, że jest 
to południowa Europa. Budynek przy ul. 
Niecałej pochodzi z lat trzydziestych, po
dobnie jak ten przy ul. Drużbackiej.
A teraz - dla kontrastu - Europa północna, 
a konkretnie Holandia. Z krajem tym koja
rzą się malowidła w sieniach budynków z 
1904 r. przy ul. Żupańskiego 2 i 2a. Dzieł 
Rembrandta tam nie ma, ale są dwa malo
widła ścienne o wymiarach 1 x 1,5 m: jedno 

rem 11 obejrzeć można dwa pejzaże za
chowane w stosunkowo najlepszym stanie 
spośród opisanych, ale niestety nie najład
niejsze. Bardziej niż „pejzaże” pasuje tu 
słowo „landszafty". Nie wiemy kiedy po
wstały; prawdopodobnie przy okazji re
montu klatki schodowej jakiś współczesny 
„artysta” postanowił czymś zapełnić istnie
jące secesyjne ramy. Ale i tak te „landszaf
ty" robią o wiele lepsze wrażenie niż odra
pane i poobijane ściany w większości po
znańskich kamienic z przełomu XIX i XX 
w.
W dziesiątkach innych kamienic zachowały 
się jeszcze ozdobne stiukowe lub drewnia
ne ramy. W wielu z nich zapewne były kie
dyś malowidła podobne do wyżej opisa
nych. Być może jeszcze gdzieś w Poznaniu 
pozostają nie odkryte przez nas dzieła nie
znanych malarzy. Z pewnością jest ich nie
mało w innych miastach i miasteczkach. 
Może warto przyjrzeć się im bliżej, sfoto
grafować i opisać, zanim zupełnie znikną z 
naszego otoczenia.

Stefan Anioła 
Aleksander Stukowski
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Zamek w Golubiu
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu jest dziś nie
wątpliwie największą atrakcją turystyczną 
tego niewielkiego miasteczka położonego 
nad rzeką Drwęcą, w północno-wschodniej 
części województwa toruńskiego. Więcej 
nawet, zamek ów uznawany jest za jeden z 
najbardziej interesujących spośród zacho
wanych do dziś zamków na północy Polski. 
W pewnej mierze opinię taką zawdzięcza 
zabytek swemu niezwykle malowniczemu 
położeniu. Wznosi się on bowiem na wyso
kim, stromym wzgórzu, przez co góruje 
swą masywną sylwetą nad miastem. Istot
ną jednak rolę odgrywa tu historia zamku - 

burzliwa i bogata, która „ubrała" go w dzi
siejszą szatę.
Losy zamku golubskiego związane były w 
znacznym stopniu z dziejami Golubia-Do- 
brzynia jako miasta. Warto tu wspomnieć, 
że do 1950 r. Golub i Dobrzyń były dwoma 
oddzielnymi organizmami miejskimi, i to 
położonymi przez wiele lat w dwóch odręb
nych państwach, gdzie Drwęca pełniła 
funkcję rzeki granicznej. W średniowieczu 
przebiegała tu granica między państwem 
Zakonu Krzyżackiego a Polską, po Kongre
sie Wiedeńskim (1815 r.) natomiast Golub 
wszedł w skład ziem Królestwa Polskiego, 

Dobrzyń zaś w skład zaboru rosyjskiego. 
Wydarzeniem, które zapoczątkowało histo
rię zamku było przekazanie w 1293 r. dóbr 
golubskich; należących do biskupstwa 
włocławskiego, Zakonowi Krzyżackiemu z 
przeznaczeniem na komturię. Wkrótce też, 
bo już na początku XIV w. Zakon przystąpił 
do budowy zamku wraz z przedzamczem. 
Wykopaliska archeologiczne dowiodły, że 
Krzyżacy zaczęli wznosić zamek w miejscu 
wczesnośredniowiecznego grodu obron
nego o drewnianej konstrukcji. Zamek zbu
dowano na planie czworoboku, z prosto
kątnym wewnętrznym dziedzińcem. Od po
łudniowej strony do muru zamkowego 
przylegała wieża. W południowym skrzydle 
zamku mieściły się między innymi: kaplica 
zamkowa (przykryta sklepieniem gwiaździ
stym), kapitularz i dormitorium. We 
wschodnim skrzydle znajdowała się zakry
stia i refektarz. Całe skrzydło zachodnie 
zajmowały pomieszczenia mieszkalne 
komtura. Niezależnie od zaplecza gospo
darczego, którego funkcję po części pełni
ło tu przedzamcze, na pomieszczenia gos
podarcze przeznaczono też piwnice zam
kowe i część kondygnacji parteru. Górną 
kondygnację murów zamkowych wieńczył 
ganek obronny. Badania architektoniczne 
Ireneusza Sławińskiego (PKZ Toruń) wyka
zały, w obrębie piwnic pod zachodnim na
rożnikiem zamku istnienie fundamentów 
wieży, wzniesionej lub przynajmniej projek
towanej na planie kwadratu. Naroża zamku 
wieńczyły w średniowieczu prawdopodob
nie niewielkie wieżyczki. Główna brama 
wjazdowa umiejscowiona była w południo
wo-wschodniej ścianie zamku. Bramę tę 
poprzedzały niegdyś dwie cylindryczne 
wieże (z których do dziś zachowała się tyl
ko południowa), związane z systemem ob
ronnym. Na południowy zachód od zamku 
znajdowało się przedzamcze ujęte czworo
bokiem murów z basztami, fosa odcinała je 
od płaskiego w tym miejscu terenu.
Ten warowny zamek krzyżacki w 1410 r. 
zajęły wojska polskie, lecz na krótko, bo 
tylko do pokoju toruńskiego w 1411 r., po 
czym przypadł on znowu Krzyżakom. Woj
ska Władysława Jagiełły oblegały zamek 
ponownie w 1422 r., co zanotował Długosz 
w swojej kronice. Wtedy to w wyniku ostrej 
walki zamek został poważnie uszkodzony. 
Wkrótce wrócił w ręce Zakonu i został 
przez niego odbudowany. W1454 r. Zamek 
ponownie zmienił właściciela - tym razem 
przekazano go niedawno utworzonemu 
Związkowi Pruskiemu, wrogo nastawione
mu do Zakonu. Po pokoju toruńskim - od 
1466 r. aż do pierwszego rozbioru Polski - 
zamek był siedzibą starostów polskich. W

1. Zamek i miasto Golub na planie Puffendorfa z 
1656 r.
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2. Widok zamku z doliny Drwęcy
3. Zachowana baszta gotycka i frag
ment zamku z renesansową attyką
4. Łukowo sklepione okna kaplicy 
zamkowej
5. Fundament odkrytej przez ar
cheologów baszty przedzamcza

związku z tym w pierwszej połowie XVI w. 
przebudowano część wnętrz zamkowych, 
lecz generalna renesansowa przebudowa 
zamku miała miejsce w latach 1616-1623. 
Związana ona była z przejęciem starostwa 
golubskiego i brodnickiego przez siostrę 
Zygmunta III - Annę Wazównę. Anna Wa- 
zówna rezydowała tu w miesiącach letnich 
aż do swej śmierci, tj. do 1625 r. Pod tak 
ważkim mecenatem dawny zamek krzyża

cki nabrał charakteru bardziej rezydencjo- 
nalnego i pałacowego. Dawne strome da
chy zastąpiła teraz dekoracyjna, renesan
sowa attyka z kolistymi wieżyczkami na na
rożach. Częściowo powiększono też otwo
ry okienne i zmieniono dawny układ wnętrz, 
przystosowując je do nowych potrzeb. Od 
strony bramy wjazdowej przy południowej 
wieży dostawiono niewielki dwukondygna
cyjny budynek mieszkalny. Niestety, toczą

ce się w połowie XVII w. wojny polsko- 
-szwedzkie przyczyniły'się do częściowe
go zniszczenia tej świetnej rezydencji. Już 
w końcu XVII i na początku XVIII w. przystą
piono ponownie do odbudowy zamku. Po
tężne huragany szalejące tu w 1842 i 1867 
r. spowodowały częściowe zawalenie się 
attyki i uszkodzenie zamku. Niesprzyjające 
warunki polityczne sprawiły, że od tego 
czasu zamek powoli zamieniał się w ruinę.
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W XIX w. użytkowano właściwie tylko jego 
zachodnią część, przy czym często zmie
niała ona tak właściciela, jak i funkcję. 
Przez pewien czas znajdowało się tam mie
szkanie, potem lazaret wojskowy, więzie
nie, szkoła.
Oczywiście ten stan rzeczy nie mógł mieć 
pozytywnego wpływu na zachowanie za
bytku. Po odzyskaniu niepodległości Pol
ski władze polskie powołały tu do życia w 
1920 r. Muzeum Regionalne. Tę funkcję za
mek pełnił do 1939 r. Tragiczny los spotkał 
to młode muzeum w czasie drugiej wojny 
światowej, z której nie ocalały ani zbiory, 
ani ich inwentarze, ponadto odremontowa
ny zamek znowu został zniszczony. Powo
jenną odbudowę zamku podjęto w 1959 r. i 
po pierwszej jej fazie umieszczono w nim 
muzeum, hotel i biura PTTK. Otwarcie na 
nowo zorganizowanego muzeum regional
nego, obejmującego niestety już znacznie 
skromniejsze zasoby zabytków etnogra
ficznych i archeologicznych (pochodzą
cych z wykopalisk na terenie zamku i oko
licy), nastąpiło w 1967 r.
Wydaje się, że skromność zbiorów muzeal
nych spowodowana tragicznym losem mu
zeum w czasie drugiej wojny światowej 
zainspirowała jego dyrekcję do zorganizo
wania tu obok istniejących wystaw także 

„muzeum żywego". Ten rodzaj muzeum to 
po prostu organizowanie spektakli i wido
wisk, odtwarzających znane wydarzenia 
historyczne, a także obyczaje rycerskie i 
dworskie. Rekwizyty (broń i kostiumy) do 
tych imprez dyrekcja muzeum uzyskuje od 
Wytwórni Filmów Fabularnych w Lodzi, któ
ra z kolei zamawia je do realizacji filmów 
historycznych. Przekazano tu np. część 
rekwizytów używanych w filmie „Potop". A- 
nimatorem wszystkich przedsięwzięć jest 
mgr Zygmunt Kwiatkowski - prezes od
działu PTTK.
Do najciekawszych imprez zaliczyć można 
turnieje szermiercze i zawody hippiczne o 
randze międzynarodowej, giełdy broni 
dawnej, a przede wszystkim Międzynaro
dowe Wielkie Konne Turnieje Rycerskie, 
połączone z konkursami i historycznymi 
przedstawieniami. Programy takich turnie
jów składają się zwykle ze strzelania z ku
szy, pokazu walk pieszych, zawodów jeź
dzieckich, turniejów szermierczych oraz 
właściwych turniejów rycerskich.
Zamek golubski nie jest jedynym miejscem 
w Polsce, gdzie organizuje się dziś tego 
typu imprezy. Mają one jednak tutaj już 
swoją tradycję, ustaloną renomę i duży roz
mach.

Anna Błażejewska

Kalwaria 
Zebrzydowska
W świadomości społecznej Polaków Kal
waria Zebrzydowska przede wszystkim ko
jarzy się z wielkim i barwnym odpustem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
odbywanym tu rokrocznie w połowie sierp
nia. Słynie przecież Kalwaria kultywowa
niem blisko czterowiekowej już tradycji od
prawiania plenerowych misteriów kalwaryj- 
nych, a więc uroczystych nabożeństw piel
grzymkowych inscenizowanych wokół po
szczególnych kaplic modlitewnych rozlo
kowanych na dróżkach maryjnych i na 
dróżkach Jezusa Chrystusa. Najbardziej u- 
roczysty charakter przybierają sierpniowe 
procesje Pogrzebu Matki Boskiej i Triumfu 
Matki Boskiej, a także wielkotygodniowe 
Misteria Męki Pańskiej pięknie reklamowa
ne w kraju i poza jego granicami fotogra
ficznymi pracami Adama Bujaka. Oprócz 
swej oczywistej wymowy religijnej misteria 
te stanowią zawsze bogaty przegląd folklo
rystyczny w postaci dekoracji procesyj
nych i strojów ludowych pątników przyby
wających z różnych, głównie południowych 
regionów Polski. Są też interesującym, uni
katowym przykładem teatru plenerowego, 
amatorskiego i spontanicznego, zacierają
cego granice pomiędzy aktorami a widzami 
tego szczególnego spektaklu.
Za sprawą cudownego obrazu Matki Bo
skiej Kalwaryjskiej stała się Kalwaria Ze
brzydowska drugim w sensie popularności 
po Jasnej Górze w Częstochowie sanktua
rium Maryjnym, tym bardziej przez naród 
umiłowanym, że wiadomo, iż upodobał je 
sobie szczególnie jeszcze w swych wado
wickich i krakowskich czasach Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Sam obraz Marii z 
Dzieciątkiem, zbliżony stylem do włoskich 
Madonn Rafaela, uznany został oficjalnie 
przez władze kościelne jako łaskami słyną
cy w 1658 r. i w konsekwencji tego faktu w 
1667 r. umieszczony w póżnobarokowej 
kaplicy Matki Boskiej Cudownej, sklepio
nej kopułą o szlachetnych formach i pro
porcjach, ozdobionej bogatą, we włoskim 
stylu dekoracją stiukową. W 1887 r. wzbo
gacony złotymi koronami fundacji obywate
li miasta Cieszyna i wiernych diecezji kra
kowskiej, w czerwcu 1987 r. podczas trze
ciej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła 
II do Ojczyzny obdarowany został na Bło
niach Krakowskich złotą różą papieską.
Wędrowca przybywającego do sanktua
rium kalwaryjnego wita z dala widoczny, 
świetnie eksponowany kompleks zabudo
wań sakralnych. Wczesnobarokowy koś
ciół Matki Boskiej Anielskiej zachwyca pro
porcjami fasady, powściągliwymi i wytwor
nymi. Z całą pewnością poziomem arty
stycznym architektury przewyższa on zde
cydowanie większość kościołów kalwaryj- 
nych zlokalizowanych we włoskich parkach 
pielgrzymkowych, zwanych tam Sacra 
Monte, chronologicznie wyprzedzających
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naszą podkrakowską fundację. Zespolony 
ściśle z bryłą bernardyńskiego budynku 
klasztornego (zajmuje południowe skrzydło 
czworoboku klasztornego) stanowi mi
strzowski przykład wkomponowania budo
wli barokowej w kształt naturalnego krajo
brazu.
Sam klasztor, wzniesiony w latach 1604- 
1609 i dalej rozbudowywany w ciągu całe
go XVII w„ skupił w sobie równocześnie 
cechy artystyczne architektury włoskiej i ni
derlandzkiej (architekci: Jan Maria Bernar- 
doni, Paweł Baudarth), co w zestawieniu z 
równoczesną tendencją uzyskania budowli 
obronnej w typie warownych zamków Italii 
doby renesansu dało ostatecznie bryłę o 
zdecydowanie manierystycznym wyrazie 

stylowym. Wizytówką, znakiem identyfiku
jącym jest w klasztorze kalwaryjskim kon
sekwentnie w całym budynku zastosowany 
gzyms lunetowy, którego rodowodu szu
kać należy w renesansie i manieryzmie 
włoskim, w tym także w architekturze kal- 
waryjnej północnych Włoch, np. w Sacro 
Monte di Varallo Sesia założonym w końcu 
XV w.
Wielkoprzestrzenna fundacja kalwaryjna 
wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzy
dowskiego początkami swymi sięga roku 
1601, kiedy to dwaj pomysłodawcy, jakimi 
byli bernardyni Ludwik Boguski i Tomasz 
Bucki, nakłonili wojewodę do finansowania 
budowy pierwszej na terenach Polski „No
wej Jerozolimy”, czyli krajobrazowej repliki 

jerozolimskich miejsc Chrystusowych. Oni 
to więc stali się faktycznymi twórcami od
rębnego, nie znanego dotychczas polskiej 
sztuce ogrodowej typu parku krajobrazo
wego z przypisaną mu funkcją pielgrzym
kową. Tym samym przełamali tradycyjny 
porządek rzeczy sprowadzający tereny o- 
grodów ozdobnych do obszarów herme
tycznie zamkniętych, dostępnych sferom 
rządzącym i właścicielom ziemskim. Zapro
ponowali przecież tworzenie parku użytko
wanego powszechnie, a więc przez 
wszystkie warstwy społeczeństwa równo
cześnie. Wyprzedzili tym samym o całe trzy 
wieki bieg historii, która dopiero w naszym 
stuleciu rozpowszechniła model szeroko 
dostępnych parków państwowych.
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1. Kościół i fragment klasztoru w Kalwarii Zebrzy
dowskiej
2. Chór zakonny z lat 1603-1609 w kościele kla
sztornym ze stallami z ok. 1632 r.

W 1604 r. Feliks Żebrowski - mierniczy, 
matematyk, astronom i filozof, rozmierzyf 
na zlecenie Mikołaja Zebrzydowskiego uk
ład kaplic zespołu kalwaryjnego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, dając tym samym począ
tek plenerowemu kształtowi parku piel
grzymkowego. Zadanie było trudne i skom
plikowane. Chodziło mianowicie o stworze
nie kompozycji przestrzennej i wybranie lo
kalizacji poszczególnych kaplic ściśle treś
ciowo określonych, tak aby w krajobrazie 
Beskidu Średniego pozorowały rozkład au
tentycznych jerozolimskich miejsc upa
miętniających epizody Drogi Pojmania i 
Drogi Krzyżowej Chrystusa. Należało więc 
zachować odległości pomiędzy poszcze
gólnymi stacjami modlitewnymi zgodne z 

palestyńskim oryginałem, przy równoczes
nym logicznym osadzeniu całości kompo
zycji w ukształtowaniu terenu (wzgórza, do-, 
liny, rzeki). W wyniku dość skomplikowa
nych zabiegów geodezyjno-pomiarowych i 
kompozycyjnych udało się w Kalwarii Ze
brzydowskiej zachować proporcje odle
głości (a nie wprost długości charaktery
stycznych odcinków dróg pątniczych), logi
kę topograficzno-historyczną (Góra Oliwna, 
Góra Moria, Syjon, Golgota, rzeka Cedron, 
Dolina Jozefata), przy równoczesnym 
skonstruowaniu kanwy parku krajobrazo
wego opartej na szkielecie planu eliptycz
nego, z alejami parkowymi zrazu wyciętymi 
wśród gęstego lasu, z czasem biegnącymi 
w krajobrazie otwartym, wśród pól upraw-
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nych rozlokowanych na okolicznych wzgó
rzach.

Tik to powstał ostatecznie w Kalwarii Ze
brzydowskiej z wielkim rozmachem zapro
jektowany park krajobrazowy, który jako 
całość wrnz z alejami, łąkami, grupami zie
leni leśnej, potokami i rzeczkami, a także 
budowlami architektonicznymi pomyślany 
został jako ogród modlitwy - sanktuarium 
pielgrzymkowe. Kaplice będące równo
cześnie szczególną odmianą pawilonów o- 
grodowych wzbogaciły otaczającą je przy
rodę, dodając jej specjalnego wdzięku i ko
lorytu. Substancja przyrodnicza i ukształto
wanie terenu jakby w rewanżu dały tło sta
cjom kalwaryjnym, nastrój niezbędnej ka
meralności sprzyjający pobożnym rozmyś

laniom, modlitwie kontemplacyjnej i mi
stycznemu zespoleniu z Bogiem.
Dróżki pielgrzymkowe uformowane naj
częściej w postaci alei parkowych zespala
ją się wręcz organicznie z krajobrazem na
turalnym. Miejscami przebiegają wśród gę
stego lasu, aby po pewnym czasie wydo
stać się z mrocznej masy zieleni leśnej na 
otwarte przestrzenie upraw rolnych i dalej 
prowadzić pielgrzyma ku polanom - plat
formom widokowym dającym wgląd w ca
łość kompozycji przestrzennej. I tak np. 
zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych i 
wczesnowiosennych, gdy drzewa pozba
wione są liści, sprzed fasady kościoła 
głównego, tj. z placu Rajskiego otwiera się 
daleki perspektywiczny widok ku kaplicom 
Wniebowzięcia NMP, kościołowi Grobu 

Matki Boskiej w Brodach, Ogrojcowi, Poj
maniu, Wniebowstąpieniu - zwieńczonych 
masywem Góry Lanckorońskiej. Z Góry 0- 
liwnej natomiast można podziwiać drugą 
część eliptycznego układu parku z kaplica
mi: Most na Cedronie, Bramą Wschodnią, 
kaplicą Anioła, Ratusą Piłata - aż do Gol
goty (góra Żar).
Dzięki wszystkim tym pomysłowym rozwią
zaniom kompozycyjnym dróżki kalwaryjne 
stały się prekursorskim w Polsce przykła- 
dem'parku barokowego w tzw. wielkim sty
lu krajobrazowym, a równocześnie zdumie
wająco wczesną zapowiedzią romantycz
nego nurtu w sztuce ogrodowej. Treści i- 
deowe zapisane w plenerowej kompozycji 
spotęgowały siłę przedziwnego oddziały
wania parku kalwaryjnego ufundowanego
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le kaplic pielgrzymkowych, będących naj
częściej dziełem Pawła Baudartha odzna
cza się oryginalnością rozwiązań plani
stycznych, wysokim artystycznym pozio
mem detalu i tworzy dzieła architektury ory
ginalne formalnie, pełne wdzięku i szcze
gólnego romantyzmu. Wymieńmy przykła
dowo: Domek Matki Boskiej, kaplicę Serca 
Marii, Ratusz Piłata, Pałac Heroda, Wiecze
rnik, most na Cedronie, Ogrojec, Bramę 
Wschodnią i Bramę Zachodnią. Dodajmy 
także, że kościółek Grobu Matki Boskiej 
(Brody), wczesnobarokowy, stanowi unika
towy na południu Polski przykład kościoła 
dwupoziomowego (w górnym kościele: 
Wniebowzięcie NMP). Należy także odno
tować kaplicę Domu Kajfasza z 1609 r„ po
zostającą najwcześniejszym w polskiej ar
chitekturze sakralnej obiektem wzniesio
nym na planie elipsy. Ważne miejsce w his
torii sztuki europejskiej zajmuje kaplica 
Grobu Chrystusa w Kalwarii Zebrzydo
wskiej. Wykonana z dużą dbałością detalu, 
a także ze sporą wiernością w stosunku do 
jerozolimskiego oryginału, należy do cieka-

3. Dom Matki Boskiej - kaplica z lat 1612-1614, 
zbudowana na planie w kształcie róży
4. Kościół Grobu Matki Boskiej budowany w la
tach 1611-1615, 1620, 1623-1630 na planie pro
stokąta z półkolistą absydą od wschodu
5.6. Migawki z uroczystości religijnych w Kalwarii 
Zebrzydowskiej

(zdjęcia: Lech Kowalski)

przez Zebrzydowskich. Przy bardziej wnik
liwym spojrzeniu dostrzeżemy tu, przecho
wywane w formach artystycznych, franci
szkańskie postawy umiłowania przyrody i 
koncepcje harmonijnego z nią współdzia
łania. W takim rozumieniu swych walorów 
stała się Kalwaria Zebrzydowska nadzwy

czaj wczesną zapowiedzią nasilonego 
zainteresowania społeczeństw cywilizacji 
światowej końca XIX i XX w. ochroną przy
rody, tworzeniem jej rezerwatów, ale także 
koncepcjami „miast-ogrodów" i „parkowe
go krajobrazu jutra", jako sposobów urzą
dzania przestrzeni mieszkalnych.
Z punktu widzenia artystycznych walorów 
obiektów architektonicznych wchodzących 
w skład parku kalwaryjnego jawi się nam 
Kalwaria Zebrzydowska jako najdalej na 
południe Polski wysunięty, jedyny poza 
Gdańskiem duży zespół budowli o ce
chach stylowych manieryzmu niderlandz
kiego. Co więcej styl ten przejęty został z 
fundacji Zebrzydowskich w pół wieku po jej 
powstaniu przez kalwarię w Wejherowie na 
Pomorzu Gdańskim (nie z Gdańska!). Wie- 

wszych przykładów europejskich kopii 
kaplicy Grobu Chrystusa.

Zważywszy na fakt, że w ślad za Kalwarią 
Zebrzydowską powstało na terenach na
szego kraju kilkanaście wielkich fundacji 
kalwaryjnych i dziesiątki niewielkich plene
rowych Dróg Krzyżowych, utrwalając w do
robku sztuki ogrodowej artystyczne osiąg
nięcia powstałe w bernardyńskim sanktua
rium rozbudowywanym za sprawą starań 
kolejnych pokoleń Zebrzydowskich - ran
ga dróżek Maryjnych i Chrystusowych w 
Kalwarii Zebrzydowskiej jawi się dla kultury 
polskiej jako znacząca czy wręcz wybitna.

Anna Mitkowska
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Tak nazywany byt Ogród Saski w XIX w. w 
czasach swej największej świetności. Dziś 
petni raczej funkcję przechodniego skweru, 
łączącego pl. Zwycięstwa z ul. Marszałko
wską. Ogród Saski jest najstarszym war
szawskim ogrodem. Jego nazwa pochodzi 
od Augusta II Fryderyka zwanego Mocnym, 
elektora saskiego i króla polskiego, który w 
1713 r. za pośrednictwem Daniela Jana 
Jaucha wykupił posesje Tarłów, Leszczyń
skiego, Denhoffa, Małachowskiego, Lubo
mirskich, Morsztynów i o.o. bonifratrów, i 
na tym terenie założył prywatny ogród, u- 
rządzony przez sprowadzonych z Niemiec 
ogrodników Schultza i Strobla. Centralnym 
punktem Ogrodu stał się zbudowany przez 
Tylmana van Gameren pałac, kupiony rów
nież w 1713 r. od Izabeli z Bielińskich Mor- 
sztynowej. August II tylko przez pierwsze 
lata panowania mieszkał na Zamku Króle
wskim, od 1714 r. jego rezydencję stanowił 
właśnie ów pałac, zwany Saskim. Przed pa
łacem urządzono obszerny dziedziniec, 
sięgający Krakowskiego Przedmieścia. Z 
czasem dziedziniec ten zmienił się w pl. 
Saski (obecnie pl. Zwycięstwa).
Ogród, zamknięty przez lata w obrębie pry
watnych siedzib, stanowił część dużego 
kompleksu parkowo-urbanistycznego, za
projektowanego przez architektów Daniela 
Mateusza Póppelmanna i Jana Naumanna, 
zwanego Osią Barokową (Saską). Układ 
ten obejmował ułożone na wspólnej osi 
dziedzińce, pałac, ogród i zespół pawilo

nów koszarowych, a zakładał umiejętne ze
spolenie funkcji rezydencjonalnych, komu
nikacyjnych i militarnych. Oś Saska, nigdy 
nie zrealizowana w całości, nie odegrała w 
urbanistyce Warszawy roli na miarę swych 
walorów kompozycyjno-przestrzennych. 
Ogród Saski założony został w stylu fran
cuskim, w kształcie pięciobocznego wach
larza. Tworzyły go strzyżone szpalery 
drzew - lip, kasztanów i grabów, ozdabiały 

kamienne, złocone posągi. Kompozycja o- 
grodowo-pałacowa (1650 m dł.) ciągnęła 
się od Krakowskiego Przedmieścia do 
późniejszej ul. Chłodnej. Sam Ogród miał 
13,5 ha powierzchni, 530 m długości, 440 m 
szerokości. Do 1727 r. Ogród był posesją 
zamkniętą. 27 maja 1727 r. po raz pierwszy 
została udostępniona mieszkańcom War
szawy wysadzana lipami środkowa aleja, 
stanowiąca część terenów parkowych. Po
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1. Empirowa lontanna projektu Henryka Marco
niego ufundowana w 1855 r. przez warszawskie
go meteorologa i fizyka Antoniego Magiera

2. Kamienny zegar słoneczny ufundowany w 1863 
r. również przez Antoniego Magiera

3. Klasycystyczny budynek w formie świątyni 
rzymskiej Tivoli wzniesiony w 1854 r. przez Hen
ryka Marconiego jako zbiornik wody i wieża ciś
nień dla rozwijanej instalacji wodociągów miej
skich

obu stronach alei, odgrodzone od niej po
złacaną siatką, rozciągały się ogrody króla i 
królowej. Otwierając Ogród dla publicznoś
ci, August II chciał przypodobać się nie
chętnej mu raczej ludności miasta. Był to 
też dowód hołdowania ówczesnej modzie 
- królowie francuscy już wcześniej udo
stępnili poddanym piękne ogrody Tuille- 
res. Mimo otwarcia dla użytku publicznego, 
Ogród nie od razu stracił swój ekskluzywny 

charakter. Osoby „niestosownie”, tzn. na
zbyt biednie ubrane, nie były wpuszczane 
przez straż. Przepisy zabraniały wejścia nie 
tylko biedakom, ale i żołnierzom szerego
wym, osobom w strojach nieeuropejskich 
(chodziło o Żydów ubranych tradycyjnie), 
ludziom z ciężkimi pakunkami i tym, któ
rych powierzchowność zdradzała przyna
leżność do służby domowej lub stanu ro
botniczego. Jak pisał Bolesław Prus - z 
400 tys. mieszkańców ówczesnej Warsza
wy, do Saskiego, nie miało wstępu 370 tys. 
Ponadto stójkowi pobierali opłatę przy 
wejściu, co też ograniczało frekwencję.
Pod opieką sprowadzonego z Łużyc o- 
grodnika - Jana Jakuba Menckiego, a po
tem jego syna Jana Krystiana - Ogród Sa
ski przeżywał w XVIII w. lata rozwoju i sta
nowił wraz z udostępnionym w 1768 r. po
bliskim Ogrodem Krasińskich ulubione 
miejsce spotkań warszawiaków. Urządzony 
był w tym czasie z dużym przepychem. 
Pozłocono posągi, a ścieżki w królewskiej 
części Ogrodu wysypano pozłacanym pia
skiem. Przez cały XVIII w. oświetlano 0- 
gród na co dzień, co w ciemnej na ogół 
Warszawie było niebywałą rzadkością. Na 
terenie wypoczynkowym parku (część po
sesji dzierżawili prywatni ogrodnicy i upra
wiali tam warzywa i owoce) wybudowano 
wiele obiektów rozrywkowych - Strzelnicę, 
Amfiteatr, Ujeżdżalnię. W ogrodzie „króle
wskim" stanęły: Wielki Salon (miejsce uro
czystości dworskich), Maty Salon, Oranże
ria i Cieplarnia.
Ogród, położony w środku miasta, był do
syć ściśle od tego miasta izolowany. Park 
otoczono murem z bramami przy później
szych ulicach: Królewskiej, Żabiej, Niecałej, 
Fredry, Żelaznej; ozdobne wrota bramy za
chodniej budziły taki podziw, że rozciągają
cy się przed nimi plac targowy zaczęto na
zywać pl. Żelaznej Bramy. Wszystkie te 
bramy były na noc zamykane. Na przedłu
żeniu Ogrodu powstała długa aleja wiodą
ca w kierunku Woli, a po obu jej stronach 
wzniesiono koszary, zwane Mirowskimi. Tu 
August II, niepewny swej pozycji w mieś
cie, trzymał wojsko.
W czasie Sejmu Czteroletniego w Ogro
dzie Saskim miały miejsce wystąpienia pu
bliczne, przypominające zebrania w Palais 
Royal przed wybuchem Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej. Widywało się tu wówczas Sa
piehę, Małachowskiego, Potockiego. Ob
szerny i barwny opis tych zgromadzeń 
przedstawił w Podróżach Inflantczyka Fry
deryk Schultz, delegat mieszczaństwa kur- 
landzkiego na Sejm Czteroletni. Ogród Sa
ski był także widownią krwawych walk w 
czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Do 
czasu rozbiorów stanowił on własność 
dworu saskiego. Pod koniec panowania 
Sasów zaczął jednak niszczeć. Rabaty za
stąpiono trawnikami, zaniedbano aleje i 
szpalery.
W 1797 r. Warszawa dostała się pod pano
wanie pruskie. Ogród i pałac zostały wów
czas zakupione przez rząd i stały się włas
nością skarbową. W czasach Księstwa 
Warszawskiego dewastowały Ogród sta-
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cjonujące tu francuskie regimenty. Dyrektor 
Departamentu Wojny, ks. Józef Poniato
wski rozkazał wtedy otoczyć Ogród strażą 
wojskową, ale polecenie to nie było re
spektowane. W czerwcu 1807 r. gen. Win
centy Krasiński (ojciec poety) wystąpił z 
petycją do Izby Administracyjnej o wynaję
cie części parku do wypasania tam cho
rych koni ósmego pułku szwoleżerów 
Gwardii Cesarskiej, co znów przyczyniło 
się do zniszczenia Ogrodu. Po Kongresie 
Wiedeńskim Ogród Saski został prze
kształcony na wzór angielski. Twórcą tego 
przekształcenia był Anglik James Sauvage, 
nadworny ogrodnik ks. Izabeli Czartory
skiej z Puław, zwany „pejzażystą" ogrodo
wym. Pracami kierował nowy ogrodnik Jan 
Strobel. Na początku XIX w. w Europie na
stąpiła zmiana w sposobie urządzania par
ków i ogrodów. Od regularnych, baroko
wych ogrodów w stylu Wersalu odchodzo
no w kierunku naturalnych kompozycji pej
zażowych, obejmujących rozległe trawniki, 
drzewa sadzone w kępy i gaje, kręte rzeki, 
strumienie i sadzawki. Sauvage zapropo
nował rozwiązanie kompromisowe. Ograni
czył się do przekomponowania partii bocz
nych Ogrodu oraz części zachodniej na 
park o charakterze krajobrazowym, zosta
wiając regularny układ części środkowej. 
Podczas przekształcania parku zniesiono 
wiele wzgórz i pagórków, wytyczono nowe 
aleje. Wtedy też rozebrano pozostałości 
Wielkiego Salonu - w ten sposób zamknię
te przedtem wnętrze ogrodowe zamieniło 
się w przelotową promenadę. Resztki ce
glanego muru zastąpiono żeliwną kostką, 
wykonaną według projektu budowniczego 
Aleksandra Groffego. Przy pracy tej jednak
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4.5. Ogród ozdabiają piaskowcowe rzeźby wyko
nane w XVIII w. prawdopodobnie przez Franci
szka Ksawerego Deibla, przedstawiające pory 
roku, gałęzie nauki i sztuki oraz postacie mitolo
giczne
6. W pobliżu wodozbioru leży pamiątkowy gtaz 
ułożony tu w 1927 r. na dwusetlecie udostępnie
nia ogrodu publiczności.
7. Pomnik zasłużonego dla Warszawy prezyden
ta znalazł miejsce w ... krzakach
8. Grób Nieznanego Żołnierza umieszczony w 
1925 r. pod kolumnadą koryncką pałacu Saskie
go przez artystę rzeźbiarza Stanisława Ostro
wskiego
9. Kawiarnia Geslera ożywia część Ogrodu Sa
skiego przy ul. Senatorskiej
10. Kiedyś było tu ogrodzenie; osadzenie parka
nu na istniejących fundamentach - to mniejszy 
koszt niż odbudowa pałacu Saskiego

(zdjęcia: 2-7, W - Ewa A. Kamińska)

zniszczono piękne altany i Oranżerię: Zlik
widowano też dzielące Ogród na trzy częś
ci ogrodzenie i w całości udostępniono go 
publiczności.
Po Powstaniu Listopadowym w Saskim bi
wakowały wojska rosyjskie. Zniszczony 0- 
gród stracił swój wypoczynkowo-spacero- 
wy charakter. Jego aleje stały się miejscem 
codziennych koncertów orkiestr wojsko
wych. Pałac przeszedł na własność sztabu 
wojska, a Ogród, przekomponowany w sty
lu krajobrazowym - na własność Komisji 
Spraw Wewnętrznych. W 1835 r. zarząd 
nad Ogrodem Saskim objął dawny profe
sor Uniwersytetu Warszawskiego, znany 
botanik, twórca Ogrodu Botanicznego, Mi
chał Szubert. Starał się on powstrzymać 
dewastację parku, jednak rząd nie liczył się 
ze zdaniem uczonego. Szubert po pięciu 
latach zrzekf się swej funkcji. Nadzór nad 
Ogrodem przejął wówczas dyrektor Wy
działu Przemysłu Brujewicz, który starał się 
gospodarować w ten sposób, aby Ogród 
stał się samowystarczalny. W tym celu zor
ganizował sprzedaż kwiatów, owoców i 
sprowadzonych z zagranicy nowych od
mian warzyw. On też w 1846 r. sprowadził z

Wiednia nowego ogrodnika Piotra Hose- 
ra.
W 1849 r. Ogród Saski przeszedł pod za
rząd miasta. Wtedy to nastąpił prawdziwy 
rozkwit „letniego salonu Warszawy". W 0- 
grodzie, po raz pierwszy na powietrzu, za
częto urządzać zabawy i loterie na cele 
dobroczynne, organizowane dotychczas w 
pałacach arystokracji. Na terenie parku za
częły powstawać nowe obiekty. 4 lipca 
1847 r. otwarto Zakład Wód Mineralnych 
Sztucznych, zbudowany według projektu 
Henryka Marconiego. Budynek Zakładu, 
wzorowany na planie rzymskich term Dio
klecjana, wznosił się od strony ul. Granicz
nej. Ozdobiono go posągami dłuta Ludwi
ka Kauffmanna, przedstawiającymi Hipo- 
kratesa, Higienę, Chemię i Przyrodę oraz 
popiersiami najwybitniejszych lekarzy war
szawskich - Wolfa, Brandta, Ciekierskiego 
i Celińskiego. Prostopadle do ul. Króle
wskiej dobudowano długą, krytą galerię, 
która w razie deszczu służyła spacerują
cym. Ze swym niewielkim ogródkiem z fon
tanną, kawiarnią i drewnianą muszlą kon
certową Zakład stanowił niemal oddzielną 
część Ogrodu. Tu między siódmą a dzie

siątą rano koncentrowało się życie towa
rzyskie, ponieważ picie wód należało wów
czas do dobrego tonu. Warto dodać, że 
właściciel pijalni, kupiec Jan Flatau, poda
wał wody mineralne w kryształowych kub
kach, a byty one tak wysoko cenione w 
leczeniu rozmaitych dolegliwości, iż Zakład 
nazywano „Nowym Karlsbadem”. Zakład 
Wód Mineralnych został zniszczony w 1939 
roku.
Do dziś stoi w Ogrodzie inne dzieło Marco
niego - wzniesiony w 1854 r. na specjalnie 
usypanym wzgórzu wodozbiór, którego 
pierwowzorem była starożytna świątynia 
Vesty w Tivoli. Powstanie wodozbioru zwią
zane jest z pojawieniem się w stolicy pier
wszych wodociągów przy rogu ul. Dobrej i 
Karowej, projektowanych również przez 
Marconiego. Wodozbiór w Ogrodzie Sa
skim, wzniesiony na planie koła, obwie
dziony został kolumnami w porządku ko- 
rynckim. Fryz ozdobiono motywem girlan
dy przeplatanej muszlami i medalionami z 
wizerunkiem syrenki, gzyms - akroteriona- 
mi (dekoracyjnymi elementami arch.), zaś 
dach namiotowy zwieńczono szyszką. Dla 
podobnych celów w miastach europej
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skich budowano w owym czasie tandetne 
szopy lub budynki przemysłowe. Dzieło 
Marconiego miało też jednak pewne wady. 
Wodozbiór nie obejmował swym zasię
giem obszaru całego miasta, wzniesiony 
zaś został w miejscu, które uniemożliwiało 
rozbudowę obiektu.
Wodozbiór w Ogrodzie Saskim był połą
czony z czterema kosztownymi wodotry
skami: na pl. Teatralnym, napl. Bankowym, 
na pl. Zamkowym i na tyłach amfilady pała
cu Saskiego. Po zbudowaniu w 1871 r. wo
dociągów Lindleya, wodozbiór Marconiego 
stracił swe znaczenie. Nieckę powstałą po 
wybraniu ziemi potrzebnej do usypania 
wzniesienia pod wodozbiór przeznaczono 
na sadzawkę. Po licznych kłopotach z prze
puszczalnością gruntu, w 1878 r. inżynier 
Józef Sporny doprowadził sadzawkę do jej 
właściwego przeznaczenia - basenu od
bierającego nadmiar wód głównego wodo- 
zbioru.
Sadzawkę ozdabiała rzeźba chłopca z ła
będziem, która stoi i dzisiaj. Zimą sadzaw
ka zmieniała się w lodowisko. Do dziś też 
zachował się jedyny z wodotrysków połą
czonych niegdyś z wodozbiorem - urucho
miony w 1855 r. wodotrysk przy wejściu do 
Ogrodu, od strony pl. Saskiego. Kanelowa- 
ny (żłobiony w rowki) kielich fontanny usta
wiony został w okrągłym basenie, ozdobio
nym motywami z głową Meduzy oraz pła
sko rzeźbionym fryzem z ornamentem pod
niesionej girlandy. W basenie stały cztery 
rzeźby delfinów. Woda wypływała z kieli
cha, spływała z jego obrzeży, tryskała z 
paszcz Meduz ku dołowi, a delfiny wyrzu
cały silne strumienie ku czaszy kielicha. 
Basen z fontanną ufundował słynny fizyk i 
meteorolog, znawca dziejów Warszawy, 
Antoni Magier. Również dzięki niemu w 
1863 r. stanął przy fontannie marmurowy 
zegar słoneczny.
Dzieje jednego z najbardziej znaczących 
zabytków Ogrodu Saskiego - Teatru Let
niego sięgają jeszcze czasów Augusta II. W 
1725 r. przy ul. Królewskiej wzniesiono 
pierwszy w Warszawie stały budynek tea
tralny - Opernhauz („Operalnię”), w którym 
początkowo dawano przedstawienia tylko 
dla dworu, a od 1762 r. dla szerszej pu
bliczności. „Operalnia” miała zaledwie pięć 
rzędów ławek, wyłożonych - jak wiemy z 
rachunków - czerwonym suknem oraz lożę 
królewską. Bywali tu dostojnicy, a także ich 
służba. W1742 r. August III zbudował drugi 
budynek teatralny w miejscu, w którym dziś 
przechodzą szyny tramwajowe przy ul. 
Marszałkowskiej (niegdyś teren Ogrodu 
rozciągał się i tu). Tę drugą „Operalnię" 
uważać trzeba za pierwszy w Warszawie 
teatr publiczny, choć nie nosiła tej nazwy. 
Wewnątrz budynku stały cztery rzędy ła
wek, znajdowało się amfiteatralne wznie
sienie i loża dla dworu. Wstęp do teatru był 
wolny. Przed rozpoczęciem przedstawienia 
służba królewska obiegała Ogród wzywa
jąc spacerowiczów, aby szli obejrzeć wy
stępy. Nie było wielu chętnych - sztuki gry
wano po włosku, francusku i angielsku, a 
wówczas poza językiem ojczystym znano 

tylko łacinę. W 1765 r. Stanisław August 
zmienił nazwę „Operalnia” na „Teatr Pu
bliczny" i rozpisał konkurs na sztukę w ję
zyku polskim. Wygrał go Józef Bielawski, 
autor sztuki Natręci. W 1767 r. wydzierżawił 
teatr ambasador Repnin i polecił na za
mkniętych przedstawieniach wystawiać 
sztuki francuskie. W 1772 r. rozebrano bu
dynek teatru, który groził zawaleniem. W 
1870 r. w Ogrodzie Saskim zbudowano 
drewniany Teatr Letni, zaprojektowany 
przez Aleksandra Zabierowskiego. 
„Gmach ten - donosił przewodnik po stoli
cy Fryzego i Chodorowicza z 1873 r. - do
brze obmyślany, lekki pod względem kon
strukcji, należy do najozdobniejszych bu
dowli drewnianych w Warszawie". Dla za
bezpieczenia przed pożarem ustanowiono 
podczas przedstawień stałe dyżury straży 
ogniowej. 70 lat później, zamieniony na 
skład amunicji, budynek Teatru Letniego 
spłonął w czasie walk na ulicach Warsza
wy. Z kolei inny obiekt Ogrodu Saskiego - 
Ujeżdżalnia - w 1876 r. przekształcona zo
stała według projektu Witolda Lanciego na 
giełdę. To nowe przeznaczenie ogrodowej 
budowli było wyraźnym znakiem czasu. 
Wówczas to kupcy i bogaci finansiści sta
nowili decydującą warstwę społeczeństwa. 
Ale nadal w Ogrodzie Saskim zbierały się 
tłumy warszawiaków. Ci, których nie pocią
gało picie wód mineralnych, gromadzili się 
przy stojącej w pobliżu wodotrysku studni z 
wodą źródlaną lub odwiedzali prowadzoną 
przez aptekarza Wincentego Karpińskiego 
altanę „w stylu mauretańskim", gdzie 
sprzedawano wodę sodową. Bardziej wy
bredni kierowali się do Zakładu Leczenia 
Kumysem. Eleganckie warszawianki poka
zywały się w Ogrodzie w nowych toaletach, 
a długie ogony ich sukien wzbijały na ogro
dowych alejkach tumany kurzu, o czym z 
wyraźną niechęcią donosił w swych felieto
nach Bolesław Prus. Ogrodowe alejki, jak 
w wiedeńskim Praterze, nosiły nazwy wska
zujące ich znaczenie: Westchnień, Marzeń, 
Literatów, Zakochanych. Tak jak w londyń
skim Hyde Parku, wyznaczono tu oddzielne 
alejki, po których damy (ale wyłącznie pod 
opieką męską) mogły jeździć konno.
Każda sprawa dotycząca Ogrodu Saskiego 
znajdowała odbicie w prasie. Największy 
rozgłos zyskał wysunięty w 1888 r. projekt 
budowniczego warszawskich wodociągów 
Lindleya, dotyczący wykupienia i zburzenia 
kilku domów przy zbiegu ul. Żabiej i pl. 
Bankowego i przedłużenia przez Ogród 
Saski ul. Marszałkowskiej. Z jednej strony 
uprościłoby to skanalizowanie stolicy i uła
twiło komunikację, ale z drugiej zmniejszy
łoby obszar Ogrodu. „Kurier Warszawski” i 
„Kurier Codzienny” rozpętały kampanię 
przeciw projektowi, popierał go zaś Bole
sław Prus. Zarząd miasta nie dysponował 
wówczas odpowiednią kwotą pieniędzy, 
projekt został zrealizowany dopiero w 1935 
r.
W latach siedemdziesiątych XIX w. Ogród 
Saski po raz ostatni w swoich dziejach, był 
utrzymywany na poziomie europejskim 
przez ogrodnika Franciszka Szaniora. Gę

sta zabudowa i ustawiczny wzrost liczby 
mieszkańców w okolicach pl. Żelaznej Bra
my i ul. Królewskiej zdawały się decydo
wać o zmianie funkcji Ogrodu z wypoczyn- 
kowo-rozrywkowej na komunikacyjną.

W czasie pierwszej wojny światowej teren 
ogrodu nie uległ większym zniszczeniom. 
Po odzyskaniu niepodległości Departa
ment Kultury i Sztuki w 1919 r. zakwalifiko
wał Ogród Saski z zawartością architekto
niczną do archiwum inwentarza zabytków. 
W 1925 r. pod arkadami Pałacu Saskiego 
urządzono Grób Nieznanego Żołnierza.

Ogród Saski, położony w centrum stolicy, 
był terenem walk i akcji obronnych ludnoś
ci Warszawy w czasie kampanii wrześnio
wej. Hitlerowski rozkaz przeznaczał Ogród 
na ujeżdżalnię dla niemieckich oficerów i 
źródło dostaw drewna. Niemcy po wejściu 
do stolicy zabrali na złom prawie całe ogro
dzenie Saskiego. W Ogrodzie walczyli i gi
nęli żołnierze zgrupowania ktp. „Runa". 
Podczas Powstania Warszawskiego Niem
cy zebrali w Ogrodzie grupy ludności cy
wilnej i pędzili je przed czołgami na baryka
dy powstańcze. Prawie wszystkie budowle, 
historycznie związane z parkiem, uległy 
wówczas zniszczeniu. Pałac Saski wysa
dzony został w powietrze po upadku Po
wstania. Ocalał jedynie fragment kolumny z 
Grobem Nieznanego Żołnierza.

W1948 r. zaczęto przekształcać Ogród we
dług koncepcji Aliny Scholtze. Marszałko
wską ruszyły w kierunku Bielan tramwaje. 
W 1950 r. usunięto całkowicie ogrodzenie 
parku. Nie pilnowany przez strażników, nie 
zamykany na noc Ogród Saski niszczeje. 
Wyasfaltowane ścieżki, ocembrowana sa
dzawka, współczesne latarnie zakłócają 
stylowy charakter parku. Remontu wyma
gają stale niszczone posągi, które powinny 
być przekazane do muzeum i zastąpione 
odlewami. Zaniedbana została też roślin
ność Ogrodu, a rosną tu siedemdziesięcio
letnie kasztanowce i topole.

W lipcu 1988 r. w Ogrodzie, a ściślej w 
skrzydle ocalałego Pałacu Błękitnego (któ
ry od lat jest siedzibą MZK) otworzył ka
wiarnię warszawski cukiernik Zbigniew Ge- 
sler z synami. Chce on kontynuować trady
cję spokrewnionego z Sasami cukiernika 
Karola Lessla, właściciela cukierni w Ogro
dzie na początku XIX w. Jest to jak do tej 
pory jedyna próba ożywienia Ogrodu. Od 
czasu do czasu pojawia się projekt budo
wy makiety Pałacu Saskiego, co w okresie 
kryzysu gospodarczego byłoby posunię
ciem - delikatnie mówiąc - bardzo rozrzut
nym. Trzeba natomiast i to jak najszybciej 
zrealizować projekt kuratora Łazienek Mar
ka Kwiatkowskiego - odebrać zdewasto
wane warszawskie ogrody: Saski i Krasiń
skich oraz parki: Ujazdowski i Skarysze
wski dotychczasowym gestorom, stworzyć 
specjalne instytucje powołane do przywró
cenia im dawnej świetności i ich utrzymy
wania.

Ewa A. Kamińska
46



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Miasteczko 
na przesmyku 
Bywają miejscowości, które przejezdny 
mija obojętnie. Na pierwszy rzut oka nie 
prezentują walorów godnych postoju lub 
też położone są jakby „w cieniu" miejsc 
znacznie atrakcyjniejszych. Tak właśnie 
jest w Dąbrównie, usytuowanym na połud
niowym pograniczu Mazur z Mazowszem. 
Miejscowość ożywia się na krótko w sezo
nie letnim, gdy pod pobliski Grunwald 
ciągną turyści i harcerze, a wczasowicze 
korzystają z uroków okolicznych jezior i la
sów. Atrakcję stanowi tu mazurski krajob
raz, samo miasteczko nie budzi zwykle 
większego zainteresowania. Piszę tu „mia
steczko", ale przecież Dąbrówno nie jest 
nim od pierwszych lat powojennych. I nie 
wina to nieprzemyślanych administracyj
nych decyzji, lecz konsekwencja pożarów i 
rozbiórek. Już po 1945 r. ogołociły one 
miasteczko z zabudowy i zdegradowały je 
do poziomu gminy.
Dziś, a pewnie i dawniej Dąbrówno - to po 
prostu rynek. Wielki, liczący około 160x67 
m plac rynkowy zajmuje istotną część po
wierzchni historycznego centrum. A jednak 
obecnie nie tak łatwo zdać sobie sprawę z 
rozległości dawnego targowiska. Rynkowi 
brak bowiem „ścian” - ścisłej zabudowy 
pierzejowej. Zamiast niej dookoła placu 
rozciągają się puste parcele, kilka „typo
wych” pawilonów handlowych i biur, zaś w 
narożniku wznosi się toporna bryła restau
racji. Także tkwiący w obrębie placu tutej
szy „ratusz" - siedziba władz gminy - to 
bezimienny, pozbawiony indywidualnych

1. Miasteczko na przesmyku - widok Dąbrówna 
na podstawie fotografii lotniczej z lat trzydzie
stych 

cech prostopadłościan. Jedynie przetrwała 
w zachodniej pierzei grupa kamieniczek i 
widniejąca za kępą drzew sylweta kościoła 
z obronną dzwonnicą świadczą, że kiedyś 
było tu inaczej.
Bo Dąbrówno - to stare miasto. Założono 
je w 1326 r. na wąskim przesmyku rozdzie
lającym dwa jeziora: Dąbrowę Matą i Wiel
ką. Była to jedna z najwcześniejszych loka
cji na podbitej przez Krzyżaków ziemi ple
mienia Sasinów. Dopiero później powstały: 
Ostróda (1329), Działdowo (1344) i Olszty
nek (1359). Może przyczyniło się do tego 
wyborne strategiczne położenie Dąbrówna 
- jeziora i okoliczne bagna stanowiły natu
ralną ochronę, a przesmyk umożliwiał ści
słą kontrolę przebiegającego przezeń trak
tu. Prowadził on z północy na południe - z 
państwa zakonnego ku Polsce. Już po nie
całych 75 latach od daty lokacji miasta mia
ło się okazać, jak ważny to szlak i jakie nie
sie dlań niebezpieczeństwo. Tędy bowiem 
podążył Jagiełło na spotkanie zakonnej ar
mii i zdobyte Dąbrówno spłonęło na dwa 
dni przed grunwaldzką rozprawą.
Niewiele wiemy na razie o wyglądzie śred
niowiecznego miasta. Możemy snuć tylko 
przypuszczenia bądź opierać się na 
skromnych przekazach i zapisanych w te
renie śladach.
Podobnie jak wiele innych krzyżackich lo
kacji, również Dąbrówno otrzymało dość 
regularny plan zbliżony do czworokąta o 
wymiarach 290x180 m. Dla podniesienia 
obronności wzniesiono kamienne mury z 
kilkunastoma otwartymi od wnętrza baszta
mi i dwiema bramami - Polską od południa 
i Niemiecką od północy. Narożnik północ
no-wschodni utworzonego czworoboku za
jął niewielki dwór krzyżackiego urzędnika 

tzw. pflegera, potem wójta podległego od 
1340 r. ostródzkiemu komturowi. Fortyfika
cje wzmacniała od południa fosa, a od pół
nocy rozlewiska rzeczki łączącej oba jezio
ra.
Zapewne w ciągu pierwszych stuleci istnie
nia miasta jedną z nielicznych, jeśli nie je
dyną obok fortyfikacji budowlą murowaną 
był kościół parafialny. Według Długosza w 
nim schroniła się ludność w czasie pożaru i 
łupienia miasta po zdobyciu Dąbrówna w 
1410 r. Zabudowa gorzała nie tylko wów
czas - wzmianki o pożarach są liczne i 
towarzyszą całej historii miasta.Wydaje się 
to zrozumiałe, zważywszy, że domostwa 
mieszczan były w średniowieczu, a naj
pewniej i długo potem, drewniane bądź o 
konstrukcji szkieletowej. Jak już wspom
niano, centrum układu urbanistycznego 
wypełniał wielki plac rynkowy. Na jego 
środku stanął ratusz i zespół kramów. Bu
dowle te z czasem zanikły - ostatnia wia
domość o ratuszu pochodzi z 1656 r. O- 
becnie trudno nawet ustalić jego położe
nie. Budynek stojący na rynku do 1945 r. 
pochodził z drugiej połowy XIX w. - począt
kowo pełnił funkcję szkoły, a bezpośrednio 
przed wojną stanowił siedzibę władz miej
skich.
Dąbrówno nigdy nie rozwinęło się w ważny 
ośrodek. Zarówno klęski żywiołowe, jak i 
konkurencja lepiej położonych miast ogra
niczyły większe możliwości rozwoju. O za
jęciach mieszkańców świadczą dawne na
zwy ulic - Słodownicza, Browarna czy Ła
zienna. W wiekach XVII i XVIII byli tu też 
sukiennicy, szewcy i garbarze. Jednak 
znaczna część ludności zajmowała się za
wsze uprawą roli i rybołówstwem. Choć 
więc Dąbrówno, zwane dumnie z łacińska 
Liliopolis (od lilii w herbie), miało prawa 
miejskie, jego charakter pozostawał przez 
wieki na wpół rolniczy.
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Od trzeciej ćwierci XV w. po prawie kres 
XIX stulecia miasto znajdowato się w rę
kach prywatnych właścicieli. Jako dzie
dziczni starostowie rządzili tu von Gabelen- 
zowie, von Oelsnitzowie i najdłużej - znany 
pruski ród Fincków. Ci ostatni przyczynili 
się do przekształcenia krzyżackiego dworu 
i jego otoczenia w okazałą rezydencję z 
rozległym parkiem. Próżno jej dziś szukać. 
Wypalony trójskrzydtowy budynek pałaco
wy rozebrano bodajże w latach sześćdzie
siątych, a z dawnego założenia ogrodowe
go pozostały skupiska starych, rozłoży
stych drzew i zanikające wśród zdziczałej 
zieleni alejki.
Protestanccy Finckowie wznieśli przy koś
ciele kaplicę grobową i przyczynili się do 
wzbogacenia jego wystroju. W świątyni za
chowała się piękna loża rodu, nieco wypo
sażenia i strop pokryty malowidłami z XVII 
w., zaś z kamiennych płyt nagrobnych spo
glądają poważne oblicza dawnych właści
cieli miasta. Sam kościół bywa otwierany 

rzadko - bo też i użytkująca go gmina me
todystów skupia tylko garstkę wiernych.
Życie miasta w XVII w. paraliżowały klęski 
pożarów. Wybuchały za sprawą zarówno 
samych mieszkańców, jak i napastników, 
jako że historia raz po raz druzgotała Dą
brówno. Wspomnijmy choćby przemarsze 
Szwedów czy krwawe poczynania Tatarów, 
którzy na św. Mikołaja 1656 r. zamienili mia
steczko w zgliszcza. Ale płonęły tu i inne 
ognie. W 1695 r. na nadjeziornym pagórze 
spalono trzy podejrzane o czary niewiasty. 
Ta mroczna historia musiała zapaść głębo
ko w pamięć mieszkańców, bo wzgórze 
zwano odtąd Spaleniec.
Ponure więc były to lata dla małego Dą
brówna- biedniało i z wielkim trudem pod
nosiło się po kolejnych katastrofach. Nieco 
lepiej wiodło się miastu w XVII w. Dopiero 
jednak w XIX w. ukształtował się obraz Dą
brówna, który' z niewielkimi zmianami prze
trwał po pierwsze lata powojenne. Wokół 
rynku rozsiadły się murowane domy z cha

rakterystycznymi przedprożami. Powoli 
rozwijały się przedmieścia. Na północnym, 
ostródzkim stanął w 1865 r. neogotycki 
kościół dla miejscowych katolików. Prze
ważającą część mieszkańców stanowili 
jednak ewangelicy. Żyła też w Dąbrównie 
społeczność żydowska. Pozostała po niej 
niewielka, ciekawa architektonicznie syna
goga - jedna z nielicznych, zachowanych 
jeszcze na terenie dawnych Prus Wschod
nich. Po kirkucie nie pozostały żadne ślady. 
Być może stare macewy spoczywają 
gdzieś na stokach wzgórza zwanego nie
gdyś Jeruzalem.
W miasteczku zagubionym na prusko-ro- 
syjskim pograniczu życie płynęło leniwie. 
Późno zmodernizowano stare trakty do 0- 
stródy i Działdowa. Dopiero w 1910 r. do
tarła tu wąskotorówka. Ale też oszczędziły 
miasto poważniejsze wstrząsy - szczęśli
wie kolejna tannenberska bitwa nie przy
niosła mu zniszczeń. W okresie międzywo
jennym Gilgenburg, bo tak brzmiała nie-
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2. Plan okolic miasta w okresie przedwojennym: 1 - stacja kolejowa (ok 1910 r.) i wieża ciśnień (po 
1920 r.J, 2 - cmentarz katolicki, 3 - budynek szpitala (1899 r.), od 1923 r. szkoła, 4 - kościół katolicki z 
1865 r. z plebanią, 5 - zabudowania tzw. Starego Sądu Okręgowego, 6 - grodzisko, 7 - kościół ewan
gelicki, 8- poczta, 9- pałac Fincków, 10-ogród pałacowy, 11 - budynek sądu z początku XVIII w., 12- 
ratusz w dawnym budynku szkoły (XIX w.), 13 - synagoga XIX-XX w., 14 - hotel „Germania", 15 - 
cmentarz żydowski założony w 1787 r„ 16 - cmentarz ewangelicki, 17 - rzeźnia miejska z 1903 r., 1 8 — 
cmentarz ewangelicki, 19 - dawny młyn zamkowy nad Welem, 20 - domy celników
3. Plan Starego Miasta z zaznaczeniem głównych obiektów: 1 - dawny kościół parafialny (XIV w., 1600, 
1724, 1842, 1895-1896), 2 - dawna plebania przebudowana na początku XX w., 3 - stary szpital w 
budynku szkoły parafialnej z XVIII w., 4 - kaplica grobowa Fincków z 1697 r., 5 - dzwonnica (dawna 
baszta obronna), 6 - kuźnia, 7 - poczta z pierwszej ćwierci XX w., 8 - miejsce Bramy Niemieckiej 
zburzonej w 1876 r„ 9 - pałac Fincków (druga potowa XVI, XVII, XIX i XX w.), 10 - park pałacowy 
założony w końcu XVII w.. 11 - dawny sąd z początku XVIII w., 12 - siedziba władz miejskich w dawnej 
szkole 1850-1860 r., 13 — dom pisarza bramnego z XVIII w. i miejsce po Bramie Polskiej (zburzonej w 
1818 r.), 14 - synagoga z XIX-XX w., 15 - stary cmentarz zlikwidowany na początku XX w., 16 - budynek 
straży ogniowej; h - hotele
4. Widok na północny odcinek murów, kościół i dzwonnicę - tu zmieniło się niewiele...
5. Próżno szukać śladów pałacu potężnych Fincków ...
6.7.8. Różne spojrzenia na plac rynkowy
9. W dni targowe pod kościelnym murem stają furmanki

miecka nazwa Dąbrówna, znalazł się na sa
mej granicy. Przebiegała ona niecałe 2 km 
od południowego przedmieścia. Nadgra
niczne położenie ze zrozumiałych wzglę
dów nie sprzyjało rozwojowi i niewiele 
zmieniało się wówczas w życiu liczącego 
około 1,5 tysiąca mieszkańców miasteczka. 
Potem przyszła wojna i wreszcie tragiczny 
pożar, który odcisnął na powojennych lo
sach Dąbrówna wciąż odczuwalne piętno. 
Obraz sennego rynku otoczonego wień
cem kamieniczek - to już przeszłość. Zna
my go tylko z przedwojennych fotografii i 
widokówek. Stare, brzmiące polsko nazwy 
wzgórz, jeziornej zatoki i wyspy też odeszły 
w zapomnienie. Dla współczesnych dą- 
brównian historia miasta przed 1945 r. 
sprowadza się zazwyczaj do pamięci o Ja
gielle. Nic dziwnego - w całości są ludnoś
cią napływową. Nie zaistniała tu potrzeba
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też wszechstronne wykorzystanie atrakcyj
ności słynnego pobojowiska i jego okolic. I 
dlatego - jak by nie patrzeć na samą „Ak
cję" - nie jest to pomysł zły. Kryją się w nim 
ewidentne korzyści dla Dąbrówna i jego 
mieszkańców. Warunkiem jest jednak do
stosowanie programu do potrzeb i - co 
szczególnie ważne - skali miasteczka. W 
tej sytuacji pozostałoby stworzyć odpo
wiednie warunki, znaleźć chętnych i budo
wać. No właśnie - jak budować?
Zasady wydają się proste. Chodzi przede 
wszystkim o utrzymanie, a raczej przywró-

10. Malowniczy zautek przy Kościele
11. Południowego wjazdu do miasta slrzegta kie
dyś Brama Polska - dziś pozostał tylko skromny 
domek pisarza bramnego
12. Ślad po żydowskiej społeczności - dawna sy
nagoga 

praktyce nigdy się do nich nie stosowa
no.
Podstawowe ramy rewaloryzacji Dąbrówna 
nakreślił przygotowany kilka lat temu pro
jekt. Wymaga on zapewne niewielkich ko
rekt, ale wart jest konsekwentnej realizacji i 
troskliwego konserwatorskiego nadzoru. 
W tej sytuacji szczególnego znaczenia na
biera lepsze poznanie szeroko pojętej 
przeszłości Dąbrówna. Można to osiągnąć 
badając rozproszone archiwalia i samo 
miasteczko. Ten drugi postulat wydaje się 
już częściowo spełniony. Archeolodzy z In
stytutu Historii Kultury Materialnej PAN z 
Lodzi kolejny sezon prowadzą prace wyko
paliskowe w obrębie pałacowych ruin i 
przy rynku. Warto by zdążyli przed plano
wanymi inwestycjami, bo dotychczasowe 
wyniki ich badań są nader ciekawe. Rów
nocześnie studenci architektury z Politech
niki Łódzkiej wykonują pomiary zachowa
nej zabudowy.(rysunki i zdjęcia: Jan Salm)

pielęgnowania tradycji czy poznania 
przeszłości. W zmienionych warunkach 
społecznych nie miała zresztą prawa bytu. 
Dlatego w miasteczkach takich jak Dą
brówno panuje zwykle obojętność, by nie 
rzec ignorancja wobec coraz skromniejszej 
spuścizny minionych wieków. Jest to rezul
tat trwającego od końca wojny procesu, 
który zamiast budować związki z otocze
niem wywoływał reakcje zupełnie odwrot
ne.
Nie wybrano też drogi kontynuacji powol
nej odbudowy miasteczka. Widocznym 
tego efektem jest opisany wygląd placu 
rynkowego, a także niespójność całego 
układu urbanistycznego. Choć bowiem 
rozbudowano znacznie przedmieścia, ele
ment zasadniczy - dawne centrum pozo- 
staje wciąż niedostatecznie zagospodaro
wane. Może i ten fakt utrudnia starania o 
odzyskanie praw miejskich? Tym bardziej 
trzeba więc szukać mechanizmów, które u- 
możliwią aktywizację miasteczka i dopro
wadzą do jego „przebudzenia". Okazję 
taką stanowić powinien rozwój turystyki i 
stworzenie tu zaplecza dla niedalekiego 
Grunwaldu. Taką właśnie funkcję zapropo
nowano dla Dąbrówna w ramach „Akcji 
Grunwald". Jej celem jest nie tylko dokład
ne poznanie historii bitwy drogą badań, ale 

cenie indywidualnego charakteru Dąbrów
na i jego urbanistycznej spoistości. Bo 
choć nie byt to zespół złożony z cennych 
obiektów zabytkowych, tworzył jednak 
zwartą, na swój sposób specyficzną ca
łość. Ukształtowało ją środowisko natural
ne i miejscowa tradycja budowlana. Nie
skomplikowana geometria planu miasta i 
jego skromna, ale jednorodna zabudowa 
wpisały się w mazurski krajobraz i nie sta
nowiły dlań konkurencji.
Jakkolwiek przedstawiony wyżej wizerunek 
wydać się może trochę idealistyczny, powi
nien jednak stanowić cel proponowanych 
działań. Tak więc najrozsądniejszą konce
pcją jest przemyślana kontynuacja i sięg
nięcie po pochopnie zapomniane tutejsze 
wzorce. Dlatego na Starym Mieście należa
łoby przywrócić znaczenie działki budowla
nej, nawiązującej do historycznych podzia
łów. Natomiast określenie dopuszczalnej 
liczby kondygnacji, kształtu i sposobu po
krycia dachów pozwoli utrzymać jednorod
ność gabarytów. Warto pomyśleć też o de
talu - od stolarki okiennej po poręcze czy 
balustrady. Łatwo bowiem zmienić pozor
nie prawidłowy projekt w pretensjonalną 
karykaturę. Wymienione postulaty wydają 
się tak proste i oczywiste, że nie powinno 
się ich nawet wymieniać. Tymczasem w

Nie tak dawno w narożniku rynku powstał 
nowy budynek. Nie ustrzeżono się w nim 
od drobnych błędów - zwłaszcza w odnie
sieniu do formy dachu i całkiem „obcych”, 
betonowych balustrad. Ale to mimo 
wszystko krok do przodu - zwłaszcza, że 
znalazł tu siedzibę mały hotel i sklep wędli
niarski - jak na porządny rynek przystało! 
Na razie nie nadszedł jednak czas decydu
jących przemian. Zwłaszcza po sezonie pu
sto tu i cicho. Czasem przez rynek przeto
czy się autobus z Ostródy lub Działdowa, a 
do wielkiej restauracji zaglądają nieliczni 
klienci. Z jej rozległego tarasu warto spoj
rzeć ku wschodowi, w stronę jeziora. Nad 
nasypem zlikwidowanej kolejki błyszczy 
wąskie pasemko wody, obok szeleszczą 
liśćmi wiekowe drzewa parku. Bliżej rozcią
ga się plac, gdzie wznosił się krzyżacki 
dwór, a potem pałac potężnych Fincków. 
Zaś na skraju ulicy stoi mała, prosta kap
liczka, postawiona w drugą rocznicę Po
wstania Warszawskiego. Interesujące by
wają widoki i zaskakujące sąsiedztwa w 
małych mazurskich miasteczkach. Bo też 
zawile toczy się ich los.

Jan Salm
śo



ROZMAITOŚCI

Muzeum, 
którego już 
nie ma
Decyzje likwidacyjno-reforma- 
torskie, w które szczególnie ob
fitował powojenny okres „błę
dów i wypaczeń’’, przyniosły 
kulturze polskiej wiele niepowe
towanych strat. Jedną z nich 
było zlikwidowanie w 1950 r. 
krakowskiego Muzeum Tech- 
niczno-Przemysłowego, mimo 
że jego siedziba i zbiory prze
trwały wojenne kataklizmy, zaś 
wielce owocna działalność dy
daktyczna, wydawnicza i kolek
cjonerska nie stanowiła ideowe
go zagrożenia dla nowej polityki 
kulturalnej. Wręcz przeciwnie - 
konsekwentnie realizowany 
przez blisko 80 lat istnienia Mu
zeum program integracji sztuki i 
rzemiosła przez współpracę ar
tystów i rzemieślników, wspól
nie dążących do podniesienia 
estetycznego poziomu życia 
zwykłego człowieka, bliski był 
przecież założeniom socjali
stycznego egalitaryzmu. Nieste
ty, mimo licznych, trwających 
jeszcze do lat sześćdziesiątych 
protestów, Muzeum Technicz- 
no-Przemysłowe w Krakowie 
przestało istnieć, a jego zbiory 
uległy rozproszeniu. O dziejach i 
osiągnięciach tej placówki przy
pomniała dopiero wystawa, zor
ganizowana przez Muzeum Na
rodowe w Krakowie jesienią 
1988 r„ prezentowana także 
zimą 1989-1990 w warszawskim 
Muzeum Techniki pod znamien
nym tytułem „Ad memoriam...” 
Istotnie, Muzeum Techniczno- 
Przemysłowe w Krakowie zasłu
żyło na pamięć. Powołane do 
życia w 1868 r. przez doktora 
Adriana Baranieckiego, spo
łecznika i kolekcjonera, którego 
prywatne zbiory stały się pod
stawą muzealnej kolekcji daw

nego rzemiosła artystycznego, 
od początku kładło nacisk na 
pracę dydaktyczno-oświatową, 
organizując różnorodne kursy i 
wykłady - od sztuk pięknych po 
zagadnienia handlu i księgo
wości. Skorzystały z nich całe 
pokolenia słuchaczy, a zwłasz
cza kobiet, dla których popular
ne „Baraneum" (Wyższe Kursy 
dla Kobiet im. Adriana Baranie
ckiego) było na przełomie XIX i 
XX w. najbardziej dostępną for
mą zdobywania wiedzy, gdyż po 
ukończeniu pensji czy naucza
nia domowego nie miały prawa 
wstępu na krajowe wyższe u- 
czelnie.
Wspólnie z takimi organizacja
mi, jak Towarzystwo Polska 
Sztuka Stosowana, a później z 
Warsztatami Krakowskimi, Mu
zeum Techniczno-Przemysłowe 
urzeczywistniało ruskinowsko- 
-norwidowską ideę syntezy sztu
ki i rzemiosła, sięgając do trady
cji kultury rodzimej i nowych 
prądów plastyki światowej. W 
wybudowanej w latach 1909— 
1913 siedzibie przy ul. Smo
leńsk 9 organizowano szkolenia 
i odczyty, drukowano książki i 
czasopisma, organizowano wy
stawy, a towarzyszyła temu dzia
łalność praktyczna pracowni 
tkackich i stolarskich, batikar- 
skich i introligatorskich, kowals
twa artystycznego i projektowa
nia zabawek. Powiększane dro
gą darów i zakupów zbiory daw
nego rzemiosła artystycznego 
nie pełniły funkcji martwych ek
sponatów w gablotach, lecz słu
żyły jako materiał poglądowy 
przy omawianiu historii stylów, 
obróbki materiałów, sposobów 
łączenia ornamentu z przedmio
tem.

Najlepszym potwierdzeniem 
trafności i efektywności kierun
ku działań Muzeum był sukces, 
jaki odniosła ekspozycja polska 
na Światowej Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r.

Gmach Muzeum Techniczno-Przemystowego w Krakowie (proj. Józef Czajko
wski i Tadeusz Stryjeński, 1908-1914)

Jej twórcy, obsypani deszczem 
nagród i medali, wywodzili się w 
większości z Warsztatów Krako
wskich, realizujących swe pro
jekty właśnie w pracowniach 
Muzeum Techniczno-Przemy- 
słowego i zasilających jego 
zbiory przedmiotami współczes
nej sztuki użytkowej.
O historii, dokonaniach i kolek
cjach Muzeum Techniczno- 
-Przemysłowego w Krakowie wy
czerpująco i przejrzyście infor
mowała rocznicowa wystawa 
krakowska; w mniejszej skali 
pokazała je skromniejsza ek
spozycja warszawska - obie 
starannie przygotowane przez 
dr Beatę Biedrońską-Słotową z

(reprod. Emanuela Cissowska) 

Muzeum Narodowego w Krako
wie. Szkoda tylko, że rzadka 
okazja wyciągnięcia zabytków z 
czeluści muzealnych magazy
nów (w których znów znikną na 
długie lata), dotarcie do archi
waliów i dokumentacji fotogra
ficznej nie zostało spożytkowa
ne do wydania katalogu czy na
wet monograficznego opraco
wania całokształtu dokonań Mu
zeum Techniczno-Przemysło- 
wego, Muzeum, którego już nie 
ma, ale które winno mieć trwałe 
miejsce w historii rzemiosła, 
szkolnictwa i muzealnictwa pol
skiego.

Anna Sieradzka

Polskie 
Centrum 
Witraży
Witraże, jako ważny element 
światowego dziedzictwa kultury, 
od wielu lat pozostają pod spe
cjalną opieką UNESCO. W 1953 
r. na kongresie Międzynarodo
wego Komitetu Historii Sztuki 
(CIHA) w Amsterdamie uznano 
za konieczne zinwentaryzowa

nie wszystkich zachowanych wi
traży. Wyniki badań publikowa
ne są w kolejnych tomach 
CVMA - Corpusu Vitrearum Me- 
dii Aevi. W wielu krajach działają 
instytucje zajmujące się bada
niem i ochroną witraży. Do naj
bardziej znanych należą: Centre 
International du Vitrail w Char
tres, centrum witraży w Brukseli 
oraz muzeum witraży w Romont 
(Szwajcaria).
W Polsce mimo działalności u- 
rzędów konserwatorskich opie

ka nad witrażami i innymi zabyt
kowymi typami oszkleń jest 
wciąż niewystarczająca. Dotyczy 
to przede wszystkim obiektów z 
XIX i XX w., jeszcze do niedawna 
nie uznawanych za zabytkowe. 
Wiele z nich przepadło bezpo
wrotnie podczas wyburzania 
starej zabudowy miejskiej. I dziś 
substancja zabytkowa, a wśród 
niej tworzące integralną całość z 
architekturą witraże, narażona 
jest na zniszczenie. Ochronę 
tych rzadkich dzieł sztuki utrud

nia przede wszystkim brak sys
tematycznej inwentaryzacji. Do 
tej pory pełnego opracowania 
doczekały się jedynie witraże 
średniowieczne, ściślej obiekty 
powstałe do potowy XVI w. Przy
czyniła się do tego działalność 
Polskiego Komitetu CVMA pod 
przewodnictwem prof. Lecha 
Kalinowskiego z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Badania nad o- 
szkleniami późniejszymi miały 
dotychczas charakter bardziej 
wycinkowy. Chęć ocalenia za-
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chowanych na terenie Polski 
dzieł dawnej sztuki witrażowni
czej zainspirowała grupę ludzi 
zawodowo zajmujących się tą 
tematyką (historycy sztuki i kon
serwator dzieł sztuki) do utwo
rzenia w grudniu 1989 r. przy 
Muzeum Architektury we Wro
cławiu, we współpracy z Dzia
łem Ceramiki i Szkła Muzeum 

1-3. Witraże w zbiorach Muzeum Ar
chitektury we Wrocławiu: z pierwszej 
połowy XIV w. ze sceną Bożego Na
rodzenia (południowe Niemcy) (1), z 
1518 r. z postacią anioła (Niemcy?) 
(2), z 1597 r. gabinetowy z herbem 
Oleśnicy (Śląsk) (3) 

Narodowego - Polskiego Cen
trum Witraży. Wybór Muzeum 
Architektury na siedzibę Cen
trum nie jest przypadkowy, po
siada ono bowiem największą 
we Wrocławiu i jedną z najcen
niejszych w Polsce kolekcję wi
traży.
Centrum będzie udzielało 
wszelkich informacji dotyczą
cych prac konserwatorskich i 
restauratorskich, dokumentacji, 
ekspertyz itd. oraz będzie dy
sponowało adresami firm lub 
osób prywatnych zajmujących 
się tymi zagadnieniami. W Bi
bliotece Muzeum Architektury u- 
tworzony zostanie katalog wy
dawnictw o witrażach w Polsce, 
który będzie również zawierał 
dane o książkach znajdujących 
się w zbiorach prywatnych. Cen
trum będzie zajmowało się do
kumentowaniem współcześnie 
powstających w Polsce wybit
nych realizacji oraz promocją 
młodych witrażystów. Będziemy 
się również starali gromadzić in
formacje o witrażu światowym, 
głównie przez zbieranie książek, 
katalogów, czasopism, itp. W 
planach Centrum są otwarte 
konkursy na projekty witraży, 
łącznie z organizowaniem wy
staw pokonkursowych w Mu
zeum Architektury. Propagowa

nie wiedzy o witrażu przewidzia
ne jest przez cykle wykładów, 
publikacji i sympozjów. Ważną 
sprawą jest propagowanie 
wśród osób decydujących o lo
sach zabytkowych witraży wie
dzy o ich prawidłowej ochronie. 
Ponieważ obecny niezadowala
jący stan jest w dużej mierze wy
nikiem braku wymiany doświad
czeń i informacji, jednym z ce
lów Polskiego Centrum Witraży 
jest integracja osób zajmują
cych się profesjonalnie dziedzi
nami związanymi z witrażownic- 
twem. Konieczne będzie prze
prowadzanie różnego rodzaju 
akcji mających na celu zebranie 
środków finansowych, bowiem 
dotychczasowa państwowa o- 
pieka nad zabytkowymi witraża
mi nie dała pozytywnych rezulta
tów.
Zachęcamy do sponsorowania 
konserwacji czy rekonstrukcji 
nawet pojedynczych witraży. W 
akcji tej może wziąć udział każ
dy, zarówno osoby prywatne, 
jak i różnego typu zakłady i fir
my. Możliwości finansowe na
szego Muzeum są obecnie bar
dzo skromne, dlatego też mile 
widziana jest każda pomoc w 
tym zakresie.

Sławomir Oleszczuk
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AKCJA
DWORY

Dwór w Jedwabnem
Miasteczko Jedwabne położone jest 20 km na północny wschód 
od Łomży. W wiekach średnich było własnością rodu Byliców 
herbu Trzywdar, którzy z czasem przyjęli nazwisko Jedwabiński. 
Władali Jedwabnem prawie do końca XVII w. Po roku 1680 
przeszło Jedwabne w ręce Kraszewskich herbu Jastrzębiec, 
później kolejnymi właścicielami byli Krajewscy herbu Jasieńczyk, 
Laskowscy herbu Dąbrowa, Rostkowscy, a w roku 1775 właści
cielem Jedwabnego został Stanisław Rembieliński herbu Lubicz, 
sekretarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, chorąży i 
poseł ziemi wiskiej. W rękach rodziny Rembielińskich pozosta
wało Jedwabne przez prawie sto lat. Po śmierci Stanisława Rem- 
bielińskiego w 1784 r. odziedziczył dobra jego syn Rajmund, w 
czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego znany 
działacz gospodarczy, prezes Komisji Łomżyńskiej, prefekt płoc
ki i prezes komisji województwa mazowieckiego. Po śmierci Raj
munda Rembielińskiego w 1841 r. właścicielem dóbr został jego 
syn Eugeniusz. Następnie przeszło Jedwabne do rodziny Skar
żyńskich herbu Bończa poprzez małżeństwo siostry Rajmunda 
Ewy Rembielińskiej ze Stanisławem Skarżyńskim. W 1909 r. Ka
zimierz Skarżyński sprzedał Jedwabne Zdzisławowi Marcinko
wskiemu herbu Gryf i jego żonie Aleksandrze z Cieleckich herbu 
Zaremba. Ostatnimi właścicielami dóbr byli Helena i Henryk Pru
sowie, od 1918 do 1939 r.

Dwór w Jedwabnem wybudowany został prawdopodobnie w 
drugiej połowie XVIII w. przez Stanisława Rembielińskiego, około 
1840 r. przebudowy dworu dokonał Henryk Marconi. Budynek 
przetrwał do dziś w swej dawnej postaci zewnętrznej, natomiast 
całkowitej przebudowie w latach pięćdziesiątych XX w. uległo 
wnętrze dworu.
W latach 1909-1918 Jedwabne należało do mego dziadka Zdzis
ława Marcinkowskiego. Do 1915 r. był to dość zamożny majątek,

1. Ganek dworu w 1982 r.
2. Plan parteru: 1 - salon, 2 - gabinet babki, 3 - pokój stotowy, 4 - pokój 
kredensowy, 5 - pokój stużby, 6 - spiżarnia, 7 - korytarz, 8 - ubieralnia 
dziadka, 11 - sień, 12 - sypialnia dziadków, 13 - ubieralnia babki, 14 - 
pokój dziecinny, 15 - pokój guwernantek 

z licznymi budynkami gospodarczymi i ładnym parkiem. W cza
sie walk niemiecko-rosyjskich w 1915 r. Jedwabne znalazło się 
na linii frontu. Silne bombardowanie artyleryjskie zniszczyło w 
dużym stopniu osadę oraz zabudowania dworskie. Sam dwór, 
choć mocno splądrowany ocalał, wszystkie budynki gospodar
cze uległy zniszczeniu.
Opis dworu podaję według informacji mego ojca Jana Marcinko
wskiego, wówczas kilkunastoletniego chłopca. Dwór był muro
wany, piętrowy. Od frontu znajdował się ganek z czterema ko
lumnami, z niego wchodziło się do sieni. Drzwi na lewo z sieni’ 
prowadziły do gabinetu dziadka i dalej przechodziło się do bi
blioteki, stała tam m.in. czarna skórzana kanapa i kilka foteli, w 
niszy o wysokości około 3,5 m umieszczona była szafa z książ
kami. Następny pokój zajmowała ubieralnia dziadka (szafy z ub
raniami i bielizną, toaletka męska, umywalnia), z niej było wyjście 
do ogrodu. Inne drzwi z sieni prowadziły do gabinetu babki, 
gdzie stały stylowe meble - kanapka, krzesła, sekretarzyk. Z tego 
gabinetu drzwi na lewo prowadziły do salonu, a drzwi na prawo - 
do jadalni. W salonie o powierzchni około 80 m2 były*cztery okna 
wychodzące na ogród i na taras, na ścianach wisiaty owalne por
trety w złoconych ramach, przedstawiające postaci historyczne. 
Stał tam także fortepian. Jadalnia miała trzy okna i wyjście na 
taras. Ściany jadalni wyłożone były od podłogi do połowy wyso
kości ciemnobrązową boazerią, a dalej do sufitu wybite materia
łem. Stał tam duży dębowy stół i 12 krzeseł. W jednej ze ścian 
wbudowany był kredens, obok niego po obu stronach znajdowa
ły się drzwi do pokoju kredensowego, tam windą podawano 
potrawy przygotowywane w kuchni mieszczącej się w suterenie. 
W całym dworze było oświetlenie naftowe. Z pokoju kredenso
wego prowadziły drzwi na korytarz do pomieszczeń gospodar
czych (spiżarnia, służbówka itp.). Inne drzwi prowadziły z sieni na 
prawo do sypialni dziadków, obok znajdowała się garderoba 
babki, dalej - pokój dzieci i jeszcze dalej - pokój guwernantek. Z 
sieni prowadziły też schody na piętro, były tam pokoje gościnne i 
duży oszklony strych do przechowywania różnych sprzętów. Do 
dworu wjeżdżało się przez metalową bramę wjazdową, wspartą 
na dwóch murowanych słupach. Z drogi dojazdowej do Jedwab
nego prowadził wjazd na teren budynków folwarcznych. Po lewej 
stronie od wjazdu stał budynek administracji i prywatne mieszka
nie administratora. Na podwórzu po lewej stronie stała obora i 
gorzelnia oraz budynki służby folwarcznej („czworaki"). Na prawo 
od drogi stały stajnie koni pociągowych i budynki gospodarcze. 
Na wprost prowadziła droga do bramy wjazdowej do dworu. 
Przed bramą stała stajnia koni cugowych (były dwie czwórki i 
jedna para) oraz wozownia.

2

Obecnie w budynku dworu znajduje się kino i biblioteka. Wokół 
dworu rośnie jeszcze trochę drzew, m.in. kilka starych, wspania
łych lip.

podjazd

Piotr Marcinkowski

taras od ogrodu
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Akcja cmentarze

Cmentarze unickie 
w Bieszczadach
Południowo-wschodnie obszary Pol
ski zamieszkiwało do ostatniej wojny 
światowej około dwóch milionów 
grekokatolików, skupionych najczęś
ciej w jedno- lub dwuwioskowych 
parafiach, mających własną cerkiew i 
tuż obok cmentarz. Po zakończeniu 
wojny i ustaleniu nowych granic pań
stwowych większość parafii i wy
znawców obrządku unickiego zna
lazła się w obrębie ZSRR. W 1946 r„ 
w 350 rocznicę zawiązania unii koś
cielnej, władze radzieckie i cerkiew 
prawosławna doprowadziły do jej lik
widacji. W Polsce dramat polsko-u
kraiński przesądził losy Łemków i U- 
kraińców - uznano, że rozwiązaniem 
„kwestii ukraińskiej" jest rozczłonko
wanie i przesiedlenie całej społecz
ności. Grekokatolików pozbawiono 
miejsc kultu religijnego i duchowych 
przewodników, a mienie cerkiewne 
upaństwowiono. Na opustoszałych 
ziemiach siedliska wiejskich spo
łeczności długo znaczyły jedynie ko
puły ocalałych cerkwi i cmentarze - 
świadectwa obecnej do niedawna 
ludności.
Powstaje pytanie - czy ponad 40 lat, 
które minęły od „akcji Wisła” wystar

czyło, aby zaginął wszelki ślad po 
tych nekropoliach? Spróbujmy - z 
natury rzeczy pobieżnie - prześle
dzić losy cmentarzy, podając kilka 
przykładów. W Sanoku, Zagórzu, 
Dziurdziowie, Morochowie wśród 
pozostałej ludności unickiej rozwinę
ła działalność cerkiew prawosławna. 
Duchowni przejęli świątynie, a wraz z 
nimi cmentarze. Obecny ich stan jest 
dobry - niestety stanowią tylko nie
wielką część jeszcze istniejących. W 
niektórych miejscowościach, jak np.: 
Leszczowate, Stańkowa, Olszanica, 
unici przeszli na obrządek łaciński, 
ale nadal dbają o groby ojców. Te 
cmentarze nie ucierpiały przynaj
mniej od aktów wandalizmu.
Kościół rzymskokatolicki w ciągu o- 
mawianego okresu przejął znaczną 
część opuszczonych cerkwi. Los 
cmentarzy zależał od postaw napły
wowej ludności. Często - z pobudek 
antyukraińskich - niszczono świado
mie „ruskie” krzyże i nagrobki. Wiele 
zależało od miejscowych probosz
czów, np. w Czarnej zadbano o 
część grobów. W miejscowościach, 
w których oprócz cerkwi istniały koś
cioły, np. w Baligrodzie, Lutowiskach, 

Ropience - stan cmentarzy jest zły. 
Zabrakło opiekunów, a nie brakowa
ło ludzi złej woli, którzy je niszczyli. 
Dewastacja tych cmentarzy miała 
różne podłoże. Wspomniana już ten
dencja antyukraińska - występująca 
szczególnie w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych - na szczęście za
nikła. Później do zaistniałych spusto
szeń doszły wcale nierzadkie wypad
ki kradzieży figur kamiennych, żeliw
nych krzyży czy marmurowych tablic. 
Powstała moda na „pamiątkę z 
Bieszczadów” w postaci cmentar
nych symboli religijnych. Z takich, 
między innymi, powodów doszło do 
zrujnowania cmentarzy w Dżwiniaczu 
Górnym, Beniowej, Krywem, Smolni- 
ku. Część cmentarzy została znisz
czona przez niewłaściwe inwestycje. 
Pod wodą Zalewu Solińskiego znik
nęły cmentarze w Solinie i Chrewcie. 
W trakcie budowy dróg zlikwidowa
no je w Nasicznem, Jamnej i Bukow
cu. Opuszczone i zaniedbane, są 
miejscem odwiedzanym przez ludzi z 
marginesu, terenem wypasów bydła 
i owiec. Zdarza się, że i dzieci znaj
dują tu swoje place zabaw. Obrazu 
zniszczeń dopełnia zupełny brak ja
kiegokolwiek zainteresowania losem 
nekropolii greckokatolickich ze stro
ny lokalnej administracji, służb kon
serwatorskich czy właścicieli pań
stwowych gospodarstw rolnych. 
Praktycznie nie uczyniono nic, aby 
ratować choćby pojedyncze nagrob
ki mające znaczną wartość zabytko

wą i historyczną. Przytoczone przy
kłady wskazują na schyłkowy okres 
tych zabytków. Jednak zaznaczyć 
należy, że nadal można znaleźć na 
cmentarzach interesujące świadec
twa ukraińskiej sztuki sepulkralnej. 
Charakterystyczne dla niej kute i że
liwne krzyże są przedmiotem zainte
resowania historyków sztuki.

Dopiero latem 1987 r. przy współu
dziale Oddziału TOnZ w Michniowcu 
zainicjowano pracę na rzecz ochrony 
tych zabytków. W Bystrem i Mich
niowcu przeprowadzono prace kon
serwacyjne kamiennych nagrobków i 
żelaznych krzyży pod kierunkiem 
konserwatora kamienia Janusza 
Smaży. Prace porządkowe wykony
wała warszawska młodzież.

Cmentarze to miejsca szczególne; 
symbolizują trwanie i przemijanie, 
świadczą o kulturze społeczeństw i 
narodów. W Polsce jest wiele miejsc 
już tylko symbolizujących jej niedaw
ny skład narodowościowy, a i te bez
powrotnie giną na naszych oczach. 
Historia cywilizacji, jej wymiar i naka
zy uczą, aby ze wszech miar chronić 
to wielkie zbiorowe dziedzictwo, ja
kim jest kultura. Ideowe opcje, dzieje 
stosunków między narodami, od
mienne religie czy wreszcie koniunk
tura polityczna nie mogą stanowić 
kryteriów zachowywania niepodziel
nego dobra człowieka, jakim są za
bytki przeszłości. Do nich należą też 
cmentarze.

1. Uporządkowany cmentarz w Bystrem
2. Krzyż nagrobny po zabiegach konserwatorskich na cmentarzu w Bystrem
3. Żeliwna rzeźba na cmentarzu w Lutowiskach

(zdjęcia: Andrzej Szczerbinki)

Przedstawiamy

„Preservation News” - to jedno z 
nielicznych w świecie pism wydawa
nych jako miesięcznik w formie i for
macie „normalnego” dziennika. Po 
polsku jego tytuł można przetłuma
czyć jako „Wiadomości Konserwa
torskie"; ukazuje się w objętości do 
24 stron, kosztuje 1 doi., wydawcą 
jest National Trust for Historie Pre
servation - amerykańska organizacja 
ochrony zabytków, istniejąca od 
1949 r. Każdy członek National Trust 
płaci rocznie 3 doi. na fundusz wy
dawniczy, który wspomaga nie tylko 
„Preservation”, ale także dwumie
sięcznik „Historie Preservation”, 

również poświęcony ochronie zabyt
ków.
„Preservation News" ma charakter 
informacyjny. W każdym numerze za
mieszczane są noty od wydawcy po
święcone problemom konserwator
skim oraz noty od prezydenta Natio
nal Trust, omawiające realizację pro
gramu organizacji. Zresztą wiado
mości o działaniach National Trust - 
sygnowane znakiem wzbijającego 
się do lotu orfa trzymającego w 
szponach fragment kolumny - zaj
mują około 1/5 każdego numeru. In
formacje te, zamieszczane w stałych 
rubrykach („Wiadomości National
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Trust” i „Przegląd Informacji”), przy
bliżają czytelnikom nie tylko proble
my organizacji, ale i tematykę kon
serwatorską. Poza tym specjalne do
datki do pisma omawiają kongresy i 
spotkania organizacji, programy 
nauczania historii sztuki, konserwacji 
zabytków, archeologii, architektury i 
geologii; programy te ustala w USA 
National Council for Preservation 
Education.
Pismo przeznaczone jest więc prze
de wszystkim dla członków National 
Trust, lecz wszyscy mogą tu znaleźć 
interesujące wiadomości. Np. dział 
„Informacje" zawiera notatki doty
czące renowacji wartościowych o- 
biektów w USA, nowe metody prac 
konserwatorskich prezentuje dział 
„Nowoczesność", „Z zagranicy” 
przedstawia zabytkowe budowle 
świata, znane ogrody i organizacje 
ochrony zabytków w innych krajach. 

Dział „Konserwatorzy" ukazuje syl
wetki mistrzów konserwacji o świato
wej sławie, rubryka „Punkt widzenia" 
dotyczy współczesnych form popu
laryzacji historii i zabytków, np. spon
sorowane m. in. przez National Trust 
rajdy samochodowe śladami histo
rycznych pamiątek.
Źródłem finansowania „Preservation 

News" są reklamy, zajmujące więk
szość objętości każdego numeru pi
sma. Na przykład powtarza się a- 
nons spółki Dover Historie Proper
ties, która jest „najbardziej doświad
czonym sponsorem programów re
stauracji budowli historycznychDa
lej czytamy: „jeśli masz taki program 
i chcesz go szybko realizować, skon
taktuj się z Dover w Filadelfii". Stałą, 
dużą reklamę zamieszcza inna spół
ka - Boston Bay Capital, adaptująca 
zaniedbane budowle dla celów użyt
kowych. Drobnych ogłoszeń jest na 

łamach „Preservation" najwięcej. Za 
ich pośrednictwem prezentują się fir
my konserwujące budowle ceglane, 
kamienne, wyroby z brązu i drewna. 
Inne firmy oferują stylowe, bogato or
namentowane lampy uliczne i ogro
dowe. Bywają i takie anonsy, jak np. 
spółki polecającej swoje usługi w za
kresie zabezpieczania zabytkowych 
budowli przed... ptakami. Inne rodza
je reklam znajdują się w trzech rubry
kach. Pierwsza - „Niezwykłe wy
cieczki” - anonsuje organizowane 
przez National Trust podróże po 
świecie. Druga - „Rynek” - oferuje 
wynajmowanie historycznych budo
wli dla osób prywatnych (zachętą 
jest umieszczone wśród zalet na 
pierwszym miejscu... łoże z baldachi
mem) i instytucji (możliwość adapto
wania budowli na restauracje, hotele 
lub biura). W tej rubryce znajdują się 
także oferty pracy dla konserwato

rów czy historyków sztuki i oferty 
sprzedaży przedmiotów - określa
nych zwykle jako „starożytne" - np. 
witraży, latarni, mebli, rzymskich (!) 
kolumn. Inna rubryka - „Budowle 
historyczne” - anonsuje sprzedaż 
zabytkowych budynków. Przykłado
wo - za 2 900 000 doi. można nabyć 
starannie odrestaurowany dom z 
1680 r. w Darien (pięć apartamentów, 
trzy sypialnie, cztery łazienki - 
wszystkie pomieszczenia umeblo
wane); w cenę wkalkulowano ogród, 
basen, stajnię, pole do jazdy konnej i 
4 akry ziemi. Natomiast już za 19 500 
doi. kupić można pochodzący z 1800 
r. dom w Halifax - z kominkiem, sty
lowymi meblami i podłogą z podwój
nej dębowej klepki. Może urynkowie
nie naszej gospodarki przyczyni się 
do wzrostu konkurencji i tego rodza
ju reklamy i oferty będą także ukazy
wały się w naszym piśmie!

Redakcja dwumiesięcznika 
„Spotkania z Zabytkami"

W 1985 r. na cmentarzu wiejskim 
w Częstoborowicach (obok wsi Ryb
czewice) z lewej strony szosy, która 
dzieli cmentarz na dwie części (na 
trasie Piaski-Żótkiewka, woj. lubel
skie), na jednym z grobów znajdują
cych się z prawej strony tuż za wejś
ciem na cmentarz (z lewej okazały o- 
belisk nagrobny z czarnego marmu
ru ks. Jakuba Szpryngiera, 1864- 
1917, proboszcza parafii Częstobo- 
rowice) jest tablica z napisem: „W 
czci i hołdzie spoczywającym tu 107 
powstańcom poległym 27 lipca 1863 
r. w bitwie z moskalami na polach 
Częstoborowic i Rybczewic - wolni 
rodacy w 10 rocznicę wskrzeszenia 
Rzeczypospolitej 1918-1928." Tuż 
obok jest pojedynczy grób z napi
sem: „llobentyn Kurowski uczestnik 
powstania 1863 r. ur. 24.11.1848 zm. 
8.9.1912 r." Ta część cmentarza i 

groby są bardzo zaniedbane, a ok. 
1987 r. widziałem, że cmentarz od 
strony kościoła był częściowo niwe
lowany. Mam nadzieję, że groby, o 
których piszę - ocalały. Piszę o po
wyższych sprawach z nadzieją, że 
uda się utrwalić pamięć o tych boha
terach i spowodować odpowiednie 
zabezpieczenie miejsc ich wieczne
go spoczynku.

Serdecznie pozdrawiam cały ze
spół redakcyjny i składam wyrazy 
szacunku.

Henryk Szpringier
Warszawa

Szanowna Redakcjo!
W odpowiedzi na list Pani Joanny 

Tytus-Wańkowskiej („Spotkania z 
Zabytkami", nr 5. 1989), ulegając wy
sokiej temperaturze polemiki, przei
naczyłem nazwisko Marcina Koza- 
rzewskiego, cenionego toruńskiego 
konserwatora dzieł sztuki. Za ten nie
zamierzony despekt serdecznie 
przepraszam Pana Kozarzewskiego. 
a Redakcję zapewniam o swym nie
przejednanym stanowisku wobec 
nadmiernej ingerencji konserwator
skiej w odnawiane zabytki.

Z życzeniami dalszych sukcesów 
w obronie kultury

Andrzej Rzempołuch
Olsztyn

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"
W artykule Jana Kurka „Casus 

Wiśnicz" (nr 6 z 1989 r.) znalazły się 
informacje wymagające sprostowa
nia.
1. Zamek nie został przekazany w 
1986 r. Muzeum Narodowemu w Kra
kowie, lecz Zarządowi Odbudowy 
Zamku w Wiśniczu, powołanemu 

przez Ministra Kultury i Sztuki w r. 
1988, w którego gestii pozostaje od 
1989 r. do dzisiaj. W Muzeum Naro
dowym w Krakowie opracowany zo
stał natomiast nowy program użytko
wy dla zamku, który w przyszłości, 
po odbudowie można będzie realizo
wać w oparciu o zbiory i specjalistów 
z tego Muzeum.
2. Autorem pomysłu wystaw typu 
muzealnego w zamku (ogłoszonego 
w „Rozprawach i Sprawozdaniach 
Muzeum Narodowego w Krakowie", 
t. XI, Kraków 1976, s. 103 i 104) jest 
doc. dr Jerzy Banach, ówczesny dy
rektor tego Muzeum. Prot Alfred Ma
jewski mądrze z tego korzystał i włą
czył te wystawy do programu zamku 
wiśnickiego.

3. Nie było i nie istnieje projekt urzą
dzenia w zamku magazynu muzea
liów Muzeum Narodowego w Krako
wie. Projekt realizowany przygotowu
je zamek do przyjęcia funkcji ośrod
ka wystawienniczego na wzór tak 
właśnie wykorzystywanych budowli 
zamkowych w wielu krajach (Austria, 
Niemcy). Przypomnijmy tu np. zamek 
Schallaburg w Dolnej Austrii, gdzie 
prezentowano z sukcesem wystawę 
„Polska Jagiellonów". Projekt jest 
zatwierdzony przez Ministerstwo Kul
tury i Sztuki, decyzja o sposobie za
gospodarowania zamku została więc 
podjęta (już w 1988 r.)

dyrektor Zarządu Odbudowy
Zamku w Wiśniczu 

mgr Ryszard Błachut

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsy
łać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w 
wypadku instytucji podpis głównego księgowego). 
Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić odpowiednią sumę na konto Ośrodka Do
kumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 
1052-1137-131. Ceny: 1600 zł za jedno słowo w wy
padku ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego 
albo 280 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę dru
ku, 140 000 zł - 0,5 strony, 70 000 zł - 0,25 strony 
oraz 60 000 zł za pozostałe rodzaje reklam; w wy
padku koloru zwyżka o 100%. UWAGA: przy stałym 
rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub reklam) przy
sługuje zniżka 20%, przy zamówieniu półrocznym (3 
ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 10%.

WARUNKI PRENUMERATY

Cena: 2500 zł, półrocznie 7500 zł, rocznie 15 000 zł.
Prenumerata na kraj według ogólnie obowiązujących zasad. Prenu
merata ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 50% droższa dla 

zamawiających indywidualnie i o 100% droższa dla instytucji i zakła
dów pracy.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można 
nabywać w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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PODPORY, PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE

PODPORA - każdy pionowy element konstrukcyjny, przenoszący ob
ciążenie z wyższych części budynku" lub budowli, np. słup, filar, kolum
na, przypora.
SŁUP - smukły, pionowy element konstrukcyjny, wolno stojący, o prze
kroju czworokątnym, wielokątnym lub okrągłym; nazwa słup używana 
jest niezależnie od materiału (kamień, cegła, drewno, metal), lecz naj
częściej w odniesieniu do elementów o prostej formie, bez bazy i głowi
cy (w odróżnieniu od filara i kolumny).
FILAR - pionowa podpora, najczęściej wolno stojąca, o przekroju wie- 
lokątnym (czworokąt, ośmiokąt i in.), może mieć bazę i głowicę analo
gicznie do kolumny; część środkowa nazywa się wówczas trzon.
filar wiązkowy - filar o rozczłonkowanym przekroju i wyglądzie jakby 
wiązki mniejszych filarów, kolumienek itp.; charakterystyczny dla ar
chitektury gotyckiej;
filar ścienny - odcinek ściany pomiędzy dwoma otworami; nazwa uży
wana zazwyczaj przy małym odstępie otworów.
KOLUMNA - pionowa podpora, najczęściej wolno stojąca, o przekroju 
okrągłym, składająca się z trzonu (wykonanego z jednego elementu lub 
kilku zw. bębnami), głowicy (kapitela) - części górnej stanowiącej 
ozdobne zwieńczenie, a jednocześnie konstrukcyjne poszerzenie prze
kroju (oparcie belkowania lub arkady) oraz najczęściej bazy - części 
dolnej, stanowiącej podstawę dla trzonu (poszerzenie powierzchni 
przenoszącej obciążenie), opracowanej dekoracyjnie.
kanelury, kanele, żłobki - pionowe rowki na trzonach kolumn lub pila- 
strów; czasem stosowane w innych elementach architektonicznych; 
entasis - lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny, stosowane ze względów 
kompozycyjnych (korekta optyczna krawędzi).
BELKOWANIE - poziomy element oparty na podporach (kolumnach, 
filarach). W porządkach klasycznych i ich nowożytnych interpretacjach 
składa się z 3 części:
architraw (epistyl, staropol. nadsłupie) - część dolna, właściwa belka 
nośna, w większości porządków rozdzielony na 3 poziome listwy, wysu
nięte kolejno ku górze, czasem oddzielone drobnym profilowaniem; 
fryz - część środkowa, pas gładki lub dekorowany;
gzyms - wysunięta, profilowana część wieńcząca (por. też objaśnienie 
w cz. 4).
KREPIDOMA - w architekturze greckiej podstawa budynku (głównie 
świątyni), ukształtowana w 3 stopnie; począwszy od Witruwiusza uży
wano terminu stereobat, na oznaczenie krepidomu lub innego rodzaju 
podium, cokołu itp.
STYLOBAT - górna powierzchnia krepidomy, na której stały kolum
ny.
KARIATYDA - podpora architektoniczna w formie posągu kobiety, 
dźwigającej na głowie belkowanie, płytę balkonu itp.
KANEFORA - podpora architektoniczna zbliżona do kariatydy-posąg 
kobiety kroczącej i dźwigającej na głowie (czasem na ramieniu) kosz, 
na którym z kolei opiera się belkowanie, płyta itp.
ATLANT - podpora w formie posągu mężczyzny (w pełnej lub półpo- 
staci), dźwigającego na ramionach, barkach lub głowie belkowanie, pły
tę lub inny element architektoniczny.
HERMA - element architektoniczno-rzeżbiarski w formie czworokąt
nego słupa (czasem zwężającego się ku dołowi) i zwieńczonego popier
siem lub rzeźbą głowy ludzkiej; stosowany czasem jako rodzaj podpory 
przyściennej (tzw. pilaster hermowy) lub wolno stojący element deko
racyjny.
ARKADA - element architektoniczny w fomie luku (łęku - zob. cz. 7) 
wspartego na dwóch podporach (filarach, kolumnach); może występo
wać pojedynczo (np. jako obramienie otworu) lub w ciągu (kolumnada, 
krużganki arkadowe, loggie).
archiwolta - profilowane (lub z inną dekoracją ciągłą) czoło arkady, 
pokrywające krzywiznę hiku (łęku) konstrukcyjnego.
klińce - klinowe elementy składające się na luk (lęk) arkady; czasem 
zaznaczone w licu łęku nie pokrywają się z rzeczywistym układem ele
mentów konstrukcyjnych łęku (por. też cz. 7 - sklepienia);
zwornik - w arkadzie: środkowy kliniec (na osi luku), często zaznaczo
ny wysunięciem, większymi wymiarami lub dekorowany (por. też cz. 7 
- sklepienia);
impost - blok, na którym bezpośrednio wspiera się łuk (lęk) arkady: 1. 
górna część filara stanowiącego podporę arkady, lub 2. element (blok, 
płyta) pomiędzy głowicą kolumny i lukiem (łękiem), zw. też nasadni- 
kiem.
KOLUMNADA - rząd kolumn połączonych belkowaniem lub arkada
mi.
INTERKOLUMNIUM - rozstaw kolumn w kolumnadzie, określany 
dwojako: A - od osi do osi kolumny, lub B - pomiędzy krawędziami 
kolumn (wielkość prześwitu między kolumnami); zazwyczaj jako wie
lokrotność modułu, tj. średnicy kolumny u podstawy trzonu.

PORTYK - zewnętrzna część budynku, otwarta co najmniej z jednej 
strony kolumnadą lub rzędem filarów; często związana z głównym 
wejściem do budynku (jako rodzaj przedsionka); czasem rodzaj obejś
cia lub samodzielna budowla (z obu stron wsparta na kolumnach). 
PERYSTYL - kolumnada otaczająca dziedziniec lub ogród (np. w świą
tyniach egipskich, domach hellenistycznych i rzymskich); nazwa uży
wana także na określenie takiego dziedzińca lub ogrodu.
PERYSTAZA - kolumnada otaczająca budynek; nazwa stosowana 
głównie w odniesieniu do świątyń antycznych.
WSPORNIK - każdy element architektoniczny wysunięty przed lico 
ściany, nadwieszony i podtrzymujący inny element (żebro lub wysklep- 
kę, posąg, płytę balkonową i in.).
KONSOLA - wspornik w formie woluty lub esownicy (zob. cz. 12), a 
także zbliżonej; inne znaczenie: podstawa (np. kolumienka) do umiesz
czenia na tle ściany lub w niszy posągu, wazy itp.
KROKSZTYN - wspornik stanowiący zakończenie (przedłużenie) belki 
stropowej lub o podobnej formie; silnie wysunięty przed lico ściany; 
nazwa stosowana głównie w odniesieniu do architektury średniowiecz
nej, najczęściej do elementów kamiennych.
MODYLION - mały wspornik w formie woluty zdobionej liśćmi akantu, 
stosowany w porządku korynckim i kompozytowym jako podparcie 
gzymsu koronującego.
PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY - system konstrukcyjno-kompo- 
zycyjny, w którym ustalona jest forma poszczególnych elementów bu
dowli i ich wzajemne proporcje oparte na jednostce zw. modułem; 
szczególnie dotyczy to podpór i opartego na nich belkowania, stąd mo
dułem jest najczęściej średnica kolumny u jej podstawy. Podstawowe 
porządki wywodzą się z architektury starożytnej (porządki klasyczne); 
zostały przyjęte i rozwinięte przez architekturę nowożytną, począwszy 
od renesansu. W architekturze nowożytnej zasady porządków klasycz
nych stosowano często dowolnie, wprowadzając różne modyfikacje i 
elementy nie stosowane w starożytności, zwłaszcza w baroku.
porządek dorycki - najstarszy; kolumna bez bazy- trzon wsparty bez
pośrednio na stylobacie, żłobkowany (18-20 ostro ściętych kanelur), 
zwężający się ku górze z entasis w 1/2 lub 2/3 wysokości; głowica zło
żona z owalnego echinusa i kwadratowej płyty zw. abakusem, oddzie
lona od trzonu 3-5 opaskami; w arch, rzymskiej także anulusem - 
wypukłym pierścieniem (wałkiem). Architraw prosty (gładki), oddzielo
ny od fryzu wąską listewką zw. tenia. Fryz składający się z przemien
nie umieszczonych (wg ścisłej zasady) tryglifów (prostokątna płyta z 3 
żłobkami) i metop (płyta, cofnięta w stosunku do tryglifu, zazwyczaj 
zdobiona płaskorzeźbą). Gzyms w postaci silnie wysuniętej płyty (od 
spodu zdobionej występami zw. mutula), zazwyczaj zakończony rynną 
(sima - zob. też cz. 12);
porządek joński - kolumna z profilowaną bazą (w odmianie jońskiej 
lub attyckiej - zob. rys.), żłobkowanym trzonem (24 kanele oddzielone 
listewkami) z nieznaczną entasis i charakterystyczną głowicą z wolu
tami (ślimacznicami). Architraw złożony z 3 listew; fryz ciągły (gładki 
lub z dekoracją reliefową); pod gzymsem rząd tzw. ząbków. Pomiędzy 
architrawem i fryzem wąski pas ornamentu zw. kimationem (zob. cz. 
12);
porządek koryncki (określany jest w odniesieniu do starożytności tak
że jako styl koryncki - odmiana porządku jońskiego), gdyż od tego 
ostatniego różni się jedynie formą głowicy kolumny (w kształcie kosza 
otoczonego liśćmi akantu, z 4 małymi wolutami dźwigającymi abakus) i 
szczegółami belkowania (m.in. gzyms wsparty na modylionach);
porządek toskański - italski odpowiednik porządku doryckiego, szero
ko stosowany także w architekturze nowożytnej. Kolumna z prostą 
(wałek z tzw. skocją - zob. cz. 12) bazą wspartą na kwadratowej płycie 
zw. plintą: trzon gładki z nieznaczną entasis; prosty kapitel z echinu- 
sem (o krzywiźnie nieco innej niż w porządku doryckim) i abakusem; 
poniżej kapitela wałek (anulus). Architraw z 3 listew, fryz gładki, gzyms 
o złożonym profilu;
porządek kompozytowy - ukształtowany w architekturze rzymskiej, o 
głowicy łączącej elementy porządku jońskiego (woluty) i korynckiego 
(liście akantu);
wielki porządek, porządek kolosalny - kompozycja architektoniczna, w 
której kolumny lub pilastry mają wysokość kilku kondygnacji budyn
ku.
W następnym numerze: luki i sklepienia.
Schemat rysunkowy porządków architektonicznych oparto na Słowni
ku terminologicznym sztuk pięknych, PWN, 1976, z pewnymi zmiana
mi.

* Określenia podane kursywą w tej części Słownika i następnych są 
oddzielnie definiowane.
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1. Fasada kościoła klasztornego Matki Boskiej Anielskiej (1603-1609 i przed 
1702 r.)
2. Ratusz Piłata i Święte Schody - najstarsza kaplica budowana na planie 
krzyża greckiego w latach 1605-1609
3. Serce Matki Boskiej - kaplica z 1615 r. postawiona na planie w kształcie 
serca
4. Kajfasz (Dom Kajfasza) - kaplica z 1609 r.; w tzw. Piwnicy, czyli podziemiu 
kamienny posąg Chrystusa przy słupie

(zdjęcia: Lech Kowalski)

UWAGA! W poprzednim numerze przedstawialiśmy Funda
cję PRO AUXILIO Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw Ratowa
nia Zabytków, obecnie podajemy numer konta:
PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132-3
Foundation PRO AUXILIO for the Popularization of Historical 
Monuments Restoration and Initiatives has account:
PBK III O/Warszawa no. 370015-971658-132-3

Cena 2500 zf.

krajowa 
agencja 
wydawnicza


