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Od redakcji
Rocznik piętnasty rozpoczynamy w nieco zmienionym ukła
dzie i szacie graficznej. Czy jest to nasz mały „krok ku Euro
pie” - ocenią Czytelnicy. Natomiast wybicie na naszej okład
ce trzech słów: KULTURA, TRADYCJE, PAMIĄTKI - to po 
prostu usankcjonowanie tych tematów, którymi „Spotka
nia” zajmują się od piętnastu lat i które nierozerwalnie 
związane są z zabytkami i ich ochroną. Piętnaście lat temu, 
kiedy nastąpił start, o takich „europejskich” perspektywach 
nawet nie myśleliśmy!

Dwa podstawowe czynniki umożliwiły powstanie naszego 
pisma: osobiste zaangażowanie się w sprawę popularyzacji 
ówczesnego dyrektora Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
prof. Wojciecha Kalinowskiego oraz pomoc i entuzjazm, ja
kie przy tworzeniu pisma wykazali wszyscy pracownicy na
szej macierzystej instytucji. ODZ do dzisiaj umożliwia nam 
finansowe trwanie, także ten „krok ku Europie”, stanowi 
również - dzięki swoim zbiorom - bezcenne i zbyt mało 
doceniane źródło informacji i materiałów archiwalnych do
tyczących zabytków, z którego korzysta redakcja, i wielu 
naszych autorów.

W ewidencji Ośrodka Dokumentacji znajduje się około 
80 000 kart z dokładnymi informacjami na temat zabytków 
architektury i budownictwa w naszym kraju. Możemy jed
nak zaryzykować - nie ma wśród nich zarejestrowanych 
obiektów z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych na
szego wieku, kiedy rozwija) się w Polsce socjalistyczny rea
lizm. Pisaliśmy już w 1986 r. o zabudowie Nowej Huty, nie
jednokrotnie wspominaliśmy warszawski MDM, teraz pro
ponujemy zajęcie się Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. 
„Groza socrealizmu materializowała się w samym środku 
miasta jak kwitnąca narośl na nosie pijaka” - pisał Leopold 
Tyrmand w Dzienniku 1954. Dziś mamy prawo, nawet obo
wiązek traktować wytwory socrealizmu inaczej. Z perspek
tywy czasu stały się one takimi samymi reliktami przeszłoś
ci, jak każda zabytkowa budowla czy przedmiot, mówiące o 
minionych stylach, nurtach, modach, jak każde dzieło rąk 
ludzkich. W tym numerze jesteśmy przeciw wszelkim zaku
som zniekształcania, a tym bardziej likwidacji pałacu (s. 8). 
Jesteśmy natomiast za takimi zapomnianymi „drobiazgami” 
łączącymi się z polskimi dworami, jak godność, gościnność, 
słowność, które powinny wrócić do nich razem z prawowity
mi właścicielami (zob. komentarz obok, artykuł Życie w pol
skim dworze na s. 2 i felieton - s. 27).

W 1991 r. chcemy dowiedzieć się, jak w działalności samo
rządów funkcjonuje kultura i ochrona zabytków, chcemy 
pokazać Czytelnikom naturalne łączniki między zabytkami 
a środowiskiem, czyli parki i ogrody, mamy obiecany cykl 
artykułów o zachowanych do dziś śladach polskich bitew. 
Pragniemy w szerokim zakresie kontynuować tematy przy
bliżające sztukę z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów. 
Ten rocznik będzie rewelacyjny także z innego powodu - 
każdy numer może przynieść wiele niespodzianek...

W czasie I Zjazdu Ziemiaństwa Polskiego (15 
września ub. r.) po przedstawieniu projektu ustawy 
dotyczącej zwrotu zabytków wiejskich, skierowano 
do senatora Henryka Wilka — twórcy projektu — py
tanie, co robić, gdy dwór został kilka lat temu kupio
ny, wyremontowany i jest zamieszkany przez osobę 
prywatną. Senator wyjaśnił, że najlepiej byłoby, gdy
by prawowity właściciel sprzed wojny i obecny po
godzili się i zamieszkali razem. Śmiech byłych zie
mian zabrzmiał ironicznie...

Zrzeszyli się, aby wspólnie walczyć o „zrekompen
sowanie (...) krzywd materialnych i moralnych”, jak 
czytamy w statucie Polskiego Towarzystwa Zie
miańskiego. Realizuje ono swoje cele m.in. przez „i- 
nicjowanie działań w zakresie opieki nad opuszczo
nymi dworami, pałacami i parkami przydworskimi", 
„udzielanie pomocy w zakresie opieki nad grobami 
ziemiańskimi” i „zbieranie dokumentów dotyczących 
rodzin ziemiańskich oraz majątków ziemskich”. 
Twórcy PTZ zapewniają, że nie mają zamiaru odbie
rać ziemi zabranej im i podzielonej przez reformę 
rolną, a zwrot majątku może nastąpić tam, gdzie 
„jest to fizycznie możliwe i gospodarczo uzasadnio
ne”. Sprawa sprowadza się więc praktycznie do 
dworów i pałaców, parków, nie zawsze już zabudo
wy gospodarczej.

Z radością witamy sojusznika w walce o zachowa
nie narodowej kultury i tradycji. Bo rzeczywiście, jak 
dotychczas tylko red. Bohdan Stypułkowski i „Spo
tkania z Zabytkami” znajdowały się na placu tego 
boju. „W okresie istnienia PRL pojęcie przyjaciela 
dworu praktycznie nie istniało, bowiem sam dwór 
był skazany na zagładę (...)”- czytamy w pierwszym 
numerze „Ziemianina", redagowanego i wydawane
go przez p. Piotra Rogóyskiego — „Gdyby jednak 
dobrze przyjrzeć się całej epoce PRL, to wobec po
wyższych stwierdzeń mamy wyraźne wyjątki, z któ
rych na plan pierwszy wysuwa się publicystyka p. 
red. Bohdana Stypulkowskiego z red. »Życia War- 
szawy« oraz zespół dwumiesięcznika »Spotkania z 
Zabytkami«”.

(fot. Karol Gutt mej er)

Liczymy na to, że byli ziemianie podejdą do 
swoich siedzib z kulturą i poszanowaniem tradycji. I 
nawet wtedy, gdy te siedziby będą znajdowały się w

ruinie i wymagały rekonstrukcji, nie wpadną na po
mysł wybudowania w miejscu dworu pseudonowo- 
czesnego pawilonu czy willi wykładanej barwnymi 
szkiełkami. Bowiem jak dwory w Polsce wyglądają - 
wszyscy wiedzą (zob. zdjęcie). Przed takim straszli
wie zdewastowanym dworem stoi ojciec z synkiem, 
który pyta: „Co tu było, tato?” „Dwór”. „A co jest 
teraz?” „Obiekt zabytkowy...”



Jan P. Pruszyński

Gniazda rodzinne

Zycie 
w polskim 

dworze
Rozmaite czynności odnoszące się do ochrony 

zabytków noszą miano konserwacji, tj. zachowania, 
rewaloryzacji - przywrócenia wartości, rekonstrukcji 

wreszcie. Według Viollet-le-Duca nie oznacza ona 
utrzymania, naprawy lub przeróbki zabytku, ale 

„doprowadzenie go do stanu kompletnego, który być 
może nigdy nie istnia ł”‘. Godzimy się na 

rekonstrukcję zabytku, choć to działanie przypomina 
tworzenie muzealnego dinozaura z resztek szkieletu, 

gipsu i z naszej wyobraźni. Odbudowujemy, 
rekonstruujemy czy rewaloryzujemy budowlę zgodnie 

z jej pierwotnym przeznaczeniem lub dla zupełnie 
innych celów.

Z
amierzenie to w warunkach polskich jest 
szczególnie trudne do wykonania. Zabory, 
wojny, powstania, wreszcie polityka rządzą
cych Polską od niespełna półwiecza przyzwy
czaiły nas do tymczasowości naszych siedzib, 
które w założeniu nigdy nie miały się stać domami mieszka

lnymi rodzin wielopokoleniowych. Z własnej inwencji - 
podbudowanej literaturą historyczną - wznosimy mury, 
kryjemy dach dachówką lub gontem. Z buszu dzikokrzewu 
zaczynają wyłaniać się perspektywy parku krajobrazowe
go. To bardzo wiele, ale nie na tym kończy się rekonstruk
cja, lecz jej najłatwiejsza część, w której dysponujemy fo
tografiami, rycinami lub analogiami stylowymi.

Odnawiamy siedziby, które w ciągu wieków były przebu
dowywane, uzupełniane, przerabiane zgodnie z modą, gu
stami i możliwościami płatniczymi ich właścicieli, i nie ma 
w tym nic złego, że chcemy dodając coś od nas. wyposażyć 
obiekt w urządzenia techniczne końca XX w. To tylko dzi
wactwo właścicieli Siesik - zamku gotyckiego na Litwie - 
decydowało o braku elektryczności. Podobnie nieuzasad
niona była krytyka modernizacji sieci sanitarnej Łańcuta, 
choć z pewnością łazienki, zwłaszcza w tej liczbie, były 
Czymś polskiemu pałacowi obcym. Możemy zmienić sys
tem ogrzewania, przenieść do wnętrza dworu kuchnię, któ
ra znajdowała się w odległym budynku, urządzić wreszcie 
salon, jadalnię, bibliotekę, pokoje dziecinne i gościnne, uży
wając do tego celu oryginalnych mebli, ich stylowych kopii 
lub nam współczesnych wytworów. Zdani jesteśmy na do
mysły, gdyż nie zachowały się w oryginalnym kształcie 
wnętrza dworów nawet z XIX w., że o dawniejszych nie 
wspomnimy. Tendencje do tworzenia muzeów w zabytko
wych rezydencjach spowodowały przepełnienie ich sal 
krzesłami i kanapkami, biureczkami i sekreterami. Z reguły 
brak w nich innych mebli, wskazujących, że mieszkali tu 
ongiś żywi ludzie. Scenografowie filmowi uparli się przeła
dowywać wnętrza meblami, zdobić tapiseriami i kilimami. 
Obowiązkowa chusta śląska na ścianie, na niej ryngraf i 
dwie skrzyżowane szable mają być według nich archety
pem, gdy są jedynie symbolem - teatralną dekoracją mają
cą niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dwór polski co
raz częściej przypomina pałac w miniaturze - posadzką, 
meblami, drapowanymi firankami, tymczasem dawne wnę
trza pałacowe przypominały dwory, rzadko zaś odwrot
nie.

Jeżeli tyle trudności mamy z rekonstrukcją materialnych 
składników naszej siedziby, cóż mówić o obyczaju! Każdy 
z minionych wieków nawarstwiał zwyczaje, przesądy, ge
sty, akceptowane lub zapomniane, ani jednolite dla całej 
Polski, ani dla wszystkich jej mieszkańców. Znamienne jest, 
że mieszczaństwo polskie doczekało się licznych i grunto
wnych monografii, że biorąc za przedmiot badań lud polski 
etnografowie i etnologowie zebrali imponujący zasób wia
domości tyczących stroju, sprzętów, życia codziennego i 
świąt, pieśni i przysłów, gdy obyczajowość szlachty pol
skiej, warstwy liczącej około 25% społeczeństwa i bardzo 
zróżnicowanej pod względem majątku, wykształcenia, as
piracji i kultury, pozostając przedmiotem nie zawsze słusz
nej krytyki i nie zawsze prawdziwych argumentów - jest w 
gruncie rzeczy mało znana. Gdyby współczesnemu nam i 
jako tako wykształconemu Polakowi zadać pytanie, z czym 
kojarzy mu się słowo szlachcic - wymieniłby sumiaste 
wąsy, szablę, pas kontuszowy (zwany najczęściej słuckim), 
sygnet i mocną głowę pozwalającą na wychylanie ogrom
nych ilości wina podczas równie obfitych uczt, choć właśnie 
dokładność ich opisu świadczy, że były czymś nadzwyczaj
nym i rzadkim we wcale niebogatym życiu codziennym. Co 
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do cech osobistych oscylujemy między idealizacją a dema
gogiczną krytyką opartą na przerysowanych obrazach lite
rackich. „Pałasikujący” - jak pisał Norwid - warchoł, utra- 
cjusz, sejmikowy rębajło o niewielkich potrzebach kultura
lnych i wątpliwej próby patriotyzmie, czy służący Ojczyź
nie, wierny danemu słowu, gościnny, zapobiegliwy, dobry 
ojciec, mąż i gospodarz? Jakiekolwiek próby statystyczne
go podziału nie miałyby sensu. Sienkiewiczowski Wrzesz- 
czowicz twierdzący, iż „jeno szaleni, swawolni, źli i prze- 
dajni ziemię tę zamieszkują”2- to advocatus diaboli na pro
cesie dowodzącym szlachetności Polaków. Nic dziwnego, 
powieść tę napisano „ku pokrzepieniu serc”. Podobnie ba
jeczne, pisane z nostalgicznym wspomnieniem „kraju lat 
dziecinnych"strofy Pana Tadeusza muszą być przyjmowa
ne cum grano salis. Większość prac dotyczących obyczajo
wości, z fundamentalnym dziełem Bystronia' - to istne silva 
rerum wiadomości i przypuszczeń, fundamentalnych prawd 
i drobiazgów, wydarzeń kiedyś tam w historii i gdzieś tam 
w Polsce. A przecież okres badany przez Bystronia - to 
trzy wieki, a obszar - to ziemie największego wówczas 
państwa europejskiego.

Tradycja - to nie preparat laboratoryjny o niezmiennych 
cechach. Obyczaj - to nie jednolity wzorzec sprawdzający 
się w każdych warunkach. Obfita literatura obyczajowa, że 
wymienimy tu tylko Żywot człowieka poczciwego Mikoła
ja Reja, Opoczciwem wychowaniu dziatek Marcina Kwiat
kowskiego czy wspaniałą Rozmowę Polaka z Włochem 
Łukasza Górnickiego, odgrywała rolę ważniejszą niż póź
niejsze, wywodzące się z etykiety dworskiej podręczniki 
savoir vivre’u. Ta literatura umoralniająca, łagodząca oby
czaje, odwołująca się do lepszych stron natury ludzkiej, 
szła w parze z zapomnianymi dziś przepisami prawa, któ
rego największymi wadami były pobłażliwość i niedostatki 
wykonawstwa. Silniej jeszcze od prawa oddziaływał oby
czaj, narzucając wzorce i sposoby działania pod rygorem 
ostracyzmu towarzyskiego i dezaprobaty społecznej, od
działując często znacznie silniej niż prawo. Straszliwy zais
te opis obyczajów, który wyszedł spod pióra Władysława 

Łozińskiego4 jest, co podkreśla sam autor, równie niepełny 
jak stronniczy, gdyż oparty jedynie na aktach sądowych i to 
najgorzej zorganizowanej prowincji Polski - jej ziem 
wschodnich, narażonych na ciągłe wojny, napady i znisz
czenia. Nie usiłujmy więc wraz z zabytkiem wskrzeszać 
form życia związanych z systemami politycznymi, gospo
darczymi i rzeczywistością społeczną wieków minionych. 
„Rzeka, do której wchodzimy raz drugi - nie jest już tą 
samą rzeką”, jak ponoć rzekł Heraklit, ale i my jesteśmy 
inni.

Dwór polski był samowystarczalny. Poza przed
miotami luksusu i zbytku sprowadzanymi z obcych krajów 
w zamian za zboże, potaż, drewno, a następnie jeszcze 
cukier - do początku naszego wieku produkował więk
szość dóbr niezbędnych do egzystencji, w tym całość żyw
ności. Był mikrokosmosem, na którego orbitach, zgodnie z 
ustalonym zwyczajem i hierarchią, krążyły rozmaitej jas
ności planety - ksiądz i karczmarz, ekonom i rękodajny, 
goście i rezydenci. Kościół, karczma, dwór, cmentarz i wieś 
były systemem zamkniętym, stanowiły strony tego samego 
niepisanego kontraktu i były wzajemnie sobie niezbędne. 
Ludność wsi wykonywała pracę równie nędznie wynagra
dzaną jak w ówczesnych miastach, dwór zaś spełniał funk
cje należące dziś do nadmiernie rozbudowanej administra
cji publicznej. Ten patriarchalny i sielski obraz, jeżeli nawet 
wyimaginowany, powodował katastroficzne przeświadcze
nie o trwałości tego „najlepszego ze światów" - gdy nad
chodząca ostatnia wojna zagroziła jego istnieniu. Zrekon
struować dekoracje jest łatwo, ale czy znajdą się żywi 
ludzie, którzy mogą przekonywająco i naturalnie odgrywać 
swe role? Jeśli sądzimy, że wykup lub zwrot zabytków 
pozostających od wojny w gestii państwa i jego organizacji 
automatycznie przywróci niektóre z układów społecznych i 
rozwiąże problemy konserwatorskie - to popełniamy błąd, 
który w skutkach może dla zabytków - dokumentów na
szej kultury - okazać się równie groźny, jak „dzikie nied
balstwo"5 przypadkowych użytkowników. Między zamoż
nym właścicielem ziemskim (a było ich z początkiem nasze-
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go wieku kilkudziesięciu) zlecającym gospodarkę rządcy i 
spędzającym czas za granicą, ziemianinem przywiązanym 
do ziemi nie tylko tradycją, ale kłopotami i potrzebami 
pekuniarnymi i niewiele różniącym się od chłopa szlachci
cem zaściankowym - różnica była mniejsza niż między 
lekarzami, artystami, inżynierami i obrotnymi biznesmena
mi wchodzącymi w posiadanie dworów, dworków, pała
ców, a nawet zamków. Tamci związani byli często, choć nie 
zawsze, właśnie tradycją i obyczajowością swego wieku, 
przywiązaniem do ziemi i do przodków, pracą dla następ
nych pokoleń i swoistym esprit de corps wyrodzonym na
stępnie w tragikomiczny kodeks honorowy. Nowi właści
ciele, niezależnie od pochodzenia, są sami sobie przodkami. 
Zaczynają od początku i muszą rekonstruować nie tylko 
dom, ale z gęstwy obyczajów wydobyć te, które są godne 
zachowania, i które dadzą się zastosować we współczes
nym świecie.



1.2. Polski szlachcic (1) i polska szlach
cianka (2) z 1630 r. (akwaforty K. W. Kieli- 
sińskiego w zb. Czartoryskich)
3.4.5. Obrazy malarki polskich dworów 
Bronisławy Rychter-Janowskiej (1868 
-1953): „Święcone” (3), „Przy szpinecie" 
(4) oraz „W starym dworku" (5)
6. Kwestarz we dworze (drzeworyt z „Ty
godnika Ilustrowanego", nr 170, 1879, 
według obrazu L. Lóflera)
7.8. Rotmistrz Władysław Belina Prażmo- 
wski przed dworem w Zagaju w styczniu 
1915 r. (7) i przyjazd gości do dworu w 
Tarnawie (przed 1939 r.) (8)
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Nie podejmuję się dokonać tu opisu zwyczajów związa
nych z poszczególnymi świętami. Komu to potrzebne, 
niech sięgnie po Rok polski Zofii Kossak, po jeden z licz
nych poradników dobrego wychowania, po znane sobie 
przykłady dotyczące np. gościnności, rzetelności i dotrzy
mywania słowa, budując swój mały świat tak, jak uważa to 
za najwłaściwsze6.

Nie należy jednak zapominać, że minione półwiecze pozo
stawiło ślad w ludzkich zachowaniach. Anonimy do zasłu
żonego obrońcy zabytków red. B. Stypułkowskiego w „Ży
ciu Warszawy” są nader wymowną mieszaniną prymitywiz
mu, zaciekłości i zawiści, fałszywych informacji i zafałszo
wanej historii, ale niełatwo jest takie poglądy zmienić: 
„Mamy różnych wycirusów, potomków Jaśnie Oświeco
nych Państwa, którzy na chama wrabiają nam swoją kultu
rę. Przez cale wieki jeździli, bawili się. hulali, a teraz .... 
żerują na nas. Czemu się nas czepiają i o naszą kulturę się 
troszczą. My sobie tego nie życzymy”7. „Dworów i pałaców 
wskrzeszać nie chcemy, bo co to za kultura tych panów, że 
budowali przepych swoich pałaców ludźmi głodnymi (!) 
mieszkającymi obok tych pałaców w lepiankach i czwora
kach, a orgie wyprawiające się w tych pałacach są zacho
wane w ludzkich umysłach. Chce pan pokazywać kulturę 
tych Panów, którzy dręczyli i uciskali naród. Dzisiaj jeszcze 
utrzymywać za to ich dwory?”*. Nie lekceważmy tych opi
nii mimo ich prymitywizmu i tendencji wynikającej z leni
nowskiego poglądu, iż „kultura narodowa to kultura ob
szarników, klechów i burżuazji”, na której gruzach miano 
zbudować nową „kulturę proletariacką"9. Nie tylko mani
pulowanie historią i odbudowa zabytków- dekoracji oraz - 
łagodnie mówiąc - nieprzychylny stosunek do byłych właś
cicieli pałaców i dworów będą jeszcze długo kształtować 
opinię publiczną. Spauperyzowane społeczeństwo nadal z 
niechęcią i zawiścią, być może nie podlewaną już propa
gandowym sosem, będzie spoglądać na restaurowany w 
okolicy pałac, dwór lub inną rezydencję, tak odbiegającą 
od tzw. projektu typowego. Niechęć ta tym większa, im 
większa obcość właściciela i dotychczasowych mieszkań
ców, im większa dysproporcja majątkowa i izolacja.

Układ stosunków sąsiedzkich zależy jedynie od charakteru 
nowego właściciela, formy nabycia własności i wysokości 
wzniesionego muru w znaczeniu dosłownym i przenośnym. 
Istnieją jednak imponderabilia wielekroć ważniejsze, które 
- nawet jeśli nie zawsze przestrzegane - kształtowały wyo
brażenie o narodzie szlacheckim i nadawały kształt życiu w 
polskim dworze.

Pierwszą z nich była służba Ojczyźnie. Przez wieki 
uważana ona była za cnotę najwyższą, naturalną powin
ność obywatelską, i nie tylko zacierała banicję i infamię 
będącą wynikiem złych czynów, ale przysparzała majątku i 
sławy, pchając Polaków na wszystkie pola bitewne świata. 
Ofiarność nie kończyła się na służbie z bronią w ręku. Nie 
starczyłoby tu miejsca na wyliczenie wszystkich fundacji 
świeckich i religijnych, wszystkich donatyw i zapisów, da
rów na skarb narodowy, na szkoły i uniwersytety, akademie 
i biblioteki, klasztory i kościoły wreszcie. Dlaczego tak się 
działo? Przecież nie było to nakazane prawem i wymusza
ne systemem podatkowym, ale po prostu stanowiło natura
lny obowiązek. Przecież większość obiektów będących w 
dzisiejszym pojęciu zabytkami naszej kultury powstało z 
indywidualnych inicjatyw ludzi, którzy zdawali sobie spra
wę, że tak czynić należy. Jak ogromna różnica między nimi 
i osobami, które w naszych czasach znalazły się u władzy 
traktowanej jedynie jako źródło korzyści osobistych!

Druga cecha - to godność stanu, poczucie łączności z 
pokoleniami, które odeszły i tymi, które przyjdą. Bajeczne 
elukubracje herbarzy, zabawne wywody rodzinne - nie 
były bez znaczenia. Zmuszały do życia godnego. Rozple
nione w czasach saskich ubieganie się o godności i honory 
bez należytej podstawy nie zmieniło postaw większości 
społeczeństwa i wysokiej próby jego patriotyzmu, czego 
licznych dowodów dostarczają przekazy historyczne.

Z godności wynikała cecha trzecia: wierność danemu 
słowu: „Verbum nobile debet esse stabile". Mijanie się z 
prawdą, fantazjowanie i koloryzowanie, tak barwnie wy
stępujące na kartach pamiętników, nie zaprzeczało praw
domówności w sprawach podstawowych. Czy nie dlatego 
mamy tyle trudności z dochodzeniem praw, że większość 
kontraktów cywilnoprawnych zawierana była na słowo? 
Czyż należy się dziwić, że tak często braliśmy cięgi od 
kłamliwych polityków, oszukańczych rządów i szalbier- 
czych władców ościennych?

Cechą być może najczęściej podkreślaną była gościn
ność. „Gość w dom - Bóg w dom”, obraza gościa była 
ciężkim wykroczeniem. Gościnności doświadczali nie tylko 
liczni i przypadkowi goście, ale i wysłużeni żołnierze, dale
cy i niezaradni krewniacy, ludzie starzy i niemajętni, któ
rych obecna zorganizowana opieka społeczna spycha na 
margines życia. Na temat staropolskiej gościnności, bezin
teresownej i szczerej, można by napisać wiele, podając 
przykłady tak odległe w czasie, jak i dotyczące lat drugiej 
wojny i okupacji.

W katalogu podstawowych cech obyczajowych nie może 
zabraknąć miejsca i na swoistą polską pobożność, często 
wyśmiewaną, uważaną za nietolerancyjną przez ludzi, któ
rych tolerancja wobec odmiennych poglądów doprowadzi
ła do wyniszczenia całych narodów i grup społecznych. 
Pomawianie o klerykalizm, religianctwo, obskurantyzm i 
wstecznictwo jest skuteczną bronią przeciw tym, których 
wiara bywa dziecinna i naiwna, ale nie można ukryć faktu, 
że religia katolicka nie była, jak w wielu innych krajach, 
religią państwową, ale narodową, że na jej fundamencie 
rosła nasza kultura i materialna, i polityczna, że stanowiła 
obyczajowe centrum tradycji.

Można ten katalog rozszerzyć rozważaniami dotyczącymi 
paternalizmu, w wyniku którego niekwestionowanej wła
dzy pana domu podlegali wszyscy - od członków rodziny, 
przez służbę i pracowników, aż po psy podwórzowe.

Młodemu pokoleniu Polaków, którym wymienione cechy 
obyczajowości zastąpiono figurami retorycznymi w rodza
ju walki klas, internacjonalizmu i wyzysku człowieka przez 
człowieka, którym ojczyznę zastąpiono partią polityczną, 
których wreszcie dostęp do świata i jego spraw równy był 
chyba tylko wewnętrznej izolacji swych przodków - trud
no pojąć rzeczy najprostsze. Wychowani w warunkach nie
tolerancji jesteśmy nietolerancyjni, traktowani nieuczciwie 
nie poczuwamy się do uczciwości, nauczeni - wstydzimy się 
przeszłości, zmieniający miejsce zamieszkania w poszuki
waniu środków do życia nie jesteśmy przywiązani do domu 
rodzinnego - gdyż ten najczęściej nie istnieje. Próba rekon
strukcji obyczajów jest więc znacznie trudniejsza niżby to 
się mogło z pozoru wydawać. To zlepianie lustra z ułam
ków, mimo przeświadczenia, że odbity w nim obraz nigdy 
nie będzie doskonały.

Za to, że nasz obraz przeszłości podobny jest do potrza
skanego zwierciadła, winić musimy nie tylko wojny, niewo
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lę, kataklizmy, których nie szczędziły nam dzieje. Zniszcze
niu uległy materialne dowody naszej historii, a nasza nowo
czesna wędrówka ludów porozrzucała nas daleko od 
miejsc naszego urodzenia, od naszych rodzinnych domów. 
Część winy ponosi szkoła, zohydzająca lub spłaszczająca 
przeszłość, ucząca jedynie dat i wybranych wygodnych fak
tów uzasadniających z góry postawione tezy. Młode poko
lenie, które chciałoby poznać życie swych przodków, uczy 
się zamiast tego o bitwach i traktatach, nic nie wiedząc o 
mentalności, zainteresowaniach intelektualnych, poziomie 
kulturalnym, a choćby-gustach i modach ludzi kiedyś żyją- 
cych, cieszących się dniem codziennym, troszczących się o 
byt materialny, tak samo dobrych i złych jednocześnie, jak 
ich następcy. Obyczajowość znalazła się w kręgu zaintere
sowań naukowców, biorących za przedmiot badań „ongiś”, 
jakąś bliżej nieokreśloną, sięgającą wstecz o kilka wieków 
mityczną przeszłość, syntetyzujących życie codzienne, cno
ty i wady, religijność i stan zdrowia, stosunki rodzinne - na 
podstawie dokumentów lub wcześniej pisanych prac. 
Przyjmują, powtarzają lub odrzucają tezy o wyjątkowości 
narodu polskiego, jego szczególnym miejscu w Europie lub 
przeciwnie - mianują ten naród „chorym człowiekiem Eu
ropy”. Nieprofesjonaliście trudno jest przebrnąć przez 
gąszcz faktów i opisów, wydobyć z obfitej literatury to, co 
w jego pojęciu ukazywałoby obraz przeszłości możliwie 
najprawdziwiej. Znawca obyczajów staropolskich - prof. 
Zbigniew Kuchowicz twierdzi, że „potoczna wiedza o daw
nej obyczajowości kształtowana jest do dziś przede 
wszystkim przez artystyczne wizje literackie, malarskie, os
tatnio nawet filmowe”,°. Dziś jednak życie toczy się prędzej 
i naszą miarę przykładamy do życia naszych przodków, 
wymierzonego kalendarzem pór roku, robót gospodar
skich, świąt i uroczystości rodzinnych, jarmarków, a niekie
dy wojen przedzielonych dłuższymi lub krótszymi okre
sami życia spokojnego, nawet monotonnego.

Kopalnią wiedzy są kalendarze staropolskie, zawierające 
wiadomości przydatne w każdej potrzebie, gospodarskie, 
religijne, rodzinne, dobre rady i przesądy. Niekiedy są to 
równocześnie podręczniki syntetycznie szeregujące porzą
dek prac, jak dziś już mało znane Memoriale oeconomicum 
T. Zawackiego, w którym enumeratywnie wyliczono 
wszystkie ważne czynności gospodarskie11. Czytamy więc 
w nim kiedy siać i żąć, kiedy łowić ryby, odbierać długi, 
rozpoczynać budowę, doglądać sadu, sprzedawać produk
ty... Młodszy o dwa wieki Piast czyli pamiętnik ekonomicz
ny służy temuż celowi, a jego liczne tomiki znajdowały się 
do niedawna w każdej prawie bibliotece dworskiej. Traktu
jąc takie książki z najstarszą Oeconomią J. Seklucjana12 
jako dokument obyczaju, możemy jedynie zastanawiać się. 
czy przyszli badacze naszych czasów będą szukać wiado
mości o nas np. w podręczniku ekonomii politycznej socja
lizmu?

Święta kościelne i uroczystości rodzinne - to znów odręb
ny rozdział obyczajowości. Nerwowo kupując choinkę i 
karpia, prezenty i słodycze, licząc pieniądze i możliwych 
gości, nie zastanawiamy się nad tym, że Gody - bo taka 
była staropolska nazwa - to okres długi, dwumiesięczny, 
rozpoczynający się roratnymi świecami niesionymi w za
dymkę do oddalonego kościoła i takimiż świecami zakoń
czony na Gromniczną, gdy wilki podchodzą pod osypane 
śniegiem domy, że przygotowania do Wilii - wieczerzy 
rodzinnej dotyczyły nie tylko, ani przede wszystkim, jej 
strony kulinarnej, że dzielenie się opłatkiem położyło kres 
niejednej zwadzie, a nakrycie dla panów Zagórskich wyra
żało rzeczywistą gotowość przyjęcia pod dach wędrowca. 
Podobnie poprzedzający Wielką Noc okres postu, obser

wowanego z nieznaną dziś surowością, kończyło nie wiel
kie obżarstwo, jakie chcemy widzieć w opisach stołów ugi
nających się pod babami, pieczonymi prosiętami i pisanka
mi. W pięknym opowiadaniu Zofii Kossak Przy święconem 
znów widzimy, jaki wpływ wywierało święto Zmartwych
wstania na kłótliwą, ale skłonną do przebaczania szlachtę15. 
A śluby, chrzty, wybieranie rodziców chrzestnych i druż
bów, a związki rodzinne, wielopokoleniowe i nieraz trudne 
do sprecyzowania - dziś można prześledzić jedynie w nie
licznych pamiętnikach oddających barwę lat minionych, o- 
zdobionych tysiącem szczegółów obyczajowych, że wy
mienimy choćby pamiętniki Kossaka lub Makowieckiego14. 
Rekonstruując więc dwór czy pałac, dobierając doń meble i 
szczegóły wyposażenia, nie naśladujmy niewolniczo jedne
go wzorca stylowego. Postarajmy się dowiedzieć czegoś o 
ziemi, której mieszkańcami właśnie się staliśmy, gromadź
my wiedzę książkową i tę przekazaną przez żyjących jesz
cze ludzi. Nie chodzi przecież o stworzenie muzeum, w któ
rym żywi ludzie będą udawać eksponaty lub odgrywać role 
sceniczne, ale o próbę nawiązania ciągłości tradycji, o pró
bę rekonstrukcji obyczaju - tu z konieczności jedynie na
szkicowaną.

Jan P. Pruszyński

Przypisy
1. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisone de /'architecture franęaise, t. 
IX, Paris 1868, s. 14.
2. Ił. Sienkiewicz. Potop, Warszawa 1966, t. II, s. 148-149.
3. J. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI- 
XVIII. Trzaska. Evert i Michalski. Warszawa br.
4. W. Łoziński, Prawem i Lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w 
pierwszej połowie XVII wieku. Kraków 1957.
5. Ibidem, s. 121: „Nie Tatarzy to sami, nie Kozacy, nie Szwedzi 
tylko poniszczyli nasze wspaniale zamki, nie sam ząb czasu, nie 
sam ogień, nie same klęski publiczne w pustkowie i gruzy obróciły 
monumentalne wielkopańskie rezydencje - w bardzo znacznej, 
jeśli nie równej mierze padly one ofiarą dzikiego zaiste niedbals
twa. chciwości i wandalizmu niesumiennych dzierżawców, którym 
dostały się w opiekę i czasowe posiadanie".
6. Z. Kossak, Rok polski. Obyczaj i wiara. Warszawa 1974 oraz np. 
Baronowa Staffe, Zwyczaje towarzyskie. Lwów 1898; Zwyczaje 
towarzyskie w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte. Księg. 
Podhalańska w Zakopanem, bez r.; Maria z Colonna Walewskich 
Wielopolska, Obyczaje towarzyskie. Lwów 1938.
7. Zabytkom na odsiecz, „Życie Warszawy", nr 290. 12 XII 1981 
oraz Rendez vous z zabytkami, „Spotkania z Zabytkami”, nr 10, 
1982, s. 26.
8. „Życie Warszawy", nr 263, 1987 oraz I po szkodzie głupi......Spo
tkania z Zabytkami”, nr 4, 1987, s. 23.
9. Lenin, Uwagi krytyczne w kwestii narodowej. Dzieła, t. XX. s.
9.
10. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 
1975, s. 7.
11. Theodora Zawackiego z domu Rogala Szlachcica Polskiego 
MEMORIALE Oeconomicum abo Pamięć roboty wszelakiego do
zoru Gospodarskiego każdego Mieśiąca y iako się Gospodarz rzą
dzić ma dla zdrowia. Do Kalendarz!! wiecznego Gospodarskiego y 
Oeconomiey abo Księgi domowey Gospodarskiey tegoż Authora 
należąca, Kraków J. Sybeneycher 1616, przedr. Kraków 1891.
12. J. Seklucyan, Oeconomią albo gospodarstwo to iest nauka iako 
się wszelki krzescianski człowiek w gospodarstwie sprawować ma, 
Królewiec 1546, przedr. Kraków 1890.
13. Z. Kossak, Przy święconem, (w): J. Balicki i St. Maykowski, 
„Mówią wieki”, Lwów 1938, s. 39-44.
14. W. Kossak, Wspomnienia, Warszawa 1971; St. Makowiecki, 
Mamałyga czyli słońce na stole, Kraków 1976.

7



Krzysztof Nowiński

„Soc-pałac”
Znajomy Rosjanin, mieszkaniec Kijowa, kiedy 

kilka lat temu po raz pierwszy zbliżał się do 
Warszawy, na widok coraz wyraźniejszej 

panoramy miasta, krzyknął: „jak w Kijowie!!!” 
Zobaczył bowiem oświetlony słońcem, 

wyrastający ponad zabudowę szczyt Pałacu 
Kultury i Nauki. Gdyby pochodził z innego 

radzieckiego miasta, okrzyk byłby zapewne taki 
sam, tylko inna nazwa! I to jest właśnie to, co tak 
bardzo nas, Polaków, denerwowało i denerwuje - 

architektoniczna „urawniłowka” realizmu 
socjalistycznego.

T
eoretycy architektury wywodzą socrealizm z 
modernizmu lat dwudziestych, który w tym 
czasie stał się „wyznaniem wiary w przyszły 
świat szczęścia, do którego drogi wiodły przez 
totalną zmianę istniejącego porządku" (J. Wu
jek. Mity i utopie architektury XX wieku. War
szawa 1986). Ale w socjalistycznym realizmie (formuła uży

ta po raz pierwszy na zebraniu literatów moskiewskich w 
1932 r. przez, pisarza Iwana Grońskiego, usankcjonowana 
przez Stalina w tym samym roku) czynnikami nadrzędnymi 
były racje polityczne, partyjne i wychowawcze, zaś jego 
główne założenie m.in. w wypadku architektury i dzieł sztu
ki brzmiało: „socjalistyczne w treści, narodowe w formie". 
Ideologia socrealizmu zaważyła na obrazie wielu naszych 
miast monumentalnymi, wręcz totalitarnymi budowlami. 
Socrealizm był bowiem uznawany „za jedyną naukowo 
sprawdzalną metodę twórczą" (]. Kębłowski, Dzieje sztuki 
polskiej, Warszawa 1987). której podstawowymi elementa
mi były: materialistyczny pogląd na świat, optymizm (urzę
dowy!) i socjalistyczny romantyzm. W estetyce treść miała 
przeważać nad formą lub co najwyżej zrównywać się z 
nią.

W 1950 r. - w ramach procesu likwidacji prywatnych prak
tyk architektonicznych - powstał Komitet Koordynacyjny 
Biur Projektowych Warszawy, który zorganizował pokaz 
prac tych biur. Zaprezentowano 156 uprzednio wyselekcjo
nowanych projektów architektonicznych, które miały od 
tej pory stanowić jedyne wzorce dla masowej realizacji. 
Dziś zgroza ogarnia, kiedy ogląda się albumy z lat pięć
dziesiątych z projektami przyszłej socjalistycznej Warsza
wy! Na szczęście niewiele z tego zdołano urzeczywistnić. 
Jednocześnie toczył się proces, który niestety przebiega 
jeszcze dzisiaj (może już z innych przyczyn): likwidacja 
starych kamienic lub „tylko” usuwanie z nich dawnej deko
racji. Była to tzw. modernizacja - biurokratyczne hasło cał
kowitej unifikacji zabudowy. W Warszawie przykładem 
jest Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, o której w 
1955 r. pisał (jednak jakby z pewnym zażenowaniem) 
„Warszawski Kalendarz Ilustrowany”: „MDM. pierwsza 
wielka, całkowicie nowa, jakkolwiek oparta o historyczny 
układ miasta realizacja socjalistyczna". I dalej: ..MDM za
powiada rozmach, w jakim ta nowa Warszawa będzie 
wzrastała (...). Oprawy MDM już nie zdobią budowle zabyt
kowe, dorobek kulturalny dawnych pokoleń. Cała konce
pcja architektoniczna jest nową - pierwszą próbą realizmu 
socjalistycznego w wielkim zespole miejskim". Z przeszłoś
ci miast wołano pozostawiać tę najodleglejszą, zgroma
dzoną w zespołach staromiejskich, nie budzącą zbyt bli
skich skojarzeń. Dziś uważa się, że MDM jest odzwiercied
leniem ówczesnych narodowych tendencji, wykorzystano 
tu bowiem - tak bardzo przez władze popieraną - laicką 
sztukę Odrodzenia (liczne w tym czasie wystawy sztuki tej 
epoki). Prawda jest i taka, że monumentalność zabudowy 
pl. Konstytucji jest zupełnie nieadekwatna do ubogiej tech
nicznie i funkcjonalnie jej treści.

Na gruncie tak pomyślnie rozwijającego się socrealizmu w 
kwietniu 1953 r. podpisana została między rządami ZSRR i 
Polski umowa o budowie Pałacu Kultury i Nauki w War
szawie, „daru ZSRR dla stolicy Polski Ludowej"; zamysł 
tego prezentu zrodził się u Stalina (zmarłego w marcu 1953 
r.) dwa lata wcześniej. W 1955 r. wspomniany „Warszawski 
Kalendarz” informował: „dookoła Pałacu Kultury i Nauki, 
wyznaczającego centrum plastyczne stolicy, jest dziś ol
brzymi plac budowy (...). Tutaj powstaje plac Józefa Stalina 
z otaczającą go zabudową monumentalną (...)". Był to rok 
ukończenia budowy pałacu i likwidacji resztek „burżuazyj- 
nej przeszłości” z ulic: Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej, 
al. Jerozolimskich itd. Uroczyste „przekazanie pałacu naro
dowi polskiemu” odbyło się 21 lipca 1955 r. „Będzie trwał 

tjak miłość do*dziecka, /będzie trwał jak miłość radziecka..." 
t- pisał wówcias... Jan Brzechwa.

Budowla powstała jako jedna z wielu tego rodzaju stawia
nych w większości miast radzieckich, choć pierwowzorem 
dla jej projektanta Lwa Rudniewa był Empire State Buil
ding w Nowym Jorku z lat 1929-1931, oczywiście udekoro
wany w systemie „socu”. Warto dodać, że stalowa kon
strukcja pałacu (stal pochodziła m.in. z płyt niemieckiego 
pancernika „Gneisenau”) była wówczas rzeczywistym o-
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1.2. Widoczny z każdego punktu 
Warszawy, nawet w czasie mgły...

9
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3.4. „Arterie tętniące pełnią bogatego wielobarwnego życia, miejsce wielkich 
masowych zebrań i manifestacji..." (B. Bierut, Sześcioletni plan odbudowy 
Warszawy, Warszawa 1950); tak już w 1955 r. miała wyglądać ul. Marszałko
wska (3) i jej skrzyżowanie z ul. Chmielną (4)
5. Nie wszyscy wiedzą, że przed „darem narodów" istniał projekt budowy 
Centralnego Domu Kultury na nowym „placu Marszałkowskiej" (szerokość 
120 m, długość ponad 1 km)
6.7. Fragmenty „soc-pałacu"; widoczne są pseudorenesansowe attyki i inne 
zdobienia
8.9. Inne akcenty „narodowe": pomnik Mickiewicza (z tyłu widoczne „nowe" w 
PKiN - reklama kantoru) (8) i Kopernika (9)
10. Plac Defilad spod Pałacu Kultury: dzisiaj to wielki parking i bazar, jutro...



OKAZJA I
2.600 m2

Ponadto do wynajęcia:

Informacja • Zarząd PKiN, tel. 20 49 80
1834W

Tylko dla poważnych kontrahentów 
(min. 100.000 zł/m2 miesięcznie).

na Bank, Dom Handlowy, 
Giełdę, 

Centrum Rozrywki. 
Najlepszy adres w Warszawie.

•powierzchnia na reklamę 

•sale wystawowe 

do 4.000 m2 

•sale konferencyjne 

na 130, 300, 

550 osób

•sala koncertowa 

na 550 miejsc 

•sala Kongresowa 

(2.900 miejsc)

11. Po likwidacji w Pałacu Kultury m.in. kin w prasie pojawiły się takie oferty 
(zdjęcia: 1-2, 6-10 - Krzysztof Nowiński, reprod.: 3-5 - Emanuela Cisso- 
wska)

siągnięciem technologicznym. Aby budowla była choć tro
chę „narodowa w formie”, zaproszono do współpracy pol
skich architektów i rzeźbiarzy. I tak m.in. przy wejściu 
głównym znalazły się dwie monumentalne rzeźby: Adama 
Mickiewicza dłuta Stanisława Horno-Poplawskiego i Mi
kołaja Kopernika - dzieło Ludwiki Nitschowej. Przed pała
cem miał stanąć wykonany przez polskich twórców gigan
tyczny posąg Stalina. „Narodowe” są także attyki - trzeba 
je tylko w wyobraźni pomniejszyć i przypomnieć sobie 
renesansowe zwieńczenia kamienic Zamościa, Kazimierza 
czy krakowskich Sukiennic. Kasetonowe stropy w sali 
Kongresowej podobne są do wawelskich, nad sceną strop 
został ozdobiony słuckimi pasami.
„Symbol przyjaźni polsko-radzieckiej”, „wieczny symbol”, 
„pomnik wiecznej przyjaźni”, „dar narodów radzieckich dla 
narodu polskiego"- to tylko kilka cytatów z prasy lat pięć
dziesiątych. Zaś w „drugim obiegu" pałac nazywano „niech
cianym prezentem”, „podrzutkiem", nawet styl budowli ok
reślano jednoznacznie - „stalinowski”. I oczywiście opo
wiadano setki dowcipów.

Ostatnio mówiło się o różnych koncepcjach związanych z 
tą budowlą: pocięciu pałacu na części i rozrzuceniu ich po 
całym placu (architekci z Hongkongu), rozebraniu i wywie
zieniu do Ameryki (miliarder z USA), zrównaniu z ziemią 
(niektórzy Polacy). IBM, Ilbau, Lufthansa, American Airli
nes - oprócz powierzchni, zachodnich kontrahentów przy
ciąga wystrój wewnętrzny, owe marmury, kolumny, szero
kie schody, dębowe drzwi, wielkie sale. Jak w amerykań
skich miastach lat trzydziestych! Faktem jest, że pod mar
murami pałac się sypie... John Kowalczyk - rodak z USA - 
chce założyć spółkę joint venture z miastem (60% akcji), 
zrobić generalny remont (pałac nie był remontowany od 35 
lat!) i zorganizować tu Business Centre dla Europy Środko
wej. Ta oferta jest najpoważniejsza, pan Kowalczyk za
pewnia, że sam nie będzie nic w pałacu zmieniał, uzależnia 
to od władz stolicy. Obecnie za pieniądze J. Kowalczyka

Pałac Kultury i Nauki (dawniej im. Józefa Stalina) 
ma z iglicą (43 m) 234 m wysokości (Empire State 
Building - 381 m, a z masztem TV - 448 m), 42 
kondygnacje, kubaturę 817 000 m3, znajduje się w 
nim 3288 pomieszczeń o łącznej powierzchni 
123 084 m2. Plac Defilad (dawniej plac Józefa Stali
na) ma ponad 16 ha powierzchni, 20 000 m2 ka
miennej mozaiki i stopnie trybuny obliczone na 
30 000 widzów.

trwają prace studialne. W okresie burzenia wszystkiego, co 
związane z komunizmem obawa, że jednak pałac ulegnie 
przeróbkom, wyraża się wieloma listami do redakcji róż
nych czasopism. Ich autorzy protestują przeciw jakimkol
wiek zmianom uważając, że pałac powinien być zachowa
ny w całości jako świadectwo epoki i stylu architektonicz
nego, dają przykłady rzymskich budowli powstałych w ok
resie faszyzmu, których nikt nie niszczy, bo są częścią his
torii miasta. To samo dotyczy Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie. Podejrzenia, że pałac będzie zmieniony nie są 
bez pokrycia - w wielu już wypadkach na terenie naszego 
kraju zbyt dosłownie i bez zastanowienia realizowana jest 
zasada - „kto rządzi teraz, ma także władzę nad przeszłoś
cią”. Posłanka Józefa Hennelowa uważa („Tygodnik Po
wszechny”, nr 33, 1990), że pomiędzy PRL a RP nie może 
być kontynuacji systemowej, „ale w sensie historii - jak naj
bardziej. Historię mamy tę samą i ludzkie dzieła oraz życio
rysy przechodzą z rozdziału w nowy rozdział”. A dalej: 
„Historia PRL jest historią nas wszystkich, wszyscy jeste
śmy w nią wpisani, na różny sposób, za i przeciw, w naj
dziwniejszych meandrach..."
Odrębną sprawą jest los tych kulturalnych i naukowych 
instytucji, które użytkują pałac. Niektóre z nich (np. kina) 
już uległy likwidacji ze względów finansowych, innym e- 
wentualny tzw. obcy kapitał stawia twarde warunki finan
sowe - po prostu muszą przynosić zyski. Użytkownicy pa
łacu zawiązali obronny komitet, a Zarząd PKiN robi co 
może, by ratować obiekt przed całkowitą dekapitalizacją 
techniczną. Muzeum Techniki, teatry, wzorcowa księgarnia 
PAN - to instytucje dobrze zasłużone dla Warszawy i kra
ju. Mamy nadzieję, że znajdzie się wyjście z tej sytuacji, a 
kultura i nauka polska nie poniosą następnych strat.
Nikt nie spodziewał się, że tak obśmiewanej i opluwanej 
warszawskiej budowli przyjdzie nam bronić! Pałac Kultury 
i Nauki - to nie tylko monumentalny przykład realizmu 
socjalistycznego - stylu, który przeszedł do historii. Przez 
35 lat mocno wrósł w panoramę naszej stolicy i stał się jej 
widocznym z każdego miejsca punktem orientacyjnym (a 
także widokowym - na miasto). Oczywiście zupełnie inną 
sprawą jest konieczna, ale odpowiednia w skali zabudowa 
„największego placu Europy", czyli otoczenia PKiN. Będzie 
ona wynikiem międzynarodowego konkursu. Dla zbyt 
drażliwych, samotny dziś pałac stanie się wówczas jednym 
z wielu elementów śródmiejskiej zabudowy, o wartości tym 
większej, że - jakby na to nie patrzeć — ZABYTKOWEJ.

Krzysztof Nowiński
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C
harakterystyczne dla błyskawicznie rozwijają
cej się w drugiej połowie XIX w. Łodzi było 
występowanie wielu stylów nawet w obrębie 
jednego budynku. Warto przy tym zauważyć, 
że eklektyczny charakter budownictwa łódz
kiego nie pozostał bez wpływu na kształt otworów okien

nych i formę odradzającego się wówczas witraża. Paradoks 
polega jednak na tym, że w budynkach secesyjnych rzadko 
znajdują się witraże, a jeśli tak, to nie są to witraże secesyj
ne, zaś w budynkach eklektycznych bądź historyzujących 
spotykamy okna klasyczne z witrażami secesyjnymi. Tak 
jest np. w willi Ernesta Kindermanna przy ul. Piotrkowskiej 
137/139, zbudowanej według planu Gustawa Landau-Gu- 
tentegera w 1907 r. w stylu renesansu włoskiego z elemen
tami baroku. W oknie o renesansowym kształcie znajduje 
się bardzo piękny witraż. Połączenie pseudorenesansowej 
fasady z secesyjnym witrażem nie było przypadkiem, praw
dopodobnie stało się tak na życzenie właściciela. W dobie 
pluralizmu stylowego nie było to zaskakujące i świadczy o 
próbie wprowadzenia w architekturę nowej wartości. O 
tym, że jest to witraż secesyjny świadczy już choćby sam 
rysunek - dwa pływające łabędzie, będące ulubionym (poza 
pawiami) motywem ówczesnych twórców. Oprócz tego 
niesymetrycznie, pejzażowo, lekko z góry ujęty widok na 
staw, a na pierwszym planie kolejny, często spotykany w 
secesji motyw - pałki i inne rośliny wodne. Ciekawe jest tu 
zjawisko oparte na dwojakim wykorzystaniu światła sło
necznego: artysta umieścił nad stawem zachodzące słońce, 
co w chwili faktycznego zachodu słońca daje interesujący 
efekt.

Joanna Mrozowska

Łódzkie 
okna

Niejednokrotnie zdarzało się w historii 
architektury, że poprzednie style traktowane były 

w sposób dla nich krzywdzący. W konsekwencji 
doprowadziło to do wielu zniszczeń, czasami 

bowiem obiekty o niezłych walorach arystycznych 
przebudowywano w duchu nowej mody. Z 

biegiem czasu odkrywamy ponownie ich wartość. 
Niestety, nie zawsze da się uratować to, co 

zostało zapomniane i niedocenione. Szacunek dla 
starej architektury powinien być wartością 

nieprzemijającą. Jednak, aby to było możliwe, 
musimy przede wszystkim umieć to piękno 

zauważyć. Przyzwyczajeni do stałej obecności 
architektury, na ogół po prostu jej nie 

dostrzegamy, a szybkie tempo życia nie pozwala 
na refleksje nad jej znaczeniem. Często zdarza 

się i tak, że do wielu miejsc przeciętnemu 
śmiertelnikowi trudno albo wręcz niemożliwe jest 

się dostać. Tak dzieje się z większością 
pałacyków łódzkich fabrykantów, które kryją w 

sobie piękne wnętrza, a często również wspaniałe 
witraże.

Podobne w charakterze są typowo secesyjne witraże willi 
przy ul. Wólczańskiej 31/33 (willa Leopolda Kindermanna, 
zbudowana według projektu tego samego architekta) - 
pejzaże wodne z żaglówkami, wiatrakiem, wijącymi się 
ścieżkami, nieregularnym brzegiem jeziora. Przedstawiona 
w górnej części witraża na klatce schodowej postać tancer
ki jest także secesyjna zarówno w formie, jak i w barwach. 
Willa przy ul. Wólczańskiej stanowi jedyny w Lodzi przy
kład budynku od podstaw secesyjnego, któremu odpowia
dają okna o secesyjnym wykroju, w dodatku z witrażami i 
ornamentyką zaprojektowanymi w tym samym, secesyj
nym stylu. Wszystko to podkreśla jednorodność stylową, 
tak charakterystyczną dla tej epoki. Poza dążeniem do sta
wiania budowli jednolitych stylowo, secesjoniści uważali, 
że budynki wraz z ich wnętrzami powinny być zaprojekto
wane przez jednego twórcę, aby uwidocznić indywidualną 
manierę artysty. Horta, Gaudi, van de Velde, Mackintosh i 
wielu innych projektowali wnętrza z całym ich wyposaże
niem, nawet ruchomym: kratami, witrażami, boazerią, me
blami, a także wazonami. W willi Kindermanna zauważyć 
można szczegółowe dopracowanie projektu, co było moż
liwe dzięki temu, że budowa trwała przez jeden nieprze
rwany okres, pod nadzorem jednego budowniczego - jed
nocześnie twórcy projektu. W związku z tym także dobrze 
przemyślano usytuowanie witraży. Umieszczone zostały w 
elewacji południowej, co było podyktowane odpowiednim 
wykorzystaniem światła słonecznego. Od tej bowiem stro
ny, z której słońce operuje najdłużej najintensywniejszym 
światłem, ekspozycja witraży jest oczywiście najlepsza.

Natomiast liczne witraże w budynkach przy ul. Piotrko
wskiej (również ten przy ul. Piotrkowskiej 137) usytuowane 
są najczęściej w elewacji zachodniej. Wynikało to z wyty
czenia ulicy wzdłuż osi północ-południe, w związku z czym 
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ściany południowe w większości wypadków stykają się z 
sąsiednimi budynkami. Mimo to i tutaj można było uzyskać 
ładne efekty kolorystyczne w świetle zachodzącego słoń
ca.

Inaczej było w budynkach powstałych dużo wcześniej lub 
w kamienicach czynszowych. Właściciele ich zmieniali się i 
nie przywiązywali do witraży większego znaczenia, tak jak 
nie czynili tego w stosunku do właściwego smaku w wy
stroju wnętrz (zob. J. Popławska, Wielkomiejska zabudowa 
mieszkaniowa Lodzi, „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 1981 
r.). Witraż pojawiał się tam jako echo nowych tendencji 
europejskich, bowiem to właśnie secesji przypisuje się 
wskrzeszenie tej dziedziny sztuki. Rysunek tych witraży nie 
opierał się na motywach grafiki czy malarstwa symbolicz
nego. Występują tu natomiast znaki herbowe, ornamenty, 
wizerunki możnych panów, a także motywy symbolizujące 
różne gałęzie przemysłu włókienniczego (np. ul. Piotrko
wska 272 b, ul. Gdańska 32, pałac Herbsta przy ul. Przę- 
dzalnianej 72, ul. Gdańska 49).

O projektantach tych witraży wiadomo niewiele. Rysunki 
witraży były prawdopodobnie zapożyczane przez archite
któw z wzorników firm witrażowniczych. Kilka z nich pra
cowało w Lodzi, m.in. firmy A. Seilera z Wrocławia i R. 
Schleina z Zittau czy warsztaty św. Łukasza z Warszawy 
oraz Dezyderego Mocznaya ze Zbąszynia. Niektóre z wi
traży mają sygnatury tych firm, a o pochodzeniu pozosta
łych możemy dowiedzieć się z analizy cech i ich porówna
nia. Przykładowo firma Seilera operowała tylko jej właści
wym, mocno nasyconym kolorytem, zaś firma Schleina sto
sowała koloryt bardzo stonowany, dużo ornamentów roś
linnych, postaci wstęgowych, „serpentynowych” tancerek 
itp. Istnieją też nieliczne przykłady witraży wewnętrznych, 
służących wyłącznie efektom dekoracyjnym (wille przy ul. 
Piotrkowskiej 151 i przy ul. Gdańskiej 48).

Zadziwiający jest natomiast fakt, że w budynkach secesyj
nych (poza willą przy ul. Wólczańskiej) nie ma żadnych 
witraży. Przecież zazwyczaj w secesji osiągano odpowiedni 
klimat wszystkimi możliwymi środkami, czyli kształtem o- 
kien, stiukami, tapetami, meblami, rozmieszczeniem oświet
lenia i właśnie witrażami. W tych wypadkach należy przy
puszczać, że takie było życzenie właścicieli willi.

W budowlach z elewacjami o secesyjnej ornamentyce naj
częściej występowały klasyczne, proste okna. Po prostu 
stara fasada przybierając nowy wystrój nie zmieniała swo
jego zasadniczego kształtu, a forma otworu okiennego wy
nikała oczywiście z dawnej konstrukcji. Do najciekawszych 
obiektów należy budynek przy ul. Piotrkowskiej 43, gdzie 
występuje połączenie okna klasycznego z elewacją secesyj
ną. Sam budynek powstał w latach siedemdziesiątych XIX 
w. W 1901 r. przebudowano fasadę według projektu Gusta
wa Landau-Gutentegera, ale zgodnie z wcześniejszą kon
strukcją okna tej elewacji są prostokątne, dwuskrzydłowe, 
ze ślemieniem. Nieznacznym zmianom uległa jedynie sto
larka okienna, co uplastyczniło formę okien i zintegrowało 
je z secesyjną dekoracją fasady. Na największą uwagę za
sługuje okno poddasza w ryzalicie środkowym. Ma ono 
formę trójliścia, który dzielą pnie drzew. Pole nadokienne 
pokryte jest ornamentem roślinnym w postaci konarów 
drzew, a w kluczu znajduje się tarcza herbowa właściciela 
(Oszera Kohna). Analogię do tej formy stanowią: dekora
cja bramy oraz ornamenty okalające pozostałe okna. Zbli

żone w charakterze są: dekoracja wspomnianej już willi 
przy ul. Wólczańskiej 31/33, wieżyczki domu przy ul. Piotr
kowskiej 29 oraz dekoracja budynku przy ul. Piotrkowskiej 
128, gdzie Gutenteger miał swoją pracownię (oba domy 
projektowane przez Gutentegera). Wspomniana kamienica 
przy ul. Piotrkowskiej 128 stanowi przykład występowania 
okna secesyjnego w elewacji secesyjnej. Kształt okien pod
dasza jest tu bardzo podobny do formy okna poddasza 
przy ul. Piotrkowskiej 43. Prawdopodobnie zadecydowała 
o tym jednoczesność powstania tych elewacji i możliwość 
korzystania z powszechnych wzorników. Fasada tego bu
dynku nie była przebudowana, lecz w ostatecznej wersji 
zaprojektowana wraz z całym domem. W związku z tym 
kształty okien mają od początku cechy secesji.

Najśmielszym posunięciem architektonicznym wykazał 
się Piotr Brukalski tworząc projekt budynku przy ul. Piotr
kowskiej 100 a w 1909 r. dla Emila Schmechela i Roesnera, 
którzy urządzili tu sklep z konfekcją. W oknach wystawo
wych założono belgijskie lustrzane szyby, drugą kondygna
cję prawie całkowicie przeszklono, a czterodzielne okno 
zamknięto lukiem koszowym. Poza szybami cechy belgij
skiej architektury ujawniają się w uwidocznieniu żelaznej 
konstrukcji dzielącej otwór okienny drugiej kondygnacji, 
co było typowe dla Horty oraz w usytuowaniu głębokiej 
wnęki w trzeciej kondygnacji ograniczonej żelazną balu
stradą. Jest to również przykład występowania okna sece
syjnego w elewacji secesyjnej.

Dwa kolejne domy mające pewne wspólne cechy dekora
cyjne - to kamienica przy al. Kościuszki 93 oraz willa nr 44 
przy ul. Rewolucji 1905 r. Choć pełniły one zasadniczo róż
ne funkcje (druga z nich była połączeniem prywatnej rezy
dencji z pomieszczeniami przedsiębiorstwa), to pod wzglę
dem ornamentyki, podziałów wewnątrzokiennych, a także 
zbliżonego kształtu portali wejściowych, są do siebie po
dobne. W willi nr 44 przy ul. Rewolucji 1905 r. poszczegól
ne elewacje znacznie się od siebie różnią. Nie zachowały 
się plany budowlane tego obiektu, wiemy jednak, że zostały 
wykonane w 1919 r. przez Szaja Morgulesa. Nieregularny 
obrys bryły wynika z funkcji znajdujących się tam pomiesz
czeń. Od frontu, czyli od strony południowej znajdowały 
się biura kantoru prowadzonego przez właściciela willi - 
Leona Rappaporta. Wymogi użytkowe tych pomieszczeń 
podyktowały sposób rozmieszczenia i kształt okien fasady; 
są to okna w kształcie prostokąta zamkniętego lukiem od
cinkowym. W elewacji zachodniej, której wystrój nie był 
skrępowany rygorami użytkowymi, lepiej widać cechy se
cesyjne. Na dużej, gładkiej płaszczyźnie znajdują się dwa 
ważne elementy: zamknięta ćwierćkolistym łukiem płycina 
z trzema schodkowymi wydłużonymi oknami odpowiada
jącymi znajdującej się wewnątrz klatce schodowej oraz 
sztukatorski element z dekoracją roślinną i geometrycz
ną.

Połączenie okien secesyjnych z klasycznymi w budowli se
cesyjnej występuje w willi z 1900 r. przy ul. Karolewskiej 1. 
Projekt Franciszka Chełmińskiego nosi datę 27/28 sierpnia 
1899 r. Dokładna data jest o tyle istotna, że według dotych
czasowych badań jest to najstarszy w Polsce przykład se
cesji w architekturze. Początkowy plan willi nie odbiegał 
zasadniczo od planów sąsiednich budowli przy ul. Łąkowej 
z przełomu XIX i XX w. Więcej, plan ten nie przewidywał 
w ogóle elewacji secesyjnych, co widoczne jest w projekcie 
elewacji od strony ul. Łąkowej. Elewacja ta przybrała sece-
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syjny wystrój najprawdopodobniej w trakcie budowy, tj. 
jeszcze w tym samym 1899 r. W rezultacie tylko elewacje 
wschodnia i południowa (od ul. Karolewskiej) mają cechy 
secesyjne, w pozostałych zaś wystrój nie uległ zmianie, a 
więc występują obok siebie dwa różne typy okien. Jest to 
niewątpliwie jedna z ładniejszych willi z tego okresu w 
Lodzi. Niestety, jej krasę widać dopiero od niedawna, tj. od 
momentu ukończenia trwającego wiele lat generalnego re
montu.

W Łodzi i w innych miastach dużo jest budynków godnych 
szczególnej uwagi i troski, a bardzo zaniedbanych. Wyma
gają one natychmiastowego remontu. Tynki osypują się 
wraz z detalami ornamentów, a szybki witraży po prostu 
tłuką się i wypadają. Chrońmy więc to, co zostało, abyśmy 
nie stracili tego bezpowrotnie.

Joanna Mrozowska

Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej Joanny Mrozo
wskiej - Okno w łódzkiej architekturze z okresu secesji (1989).

8.9.10. Witraże okienne w willach przy ul. 
Wólczańskiej 31/33 (8). przy ul. Piotrko
wskiej 139 (9) i przy ul. Curie-Skłodo- 
wskiej 11 (10)
(zdjęcia: 1,2 - Joanna Mrozowska, 5,

8-10 - Andrzej Wrzesień)



Artur Dobry

Nasze ulice

Aleja 
Mickiewicza 

w Bydgoszczy
W drugiej połowie XIX w. wzrosło znaczenie 

Bydgoszczy jako ośrodka administracyjnego, co 
spowodowało przypływ do tego miasta znacznego 

kapitału. Nastąpiło wówczas ogromne ożywienie 
gospodarcze i niebywały rozwój przestrzenny. Z 

niewielkiego, prowincjonalnego miasteczka 
Bydgoszcz przekształciła się w potężny ośrodek 

przemysłowy. W ślad za industrializacją 
postępował tak duży wzrost liczby mieszkańców, 

że miasto musiało rozwijać się poza obrębem 
średniowiecznych murów obronnych. W 1851 r. 

przyłączono do Bydgoszczy obszar Przedmieścia 
Gdańskiego i Kujawskiego, okolice Nowego 

Rynku oraz Bocianowo. Napływ ludności (w 1852 
r. liczba mieszkańców - 14 422, a w 1900 r. - już 

50 053) ożywił ruch budowlany na włączonych 
terenach, gdzie powstała zabudowa o charakterze 

miejskim.

W
 końcu XIX w. Stare Miasto, pełniące do

tychczas funkcję centrum, utraciło ją na 
rzecz nowo powstałej dzielnicy po pół
nocnej stronie Brdy. Tu skoncentrował 
się handel, usługi i administracja. Wznie

siono wiele ważnych gmachów państwowych (m.in. budyn
ki władz rejencji, dyrekcji kolei i poczty) i użyteczności 
publicznej (teatr, hotele, szkoły). Rozwijało się również bu
downictwo mieszkaniowe. Na przełomie wieków istniała 
już zwarta zabudowa wzdłuż ulic Gdańskiej, Dworcowej i 
Jagiellońskiej. Przestrzennie zagospodarowano także Bo
cianowo i południowe rejony miasta. Znaczne środki finan
sowe przeznaczyły władze na cele komunalne, z których 
wybudowano gazownię (1860), elektrownię (1896), wodo
ciągi i kanalizację (1899).

Na początku XX w. rozpoczęły się systematyczne działania 
w celu planowego i logicznego rozwoju urbanistycznego 
Bydgoszczy, dotąd zabudowywanej przypadkowo, bez wy
raźnie określonej koncepcji, i pozbawionej architektonicz
nego ładu (np. Bocianowo). Po 1900 r. nie zapełniano już 
długich ulic monotonnymi i szarymi kamienicami. Sylwetkę 
miasta wzbogaciły i urozmaiciły nowe budynki. Najlep
szym przykładem tych tendencji było założenie urbani
styczno-architektoniczne przy al. Biilowa, czyli obecnej al. 
Mickiewicza i ulicach przyległych, wytyczone w północnej 
części Przedmieścia Gdańskiego. Zajmowało ono spory 
obszar pomiędzy ulicami Gdańską (obecnie ul. 1 Maja) i 
Hohenzollernów (obecnie ul. Ossolińskich). Wyróżniała je 
regularność i niepowtarzalność koncepcji, jakiej nie miały 
inne dzielnice Bydgoszczy. Głównym ośrodkiem zespołu 
była tytułowa aleja, zakończona pl. Biilowa (obecnie pl. 
Weyssenhoffa), z którego wychodziły dwie symetrycznie 
rozchodzące się, obsadzone wiązami aleje. W części połud
niowej zespołu, między prostopadłymi do pl. Biilowa ulica
mi Goethego (obecnie ul. 24 Stycznia) i Schillera (obecnie 
ul. Paderewskiego), znajdował się duży skwer z rosarium 
(obecnie Park Kochanowskiego).

Zakrojony na wielką skalę ruch budowlany objął najpierw 
północną pierzeję al. Biilowa. Pierwsze dwie kamienice 
wzniesiono w latach 1903-1904 na rogu ulic Gdańskiej i 
Goethego. W następnych sezonach (1904-1906) zabudo
wano prawie wszystkie jej parcele. Większość terenów, na 
których prowadzono prace, należała do Juliusa Bergera, 
zajmującego się handlem nieruchomościami. Miał on w 
swoich rękach m.in. cegielnię, na budowę której miasto 
udzieliło mu w latach 1904-1913 znacznych kredytów. Au
torem projektów wszystkich budynków wznoszonych na 
jego parcelach był Rudolf Kern, działający w Bydgoszczy 
od początku XX w. We wzniesionej dla siebie kamienicy - 
pierwszej w omawianym zespole, oznaczonej numerem 1 - 
otworzył atelier budowlane. Wielki, trzypiętrowy budynek 
znakomicie charakteryzował twórczość Kerna: rozczłon
kowanie bryły budowli, bogactwo form, operowanie deko
racyjnym detalem (zarówno w typie barokowym, jak i se
cesyjnym) oraz rozplanowanie wnętrz - czasem mało 
przejrzyste, niesymetryczne, lecz zawsze bardzo funkcjo-
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1. Zespół urbanistyczno-architektoniczny przy 
al. Mickiewicza; cyfry oznaczają numery do
mów mieszkalnych, litery - budynki użytecz
ności publicznej: A - Dom Obrad Stanów Po
wiatowych (ob. Akademia Muzyczna), B - Miej
ska Szkoła Realna (ob. Technikum Kolejowe), 
C - Instytut Rolniczy, gmach główny, D - Teatr 
Polski '
2. Zespół kamienic przy narożniku z ul. 1 Maja; 
na pierwszym planie budynek z lat 1903-1904 
(proj. R. Kern)
3. Widok al. Mickiewicza w kierunku zachod
nim
4. Kamienice z lat 1904-1906; druga z prawej 
mieściła przed wojną Konserwatorium Muzycz
ne (pro). R. Kern)
5. Wille przy al. Mickiewicza z lat 1904-1905; 
po lewej stronie nr 13 (proj. <1. Kern)
6. Budynek główny Instytutu Rolniczego przy 
pl. Weyssenhoffa z lat 1903-1906
7. Elewacja południowa Miejskiej Wyższej 
Szkoły Realnej (ob. Technikum Kolejowe) z lat 
1905-1906
8. Budynek Domu Obrad Stanów Powiatowych 
(ob. Akademia Muzyczna) z lat 1905-1906 
(proj. E. Saltzwedel)



nalne. W latach 1905-1906 Rudolf Kern zaprojektował 
jeszcze pięć kamienic przy tej ulicy - m.in. nr 9 - własność 
dyrektora Schattschneidera, gdzie miało swoją siedzibę 
Konserwatorium Muzyczne. Pozostałe budynki wznosili 
inni bydgoscy architekci. Dla przykładu wymienić tu można 
dom pod nr. 3 projektu Ericha Lindenburgerą, sfinansowa
ny przez kupca Georga Wodtke, dom własny Otto 
Rosenthala pod nr. 7 czy narożny dom Paula Bóhma z ul. 
Goethego.

Aleja Biilowa nie była ciągiem handlowym. Wszystkie o- 
biekty tu zbudowane miały przede wszystkim charakter 
mieszkalny. Domy te, jak na stosunki w Bydgoszczy, cecho
wał bardzo wysoki standard. Wyróżniały się zwłaszcza 
wielkością oraz malowniczością i bogactwem form elewa
cji frontowych. Dużo uroku dodawały im balkony, loggie i 
wykusze, które wznosiły się na wysokość trzech czy czte
rech pięter, urozmaicone otwory okienne oraz charakte
rystyczny w tamtym okresie, wytwarzany masowo detal 
rzeźbiarski. W strefach dachowych umieszczano facjaty, 
szczyty, naczółki i lukarny. Górne kondygnacje uzupełnia
ne były wieżyczkami i hełmami wykuszy. Dominowały mie
szkania wielopokojowe (najbardziej popularny był sche
mat sześciopokojowy) z przestrzennymi korytarzami, 
kuchnią, łazienką, spiżarnią. Nierzadko pomieszczenia gos
podarcze i sanitarne odizolowane były od apartamentów i 
umieszczone w dobudowanych od podwórza oficynach 
mających oddzielne klatki schodowe.

Tego typu kamienice wzniesiono tylko przy północnej pie
rzei al. Biilowa, głównie na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. 
Goethego oraz przy pl. Biilowa. Część środkowa ulicy, na
przeciw parku, przeznaczona została pod budownictwo 
jednorodzinne. Każdy ze zbudowanych tu domków pre
zentował inny układ wnętrz i inny schemat elewacji. Po
wstały one w ciągu dwóch sezonów budowlanych w latach 
1904-1905 i 1905-1906, m.in. na zlecenie radcy miejskiego 
Metzgera (nr 11) czy Juliusa Bergera (nr 13). Z zewnątrz 
obiekty wyróżniały się rozbudowanymi formami oraz bo
gatym detalem, niestety nie zachowanym, jak np. w willi 
pod nr. 15 o secesyjnych formach i takich samych otworach 
okiennych oraz w willi pod nr. 13 (architekt Rudolf Kern), o 
śmiało rozczłonkowanej bryle. Plan wnętrz był typowy dla 
początku XX w.: na parterze pokój mieszkalny, pokój 
pana, jadalnia, sień; na piętrze sypialnie, saloniki i łazienka. 
Pomieszczenia gospodarcze zawsze starano się oddzielić 
od mieszkalnych. Kuchnie i pralnie znajdowały się więc w 
suterenie lub w tylnym trakcie parteru. Drugi zespól do
mów jednorodzinnych usytuowano przy wschodniej części 
parku, pomiędzy kamienicą przy al. Biilowa 4 a budynkiem 
Szkoły Realnej. Z pięciu istniejących lub projektowanych 
zachowały się do naszych czasów tylko dwa. Willa położo
na bliżej szkoły, projektowana przez Juliusa Kniipfera, po
wstała dopiero w latach 1910-1912, druga natomiast po
chodzi z lat 1904-1905. Wzniesiona została przez R. Kerna 
dla bydgoskiego fabrykanta Maxa Eichenberga i stanowiła 
jeden z najbardziej okazałych obiektów w mieście. Bogata 

tu była nie tylko bryła zewnętrzna, lecz także układ po
mieszczeń, do którego włączono nawet ogród zimowy.
W willach i kamienicach w okolicy al. Biiłowa mieszkała 
głównie bogatsza część społeczeństwa bydgoskiego, wśród 
niej wyżsi urzędnicy administracji i oficerowie, członkowie 
władz miejskich, kupcy, fabrykanci i właściciele przedsię
biorstw, inteligencja oraz architekci.

Uzupełnieniem dzielnicy były obiekty użyteczności pu
blicznej. Miejska Wyższa Szkoła Realna (obecnie Techni
kum Kolejowe) znalazła siedzibę w dużym, neobarokowym 
budynku położonym przy południowej części parku, ukoń
czonym w 1906 r. Po przeciwnej stronie zieleńca, przy ul. 
Goethego, wybudowano w latach 1905-1906 malowniczy 
gmach Domu Obrad Stanów Powiatowych (obecnie Aka
demia Muzyczna), według projektu E. Saltzwedla. Szcze
gólnym akcentem całego założenia urbanistyczno-archi
tektonicznego stał się główny budynek Królewskiego In
stytutu Rolniczego im. Cesarza Wilhelma, znajdujący się 
dokładnie na zamknięciu osi alei, przy jednym z boków pl. 
Biilowa. Instytut dysponował rozległym terenem, wyzna
czonym przez dwie szerokie zadrzewione ulice, wzdłuż 
których wznoszono w latach 1903-1906 poszczególne o- 
biekty badawcze. Park między ulicami Goethego i Schillera 
od strony zachodniej zamykały trzy niewielkie, tworzące 
jeden blok kamienice. Były to budynki trzy- i czterorodzin- 
ne, z trawnikiem przed fasadą i ogrodem na tyłach. Połud
niowa pierzeja al. Biilowa i narożnik z ul. Goethego nie 
zostały zabudowane. Później istniała tu drewniana scena 
letniego teatru „Elysium”, a w latach 1947-1949 zbudowano 
na jej miejscu gmach Teatru Polskiego (proj. A. Licznerski). 
W okresie międzywojennym na terenie zespołu projekto
wano wzniesienie obszernego ratusza, miejskiego muzeum 
ze Szkolą Sztuk Pięknych oraz Konserwatorium Muzycz
nego z salą koncertową. Planów tych nie udało się jednak 
zrealizować.

Po ostatniej wojnie światowej odnowiono elewacje kamie
nic i willi, skuwając przy tym w większości budynków sece
syjną dekorację. Mimo to zespół przy al. Mickiewicza po
został do dziś najciekawszą pod względem urbanistyczno- 
-architektonicznym i estetycznym realizacją w Bydgosz
czy.

Artur Dobry

Przedsiębiorstwo Zagraniczne ,,Fortran" 
istniejące od 1985 r. poleca renowację i konserwację:

• MEBLI STYLOWYCH,
• DREWNIANACH ELEMENTÓW 

WYSTROJU WNĘTRZ.

WYKONUJEMY OPRACOWANIA KONSERWATOR
SKIE.
Zatrudniamy doświadczonych fachowców.
Stosujemy wysokiej jakości naturalne materiały. 
Krótkie terminy realizacji.
Nasz adres: P.Z. „Fortran”, 93-526 Łódź, Beskidzka 45.
Telefon: 34-80-41
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(1)owroty
„Ruś Królewska czyli Czerwo
na. zachodnim krańcem łączy 
się z Małopolską, od północy 
ma Ruś Białą i Wołyń, od Po
łudnia Węgry i należący do 
nich lud Cekulów, w części zaś 
zwanej Pokuciem sąsiaduje z 
Mołdawią; (...) Ruś obejmuje 
dwa województwa, a mianowi
cie bełskie, przytykające do 
Wołynia i Litwy oraz właściwe 
województwo ruskie, zwane 
też lwowskim, a leżące bardziej 
na południe i wschód, z tym że 
wchodząca w jego skład po
kaźna ziemia chełmska ciągnie 
się na północ nawet dalej niż 
sięga województwo bełskie i 
graniczy z Polesiem. Resztę zaś

biblijnie określanymi jako „tłu
ste a nie chude”. Ale są też po
wroty od początku nie chciane, 
nie oczekiwane i wymuszone. 
Są to złe powroty, tak jak tam
te były dobrymi. Bywają też 
powroty trudne i smutne, nie
kiedy wręcz tragiczne, gdy 
oczekiwany, wymarzony i wyś
niony powrót przemienia się 
już na miejscu w zaskoczenie, 
żal i ból, niekiedy w szok, w 
zależności od tego, co tam się 
zastanie. Rodzi się wówczas 
pytanie: czy to, co było, pozo
stało tylko w nas, czy odeszło 
zupełnie? Bo przecież czas nie 
stoi w miejscu, czas idzie na
przód, czas nigdy nie wraca. To,

tejże Rusi, jej połacie wschod
nie, stanowiące zarazem rubie
żą Królestwa Polskiego, zamy
ka Podole (...). Cale Podole sta
nowi jedno województwo, 
zwane podolskim." (Marcin 
Kromer, Polska czyli o położe
niu, ludności, obyczajach..., Ko
lonia 1578 - przekl. Kaziko- 
wskiego, wstęp i opracowanie 
R. Marchwińskiego, Olsztyn 
1977).

Powroty w przeszłość - tę 
dawną, historyczną i tę bliższą, 
własną, często dotyczącą lat 
dziecinnych - bywają różne. Są 
niekiedy wymarzone i wyśnio
ne, chciane i latami oczeki
wane, tym więcej, im bardziej 
przeszłość ta kojarzy się z lata
mi dobrymi i miłymi, z latami

1. Biaty Kamień (Biatykamień) - w miasteczku parafię ufundował w 1613 r. książę Jerzy Wiśniowiecki 
wraz z żoną Teodorą ze Szpanów Czaplicówną. Fundacja powiększona została przez księcia Jeremie
go Korybuta Wiśniowieckiego i jego żonę Gryzeldę Zamoyską; tu na zamku urodził się w 1639 r. ich syn 
Michał Korybut, późniejszy król Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Jednonawowy kościół z kaplicowym transeptem wzniesiono w pierwszej połowie XVII w.; w 1736 r. 
podwyższono go i wówczas manierystyczna dekoracja została uzupełniona barokową. W 1766 r. 
ukształtowano obecne założenie: arkadowe ogrodzenie z dwiema dzwonnicami na narożach od frontu 
oraz dwiema bramkami od frontu i na osi założenia od południa. Kościół odnawiano w 1910 r ; w latach 
1977-1982 restaurowany staraniem kustosza B. Wożnickiego z przeznaczeniem na filię Lwowskiej 
Galerii Obrazów. Na zdjęciu: południowe ramię transeptu kościoła z dekoracją manierystyczną.
2. Olesko - tutaj na zamku urodził się król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan III Sobieski. Stąd też, 
od figury Frasobliwego usytuowanej u stóp oleskiego zamku (zob. W Olesku Jana III, „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 1, 1990, s. 18-22) rozpoczął się mój „powrót w przeszłość ”, Na zdjęciu: klasztor kapu
cynów ufundowany w 1743 r. przez Seweryna Rzewuskiego, wojewodę wołyńskiego.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

3.4. Podhorce - forteca-pałac (zob. Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1989, s. 52) 
otoczona niegdyś wspaniałym parkiem tarasowym: reprezentacyjna rezyden
cja hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego (zm. 1646); 
wzniesiona w latach 1635-1640, prezentuje wielkie przestrzenne założenie 
barokowe, oparte na zintegrowanych wzorcach włoskich i francuskich z okre
su, w którym następuje przeobrażenie fortecy w rezydencję otwartą. Autor 
projektu nie znany, system fortyfikacyjny zbliżony jest do rozwiązań stosowa
nych przez wenecjanina, inżyniera wojskowego, arch. Andrea dell’Agua; prace 
budowlane prowadzili lwowscy mistrzowie kamieniarscy Mikołaj Silvestri (zm. 
1638) i po nim Joachim Ludwik von Wohlzogen. „IW r. 1682, Stanislaw Koniec
polski, wnuk hetmana, widząc się w podeszłym wieku i bezdzietnym, darowa! 
Podhorce królewiczowi, Jakubowi Sobieskiemu, który, wracając w r. 1687 z 
wyprawy pod Kamieniec zatrzymał się tu czas pewien i tu przyjmował rodziców
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z całym dworem, z wielką okazałością". Potem patac należał do królewicza - 
Konstantego Sobieskiego, w 1725 r. sprzedany został Mateuszowi Rzewuskie
mu, hetmanowi wielkiemu koronnemu; w następnym stuleciu należał do San
guszków. W czasie pierwszej i drugiej wojny światowej pałac nie był na 
szczęście uszkodzony, jedynie jego ruchome wyposażenie uległo rozprosze
niu i zniszczeniu.

s Cerkiew - według dotychczasowych publikacji została wzniesiona w 1720 r.
(na nadprożu słabo czytelna data „1722”); drewniana, na planie krzyża gre
ckiego zwieńczonego kopułą, prezentuje typ stosowany raczej wyjątkowo na 
dawnych ruskich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w., zwłaszcza na 
Podolu. Na okuciu drzwi napis: 16 listopada 1736"; ikonostas z 1742 r. wyko
nany przez malarzy z Poczajowa Na zdjęciach: ogrodowa elewacja pałacu (3) 
i cerkiew (4).
5. Sasów - cerkiew Św. Mikołaja bpa wzniesiona została w 1731 r.; prezentuje 
typową dla dawnych ruskich ziem Rzeczypospolitej „nowożytną” cerkiew ru
ską, założoną na tradycyjnym, trójdzielnym układzie wzdłużnym z trzema kopu
łami zwieńczonymi latarniami, i otoczoną podcieniami. Na zdjęciu: cerkiew od 
strony południowej.
6.7.8. Złoczów - królewicz Jakub Sobieski funduje ok. 1730 r. kolegium pija
rów, którego budowę prowadzono do 1763 r.; z tego czasu fasada pokryta 
ornamentem rokokowym; obie wieże nie zostały ukończone, jedną z nich zbu
dowano w 1878 r_; kościół restaurowano w 1907 r. Tu też znajduje się intere
sująca cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego z lat 1624-1627 (pierwotnie koś
ciół), odnawiana w 1693 r. po pożarze (ostatnio przejęta przez unitów). W 
pobliżu stoi dom zbudowany zapewne około połowy XIX w. o neogotyckiej 
dekoracji fasady, nasuwający skojarzenie z weneckimi pałacami (w szczycie 
lew - symbol Wenecji) Na zdjęciach: fasada kościoła z fragmentem elewacji 
klasztoru (6), póżnorenesansowy portal cerkwi (7) i elewacja neogotyckiego 
domu (8).

(zdjęcia: Ryszard Brykowski)

co było, minęło, to, co jest, 
przemija i to, co będzie, prze
minie, a nasz czas...? Jaki jest 
nasz czas - czas ludzi pozba
wionych na zawsze swych oj
cowizn i miejsc rodzinnych, po
zbawionych przemocą, a nie 
porzuconych z własnej woli i 
własnego wyboru. Jaki jest 
nasz czas - czas ludzi, którzy 
przez ostatnie czterdzieści pięć 
(a czasem i pięćdziesiąt) lat 
mogli odwiedzać kraj lat dzie
cinnych jedynie w snach, bądź 
rzeczywistych, bądź snutych na 
jawie, a przeważnie w jednych i 
drugich. Czy można wreszcie

dziwić się tym, którzy, mając 
możliwość odwiedzenia miejsc 
bliskich i drogich, dokonują 
tym razem świadomego wybo
ru i nie korzystają z tej okazji, 
nieraz jedynej. Wolą nie wra
cać w dzisiejszą rzeczywistość, 
będącą zarazem ich wczorajszą 
dopiero przeszłością, bowiem 
wolą tylko pamiętać, ale nie wi
dzieć, aby nie wiedzieć, aby nie 
utracić... Czego nie utracić: złu
dzenia czy siły?!

Ryszard Brykowski

W następnym numerze m.in. Krze
mieniec. Zbaraż. Tarnopol.
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Najładniejszy meczet 
Wileńszczyzny

Stanisław Radwan we Wspom
nieniach poświęconych Leono
wi Kryczyńskiemu w 1932 r. pi
sał: „A potem - w odwiedziny 
do sąsiadów - Tatarów po sta
ropolska - rzemiennym dysz
lem - od folwarku do folwarku! 
aż wreszcie - Dowbuciszki, ser
ce oszmiańskiej Tatarszczyzny. 
Dowbuciszki - gwarna, praco
wita wieś, rozrzucona szeroko 
nad zieloną kotliną, przecięta 
srebrnym strumieniem - brzęk 
sierpów, wibrujący w czystym 
powietrzu metalicznym dygo
tem - i skrzypot studziennych 
żórawi - od ilu już wieków 
pobrzmiewa tą melodyjną mu
zyką stary, tatarski zaścianek ? 
W zielonych kulach ociężałych 
letnią dojrzałością drzew prze
błysku maleńki, kolorowy me
czet: archaistyczne przypom
nienie modrzewiowych hucul
skich cerkiewek z podcieniem i 
bizantyńską kopulą. Zamiast 
dzwonnicy - wieżyczka mina
retu, zamiast krzyża - blaszany, 
błyszczący półksiężyc, na któ
rym siadają w przelocie znużo
ne gołębie obłoków, lecące z 
słowem o dalekiej, zapomnia
nej ojczyźnie - wyciosały sobie 
ten meczet pobożne ręce mu
zułmańskich parafian w wieku 
osiemnastym, gdy gdzieś na da
lekim świecie Pan Wolter bu
rzył kościoły".
Klimat Orientu na Wileńsz
czyźnie tworzyła w okresie 
międzywojennym społeczność 
polskich Tatarów. Wyznawcy 
Allacha przez 600 lat potrafili 
zachować tożsamość i akcento
wać swoją obecność. Śpiewne 
wołanie muezina na namaz- 
■modlitwę, pochód lahi przez 
miasteczka tatarskie, jarmark 
tatarski, uwieczniony na świe

tnym obrazie J. Brandta, czy 
meczety nadawały Wileńsz
czyźnie orientalny koloryt.
W międzywojennej Rzeczy
pospolitej muzułmanie polscy 
mieli 17 drewnianych mecze
tów, nierzadko o sporej war
tości artystycznej, lecz najład
niejszą bryłą architektoniczną 
charakteryzował się meczet w 
Dowbuciszkach. Zabytkowa 
drewniana budowla pochodziła 
z XVIII w., ale pierwsze 
wzmianki pisane o gminie mu
zułmańskiej i meczecie sięgają 
1558 r.
Meczet w Dowbuciszkach stał 
na zielonym pagórku wśród 
drzew na miziarze - cmentarzu 
muzułmańskim. Był to „nieduży 
prostokątny budynek nakryty 
wielką bizantyńską kopulą 
gontową i otoczony z dwóch 
stron galeryjką, wsparty na 
kręconych kolumienkach z mi
naretem w formie kwadratowej 
wieżyczki” - jak pisał o nim 
Stanisław Kryczyński. Imam 
Ali Ismail Woronowicz w ręko
piśmiennej pracy pt. Dowbuci
szki informuje, że „styl meczetu 
dowbuciskiego przypomina 
meczety krymskie, na które 
(jak zresztą i na meczety o- 
smańskie) poważny wpływ wy
warło budownictwo bizantyń
skie". Tatarskie drewniane me
czety konserwowano pokrywa
jąc je kolorową farbą. Dowbu- 
ciski meczet miał czerwoną ko
pułę, błękitny korpus, galeryjki 
i minaret, biało-czerwone pod
pory ganku i dwa lśniące zło
tem półksiężyce - na kopule i 
na minarecie. Meczety w więk
szych osadach tatarskich lub 
świątynie o wyjątkowym zna
czeniu Tatarzy polscy nazywali 
dżamia (dżami - meczet piąt

Meczet w Dowbuciszkach

kowy). Tylko trzy świątynie o- 
trzymały tę zaszczytną nazwę - 
w Dowbuciszkach, Lowczy- 
cach i Iwiu.
Wnętrze meczetu podzielone 
było na dwa sektory - męski i 
żeński. Do każdego przedziału 
prowadziło osobne wejście. 
Przedział kobiecy, znacznie 
mniejszy, oddzielony był od 
męskiego przepierzeniem 
drewnianym, w którym znajdo
wała się podłużna szpara zao
patrzona w toczone balaski i 
zasłonięta muślinową białą fi
ranką. Na wprost drewnianej 
przegrody znajdował się mih- 
rab, czyli nisza w kształcie ma
łej kapliczki (na zewnątrz była 
to przybudówka). Tylna ściana 
mihrabu wskazywała kiblę, 
czyli stronę świata, w której 
leży Mekka. Przed mihrabem, 
ale po stronie męskiej, zasiadał 
w czasie nabożeństwa mułła 
obrócony twarzą w kierunku 
Mekki. Po prawej stronie od 
mihrabu był minbar - podwyż
szenie. W meczetach tatarskich 
na Wschodzie i w Polsce min
bar miał na ogół od trzech do 
sześciu stopni. Minbar w Dow
buciszkach miał ich dziewięć; 
zdobiony był też wersetem z 
Koranu. Podłogę zakrywały 
maty, kilimy i zielone całuny. 
Na niektórych całunach hafto
wane były złotogłowiem imio
na, nazwiska i daty śmierci 
osób, w których intencji daro
wano całuny meczetowi. Na 
ścianach wisiały oleodruki 
przedstawiające święte miasta 
islamu - Medykę i Mekkę z 
Kaabą, drukowane obrazy pro- 
wieniencji kazańskiej z lat 
1889,1908 i 1912, muhiry - wer
sety z Koranu i modlitwy, opra
wione w ozdobne, wykaligrafo
wane ramki. Do wyposażenia 
należy zaliczyć także dwa 
drewniane lichtarze na świece 
palące się w okresie ramada- 
nu.
Gmina Dowbuciszki i tatarski 
meczet mają długą historię. W 
XVI w. w gminie działał jedyny 
w Polsce kadi - sędzia szariatu, 
czyli prawa muzułmańskiego. 
Od 1750 r. prowadzone były tu 
księgi parafialne. W czasie po
wstania w 1831 r. imam Dawid 
Aleksandrowicz zachęcał z 
minbaru do walki, a do dowód
cy sił zbrojnych hr. Karola 
Przeździeckiego pisał: „Prokla
macja, czyli odezwa J.W.-nego 
Grafa dziś w meczecie przy na
bożeństwie z mumbriru czyli 
mównicy będzie odczytana". 

W XIX w. meczet miał boga
tych „kolatorów”, tzn. osoby 
dobrowolnie się opodatkowu
jące na rzecz meczetu. W 1802 
r. na ręce mułły Jakuba Lebie- 
dziewa okoliczni ziemianie - 
muzułmanie opodatkowali się 
na 2 złote rocznie od każdej so
chy pracującej w majątku; da
wało to wówczas 352 zł.
W czasie działań wojennych w 
okresie pierwszej wojny świa
towej kolorowy meczet był ła
twym celem, ale dzięki genera
łowi Sulejmanowi Mechman- 
derowi, dowódcy odcinka dzia
łań wojennych w okolicy Do- 
wbuciszek, wojska rosyjskie 
nie spaliły meczetu. W 1928 r. 
został on uznany przez rząd 
R.P. za zabytek podlegający 
konserwacji. Jako dżamia (czyli 
kościół katedralny) meczet o- 
trzymał prawo odprawiania 
tzw. chotby, czyli modlitw za 
Rzeczpospolitą i prezydenta.
W dni świąteczne rozdawano 
przy mogiłach sadogę, tj. bułki, 
ciastka, owoce, cukierki i jał
mużnę. Natomiast w święto o- 
fiarowania-kurban przed gan
kiem meczetu składano w ofie
rze owcę.
Do 1886 r. obok meczetu i mi- 
ziaru stał stylowy drewniany 
dworek z XVIII w., w którym 
mieszkał imam. Dworek ten 
spłonął, podpalony przez syna 
mułły Selima Lebiedzia.
Ostatnim przedwojennym ima
mem gminy dowbuciskiej był 
Lut Muchla, pełniący swoje o- 
bowiązki od 1933 r. W czasie 
drugiej wojny światowej dow- 
buciski meczet nadal spełniał 
funkcję tatarskiej świątyni. Do
piero w okresie stalinizmu, 
sztucznego i przymusowego 
zacierania różnic kulturowych i 
etnicznych, zamknięto meczet 
w 1951 r. Ludność tatarską 
Dowbuciszek częściowo de
portowano na Syberię, innym 
zezwolono na pospieszną emi
grację do Polski. Nie spełniają
ca swojej funkcji dżamia dow- 
buciska niszczała, drewno bu- 
twiało, odpadły gonty, wyrwa
no ramy okienne. Prowizorycz
ne zabezpieczenie nie chroniło 
przed profanami. Dopiero na 
początku lat osiemdziesiątych 
nowe pokolenie Tatarów litew
sko-polskich zainteresowało 
się swoimi korzeniami i posta
nowiło wskrzesić tradycję i 
pewne elementy lokalnej kultu
ry islamu na Litwie. Przy Lite
wskim Funduszu Kultury utwo
rzono grupę popierającą kultu
rę tatarską. Odrestaurowano 
już dwa meczety (w Sorok Ta
tarach i Niemieży). Meczet w 
Dowbuciszkach zabezpieczono 
w oczekiwaniu na restaurację.

Teresa i Sylwester 
Milczarkowie
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Wokół jednego zabytku

Kamienica Celejowska w Kazimierzu 
Dolnym należy do najbardziej cennych 
zabytków architektury w Polsce; jest po
wszechnie uznawana za szczytowe dzieło 
w rozwoju polskiej kamienicy mieszczań
skiej okresu odrodzenia. Jej walory archi
tektoniczne od dawna przyciągały uwagę 
badaczy przeszłości Kazimierza.
Już pierwsza inwentaryzacja dawnych za
bytków, podjęta w czasach Królestwa 
Polskiego przez Kazimierza Stronczyń- 
skiego, nie ominęła kamienicy Celejo- 
wskiej. W ramach tych prac wykonano w 
latach 1852-1853 akwarelowy widok fasa
dy kamienicy, a w podsumowaniu prac in- 
wentaryzatorskich Stronczyński jako 
pierwszy podał przypuszczalną datę jej 
powstania, przyjmując, że zo.stala wybu
dowana w XVI w. Kilkanaście lat później 
w bardzo wówczas poczytnym warsza
wskim „Tygodniku Ilustrowanym” ukazał 
się artykuł Franciszka Maksymiliana So- 
bieszczańskiego zawierający pierwszy 
opis kamienic kazimierskich, a wśród nich 
kamienicy Celejowskiej. Ustalenia So- 
bieszczańskiego stały się odtąd punktem 
odniesienia do późniejszych publikacji o 
kamienicy. Nie brak było jednak opisów 
zupełnie dowolnych, a często wręcz bała
mutnych, jak choćby twierdzenie Kazi
mierza Władysława Wójcickiego o po
chodzeniu kamienicy z czasów Kazimie
rza Wielkiego.
Duże zainteresowanie, które wzbudzała 
kamienica Celejowska, znalazło swój wy
raz w licznych rysunkach przedstawiają
cych jej niezwykle dekoracyjną fasadę. 
Ich autorami byli wybitni polscy artyści, 

jak Wojciech Gerson, którego rysunek 
kamienicy ukazał się w 1866 r. w „Kło
sach”, czy Michał Elwiro Andriolli, twórca 
rysunku przedstawiającego ul. Senatorską 
w Kazimierzu, zamieszczonego trzydzieś
ci lat później w „Zorzy”.

Architektura kamienicy Celejowskiej bu
dziła podziw nie tylko u Polaków. W 1884 
r. kazimierska korespondentka „Gazety 
Lubelskiej” doniosła, że pewien Anglik 
zwiedzający Kazimierz tak zachwycił się 
urodą kamienicy, że zaproponował właś
cicielowi, by sprzedał mu jej fasadę, którą 
po pocięciu na części chciał przewieźć do 
Anglii. Transakcja ta na szczęście nie 
doszła do skutku, zwróciła jednak uwagę 
nie tylko na walory architektoniczne bu
dowli, bo z tego dobrze już w tym czasie 
zdawano sobie sprawę, lecz także na jej 

bardzo zły stan. W końcu XIX w. powsta
ła nawet inicjatywa powołania spółki u- 
działowej w celu odbudowania kamienicy 
i utworzenia w niej muzeum.
W 1915 r. cala zabudowa ul. Senatorskiej 
wraz z kamienicą Celejowską została spa
lona. Ocalały tylko mury. Kamienicy za
grażało unicestwienie, ale na szczęście już 
w 1916 r. zainteresowało się nią Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłoś
ci. Oddział tego Towarzystwa, istniejący 
w Kazimierzu od trzech lat, zajął się pra
cami naprawczymi, prowadzonymi pod 
kierunkiem Jana Witkiewicza-Koszczyca. 
Na początku lat dwudziestych naszego 
wieku kamienica stała się własnością 
państwa, wkrótce też przystąpiono do 
gruntownego remontu, który prowadził 
lubelski architekt Jerzy Siennicki. Zajął się 
on bliżej historią kamienicy, przeprowa
dził badania archiwalne i na ich podstawie 
opublikował w 1928 r. jej pierwszą mono
grafię. Ustalił fundatora, właścicieli oraz 
dzieje budowli, nazywanej odtąd kamieni
cą Celejowską od nazwiska zamożnego 
kupca i rajcy kazimierskiego Bartłomieja 
Celeja, dla którego została wybudowana. 
Wzniesiono ją z kamienia wapiennego, a 
dekorację fasady wykonano z narzutu. 
Kamienica ma dwie kondygnacje o typo
wym układzie wnętrz: na parterze obszer
na sień, przesklepiona podobnie jak dwie 
sale do niej przylegające, na piętrze czte
ry pomieszczenia przekryte drewnianym 
stropem. Budowa kamienicy musiała być 
rozpoczęta przed 1635 r., wiadomo bo
wiem, że w tym roku już stała, natomiast 
do dziś nie ma pewności, kto ją wznosił. 

Najprawdopodobniej był to jeden z mu
ratorów kazimierskich, którzy w owych 
czasach prowadzili żywą działalność - 
spod ich rąk wyszły m.in. kaplica Gór
skich przy farze, szpital przy kościele Św. 
Anny oraz wiele spichlerzy w Kazimierzu, 
a także dekoracja architektoniczna koś
cioła w pobliskim Gołębiu. Rodowód ar
tystyczny muratorów kazimierskich wy
wodzi się od znanego architekta i rzeźbia
rza Santi Gucciego (ok. 1530-1600), a 
właściwie od kontynuatorów jego sztuki 
działających w Pińczowie, którzy nie tyl
ko wzbogacili formy stosowane przez 
tego twórcę, ale też rozpowszechnili je na 
sporym obszarze ówczesnej Polski.
Jeśli założymy, że kamienica Celejowska 
jest dziełem muratorów kazimierskich, to 
z pewnością jest ich dziełem najwybitniej
szym. Bogata dekoracja fasady zawiera 
wszystkie charakterystyczne formy stoso
wane przez ówczesnych muratorów i 
rzeźbiarzy z tego kręgu. Nie zabrakło 
również tak typowych dla tej sztuki form 
zoomorficznych - fantastycznych zwie
rząt i ptaków, które wieńczą attykę ka
mienicy. W dekoracji attyki znalazły się 
również figury: Chrystusa jako Salvatora 
Mundi, Matki Boskiej jako Królowej Nie
ba oraz św. Jana Chrzciciela i św. Bartło
mieja, patronów kazimierskiej parafii, a w 
wypadku tego ostatniego - również pa
trona fundatora. Bogata dekoracja fasady 
kamienicy Celejowskiej wyróżnia się du
żymi walorami rzeźbiarskimi i umiejęt
nym wykorzystaniem efektów światłocie
nia. Stąd też porównuje się tę kamienicę 
do najwybitniejszych dzieł następców 
Gucciego.
Wygląd fasady kamienicy uległ pewnym 
zmianom podczas wspomnianej konse
rwacji przeprowadzonej w końcu lat 
dwudziestych. Prace rzeźbiarskie były 
dziełem jednorękiego artysty Jerzego Ło
puszańskiego, który dość dowolnie zre
konstruował zniszczoną dekorację. Pier
wotny kształt (tak, jak na to pozwalał stan 
badań) przywróciła fasadzie dopiero 
gruntowna konserwacja przeprowadzona 
w latach 1975-1978.
Pomysł przeznaczenia kamienicy Celejo
wskiej na muzeum został zrealizowany po 
pierwszej wojnie światowej; znalazły w 
niej również siedzibę organizacje społecz
ne. Po drugiej wojnie światowej w kamie
nicy , której działania wojenne nie wyrzą
dziły większych szkód, mieściła się pra
cownia architektoniczno-konserwatorska 
Karola Sicińskiego. Tam rodziły się liczne 
projekty odbudowy Kazimierza ze znisz
czeń wojennych, tam powstawał dzisiej
szy Kazimierz. W 1964 r. kamienica zosta
ła siedzibą Muzeum Regionalnego w Ka
zimierzu przemianowanego w 1972 r. na 
Muzeum Kazimierza Dolnego, a w 1987 r. 
na Muzeum Nadwiślańskie. Dawna idea 
doczekała się wreszcie pełnej realizacji.

Waldemar Odorowski

Kkamienica Celejowska

25



KONSERWACJE

REKONSTRUKCJE 

KOPIE

MEBLI
ANTYCZNYCH
wykonuje art, plastyk konserwator

ROBERT ŚNIADEWICZ
Milanówek

ul. Kościelna 5a
tel. 58-30-11 wew. 564

Amerykańskie lub angielskie czasopisma po
święcone ochronie zabytków, które czasami 
prezentujemy w „Spotkaniach”, są pełne rek
lam i ogłoszeń. Znajdują się tam oferty sprze
daży zabytków, ale przede wszystkim cała 
gama ogłoszeń różnych warsztatów rzemieśl
niczych, które nie tylko odnawiają stare przed
mioty - także wykonują stylizowane na zabyt
kowe: ogrodzenia, lampy, meble i całe wypo
sażenia wnętrz mieszkalnych, hotelowych i 
biurowych. Czekamy na takie reklamy w 
„Spotkaniach” - Czytelnicy telefonują do nas 
z pytaniami o adresy firm wykonujących właś
nie tego rodzaju usługi.

Szczegółowe informacje na s. 55

UWAGA!

„URBANISTYKA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO” 
Kazimierza Głowackiego
bogato ilustrowana, format B-4, cena 35 000 zł.
DO NABYCIA: Wojewódzki Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, ul. Armii Czerwonej 29,
97-300 Piotrków Trybunalski
Wysyłamy z rachunkiem po otrzymaniu zamówienia.

I
 Pracownia

E3 D ’ poznań,
y y B ul. Bożymira 4

Oferuje konserwację i naprawę:

1
« MEBLI ZABYTKOWYCH
• DREWNIANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ

• POZŁOTNICTWO RAM I SZTUKATERII
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NASZ FELIETON

W kolejce 
po swoje

W „Trybunie” z 22 sierpnia 1990 r. p. Marek Badtke 
zamieścił pełen troski artykulik pt. Hrabiowie w ko
lejce. O cóż chodzi AutoróWi? Oto cytat z „Trybuny”: 
„»Stare« i »dobre« nazwiska znów coraz częściej za
czynają się kojarzyć z rodowymi majętnościami. Już 
nie tylko potomkowie największych polskich magna
tów, lecz także ci mniej ongiś znaczący ustawiają się 
w kolejce do urzędów, aby odzyskiwać pałace, dworki, 
żądają zwrotu wyposażenia ich wnętrz”.

No i proszę, co za bezczelność! Zdegenerowani właś
ciciele ustawiają się w kolejce - po swoje. Autor wy
mienia tych wyrzutków społecznych, którzy nie ba
cząc na społeczny interes wyciągają brudne łapy po 
to, co im słusznie zabrano. Alvenslebenowie preten
dują do Ostromecka (co do nich skłonny byłbym zga
dzać się z Autorem, choć z innych niż reforma rolna 
powodów). Rodzina Bożęckich pretenduje, bezczelna, 
do dawnego swego pałacu w Ugoszczu. Paskudny hra
bia Bniński twierdzi wprawdzie, że nie pretenduje do 
swego pałacu w Samostrzelach, ale tu Autor ma inne

(rys. Małgorzata Tabaka)

zmartwienie, tym razem słuszne: kto wysupła 7 do 10 
miliardów złotych na remont zdewastowanego obiek
tu? No właśnie: kto? Trzeba by udowodnić Bnińskim, 
że to oni i sprawa byłaby z głowy. Hrabiowie Troja
nowscy, w dodatku renegaci, bo mieszkają w Londy
nie, zamiast pozostać w bierutowskiej Polsce, chcą 
odzyskać swój pałacyk, który „znajduje się w całkiem 
przyzwoitym stanie”. A to znów Czapliccy z Jaranto- 
wic chcą odzyskać swoje obrazy zabrane z dworu i 
znajdujące się w muzeum we Włocławku. „Jak długo 
będą tzw. własnością społeczną, nikt nie wie” - mart
wi się Autor.
W sumie: „Kolejka szlachetnie urodzonych wydłuża 
się w urzędach państwowych z każdym dniem. Właś
ciciele heraldycznych wypisów i dawnych aktów na
dania przejawiają szczególną aktywność zwłaszcza 
tam, gdzie państwowy mecenat umożliwił przetrwa
nie obiektów czy dzieł sztuki w stanie dającym szanse 
bezinwestycyjnego kontynuowania związków krwi z 
materią. Powstaje pytanie, jak interpretować prawo w 
kwestiach rozliczeń dotyczących zwrotu kosztów pro
wadzenia robót konserwatorskich, renowacji obra
zów oraz innych dzieł sztuki...”

„Państwowy mecenat umożliwił przetrwanie...” - czy 
Autor kpi, czy o drogę pyta? Państwo było przecież 
dobrodziejem, który nie dość, że zabrał, to jeszcze 
konserwował. Jak rozliczać remonty, konserwacje, re
nowacje i tak dalej? A jak, proszę Autora, rozliczać 
tych, którzy nie dość, że zabrali, to jeszcze zniszczyli 
nie swoje? Jak rozliczać tych, którzy z ponad 20 tysię
cy dworów polskich, które zabrali, zostawili i to czę
sto w podłym stanie niecałe 900? Kto ma za to zapła
cić ich właścicielom skoro właściciele powinni płacić 
za remonty?

Rany boskie, „w pale się nie mieści” - jak zwykła 
mawiać młodzież. Niech Autor zapozna się z wykaza
mi zniszczeń, rozbiórek, dewastacji, grabieży właśnie 
mebli, dzieł sztuki, niech sobie poczyta o wyrżniętych, 
wyplenionych parkach, niech się zapozna z listą do
wodów naszej tożsamości narodowej, zniszczonych u- 
myślnie przez siłę, która zwała slY siłą w Polsce przo
dującą. Niech poczyta i pomyśli!

Na Boga, przecież żyją jeszcze świadkowie tej wiel
kiej grabieży pod osłoną obcych i swoich bagnetów 
dokonywanej. Może wtedy się zawstydzi i przestanie 
wypisywać rzeczy, od których włos się jeży.

Felietonista (B. St.)
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Nie tylko
Wawel...

W Galicji przemysł rozwijał się 
powoli. Był to przede wszyst
kim skutek oddzielenia regionu 
granicą polityczną od rynków 
zbytu w Królestwie Polskim i 
Rosji, a także wpływ rozwinię
tych krajów monarchii (Austrii, 
Czech, Węgier), dla których 
przemysł galicyjski nie stano
wił konkurencji. Niekorzystny 
wpływ na rozwój przemysłu 
miał również przymus cecho
wy, obowiązujący od średnio
wiecza. Dopiero ogłoszenie w 
1859 r. ustawy przemysłowej, 
która znosiła ten przymus, po
zwoliło przejść od wytwór
czości rzemieślniczej do prze
mysłu fabrycznego; zaczęły też 
powstawać nowoczesne przed
siębiorstwa.

W chwili wprowadzenia autonomii 
Krakowa w 1866 r., w mieście tym 
działało już kilka zakładów prze
mysłowych, m.in.: browar, fabryka 
maszyn, dwie cegielnie, trzy młyny i 
olejarnia. Powstał tu najwcześniej 
fabryczny przemysł maszynowy, a 
największym zakładem była CK U- 
przywilejowana Fabryka Machin i 
Narzędzi Rolniczych Ludwika Zie
leniewskiego, założona w 1853 r. 
Fabryka mieściła się początkowo w 
budynku przy ul. Św. Marka 31, po 
1886 r. przeniesiona została na ul. 
Krowoderską, a od 1903 r. na ul. 
Grzegórzecką 69. Obecnie w zespo
le budynków dawnej fabryki Ziele
niewskiego mieści się Zakład Budo
wy Maszyn i Aparatury im. S. Szad
kowskiego. W 1862 r. założona zo
stała Fabryka Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych M. Peterseima na Stra- 
domiu, na początku XX w. przenie
siona do budynków przy ul. Żółkie
wskiego 17-19 (obecnie Fabryka 
„Erdal”). Z górnictwem związana 
była duża firma „Tepege” (Towa
rzystwo dla Przedsiębiorstw Górni
czych), założona w 1909 r., a zajmu
jąca się badaniami geologicznymi, 
przebudową kopalń, projektowa
niem urządzeń górniczych itp. W 
ramach przemysłu energetycznego 
działały dwie elektrownie - miejska 
przy ul. Dajwór, założona w 1907 r. 
i w Podgórzu przy ul. Nadwiślań
skiej z 1899 r. oraz podstacja elek
tryczna przy ul. Asnyka z 1908 r., 

wzniesiona według projektu Teodo
ra Talowskiego. Elektrownia przy 
ul. Dajwór funkcjonuje do chwili o- 
becnej, a dwa pozostałe obiekty za
chowały swą przemysłową archi
tekturę. W latach 1898-1901 wznie
sione zostały przy ul. Księcia Józefa 
299 Wodociągi Miejskie im. Cesa
rza Franciszka Józefa I, obecnie Za
kład Uzdatniania Wody.
Przemysł metalowy reprezentowa
ny byl przez kilka większych przed
siębiorstw. Należały tu: fabryka pu
dełek blaszanych Tadeusza Bohda- 
nowicza-Oroszenyego przy ul. Po
znańskiej 20 z 1906 r„ fabryka drutu 
i gwoździ przy ul. Plaszowskiej 12 z 
1895 r., fabryka gwoździ braci Bau- 
mingerów przy ul. Dolne Młyny z 
1897 r„ fabryka wyrobów metalo
wych braci Thorn przy ul. Krasi
ckiego 18 z około 1900 r.
Dobrze rozwijał się przemysł che
miczny. W 1855 r. powstała w Bor
ku Fałęckim (przy dzisiejszej ul. Za
kopiańskiej) Fabryka Świec i My
dła L. Bochenka i J. Celińskiego. W 
1901 r. na bazie fabryki świec po
wstała z inicjatywy Bernarda Liba- 
na samodzielna fabryka sody - Pier
wsza Galicyjska Fabryka Sody A- 
moniakalnej, od 1907 r. wydzierża
wiona przez firmę belgijską „Sol
vay”; zakład istnieje do dnia dzisiej
szego. W budynku z 1857 r. przy ul. 
Gazowej działała także Gazownia 
Miejska, produkująca koks i smołę 
węglową. Fabryka Produktów Che
micznych „Liban” w Borku Fałęc
kim (założona w 1903 r.) zajmowała 
się produkcją nawozów sztucznych. 
Od 1906 r. działała Pierwsza Fabry
ka Lakierów i Preparatów Che
micznych Baranowskiego przy ul. 
Wolskiej 22, a od 1920 r. Fabryka 
Farb „Tęcza” przy ul. Prądnickiej 
75.
Znaczny rozwój cechował przemysł 
budowlany. Na początku XX w. 
pracowało kilka cegielni, cemen
towni i podobnych zakładów, zlo
kalizowanych głównie na Grze
górzkach i w Płaszowie, np. cemen
townia Bernarda Libana w Podgó
rzu z 1884 r., Płaszowska Fabryka 
Cegieł i Dachówek przy ul. Gro
madzkiej 16 z 1898 r„ przedsiębiors
two Ludwika Kadena z 1884 r., po
siadające skład materiałów budo
wlanych, wytwórnię wapna i kamie
niołomy w Rząsce. Z kolei przemysł 
drzewny reprezentowało kilka tar

taków, fabryk mebli, wytwórni par
kietów, np. Fabryka Wyrobów Sto
larskich Romana Muranyego przy 
ul. W. Pola 7 z 1898 r. (obecnie Kra
kowskie Zakłady Meblarskie „Me- 
blostyl”), Fabryka Artystyczno-Sto- 
larska Joachima Steinberga przy ul. 
Dajwór 14 z 1902 r., Parowa Fabry
ka Mebli i Tartak Stanisława Bu
rzyńskiego na Grzegórzkach z 1914 
r. Nie rozwinął się w Krakowie 
przemysł włókienniczy - poza nie
wielką fabryką opatrunków chirur
gicznych M. K. Dobrowolskiego 
przy ul. Lasoty, która powstała w 
1887 r.
Do zakładów przemysłu papierni
czego zaliczyć należy, oprócz kilku 
wytwórni różnych wyrobów papie
rowych, przede wszystkim dwie fa
bryki tutek i bibułek papierosowych 
- Fabrykę Tutek i Bibułek Herliczki 
przy ul. Zybiikiewicza 9, założoną 
przed 1914 r. oraz Fabrykę „Pobud
ka” W. Bełdowskiego przy ul. Staro- 
wiślanej 26 z około 1914 r. Wielkie 
tradycje w Krakowie miał przemysł 
garbarski. Na początku XX w. re
prezentowany był przez jedną 
większą garbarnię na Ludwinowie, 
należącą do Michała Rabińskiego 
oraz przez zakład przy ul. Królowej 
Jadwigi 91 z około 1900 r.
Przemysł spożywczy rozwijał się od 
lat trzydziestych XIX w., kiedy 
Szwajcar Jenny założył przy ul. Lu
bicz 17 browar, który około 1880 r. 
przeszedł na własność Jana Gótza- 
Okocimskiego. Obecnie w budyn
kach browaru mieszczą się zakłady 
piwowarskie. W 1841 r. powstała 
przy ul. Wolskiej olejarnia Brze
skiego. Przetwórstwem surowców 
rolnych zajmował się młyn parowy 
Maurycego Barucha w Podgórzu, 
założony w 1848 r. Na początku XX 
w. czynnych było kilka wytwórni 
słodyczy, jak Fabryka Cukrów i 
Czekolady Adama Piaseckiego przy 
ul. Szlak 26 z 1910 r„ w 1921 r. prze
niesiona do nowych budynków przy 
ul. Wrocławskiej 17 (obecnie ZPC 
„Wawel”) czy Fabryka Czekolady 
„Suchard” przy ul. Masarskiej 6-8 z 
około 1925 r. W 1910 r. wzniesiono 
kompleks budynków Rzeźni Miej
skiej przy ul. Rzeźniczej 28, która 
pracuje do dzisiaj. W 1871 r. uru
chomiono CK Rządową Fabrykę 
Tytoniu, zwaną popularnie „cygar- 
fabryką” przy ul. Dolnych Młynów 
8-10 (obecnie Zakłady Przemysłu 
Tytoniowego).
Kraków stanowił od wieków ważny 
ośrodek przemysłu poligraficznego. 
Przed pierwszą wojną czynnych 
było ponad 20 drukarń, wśród nich 
Drukarnia Uniwersytetu Jagielloń
skiego, założona w 1676 r„ przy ul. 
Czapskich 4 (czynna do dzisiaj), 

Drukarnia Prasowa „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego” przy ul. Ba
sztowej 18 z 1814 r., od 1927 r. z sie
dzibą przy ul. Wielopole 1 (obecnie 
w budynku mieszczą się redakcje 
różnych krakowskich czasopism), 
Drukarnia Anczyca przy ul. Strasze
wskiego z 1875 r., która pomimo 
protestów społecznych została zbu
rzona w latach siedemdziesiątych 
po to, aby na jej miejscu wybudo
wać parking dla niewielu samocho
dów. Drukarnia Związkowa przy ul. 
Mikołajskiej 13 z 1876 r. funkcjonu
je do dziś.
Specjalne miejsce w przemyśle zaj
mował Krakowski Zakład Witra
żów i Mozaiki Stanisława Gabriela 
Żeleńskiego, założony w 1904 r. 
przy al. Krasińskiego 23.
Na przełomie XIX i XX w. rozwijał 
się także przemysł w ośrodkach 
podkrakowskich. W Skawinie ist
niała Fabryka Cykorii i Kawy Zbo
żowej Henryka Francka, natomiast 
w Świątnikach Górnych, w przemy
śle metalowym, pracowało około 
270 majstrów produkujących (rów
nież na eksport) kłódki, klucze itp. 
wyroby.
Wraz z rozwojem krakowskiego 
przemysłu nastąpi! wzrost inwesty
cji komunikacyjnych. W 1847 r. do
prowadzono do miasta linię kolejo
wą z Mysłowic. W latach 1854-1855 
wybudowano odcinek Kraków- 
Bochnia, a w 1856 r. Kraków-Dębi- 
ca. Nad korytami starej i nowej Wi
sły przerzucono prowizoryczne, 
drewniane mosty konstrukcji ame
rykańskiej. W latach 1844-1846 po
wstał dworzec kolejowy, a w 1897— 
1898 wybudowano, według projek
tu Teodora Talowskiego, wiadukt 
kolejowy nad ul. Lubicz. W 1913 r. 
uruchomiono przy ul. Kamiennej 
dworzec towarowy, który istnieje 
do dzisiaj.
Historia stałych mostów łączących 
oba brzegi Wisły rozpoczęła się w 
1802 r., kiedy rząd austriacki wybu
dował most między Krakowem a 
Podgórzem, zlokalizowany u wylo
tu ul. Gazowej; nazwany został 
mostem Karola na cześć arcyksięcia 
Karola Habsburga (poprzednio oba 
brzegi Wisły łączył most pływający, 
zwany Wielickim, przycumowany 
na wysokości ul. Staromostowej). 
W 1850 r. wzniesiono, według pro
jektu c.k. adiunkta Dyrekcji Budow
nictwa Galicji inż. Kutschery, most 
łączący ponownie oba miasta (w 
1813 r. most Karola został zniszczo
ny przez powódź). W latach 1863— 
1864 wymieniono mosty kolejowe. 
Na nowym korycie Wisły wzniesio
no pięcioprzęsłowy most, który 
przetrwał do 1884 r. i w tym roku 
zastąpiono go dwiema kratownica^
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1. Hala fabryki Zieleniewskiego, ul Grze
górzecka 69
2. Podstacja elektryczna przy ul. Asnyka 
6
3. Garbarnia przy ul. Przemysłowej 2

mi ułożonymi na starych filarach. 
Most ten. istniejący do dnia dzisiej
szego, jest najstarszym zachowa
nym mostem wiślanym w Krako
wie. W 1931 r. wybudowano most u 
wylotu ul. Krakowskiej, nazwany 
przed drugą wojną światową mos
tem Piłsudskiego. Prawie wszystkie 
mosty wiślane Krakowa zostały 
zniszczone w 1945 r. przez wojska 
niemieckie.
Wprowadzenie w Krakowie maso
wej komunikacji sięga 1875 r., kiedy 
na trasę most Podgórski - Dworzec 
Kolejowy wyruszył pierwszy omni
bus konny. Osiem lat później uru
chomiono pierwszą linię tramwaju 
konnego, dla którego przy ul. Św. 
Wawrzyńca powstała około 1880 r. 
zajezdnia tramwajowa, stanowiąca 
obecnie jeden z najcenniejszych za
bytków techniki w mieście. W 1901 
r. otwarto pierwszą zelektryfikowa
ną linię tramwajową, a w 1927 r. 
uruchomiono trakcję autobusową 
na trasie Barbakan - Prądnik Czer
wony.
Osobny rozdział dziejów techniki w 
Krakowie - to budowa i rozwój 
Twierdzy Kraków, rozumiane jako 
postęp techniki w budownictwie 
wojskowym. I tak np. do budowy 
fortu Pszorna już w 1866 r. użyto 
betonu. W latach 1892-1902 po
wstawały forty z elementami kon
strukcyjnymi stalowymi oraz ele
mentami pancernymi, szczególnie w 
postaci obrotowych wież pancer
nych.

Na terenie Krakowa zachowa
ło się do dziś około 100 zespo
łów budynków i obiektów ar
chitektury związanych z prze
mysłem i techniką. Zasób ten 
jest niewielki w kontekście do
brze uprzemysłowionego mia
sta z przełomu XIX i XX w. 
Większa część uległa zniszcze
niu lub degradacji przez zani
kanie samej architektury i nisz
czenie wyposażenia. Natomiast 
nie wiadomo dokładnie, jaki 
jest stan zasobów ruchomych 
zabytków techniki: maszyn, u- 
rządzeń, aparatów, narzędzi, e- 
lementów wyposażenia war
sztatów rzemieślniczych. Nikt 
przecież do połowy lat osiem
dziesiątych naszego wieku nie 
zwracał uwagi na przestarzałe 
maszyny i narzędzia. Przedmio
ty takie po prostu złomowano, 
niszczono lub w najlepszym 
wypadku wykorzystywano 
wtórnie ich elementy. Nie ma 
rozeznania zarówno ilościowe-
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go, jak i wartościowego zabyt
kowych wyposażeń zakładów 
przemysłowych i warsztatów 
rzemieślniczych. Do zewiden
cjonowania pozostają także ta
kie zabytki techniki, jak groble, 
kanały, zbiorniki wodne, drogi 
itp.

Na terenie województwa kra
kowskiego zachowało się oko
ło 200 obiektów związanych z 
przemysłem i techniką, najczęś
ciej ludową. W większości wy
padków obiekty te nie są użyt
kowane zgodnie z ich pierwot
ną funkcją - zostały zaadapto
wane na inne cele lub pozosta
ją opuszczone. Najcenniejszym 
zespołem zabytkowym o świa
towej sławie jest kopalnia soli 
w Wieliczce, która funkcjonuje 
nieprzerwanie od XIII w. Bar
dzo cennym obiektem, czyn- 

‘nym do chwili obecnej, jest 
drewniany młyn w Pierzchow- 
cu z około 1850 r. Działa także 
drewniany młyn Machnika w 
Prądniku Korzkiewskim, zbu
dowany w 1902 r. Największą 
enklawą zabytków techniki w 
okolicach Krakowa jest miejs
cowość Sułkowice, w której za
chowało się 27 kuźni (część z 
nich czynna) z przełomu XIX i 
XX w. Tradycje związane z ko
walstwem w tej miejscowości 
kontynuuje Fabryka Narzędzi 
„Kuźnia”. Oprócz tych obie
któw zachowało się kilkanaście 
stacji kolejowych z początku 
XX w., browary i gorzelnie 
dworskie.

Najwyższy już czas, aby nikną
ce na naszych oczach dobra 
kultury związane z rozwojem 
myśli technicznej zostały 
szczegółowo zewidencjonowa
ne, sklasyfikowane, a przede 
wszystkim ochronione i podda
ne pracom konserwatorskim.

4. Fabryka Narzędzi „Esmot", ul. 
Dajwór 14/16
5. Wiadukt kolejowy, ul. Grzegórzec
ka
6. Fabryka Octu, Musztardy i Kon
serw Ogórkowych przy ul. Królowej
Jadwigi 33

4

7. Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolni
czych M. Peterseima, ul. Żółkie
wskiego 19
8. Wodociągi Miejskie im. Cesarza 
Franciszka Józefa I, ul. Ks. Józefa 
299
9. Parowa Stolarnia i Fabryka Posa
dzek Maurycego Grunberga, ul. Ta
tarska 5
10. Fabryka Krakowska Bialoskór- 
nia, ul. Królowej Jadwigi 91

(zd/ęcia: 
Agata Pankiewicz)

8

Olga Dyba
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W kwietniu 1990 r. powstało 
Krakowskie Towarzystwo 
Ochrony Zabytków Techniki z 
siedzibą w Krakowie! Utwo
rzyła je grupa specjalistów z 
różnych dziedzin: architekci, 
inżynierowie różnych specjal
ności, historycy sztuki, etnogra
fowie i ekonomiści. Towarzys
two wyznaczyło sobie ambitne 
cele, a mianowicie: 1) inspiro
wanie i propagowanie idei och
rony zabytków techniki, prze
mysłu i sztuki inżynierskiej 
oraz muzealnictwa techniczne
go; 2) opiekę nad zabytkami 
techniki w Krakowie i na ob
szarze województwa krako-. 
wskiego oraz makroregionu 
południowo-wschodniego; 3) 
wypracowywanie metod 
współdziałania środowiska 
technicznego, konserwator
skiego i muzealnego w zakresie 
ochrony i konserwacji zabyt
ków techniki, przemysłu i sztu
ki inżynierskiej; 4) inicjowanie 
prac nad utworzeniem w Kra
kowie muzeum techniki.

Cele te mają być realizowane 
m.in. przez działalność popula
ryzatorską, organizowanie kur
sów dla kadry technicznej w 
zakresie ochrony zabytków, 
konserwacji, ewidencjonowa
nia, muzealnictwa, a w przysz
łości również przez działalność 
gospodarczą nastawioną na in
wentaryzację i ewidencjono
wanie zabytków, pomoc przy 
organizowaniu muzeów przy
zakładowych itp. Za najważ
niejszą sprawę uznano wciąg
nięcie do pracy w Towarzys
twie młodzieży ze szkół licea
lnych i techników oraz studen
tów, szczególnie z kierunków 
technicznych. Szczegóły za
warte są w Statucie Towarzys
twa oraz w opracowywanym 
programie działania.

Tak jak wiele tego rodzaju To
warzystw, nasze ma swoje ko
rzenie w historii i powstało w 
konsekwencji działań wielu lu
dzi zajmujących się w przesz
łości ochroną zabytków techni
ki. Do tradycji tej chcemy wra
cać, korzystać z doświadczeń, 
dostosowując je do warunków 

dnia dzisiejszego, a także 
przyszłości. Zwracam uwagę 
szczególnie na dwie sprawy: 
pierwsza - to powstanie i dzia
łalność pierwszego na ziemiach 
polskich Muzeum Przemysło- 
wo-Technicznego, nazwanego 
od jego twórcy imieniem Ad
riana Baranieckiego, druga - to 
działalność Krakowskiego To
warzystwa Technicznego. Mu
zeum powstało w 1868 r. z ini
cjatywy i na bazie zbiorów 
zgromadzonych przez lekarza 
spod Buczacza Adriana Bara
nieckiego, wykształconego w 
Kijowie, we Francji i Włoszech. 
Muzeum to, prowadzone przez 
82 lata swego istnienia według 
nowoczesnych zasad, rozwija
jące bardzo ożywioną działal
ność pozamuzealną (m.in. szko
leniową z pierwszym w Euro
pie Wyższym Zakładem Nau
kowym dla kobiet), było ewe
nementem na skalę europejską. 
Niestety, w 1950 r. decyzją Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki ule
gło likwidacji. Budynek - włas
ność muzeum i na jego cele wy
budowany - przeszedł w inne 
ręce, zbiory zostały rozproszo
ne po różnych placówkach mu
zealnych. Znakomitym przy
pomnieniem okresu świetności' 
tego muzeum była wystawa na 
120-lecie jego powstania zor
ganizowana w Krakowie przez 
Muzeum Narodowe we wrześ
niu 1988 r.

Krakowskie Towarzystwo 
Techniczne (KTT) działało w 
latach 1876-1948. Powstanie 
Towarzystwa było konsekwen
cją sprzyjających okoliczności 
oraz aktywności kształtującej 
się inteligencji technicznej Kra
kowa w latach siedemdziesią
tych XIX w. Kraków bowiem, 
po upadku Powstania Listopa
dowego, stał się silnym ośrod
kiem ruchu technicznego. Było 
to możliwe dzięki istnieniu In
stytutu Technicznego (półwyż- 
szej szkoły technicznej, po
wstałej w 1834 r.) skupiającego 
kadrę techniczną wspieraną 
przez profesorów Uniwersyte
tu Jagiellońskiego, w szczegól
ności kilku katedr zbliżonych 
do techniki (mechanika, fizyka, 
geodezja). Członkowie KTT od 

momentu jego powstania zaj
mowali się ochroną zabytków. 
Wśród członków było wielu 
znakomitych inżynierów i ar
chitektów (m.in. Odrzywolski, 
Knaus, Zaremba). Trzeba pa
miętać, że były to czasy, kiedy 
inżynierowie i technicy nie byli 
technokratami i nie przypisy
wano im niechlubnego udziału 
w niszczeniu Krakowa. Łączyli 
oni w swoim wykształceniu i 
działalności elementy techniki, 
przyrody i byli humanistami, 
dzięki czemu wielu z nich stało 
się pionierami ochrony środo
wiska naturalnego oraz ochro
ny zabytków kultury i sztuki.

Przykładem szczególnego 
zainteresowania ochroną za
bytków techniki było włączenie 
na prośbę KTT pod obrady 
pierwszego Zjazdu Techników 
Polskich w 1882 r. punktu pt. 
Obmyślenie sposobu opieko
wania się zabytkami historycz
nymi krajowymi. Inwentaryzo- 
wanie tychże i konserwacja. 
Realizując ten postulat wygło

szono trzy referaty autorstwa 
Odrzywolskiego, Prylińskiego i 
Baranieckiego. Sprawy ochro
ny zabytków, wprawdzie jesz
cze nie techniki, na stałe weszły 
do tradycji kolejnych zjazdów, 
a referaty wygłaszane były naj
częściej przez przedstawicieli 
KTT.

Pragniemy kontynuować dobre 
tradycje ochrony zabytków 
techniki, zapraszając wszyst
kich zainteresowanych naszą 
działalnością do współpracy. 
Bliższe informacje o zamierze
niach i o członkostwie tak osób 
fizycznych, jak i prawnych mo
żna uzyskać pisząc pod adre
sem: Krakowskie Towarzys
two Ochrony Zabytków Tech
niki, 30-106 Kraków, ul. Sena
torska 16 lub Wydział Ochrony 
Zabytków Urzędu Wojewódz
kiego w Krakowie, pl. Wiosny 
Ludów 3/4.

Jerzy Duda

prezes
Krakowskiego Towarzystwa 
Ochrony Zabytków Techniki

Kafelki
w sieniach

W poznańskich kamienicach z 
przełomu XIX i XX w. zacho
wały się sienie ozdobione gla
zurowanymi płytkami ścienny
mi. Wiadomo, że podobnie wy
posażone sklepy, przede 
wszystkim rzeźnickie, zacho
wały się jeszcze w wielu mia
stach i miasteczkach (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 
1986). Autorom znane są nie
stety przykłady niedoceniania i 
częstego niszczenia takich 
pięknych wnętrz sklepowych w 
Poznaniu. O jednym z takich 
wypadków, dotyczącym sklepu 
orzy ul. Armii Czerwonej, in
formował w 1989 r. poznański 
magazyn telewizyjny „Tele
skop”. Bardzo interesujące se
cesyjne wnętrze dawnego skle
pu rzeźnickiego przy ul. Chwa- 
liszewo, zajmowane obecnie 

przez przedsiębiorstwo skupu
jące skóry surowe, zostało nie
dawno pokryte ciemną boaze
rią i trudno nawet ustalić, czy 
przepiękne kafelki pod nią oca
lały. Uważamy, że sprawa ta 
wymaga szczegółowego zba
dania, a przede wszystkim e- 
nergicznego działania władz 
konserwatorskich.
Powszechne kiedyś zastosowa
nie gładkich kafelków do lico
wania ścian sklepów rzeźni- 
ckich podyktowane było prze
de wszystkim wymogami sani
tarnymi, możliwością łatwego 
mycia i zapobiegania nadmier
nemu zawilgoceniu ścian. Po
dobną funkcję spełniają glazu
rowane płytki do dzisiaj w mi
lionach łazienek i kuchni na ca
łym świecie.
Wydaje się, że podobne zada-
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nia wyznaczano płytkom u- 
mieszczanym na ścianach sieni 
w wielu domach mieszkalnych. 
Sień łącząca wnętrze domu z u- 
licą narażona była na łatwe za
brudzenie. Z drugiej jednak 
strony kafelkowym ścianom 
groziły uszkodzenia mecha
niczne, szczególnie tam, gdzie 
sień pełniła funkcję komunika
cyjną między ulicą i podwó
rzem, i przetaczały się przez nią 
załadowane towarem wozy 
(np. przy ul. Wrocławskiej 6, 
gdzie zachowały się w posadz
ce specjalne zagłębione szyny 
wymuszające przejazd wozów 
środkiem sieni).

Płytki ścienne znalezione przez 
nas w sieniach odznaczają się - 
w odróżnieniu od płytek i mo
zaik posadzkowych - delikat
nością wykonania, różnorodny
mi rozmiarami i kształtami, bo
gatym zdobnictwem malarskim 
i często reliefami. Analizując 
znane nam kafelkowe wystroje 
sieni wyróżniliśmy kilka pod
stawowych wariantów pla
stycznych. Najbardziej okazałe 
są duże (np. 55 sztuk) lub małe 
(np. 18 sztuk) zespoły płytek z 
kolorowymi fragmentami ry
sunku, które tworzą całe obra
zy - sceny rodzajowe lub pej
zaże. Podobne do nich są płytki 
z fragmentami większej całości, 
składające się na powtarzalne 
elementy fryzu z ornamentacją 
roślinną, zwierzęcą lub z moty
wem krajobrazowym. Nieco 
inny charakter mają płytki two
rzące odpowiedni napis. Od
rębną grupę stanowią też wzo
rzyste płytki z powtarzalnymi 
wzorami, które można układać 
w różne kompozycje geome
tryczne lub też w jednolitą ścia
nę złożoną z powtarzalnych e- 
lementów, powstających z po
łożenia płytek obok siebie. 
Jeszcze inną grupę stanowią 
jednobarwne płaszczyzny pły
tek z umieszczonymi tu i ów
dzie pojedynczymi płytkami 
kolorowanymi lub reliefowany- 
mi.

Przedstawiony tu podział nie 
wyczerpuje całego bogactwa
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różnych płytek towarzyszą
cych, uzupełniających obrazy w 
postaci ram, pasków, łączni
ków, przerywników itp. Płytki z 
wzorem lub w jednolitym kolo
rze występują często w trzech 
formatach, zaś ich ustawienie 
pionowe lub poziome w róż
nych kombinacjach w stosunku 
do siebie lub do innych płytek 
tworzy ogromne bogactwo 
plastyczne danej ściany. Prawie 
każda kafelkowa ściana zwień
czona jest profilowanym gzym-

1.2. Sceny myśliwskie w sieni domu 
przy ul. Dąbrowskiego 23
3. Pejzaż zimowy w sieni domu przy 
ul. Dąbrowskiego 15
4. Fragment sieni domu przy ul. Dą
browskiego 15
5.6.7. Fragmenty fryzów: przy ul. 0- 
grodowej 18(5, 6) i przy ul. Mickiewi
cza 19 (7)
8. Fragment ściany w sieni domu 
przy ul. Garbary 53
(zdjęcia: 1,2, 5-8 - Andrzej Stuko 
wski, 3,4 - Jacek Anioła)
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sem, czasem złożonym z kilku 
płytek różnego rodzaju i kolo
ru.

Najokazalszą sień wyłożoną 
kafelkami znaleźliśmy w Po
znaniu przy ul. Dąbrowskiego 
23. Są tu sceny myśliwskie u- 
mieszczone po obu stronach 
sieni; każda z nich składa się z 
55 barwnych płytek o wymia
rach 14,5 x 14,5 cm, które two
rzą obrazy o wymiarach 160 x 
72 cm. Są one otoczone gładki
mi płytkami wiśniowymi i nie
bieskimi, które występują rów
nież w postaci poziomego pa
ska o szerokości 2,3 cm. Pod 
profilowanym gzymsem bieg
nie wąski fryz złożony z relie- 
fowanych płytek z kolorowym 
ornamentem roślinnym. Do 
wystroju tej sieni wykorzysta
no aż 116 różnych rodzajów 
płytek.

Bardzo bogate są również ścia
ny sieni przy tej samej ulicy 
pod numerem 15. Znajdują się 
tutaj cztery obrazy złożone z 
18 kolorowych płytek o wymia
rach 14,5 x 14,5 cm, czyli łącz
nie każdy z nich ma 87 x 43,5 
cm. Przedstawiają one pejzaże 
w czterech porach roku. Poło
żone są w górnej części bogato 
zdobionej ściany kafelkowej, 
po dwie z każdej strony, po
przedzielane zespołami sece
syjnych ornamentów roślin
nych. Podobne ornamenty oraz 
inne wzory znajdują się w dol
nej części ściany, między nimi 
zaś są pionowe kompozycje z 
kafelków składających się na 
rysunek kwitnących irysów, 
nad którymi unosi się motyl 
„rusałka pawie oczko”. W tej 
sieni, za załomem ściany znaj
duje się też złożony z ośmiu ka
felków, zamalowany olejną far
bą, niemiecki napis: „Erbaut 
1905". W tej sieni posłużono się 
również dużą liczbą płytek 
tworzących 106 wzorów.

Do najładniejszych, najbar
dziej kolorowych i przeważnie 
głęboko reliefowanych należą 
płytki tworzące fryzy. Wystę
pują one zawsze w towarzys

twie innych, często jednokolo
rowych płytek wypełniających 
resztę ściany. Tak na przykład 
kafelki w sieni domu przy ul. 
Armii Czerwonej 26 ułożone są 
po obu stronach sieni warstwa
mi poziomymi: od dołu jedna 
warstwa kafelków brązowych 
o wymiarach 15 x 15 cm, nad 
nią siedem warstw szaroniebie- 
skich o tych samych wymia
rach, dalej jedna warstwa (pa
sek) brązowych o wymiarach 
15x5 cm, nad nią jedna wars
twa kafelków tworzących fryz, 
a wyżej jeszcze jedna warstwa 
wąskich szarych i kończący ca
łość wystający profilowany 
gzyms. Płytki tworzące fryz są 
reliefowane, barwione i szkli
wione. Przedstawiają grzybie
nie białe (tzw. lilie wodne), czyli 
biało-kremowe kwiaty z żółty
mi zalążniami oraz ciemnozie
lonymi liśćmi na tle niebieskiej 
wody. Nad wodą jasnoniebie
skie niebo z delikatnymi biały
mi chmurkami. Całość powta
rzalnego rysunku tworzą dwa 
kafelki. Są to jedne z najpięk
niejszych secesyjnych kafel
ków. jakie udało się nam zna
leźć. Niestety, większość z nich 
zasłonięto zawieszonymi na 
ścianach aż sześcioma dużymi 
gablotami reklamowymi z to
warami oferowanymi przez 
znajdujące się w podwórzu 
sklepy. Gabloty te oglądane są 
codziennie przez tysiące ludzi 
(centrum miasta); szkoda, że 
nie powieszono ich zaledwie 30 
cm wyżej, tak aby odsłonić 
piękne secesyjne płytki.

Bardzo ładny jest również se
cesyjny fryz w sieni domu przy 
ul. Ogrodowej 18. Tworzą go 
kolorowe kafelki ułożone w 
dwóch warstwach poziomych. 
Fryz z lewej strony od wejścia 
przedstawia lilie wodne i irysy 
z cebulkami. Trudno określić 
liczbę płytek składających się 
na całość powtarzalnego obra
zu; może być ich równie dobrze 
sześć, jak i dwanaście. Po pra
wej stronie sieni’ biegnie fryz 
przedstawiający irysy i ważki w 
locie. Oba te fryzy zamalowane 
były trzema warstwami olejnej 

farby; ostatnią warstwę poło
żono na początku 1989 r. Wi
doczne na fotografiach fra
gmenty zostały przez nas od
słonięte. Pozostała część czeka 
na odkrycie. Podczas długo 
trwającego chemicznego mycia 
kafelków (własnego pomysłu 
płynem do usuwania kolejnych 
warstw powłok olejnych) ob
serwowało nas i życzliwie ko
mentowało naszą pracę wielu 
mieszkańców domu.

Trzeba jeszcze wspomnieć o 
interesującym fryzie w sieni 
domu przy ul. Mickiewicza 19. 
Tworzy go motyw krajobrazo
wy, składający się z sześciu pły
tek z rysunkami drzew, drogi, 
mostka i rzeczki. Gzyms two
rzą interesujące ciemnoniebie
skie, profilowane i reliefowane 
płytki. W dolnej części ściany 
wyłożonej białymi płytkami 
znajdują się geometrycznie u- 
mieszczone pojedyncze płytki z 
rysunkiem kolorowego orna
mentu secesyjnego. Jeszcze 
inny fryz, przedstawiający ryby 
oraz liście i kwiaty grzybienia 
białego, występuje w sieni 
domu przy ul. Mielżyńskiego 
20.

Sień domu przy ul. Garbaty 53 
wypełniają płytki ułożone po
ziomymi warstwami: od dołu 
jedna warstwa zielonych i nad 
nią białych (obie 15 x 15 cm), 
następnie wąski pasek (2 cm) 
ciemnoczerwonych, pięć 
warstw białych (15 x 15 cm), 

znów wąski pasek ciemnoczer
wonych, jedna warstwa wą
skich białych (15 x 7,5 cm), wą
ski fryz, jedna warstwa wąskich 
białych oraz półokrągły jasno
zielony gzyms. Fryz tworzą wą
skie płytki zielone, poprzedzie
lane małymi płytkami o wymia
rach 7,5 x 7,5 cm, które na czer
wonym tle mają płytki relief 
zielony z secesyjnym ornamen
tem roślinnym. Identyczny wy
strój ma sień kamieniczki 
mieszczącej aptekę „Pod Zło
tym Lwem” na Starym Rynku 
75.

W domu przy ul. Strzałko
wskiego 11 sień zdobią płytki 
zielone, marmurkowane o wy
miarach 15 x 15 cm. W pasie 
górnym co drugi kafelek jest 
biały z kolorowym rysunkiem 
stylizowanego zimowita jesien
nego (rośliny). Po obu stronach 
sieni, w centrum ściany, tuż pod 
kafelkami z motywami zimowi- 
tów, znajdują się pojedyncze 
zielone płytki, głęboko reliefo
wane, przedstawiające siedzącą 
żabę.

Omówione przykłady nie wy
czerpują całego bogactwa za
chowanych dotychczas płytek 
kafelkowych w poznańskich 
sieniach. Naszym artykułem 
chcemy zwrócić uwagę na tę 
nie docenianą do tej pory i nie 
opracowaną dziedzinę zabyt
ków.

Stefan Anioła 
Aleksander Stukowski

Fundacja PRO AUXILIO dziękuje:
• PZ RENOPOL z Legnicy

• Przedsiębiorstwu Wdrażania Postępu 
Technicznego i Realizacji Budownictwa 
CONSBUD spółka z o.o. z Chyliczek

• Pani Brygitte von Chmara z RFN

za wpłaty w 1990 r. na nasze konto:
PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132-3
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Symbol niepodległości 
w Kielcach

Kielce są miastem 
szczególnie związanym 
z historią walk o nie
podległość. Właśnie tu 
w sierpniu i wrześniu 
1914 r. tworzyły się pier
wsze zręby organizacji 
Wojska Polskiego, tu 
rozkazem austro-wę- 
gierskiej Naczelnej Ko
mendy Armii oddziały 
strzeleckie, które 6 
sierpnia 1914 r. wyru
szyły z krakowskich O- 
leandrów, zostały mia
nowane Pierwszym Puł
kiem Piechoty Legio
nów Polskich, i tu, w 
Kielcach, podjęto pier
wsze próby stworzenia 
polskiej władzy admini- 
stracyjno-politycznej 
(komisariaty powiatowe 
- podległe Komisariato
wi Wojsk Polskich). 
Kielce były pierwszym 
dużym miastem na le
gionowym szlaku, do 
którego Józef Piłsudski 
zawsze powracał myśla
mi z sentymentem. Dał 
temu wyraz m.in. w

przemówieniu, które 
wygłosił przebywając 20 
października 1921 r. w 
Kielcach, kiedy otrzy
mał honorowe obywate
lstwo miasta.

Do pobytu legionistów w Kiel
cach w 1914 r. nawiązywano 
przez cały okres międzywojen
ny. Wyrazem tego było umiesz
czanie w różnych punktach 
miasta tablic, płyt, pomników 
poświęconych tym, którzy tu 
kwaterowali, walczyli i polegli, 
oraz urządzenie na początku 
lat trzydziestych Cmentarza 
Wojsk Polskich 1863-1921 r., 
na którym spoczęli również le
gioniści ekshumowani z oko
licznych cmentarzy.
Już na początku lat dwudzie
stych w kieleckich kręgach le
gionowych narodzi! się pomysł 
upamiętnienia pobytu legioni
stów w sposób wyjątkowy - 
monumentem, który miałby siłę 
wyrazu, oddawał hołd poleg
łym, a zarazem stał się wizy
tówką miasta, nawiązującą wy
raźnie do tradycji legionowej. 
Pierwszą konkretną propozy
cją wzniesienia takiego pomni
ka byl projekt kielczanina Sta
nisława Jana Czarnowskiego, 
dziennikarza, historyka prasy i 
archeologa. W liście do Mini
sterstwa Spraw Wojskowych z 
13 czerwca 1928 r. proponował 
wybudowanie pomnika ... w
postaci kopca ziemnego lub pi
ramidy z łomów kwarcytu uło
żonych na cement, ze stosow
nym napisem na bloku marmu
rowym..." Niestety, jego projekt 
wydał się zbyt skromny ów-

1. Tablica w logii kieleckiego pałacu 
biskupiego przetrwała okupację i lata 
powojenne zamurowana pod tyn
kiem, odsłonięta na początku lat o- 
siemdziesiątych
2. Wejście do,.Sanktuarium”w 1990
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czesnym władzom wojskowym. 
Wyraziły one zgodę na budowę 
pomnika, ale o wyraźnych ce
chach artystycznych i „odpo
wiednio estetycznym wraże
niu". W 1929 r. Stanisław Czar
nowski zmarł i sprawa pomni
ka została odsunięta na kilka 
lat.
W 1935 r. zmarł Józef Piłsudski. 
Po jego śmierci utworzono Na
czelny Komitet Uczczenia Pa
mięci Marszałka Józefa Piłsud
skiego i zaprojektowano 
wzniesienie popiersia Marszał
ka na pocerkiewnym placu. Od
żyła również sprawa pomnika 
poświęconego wszystkim le
gionistom, którzy polegli za 
wolność ojczyzny. W grudniu 
1937 r. powstał Komitet Budo
wy Pomnika Legionów w Kiel
cach, na którego czele stanął 
wojewoda kielecki Władysław 
Dziadosz. Celem Komitetu, jak 
określano w statucie, było wy
budowanie Pomnika Legionów 
Polskich oraz urządzenie i od
nowienie komnat, w których 
mieściła się pierwsza Kwatera 
Główna Józefa Piłsudskiego w 
1914 r.
Uroczystość odsłonięcia pom
nika i otwarcia „Sanktuarium 
Pamiątek Józefa Piłsudskiego” 
odbyła się 2 października 1938 
r. Rozpoczęła się posiedzeniem 
Rady Miejskiej, na którym pre
zydent miasta Stefan Artwiński 
powitał inspektora armii, gen. 
broni Kazimierza Sosnko- 
wskiego jako przedstawiciela 
najwyższych władz państwo
wych oraz innych delegatów 
władz państwowych i woje
wódzkich. Po złożeniu przez 
wojsko raportu i odegraniu 
hymnu narodowego biskup or
dynariusz kielecki, Czesław 
Kaczmarek, odprawił uroczys
te nabożeństwo w kościele ka
tedralnym. Następnie gen: 
Sosnkowski udał się wraz ze 
świtą do gmachu Urzędu Wo
jewódzkiego. Tu dokonano u- 
roczystego poświęcenia i ot
warcia „Sanktuarium Komen
danta”, znajdującego się w 
trzech komnatach zamku bis
kupów krakowskich z XVII w. 
Po przybyciu gen. Sosnko- 
wskiego na pl. Czynu Legiono
wego, kompania honorowa 
sprezentowała broń, orkiestra 
odegrała hymn narodowy. Przy 
dźwiękach „Pierwszej Bryga
dy” gen. Sosnkowski dokonał 
odsłonięcia pomnika, wygła
szając przemówienie, w którym 
nawiązał do wspomnień kiele
ckich z doby legionowej. Po 
przemówieniu odbyła się uro
czysta defilada zgromadzonych 
oddziałów wojskowych, wywo
dzących się z Legionów Pol
skich i około 250 pocztów 
sztandarowych, reprezentują
cych organizacje kombatanc
kie, paramilitarne, młodzieżo
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we i sportowe. Po południu na 
kieleckim stadionie odbyły się 
uroczystości dożynkowe zor
ganizowane przez Związek 
Młodej Wsi Ziemi Kieleckiej, 
zaś w Domu WF i PW - uro
czyste zgromadzenie legioni
stów i peowiaków przybyłych 
na tę uroczystość z całego kra
ju-
Bezpośrednim inicjatorem u- 
tworzenia „Sanktuarium" i bu
dowy pomnika był wojewoda 
kielecki Władysław Dziadosz. 
Być może zaważył na tym jego 
bliski kontakt z legionową bra
cią; w 1914 r. Władysław Dzia
dosz był sekcyjnym w 2. bata
lionie Mieczysława Norwida- 
Neugebauera. Pierwsze prace 
mające na celu upamiętnienie 
pobytu Józefa Piłsudskiego i 
jego sztabu w kieleckim pałacu 
rozpoczęto w 1936 r. Wtedy to 
w loggii frontowej, po prawej 
stronie wejścia, umieszczono 
pamiątkową tablicę oraz napi
sy, będące cytatami z wypowie
dzi Józefa Piłsudskiego, na nad- 
prożu głównego wejścia: „Rze
czą żołnierza jest stworzyć dla 
Ojczyzny piorun, co błyska, a 
gdy trzeba uderzy” i w klatce 
schodowej, w połowie pier- 3 
wszego piętra: „Odradzać du
sze ludzkie, zmienić człowieka, 
zrobić go lepszym, zrobić go 4 
wyższym, zrobić go potężniej
szym i silniejszym, oto wasze 
zadanie”; ten drugi napis obec
nie jest niewidoczny, schowany 
pod tynkiem. Również w tym 
czasie, naprzeciwko wyjścia 
klatki schodowej na pierwsze 
piętro, umieszczono popiersie 
Marszałka wykonane z patyno
wanego gipsu.
Muzeum Legionowe im. Mar
szałka Józefa Piłsudskiego - 
zwane też „Sanktuarium” - zlo
kalizowano na parterze pałacu 
w trzech salach przylegających 
do baszty południowo-zachod
niej. Mimo zorganizowanego 
na wiosnę 1937 r. przez Akade
mię Sztuk Pięknych w Krako
wie wewnętrznego konkursu 
na opracowanie planu wnętrza 
przyszłego muzeum, sale urzą
dzono według projektu artysty 
legionowego z Warszawy prof. 
Stanisława Rzeckiego.
Pierwszą salą, od specjalnie 
zrobionego do tej części pałacu 
wejścia, była tzw. sala sztanda
rów, mająca charakter przed
sionka, gdzie na tle ścian i por
tali wykonanych z czerwonego 
piaskowca umieszczono wierne 
kopie ośmiu sztandarów puł
ków legionowych. Sala druga 
stanowiła właściwe „Sanktua
rium”, poświęcone Józefowi 
Piłsudskiemu. Ściany jej wyło
żono szarobrunatnym marmu
rem bolechowickim, połączo
nym u podstawy z czarnym 
marmurem dębnickim. Posadz
kę wykonano z różnobarwne-



3. Wejście do właściwego „Sanktuarium" z „sali sztandarów" (1938 r.)
4. Popiersie Józefa Piłsudskiego dłuta Stanisława Rzeckiego, obecnie w zb. 
Muzeum Narodowego w Kielcach (1938 r.)
5. Biust Marszałka wykonany przez Stanisława Rzeckiego na postumencie z 
czatnego marmuru (1938 r.)
6. Postument pod maską pośmiertną, wykonany z czarnego marmuru dębni
ckiego, zachowany w zb. Muzeum Narodowego w Kielcach (1938 r.)
7. Jeden z witraży okiennych „Sanktuarium" (1938 r.)
8. Wojewoda Władysław Dziadosz (pierwszy z prawej) i gen. Kazimierz Sosn- 
kowski w chwili odsłonięcia pomnika (1938 r.)
(zdjęcia: 1,2 - Wojciech Siudcwski)



go marmuru kieleckiego, skom
ponowanego w części środko
wej w formie koła. Jego obrze
że tworzyła łamana linia w for
mie wężyka generalskiego. Na 
środku sali umieszczono postu
ment, na którym spoczęła ma
ska pośmiertna Marszałka, wy
konana w marmurze kararyj- 
skim. Nad maską zawieszono 
kuty w żelazie żyrandol, ozdo
biony orłami i krzyżami legio
nowymi. W ścianach „Sanktua
rium” zlokalizowano dwie wnę
ki. W jednej, ukształtowanej 
między oknami, znajdował się 
wykonany w brązie biust Mar
szałka, w drugiej, zwieńczonej 
u szczytu kartuszem z inicjała
mi „JP”, umieszczono gablotkę 
z mundurem Komendanta. O- 
bydwa okna „Sanktuarium” wy
pełniały witraże o ornamentyce 
i symbolice wojskowej i legio
nowej. Marmurowe portale 
były zamknięte kutymi w żela
zie kratami. Z „Sanktuarium” 
przechodziło się do trzeciej sal
ki, w której znajdował się tylko 
lekki piec - kominek z żółtawej 
cegły na tle ścian o kolorze 
„czerwieni pompejańskiej”. Z 
„sali sztandarów” przebito 
wejście do parteru baszty, któ
rą zaadaptowano na kaplicę. 
Umieszczono w niej ołtarz z 
piaskowca z wizerunkiem Ma
tki Boskiej Ostrobramskiej. 
Jako wota otaczały obraz od
znaki pułków legionowych.
Również od zewnątrz starano 
się podkreślić wyjątkowy cha
rakter „Sanktuarium”, zarówno 
poprzez wybicie osobnego 
wejścia, jak i jego mocne zaak
centowanie szerokimi kamien
nymi schodami, opatrzonymi 
balustradą, tarasem i portalem 
o cechach modernistycznych i 
symbolice legionowej. Podob
nie okna, wychodzące z sali 
„Sanktuarium” na pałacowy o- 
gród, obramowano nadproża- 
mi z inicjałami „JP” i odznaką I 
Brygady „Za wierną służbę”.

Wróćmy teraz do pomnika. 
Wzniesiony w 1938 r. Pomnik 
Legionów - „Czwórka strzelec
ka w marszu” był dziełem Jana 
Raszki (1871-1945), wybitnego 
artysty rzeźbiarza, specjalizu
jącego się głównie w meda
lierstwie i w rzeźbie monumen
talnej. „Czwórka” Jana Raszki 
była nie tylko symbolem 
czwórki strzelców z lat pier
wszej wojny, ale i ucieleśnie
niem historycznego wątku 
walk o niepodległość, począ
wszy od Legionów Jana Henry
ka Dąbrowskiego, poprzez 
„Czwartaków” Powstania Lis
topadowego, aż do czasów 
współczesnych rzeźbiarzowi. 
W Kielcach stacjonował w ok
resie międzywojennym 4. pp 
Legionów (również Jan Ra
szka, przebywający na Woły

niu, służył w tym pułku), wznie
sienie „Czwórki” w tym mieście 
miało więc też wydźwięk sym
boliczny. Wysoki na 8 m pom
nik tworzyły postacie czterech 
żołnierzy, symbolizujących 
cztery dzielnice Polski (Po
znańskie, Królestwo, Małopol- 
skę i Śląsk), idących ramię przy 
ramieniu walczyć o wolność oj
czyzny. Siłę wyrazu, jasność 
myśli, ideę legionową działania 
zbrojnego (pomnik ten nazy
wano również „Pomnikiem 
Czynu Legionowego”) podkre
ślała z jednej strony prosta, na
wiązująca do form geome
trycznych bryła cokołu (bez 
żadnego detalu), z drugiej zaś, 
kontrastująca ze statycznością 
cokołu, ujęta w ruchu czwórka 
maszerujących legionistów, z 
wyraźnym podkreśleniem 
szczegółów ubioru wojskowe
go, zmęczenia na twarzach, na
pięcia mięśni rąk i nóg. Rów
nież usytuowanie pomnika 
zgodne było z prawdą histo
ryczną, w miejscu, w którym 12 
sierpnia 1914 r. pierwsze od
działy strzeleckie wkroczyły do 
miasta.
Cokół pomnika został wykona
ny z wołyńskiego czerwonego 
granitu, zaś sama rzeźba z pa
tynowanego gipsu i w roku na
stępnym miała być zastąpiona 
odlewem z brązu. Niestety, tego 
zamierzenia nie zdążono zrea
lizować. Wybuchła druga woj
na światowa. Niemcy, po wkro
czeniu do Kielc, zniszczyli 
pomnik. Został tylko cokół, 
którego resztki widoczne były 
jeszcze w latach pięćdziesią
tych. Na początku lat sześć
dziesiątych, na miejscu pomni
ka, umieszczono plenerową 
rzeźbę, zaś o nim samym za
pomniano na blisko 20 lat.
Sprawa odżyła w 1981 r. Za od
budową pomnika opowiedziała 
się część mieszkańców Kielc. Z 
inicjatywy Regionu Święto
krzyskiego NSZZ „Solidar
ność” rozpoczęto zbiórkę pie
niędzy na ten cel. 11 sierpnia 
1981 r. w pobliżu miejsca, gdzie 
stał pomnik, umieszczono jego 
makietę oraz kamień pamiąt
kowy z napisem: „Na tym placu 
stal zniszczony w czasie okupa
cji Pomnik Czynu Legionowe
go proj. J. Raszki, upamiętnia
jący wkroczenie strzelców do 
Kielc 12 VIII 1914 r. kolo ini
cjatywne kielczan.”
W czasie stanu wojennego 
sprawa znów przycichła na kil
ka lat. W październiku 1988 r. 
zawiązał się Społeczny Komi
tet Odbudowy Pomnika Czynu 
Legionowego w Kielcach, któ
ry postanowił doprowadzić 
sprawę do końca. W związku z 
odbudową Pomnika Legionów 
społeczeństwo Kielc zaintere
sowało się możliwością odbu
dowy Sanktuarium Piłsudskie

go w kieleckim pałacu. Dążenia 
te poparli: wojewódzki konse
rwator zabytków w Kielcach 
oraz Dyrekcja Muzeum Naro
dowego w Kielcach, która jest 
użytkownikiem pałacu. Na po
siedzeniu Rady Muzealnej w 
końcu ubiegłego roku uznano 
konieczność rekonstrukcji sali 
będącej właściwym „Sanktua
rium”. a z czasem jego rozsze
rzenie na dwie pozostałe sale, 
wykorzystywane jako magazyn 
działu malarstwa. Pierwotny 
wystrój sal postanowiono do
pełnić pamiątkami z epoki 
(głównie bronią i odznaczenia
mi).
Wydaje się, że sprawa odbudo
wy „Sanktuarium” nie powinna 
sprawiać trudności. Zachował 
się pierwotny układ wnętrz, po
sadzki, marmury na ścianach, 
portale, przetrwały nisze, w 
których eksponowano pamią
tki legionowe. Zachowały się 
eksponaty; część w dziale his

torii Muzeum Narodowego w 
Kielcach, część w prywatnych 
rękach, część w innych mu
zeach (m.in. kopie sztandarów 
w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie). Co prawda nie 
przetrwały napisy i ornamenty 
na portalach, witraże i kraty, 
ale dzięki zachowanej doku
mentacji można je odtworzyć. 
Pomnik Legionów i „Sanktua
rium” znów pojawią się w kraj
obrazie Kielc. Po 50 latach po
wrócą na swoje miejsce obiek
ty, które przez cały ten czas 
żyły w pamięci i świadomości 
mieszkańców jako symbole na
wiązujące do prawdziwej his
torii miasta i jego tradycji nie
podległościowych; przypomi
nające ludzi żyjących w tra
gicznych, ale pięknych latach 
walki i nadziei, która ziściła się 
w 1918 r., przynosząc nam nie
podległość po ponad wiekowej 
niewoli.

Urszula Oettingen

Akcja dwory

Zwyczajny 
dwór

„Z przejętych przez Polskę Lu
dową w 1945 roku około 22 ty
sięcy dworów, tylko jakieś 10% 
zniszczyła wojna. Zaś przez 45 
lat zdewastowano 19 tysięcy. 
Ponoć te ostatnie tysiąc »nie 
jest kompletną ruiną«. Do dziś 
zachowało się pięć procent pol
skich dworków". Od tego cyta
tu z artykułu Aleksandry Fand- 
rejewskiej („Polityka”, nr 37 z 
15 września 1990 r.) rozpocząć 
chciałem krótkie uwagi na te
mat dworu we Wrzącej koło 
Sieradza. To jeden z tych, zali
czanych do ostatniego tysiąca, 
na którym nie rośnie jeszcze 
trawa i który (mam nadzieję) w 
najbliższym czasie nie stanie 
się przedmiotem badań archeo
logicznych. Położony w nad
zwyczaj cennym przyrodniczo 
parku służył przez lata jako bu
dynek szkolny i rozśądkowi 
nauczycieli przypisać należy, że 
liznął go tylko gniew ludu, po
legający na zamalowaniu, 
wkrótce po wyzwoleniu, wspa
niałej klasycystycznej malatury 
owalnego salonu. Stosunkowo 
wcześnie, bo już w 1957 r. do
czeka! się opracowania Marii 
Sulimirskiej-Laube, a już pod 
koniec lat sześćdziesiątych ów
czesny wojewódzki konserwa
tor zabytków woj. łódzkiego, 
zasłużony dla polskiej kultury, 

a nie tylko urzędnik „szczebla 
wojewódzkiego” Zbigniew Cie
kliński przeprowadził remont 
budynku, odsłaniając wspom
nianą już polichromię. W tym 
widzę jeden z elementów za
znaczonej w tytule „zwyczaj
ności”, może zresztą „normal
ności”.
Zacznijmy jednak od początku. 
Wrząca w gminie Błaszki, nieco 
w bok od drogi z Sieradza do 
Kalisza, ma późnośrednio
wieczną metrykę. Było to 
gniazdo rodu Zajączków herbu 
Świnka, z których (mimo zoo
logicznych skojarzeń) wywo
dził się nie tylko słynny Jakub, 
arcybiskup gnieźnieński, żyjący 
na przełomie XIII i XIV w., lecz 
także wielu lokalnych dostojni
ków i urzędników Sieradzkie
go. Potęga odgałęzienia Świn- 
ków piszących się z Wrzącej 
przypadała na XIV i połowę 
XV w. Wtedy Wrząca była o- 
środkiem ich znacznego, wielo- 
wioskowego klucza majątko
wego. W czasach nowożytnych 
po Zajączkach krótko siedziało 
tu kilka rodzin, a wkrótce po 
„potopie” (około 1660 r.) osiedli 
we Wrzącej Grodziccy herbu 
Gryf. Pozostali oni tu blisko 
300 lat. Trwałość włości i zwią
zanej z nią siedziby pańskiej od 
późnego średniowiecza do cza-
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1. Plan dworu (według pomiaru PKZ 
z 1957 r.); funkcja pomieszczeń re
prezentacyjnych (przed 1939 r ): 1 - 
jadalnia, 3 - pokój dzienny, 4 - salo
nik, 5 - salon, 6 - buduarek, 16 - 
gabinet-kancelaria oraz niektórych 
innych: 2 - sień, 6a - pokój radio
wy
2. Elewacja frontowa w 1930 r.
3. Elewacja frontowa w 1957 r.
4. Elewacja ogrodowa w 1957 r. 
(zdjęcia: J. Raczyński, 3,4 - Jerzy 
Szandomirski)
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sów prawie nam współczes
nych - to kolejny element 
„zwyczajności”; rzadko jednak 
zdarza się, by przez ponad 700 
lat tylko dwie rodziny liczyły 
się w dziejach danej włości. Tu 
natomiast średniowiecze nale
żało tylko do Zajączków, no- 
wożytność - do Grodzickich.
Dworem zainteresowałem się 
przypadkowo. Prowadząc ba
dania nad reliktami założeń ob- 
ronno-rezydencjonalnych Sie
radzkiego w późnym średnio
wieczu i czasach nowożytnych, 
przeprowadziłem tu w 1987 r. 
archeologiczne prace weryfika
cyjne, zmierzające do poznania 
charakteru oblanego wodami 
kopca ziemnego, znajdującego 
się na skraju dworskiego parku. 
Nasyp okazał się kopcem pod
worskim, kryjącym w sobie re
likty drewnianego dworu Gro
dzickich, a może i starszej sie
dziby Zajączków. Przygoda z 
Wrzącą nie skończyła się jed
nak na tym. Potem natrafiłem 
na nowe i bardzo interesujące 
materiały archiwalne, a w koń
cu rozpocząłem koresponden
cję z żyjącym we Wrocławiu p. 
Józefem Grodzickim, synem 
ostatniego Grodzickiego z 
Wrzącej. Zainteresowanie to 
zbiegło się z inicjatywą PT 
służb konserwatorskich woj. 
sieradzkiego, które skłoniły 
mnie do dokładniejszego zaję
cia się dziejami rezydencji Gro
dzickich, jako że zgromadzone 
materiały w istotny sposób ko
rygują dotychczasowy stan ba
dań obiektu. I tak zająłem się 
zwyczajnym, klasycystycznym, 
polskim dworem we Wrzącej.

Najstarsze kompletne opisy 
włości wraz ze wszystkimi bu
dynkami pochodzą z lat 1711 i 
1722. Stan gospodarstwa Gro
dzickich nie był wtedy kwitną
cy: były to przecież lata znisz
czeń po drugiej wojnie północ
nej. Przez 11 lat bezskutecznie 
budowano nowy, ulokowany 
na wspomnianym już kopcu 
drewniany dwór. Dworu jed
nak chyba nie budowano, trwał 
tylko „proces inwestycyjny”, 
powodujący postępujące nisz
czenie nie wykończonego jesz
cze w 1722 r. budynku. W koń
cu, jak zawsze w dorzeczu 
Warty, musiało się udać. Kie
dy? Dokładnie nie wiadomo, 
jednak opis Wrzącej z 1792 r. 
przekazuje nam obraz uloko
wanego na kopcu, drewniane
go, ukształtowanego osiowo, 
parterowego i częściowo pod
piwniczonego dworu. Badana 
w czasie weryfikacji archeolo
gicznej i obserwowana w opi
sie z 1792 r. rezydencja Grodzi
ckich była więc w całości dzie
ckiem wieku XVIII.
I tu krótki komentarz, gdyż o- 
pisana sytuacja wydaje się da

leka od zwyczajności. Obyczaj 
wznoszenia dworów na kop
cach wywodzi się ze średnio
wiecznej tradycji zamkowych 
„donjonów” i wolno stojących 
wież mieszkalno-obronnych 
stanowiących znak i symbol; 
częściej „pars pro toto” zamku 
- obronnej rezydencji feudal
nej. Z wyżyn królewskich „pa- 
lais-donjon” władców europej
skich zszedł on na niższe piętra 
drabiny feudalnej. Zadomowił 
się także w Polsce, przyjmując 
formę drewnianych wież mie
szkalnych, a potem dworów 
drobnych feudałów ulokowa
nych na otoczonych wodami 
fos kopcowatych nasypach 
ziemnych. Tak wyglądał typo
wy dwór obronny średnio
wiecznego polskiego rycerza. 
Ta feudalna dbałość o bezpie
czeństwo domostwa występo
wała w Polsce jeszcze w cza
sach nowożytnych. W okresie 
obowiązywania modelu fol
warku pańszczyźnianego nie 
były wyjątkami otoczone 
„mocnymi” parkanami zespoły 
dworsko-folwarczne, okolone 
wodami fos, a potem już tylko 
rybników czy barokowych ka
nałów. Ogólnie przyjmuje się 
jednak, że stary zwyczaj loko
wania dworu na kopcu odszedł 
około połowy XVII w., a do 
jego końca występował jeszcze 
reliktowo wśród najbiedniej
szych posesjonatów, takich, 
których nie było stać na budo
wę dworu nadążającego za wy
maganiami epoki. Tez tych nie 
potwierdza przykład Wrzącej. 
Okazuje się bowiem, że jeszcze 
w XVIII w. nawet wśród boga
tych właścicieli ziemskich mo
del dworu na kopcu był z po
wodzeniem realizowany.
Czy więc średniowiecze trwało 
we Wrzącej do końca XVIII 
w.? Nic bardziej mylącego, 
gdyż rodzina zamieszkująca 
dwór na kopcu była wyraźnie 
oświecona. Czytano wtedy nie 
tylko jezuicką i pijarską litera
turę religijną, ale także książki 
całkiem, całkiem inne! Oprócz 
klasyków antycznej historii tra
fia się tam i Historia Toma Jo
nesa Henry Fieldinga, i Henria- 
da Voltera, i Henryk VI na ło
wach oraz inne lektury „łatwe i 
przyjemne” epoki Oświecenia. 
Były i książki „pożyteczne”: 
prawne, podręczniki nauk ści
słych, poradniki gospodarskie, 
były i książki lekarskie - jak 
dzieło szwajcarskiego lekarza 
S. Tissota Onanizm czyli roz- 
trząśnięcie chorób z samogwał
tu, stanowiące w końcu XVIII 
w. lekturę wszystkich europej
skich zatroskanych matek. Lek
tury starych i młodych Grodzi
ckich dalekie były więc od ulu
bionego w gazetowych polemi
kach szlacheckiego obskuran
tyzmu.

Koniec Polski i wczesne lata 
niepokojów wojen napoleoń
skich nie zaznaczyły się w 
zgromadzonym materiale ar
chiwalnym. Przyszedł jednak 
„rok ów”, który w rodzinie 
Grodzickich zaznaczył się 
śmiercią ojca rodziny, niespeł
na czterdziestoletniego prezesa 
Rady Administracyjnej Powia
tu Sieradzkiego, Józefa Grodzi
ckiego. W zimie 1812-1813 r. 
przywołany do Wrzącej pisarz 
aktowy, znany też jako cieka
wy historyk-archiwista Antoni 
Pstrokoński, spisał stan włości 
wrząckiej po śmierci Józefa.
Istna to kopalnia wiadomości 
dla każdego historyka! Bada
cza dziejów politycznych zain
teresują wzmianki o „dzidzie 
insurekcyjnej” i innych przed
miotach wiążących się z burzli
wym przełomem XVIII i XIX 
w.; historyka wojskowości - 
przedmioty ukradzione przez 
„Westfalczyków” w karczmie i 
spis uzbrojenia przechowywa
nego we dworze; historyk dzie
jów gospodarczych chętnie 
przeczyta o strukturze zasie
wów, obecności „holender
skiej” jałowicy oraz odnotuje 
obecność „tablicy do pańsz
czyzny”; historyk społeczeńs
twa i obyczaju zainteresuje się 
zarówno barwami lokajskich 
liberii, jak i stanem garderoby 
zmarłego właściciela; historyk 
finansów będzie z pasją śledził 
obszernie opisany stan rachun
ków gospodarstwa, które miało 
co prawda 400 tysięcy złotych 
długów, nie znajdowało się 
przecież w stanie upadku, a 
wręcz przeciwnie.
Okres „panowania” Józefa (zm. 
1812) wiązał się z licznymi i cie
kawymi inwestycjami. Prezeso
wi powiatu sieradzkiego prze
stało już wystarczać stare 
drewniane dworzyszcze na 
kopcu. W 1800 r. zbudowany 
został nowy, murowany dwór 
klasycystyczny, którego bryłę 
widać w centralnej partii obec
nie zachowanego budynku. 
Choć niewielki, składający się z 
sieni, owalnego salonu i czte
rech pokoi, był ciekawy archi
tektonicznie, gdyż stanowił re
dukcję pałacu w Siernikach, 
wzniesionego przez J. Ch. 
Kamsetzera i owocującego 
licznymi naśladownictwami nie 
tylko w Wielkopolsce. Nie za
mierzam tu dowodzić, że dwór 
we Wrzącej zbudowany został 
przez tego architekta, sprawa 
wymaga jednak dalszych ba
dań. Także zastanawiająca jest 
tradycja rodziny Grodzickich, 
że malatura owalnego salonu 
we Wrzącej była starsza niż 
polichromie pałacu w Lewko- 
wie. Grodziccy byli zresztą 
spokrewnieni z Lipskimi z 
Lewkowa, których pałac bez 
wątpienia ozdabiał Antoni 

Smuglewicz. Mamy więc dru
gie, choć jeszcze luźno związa
ne z dworem we Wrzącej na
zwisko wybitnego artysty.
Odnotowania wymaga także 
stan gospodarstwa. Oprócz ty
powego drobnego przemysłu 
spożywczego w zespole funk
cjonowała cegielnia, a w 1812 r. 
budowana była kolejna muro
wana chałupa folwarczna! Jeśli 
przypomnimy sobie z barw
nych pamiętników pułkownika 
Franciszka z Błociszewa Gaje
wskiego, dziejopisa czasów 
Księstwa i Królestwa, że muro
wany dwór był w tym czasie w 
Sieradzkiem i Kaliskiem całko
witym ewenementem, sytuacja 
obserwowana we Wrzącej ry
suje się nam w górnej strefie 
stanów zwyczajnych.
Dalsze lata XIX w. wyrównały 
te tak wysokie stany. Normalna 
była reakcja lokatorów dworu 
we Wrzącej na Powstanie Lis
topadowe, zakończone wielo- 
letniem pobytem Filipa Gro
dzickiego na Syberii. Dopiero 
w latach sześćdziesiątych gos
podarstwo zaczęło lepiej funk
cjonować, a dzięki kredytom 
Tadeusz Grodzicki mógł ro
zbudować starą siedzibę. Po
wstał dwór zachowany do dnia 
dzisiejszego. Zostawiono stary 
budynek i z obu jego stron do
dano dwuosiowe piętrowe ry
zality. Wprowadzenie piętra 
wiązało się z przekształceniem 
dachu i powiększeniem cztero- 
kolumnowego klasycyzującego 
portyku. Był to dwór obszerny, 
posiadający 20 pomieszczeń, 
zdolny do zamieszkania przez 
dużą rodzinę. Rozbudowa 
przeprowadzona przez T. Gro
dzickiego sprawiła też, że po
wstała bryła nieodmiennie 
„polska” , mocno kojarząca się 
nam ze stereotypem siedziby 
ziemiańskiej czasu rozbiorów. I 
znów wrócił motyw „zwyczaj
nego dworu”, stojącego w cen
trum starego parku.

Zwyczajnie też toczyło się ży
cie jego mieszkańców. Pewne 
zmiany nastąpiły dopiero w ok
resie międzywojennym, a ich 
dowodnym symptomem było 
wprowadzenie w stare funkcje 
poszczególnych pomieszczeń 
pokoju „radiowego”. Na pokój 
telewizyjny nie starczyło już 
czasu! Na kilka lat pojawił się 
tu nowy lokator. Autentyczny 
kurlandzki baron głównie mie
szkał jednak w Berlinie, a 
Wrzącą traktował tylko jako 
letnią rezydencję. Wyposażenie 
bydynku nie poniosło więk
szych strat, a i baron zasłużył 
się chyba nie najgorzej, skoro 
na wieść o zbliżaniu się frontu 
chłopi z Wrzącej dostarczyli 
mu podwodów i pomogli uciec 
do pociągu jadącego na Za
chód.
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Na kilka tygodni do Wrzącej 
powrócili właściciele i rozpo
czął się ostatni akt naszej zwy
czajnej historii. Ostrość konce
pcji reżysera tego finału spra
wiła, że scena godna była za
pewne obecności wieszcza. Ta
kiego jednak nie było, a nie po
pisali się tylko widzowie spek
taklu, czyli mieszkańcy wsi. 
Przepadła co prawda znaczna 
większość wyposażenia budyn
ku, nieuporządkowane, sięgają
ce XVII w. rodzinne archiwum, 
kilkutysięczny księgozbiór 
wrzącki, liczne przedmioty o 

wartości muzealnej i tym po
dobne obszarnicze atrybuty. 
Jednakże dzięki „oddolnym ini
cjatywom” nie wszystko zosta
ło zniszczone i rozkradzione. 
Skromne okruchy wyposażenia 
domu pod Sieradzem oglądać 
jeszcze można we Wrocławiu, 
gdzie do dziś mieszka z rodziną 
p. Józef Grodzicki.
Pozostał jeszcze założony 
przez Józefa Grodzickiego 
park, w którym do dziś identy
fikować można drzewa posa
dzone na początku XIX w. Pe
łen drzew rodzimych, a także 

nasadzeń egzotycznych, zacho
wał sporo ze swego uroku i 
charakteru dzięki trosce i opie
ce miejscowych nauczycieli. 
Pozostał znajdujący się w sta
nie poprzedzającym śmierć 
techniczną budynek szkoły 
podstawowej, rodzinne 
wspomnienia i trochę archiwa
liów. I te dwie ostatnie katego
rie źródeł historycznych umoż
liwiły mi napisanie tego arty
kułu. Źródła historyczne mogą 
być bowiem nie tylko „adreso
wane” i „nieadresowane”, jak 
twierdzą teoretycy poznania 

dziejów. Mogą być także zwy
czajne - żywe. I tak było w tym 
wypadku.

Leszek Kajzer
* Artykuł niniejszy powstał na pod
stawie zleconego mi przez WKZ w 
Sieradzu opracowania dworu, które 
znajduje się obecnie w druku. Za 
pomoc w jego przygotowaniu ser
decznie dziękuję p. Józefowi Gro
dzickiemu z Wrocławia. O dworze 
mówiłem też w referacie Zespól 
dworski we Wrzącej koło Sieradza, 
wygłoszonym na II Sympozjum 
Kieleckim, poświęconym dworom, 
zorganizowanym przez oddział 
SHS w Kielcach.

Akcja cmentarze

Wiejskie cmentarze 
ewangelickie

Na obszarze między Warszawą 
i Łodzią, który dziś określamy 
mianem środkowej Polski, ist
niało przed 1939 r. sześć parafii 
ewangelickich. Ich siedziby 
znajdowały się w Brzezinach, 
Gąbinie, Iłowie, Łowiczu, Ra
wie Mazowieckiej i Żyrardo
wie. Ponieważ osadnictwo e- 
wangelickie miało charakter 
rozproszony, obszar jednej pa
rafii obejmował do pięciu miast 
i do osiemdziesięciu wsi. Każde 
większe osiedle ewangelickie 
dysponowało własnym cmenta
rzem, toteż ich liczba w parafii 
wahała się od 6 (parafia łowic
ka) do 28 (parafia brzezińska).

Ogółem na omawianym obsza
rze istniało 97 cmentarzy ewan
gelickich, z czego około 80% 
stanowiły cmentarze wiejskie.
W trakcie poszukiwań tereno
wych, które prowadzę od 1988 
r., stwierdziłem, że całkowitej 
zagładzie uległo około 20% o- 
biektów. Stan, w jakim znajdu
ją się pozostałe, jest z reguły 
bardzo zły. Wyjątek stanowią 
cmentarze ewangelickie w mia
stach, w których istnieją parafie 
(Łowicz, Rawa Mazowiecka i 
Żyrardów) lub choćby niewiel
kie skupiska ewangelickie (Gą
bin, Stryków). Tamtejsze cmen
tarze są do dziś użytkowane i w 

miarę możliwości zadbane. W 
pozostałych miastach oraz we 
wsiach osiedla ewangelickie 
przestały istnieć w 1945 r. Tam
tejsze cmentarze uległy zupeł
nemu zaniedbaniu, a większość 
pomników nagrobnych została 
zniszczona.
Miejskie cmentarze ewangeli
ckie znajdują się bardzo często 
w sąsiedztwie cmentarzy kato
lickich, niekiedy stanowią one 
część wielowyznaniowego 
cmentarza komunalnego 
(Rawa Mazowiecka). Nato
miast wiejskie cmentarze e- 
wangelickie zakładano na skra
ju lasu lub wśród pól upraw

nych. Te ostatnie są widoczny
mi z oddali wyspami starych 
drzew i gęstych krzewów. Z re
guły znajdujemy na nich jedy
nie kilka bezstylowych fra
gmentów nagrobków z cemen
tu.
Wyjątkowo ciekawą grupę 
wiejskich cmentarzy ewangeli
ckich tworzą - mimo zniszczeń 
- cmentarze położone na pół
nocny zachód od Sochaczewa, 
na pograniczu województw 
płockiego i skierniewickiego. 
Osadnictwo ewangelickie w 
tym rejonie było wyjątkowo in
tensywne i sięgało początkami 
drugiej połowy XVIII w.
Ewangelicka wieś Arciechów 
(gm. Iłów) powstała przed 1785 
r. i przypuszczalnie wówczas 
założono tutejszy cmentarz. 
Przylega on do jednego z gos
podarstw. Jego teren, otoczony 
drewnianym płotem, jest dziś 
czymś pośrednim między zdzi
czałym sadem a łąką. Wśród 
karłowatych wiśniowych drzew 
i krzewów bzu zachowały się 
dwa uszkodzone, cementowe 
pomniki nagrobne, wzniesione 
około 1900 r. oraz trzy odlane z 
żeliwa krzyże z lat 1889-1912. 
Ich proste, masywne sylwetki 
zdobią treflowate końcówki ra
mion. Na przedniej stronie każ
dego z krzyży znajduje się na
zwisko zmarłego z datą naro
dzin i śmierci, na odwrocie sen
tencja zaczerpnięta z Pisma 
Świętego.
Cmentarz w Bielinach (gm. 
Młodzieszyn) założono na 
piaszczystym wzgórzu (wyd
mie), porośniętym sosnowym 
lasem. Znajduje się na nim kil
ka nagrobków z cementu oraz 
ażurowy krzyż z metalowych 
prętów. Ozdobą nekropolii jest

1. Zniszczony grób rodziny Schmid 
w Arciechowie
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uszkodzony żeliwny nagrobek 
Anny Ratz, zmarłej 28 paździe
rnika 1868 r. Ma on formę pro
filowanego, ozdobionego roze
tami cokołu, na którym znajdo
wał się krzyż (złamany i skra
dziony). W jednej z płycin u- 
mieszczono inskrypcję epitafij- 
ną, w drugiej sylwetkę klęczą
cego anioła.
Cmentarz w Januszewie (gm. 
Młodzieszyn), powstały być 
może w drugiej połowie XVIII 
w., znajduje się na pograniczu 
pól uprawnych i lasów, jego te
ren porasta gęstwina krzaków, 
które utrudniają poruszanie się, 
a w okresie od późnej wiosny 
do jesieni czynią nekropolię 
niemal niedostępną. Zapewne 
dzięki temu zachowało się tam 
kilkanaście pomników nagrob
nych. W większości są to krzy
że, które podzielić możemy na 
dwie grupy: pierwszą stanowią 
krzyże odlane z żeliwa, o tref- 
lowatych lub liściowatych koń
cówkach ramion, drugą - krzy
że wykonane przez kowali z 
żelaznych prętów i taśm, ażuro-
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we, o fantazyjnych kształtach. 
Umieszczano na nich często 
żeliwną płytę w kształcie serca, 
na której znajdowała się ins
krypcja. Zachowało się także 
kilka wysokich pomników na
grobnych z cementu, zwieńczo
nych prostymi krzyżami oraz 
fragmenty zniszczonych na
grobków z lastryka. Najstarszy 
pomnik nagrobny - to żeliwny 
krzyż, poświęcony pamięci 
Christiana Schreibera, zmarłe
go 1 lipca 1863 r.; pozostałe po
chodzą z przełomu XIX i XX 
w.
Cmentarz w Ładach (gm. Iłów) 
założono na skraju lasu, w roz
widleniu dróg. Przypuszczalnie 
jego teren otaczał niegdyś płot, 
po którym nie pozostało śladu. 
Zachowały się natomiast cztery 
cementowe potężne słupy, na 
których osadzona była brama i 
flankujące ją furtki. Znajdujące 
się na ładowskim cmentarzu 
nagrobki zostały rozkradzione 
lub zniszczone. Nienaruszona 
pozostała jedynie płyta na gro
bie Krystyny Mahnke, z domu 
Potz, zmarłej 16 czerwca 1926 
r. Wokół leżą fragmenty kilku
nastu cementowych nagrob
ków, pochodzących z lat 1926— 
1935. Znajdują się na nich licz
ne wierszowane sentencje w ję
zyku niemieckim. Jest to poezja 
bardzo prosta a jednocześnie 
głęboko religijna, zawierająca 
podstawowe prawdy o życiu i 
śmierci. Niekiedy jednak anoni
mowemu poecie udawało się w 
prostych słowach przekazać 
myśl niespodziewanie głęboką. 
Jedna z sentencji w tłumacze
niu na język polski brzmi: 
„Martwymi nie są umarli./ 
Martwymi są tylko zapomnia
ni".
Cmentarz w Rumunkach (gm. 
Młodzieszyn) położony jest 
wśród piaszczystych pół i łąk. 
Nekropolię tę porastają stare 
dęby i sosny, a rzadkie krzewy 
bzu nie stanowią żadnej ochro
ny przed niszczycielami. Za
chował się tylko jeden nagro
bek wykonany z głazu narzuto
wego, na którym wykuto krzyż 
i gałązkę palmową. Z umiesz
czonego poniżej napisu dowia
dujemy się, że spoczywają tu 
siostry Adela i Maria Jentoch, 
zmarłe w 1914 r. Na środku 
wznosi się duży, drewniany 
krzyż, pochylony ku ziemi, z 
datą „1910".
Jakie będą dalsze losy opisa
nych nekropolii? Jak długo 
jeszcze będą świadczyć o 
barwnej przeszłości regionu, a 
z drugiej strony o naszej nieto
lerancji?

Paweł Fijałkowski

Opus
sacrum

Barbara Piasecka-Johnson 
zdobyła wykształcenie his
toryka sztuki na Uniwersy
tecie Wrocławskim, a po 
wyjeździe do Stanów Zjed
noczonych i małżeństwie z 
bogatym przemysłowcem 
amerykańskim rozwinęła 
do wielkiej skali jego zain
teresowania kolekcjoner
skie. Jej aspiracją było, jak 
można sądzić, zespolenie 
starej tradycji zbieractwa 
europejskiego - indywi
dualistycznego w wyborze 
dzieł, z tradycją i zwycza
jem amerykańskiego wiel- 
kokapitałowego kolekcjo
nerstwa prywatnego, któ
rego pierwszorzędnymi o- 
wocami stały się na przy
kład znakomite kolekcje 
prywatne, tworzące dziś 
zręby waszyngtońskiej Na
tional Gallery of Art czy 
nowojorskiego Metropoli
tan Museum (m.in. kolek
cje Mellona, Lehmanna 
czy Johnsona).
Kolekcja Barbary Piaseckiej- 
Johnson stanowi dziś jeden z 
największych, jeśli wręcz nie 
największy i najwybitniejszy 
nowo utworzony prywatny 
zbiór sztuki dawnej na świecie. 
Powstał on w ciągu ledwie o- 
siemnastu lat (od 1972 r.). Nie 
tylko jednak ta intensywność 
wysiłków kolekcjonerskich bu
dzi podziw - imponująco 
przedstawia się także rozmiar i 
zakres tych zbiorów: sztuka an
tyczna, średniowieczne malars
two i rzeźba, sztuka europejska 
XV-XVIII w., dawne rzemiosło 
artystyczne, sztuka nowoczes
na, wreszcie - bogaty zestaw 
dzieł sztuki polskiej (zwłaszcza 
malarstwa XIX w.).
Stałą siedzibą kolekcji jest 
Princeton (New Jersey): pozo
stawała ona tam jednak niedo
stępna dla publiczności i tylko 
historycy sztuki prowadząc 
swe badania mogli studiować 
poszczególne dzieła, przecho
wywane w odpowiednim za
bezpieczeniu. Świat historii 
sztuki wiedział o istnieniu tego 
znamienitego zbioru, ale - 
poza wyjątkami - właściwie go 
jeszcze nie oglądał. Dopiero 
zorganizowana w połowie 1990 
r. w Zamku Królewskim w 
Warszawie wystawa zatytuło
wana „Opus sacrum” stała się 
pierwszą publiczną ekspozycją 

części tego zbioru, będącą 
prawdziwą rewelacją, nowoś
cią, odkryciem dla nauki świa
towej. Nie gościliśmy jeszcze 
nigdy w Polsce tylu dzieł sztuki 
najprzedniejszej rangi, nie 
oglądaliśmy nigdy kolekcji pry
watnej stworzonej z tak impo
nującym rozmachem, znaw
stwem i smakiem.
Na ów „Opus sacrum” złożyły 
się wybrane z kolekcji obrazy, 
rysunki, rzeźby i dzieła rzemio
sła artystycznego o tematach 
religijnych, a wybór ten doko
nany został z woli właścicielki. 
Dostrzegać tu trzeba pozahis- 
toryczno-artystyczne intencje 
Barbary Piaseckiej - jej uczu
cia patriotyczne i religijne, któ
re podyktowały decyzję przed
stawienia swego dorobku ko
lekcjonerskiego najpierw w oj
czystym kraju, w odnowionej 
Polsce, i które skłoniły ją do 
akcentowania religijno-kościel- 
nych uzależnień sztuki i kultu
ry, tak zresztą przecież wyrazi
stych w Polsce lat osiemdzie
siątych. Gest patriotyczny i za
razem akt religijnej manifesta
cji, którymi była ta wystawa, 
wykonane zostały wszelako 
bez natarczywości i emfazy, a 
słowa, jakie Barbara Piasecka- 
Johnson skierowała podczas 
otwarcia wystawy do ludzi w 
Polsce, słowa wyjaśniające jej 
motywacje i intencje, były 
powściągliwe i tchnęły ujmują
cą skromnością (do której 
przecież nie musiałaby się czuć 
zobowiązana, biorąc pod uwa
gę jakość prezentowanej przez 
nią kolekcji).
We wnętrzach Zamku Króle
wskiego, dawnych Pokojach 
Królewiczowskich zaaranżo
wano przestrzeń i przydano ek
sponatom oprawę w sposób, 
który może być wzorcem dla 
wszelkich prezentacji dawnej 
sztuki. Świetnie zakompono
wane oświetlenie i użycie od
powiednich szyb pozwoliło u- 
niknąć refleksów, na ogół tak 
bardzo utrudniających ogląda
nie obrazów, a dyskretne w to
nacji, beżowo-popielate obicia 
ścian o nieagresywnym deseniu 
nie tylko doskonale wyekspo
nowały własne, samoistne wa
lory dzieł sztuki, ale zarazem 
sugerowały delikatnie jakby 
aurę dawnych galerii sztuki w 
zabytkowych pałacach. Auto
rem tej oprawy plastycznej był 
Franco Zeffirelli.
Wystawie towarzyszył katalog 
naukowy, opracowany pod re
dakcją Józefa Grabskiego, a 

wydany - bardzo pięknie! - 
przez jego wiedeńską oficynę 
IRSA. Noty katalogowe napi
sali najbardziej kompetentni u- 
czeni zagraniczni i polscy, zna
ni jako międzynarodowe auto
rytety w historii sztuki. Analizy 
dzieł w katalogu cechuje wyso
ki profesjonalizm i merytorycz
na rzetelność i choć czasem au
torzy zdradzają skłonność do 
atrybucji „lepszych”, korzyst
niejszych dla omawianych 
dzieł, to jednak zawsze relacjo
nowana jest bardzo rzetelnie 
historia badań nad danym dzie
łem, z przytoczeniem także nie
korzystnych o nim opinii.
Wśród wystawionych obrazów 
wiele było dzieł o atrybucji 
problematycznej, budzącej 
rozbieżne opinie badaczy (np. 
„Ekstaza św. Franciszka”, przy
pisana na wystawie Caravag- 
giowi, łączona bywa też z Ora- 
zio Gentileschim, a „Męczeń
stwo św. Bartłomieja” wiązane 
jest z Jusepe Riberą lub jego 
uczniem Luką Giordano). Były 
też prace warsztatowe, w któ
rych problemem jest rozdziele
nie udziału mistrza w ich wyko
naniu od udziału uczniów i po
mocników (Botticelli, Filippino 
Lippi, El Greco, Rubens). Ale 
nie było na wystawie późnych 
kopii, słabych naśladownictw 
czy wręcz fałszerstw, a wartość 
artystyczna wszystkich dzieł 
była nieodmiennie bardzo wy
soka, bez względu już na atry- 
bucyjne wątpliwości. Te zre
sztą wzmagały tylko jeszcze 
zainteresowanie danym dzie
łem. czyniąc zeń podniecającą 
zagadkę naukową. Były tu 
wreszcie wielkie rewelacje - 
sensacyjne odkrycia: dwa nowe 
obrazy przypisane Caravaggio- 
wi („Ofiara Abrahama” i „Sw. 
Franciszek”), późne arcydzieło 
Andrea Mantegni („Zstąpienie 
Chrystusa do otchłani”) czy 
nowo odkryty wczesny obraz 
Johannesa Vermeera („Św. 
Prakseda”).
Wyraźnie dominowało na wy
stawie malarstwo włoskie. 
Wśród dzieł renesansu - poza 
wspomnianym obrazem Man
tegni, uderzającym ekspresją 
ruchliwego, nerwowego duktu 
linii i trudnym pięknem suro
wej, chropawej kolorystyki - 
oglądaliśmy jeszcze „Madonnę 
z Dzieciątkiem” Giovanniego 
Belliniego, przykuwającą 
wzrok urodą nasyconych, prze
świetlonych barw, idealną har
monią kompozycji i siłą kon
templacyjnego skupienia, dalej 
- dobrą warsztatową replikę 
słynnej „Madonny del Magnifi
cat” Botticellego oraz malowa
ną z werwą i wenecką wrażli
wością barwną „Pietę anielską” 
Tycjana. Wirtuozerskie, kun
sztowne formy manieryzmu
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Jeden z obrazów kolekcji: „Łzy czyli 
skrucha św. Piotra" Lodovico Car- 
racciego (1555-1619), malarza wło
skiego, założyciela Akademii Carrac- 
cich (1585) w Bolonii, która wywarła 
silny wpływ na formowanie się tzw. 
akademizmu (naśladowanie artystów 
i dzieł uznanych za doskonałe) 
(fot. ze zb. Zamku Królewskiego 
w Warszawie) 

florenckiego połowy XVI w. u- 
kazywała „Madonna z Dziecią
tkiem i św. Janem” - replika au
torska lub powtórzenie war
sztatowe obrazu Angela Bron- 
zina z rzymskiej Galleria Co
lonna. Zbiór dzieł renesansu 
włoskiego wzbogacony został 
zestawem kilku wyśmienitych 
rysunków: Botticellego, Leo
narda da Vinci i Rafaela. Wspa
niale prezentowało się w zam

kowych salach barokowe ma
larstwo włoskie i hiszpańskie. 
Monumentalnie dramatyczne, 
przemawiające z klasycznym 
patosem obrazy Lodovica Car- 
racciego i Domenichina prowa
dziły dialog z dziełami baroku 
ekspresyjnego - mocnymi ba
rwami i ostrym światłocieniem 
obrazów przypisywanych Ca- 
ravaggiowi i z dziełami jego 
następców - caravaggionistów, 

których twórczość prezento
wana była tu w różnych fazach 
i formulach, a więc - w lirycz
nej nastrojowości młodego O- 
razia Gentileschiego jeszcze 
sprzed okresu oddziaływania 
nań Caravaggia, w lekkości 
kompozycyjnej Carla Sarace- 
niego z okresu wiernego na
wiązywania do wzorów mi
strza, w późnym, swobodnym 
malarsko, monochromatycz
nym stylu Bartolomeo Manfre- 
diego. W pracach malarzy nea- 
politańskich XVII w. można 
było bez trudu odczytać pod
stawę caravaggionistycznego 
modelunku światłocieniowego, 
rozwijaną w różnych kierun
kach: przez Mistrza Zwiasto
wania Pasterzom - w stronę 
malowniczego luminizmu, wy
rafinowanej kolorystyki i iluzji 
faktur i materii, zaś przez Juse- 
pe Riberę - w kierunku delikat
ności mglistej, perłowo-szaro- 
brunatnej tonacji i miękkiej 
gradacji odcieni.
Siedemnastowieczny Neapol 
(wówczas hiszpański) kierował 
nas ku sztuce iberyjskiej, ku ob
razom: El Greca - wizyjnie 
ekspresyjnemu „Chrystusowi 
na krzyżu”, samotnemu w pej
zażu targanym burzowym wi
chrem - oraz Francisca de Zur- 
barana - ascetycznemu, umę
czonemu „Św. Sebastianowi” i 
triumfalnie pięknej „Marii Nie
pokalanego Poczęcia”.
Choć ekspozycję zdominowało 
malarstwo krajów Południa, 
tych kilka przykładów malars
twa niderlandzkiego XVII w., 
jakie się tu znalazły, zasługuje 
na baczną uwagę: majestatycz
ni „Św. Piotr” i „Św Paweł” z 
pracowni Rubensa, dynamiczne 
„Uzdrowienie chromego w Lis- 
trze” Holendra Karela Dujardi- 
na, a nade wszystko - sensacyj
ne wczesne dzieło (to wielka 
rzadkość!) Vermeera „Św. 
Prakseda”, obraz - kopia dzieła 
florentczyka Ficherellego - do
wodzący przez wybór tematu 
katolickiego wyznania artysty 
żyjącego w protestanckim oto
czeniu, a zarazem przekazujący 
fascynację malarza sztuką wło
ską w początkach jego karie
ry-
Wystawa kolekcji Barbary Pia- 
seckiej-Johnson przyniosła 
wszystkim zwiedzającym o- 
grom emocji: historykom sztu
ki - podniecenie mnogością 
pasjonujących problemów nau
kowych, laikom - zachwyt nad 
nieprzeciętną urodą prezento
wanych dzieł, a wszystkich ich 
złączyła w podziwie dla mąd
rości i znawstwa właścicielki i 
jej doradców w wyborze prac 
dawnych artystów.

Antoni Ziemba
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Lista Światowego Dziedzictwa

N1 Norwegia
Kraj ten zasłyną! z bardzo cen
nych zabytków architektury i 
budownictwa z drewna. Są one 
dziedzictwem historii Norwegii 
sięgającej wypraw wikingów i 
pozostałością wielowiekowej 
tradycji. Należą do nich przede 
wszystkim unikatowe w skali 
światowej kościoły typu „stav” 
z XII i XIII w., będące konty
nuacją jeszcze wcześniejszej 
tradycji budowlanej, niepowta
rzalne spichlerze tzw. lofty, 
całe zespoły zagrodowe, które 
w wielu wypadkach aż do 
XVIII, a nawet XIX w. zacho
wały formy z okresu średnio
wiecza, dwory, kantory kupie
ckie z XVI w., zespoły zabudo
wy miejskiej z XVIII i XIX w., 
hale i budynki fabryczne z XIX 
w., a także budowle monumen

talne. jak rokokowy pałac Stift- 
sgarden w Trondheim z 1770 r. 
(obecnie rezydencja króle
wska). Wszystkie te zabytki 
charakteryzuje bardzo bogata 
snycerka i harmonijne powią
zanie ze środowiskiem natura
lnym.
„Konwencję w sprawie ochro
ny światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego” U- 
NESCO (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 5, 1990, s.45) pod
pisała Norwegia w 1977 r. i do
tychczas trzy obiekty z tego 
kraju uznano za spełniające 
warunki umieszczenia ich na 
Liście Światowego Dziedzic
twa Kulturalnego i Naturalne
go. Są to:
Bergen - dzielnica Bryggen. 
Usytuowany między skalistymi 

przylądkami port Bergen sta
nowił centrum dawnej kultury 
kupiecko-mieszczańskiej i do 
dziś pozostał stolicą kulturalną 
Norwegii. Założony został o- 
koło 1070 r., ale największy 
jego rozkwit nastąpił w XIII w., 
kiedy to pośredniczył w handlu 
Północy z zachodnią i połud
niowo-zachodnią Europą oraz 
hanzeatyckimi miastami nad 
Bałtykiem. Powstała wówczas 
w Bergen faktoria kupców han- 
zeatyckich, którzy z nadbrzeż
nej dzielnicy Bryggen utworzy
li rodzaj odrębnego państwa. 
Dopiero w 1530 r. część han- 
zeatów opuściła Bergen, a na 
ich miejsce przybyli kupcy ho
lenderscy, angielscy i szkoccy. 
Aż do początku XIX w. Bergen 
było najbogatszym miastem 
Północy.
Zabudowa dzielnicy Bryggen - 
spichlerze i dwupiętrowe drew
niane domki kupieckie, z mały
mi oknami i spadzistymi dacha
mi, zwrócone szczytami do 
portu i usytuowane przy wą
skich, mrocznych, też wyłożo
nych drewnem uliczkach - za
chowała się tylko częściowo. 
Pożary w latach 1955 i 1958 

zniszczyły 1/3 domów kupie
ckich, ale w pozostałych reszt
kach odkryte zostały ślady naj
starszego portu, fragmenty ce
ramiki, narzędzi i biżuterii, po
zostałości trzynastowiecznej 
stoczni z fragmentami trzech 
drewnianych statków. W części 
ocalałej w jednym z domów 
przetrwał kantor kupca han- 
zeatyckiego wraz z wyposaże
niem wnętrza, w innych miesz
czą się współczesne biura, skle
py, magazyny.
Na tyłach Bryggen znajduje się 
najstarszy w Bergen kościół 
NMPanny, wzniesiony w pier
wszej połowie XII w.
Roros - miasteczko górnicze. 
Położone nad jeziorem Dok- 
tortjern należało niegdyś do 
bardzo ważnych ośrodków 
przemysłowych Norwegii; w 
1644 r. założone tu zostały ko
palnie miedzi. Po trwającej jed
nak 250 lat eksploatacji, złoża 
wyczerpały się i obecnie Roros 
jest zabytkiem, w którym prze
trwały drewniane domy górni
ków, stare urządzenia kopalni, 
jej wnętrze, stara huta.
Urnes - kościół „stav”. Około 
1000 r. Norwegia - państwo u-

1. Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzic
twa na terenie Norwegii
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tworzone ze zjednoczonych 
100 lat wcześniej małych pro
wincji - przyjęła chrześcijań
stwo i na początku XI w. ogło
siła je jako religię państwową. 
W połowie XIII w. nastąpił naj
większy rozkwit kraju, ale już 
w połowie następnego stulecia 
rozpoczął się okres wielowie
kowego upadku (epidemia 
„czarnej śmierci” w 1349 r„ unia 
kalmarska w 1397 r. podpo
rządkowująca Norwegię Da
nii), który spowodował m.in. ut
rzymanie na długo starych wie
rzeń, obyczajów i wytworów 
kultury w formach średnio
wiecznych. I właśnie z okresu 
średniowiecza pochodzą naj
cenniejsze zabytki Norwegii - 
kościoły drewniane zbudowane 
tradycyjną metodą palową tzw. 
stav przez lokalnych budowni
czych. Cechy tych kościołów - 
to niewielki plan kontrastujący 
z dużą wysokością, specjalna 
konstrukcja podobna do kon
strukcji szkieletowej lub slupo- 
wo-ramowej, bryła urozmaico
na kilkupoziomowymi. krytymi 
gontem dachami, bogactwo 
rzeźbionych portali, brak okien 
(wnętrze oświetlały świece) i 
ławek (tylko dla osób starszych 
stały wzdłuż ścian ławy). Koś

ciołów tego typu było w No
rwegii ponad 1000, do obec
nych czasów przetrwało ich o- 
koło 30.
Jednym z nich jest kościół 
„stav” w Urnes, położony u 
stóp lesistego wzgórza na zu
pełnym pustkowiu. Zbudowany 
został około 1130 -1150 r„ póź
niej był przerabiany i uzupeł
niany, ale niektóre jego części 
pochodzą z jeszcze starszej 
świątyni, szczególnie dotyczy 
to północnej ściany budowli. 
Znajdujący się tu bogato rzeź
biony portal był pierwotnie u- 
mieszczony w innej świątyni, a 
także północna kolumna naro
żna prezbiterium oraz wiele 
drewnianych elementów kon
strukcyjnych i dekoracyjnych.

Przypuszczenie o istnieniu na 
tym miejscu wcześniejszej bu
dowli z XI w. potwierdziły ba
dania archeologiczne, przepro
wadzone w 1956 r. Badania te 
nawet zasugerowały, że obecny 
kościół poprzedziły dwa: pier
wszy, misyjny z okresu wpro
wadzania chrześcijaństwa i 
drugi - wybudowany w drugiej 
połowie XI w.

Pod względem architektonicz
nym kościół w Urnes reprezen
tuje typowe cechy kościołów 
..stav”. Jest świątynią bazyliko
wą, trójnawową; nawa główna 
znacznie przewyższa nawy 
boczne, od których oddzielona 
jest rzędem bogato dekorowa
nych kolumn.
Mimo wielu uzupełnień (m.in. w 
1601 r. do prezbiterium dobu
dowano skrzydło) i nie zawsze 
korzystnych zmian wprowa
dzonych głównie w XVII w. 
(np. dwie kolumny północno- 
wschodniego narożnika nawy 
głównej zostały spiłowane w 
celu stworzenia wygodnych 
miejsc w ławie rodziny Munthe 
z Kroken; spowodowało to o- 
słabienie konstrukcji budowli, 
w zwitku z czym musiano do
budować szpecące podpory) o- 
gólnie budowla zachowała cha
rakter średniowieczny i stano
wi wyjątkowo cenny obiekt 
światowego dziedzictwa kultu
rowego.

L.B.

W tekście wykorzystano: R. Haug
lid, Norwegian stave churches, 
Dreyers Forlag - Oslo 1977.

2. Plan kościoła „stav” w Urnes
3. Kościół w Urnes
4. Detal z północnego portalu koś
cioła w Urnes - przykład bogatej or
namentacji z motywami zwierzęcymi
5. Dekoracja rzeźbiarska jednej z 
kolumn kościoła w Urnes
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Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Generalny Konserwator Zabytków

Warszawa, dnia 8.11.1990 r.

Szanowny pan
Krzysztof Nowiński 
redaktor naczelny 
„Spotkań z Zabytkami” 
ul. Mazowiecka 11, Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze, 
proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia z okazji 

wydania 50. numeru „Spotkań” oraz przyznania nagrody 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 1989. 
Każdy komplement wypowiedziany z tych okazji nie bę
dzie na wyrost.
Dziękuję Zespołowi Redakcyjnemu oraz wszystkim, którzy 
od 15 lat pomagają w redagowaniu „Spotkań z Zabytka
mi”.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku
Tadeusz Zielniewicz

Stowarzyszenie
Konserwatorów Zabytków Radzików, 24 października 1990 r.

Pan
Krzysztof Nowiński 
redaktor naczelny 
„Spotkań z Zabytkami”

Uczestnicy III Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzysze
nia Konserwatorów Zabytków przesyłają Panu Redakto
rowi i całemu Zespołowi Redakcyjnemu „Spotkań z Zaby
tkami" serdeczne gratulacje z okazji wydania pięćdziesiąte
go numeru znakomitego, poczytnego i atrakcyjnie wyda
wanego pisma.

„Spotkania z Zabytkami" mają zasadnicze znaczenie dla 
podniesienia świadomości naszego społeczeństwa w spra
wach ochrony dziedzictwa kulturowego.

Doceniamy współpracę Redakcji z profesjonalnym śro
dowiskiem konserwatorskim. Jesteśmy wdzięczni za przy
bliżanie sylwetek ludzi zasłużonych na polu ochrony i kon
serwacji zabytków. Wysoko cenimy niezależność sądów, 
zaangażowanie, odwagę i bezkompromisowość wypowie
dzi o problemach żywotnych dla polityki konserwatorskiej 
i w obronie zagrożonych zabytków. Popieramy też krytykę 
opieszałości niektórych przedstawicieli służby konserwa
torskiej, uważamy bowiem, że przyczynia się ona do pod
noszenia etyki zawodowej naszego środowiska.

Życzymy Panu Redaktorowi i całemu Zespołowi Redak
cyjnemu dalszych sukcesów w wydawaniu „Spotkań z Za
bytkami", które służą wspólnej sprawie poznania, zacho
wania i przekazania następnym pokoleniom dziedzictwa 
kulturowego narodu.

Sekretarz Generalny Prezes
mgr Marek Konopka doc. dr hab. Bohdan Rymaszewski

Kupić, 
nie kupić...
(pod red. Hanny Krzyżanowskiej)

Szanowna Redakcjo!
Ostatnio zajmowałam się 

zbieraniem dla Biura Badań i 
Dokumentacji Zabytków w Ol
sztynie wstępnych informacji 
dotyczących nie użytkowanych 
obiektów zabytkowych na tere
nie woj. olsztyńskiego. Duże 
zainteresowanie społeczne 
zainspirowało mnie do posze
rzenia tych poszukiwań. Zebra
łam trochę danych o historii i 
pierwotnym wyglądzie tych o- 
biektów, mając cichą nadzieję, 
że znajdzie się ktoś chętny do 
kupienia i remontu prezentowa
nych zabytków.

Na terenie naszego woje
wództwa jest tych obiektów - 
jak wynika z mojego rozeznania 
- około trzydziestu, ich liczba 
ciągle rośnie ze względu na 
stopniowe opuszczanie ich 
przez dotychczasowych użyt
kowników - głównie PGR-y.

PV pierwszej kolejności przed
stawiam trzy pałace, których his
toria jest tak smutna, że nie 
mogę się powstrzymać od za
mieszczenia w tym miejscu kilku 
gorzkich refleksji. Pałace te 
przetrwały bowiem wojnę niena
ruszone. Udało im się ocaleć, 
mimo że wiele innych zostało 
spalonych przez wojska radzie
ckie. Po wojnie stały się kopal
nią dzieł sztuki dla szabrowni
ków, potem ofiarami polityki - 
nie było pieniędzy dla odnawia
nia junkierskich pałaców. A 
jeszcze potem jako obiekty, któ
rym towarzyszyły duże majątki 
ziemskie i folwarki, przyjęte zo
stały przez PGR-y, które dopro
wadziły je do kompletnego u- 
padku i ruiny.

Jednakże, czy tylko użytkow
nik tu zawinił? Może obiekty te 
stały się ofiarami systemu, a 
może tylko czyjejś niedbałości, 
braku odpowiedzialności czy też 
zwykłego lenistwa? Nie szukaj
my winnych, lepiej skoncentruj
my się na znalezieniu chętnych 
do odbudowy tych zabytków, 
jakże ważkich dla historii sztuki i 
kultury. Na temat wszystkich o- 
blektów informacji udziela Woje
wódzki Konserwator Zabytków, 
ul. Zwycięstwa 7/9, 10-959 Ol
sztyn, tel. 241-31.
Joanna Wańkowska-Sobiesiak

Dziękujemy serdecznie Generalnemu Konserwatoro
wi Zabytków i Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabyt
ków. Do końca ubiegłego roku otrzymywaliśmy gratula
cje i życzenia od Czytelników, różnych organizacji i in
stytucji, o jubileuszowym numerze pisała także prasa. 
Wszystkim dziękujemy za okazaną pamięć i sympatię 
dla pisma!

Redakcja

Patac w Markowie
(gm. Morąg)
Usytuowany w parku o powierz
chni 10 ha, na skraju wsi w po
bliżu drogi Morąg-Niebrzydowo, 
od której drogą boczną dojeż
dża się do pałacu, sąsiadującym 
że starym folwarkiem. W pobliżu 
znajduje się oficyna z XVIII w., 

obecnie w stanie ruiny. W źró
dłach Markowo wymienione zo
stało po raz pierwszy jako o- 
siedle w 1402 r. W 1469 r. odda
no je w zastaw Henrykowi Reich 
przez Henryka Reuss von 
Plauen, od 1561 r. w posiadaniu 
hrabiów Dohna. Pierwszy budy
nek mieszkalny powstał już w 
średniowieczu i wzniesiony zo
stał z kamienia - z niego pocho
dzi wtopione w bryłę obecnego 
pałacu pomieszczenie na parte
rze, przykryte trójprzęsłowym 
sklepieniem krzyżowym wspar
tym na czworobocznych filarach. 
Budynek ten przebudowano 
gruntownie i rozbudowano w la
tach 1701-1704 (Jen Kasper 
Hindersin). Nie znamy autora 
wcześniejszej przebudowy w la
tach 1650-1668, z którą należy 
wiązać fragmenty murów na 
dziedzińcu gospodarczym ze 
strzelnicami i odsadzką pod ga
nek obronny. W latach 1789- 
1790 wzniesiono werandę, 
zmieniono wyposażenie wnętrz 
(piece, kominki) i tynki zewnętrz
ne. Na przełomie XIX i XX w. pa
łac otrzymał instalację elektrycz
ną, wentylacyjną i ogrzewczą. 
Do 1878 r. mieszkała w nim ro
dzina Dohna-Reichertswald, a 
po nich, do 1945 r. rodzina Doh- 
na-Lauck. Po ostatniej- wojnie 
okresowo użytkowany byt przez 
brygady SP, a potem PGR Mar
kowo. Dwukrotnie, z funduszy 
Ministerstwa Kultury i Sztuki w 
pałacu przeprowadzano prace 
zabezpieczające, głównie uzu
pełniając mury zewnętrzne i 
dach budynku. Należy podkreś
lić, że pałac w Markowie jako o- 
biekt wysokiej klasy ma obszer
ną literaturę, w której znajduje
my opisy wnętrz i wyposażenia. 
Pałac założony został na planie 
podkowy, z ośmioosiową częś
cią środkową i dwoma silnie wy
suniętymi, dwuosiowymi skrzy
dłami bocznymi oraz dwiema 
kwadratowymi w planie wieżami, 
flankującymi elewację frontową. 
Od strony północnej do pałacu 
przylega prostokątna weranda z 
lustrzanymi schodami na planie 
podkowy. Trójkondygnacyjną 
bryłę pałacu przykrywały dachy 
czterospadowe w wypadku kor
pusu głównego i wież oraz trzy- 
spadowe w wypadku ryzalitów 
ogrodowych.
Pałac miał dwutraktowy układ 
wnętrz z sienią na osi krytą stro
pem belkowym i głównymi, re
prezentacyjnymi schodami. Po 
obu stronach sieni znajdowały 
się gabinety, z których ogrodo
wy przykryty był stropem belko
wym, a tzw. myśliwski - sklepie
niem krzyżowym, wspartym na 
graniastych filarach. Podobne 
sklepienie przykrywało wnętrze 
kaplicy, która znajdowała się w 
wieży południowo-zachodniej. 
W drugiej z wież znajdowało się 
sklepienie krzyżowe. Pomiesz-
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1. Markowo, plan parteru pałacu
2.3. Markowo, pałac w 1969 r. (2) i 
1990 r. (3)

----------------- UWAGA!------------------

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego
JESZCZE DO NABYCIA W REDAKCJI!!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i organizacji. Zamówienia 
prosimy kierować pod adresem redakcji „Spotkań z Zabytkami”, tu również odbywa się sprzedaż 
(poniedziałki, środy, piątki, w godz. 9.00-14.00).
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czenia pierwszego piętra, peł
niącego funkcję reprezentacyj
ną, przykrywały sufity zdobione 
sztukateriami. Mieszkalne wnę
trza drugiego piętra przykrywały 
stropy płaskie. Poddasze pełni
ło funkcję mieszkalną, a jego 
wnętrza doświetlone były lukar- 
nami w formie powieki.
Taki opis wnętrz wykonała B. Ja
niszewska, lustrując obiekt jesz
cze w 1981 r. Zanotowała rów

nież, że dach przecieka w wielu 5 
miejscach, zniszczone są rynny, 
a piwnice zalane wodą. Po dzie
więciu latach, które minęły od 
tego czasu, zachowały się jedy
nie mury zewnętrzne korpusu 
pałacu i wieże. Wszystkie stropy 
i sklepienia zarwały się i leżą na 
parterze. Tak w zasadzie prze
stał istnieć jeden z najpiękniej
szych pałaców woj. olsztyńskie
go.

Informacje szczegółowe
Materiał: 
Kubatura: 
Powierzchnia: 
Liczba kondygnacji: 
Liczba pomieszczeń: 
Właściciel: 
Użytkownik: 
Proponowany 
rodzaj 
zagospodarowania: 
ośrodek opieki społecznej, dom 
pqtrzebami gminy i województwa).

Pałac w Masunach
(gm. Sępopol)
Usytuowany w pasie przygra
nicznym, nad rzeką Łyną, na 
skraju wsi. Zbudowany został na 
-niewielkim wzniesieniu otoczo
nym łąkami, pomiędzy półkoli
stym podjazdem a parkiem typu 
krajobrazowego o powierzchni 
10 ha.
Pałac wzniesiony został w XVIII 
w. Po wojnie wnętrze wyszabro
wano; piece zniszczono w 1949 
r. W okresie międzywojennym w 
Masunach był majątek i wieś 
szlachecka. Na podstawie anali
zy obiektu można stwierdzić, że 
pałac gruntownie przebudowa
no w końcu XIX w. Założony zo
stał na planie wydłużonego pro
stokąta z mocno wysuniętymi 
ryzalitami na osi. Układ wnętrz 
nieregularny na parterze, na pię
trze i poddaszu dwu- i półtrakto- 
wy z korytarzem międzytrakto- 
wym. Bryła pałacu piętrowa, 
podpiwniczona, przykryta wyso
kim dachem dwuspadowym z 

cegła 
12 000 m2 

1336 m2 (bez piwnic)
3 

ponad 30 
PGR w Morągu 

brak

hotel, pensjonat itp. (zgodnie z 

lukarnami, mieszczącym mie
szkalne poddasze. Oba ryzality 
przykryte dachami krążynowymi 
zwieńczone są półkolistymi na
czółkami z bogatą dekoracją 
sztukatorską.

We wnętrzu na uwagę zasługuje 
sala na parterze o ścianach de
korowanych pilastrami, piękne 
schody dębowe w sieni, stropy 
pseudokasetonowe oraz zwier
ciadlane o zróżnicowanej deko
racji plafonów, zachowane we 
wszystkich pomieszczeniach 
parteru.

Obiekt do lat osiemdziesiątych 
użytkowany byt na biura PGR, 
przedszkole i hotel OHP. Potem 
opuszczony popadł prawie w 
ruinę - dziury w dachu zapew
niają wystarczającą ilość wody i 
światła dla krzewów, które wyro- 
sty na strychu. Mimo to struktura 
murów i więźby dachowej jest 
jeszcze zdrowa, stolarka drzwio
wa i okienna - prawie komplet
na.

Informacje szczegółowe
Materiał:
Kubatura:
Powierzchnia:
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń:
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:

cegła 
2213 cm3 

1408 m2 (z poddaszem i piwnicami)
2 i mieszkalne poddasze 

36
PGR w Sępopolu 

brak

dom mieszkalny dla chorych 
na AIDS, ośrodek MONAR-u. szpital 

dla umysłowo chorych itp.

Dwór w Koziej Górze
(gm. Łukta)
Położony nad jeziorem Morąg, 
na skraju wsi leżącej na trasie 
Łukta-Miłakowo, w pobliżu linii 
kolejowej z Olsztyna do Morąga. 
Usytuowany na niewielkim 
wzniesieniu pomiędzy podjaz
dem a parkiem krajobrazowym 
o powierzchni około 3 ha. Od 
wschodu przylega doń dziedzi
niec gospodarczy z folwarkiem. 
Zgodnie ze źródłami w 1448 r. 
rycerz Jakub otrzymał gospo
darstwo 23 włók w Koziej Górze. 
Po 1450 r. Zakon przekazał wieś 
lokowaną na prawie magdebur
skim Nikolausowi Sperlingowi. 
Nowy akt lokacyjny wsi został 
wydany przez Mariana Trusche- 
ra w 1484 r. W 1703 r. major 
Christian Friedrik von Borek 
sprzedał Kozią Górę Georgowi 
Friedrichowi von Ribbek. Brak 
jest informacji jak wyglądał i 
gdzie był usytuowany budynek 
mieszkalny właścicieli Koziej 
Góry w XVI i XVII w. Obecność w 
pałacu starszej piwnicy ze skle
pieniem krzyżowym, wspartym 
na filarze, pozwala przypu
szczać, że znajdował się on w 
tym właśnie miejscu. Wzmianka 
z 1714 r. podaje, że Kozia Góra 
jest majątkiem szlacheckim. 
Dwór zbudowany został w dru
giej połowie XVIII w. z wyiwizy- 
staniem fragmentów budowli 
wcześniejszej. W 1820 r. wieś 
należała do lejtnanta von Sy- 
dow. Okres prosperity gospo
darczej Koziej Góry przypada na 
wiek XIX. W końcu tego stulecia 

należy do niej 819 ha ziemi. W 
drugiej połowie XIX w. dwór ro
zbudowano, dostawiając od 
wschodu budynek dla służby, a 
od zachodu oszkloną werandę. 
Przebudowano podjazd, wznie
siono nowe budynki gospodar
cze, a pod koniec XIX w. założo
no park.
Po drugiej wojnie światowej 
dwór przejęty został przez PGR 
w Ostródzie i użytkowany byt na 
mieszkania pracowników i 
przedszkole. W 1988 r. spalił się 
dach dworu i obiekt popadł w 
ruinę. Wiosną 1990 r. został ro
zebrany; pozostała jedynie przy
budówka dla służby.
Dwór wzniesiony byt na planie 
prostokąta o dwutraktowym roz
planowaniu wnętrz. Parterowy, 
podpiwniczony, z piętrowymi ry
zalitami na osi elewacji fronto
wej i ogrodowej. Przykryty wy
sokim dachem mansardowym z 
naczółkami mieszczącym mie
szkalne poddasze. Od wschodu 
parterowa przybudówka dla 
służby przykryta dachem trój- 
spadowym, a od zachodu drew
niana weranda. Przy elewacji o- 
grodowej taras ze schodami 
prowadzącymi do parku. Z tara
su rozciąga się widok na jezioro. 
W wystroju wnętrz na uwagę za
sługiwały stropy belkowe w po
mieszczeniach parteru o deko
racyjnie nacinanych belkach, 
klasycystyczne schody w sieni, 
łączące parter z piwnicami i 
poddaszem, wyposażone w 
piękną balustradę z ptycin ażu
rowych o motywach roślinnych i
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zwierzęcych (papugi wśród ga
łęzi). Należy również wymienić 
kominek z zielonego marmuru 
oraz klasycystyczną stolarkę 
drzwiową we wszystkich po
mieszczeniach - dekorowaną

medalionami z kokardami, 
meandrem, kaboszonami w wy
padku skrzydeł drzwi i ornamen
tem wstęgowym z rozetkami w 
uszakowatych obramieniach 
drzwiowych.

Informacje szczegółowe
Materiał:
Kubatura: 
Powierzchnia:
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń:

Właściciel: 
Użytkownik:

cegła
2861 m3 (z przybudówką)

1746 m2 (z poddaszem i piwnicami)
2 (plus piwnice)

11 na parterze (z przybudówką),
6 na poddaszu

PGR w Ostródzie
brak

4. Masuny, plan parteru pałacu
5. Masuny, pałac w 1990 r.
6. Kozia Góra, plan parteru dworu
7.8. Kozia Góra, dwór w 1989 r. (7) i 
1990 r. (8)
(zdjęcia: 2 - Tadeusz Kufel, 3.4 - Bo
gusław Chlebowicz, 7 - Marek Mar
cinkowski, 8 - Anna Kokoszyńska)

Andriolli 
w 1863 r.
Michał Elwiro Andriolli (1836— 
1893), ilustrator arcydzieł pol
skiej literatury (m.in. Pana Ta
deusza}, włączył do swojej ob
szernej spuścizny artystycznej 
kilka mało znanych prac upa
miętniających Powstanie Stycz
niowe; znajdują się one obecnie 
w warszawskim Muzeum Naro
dowym.

Syn napoleońskiego oficera i 
Polki, urodzony i wychowany w 
Wilnie, ukończył petersburską 
Akademię Sztuk Pięknych po
szerzając studia artystyczne w 
rzymskiej Akademii Św. Łuka
sza i w Paryżu. Przed wybuchem 
powstania werbował młodzież, 
po czym brał udział w potycz
kach pierwszego na Litwie od
działu Skirmunta. Po jego roz
wiązaniu wrócił do Wilna, skąd 
został skierowany z grupą o- 
chotników do partii Ludwika 
Narbutta operującej na ziemi 
lidzkiej. Andriolli, ochotnik bez 
przygotowania wojskowego, za 
dzielność mianowany przez 
Narbutta oficerem, wytrwał u 
jego boku do końca swego 
czynnego uczestnictwa w po
wstaniu. to jest do klęski pod 
Dubiczami 5 maja 1863 r. Wów
czas Narbutt poległ, a ranny w 
rękę artysta zdołał wymknąć się 
ze szczelnej obławy wojska ro
syjskiego. Przez jakiś czas tułał 
się po Kowieńszczyżnie, usiłu
jąc rozniecić gasnące powsta
nie, następnie ukrywał się przed 
policją w Moskwie i Petersbur
gu, gdzie miał przyjaciół z lat 
studenckich. Po aresztowaniu 
przewieziony został do Kowna 
na śledztwo, lecz prawie natych
miast zorganizował ucieczkę z 
więzienia aż do Paryża. W 1866 
r. Andriolli przedsięwziął powrót 
na Litwę przez Konstantynopol 

w charakterze emisariusza. Pró
ba nielegalnego przekroczenia 
granicy na Podolu nie powiodła 
się i został zamknięty w twierdzy 
chocimskiej, położonej po stro
nie rosyjskiej. Rozprawa sądo
wa odbyła się w Wilnie, w 1868 r 
sąd wojskowy zarzucił mu udział 
w powstaniu z bronią w ręce, o- 
rzekając, by „przestępcę poli
tycznego E. Andriollego pozba
wić wszelkich praw i wystać na 
roboty katorżnicze na przeciąg 
15 lat1'. Amnestionowany po 3 
latach, były powstaniec i katorz 
nik, osiadł na stałe w Warszawie 
i poświęcił się pracy artystycz
nej, głównie w dziedzinie ilustra- 
torstwa.

Rysunki będące reminiscencja
mi z Powstania Styczniowego - 
to „Obóz w lesie”, „Wymarsz do 
boju", „Oddział w marszu" i 
inne. Na jednym, zatytułowanym 
„Śmierć Narbutta”. zaskoczeni 
zdradą powstańcy próbują ode
przeć atak Moskali. Na tle pu
szczy, w środku kompozycji, to 
warzysze walki unoszą śmiertel
nie rannego naczelnika. Na ry
sunku „Sąd Murawiowa" został 
sportretowany tytułowy bohater 
- bezwzględny prześladowca li
tewskich powstańców zwany 
„wieszatielem”. Inne obrazki u- 
kazują typy powstańców, ich u 
biory i broń, atmosferę party
zanckiej wojny. W przeciwieńs
twie do słynnych kompozycji Ar 
tura Grottgera, oddających z 
nieco teatralnym patosem grozę 
tamtej wojny, skromny cykl And 
riollego jest rzetelną relacją 
naocznego świadka, nie tylko u- 
czuciowo zaangażowanego pa
trioty, lecz przede wszystkim u 
czestnika bitew.

Imiennym bohaterem rysunku 
„Śmierć Narbutta” jest Ludwik 
Narbutt (1832-1863), syn histo
ryka Litwy Teodora, urodzony w 
Szawrach w powiecie lidzkim 
Jako 19-letni uczeń wileńskiego 
gimnazjum załozyt tajną organi
zację uczniowską „Stowarzy
szenie Patriotyczne”. Wskutek 
denuncjacji został ukarany chło
stą (25 rózeg) wobec klasy i ro
dziców oraz bezterminowo 
wcielony „w sołdaty". W woj
nach z Turcją i na Kaukazie był 
odznaczany (m.in. Krzyż Św. 
Anny) i awansowany za męstwo. 
Skorzystał z ogłoszonej amnes 
tii podając się w stopniu podpo
rucznika do dymisji. Wróciwszy 
w rodzinne strony (1861 r ), Nar
butt ożenił się z młodą wdową 
Amelią z Kuncewiczów Śiedliko- 
wską. Zaangażowany w konspi
rację „Czerwonych" został wy
znaczony naczelnikiem wojsko
wym powiatu lidzkiego. W lutym 
1863 r. zorganizował oddział, do 
którego przyłączyli się ochotni
cy przyprowadzeni z Wilna przez 
Andriollego. Oddział Narbutta
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odniósł kilka efektownych zwy
cięstw z przeważającymi sitami 
nieprzyjaciela, zdobywając po
trzebną broń. Rząd Narodowy 
mianował go pułkownikiem. Pod 
Dubiczami poległo z nim jesz
cze dwunastu. Wileński generał- 
gubernator Michaił Murawiow 
„wieszatiel” zemścił się na pa
triotach, rozkazując zrównać z 
ziemią ich zbiorową mogiłę.

Oprócz Andriollego, także inni 
artyści poświęcili swoje dzieła 
pamięci legendarnego wodza. 
Pięćdziesiąt lat po powstaniu 
(1913 r.) lwowski malarz J. Berk
man uczcił rocznicę olejnym ob
razem ,,Śmierć Narbutta" (w 
warszawskim Muzeum Narodo
wym). Wielkie uroczystości sie
demdziesięciolecia zorganizo
wano pod patronatem gen. Ed
warda Rydza-Śmigtego. W 1933 
r. staraniem 76. pułku piechoty z 
Lidy (im. L. Narbutta) postawio
no pomnik na zbiorowej mogile 
w Dubiczach, a szkatułkę z po
braną tam ziemią złożono w hoł
dzie marszałkowi Józefowi Pił
sudskiemu. Obelisk zaprojekto
wał prof. Ferdynand Ruszczyć, 
zrealizował prof. Bolesław Bał- 
zukiewicz - obydwaj artyści 

związani z Wydziałem Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu im. Ste
fana Batorego w Wilnie. Głów
nym motywem monumentu jest 
krzyż złączony z cierniową koro
ną. Niżej znajduje się trójdzielny 
kartusz z herbami Polski, Litwy i 
Rusi: Ortem, Pogonią i Archa
niołem Michałem, a ponad nim 
marmurowa płyta z wykutym na
pisem: „1863 ZA NASZĄ WOL
NOŚĆ I WASZĄ" Notabene na 
cokół użyto kamienia pochodzą
cego z grobu „wieszatiela” w 
Wilnie.
W 1938 r. na frontonie kościoła 
księży pijarów w Lidzie odsło
nięto tablicę rocznicową autors
twa Jerzego Kacieszczenki, zło
żoną z płaskorzeźbionego w 
brązie portretu Narbutta i ka
miennej płyty z okolicznościową 
inskrypcją. Profil głowy otoczo
ny jest wieńcem cierniowym, na 
którego dolnej części widnieje 
Orzeł biały i Pogoń litewska, za
pożyczone z powstańczej od
znaki. Pamięć o litewskiej rodzi
nie bohatera zabrał na emigra
cję Teofil Lenartowicz pisząc we 
Florencji liryczny wiersz Cie
niom Narbuttów.

Mirosław Narbutt

1. Michał Elwiro Andriolli
2. „Wymarsz do boju"
3. „Śmierć Narbutta"
4 Obelisk w Dubiczach 
(reprod.: Mirostaw Narbutt, 
fot. Antoni Więckiewicz)
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Akcja cmentarze

Ratowanie 
cmentarnych 
krzyży
Pośród strzelistych wież goty
ckich kościołów Podtatrza oraz 
rozmieszczonych na jego tere
nie kapliczek i przydrożnych ka
miennych figur świętych, w ma
lowniczym wiejskim krajobrazie 
górskim spotykamy liczne ele
menty żeliwne. Osadzone w na
grobkowych piaskowcach po
śród współczesnych cmenta
rnych mogił, mocno kontrastują 
z cepeliowskim, lastrykowo- 
marmurowym wzornictwem. 
Zwracając się ku niebu ramiona
mi zniszczonych krzyży, stają 
owe historyczne nagrobki przed 1 
niszczejącą potęgą czasu. Ten 
zaś w niepohamowanym rozwo
ju technokratycznie pojętej 
współczesności unicestwia pa
mięć warsztatów odlewniczych i 
kamieniarskich, na usługach 
których trwała dziewiętnasto
wieczna rzeczywistość. Na szla
ku zasobnej w pamiątki kultury 
ziemi Podtatrza odnajdujemy na 
cmentarnych gruntach ślady 
górnictwa i hutnictwa tatrzań
skiego. Podhalański oddział To
warzystwa Opieki nad Zabytka-

Nagrobek fundatora i budowniczego 
kościoła w Bukowinie Tatrzańskiej 
Jędrusia Kramarza 

mi organizuje liczne akcje kon
serwatorskie zmierzające do 
przywrócenia elementom żeliw
nym i metalowym oraz niszcze
jącym nagrobkom kamiennym 
właściwego wyglądu, tak aby 
mogły spełniać swoją funkcję e- 
dukacyjną, ukazując wartości 
historyczne zabytków regionu. 
Jednakże tak dalece postąpiły 
procesy destrukcyjne wspom
nianych materiałów, ze więk
szości ratowanych obiektów 
przywraca się konserwatorsko 
wygląd zachowawczy, bez re
konstrukcji utraconych detali. 
Często bywa przez to zatracana 
wyrazistość szczegółów.
Rewaloryzacją objęto cmentarze 
w Zakopanem i Nowym Targu 
oraz w Szaflarach, Ostrowsku, 
Jabłonce, Bukowinie Tatrzań
skiej, Białce Tatrzańskiej, Cho- 
chołowie, Czarnym Dunajcu i 
Poroninie. W latach 1988-1989 
pozyskano kilkadziesiąt ele
mentów żeliwnych, beztrosko 
porzuconych na śmietniskach i 
w gęstwinach zarośli cmenta
rnych. Poddano je szczegółowej 
ewidencji i przesłano do odno
wienia w Powązkowskiej Pra
cowni Konserwacji Metalu w 
Warszawie oraz w Zakładzie 
Konserwacji Detali Architekto
nicznych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
W październiku ubiegłego roku 
w Muzeum Regionalnym w Po
roninie otwarta została wystawa 
tych nagrobkowych detali. Dzia
łacze podhalańscy mają nadzie
ję, że uda im się zorganizować 
pierwszą w kraju placówkę mu
zealną poświęconą cmentarnym 
krzyżom Podtatrza.

Marian Matusiak
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„English Heritage” znaczy po 
polsku: Angielskie Dziedzictwo. 
Pod taką nazwą dziata Komisja 
do Spraw Historycznych Budo
wli i Zabytków Anglii (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 2, 1989, 
s. 43), która zajmuje się m.in. po
pularyzacją ochrony zabytków 
poprzez działalność edytorską; 
taki tytuł nosi też wydawany 
przez tę Komisję kwartalnik. Pis
mo „English Heritage", dostęp
ne tylko w prenumeracie (12.50 
doi. kosztuje roczna prenumera
ta dla zamawiających indywi
dualnie, 25 doi. płaci za nią ro
dzina), o niedużej objętości (28 
stron) kierowane jest głównie do 
członków Komisji English Heri
tage. Jednakże sposób przed
stawiania tematyki, dobór mate
riałów i przejrzyste redagowanie 
sprawia, że każdy, komu nieob
ca jest problematyka ochrony 
zabytków, może czytać „English 
Heritage”.
Zasadniczą część magazynu 
stanowią stałe działy. Każdy nu
mer zaczyna artykuł wstępny za
tytułowany „Od redakcji". Ko
mentowane są w nim najważ
niejsze wydarzenia związane z 
ochroną zabytków w Anglii, opi
sywane najnowsze osiągnięcia 

w dziedzinie architektury i sztuki. 
Natomiast krótkie, pozbawione 
komentarzy notatki na te tematy, 
ilustrowane zdjęciami, zawiera 
rubryka „Informacje". Nastrojo
we, romantyczne opisy zabytko
wych, historycznych miejsc z za
chowaną jeszcze starą architek
turą zamieszczane są w dziale 
zatytułowanym metaforycznie 
„Arkebuz”. Arkebuz - to ręczna 
broń palna, używana powszech
nie w Europie w XVI—XVII w. Ta
kie właśnie czasy przybliżają 
czytelnikom przesycone specy
ficzną atmosferą szkice, tworzą
ce obraz historycznej Europy. 
Rubryka „Raport z terenu" za
wiera sprawozdania z ochrony i 
konserwacji zabytkowych budo
wli zachowanych na wsiach i w 
małych miasteczkach.
Oryginalnością i niespotykaną 
pomysłowością przedstawiania 
tematów charakteryzuje się dział 
„Dla młodych członków English 
Heritage”. Chyba w żadnym pi
śmie dotyczącym zabytków nie 
ma działu adresowanego tylko 
do dzieci i młodzieży. A jak ten 
dział jest prowadzony! W po
szczególnych numerach po
święca się go jednemu zagad
nieniu. -Jeśli tematem tym jest 

np. archeologia, pracę archeolo
ga przedstawia się na zasadzie 
podobieństwa z pracą detekty
wa. Młodzi czytelnicy uczą się 
odtwarzać wygląd żyjącej nie
gdyś osoby na podstawie za
chowanego szkieletu i części 
ubrania. Drogę wykopaliska od 
odkrycia w ziemi do ekspono
wania w muzeum przedstawia 
fotoreportaż, a szczegółowe in
strukcje tłumaczą zasady rekon
strukcji budowli z zachowanych 
ruin. Liczne krzyżówki, rebusy i 
zagadki pozwalają usystematy
zować i utrwalić świeżo zdobyte 
wiadomości.

Ostatnim stałym działem jest ru
bryka czytelników „Listy”. Pew
ną ciekawostkę stanowi nada
wanie przez redakcję tytułu każ
demu listowi. Sygnalizuje to ich 
tematykę i ułatwia selekcję czy
tającym tę rubrykę.

adresem: English Heritage 
Membership Department, PO 
Box 1 BB, London W 1A 1BB. 
Życzymy powodzenia.

(eak)

Krajoznawcy
Minęło 60 lat od zwołanego 
przez Polskie Towarzystwo Kra
joznawcze do Poznania 12 lipca 
1929 r. Ogólnopolskiego Kon
gresu Krajoznawczego. Mieczy
sław Limanowski - wybitny his
toryk i pisarz z Wilna - inaugu
rując ten kongres powiedział: 
..Krajoznawstwo jest serdecz
nością i młodością, którą intere
suje wszystko co widzi i to 
wszystko obserwuje, notuje i o- 
pisuje. Nasze krajoznawstwo 
wszędzie i zawsze ma otwierać 
oczy, obejmować całą ziemię 
polską... Ono tłumaczy dlaczego 
jesteśmy zrośnięci z ziemią".

Artykuły w „English Heritage”, 
sygnowane w spisie treści zdję
ciami, nie stanowią wyodrębnio
nej części w piśmie; zamiesz
czane są między stałymi działa
mi. Nie są podpisywane, po
dobnie jak i inne formy dzienni
karskie publikowane w magazy
nie. Traktują głównie o meto
dach pracy Komisji English He
ritage. turystyce w zabytkowych 
miastach, sposobach urządza
nia zabytkowych wnętrz i odkry
ciach archeologicznych.

Reklam w piśmie jest dużo, ale 
różnią się one od zamieszcza
nych w amerykańskich magazy
nach poświęconych zabytkom. 
Obok anonsów firm zajmują
cych się konserwacją, organizu
jących wycieczki do historycz
nych miejscowości, obok ogło
szeń o nowo otwartych skle
pach w zabytkowych dzielni
cach, oferujących elementy wy
posażenia wnętrz, pojawiają się 
całostronicowe reklamy samo
chodów najlepszych marek i 
dobrych gatunkowo alkoholi.

Każdy, kto chce zostać człon
kiem Komisji English Heritage 
może pisać w tej sprawie pod 

„A jednak jednym z pierwszych obo
wiązków człowieka jest poznanie 
tego szmata ziemi, na którym za
mieszkuje jego naród, tej ziemi, co 
wykarmita i wyhodowała jego dzia
dów, pradziadów, a karmić i hodo
wać będzie jego wnuków i prawnu
ków. Obowiązkiem człowieka jest 
poznać tę ziemię, aby ją tern bardziej 
ukochać..."

Jak w catej działalności PTK od 
jego zarania, tak i podczas ko
lejnych kongresów wiele uwagi 
poświęcano ochronie zabytków. 
Trzy pierwsze wycieczki organi
zowane przez PTK odbyły się w 
1907 r.: do Puszczy Kampino
skiej - o tematyce przyrodniczej, 
Żelazowej Woli - o tematyce pa- 
triotyczno-artystycznej oraz do 
zamku w Czersku - o tematyce 
historycznej. „Ziemia” - organ 
PTK - znaczną część swoich ła
mów poświęcała ochronie za
bytków przeszłości. W działal
ności PTK istotną rolę odegrał 
regionalizm, który wspierały licz
ne muzea.
Podczas pierwszego kongresu 
w Poznaniu wypracowana zo
stała główna linia intelektualna 
polskiego krajoznawstwa na 
wiele lat, m.in. w dziedzinie tro
ski o zabytki przeszłości. Kon
gres uchwalił ..udział krajoznaw
ców w pracy konserwatorskiej, 
dający się określić funkcjami 
pedagogiczno-informacyjnymi,
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uważa kongres za jedno z naj
ważniejszych zadań w dziedzi
nie ochrony zabytków przyrody i 
przeszłości".
Kontynuatorem idei krajoznaw
czej jest obecnie Polskie Towa
rzystwo Turystyczno-Krajoznaw
cze. Kongres Krajoznawczy w 
Płocku w 1980 r. uchwalił „Krajo
znawczy Program Turystyki" na 
lata 1980-1990, w którym zna
lazły się m in, zadania czynnego 
chronienia miejskich zespołów 
zabytkowych, szczególnie Kra
kowa i Zamościa oraz podjęcia 
ogólnokrajowej inwentaryzacji 
krajoznawczej.
Oprócz haseł programowych, 
formułowanych podczas gre
mialnych zgromadzeń, istotna 
jest codzienna aktywność 
członków PTTK. Wyraża się ona 
dziś istnieniem prawie 5000 
społecznych opiekunów zabyt
ków. ponad 170 społecznych 
komisji opieki nad zabytkami 
przy oddziałach terenowych 
PTTK, blisko 30 muzeów regio
nalnych. Jedną z oryginalnych 
form działania Towarzystwa jest 
zrzeszenie od 1985 r. w klubie 
przy Komisji Opieki nad Zaby
tkami osób użytkujących obiek
ty zabytkowe, dokładających 
starań i środków dla ich ratowa
nia (około 180 osób).
Trudno przecenić poczynania 
indywidualne i zespołowe człon
ków PTTK, coraz mniej jest ge
stów spektakularnych, coraz 
więcej trzeźwej oceny sytuacji - 
jakże groźnej dla substancji za
bytkowej i kulturowej naszego 
kraju. Uchwały, apele, kształce
nie kadr, wydawnictwa i publika
cje, narady czy powoływanie 
placówek muzealnych nie och
ronią przed zagrożeniami eko
nomicznymi, jakie dotykają 
wszystkich dziedzin kultury, czę
sto wytrącając z rąk społeczni
ków ostatnie argumenty czy też 
hamując ich działalność.

„Czyż można bez rozrzewnienia pa
trzeć na one zamczyska stare, co 
miały swe czasy wspaniałości i potę
gi, a dziś sterczę po górach jak cza
szki olbrzymie, rozwalone na poły, 
świecą oczodołami wytopionych 
strzelnic, wyraźnie świadcząc o prze
mijającej stawie i potędze?"

Problemy te znalazły odbicie 
podczas pięcioletnich przygoto
wań do IV Kongresu Krajo
znawstwa Polskiego w Opolu, 
np. podczas sejmiku przedkon
gresowego w 1988 r„ który w 
Sielpi Wielkiej zgromadził 
przedstawicieli PTTK, Towarzys

twa Przyjaciół Górnictwa, Hut
nictwa i Przemysłu Staropol
skiego wokół sprawy „Zabytki 
techniki w programie krajoznaw
czym PTTK". Liczne problemy 
ochrony zabytków wyniknęły 
podczas odbytego w 1988 r. w 
Płocku zjazdu aktywistów towa
rzystw regionalnych. W Puła
wach w tym samym roku spo
tkali się przedstawiciele mu
zeów regionalnych PTTK. Pod
czas każdego z 21 sejmików po
przedzających kongres w Opolu 
problematyka ochrony zabyt
ków, w skali lokalnej czy global
nej, przenikała do świadomości 
uczestników i promieniowała na 
zewnątrz.
Nie da się jednak ukryć, że IV 
Kongres w Opolu odbył się w 
czasie dotkliwie odczuwalnych 
zagrożeń dla kultury, istotnych 
dla dalszego losu substancji za
bytkowej, Jednym z referentów 
problemu „Krajoznawstwo a 
tożsamość kulturalna" był Alek
sander Gieysztor. Zbigniew T. 
Wierzbicki i Janusz Bogdano
wski rozwinęli problem obrony 
przed zagrożeniami społecz
nymi za pomocą idei i praktyki 
krajoznawczej. Utrata istoty ro
dzimego krajobrazu, dewastacja 
środowiska przyrodniczego - to 
zdaniem autorów tych wystą
pień groźba całkiem realna, 
zwłaszcza przy braku świado
mości tych zagrożeń. Zespół 
pod przewodnictwem Krzyszto
fa Przecławskiego zajął się „Kra
joznawczym przygotowaniem
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1-4. Ogrodzieniec - malownicze 
ruiny zamku gotycko renesansowe 
go, wzniesionego przez Seweryna 
Bonera w latach 1530-1545, znisz
czonego w czasie najazdu szwedz
kiego. Wyruszając na samotnicze 
wędrówki Aleksander Janowski za
chodził do Ogrodzieńca. To właśnie 
tutaj w 1885 r. zrodziła się jego idea 
utworzenia Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Zamek ogrodzie- 
niecki znalazł się w środku znaku 
graficznego i odznaki organizacyjne] 
powstałego 3 grudnia 1906 r. PTK, 
którego jednym z głównych celów 
było „rozłączanie opieki nad pamiąt
kami historycznymi i osobliwościami 
przyrody."

(zdjęcia: Tomasz Kowalik)

do życia", a więc stroną eduka
cyjną wiedzy krajoznawczej, w 
tym wiedzy o dziedzictwie kultu
ry egzemplifikowanej substan
cją zabytkową. Podkreślono 
znaczenie edukacji w rodzinie, 
szkole i środowisku społecz
nym, aby przeciwdziałać igno
rancji i niewiedzy.
Tradycyjnie dokumentem koń
cowym IV Kongresu była Rezo
lucja. Podkreśla ona „mądre łą
czenie tradycji z nowoczesnoś
cią", konieczność ochrony za
sobów naturalnych kraju, ale i 
substancji ekospołecznej, a 
więc zasobów kulturalnych, w 
tym zabytków. Działalność kra
joznawcza warunkuje w skali 
zbiorowej i indywidualnej „osa
dzenie psychiczne we własnym 
regionie", a także niezbywalną 
„świadomą akceptację własne
go kraju". „Krajoznawstwo - 
czytamy w kolejnym fragmencie 
Rezolucji - winno być związane 
z odnową dóbr kultury, przyro
dy. krajobrazu ojczystego" oraz 
że „poszanowanie i ochrona 
przyrody, zabiegi konserwator
skie ... to zadania każdego krajo
znawcy". Ponadto „osiąganie 
harmonii i ładu przestrzennego 

możliwe jest przez żądanie kory
gowania błędów dotychczaso
wej gospodarki środowisko
wej", a więc i gospodarowania 
substancją zabytkową.

„Nie potrzeba wysilać się na dobie
ranie dowodów, stwierdzających ko
nieczną potrzebę poznawania kraju, 
a to jest nie tylko najpierwszy obo
wiązek. lecz i największa przyjem
ność... "
(wszystkie cytaty za Aleksandrem 
Janowskim, Odczyty krajoznawcze, 
cz. I, Ziemia rodzinna, 1908)

Dokument końcowy IV Kongre
su wybiega w przyszłość, pro
ponuje krajoznawstwo jako jed
ną z możliwych form społeczne
go i jednostkowego „być" na 
przełomie stuleci, czasów burzli
wego przewartościowania pojęć 
oraz poszukiwania tożsamości 
globalnej, europejskiej i na
szych „małych ojczyzn". W tej 
sferze kulturowej ogromne zna
czenie ma swojszczyzna, której 
atrybutami są zabytki, rozmaitej 
klasy i proweniencji, pochodzą
ce z licznych źródeł, także in

nych kultur narodowych, lecz 
polskie w swej istocie.
Jak w wypadku poprzednich 
kongresów przestanie opolskie 
ma służyć „przeciwdziałaniu 
kryzysowi wartości, odbudowie i 
obronie polskiej tożsamości 
kulturalnej, ochronie krajobrazu 
kulturowego, krajoznawczemu 
przygotowaniu do harmonijnego 
życia w nowym ładzie polskim i 
europejskim".

Aleksander Janowski - prekur
sor polskiego krajoznawstwa - 
apelował : „Nie tamujcie tego 
szczerze naturalnego popędu, 
intuicyjnego rwania się ku dobru 
i pięknu! Niech idą, niech po
znają. niech kochają!". Polskie 
krajoznawstwo od blisko 100 lat 
poznanie własnego kraju uczy
niło sprawą ważną.

Tomasz Kowalik

Reklama rzetelna i tania - tylko w „Spotkaniach”

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług 
związanych z ratowaniem zabytków, a także wszystkie 
inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pi
semnym zamówieniem (w wypadku instytucji podpis głów
nego księgowego). Po przyjęciu zamówienia przez redak
cję należy wpłacić odpowiednią sumę na konto Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie: NBP V O/M nr 
1052-1137-131. Ceny: 2400 zł za jedno słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 
600 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 300 000- 
0,5 strony, 150 000 - 0,25 strony oraz 120 000 za pozosta
łe rodzaje reklam; w wypadku koloru zwyżka o 100%, a 
specjalnego opracowania graficznego przez redakcję o 
50%. UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (6 ogło
szeń lub reklam) przysługuje zniżka 20%, przy zamówieniu 
półrocznym (3 ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 10%.

WARUNKI PRENUMERATY na numery 2 i 3, 1991:
Cena: 7500 zł za 1 egz., za dwa numery - 15 000 zł.
Wpłaty należy dokonać do 5 marca b.r. na konto Zakładu Kolportażu „SUNRI
SE", 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 3/226, Państwowy Bank Kredytowy XIII 
O/W-wa nr 370044-6044-136 (z dopiskiem: „Spotkania z Zabytkami”).

Dla prenumeratorów zamawiających minimum 10 egz. - jeden dodatkowy 
egzemplarz pisma. Warunki prenumeraty na drugie półrocze 1991 r. podamy w 

następnym numerze. UWAGA: firma „SUNRISE" nie pobiera dodatkowej opła
ty za dostawę.
Czytelnicy, którzy zaprenumerowali „Spotkania z Zabytkami" na pierwsze i 
drugie półrocze 1991 r. w Centrali Kolportażu „Prasa-Książka-Ruch", otrzyma
ją czasopismo według starych zasad.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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KONSTRUKCJE DACHOWE

KONSTRUKCJA DACHOWA - konstrukcja nośna, dźwigająca pokrycie 
dachu* i przenosząca obciążenia (obciążenie śniegiem, parcie wiatru, ciężar 
pokrycia i ciężar własny konstrukcji) na ściany lub inne podpory.
więźba, wiązanie dachowe - konstrukcja dachowa z drewna wykonana me
todą ciesielską.
W budownictwie współczesnym konstrukcje dachowe mogą być również wy
konywane jako: drewniane inżynierskie (gwoździowane. klejone), stalowe alu
miniowe, żelbetowe i inne.
Elementy więźby
KROKIEW - podstawowy, pochyły element więźby (belka), równoległy do 
spadku połaci; przybija się do niej laty lub deskowanie pod pokrycie: pod
lega głównie obciążeniom zginającym: górny koniec krokwi zwany jest 
kapicą, dolny - piętką;
krawężnica, krokiew narożna - krokiew umieszczona w narożu dachu wie- 
lospadowego:
krokiew koszowa - krokiew umieszczona w koszu dachu.
MURŁATA, namurnica (niewłaśc.: murłat) - belka umieszczona bezpośred
nio na koronie muru jako oparcie więźby (np. tramów, krokwi).
PŁATEW (rzadziej: płatwia, leżeń) - poziomy, podłużny element więźby 
(belka), podtrzymujący krokwie; sama oparta może być na wiązarach peł
nych (np. krokwie główne), slupach, rzadziej na ścianach poprzecznych. 
Rozróżnia się płatew stopową, najniższą, opartą na tramach i służącą jako 
oparcie dla piętki krokwi, płatew pośrednią, np. w połowie długości krokwi, 
płatew kalenicową podpierającą krokwie w najwyższym punkcie.
JĘTKA - pozioma beleczka rozpierająca krokwie w górnej części wiązara; 
przenosi obciążenia ściskające, a przy odpowiednich złączach (np. tzw. 
jaskółczy ogon z kołkiem) również rozciągające.
KLESZCZE - poziome elementy ściągające krokwie (podlegają obciąże
niom rozciągającym), umieszczone zazwyczaj parami (przybijane po obu 
stronach krokwi).
SLUP, stojec - pionowy element więźby, podpierający inne elementy (np. 
płatwie): podlega głównie obciążeniom ściskającym.
król, mnich - słup umieszczony w środku w/ęźby (np. dachu namiotowego, 
wieżowego) jako podparcie promieniście ułożonych krokwi.
MIECZ - ukośny element (beleczka, deska), łączący slup i opartą na nim 
poziomą belkę (np. płatew), jako usztywnienie i podparcie tej belki (zmniej
szające rozpiętość).
ZASTRZAŁ - pochyły element więźby. przenoszący obciążenia z innych 
elementów; podlega głównie obciążeniom ściskającym.
ROZPORA - pozioma belka, przenosząca obciążenia ściskające, stosowane 
dla utrzymania stałej odległości rozpieranych elementów więźby (np. slu
pów). zazwyczaj w zestawieniu z zastrzałami.
TRAM (rzadziej: ściągacz) - poziomy, poprzeczny element więźby (belka), 
zamykający u dołu trójkąt wiązara. albo przez połączenie przeciwległych 
platwi (tzw. spinka) albo bezpośrednio końcówek krokwi: przenosi głównie 
obciążenia rozciągające, lecz mogą być na nim również oparte slupy lub 
zastrzały.
PRZYPUSTNICA, przepustnica - beleczka oparta jednym końcem na 
krokwi (w jej dolnej części), drugim na końcówce tramu, rysiu lub umiesz
czonej na tych końcówkach platewce; przypustnice tworzą lekkie załamanie 
i przedłużenie połaci poza krawędź ściany.
KONIK - trójkątna nadbitka na krokwi, w jej dolnej części, spełniająca tę 
samą funkcję co przypustnica.
WIATROWNICA - deska przybita ukośnie do krokwi, w płaszczyźnie poła
ci. jako usztywnienie więźby przy obciążeniu wiatrem (stąd nazwa).
ŁATA - pozioma listwa przybijana do krokwi jako bezpośrednie oparcie 
dla pokrycia (gontów, dachówek, płyt falistych).
WYMIAN (rzadziej: przejma) - belka podpierająca końcówkę krokwi o 
niepełnej rozpiętości i oparta na sąsiednich krokwiach; stosowana w miejs
cach, gdzie połać dachu przecina komin, lukarna itp. Nazwa stosowana rów
nież do analogicznego elementu w stropie drewnianym.
WIESZAK, storczyk - pionowy element więźby, za pośrednictwem którego 
jedne elementy są podwieszone do innych; podlega (w odróżnieniu od słupa) 
obciążeniom rozciągającym.
ŚCIANA STOLCOWA - rodzaj ramy utworzonej ze słupów, płatwi i stę
żających je mieczy, stanowiącej oparcie dla krokwi lub (rzadziej) jętek. 
stolec - 1) ściana stolcowa; 2) niekiedy (nieściśle) nazwa słupa, podtrzymu
jącego płatew lub jętkę.
WIĄZAR, więzar - część więźby dachowej stanowiąca poprzeczny ustrój 
konstrukcyjny (prostopadły do kalenicy), na który składają się dwie przeci
wległe. złączone ze sobą kapicami krokwie oraz elementy usztywniające 

(zależnie od rodzaju więźby). Rozróżnia się wiązary pełne, zawierające 
wszystkie elementy ustroju (przez co stanowią ustrój sztywny) i wiązary 
puste - krokwie bez lub tylko z częścią pozostałych elementów, usztywnio
ne przez połączenie podłużnymi elementami więźby z wiązarami pełnymi, 
wieszar - wiązar z podwieszeniem tramów lub belek stropowych za pomo
cą wieszaków (storczyków) do krokwi lub ustroju z zastrzałów i ewentual
nie rozpór.
ŚLEMIĘ - poziomy element więźby sochowej (zazwyczaj okrąglak), u- 
mieszczony w kalenicy d\ą podparcia krokwi (konstrukcyjnie pełniący funk
cję analogiczną do płatwi), na krańcach oparty na sochach.
SOCHA - element więźby sochowej. rozwidlony pień, wkopany w ziemię 
przy ścianie szczytowej, służący do oparcia ślemienia.

Podstawowe rodzaje więźby
ślegowa - pokrycie umocowane do ślegów, tj. poziomych belek (zazwyczaj 
okrąglaków) związanych ze zrębem ścian szczytowych; por. też ślegowy 
system stropu (cz. 8);
sochowa (sochowo-ślemieniowa) - krokwie oparte dołem na ścianach, górą 
(w kalenicy) na ślemieniu podtrzymywanym przez sochy ustawione w środ
ku ścian szczytowych budynku;
krokwiowa - wiązary składające się z pary krokwi; krokwie oparte być 
mogą bezpośrednio na oczepie ścian drewnianych, murlacie (rzadko) lub 
najczęściej na końcówkach belek stropowych albo tramów, przenoszących 
siły rozporowe (więźba krokwiowo-belkowa). W kierunku podłużnym 
więźba usztywniona jest wiatrownicami:
krokwiowo-jętkowa (jętkowa) - krokwie w górnej części rozparte jętką, co 
umożliwia zwiększenie długości krokwi i rozmiarów całej więźby; 
jętkowo-stolcowa (czasem nazywana: jętkowo-płatwiową) - j.w., lecz jętki 
podparte stolcem (ścianą stolcową) i ewentualnie mieczami;
krokwiowo-płatwiowa (platwiowa) - na więzarach pełnych (np. krokwie 
związane u dołu belką) oparte sa płatwie: krokwie pozostałych więzarów 
(pustych) poza złączeniem górnym (w kapicach) nie są ze sobą związane i 
opierają się tylko na platwiach:
płatwiowo-kleszczowa - w najczęściej spotykanym układzie: krokwie opar
te na płatwiach stropowych i (stanowiących część ścian stolcowych) pośred
nich oraz związane kleszczami umieszczonymi poniżej tych ostatnich;
płatwiowo-kleszczowa z. kozłami (kozłowa) - krokwie podparte pochyłymi 
stolcami (rozchylonymi w kształt litery V): stolce podparte są z kolei za
strzałami. Słup stolca i zastrzał tworzą razem tzw. kozioł. Stosowana głów
nie orzy oparciu więźby oprócz ścian zewnętrznych na ścianie środkowej: 
krokwiowo-zastrzałowa - z krokwiami podpartymi zastrzałami: rzadko 
stosowana:
wieszarowa - wiązary pełne są w/eszaram/dźwigającymi kilka par krokwi 
za pośrednictwem płatwi; możliwe są różne układy konstrukcyjne (jedno-, 
dwuwieszakowa itd. 9;
rozporowo-z.astrzałowa - obciążenie z płatwi przenoszone jest na podpory 
przez układ rozpór i zastrzałów: wieszaki podtrzymują ściąg usytuowany 
około połowy wysokości zastrzałów:
mieszana - więźba o układzie konstrukcyjnym łączącym elementy różnych 
typów więźby;
otwarta - więźba nie zasłonięta od dołu stropem lub sklepieniem, widoczna 
od strony wnętrza.
Uwaga: na rysunkach pokazano poszczególne rodzaje więźby w najprost
szym układzie, tj. dla dachu dwuspadowego: przy dachach wielospadowych 
konstrukcja więźby jest bardziej złożona.

Odprowadzenie wody opadowej
RYNNA - otwarte korytko, zbierające wodę wzdłuż krawędzi połaci (oka
pu); umieszczane z niewielkim spadkiem.
wisząca - rynna zawieszona na uchwytach przymocowanych do deskowa
nia lub rzadziej krokwi:
stojąca - rynna ułożona (w odpowiednich uchwytach) na gzymsie lub spe
cjalnie wyprofilowanym okapie:
leżąca - rynna utworzona przez wygięcie skrajnego arkusza blachy pokry
cia dachowego: wraz z całym pokryciem leży na deskowaniu.
RURA SPUSTOWA - pionowa (ewentualnie z załamaniami) rura odprowa
dzająca wodę z rynien do sieci kanalizacyjnej lub na teren wokół budynku. 
Uwaga: nazywanie rury spustowej rynną jest nieprawidłowe!
KOSZ ODPŁYWOWY - zbiornik umieszczany w miejscu połączenia rynny 
i rury spustowej, dla zapobieżenia przelewaniu się wody. Uwaga: nie mylić z 
koszem dachu wielospadowego (zob. cz. 9).
W następnym numerze: wnętrza, elementy wystroju, urządzenia ogrzew
cze.

*) Określenia podane kursywą w tej części Słownika i następnych są od
dzielnie definiowane.
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