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Od redakcji
W dniu 15 marca 1991 r. w wieku 91 lat zmart prof, 
dr STANISŁAW LORENTZ - historyk sztuki, mu- 
zeolog, konserwator zabytków. Byt naszym auto
rem (m.in. wspomnienia z lat 1945-1951 pt. Z 
popiołów i gruzów) i wielkim entuzjastą.

W tym numerze o parkach i ogrodach - aby o 
nich pamiętać, że w odróżnieniu od np. obiektów 
architektury są żywymi organizmami, bardziej 
niż te obiekty narażonymi na wszelką ludzką bez
myślność. I jednocześnie są dziełami sztuki - do 
chwili zestarzenia się, stopienia z naturą lub de
wastacji ; są także dziełami historii, bowiem mogą 
zachować w sobie ślady różnych nawarstwień sty
lowych, pochodzących z różnych okresów. Należy 
również pamiętać o znaczeniu parków i ogrodów 
dla człowieka - wywodzimy się przecież z otocze
nia przyrodniczego, w nim ukształtowała się na
sza konstrukcja psychofizyczna i wszystkie nasze 
zmysły - mimo rozwijającej się cywilizacji miej
skiej - przystosowane są przede wszystkim do 
środowiska przyrodniczego, którego namiastka
mi są właśnie parki lub ogrody. Tragiczne losy 
wielu zabytkowych parków i ogrodów skłoniły nas 
do rozpoczęcia AKCJI OGRODY (s. 9). Od 1980 r. 
jest to już czwarta akcja „Spotkań z Zabytka
mi”!

W 1985 r. zamieściliśmy artykuł A. Karło- 
wskiej-Kamzowej Zabytki a ochrona środowi
ska człowieka i mapkę przedstawiającą obszary 
kraju o szczególnym zagęszczeniu zabytków. 
Była to pierwsza sugestia idąca w kierunku po
działu Polski na obszary o znaczeniu historycz
nym, tradycyjnym, kulturowym i przyrodniczym. 
Dziś możemy zaprezentować konkretną propo
zycję takiego podziału kraju uwarunkowanego 
historyczną tożsamością każdego z dwunastu re
gionów (s. 2). Należy podkreślić, że trwająca o- 
becnie organizacja służby konserwatorskiej o- 
piera się właśnie na ośrodkach regionalnych, 
charakter regionalny, szczególnie w planowa
niu, ma mieć nasza gospodarka.

W tym numerze żegnamy się z „Ilustrowanym 
słownikiem elementów architektonicznych”. Z 
listów do redakcji wynika, że cieszy się on wśród 
Czytelników dużym powodzeniem, stanowi uzu
pełnienie ich wiedzy i znacznie poszerza wiado
mości. Chcielibyśmy w podobny sposób pokazy
wać inne dziedziny architektury czy historii 
sztuki - czekamy na propozycje od Czytelni
ków.

UWAGA - warunki prenumeraty na s. 55.

W 1972 r. na XVII Konferencji Generalnej UNESCO 
uchwalona została „Konwencja o ochronie światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego" (zob. „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 5, 1990. s. 45). Zaleca ona „konieczność pod
jęcia przez rządy kroków)...) w celu zachowania i utrzymania 
tego dziedzictwa (...)" W Polsce przez te prawie dwa
dzieścia lat rządy zmieniły się kilkakrotnie, ale żaden nie 
przejmował się specjalnie zaleceniem UNESCO. Zresztą w 
PRL środowisko było zawsze kryształowe!

Dziś o tym wszystkim wiemy i możemy mówić, wiemy 
też. że potrzeba wielu lat i wielu pieniędzy, aby proces ten 
zahamować, nie mówiąc już o całkowitej rekultywacji ludz
kiego środowiska w naszym kraju. Maurycy Metterlinck. 
autor „Życia mrówek" i „Życia pszczół”, napisał kilkadzie
siąt lat temu: „nie wiem, czy postępy cywilizacji technicznej 
wyjdą przyrodzie na korzyść (...)". Dziś wiemy, że nie wysz
ły-

(fot. Jerzy Bojarski)

Nasz komentarz jest następujący: jeśli jesteśmy dziś bez
silni wobec zniszczeń, które już nastąpiły, możemy i musimy 
przeciwdziałać wszelkim próbom dalszej degradacji. Ale 
przeciwdziałać konsekwentnym stosowaniem prawa, aby 
nie było takich wypadków, że prokuratury umarzają sprawy 
dotyczące ochrony środowiska (np. budowy dacz w obrębie 
parków narodowych i krajobrazowych). Umarzanie spraw 
sądowych z powodu „nikłej szkodliwości czynu” znane jest 
nam bardzo dobrze w ochronie zabytków. Oprócz koniecz
nej współpracy między obu dziedzinami, to także łączy za
bytki ze środowiskiem!!

UWAGA!
Poszukujemy współwydawcy „Spotkań z Zabytka
mi”, który byłby zainteresowany utrzymaniem pi
sma na rynku, wydawaniem go w formie kolorowe
go miesięcznika i pomocą w rozszerzaniu kręgu 
czytelników także poza granicami kraju. Warunkiem 
jest utrzymanie niezależności redakcji i pisma - or
ganu Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Forma ta
kiej współpracy - do uzgodnienia po zgłoszeniu 
pisemnej intencji pod adresem redakcji - 00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11 - do 30 września 1991 
r.



Artur Kostarczyk 
Krzysztof Maszkowski

Polskie 
regiony

Polska od zarania dziejów była 
związkiem krain, z których każda miała 

swoją odrębną genezę, uwarunkowaną 
położeniem geograficznym, zasobami i 

historią. Tożsamość mieszkańców 
tworzyło dziedzictwo kulturowe - 

materialne i duchowe. Samorządowa i 
państwowa struktura terytorialna I 

Rzeczypospolitej sprzyjała rozwojowi 
kultur regionalnych i lokalnych.

B
ogactwo wartości materialnych i duchowych 
konstytuujących przestrzeń historyczną Wiel
kopolski, Małopolski, Śląska, Mazowsza. Po
morza. Rusi Czerwonej, Podlasia widoczne 
jest w krajobrazie kulturowym tych ziem i za
wiera w sobie liczne i unikatowe dzieła artystyczne róż

nych epok i we wszystkich skalach - od wielkich kompozy
cji krajobrazowych po kapliczki wiejskie, od dzieł sztuki po 
świadectwa czasu i symbole, takie jak cmentarze i znaki 
drogowe, kopce itp. Towarzyszyło im ogromne bogactwo 
kultury duchowej: języka, wierzeń i obyczajów. Zróżnico
waniu temu sprzyjała wieloetniczność, różnorodność gene
tyczna i zróżnicowanie obyczaju religijnego, co wyróżniało 
I Rzeczypospolitą wśród państw europejskich. W ciągu 
stuleci zachodziły zmiany, wzbogacano sieć dróg, powsta
wały nowe osiedla i miasta, jednakże był to rozwój orga
niczny uzupełniający i rozszerzający te elementy i wartości, 
które istniały dawniej. Można dzięki temu obserwować na
rastanie śladów cywilizacyjnych i kulturowych niczym sło
je w drzewie.

Tożsamość kulturowa była siłą narodu. Kto chciał nim za
władnąć, musiał ją zniszczyć - od najazdu szwedzkiego, 
przez zaborców, kończąc na Hitlerze i Stalinie opór społe
czeństwa miał oparcie w związkach i tradycjach rodzin
nych, osiedleńczych i regionalnych. Jedynie początkowy 
okres II Rzeczypospolitej sprzyjał próbom restytucji tożsa
mości regionalnej i lokalnej. Okres po 1945 r. przyniósł tu 
regres, tym większy, że pogłębiony znacznymi migracjami 
powodującymi niszczenie korzeni kultury oraz tandetną 
cywilizacją techniczną i ideologiczną podbudową haseł o 
jedności narodu.

Powstała już wielopokoleniowa luka w ciągłości kultur re
gionalnych i lokalnych, której rezultatem jest postępujące 
zanikanie tożsamości i pauperyzacja cywilizacyjna. Proce
sy te wywołały bardzo ujemne zjawiska ksenofobii i szowi- 
nizmy lokalne, będące substytutem twórczego niegdyś re
gionalizmu. Próby naprawy Rzeczypospolitej wymagają 
powrotu do lokalności jako zaczynu samorządowości, sa
modzielności gospodarczej, inicjatyw gospodarczych i spo
łecznych. Dla pobudzenia tych procesów niezbędne jest 
wskazywanie na źródła tożsamości i znaki czasu będące 
obecnie często wartościami zapoznanymi. Służyć temu 
mogą i powinny studia regionalne.

Dla kształtowania podstaw ochrony zachowanych jeszcze 
świadectw tożsamości, w latach 1983-1988 w kilku ośrod
kach zainicjowano tego rodzaju badania. Ich rezultaty, o- 
prócz ogólnych wartości, mogą przynieść ważne materia
ły dla praktycznych rozwiązań (podziału terytorialnego 
kraju, wyznaczenia ośrottkćrw administracyjnych zgodnie z 
tradycją regionalną i lokalną itp.). W roku 1989 uruchomio
ny został program badań interdyscyplinarnych, zoriento
wanych na tworzenie merytorycznych podstaw ochrony 
tożsamości i rozwoju regionalnych wartości kulturowych 
(materialnych i duchowych). Jednym z głównych celów 
tego problemu badawczego Synteza kulturowych wartości 
przestrzeni Państwa Polskiego jest rozpoznanie, interpre
tacja, a następnie upowszechnienie wartości regionalnych 
na wszystkich poziomach struktury przestrzeni geograficz
nej. Prowadzone badania stwarzają istotną przesłankę dla 
zastąpienia ochrony przedmiotowej dziedzictwa kulturo
wego (pojedynczych obiektów) - ochroną podmiotową, zo
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rientowaną na tożsamość społeczności regionalnych i loka
lnych oraz ich środowiska kulturowego.
Pierwszy etap badań (rok 1989) zakończył się pionierskim 
opracowaniem - przez zespół autorski reprezentujący 
wszystkie regiony kraju - mapy granic prowincji historycz
nych Polski, uwzględniającej procesy dziejowe. Obecnie 
realizowane jest studium podziału kulturowego kraju na 
krainy i rejony, które powinno posłużyć reformie admini
stracji (jak wiadomo reformy z 1975 r. przyniosły ewident
ne szkody, granice całkowicie zerwały z historycznym ro
zwojem kraju).
Studium restytucji struktury terytorialnej Polski zostało o- 
pracowane na mapie w skali 1:750 000. Podstawowe kryte
ria historyczne i kulturowe uzupełniono pomocniczymi 
kryteriami strukturalnymi i funkcjonalnymi. Zasadniczym 
elementem koncepcji restytucji struktury terytorialnej Pol
ski jest podział kraju na regiony o silnej tradycji historycz
nej. W każdej prowincji zaproponowano podział na jed
nostki terytorialne (krainy), które osadzone są w tradycji 
historycznych ziem i powiatów. Nie stawiano przy tym 
żadnych ograniczeń - główną zasadą było założenie, że 
jednostek tych powinno być tyle, ile da się wyodrębnić na 
podstawie badań historycznych i oceny środowiska kultu
rowego. W większości prowincji ujawniły się trzy poziomy 
historycznej struktury terytorialnej: poziom prowincji 
(kraj), poziom krainy (ziemia) i poziom okręgu.
Trójpoziomowa struktura terytorialna jest wyraźnie czy
telna zwłaszcza na Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce. Są to 
prowincje, które już w średniowieczu osiągnęły bardzo wy
soki poziom kultury organizacji terytorialnej. W innych 
prowincjach bardziej czytelny jest albo poziom ziemi, albo 
okręgu.
Koncepcja podziału administracyjnego Polski dokonana 
została głównie na podstawie kryteriów historycznych i 
kulturowych. Dobór dodatkowych kryteriów (np. przyrod
niczych i funkcjonalnych) może istotnie wzbogacić prze
słanki optymalnego podziału terytorialnego kraju, odpo

wiadającego wymogom życia współczesnego, a równo
cześnie uwzględniającego potrzebę ochrony tożsamości 
kulturowej przestrzeni państwa polskiego.
Profesor Rene Dubos, amerykański ekolog francuskiego 
pochodzenia, w książce Pochwała różnorodności (Warsza- 
wa 1986) tak pisze o regionalizmie (krajowości): „Ten duch 
miejsca wyraża się nadal w regionalizmie, którego nie nale
ży mylić z nacjonalizmem. Tysiąc lat narodowego zjedno
czenia Francji pod rządami królów, cesarzy, dyktatorów i 
demokratów nie zmniejszyło różnic między charakterami 
mieszkańców Perigord, Prowansji, Bretanii czy Burgun- 
dii."
W naszych rozważaniach szczególnie istotny wydaje się 
proces rozwoju kultury użytkowania przestrzeni. Proces 
ten na ziemiach polskich rozpoczął się - jak twierdzą ar
cheolodzy - w VI—VII w.n.e. i trwa do dziś. Stopniowo 
powstawały jednostki osadnicze, następnie ich coraz bar
dziej złożone struktury, tworzyły się sieci dróg, a w końcu 
powstał najwyższy poziom organizacji przestrzeni, czyli 
organizacja terytorialna. Dlatego Mieszko I, przystępując 
do tworzenia państwa ogólnolechickiego, łączył kraje ma
jące już wykształcone środowiska kulturowe - a w tym i 
strukturę terytorialną.
Norman Davies w swojej sławnej już pracy o historii Pol
ski (Boże igrzysko, Kraków 1989) podkreśla, że Królestwo 
Polskie Bolesława Chrobrego było - w pewnym sensie - 
konfederacją kilku krajów, które zostały stopniowo przez 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego połączone w jedno pań
stwo. Tak więc należy przyjąć, że Polska już prawie 1000 
lat temu miała zdeterminowaną strukturę terytorialną, któ
ra rozwijała się potem - aż do rozbiorów - w sposób orga
niczny. Książę gdański Mestwin przekazał w testamencie 
Przemysławowi swoje państwo (Pomorze Gdańskie), a w 
1454 r. stany pruskie wypowiedziały posłuszeństwo Zako
nowi i wystąpiły do króla polskiego z propozycją przyłą
czenia Prus do Korony. Dla ludzi średniowiecza i renesansu 
autonomia regionalna była sprawą oczywistą. Samorządo-
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1. Podział kraju na prowincje historyczne
2. Struktury terytorialne kraju: 1 - granice prowincji,
2 - granice krain

wa i państwowa struktura terytorialna 1 Rzeczypospolitej 
sprzyjała rozwojowi społeczności regionalnych i loka
lnych. Ale w Europie - od końca XVII w. - narastały ten
dencje absolutystyczne, a filozofowie Oświecenia stworzyli 
intelektualne podstawy dla przyszłych państw totalitarnych 
i ich reform administracyjnych. Spektakularnym momen
tem tego procesu był wprowadzony przez Napoleona po
dział Francji na departamenty - programowo ahistoryczne 
i niszczące struktury kulturowe. Okres zaborów narzucił 
ziemiom polskim obce kulturowo i totalitarne struktury 
terytorialne.

Wykształcona w trwającym około 1200 lat procesie dziejo
wym struktura terytorialna ziem polskich wymaga ponow
nego odkrycia. Historia ostatnich 200 lat nałożyła na orga
niczną i czytelną strukturę niespójne z nią rastry admini
stracyjnych nowotworów. W XIX w. zaborcy kształtowali 
podziały administracyjne na ziemiach polskich według o- 
pcji militarno-kolonialnej. Podejmowane w okresie mię
dzywojennym projekty przełamania dziedzictwa zaborów 
utrwalonego w strukturze terytorialnej nie doczekały się 
realizacji. Stanęły temu na przeszkodzie kolejno: wojny o 

granice państwa w latach 1918-1922, zamach majowy w 
1926 r., wielki kryzys i wreszcie zaostrzenie się sytuacji mię
dzynarodowej pod koniec lat trzydziestych. W rezultacie w 
roku 1938 przeprowadzono jedynie drobną korektę granic 
kilku województw. Po drugiej wojnie światowej reformy 
administracji terenowej: bierutowska (1950-1955) i gierko
wska (1973-1975) - zniszczyły zachowane relikty histo
rycznego podziału administracyjnego na wszystkich jej po
ziomach. Można więc stwierdzić, że obecna struktura po
działu administracyjnego jest całkowicie „niereformowal- 
na” i nie może stanowić dobrego punktu wyjścia dla budo
wania nowej struktury terytorialnej Polski. Dlatego musi 
niepokoić to, że większość tych, którzy uważają się za 
kompetentnych w materii reformy podziału administracyj
nego kraju, proponuje mniej lub więcej kosmetyczne ko
rekty struktury utworzonej w roku 1975.

Sytuacja wymaga, jak się wydaje, dokonania pewnej trans
gresji intelektualnej i zupełnie innego podejścia do proble
mu rekonstrukcji struktury terytorialnej Polski od tego, 
które stanowiło merytoryczne uzasadnienie dokonanego 
27 sierpnia 1990 r. podziału kraju na rejony administracyj
ne.

Śledząc uważnie prowadzone przez całą dekadę lat osiem
dziesiątych - głównie w Komitecie Przestrzennego Zagos
podarowania Kraju PAN - dyskusję nad kierunkami zmian 
struktury administracyjnej Polski, zwróciliśmy uwagę na to, 
że: 1) w pracach studialnych bierze udział bardzo wąski i 
ciągle ten sam krąg naukowców, 2) pozycja i prestiż nau
kowy kilku z nich blokuje intelektualnie pozostałych, 3) 
zdecydowana przewaga środowiska warszawskiego w tym 
kręgu sprawia, że o reformie podziału administracyjnego 
kraju dyskutuje się z pozycji układu „stolica - prowincja", 
mając na względzie taktyczne cele władzy centralnej, 4) 
dominuje przekonanie o celowości dalszego udoskonalania 
reformy z 1975 r„ a mniejszość z kolei skłania się ku resty
tucji podziału administracyjnego kraju z okresu bierutow- 
sko-gomułkowskiego.

Ostatnio pojawił się też pogląd, że należy traktować rejony 
administracyjne (utworzone arbitralnie 27 sierpnia 1990 r.) 
jako elementarne cegiełki nowego podziału administracyj
nego kraju. Krok po kroku oddalamy się zatem od rozpo
znania rzeczywistej struktury terytorialnej Polski.

Uważamy, że niezbędne jest całościowe podejście i syste
mowe ujęcie problemu restytucji struktury terytorialnej 
kraju. Należy więc postrzegać problem podziału admini
stracyjnego nie tylko z pozycji centralistycznego państwa, 
ale przede wszystkim z pozycji społeczności regionalnych, 
z których każda powinna mieć prawo do podmiotowości i 
autonomicznego rozwoju - tak gospodarczego, jak i kultu
ralnego.*

Artur Kostarczyk 
Krzysztof Maszkowski

‘ Artykuł ten powstał na podstawie opracowań studialnych w ramach pro
blemu badawczego Ministerstwa Kultury i Sztuki Synteza kulturowych war
tości przestrzeni Państwa Polskiego. W artykule wykorzystano także fra
gmenty Informacji dla Panów Posłów i Senatorów RP o problemie badaw
czym... („Zeszyty Problemu Badawczego”, nr 2, Gdański Ośrodek Dokumen
tacji Zabytków, Gdańsk 1990).
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szczególna sztuka, jaką jest sztuka o- 
grodowa, stała się nieodłączną częścią 
siedziby człowieka. Tradycyjnie przez 
stulecia również i u nas wiązała się nie- 
rozdzielnie tak z chłopską chatą, jak i z 

pańskim dworem, mieszczańską kamienicą i podmiejską 
willą. Zawsze też stanowiła czynnik środowiska człowieka, 
mieszczący się na równi w kategoriach użyteczności i pięk
na. „Włoski” ogród renesansu i „angielski” park romantyz
mu niezmiennie pełniły funkcję obrazu i wzorca doskonal
szego nad codzienność świata.
Każda przy tym epoka tworzyła swój model użyteczności i 
piękna właśnie na pograniczu wznoszonych przezeń budo
wli i otaczającej przyrody. Pomiędzy aspiracjami i trady
cjami architektury a właściwościami klimatu i natury for
mowały się też szczególne, regionalne postacie kulturowe
go krajobrazu. Tak też było ongiś nie tylko ogólnie w Pols
ce, ale i w jej różnych krainach-regionach. Gdy dziś chcemy 
dostrzec zabytki sztuki ogrodowej, zwykle niełatwo przy
chodzi poznać - jest ii to zabytkowy ogród, park czy tylko 
skupina starodrzewu? Próbując tego dociec, sięgamy do 
literatury. Szybko też orientujemy się, że w stosunku do 
naszych, polskich ogrodów możemy znaleźć tylko jedno, 
za to jakże wiele mówiące dzieło - Ogrody Polskie Gerar
da Ciołka (1909-1966). Śmiało rzec można, że Profesor, 
który w pełni sił twórczych odszedł ćwierć wieku temu, 
stworzył nie tylko pojęcie „ogrodu polskiego”, ale dał też 
obraz ginącej dziś na naszych oczach polskiej sztuki ogro
dowej. Dodajmy - i tej dawnej od średniowiecza po 
modernizm, obecnie mieszczącej się w kategoriach zabyt
ków, i tej na Jego czasy współczesnej. Stworzony przezeń 
obraz dziedzictwa kulturowego stał się fundamentem i 
punktem wyjścia do z wolna niestety, ale przecież rozwija
jących się badań, prac konserwatorskich i rewaloryzacji 
tych jedynych w swym rodzaju dzieł sztuki, wiążących w 
jedną całość architekturę z naturą, dziś - w postać zabyt
kowego krajobrazu kulturowego.

Żywa kompozycja - ogród
W żadnej dziedzinie sztuki, tak jak w ogrodowej, trwające 
ciągle przemiany nie stanowią o formie dzieł. Ogród, przy 
pozornej stałości, gdyż przecież raz uformowany trwa w 
swym ogólnym kształcie, charakteryzuje równocześnie 
nieustająca zmienność, następująca nie tylko wraz z upły
wającymi latami, ale nawet porami roku. Budowla raz 
wzniesiona z kamienia lub cegły trwać może w niezmienio
nej postaci nawet setki lat, założenie zaś ogrodu - to tylko 
danie początku rozwojowi organizmu, którego kolejne po
stacie jedynie po części zależą od zamierzeń twórcy. Dlate
go niewielu architektów-ogrodników mogło patrzeć na 
swe dzieło, które uzyskało pełnię zamierzonych kształtów. 
Po latach zaś, czy nawet stuleciach, oglądając piękne, stare 
ogrody i parki, niełatwo odgadnąć, co stanowiło zamierze
nie twórcy, a co stało się dziełem natury. Podobnie jak w 
przypowieści Heraklita mówiącej, że niepodobna dwukrot
nie wstąpić w te same fale rzeki, tak też wkracza się we 
wnętrza ogrodu, które już jutro, w następnej porze roku, w 
kolejnych latach nabiorą innego kształtu i wyrazu. Staran
na opieka nie tylko nie zachowa postaci tych wnętrz, lecz 
postępować będzie za ich nieustannymi przemianami.
Ogród jest bowiem kompozycją żywą. Tak jak żywymi są 
składające się nań elementy: drzewa i rośliny. Więcej, kon
tekstem swej zmienności zdają się one także nadawać 
swoistego życia martwym artefaktom: architekturze, rzeź
bie, dziełom inżynierskim. Wśród nich zaś woda szybkim 
nurtem i ruchliwymi falami rozlewisk nieustannie przypo
mina o istocie ogrodu jako żywego organizmu.
Gdy bowiem już pojedyncze drzewo życia stało się biblij
nym symbolem, to czymże jest ogród, stanowiący jego zna
komite, opatrzone motywem Chrystusa-ogrodnika rozwi
nięcie? W ogrodzie przemijanie poszczególnych elemen
tów jest tylko objawem trwania całego organizmu, podob
nie jak każda żyjąca jednostka, stanowiąca w końcu śmier
telne ogniwo w nieśmiertelnym łańcuchu życia.
Niemniej jednak zawsze tak, jak istotą tworzywa roślinne

go pozostaje natura, istotą całości pozostaje twórcza myśl 
człowieka, bez której nie ma ani parku, ani ogrodu, może 
być tylko zbiorowisko „zieleni” czy leśny gąszcz. Nawet 
bowiem skrajne, zachowawcze dla natury ujęcie - rezer
wat, zawiera ostatecznie ludzki zamysł nie tylko w treści, a 
więc celu istnienia - ale też w formie, choćby tylko poprzez 
określenie granic.

Ogród, park i krajobraz
Wnętrza zielone, ich sekwencje tworzą własny, lokalny 
krajobraz geometrycznego albo swobodnego parku, kraj
obraz łatwo uchwytny, odznaczający się własnymi cechami, 
swoistym charakterem. Zbiorowisko tych wnętrz na małym 
stosunkowo obszarze - to jedna z podstawowych właści
wości i przyczyn estetycznych doznań, jakie stwarza do
brze skomponowane założenie. Każde z nich przy tym ist
nieje nie w oderwaniu, lecz w kontekście i właściwym dla 
epoki powiązaniu z krajobrazem. W ten sposób kształtują 
się najróżniejsze formy zwykle scalenia, ale niekiedy też i 
odcinania się od otaczającego krajobrazu.
Cechą średniowiecznego, raczej zamkniętego ogrodu było 
nagłe pokazywanie otoczenia ze szczególnych punktów, 
jak w widoku z wykusza bądź tarasu wieży. Właściwością 
zaś krajobrazowego założenia stało się możliwie płynne 
złączenie parku otwarciami i duktami z całym otoczeniem 
- niejako „pożyczenie” krajobraz^. Natomiast dziś, w chao
sie urbanizacji dla zachowania ogrodu konieczne jest czę
sto właśnie odcięcie się i wyizolowanie z uciążliwego nie
korzystnego otoczenia, sprzecznego z zasadniczą, wypo
czynkową funkcją ogrodu.
Różnorodność w ustosunkowaniu się do zewnętrznego 
krajobrazu zdaje się mieć pośredni wykładnik w dziejach 
sztuki ogrodowej w ogóle. Nietrudno zauważyć go też w 
swoistym niezdecydowaniu i zmienności postaw w odno
szeniu się doń. Gdy bowiem ogród geometryczny ugrunto
wuje przez wieki swą dominację nad naturą, to już w XVIII 
w., i to właśnie w Anglii, gdzie cywilizacja najpierw przy
nosi dotkliwe zmiany naturalnym krajobrazom, następuje 
zwrot ku naturze. Tam też rozwija się kierunek parku swo
bodnego, a z czasem w XIX w. powstaje w ogóle ruch na 
rzecz ochrony natury. Już nie tylko zbiór drzew i roślin, ale 
też naśladownictwo zanikających krajobrazów w obrębie 
wielkich parków zaczynają się stawać stylem epoki. Gdy 
kiedyś ogród stanowił twór niejako przeciwny otoczeniu, 
to w XIX i XX w. przeciwieństwo polega na tworzeniu 
azylu dla niknących krajobrazów, których w zurbanizowa
nych obszarach często zaczyna brakować.
Park zatem - reprezentując różne jednostki architektonicz- 
no-krajobrazowe bądź adaptowane doń z naturalnych 
siedlisk (jak w Klemensowie czy Kacku Małym), bądź 
wtórnie na wzór tych siedlisk uformowane (jak w Kórniku. 
Łańcucie czy Białowieży) - tworzy obszar pośredni między 
ozdobnym ogrodem a rozpościerającym się wkoło krajo
brazem. Stwarza też relacje kontrastu lub harmonii pomię
dzy wnętrzami założenia a otoczeniem. Dawnemu siedlisku 
liściastego lasu w parku miejskim Kalisza czy w Puławach 
odpowiadają łęgi nadrzeczne, natomiast świerkowe partie 
parku w Złotym Potoku kontrastują z przyległym buko
wym lasem na skałach. Tak więc zarówno współbrzmienie, 
jak i przeciwieństwo były zamierzeniem kompozycyjnym, 
zamierzeniem sięgającym niekiedy nawet istoty tożsamoś
ci. Tak właśnie, jak np. w Bobrku, gdzie fragmenty dębowej 
„kniei” uznano za park, lub na odwrót: sięgając do adapta
cji obcego zespołu, stworzono kolekcję żywotników w par
ku krasiczyńskim. Park bowiem zawsze stanowił i stanowi 
węzeł będący bądź wzorcem dla otoczenia, bądź miejscem 
przechowywania zanikających środowisk i krajobrazów, 
często traktowanych jako swoiste muzea przeszłości.

Polskie ogrody i parki
Różne koncepcje formowania ogrodów wpłynęły na jego 
europejski obraz. Nie równocześnie jednak, lecz kolejno. 
Bowiem ogród europejski wyrósł w średniowieczu z pnia 
tradycji antycznych, rzymskich i greckich. Pierwszą zaś 
wielką przemianę przeżył już u swych początków pod
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1. Najprostszy ogród przy chałupie, drzewa i rozległy widok - to 
prapostać związku człowieka z naturą; stąd księżna Czartoryska 
komentuje ten widok dwuwierszem: „IV cafym życiu z dziecinka 
do późnego wieku / Szczęście obok Natury przeznaczone 'Człeku" 
(I. Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wro
cław 1805).
2. Nawet w zwykłym założeniu dworskim dom, ogród i krajobraz two
rzą integralny związek. Tak sad, jak i galeria widokowa przy dworze 
dają pełny widok na otaczające góry i lasy, zaś aleja spacerowa 
wśród pól łączy kompozycję w jedną całość. Stryszów, woj. bielskie, 
dwór z XVII w., ogród i założenie krajobrazowe z XIX w.
3. Swobodna kompozycja parkowa, będąca jednocześnie wzorem 
idealnego krajobrazu swej epoki; element założenia dworskiego w 
Kacku Małym, woj. gdańskie - widok parku z połowy XIX w.
4. Przykład kompozycji geometrycznej. Ogród tarasowy, opadający 
ku ogrodowi wodnemu, ujęty ,,ulicami" grabowymi, otwarty osiowo 
na daleki widok. Całość w typie polskiego barokowego ogrodu kwa
terowego. Irządze, woj. częstochowskie, dwór i ogród z pierwszej 
potowy XVIII w.
5. Przykład kompozycji swobodnej. Ogród w płaskim terenie z cha
rakterystycznie uformowanymi wielkimi „wnętrzami” o zróżnicowa
nych liściastych i iglastych ścianach oraz swobodnym przebiegu 
ścieżek, jednak z alejowym podkreśleniem osi. Typ ogrodu krajo
brazowego, kaligraficznego. Mściska, dwór i park z XIX-XX w.

wpływem Bliskiego Wschodu i mauretańskiej Hiszpanii. 
Przemiana ta była na tyle inspirująca, że przetrwała od 
renesansu po barok i klasycyzm. Gdy zaś zdawały się za
mierać źródła tego nurtu i kompozycja zastygła w bezpłod
nej geometryzacji klasycyzmu, nastąpiła druga ożywiająca 
przemiana. Tym razem przyszła ona z Dalekiego Wschodu, 
znów dając inwencję na następne stulecia dla nowych kom
pozycji.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że te ożywiające prądy nie 
były prostymi zapożyczeniami. Zawsze bowiem włączały 
się w istniejące już własne regionalne formy, tak o prostym 
planie wirydarza z XIV w., jak i dziewiętnastowiecznych 
krajobrazowych wizji topiariuszy (antycznych ogrodni
ków).
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Z tak nawet pobieżnie nakreślonego zarysu wyłania się 
oryginalne zjawisko polskiej sztuki ogrodowej. Tego, że 
istniała ona od czasów średniowiecza, rozwijając się włas
nymi meandrami w czasie, po obecne stulecie, udowadniać 
nie trzeba. Przedstawiali to już dawno Edmund Jankowski 
(Dzieje ogrodnictwa. Kraków 1938) i Józef Drege (zob. 
Wielka Powszechna Encyklopedia Ilustrowana, Warszawa 
1912), a udowadniał Gerard Ciołek, wydobywając oryginal
ne cechy i kompozycyjne, i naturalne, związane z „polskim 
niebem”, niemniej jednak ciągle w takiej postaci, w jakiej 
sztukę tę można dzisiaj uchwycić na etapie stale wprawdzie 
postępujących, ale dalekich od ukończenia badań, na do
miar przy zwykle złym stanie zachowania jej dzieł.
Zakres terytorialny, na który oddziaływała polska sztuka 
ogrodowa, jest najtrudniejszy do określenia z powodu 
wielkich zmian przebiegu granic. Wobec niedostępności i 
niedostatku opracowań jednych, leżących poza wschodni
mi granicami Kraju, znacznej zaś ilości innych, związanych 
jednak z odmiennymi kręgami kulturowymi i szkołami, wy
pada z konieczności skupiać się głównie na obecnym ob
szarze kraju: Małopolsce, Wielkopolsce, Mazowszu, Po-

6. Kompozycja ogrodu lub parku tak geometrycznego, jak i swobod
nego, składa się z „wnętrz zielonych”. Wnętrze stanowi parter oto
czony ścianami drzew i akcentują samotniki, klomb lub artefakt - 
ogółem „bryła" wolno stojąca. Sekwencja odpowiednio powiąza
nych ścieżkami i widokami wnętrz - to właśnie ogród lub park. Jano
wice, woj. tarnowskie, park dworski z około potowy XIX w.: 1 - gra
nice parku, 2 - partery, 3 - zabudowa wsi, 4 - staw i krzewy, 5 - 
granice wnętrz, 6 - artefakty i samotniki, 7 - powiązania widokowe 
wewnętrzne, 8 - widoki, 9 - sekwencje wnętrz (oprać. J. Bogdano
wski).
7.8. Lata powojenne przyniosły ogromną dewastację dworów i par
ków: dwór w Ujeżdzie, woj. krakowskie, z XVIII w„ początek wycina
nia parku, dziś park i dwór nie istnieją (7); Bobin, woj. kieleckie, 
widok z ruin dworu (XVII—XVIII w.) na resztki parku (8).

Niemało już prac poświęcono, niemało też wydano tomów 
mających przedstawiać dzieje i postacie ogrodów Europy. 
Tak więc, gdy przedmiotem rozważań staje się dorobek w 
tej dziedzinie jednego tylko z jej krajów, nie sposób pomi
nąć zarówno cech szczególnych polskiej sztuki ogrodowej, 
jak też bodaj ogólnego scharakteryzowania rozwoju euro
pejskiej sztuki ogrodowej. Najogólniejszy zarys tego ro
zwoju mieści się w ramach wspomnianego podziału na trzy 
epoki:
- dominacji ogrodu geometrycznego od średniowiecza, a 
więc XIV-XV w„ po klasyczne ogrody połowy XVIII w.;
- panowania ogrodu swobodnego, aż po koniec XIX w.;
- rozkwitu ogrodu złożonego schyłku XIX oraz XX w„ 
gdzie przeplatanie form stało się cechą okresu zmierzają
cego do integracji obu form w najróżniejszych, do dziś zre
sztą niewyczerpanych postaciach.

morzu, Śląsku i Podlasiu, Mazurach i Warmii, pozostawia
jąc, niestety, opracowanie całości do dalszych badań. 
Uchwytny dziś zakres czasowy - to dzieje od początków 
naszej sztuki ogrodowej, zatem, podobnie jak w Europie 
Północnej, od XIV-XV w. do czasów współczesnych. Nale
ży przy tym wspomnieć o zasobie dzieł sztuki ogrodowej w 
Polsce. Ciągle jeszcze liczba zachowanych założeń, okreś
lana na około 15-18 tysięcy zarejestrowanych ogrodów - 
jest niepełna. Prawie połowa tych obiektów, poznanych 
lepiej w pracach prowadzonych intensywnie, zwłaszcza w 
latach siedemdziesiątych przez Ministerstwo Kultury i 
Sztuki, ma wprawdzie katalogowe dokumentacje, lecz do
piero ich porównawcze i krytyczne opracowanie - znów 
wymagające wiele czasu - może w przyszłości uformować 
pełniejszy, skorygowany obraz naszej sztuki ogrodowej.

Zabytkowy ogród i park
W złożoności krajobrazów rodzimych i ich wzorcach tkwi 
wielkość sztuki ogrodowej. Jest bowiem ogród i park rów- 
nocz;eśnie wyrazem kultury kraju, w którym powstał i wy
razem naturalnych, przyrodniczych jego cech. Rozdzielenie 
tych dwóch czynników jest prawie niemożliwe, gdyż mają 
óne ścisły i nierozerwalny związek. Gdy więc w architektu
rze'mówić można o potrzebie „budowania według polskie
go nieba”, to w sztuce ogrodowej stało się to już nie potrze
bą, lecz oczywistą koniecznością. Nawet więc osobliwość 
w rodzaju chińskiej pagody czy greckiej świątyni nabiera 
tu odmiennych, rzec można przez paradoks - rodzimych 
cech.
Stąd też rodzi się problem wartości, jakże rozmaitej wobec 
możliwości różnej interpretacji i niełatwej do jednoznacz
nej oceny. Zarówno więc znakomite, mocno osadzone w 
realiach sztuki europejskiej dzieło, jakim jest ogród wila-
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AKCJA OGRODY
Nasze zainteresowanie zabytkowymi założeniami zieleni nie kończy się na tym numerze pisma. 

Pragniemy kontynuować i poszerzać te tematy w ramach nowej AKCJI OGRODY.
Związana jest ona z AKCJĄ DWORY i AKCJĄ CMENTARZE - przy dworach przecież zawsze Istniały, 

dzisiaj najbardziej zdewastowane, parki dworskie, a cmentarze mają prawie wszystkie cechy I wartości 
ogrodów. Oczekujemy więc na - sprawdzoną w trzech kontynuowanych akcjach - reakcję Czytelników: 

każdy opis, wspomnienie, zdjęcia, rysunki związane z ogrodem, parkiem, nawet Ich fragmentami 
zostaną opublikowane w „Spotkaniach z Zabytkami”. Szczególnie cenne są dla nas te dokumenty, na 

podstawie których można odtworzyć dawne widoki ogrodów I parków, a w każdym razie przypomnieć 
o ich dawnym pięknie, ucząc nas przy okazji piękna polskiego krajobrazu. Czekamy na artykuły i listy.

AKCJA OGRODY ROZPOCZĘTA!
(fot. Janusz Haraźnlak)



9. Rewaloryzacja założenia par
kowego - to tylko po części pro
blem przyrodniczy. Podstawę 
stanowi kompozycja i odczyta
nie układu założenia, następnie 
etapowa rekompozycja: A - o- 
becny stan założenia. B1 - stra
tygrafia dendrologiczna, B2 - re
konstrukcja historyczna, B3 - 
studium wartości i wytyczne, D1 
- pierwszy etap rewaloryzacji, 
D2 - docelowa postać rewalory
zacji (oprać. J. Bogdanowski).
10.11. Rozpracowanie szcze
gółu: projekt (10) i realizacja (1T) 
rekonstrukcji barokowych parte
rów w ogrodzie w Wilanowie (o- 
pracowanie G. Ciołka w 1952 
r).
(zdjęcia: 2, 7. 8 - Janusz Bogdano

wski)

nowski, jak i rodzimy w swych sarmackich tradycjach o- 
gród w Mogilanach stają w szeregu równych wartości. Tak 
bowiem jeden, jak i drugi model stały się wyrazem kultury i 
natury tegoż samego kraju.
Tu wypada znów powrócić do luminarza naszej dawnej 
sztuki ogrodowej - Gerarda Ciołka. Właśnie Wilanów, jed
na z rozlicznych jego konserwatorskich koncepcji i realiza
cji. przecież wyjątkowa, może być modelowym wyrazem 
działania tworzącego swoistą szkołę konserwatorską Pro
fesora. Szacunek dla wartości autentyku, wszechstronne 
poznanie dzieła sztuki ogrodowej, obiektywizm w postępo
waniu tak studialnym, jak i projektowym, stanowią tu pod
stawę działania. Pragmatykę postępowania wyznacza naj
pierw właśnie szeroko rozumiane poznanie, będące okreś
leniem zasobu zabytkowego, później dopiero niejako 
chłodne i rzeczowe ustalenie wartości, z których wynikają 
konkretne już wytyczne do działania - co chronić, konser
wować czy rewaloryzować. Wreszcie na podstawie tych 
wszystkich opracowań powstać może projekt, dający wy
raz temu, jak spełnić określone wymagania. Na koniec po
stępuje realizacja, z nieustającym, żmudnym nadzorem nad 
pracami.

Ochrona zatem i rewaloryzacja historycznych parków, o- 
grodów i krajobrazu jako dóbr kultury - to jeden z kierun
ków działania. Twórcza zaś kontynuacja tradycji - to 
zbieżny z nim drugi kierunek poczynań na rzecz tożsamoś
ci tak miejscowej, jak i regionalnej, a ogólnie - narodowej. 
Podstawę tych działań zawsze stanowić musi znajomość 
przedmiotu - „rzeczy", jak określił to sto lat temu bez mała 
Marcin Raciborski, pisząc jakże dobitnie: ..Uczucie miłości 
Ojczyzny, wspólnoty ze społeczeństwem i z ziemią, wytwo
rzone jedynie na podstawie tradycji i lektury, historii czy 
poezji, może być bardzo silne, lecz jeśli mu braknie znajo
mości rzeczy, mglistym się czyni i bezpłodnym".

Janusz Bogdanowski

Przypisy

1. Napis na „pawilonie gotyckim" w Łańcucie; w oryginale brzmi 
on: ,.Qve d'un simple verger la riante cultur. dit bien quelen bon- 
heur. est pres de la nature".
2. Zob.: G. Ciołek, Ogrody polskie. Warszawa 1954: tenże, Zarys 
historii kompozycji ogrodowej w Polsce. Łódź 1935; G. Ciołek, J. 
Bogdanowski. Ogrody polskie. Warszawa 1978.
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,,Arkadia” 
- ratowanie 

pejzaży
Rozmawiamy z mgr. Andrzejem 

Michałowskim, dyrektorem Zarządu 
Ochrony i Konserwacji Zespołów 

Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie, 
powołanego przez ministra kultury i 

sztuki do ratowania resztek dziedzictwa 
sztuki ogrodniczej i odrodzenia polskich 

tradycji ogrodniczych.

P
rosimy o przedstawienie swojej firmy.
- Głównym zadaniem Zarządu Ochrony i Kon
serwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych jest 
wsparcie metodologiczne działalności woje
wódzkich konserwatorów zabytków, pomoc w 

nadzorach konserwatorskich i szkolenie kadr. Zarząd za
trudnia ponad 30 architektów krajobrazu, ogrodników, his
toryków sztuki i architektów. Podejmujemy własne tematy 
badawczo-metodologiczne w zakresie jedności ochrony 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w różnych kraj
obrazach Polski, uruchomiliśmy na SGGW-AR studia po
dyplomowe pod nazwą „Ochrona i konserwacja zabytko
wych założeń ogrodowych”, jesteśmy inicjatorami powoła
nia w Gdańsku pierwszego w Polsce Technikum Terenów 
Zieleni ze specjalizacją „urządzania i pielęgnacji terenów 
zabytkowych" oraz organizujemy rozliczne konferencje, 
seminaria i kursy mające na celu doskonalenie zawodowe 
służb konserwatorskich. Brak wyspecjalizowanych organi
zacji wykonawczych, mogących podejmować prace w za
bytkowych parkach, spowodował utworzenie przez Zarząd 
z upoważnienia ministra kultury i sztuki Przedsiębiorstwa 
Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Zespołów Dworsko- 
Parkowych „Arkadia", jako spółki z ograniczoną odpowie
dzialnością. Naszym wspólnikiem jest Miejskie Przedsię
biorstwo Zieleni w Gdańsku.
Tworząc Przedsiębiorstwo, przyjęliśmy następującą zasa
dę: gdy użytkownik zabytku nie ma pieniędzy, a ma ochotę 
porządkować park własnymi siłami gospodarczymi, może 
się zwrócić do Zarządu i uzyska pomoc konsultacyjną, do
kumentacyjną i w nadzorach nad pracami, a gdy ma pienią
dze - to ma do dyspozycji „Arkadię”.
„Arkadia” z siedzibą w Gdańsku rozpoczęła działalność 
gospodarczą w 1988 r„ zakładając pracownię projektową 
w Warszawie i powołując brygady konserwacji drzew w 
Przemyślu. W ciągu ostatnich lat uzyskiwano jedynie drob
ne zlecenia, które nie uzasadniały rozwoju Przedsiębiors
twa. Zleceniodawcami były m.in. Fabryka Samochodów O- 
sobowych na Żeraniu (park w Krasiczynie). Uniwersytet 
Warszawski (Ogród Botaniczny), Muzeum Miejskie w 
Przeworsku (park Lubomirskich), a w zakresie dokumenta
cji: Rolniczy Zakład Doświadczalny AR w Poznaniu (park 
w Swadzimiu), Okręgowe Muzeum w Rzeszowie (park w 
Wilkowicach) i ostatnio Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Zarząd Odbudowy Zamku w Wiśniczu (zagospodarowanie 
wzgórza zamkowego). Obecnie zatrudnionych jest w „Ar
kadii" 14 osób, a zysk za rok 1990 wyniósł 55 min zł.

■ Jaki rodzaj i zakres prac wykonuje „Arkadia”?
- Przedsiębiorstwo wykonuje następujące prace: inwenta
ryzacje i ekspertyzy dendrologiczne, analizy historyczno- 
przestrzenne z opracowywaniem wniosków konserwator
skich. ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych, kon
cepcje programowo-przestrzenne, koncepcje rewaloryza
cji założeń dworsko-parkowych, projekty techniczne szaty 
roślinnej, dróg, wód i drobnych form architektury ogrodo
wej. Natomiast w zakresie wykonawstwa: wstępne porząd
kowanie parków, leczenie i pielęgnowanie drzew, budowę i 
urządzanie zieleni, dróg i elementów wyposażenia parków. 
W razie potrzeb uruchamiana jest produkcja stylowych 
ławek i śmietniczek dla założeń parkowych.

■ Prosimy o podanie przykładów najciekawszych prac 
ogrodowych.
- Do grupy najciekawszych prac projektowych należy 
zaliczyć rewaloryzację parku w Żelazowej Woli. Gruntow
ne studia nad modernistycznym założeniem stworzonym 
przez prof. Franciszka Krzywdę-Polkowskiego, dotarcie



1. Nad planami ogrodów; z prawej strony mgr Andrzej Michato 
wski
2. Konserwacja dębu-pomnika przyrody w Natolinie

Odmienne, choć równie duże znaczenie przywiązuję do 
udziału brygad konserwacji drzew w pracach pielęgnacyj
nych parku zamkowego w Krasiczynie. Autorami konce
pcji rewaloryzacji są: mgr inż%arch. Magdalena Swarysze- 
wska i mgr inż. Małgorzata Frazik przy udziale prof. dr. 
Janusza Bogdanowskiego z Politechniki Krakowskiej; obie 
panie pełniły nadzór konserwatorski nad pracami.

■ W powtarzającym się cyklu: kształtowanie - konse
rwacja - rekonstrukcja parków, który z etapów najbar
dziej Panu odpowiada i dlaczego?
- Bardzo osobiste pytanie. Dobre dla Anglika, który ma do 
czynienia ze wszystkimi rodzajami prac konserwatorskich, 
a wybierze (co nas fascynuje) wieloletnią kontynuację prac 
w ogrodzie z pokolenia na pokolenie właścicieli i zatrud
nionych przez nich ogrodników. W Polsce trzeba zdawać 
sobie sprawę z realnej sytuacji, gdy na przeszło 10 tysięcy 
zabytkowych założeń ogrodowych niewiele ponad 100 o- 
biektów znajduje się w zadowalającym stanie. Dlatego dla 
mnie najważniejsze jest przerwanie dewastacji ogrodów i 
parków w Polsce. Nie mogą być nadal parcelowane na 
działki i zabudowywane, nie mogą stanowić rezerwy tere
nowej pod usługi, szkoły i boiska. Trzeba wzmóc admini
stracyjny nadzór, aby rzeczywiście były to tereny zabytko
we, a nie wypasu bydła, śmietnisk i odprowadzania ścieków 
gospodarczych. Jest to pierwsze zadanie samorządów i 
Państwowej Służby Ochrony Zabytków, a równoległym z 
tym jest porządkowanie parków, gdyż w ciągu czterdziestu 
lat nie pielęgnowana większość z nich zarasta samosiewa- 
mi, zatracając układ kompozycyjny.

A wracając do pytania, uważam, że najważniejsza jest pie
lęgnacja. Stała, systematyczna pielęgnacja cieszy oczy o- 
grodnika sezonowością tworzywa roślinnego, zmiennością 
barw i nastrojów i wymaga permanentnego kształtowania 
ogrodu. Jest to idea „Karty Florenckiej", uchwalonej przez 
ICOMOS w 1981 r. jako uzupełnienie „Karty Weneckiej” 
stwierdzającej, że „ogród historyczny jest kompozycją ar
chitektoniczną, której material podstawowy stanowi roślin
ność. a więc materiał żywy, podlegający zniszczeniu i odro
dzeniu. Jego wygląd jest wynikiem stałej równowagi po
między rozwojem i zanikaniem natury, zgodnie z rytmem 
przemijania pór roku, a wolą artysty i umiejętnym działa
niem mającym na celu jej utrwalenie". Dlatego też, mówiąc 
w sposób uproszczony - najistotniejszym elementem za
bytkowego ogrodu jest jego układ topograficzny (który 
należy chronić za wszelką cenę), gdyż dopiero jego znisz
czenie definitywnie niszczy lub okalecza zabytek.

do archiwalnych materiałów sporządzonych przez archi
tekta krajobrazu Alinę Rutkowską, która w latach 1933- 
1937 pełniła obowiązki kierownika parku, fotografii i 
planów z tamtych lat - nadają wiarygodność przeprowa
dzonym analizom i przyjętej koncepcji rewaloryzacji. Park 
w Żelazowej Woli jest jednym z nielicznych przykładów 
polskiej myśli planistycznej z okresu międzywojennego, a 
podjęte opracowanie stanowi ważne metodologicznie wy
darzenie konserwatorskie, przywracające autorską konce
pcję zatartą zaniedbaniami i „przerostami” nie pielęgnowa
nej roślinności. Projektantem jest Katarzyna Rejzner pod 
kierunkiem Lucyny Wośko.

■ Jaką przyszłość widzi Pan dla „Arkadii” w okresie 
trudności gospodarczych i finansowych?
- „Arkadia" natrafiła na bardzo trudny okres przemian 
społecznych i ostrego kryzysu ekonomicznego. Dotychcza
sowe podmioty gospodarcze, które choć nieliczne były o- 
parciem dla ochrony zabytkowych założeń pałacowo-o- 
grodowych, przechodzą strukturalne przekształcenia, prze- 
stają inwestować w zabytki, przyjmując postawę wyczeku
jącą do wyjaśnienia do końca spraw prawno-własnościo- 
wych. Natomiast nie ujawniają się nowe programy mogące 
zagospodarować te obiekty zgodnie z ich zabytkowym 
charakterem. Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest prze
chodzenie części dworów w ręce prywatne (nieraz ich 
przedwojennych właścicieli) i choć właściciele ci gwarantu
ją właściwe zagospodarowanie i opiekę nad zespołem za
bytkowym, mają często bardzo ograniczone możliwości fi
nansowe. „Arkadia” prowadzi działalność „na przetrwanie”, 
gdyż ufa, że dobry czas dla dworów i pałaców nadejdzie i 
będzie wówczas przydatna.
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riumf rodzimości

Tadeusz S.
Jaroszewski

Dwór 
przed 

pierwszą 
wojną (2)

Problem kształtowania się „stylu dworkowe
go” kojarzy się zazwyczaj z czterema datami. 
Rok 1908 - konkurs na dwór w Opinogórze, 

rok 1910 - konkurs na dworek na wystawę w Rzymie, rok 
1912 - konkurs na typy domów mieszkalnych w otoczeniu 
ogrodowym, wreszcie rok 1913 - konkurs na dwór w Nie- 
gowici. Skojarzenie to jest jak najbardziej prawidłowe, 
choć w rzeczywistości wszystkie te konkursy przypadają 
na etap końcowy formowania się tego stylu. „Styl dworko
wy” ukształtował się, w moim przekonaniu, wcześniej na 
podłożu istniejącego ciągle nurtu klasycystycznego, który 
przetrwał szczęśliwie wiek XIX jako nurt drugo-, a nawet 
trzeciorzędny i ożywił się wyraźnie około 1900 r. W latach 
siedemdziesiątych XIX w. w dziejach tego nurtu nastąpiła 
nader istotna zmiana: oto kilku wybitnych architektów 
zainteresowało się budowlami powstałymi w epoce stanis- 
ławowskiej.Naśladowano z upodobaniem pałac Na Wyspie 
w Łazienkach, czego przykładem może być pałac Umiasto- 
wskich w Żemłosławiu (po 1863, przed 1877, wykończony 
po 1882 r.Joraz pałac Tyszkiewiczów w Wace(1876-1880), 
ten ostatni projektowany przez Leandra Marconiego.

Zainteresowanie obudził również pałac w Królikarni, od
budowany po pożarze w 1879 r., a raczej zrekonstruowany 
przez Józefa Hussa i potem „cytowany” przez niego w 
kamienicy Juliana Fuchsa na pl. Trzech Krzyży w Warsza
wie, wzniesionej w latach 1884-1886. Doświadczenia zdo
byte przy odbudowie pałacu w Królikarni przydały się Hu- 
ssowi przy projektowaniu pałacu Tyszkiewiczów w Zatro- 
czu pod Wilnem wzniesionego w latach 1896-1901. Siedzi
ba ta. malowniczo usytuowana nad samym brzegiem jezio
ra trockiego, miała plan prostokąta zbliżonego do kwadra
tu i od ogrodu wyróżniała się wgłębnym portykiem flanko
wanym przez dwa ryzality zwieńczone trójkątnymi fronto
nami. Wnętrza otrzymały dekorację w stylu „Louis XVI”, 
jak wówczas uważano. Zatrocze opisała niezwykle suge
stywnie Janina z Puttkamerów Żółtowska, która wraz z 
matką odwiedziła Tyszkiewiczów w czerwcu 1909 r.: „Ta
ras pałacu w Zatroczu białą balustradą dotykał jeziora, a 
sam dom zewnątrz i wewnątrz był utrzymany w czystym 
stylu Ludwika XVI-go, do którego moda odżyła na zacho
dzie, a który był bliski architektonicznej tradycji naszego 
XVIII wieku. Okna paru salonów wychodziły wszystkie na 
jezioro. Ściany ich były białe, dyskretnie ozdobione sztuka
terią, rysunek kominków i luster wprawionych do ścian 
śliczny i pełen prostoty. Meble, złocone i obite jasnym ada
maszkiem. stały raczej pod ścianami. Rozległy widok i jas
ność wnętrza zlewały się ze sobą, zachody słońca gasły za 
lesistymi pagórkami. Białość Zatrocza zdawała się drobną, 
ale wyszukaną ozdobą, otoczoną kopulą nieba, jego chmu
rami i rozległą przestrzenią wody”. Wybór stylu tej siedzi
by należał do hr. Józefa Tyszkiewicza, którego Tomasz 
Grygiel, monografista Józefa Hussa, wręcz nazwał „orę
downikiem klasycyzmu".
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Na samym początku XX w. mamy jeszcze dwa naśladow 
nictwa architektury klasycyzmu polskiego schyłku XVIII 
w., mianowicie Leandro Marconi odwołał się do pałacyku 
w Natolinie komponując pałac Marchwickich w Brzeźnie 
kolo Ostrołęki (około 1900 r.) oraz pałac Czackich w 
Borszczach na Ukrainie (1902 r.). Podobnie jak w Wace, nie 
było to naśladownictwo dosłowne, tylko kompozycja „a’la 
maniere”, poprawiająca pierwowzór. Należy również przy
pomnieć o jeszcze dwóch naśladownictwach pałacu Na 
Wyspie w Łazienkach, mianowicie o pałacu w Łączynowie 
na Żmudzi, wzniesionym w 1909 r. według projektu Tadeu
sza Rostworowskiego dla Stanisława Kognowickiego, i o 
pałacu w Bułhajach na Ukrainie, wzniesionym tuż przed 
wybuchem pierwszej wojny światowej dla Oktawii z Pod- 
horskich Zdziechowskiej. Oba te palace były dalekimi e- 
chami warszawskiego pierwowzoru. I jeszcze jeden przy

kład odwołania się do architektury polskiej schyłku XVIII 
w. - pałac Twardowskich w Głębokiem na Kujawach, 
wzniesiony w 1913 r„ opatrzony dewizą ..W PRACY 
SZCZĘŚCIE", z elewacją frontową z czterokolumnowym 
doryckim portykiem, nawiązującą do fasad wiejskich pała
ców Jakuba Kubickiego. Architekt tej siedziby w obecnym 
stanie badań nie jest znany. Jakby przeciwieństwem pałacu 
w Głębokiem jest okazała siedziba Puslowskich w Za- 
wieszczu w dawnym województwie brzesko-litewskim po
wstała na początku bieżącego stulecia. Choć utrzymana w 
konwencji klasycyzmu, nie odwołuje się ona do architektu
ry doby stanisławowskiej. Poza tym proporcje ma chybio
ne i jest bez wyrazu - przypominam ją tylko dlatego, by 
uświadomić Czytelnikom istnienie innego odcienia klasy
cyzmu na początku XX w. Wszystkie, z wyjątkiem ostatnie
go, przytoczone wyżej przykłady składają się na zjawisko 
świadomego nawiązywania do klasycyzmu polskiego dru
giej połowy XVIII w. Zjawisko to stanowiło grunt, na któ
rym mógł ukształtować się „styl dworkowy”.

Pierwsze realizacje w tym „stylu" pojawiły się na początku 
XX w. Wspominałem już w poprzednim odcinku o dworze 
w Dłużewie na Mazowszu, wzniesionym w latach 1901— 
1902 według projektu Jana Heuricha młodszego dla Stanis
ława Dłużewskiego. Jest to budowla nieregularna, częścio
wo parterowa, częściowo piętrowa, skomponowana tak, 
jakby narastała stopniowo. Elewacja frontowa tego dworu

1. Żemtostaw w dawnym powiecie oszmiańskim, elewacja frontowa 
pałacu Umiastowskich, stan obecny
2.3. Waka pod Wilnem, patac Tyszkiewiczów: od frontu (2) i od ogro
du (3), stan obecny
4. Zatrocze pod Wilnem, patac Tyszkiewiczów, elewacja od strony 
jeziora w 1920 r.
5. Brzeżno koto Ostrotęki, patac Marchwickich od frontu, stan obec
ny
6. Buthaje koto Berdyczowa, patac Zdziechowskich od ogrodu w 
1929 r.
7. Głębokie koto Kruszwicy, pałac Twardowskich od frontu, stan 
obecny
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zwrócona jest na południe i wyróżnia się portykiem kolum
nowym, złożonym z czterech par kolumn toskańskich 
dźwigających potężny trójkątny frpnton, usytuowany nota
bene nie pośrodku elewacji. Dwór w Dłużewie podobał się 
powszechnie. Przedstawiające go rysunki zostały zade
monstrowane na wystawie „Dwór polski”, otwartej w listo
padzie 1904 r. w Salonie Krywulta w Warszawie, a ich 
autor, Jan Heurich młodszy, otrzymał za nie wyróżnienie. 
Czytelnicy mogli niedawno podziwiać dwór w Dłużewie na 
filmie „Śluby ułańskie” reżyserii Mieczysława Krawicza, 
wyprodukowanym w 1934 r. i przypomnianym przez naszą 
telewizję w listopadzie ubiegłego roku.

W poprzednim odcinku wspomniano również o dworze w 
Koźminku koło Kalisza, gruntownie przebudowanym 
przez Jana Heuricha młodszego w latach 1906-1907 z ist
niejącego tu wcześniej osiemnastowiecznego dworu. Ar
chitekt świadomie „poprawił” jego formy, tworząc wzoro
wą siedzibę wiejską zgodną z postulatami „stylu dworko
wego”. Dwór w Koźminku był ucieleśnieniem marzeń pol
skiego ziemianina o „białym dworze z kolumnami”, a zara
zem doskonałą ilustracją zjawiska popularności kultury 
ziemiańskiej wśród wielkiej burżuazji. Inicjatorem tej prze
budowy był przemysłowiec Tadeusz Handtke, ożeniony z 
właścicielką Koźminka Marią Mielęcką.

Moda na siedzibę wiejską, nawiązującą do architektury 
dworu polskiego ukształtowanego u schyłku XVIII w., a
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więc z gankiem kolumnowym i z wysokim dachem, często 
łamanym, rozwijała się znakomicie podsycana przez litera
turę piękną i sugestywne.wizje Stanisława Noakowskiego 
publikowane w prasie fachowej. Modę tę ugruntował osta
tecznie konkurs na dwór w Opinogórze, ogłoszony 19 
grudnia 1907 r. i rozstrzygnięty 18 maja 1908 r. Nagrodzo
ne na nim projekty znamy ze „Sztuki Stosowanej" i z „Ar
chitekta”. W warunkach konkursu zaznaczono w punkcie 
drugim, że „Właściciele posiadają wiele mebli i przedmio
tów z pierwszej połowy ubiegłego stulecia, pożądanym 
więc jest, aby przy projektowaniu domu z tym się liczono”. 
Nie określono zatem ściśle stylu, w jakim siedziba ma być 
wzniesiona. Ogłaszając konkurs Towarzystwo „Polska 
Sztuka Stosowana w Krakowie” oczekiwało jednak, że
16
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8, Zawiszcze koto Telechan, pa
łac Pusłowskich od frontu na a- 
kwareli A, Grzybowskiego we
dług starej fotografii
9. Dtużew koto Siennicy, dwór 
Dłużewskich od frontu, stan o- 
becny
10.11. Koźminek koto Kalisza, 
dwór Handtków: od frontu (10) i 
od ogrodu (11), stan obecny
12. Projekt dworu polskiego S. 
Noakowskiego („Sztuka Stoso
wana”, z. 8-9, 1906)
13.14. Projekt dworu w Opino
górze J. Gałęzowskiego: elewa
cja frontowa (13) i ogrodowa 
(14)
15.16. Projekt dworu w Opino
górze J. Czajkowskiego: elewa
cja frontowa (15) i ogrodowa 
(16)
17. Projekt dworu w Opinogórze 
W. Krzyżanowskiego, elewacja 
frontowa

dwór będzie w stylu swojskim, a projektanci skorzystają z 
motywów zaczerpniętych z wydawnictw Towarzystwa i 
odwołają się do „autorytetu przeszłości”. Wyniki konkursu 
wywołały wprawdzie ożywioną dyskusję wśród archite
któw, dzieląc ich na przeciwników i zwolenników tradycji, 
jednakże w środowisku ziemiańskim projekty te podobały 
się. Projekt Józefa Gałęzowskiego, wyróżniony I nagrodą, 
proponował rozłożysty parterowy dwór o cechach klasycy- 

stycznych, projekt Józefa Czajkowskiego (II nagroda) - 
dwór o cechach późnobarokowych, nakryty wysokim ła
manym dachem kryjącym mieszkalne poddasze. Wacław 
Krzyżanowski przedstawił projekt dworu klasycystyczne- 
go (I zaszczytna wzmianka), a Henryk Uziębło i Kazimierz 
Wyczyński - projekt dworu barokowo-klasycystycznego (II 
zaszczytna wzmianka). Mamy tu taras wsparty na kolum
nach od frontu i wgłębny portyk od ogrodu, ale jednocześ-

17



18,19. Projekt dworu w Opinogórze H. Uziembty i K, Wyczyńskiego 
elewacja frontowa (18) i ogrodowa (19)
20. Projekt dworu w Opinogórze J. Handzelewicza, elewacja fronto
wa
21. Projekt dworu w Opinogórze L. Wojtyczki, elewacja frontowa
22. Projekt dworu w Opinogórze F. Lilpopa i K. Jankowskiego, widok 
od frontu (reprod. il. 13-22 ze „Sztuki Stosowanej”, z. 11, 1908) 
(zdjęcia: 1 - Jan Świderski, 2,3 - Waldemar Baraniewski, 5 - Andrzej Stasiak, 9 
- Stefan Deptuszewski, 10.11 - Witalis Wolny; reprod : 4, 6, 8, 13-22 - Jacek 
Borowik)

nie wysoki łamany dach kryjący mieszkalne poddasze i aż 
pięć okazałych szczytów barokowych w elewacji fronto
wej. W projekcie Józefa Handzelewicza (IV zaszczytna 
wzmianka) dominują cechy klasycystyczne, a w projekcie 
Ludwika Wojtyczki (V zaszczytna wzmianka) - cechy ba
rokowe. Skomponowany przez Wojtyczkę dwór jest niere
gularny, elewacje ma niesymetryczne, od frontu widzimy 
taras wsparty na kolumnach i czworobocznych filarach 
oraz rodzaj galerii pomiędzy tarasem i prawym ryzalitem; 
elementami decydującymi o zakwalifikowaniu tego projek
tu do określonego stylu są urozmaicone w kształcie dachy, 
nakrywające poszczególne partie skomplikowanej bryły.

Wszystkie przedstawione tu projekty powstały w kręgu 
tradycji, a ich autorzy odwołali się do form popularnych i 
stosowanych u schyłku XVIII w. Tylko Franciszek Lilpop i 
Karol Jankowski zaproponowali dwór o kubizującej, nie
zbyt regularnej bry|e i swobodnym układzie wnętrz (III 
zaszczytna wzmianka). Zastosowane przez nich motywy 
tradycyjne, jak podjazd, podcienia kolumnowe i wysokie 
dachy, nie naśladują ściśle dawnych form. Żaden z nagro-

Fundacja PRO AUXILIO dziękuje:
• p. Leszkowi Krajkowskiemu z Poznania
• firmie H ASKOBA Ltd. (p. Ewa French) z Londynu
• PPH IMEX-GRAF z Warszawy
• P. Stanisławowi Lipce z Warszawy 
za wpłaty na konto:
PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132-3 

dzonych projektów dworu w Opinogórze nie doczekał się 
realizacji. Krasińscy nadal musieli mieszkać w romantycz
nym zameczku poety Zygmunta, wprawdzie malowniczym, 
ale niewygodnym. Omawiany konkurs i nagrodzone na nim 
projekty (tylko te opublikowano!) ukazały ziemianom i ar
chitektom ogromną skalę możliwości ukształtowania no
woczesnej na owe czasy siedziby wiejskiej, nawiązującej 
do architektury schyłku XVIII w. Na tym właśnie polega 
znaczenie tego konkursu.

Tadeusz S. Jaroszewski
(Ciąg dalszy w następnym numerze)
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BMT
SPECJALISTYCZNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
KONSERWATORSKO-BUDOWLANE 
02-598 Warszawa, ul. Dąbrowskiego 118/109 
tel. 452256, 432278

OFERUJE SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:
• kompleksowych ekspertyz budowli zabytko

wych
• projektów trwałych (i czasowych) zabezpieczeń 

konstrukcyjnych
• wykonawstwa prac specjalistycznych

- iniekcje murów zaprawami wapiennymi
- kotwie wklejone (wiercenie metoda bezudaro- 

wą)
- zabezpieczenie konstrukcyjne dachowych 

więżb drewnianych

Do prac projektowych zatrudniamy fachowców najwyższej 
klasy. Przestrzegamy postanowień Karty Weneckiej.
Generalnym konsultantem wszystkich prac prowadzonych 
przez naszą firmę jest doc. dr hab. Jerzy Teliga.
Do wykonawstwa prac specjalistycznych stosujemy materia
ły krajowe i zagraniczne oraz sprzęt firmy „HILTI”.

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
USŁUG OGRODNICZYCH 

„FLOR A”
Warszawa, ul. Radzymińska 108 

tel. 18-41-06
Oferuje usługi w zakresie
• PROJEKTOWANIA

- dokumentacje ewidencyjne parków
- dokumentacje ewidencyjne cmentarzy
- inwentaryzacje dendrologiczne
- projekty terenów zieleni

• WYKONAWSTWA
- pielęgnowanie drzewostanu
- chemiczne zwalczanie chwastów
- zakładanie terenów zieleni
- pielęgnacja terenów zieleni.
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SPÓJRZ
WRESZCIE

TO WSZYSTKO 
MOŻE BYĆ TWOJE 

ALE
NAWET DUCH 

LUBI KOMFORT
DZIĘKI NAM NAWET ZRUJNO

WANE ZAMCZYSKA, DWORY, PA
ŁACE, WILLE, MŁYNY, KARCZMY, 
KAMIENICE MOGĄ STAĆ SIĘ 
TWOJĄ SIEDZIBĄ, KTÓREJ PO
ZAZDROSZCZĄ PRZYJACIELE. A- 
RANŻUJEMY WNĘTRZA ORAZ O- 
FERUJEMY POMOC PRZY KOMP
LEKSOWYCH PRACACH KONSE
RWATORSKICH. JEDNOCZEŚNIE 
MOŻEMY UWOLNIĆ CIĘ OD NIE
ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI I U- 
STALEŃ Z WŁADZAMI KONSE
RWATORSKIMI I LOKALNYMI SA
MORZĄDAMI.
PRZYGOTOWUJEMY TEŻ BADA
NIA I DOKUMENTACJE ZWIĄZA
NE Z OBIEKTAMI ZABYTKOWY
MI. NASZE EKSPERTYZY ZAWIE
RAJĄ PROGRAMY I WYTYCZNE 
KONSERWATORSKIE, W KTÓ
RYCH HARMONIJNIE ŁĄCZY SIĘ 
STAN ISTNIEJĄCY Z PRZYSZŁYM 
NIE RONIĄC CENNEJ PRZESZŁOŚ
CI.

Pracownie 
Sztukatorskie 
Mistrzów 
JOLANTY 
WALKOWSKIEJ 
40-150 Katowice 
ul. Walecznych 6 
tel. 585-404 
PAWŁA KĘSY 
Łódź
ul. Gogola 11/13 
Tel. 483-298

• odtwarzanie 
elementów sztukatorskich 
według dawnej dokumentacji 
rysunkowej i fotograficznej 

• rekonstrukcje i renowacje

• wystrój wnętrz
według projektów własnych 
i powierzonych

• montaż,
prace z narzutu i sztablatury

KONSERWACJE

REKONSTRUKCJE

KOPIE

MEBLI
ANTYCZNYCH
wykonuje art. plastyk konserwator

ROBERT ŚNIADEWICZ
Milanówek

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

Matka
i serce syna

Po zadekretowaniu w końcu 
1918 r. niepodległości Polski 
długo jeszcze nie było wiado
mo. jakie terytorium będzie o- 
bejmowało to państwo. Przez 
wiele miesięcy, szczególnie na 
ziemiach wschodnich, trwały 
starcia zbrojne o wywalczenie 
najbardziej korzystnej dla Po
laków granicy. Do dzisiaj słyn
ne są wyczyny lwowskich orląt 
czy samoobrony wileńskiej, w 
której ginęli młodzi ludzie, 
pragnący, aby Lwów i Wilno 
należały do odrodzonego pańs
twa polskiego. Po porażce po
niesionej przez Polaków w 
styczniu 1919 r. sukces przy
szedł na Wielkanoc tego roku, 
kiedy udaną odsiecz przypro
wadził do miasta Marszałek 
Piłsudski. Gdy po krótkich wal
kach wojska polskie wreszcie 
znalazły się w Wilnie, usuwając 
z miasta Armię Czerwoną, 
przyszedł czas oddania hołdu 
poległym. 24 kwietnia 1919 r. z 
kościoła Św. Kazimierza wyru
szył kondukt pogrzebowy, od
prowadzający poległych na 
cmentarz Bohaterów Wilna. 
Dla tych, którzy polegli w wal
kach o miasto, znaleziono 
miejsce przed murem starego 
cmentarza na Rossie, po lewej 
stronie od głównej bramy. Do 
1921 r. usypano wzdłuż niego 
dwa rzędy mogił, zwieńczo
nych prostymi drewnianymi 
krzyżami. Każdy z nich był o- 
patrzony w obrazek święty, 
orła i nazwisko pochowanego, 
tabliczki z nazwiskami poleg
łych znalazły się też na samym 
murze.
Poległych w walkach 1919, a 
później także 1920 r. chowano 
nie tylko w tym miejscu. Spe
cjalnie wydzielony kwartał 
znalazł się w nowej części 
cmentarza, na tzw. Nowej Ro
ssie. Pochowano tam obok sie
bie Polaków i Litwinów wal
czących ze sobą w październi
ku 1920 r. Nową Rossę ozdabia 
pomnik w kształcie kolumny z 
napisem „Wilno swoim obroń
com". Poświęconą w 1930 r. ko
lumnę wieńczyła rzeźba orła, 
jednak w czasie ostatniej woj
ny zniknął on bez śladu.
W 1926 r. w środek muru cmen
tarnego starej części Rossy 
wbudowano pomnik, zaprojek
towany przez prof. Juliusza 
Kłosa ku czci poległych obroń
ców Wilna (członków samoob

rony wileńskiej i żołnierzy Pił
sudskiego). Odsłonięcia tego 
monumentu dokonano 2 listo
pada 1926 r. Od tamtej pory 
cmentarzyk wojskowy na Ro
ssie pozostawał w niezmienio
nym stanie aż do chwili śmierci 
Józefa Piłsudskiego. Gdy to na
stąpiło, w ciągu roku (do 12 
maja 1936 r.) cmentarzyk prze
budowano. tak aby pochować 
tam urnę z sercem Marszalka. 
Wolę złożenia swojego serca 
na Rossie, wśród mogił żołnier
skich, Piłsudski wyraził po raz 
pierwszy w przemówieniu do 
legionistów, wygłoszonym w 
Wilnie w 1928 r. Stwierdził 
wtedy: „(...) to mówię, że mitem 
to być musi i gdy serce swe gro
bem poję, serce swe tam na Ro
ssie kładę, by wódz spoczął z 
żołnierzami, co mogli tak pieś
cić dumnego wodza czoło, co 
mogli tak życie dawać jedynie 
dla prezentu

Kolejny raz sprawę swojego 
przyszłego pogrzebu poruszył 
Marszałek w luźnej rozmowie 
z żoną i Aleksandrem Prysto- 
rem 9 sierpnia 1931 r.. przy 
okazji pogrzebu rotmistrza 
Sławomira Czerwińskiego. 
Wspomniał wtedy, między in
nymi, że chce. aby jego serce 
zostało pochowane w Wilnie 
wśród grobów jego żołnierzy.-’

1. Wojskowy cmentarzyk na Ro
ssie przed 1936 r.; z prawej kap
lica zaprojfektowana przez prof. 
J. Kłosa - na jej miejscu zbudo
wano grobowiec
2. Projekt przebudowy cmenta
rzyka wojskowego prof. W. Ja
strzębowskiego (1935 r.)
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Jednak nie te wypowiedzi zade
cydowały bezpośrednio o tym. 
że serce Piłsudskiego znalazło 
się na Rossie. W tej kwestii roz
strzygała jedynie jego ostatnia 
wola. O jej istnieniu dowiedzia
no się następnego dnia po 
śmierci Marszałka, 13 maja 
1935 r. Wtedy to wdowa po Pił
sudskim przekazała jednemu z 
jego adiutantów kartę papieru 
firmowego Generalnego In
spektoratu Sił Zbrojnych, gdzie 
napisano odręcznie: Na wypa
dek nagiej śmierci". Tekst tej 
ostatniej woli był następujący: 
„Nie wiem czy nie zechcą mnie 
pochować na Wawelu. Niech! 
Niech tylko moje serce wtedy 
zamknięte schowają w Wilnie 
gdzie leżą moi żołnierze co w 
kwietniu 1919 roku mnie jako 
wodzowi Wilno jako prezent 
pod nogi rzucili. Na kamieniu 
czy nagrobku wyryć motto wy
brane przeze mnie dla życia

3. W trakcie przebudowy w 1936 r.
4.5. Płyta grobowca (4) i jego przekrój (5)
6. Urna, w której umieszczono serce Marszałka
7.8.9. Uroczystości pogrzebowe 12 maja 1936 r.: moment złożenia urny
(7), warta przy grobowcu (8) i grobowiec pod baldachimem (9)
10. Obecny widok cmentarzyka na Rossie

(reprod. z Arch. Dok. Mech.; fot. 10 - Aleksander Srebrakowski)
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Gdy mogąc wybrać, wybrał 
zamiast domu

Gniazdo na skalach orla, 
niechaj umie

Spać, gdy źrenice czerwone 
od gromu

I słychać jęk szatanów
w sosen szumie.

Tak żyłem.
A zaklinam wszystkich co mnie 
kochali sprowadzić zwłoki mo
jej matki z Sugint Wiłkomir
skiego powiatu do Wilna i po
chować matkę największego 
rycerza Polski nade mną. Niech 
dumne serce u stóp dumnej ma
tki spoczywa. Matkę pochować 
z wojskowymi honorami ciało 
na lawecie i niech wszystkie ar
maty zagrzmią salwą pożegnal
ną i powitalną tak aby szyby w 
Wilnie się trzęsły. Matka mnie 
do tej roli jaka mnie wypadła 
chowała. Na kamieniu czy na
grobku Mamy wyryć wiersz z 
»Wacława« Słowackiego za
czynający się od słów

Dumni nieszczęściem
nie mogą...

Przed śmiercią Mama mi kaza
ła to po kilka razy dla niej czy
tać.
Żadnego innego zapisu Piłsud
ski nie pozostawił - testament 
był zbędny, gdyż nie było w za
sadzie czego dzielić.
Wypełniając ostatnią wolę 
Marszałka 13 maja 1935 r. do
konano wyjęcia jego serca i 
złożenia go tymczasowo w 
prowizorycznej szklanej urnie. 
Po uroczystym pogrzebie (17— 
18 maja), gdy ciało Piłsudskie
go spoczęło w srebrnej trumnie 
na Wawelu, 30 maja złożono 
jego serce do specjalnej srebr
nej urny z napisem: „Serce Jó
zefa Piłsudskiego. 12 maja 
1935"i wizerunkiem orła. Tego 
samego dnia wdowa z liczną 
delegacją władz państwowych 
zawiozła urnę do Wilna. Tam 
została ona tymczasowo u- 
mieszczona w kościele Św. Te
resy, w specjalnie przygotowa
nej niszy, w pierwszym filarze
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po prawej stronie od prezbite
rium.
1 czerwca siostrzeniec Piłsud
skiego, Czesław Kadenacy, ra
zem z delegacją rządową poje
chał na Litwę, aby przywieźć z 
Sugint ciało matki Marszałka. 
Trumna, którą zabrano z sobą, 
była tą samą trumną, w której 
przewożono ciało Marszałka z 
Warszawy na Wawel. Sprowa
dzona do Wilna tak jak urna z 
sercem, została złożona tym
czasowo w dolnej kaplicy koś
cioła Św. Teresy, gdzie czekała 
na zakończenie przebudowy 
cmentarza wojskowego na Ro
ssie.4
Naczelny Komitet Uczczenia 
Pamięci Marszałka Piłsudskie
go, który uznał budowę mauzo
leum na Rossie za jedno ze 
swoich głównych zadań, posta
nowił powierzyć wykonanie ta
kowego prof. Wojciechowi Ja
strzębowskiemu, dawnemu le
gioniście. Pierwszą rzeczą, któ
rą zaplanował architekt, było 
rozszerzenie terenu cmentarzy
ka wojskowego. Dotychczas 
stanowił on wąski skrawek zie
mi przylegający do muru, obok 
którego znajdowało się ponad 
160 mogił żołnierskich. Teraz 
miano przesunąć nieco w bok 
ulicę Rossa, przez co zyskiwa
no wolną przestrzeń w formie 
prostokąta o wymiarach 70 x 
40 m. Mogiły żołnierzy, dotych
czas zbyt ściśnięte, zostały te
raz ustawione symetrycznie w 
pięciu rzędach, przez co w 
środku pod murem tworzył się 
wolny prostokąt o wymiarach 
5,5 x 8 m. W centrum tego wy
łożonego granitem śląskim 
prostokąta znalazł się sam gro
bowiec, zbudowany z betonu i 
wyłożony wewnątrz płytami 
polerowanego granitu. Grobo
wiec wpuszczony w ziemię 
miała przykrywać potężna pły
ta z polerowanego czarnego 
granitu wołyńskiego o wymia
rach: 3 m długości, 1,9 m szero
kości, 50 cm wysokości.
Na gładkiej powierzchni mo
nolitu - zgodnie z ostatnią wolą 
Marszałka - wyryto u góry fra
gment z Wacława Słowackie
go, pod nim umieszczono znak 
krzyża i duży napis: „MATKA I 
SERCE SYNA”, na dole zaś 
znalazł się cytat z Beniowskie
go Słowackiego. W czterech 
rogach prostokąta, w którym u- 
mieszczono mauzoleum, posa
dzono cztery sosny. Natomiast 
alejka prowadząca z ulicy Ro
ssa do grobowca wysadzona 
została azaliami, sprowadzony
mi tu z Sulejówka (przedtem z 
Polesia).
Od strony ulicy cmentarzyk był 
oddzielony prostym murem 
granitowym z bramką w środ
ku, przy której umieszczono 
granitową kapliczkę z wizerun
kiem Matki Boskiej Ostro

bramskiej. Jej wizerunek stra- 
westowany został przez war
szawskiego rzeźbiarza Anto
niego Kenara5. Wybór takiej 
formy cmentarzyka wojskowe
go prof. W.Jastrzębowski tłu
maczył następująco: „Na tym 
prostym, a pełnym romantycz
nego uroku, półwiejskim żoł
nierskim cmentarzu, na tle ty
powego podwileńskiego pejza
żu z charakterystycznymi syl
wetami drzew, porastających 
pagórkowato sfałdowany naj
bliższy teren - wszelka archi
tektura, każdy kształt mniej 
prosty, mniej elementarny, stać 
by się mógł pretensjonalnym, 
drażniącym dysonansem, za
kłócającym dostojną powagę 
tego miejsca. Jedynie zastoso
wanie materiału i form o naj
prostszym a jednakowoż po
tężnym wyrazie artystycznym i 
ideowym wydało mi się właści
we".1’ I rzeczywiście - zapropo
nowana przez Jastrzębowskie
go forma cmentarza zdaje się 
być jedynym dopuszczalnym 
rozwiązaniem w tym otocze
niu.
Prace nad przebudową cmen
tarzyka i przystosowaniem do 
niego najbliższego otoczenia 
przebiegały sprawnie i bez 
większych problemów. Kłopot 
sprawiało co innego. Mimo in
tensywnego poszukiwania na 
terenie Wołynia, ciągle nie mo
żna było znaleźć odpowiednie
go kamienia nadającego się do 
przykrycia grobowca. Głazu 
tego nie mogły dostarczyć ani 
kamieniołomy w Janowej Doli
nie, ani żadne inne z dwunastu 
miejsc. Bezowocne poszukiwa
nia trwały do początku 1936 r. 
Wtedy to podczas lustracji pól 
Bronislawki, jednej z zagubio
nych na pustkowiach wsi wo
łyńskich w powiecie kostopol- 
skim, znaleziono wreszcie od
powiedni materiał na płytę na
grobną. Okazało się jednak, że 
do wydobycia dziewiętnastoto- 
nowego kamienia brakowało 
odpowiedniego sprzętu. Wtedy 
swoją pomoc zadeklarowali 
miejscowi chłopi. Całkowicie 
bezpłatnie przygotowali spe
cjalny kołowrót z sosnowych 
bali, za pomocą którego można 
było wyrwać z ziemi tak wielki 
głaz. Następną operacją było 
przetaczanie “na’okrąglakach - 
z powodu braku platformy o 
odpowiedniej nośności i braku 
drogi - kamienia z Bronislawki 
do stacji kolejowej (wąskoto
rowej). Operacja trwała 14 dni, 
w jej trakcie dla skrócenia tra
sy musiano wyciąć 850 m lasu 
na drodze do stacji. Podczas 
przetaczania głazu zasypano 
też rzeczkę, płynącą zaraz za 
wsią. Ze stacji wąskotorówki w 
Moczulance przetransporto
wano kamień do stacji kolei 
normalnotorowej,' stamtąd zaś 

już na specjalnej platformie do 
Warszawy, gdzie przekazano 
go do obróbki do zakładu ka
mieniarskiego Bolesława Syp
niewskiego, który mieścił się 
przy ul. Powązkowskiej. Ob
róbka kamienia trwała do 28 
kwietnia 1936 r., tego dnia osz
lifowana płyta ważąca teraz 10 
ton, miała być odesłana do Wil
na. Niestety, podczas wynosze
nia z warsztatu płyta uderzyła 
kantem o metalową szynę, co 
spowodowało odłupanie z niej 
dużego kawałka granitu. Oczy
wiście trzeba było teraz po
nownie szlifować płytę, aby 
zlikwidować uszczerbek. Do
piero więc ostatniego dnia 
kwietnia wyekspediowano ją 
do Wilna, gdzie żołnierze 
3,p.a.c. i 3. pułku saperów wy
konali ostatnią pracę, tzn. przy
kryli płytą gotowy już grobo
wiec.7
W wigilię rocznicy śmierci 
Marszałka, w kościele Św. Te
resy ustawiono katafalk, na 
którym spoczęła trumna Marii 
z Billewiczów Piłsudskiej, a u 
jej stóp srebrna urna z sercem 
jej syna. 12 maja 1936 r. w koś
ciele odprawiono uroczystą 
mszę żałobną, następnie ufor
mowano kondukt, który prze
maszerował przez ulice Wilna. 
Dzwony katedry i innych świą
tyń sygnalizowały dojście na 
cmentarz, gdzie złożono trum
nę i urnę do grobowca. W mo
mencie wnoszenia trumny i 
urny do mauzoleum nastąpiła 
trzyminutowa cisza, po której 
oddano 101 strzałów armat
nich, a orkiestra odegrała hymn 
narodowy. Ostatecznym fina
łem tego uroczystego dnia była 
wieczorna iluminacja całego 
miasta.
W historii mauzoleum na Ro
ssie ważna jest jeszcze jedna 
data - 18 września 1939 r., czyli 
moment wkroczenia Armii 
Czerwonej do Wilna. W tym 
czasie na Rossie stała jeszcze 
ostatnia warta przy Mauzo
leum. Według opowiadań ów
czesnych mieszkańców Wilna, 
żołnierze ci mając szansę rato
wania się przez wycofanie się 
na teren neutralnej Litwy, 
mimo grożącej im śmierci, po
stanowili pozostać na poste
runku. Ostatnia warta - według 
relacji - zginęła od strzałów z 
karabinu maszynowego jedne
go z sowieckich czołgów. To, 
właśnie dla tych poległych żoł
nierzy wilnianie wykonali trzy 
nowe betonowe nagrobki obok 
kwater z 1919 i 1920 r. Na jed
nym z nich umieszczono napis: 
„Kapral Wincenty Salwiński 
1914 - 1939”, natomiast na 
dwóch pozostałych: „Nieznany 
żołnierz 1939". W trakcie walk 
toczonych w okolicach Rossy 
ucierpiały niektóre nagrobki i 
sama płyta grobowca. W 1944 

r. przybyło wiele nowych mo
gił, będących wynikiem walk 
Armii Krajowej z okupantem o 
wyzwolenie Wilna. Oczywiście 
pozbawione one były kamien
nych nagrobków, takich jak te 
na mogiłach ich poprzedników; 
były to tylko proste krzyże, 
które przypominały o przywią
zaniu Polaków do Wilna. Po 
wojnie część z tych nagrobków 
została umyślnie zniszczona, 
jednak dzięki ofiarności mie
szkających tam nadal Polaków, 
wiele z nich udało się zachować 
i utrwalić nazwiska poległych 
żołnierzy AK.
Przez wiele lat po wojnie wi
leńska Rossa, a szczególnie 
cmentarzyk wojskowy, była 
miejscem zakazanym. Składa
nie kwiatów czy zapalanie 
świec na tych grobach w dniach 
świąt narodowych czy nawet w 
dniu Święta Zmarłych było za
grożone represjami. Na szczęś
cie od kilku już lat zaczyna pa
nować tu atmosfera zdecydo
wanie odmienna, co pozwala 
miejscowym Polakom zająć się 
ratowaniem ginącego cmenta
rza. Dzięki temu miejsce to nie 
razi już swoim wyglądem. Co 
więcej, gdy przybędzie się teraz 
na Rossę, aby pokłonić się 
przed mauzoleum Marszałka, 
zawsze znajdzie się tam świeże 
kwiaty, a nawet zapalone zni
cze. Fakt ten najlepiej świadczy 
o naszych rodakach mieszkają
cych nadal w Wilnie. Jest też 
szansa, że może dzięki tym lu
dziom cmentarzyk wojskowy 
na Rossie odzyska dawny wy
gląd.

Agnieszka Durejko 
Aleksander Srebrakowski
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Nagrobek
w drohobyckiej farze

Na głównym filarze środkowej 
nawy fary w Drohobyczu (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 
1991), po jego lewej stronie, 
znajduje się nagrobek Katarzy
ny Ramułtowej - żony admini
stratora drohobyckich żup sol
nych w czasach króla Stefana 
Batorego. Jest to jeden z naj
ciekawszych i najcenniejszych 
zabytków tego typu z okresu 
późnego renesansu polskiego 
na Ziemi Czerwieńskiej. Na
grobek zdradza wyraźne ślady 
oddziaływania sztuki włoskiej, 
z jej wrażliwością na piękno" 
formy organicznej w nieskoń
czonej liczbie niepowtarza
lnych odmian. Autorem (o 
czym świadczy napis umiesz
czony nad płyciną zwieńczenia 

nagrobka) jest Sebastian Cze- 
szek, obywatel lwowski, krako
wianin z pochodzenia. Nagro
bek powstał w 1573 r. Wykona
ny jest m.in. z marmurów i ala
bastrów w kilku odcieniach.

Dzieje zabytku są tajemnicze. 
Wiadomo, że w 1648 r. w czasie 
najazdu tatarskiego zniszczona 
została płyta inskrypcyjna (do 
naszych czasów zachowała się 
tylko 1/3 płyty). W 1789 r. na
grobek został przeniesiony z 
prezbiterium do nawy. Na pod
stawie zachowanych fotografii 
wiemy, jaki był jego stan przed 
drugą wojną światową, ale po
wojenne losy nagrobka są nie 
znane. Wiernym obrządku 
rzymsko-katolickiego nagro

bek został przywrócony 23 
grudnia 1989 r.
Ze względu na swoją wartość 
nagrobek winien być traktowa
ny ze specjalną uwagą przez 
służby konserwatorskie. Wią
zać się to powinno m.in. z jed
noznaczną koncepcją działań 
konserwatorskich, charaktery
zujących się jak najmniejszą in
gerencją w substancję zabytku. 
Ze względu na brak wglądu w 
dokumentację konserwatorską 
ostatnich prac, trudno jest ok
reślić jej zakres czy zastosowa
ne technologie. Jednak już na
wet pobieżne oględziny po
zwalają na wysunięcie wnio
sków nie zawsze szczęśliwych 
dla interesującego nas zabytku. 
Widoczne z daleka zupełnie 

Grobowiec Katarzyny Ramutto- 
wej w farze w Drohobyczu

(fot. Piotr Antoniak)

nowe, wielkie, grube, kwadra
towe płyty (zielony marmur) w 
miejscu wspaniałych masek na 
górnym fryzie zakłócają czy
stość kompozycji. Największe 
kontrowersje wzbudza ich sze
rokość, powodująca częściowe 
przysłonięcie (?) rollwerkowe- 
go obramienia płyciny. Nowa 
jest również płycina przedsta
wiająca kartusz, umieszczona 
w niszy zmarłej postaci. Kształt 
kartusza jest nieco odmienny 
od oryginalnego i - co najistot
niejsze - pola herbowe są pu
ste. Kształt i wielkość wieńczą
cego nagrobek krzyża (zielony 
marmur) został powtórzony z 
poprzedniego - drewnianego o 
innych proporcjach.
Przy tak daleko posuniętych in
gerencjach w kompozycję o- 
biektu konsekwencją byłoby u- 
zupełnienie ubytków płyty ins- 
krypcyjnej płytą z podobnego 
surowca (biały marmur). Obec
ne wypełnienie ubytków płyty 
zaprawami wapiennymi i gi
psowymi barwionymi powierz
chniowo bardzo przeszkadza w 
estetycznym odbiorze całości. 
Uzupełnienie znacznych ubyt
ków kitami (masami uzupełnia
jącymi) winno być doprowa
dzone konsekwentnie do-koń- 
ca. Pozostawione braki czy nie 
wymodelowane kity świadczą 
o braku staranności. Widoczna 
jest także niekonsekwencja w 
wypełnianiu fug (szczelin stylo
wych) pomiędzy częścią ele
mentów. Nie do końca zlikwi
dowano „zagłuszenia” w rzeź
bie alabastrowej. Sporo dys
kusji wzbudza sposób przy
wrócenia elementom kamien
nym pierwotnego poleru, sta
nowiącego naturalne zabezpie
czenie powierzchni. Zastoso
wane w tym wypadku lakiery 
być może nie są szkodliwe i 
spełniają pożądaną funkcję, 
jednak estetyka dzieła została 
zakłócona.
Na podstawie kilku powyż
szych uwag można przypu
szczać, że zastosowane techno
logie nie będą niebezpieczne 
dla samego obiektu, ale konce
pcja postępowania konserwa
torskiego przy zabytku tej kla
sy jest mocno wątpliwa.

Janusz Smaza
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z lewą nogą wspartą na kamieniu. O jej 
kolano opiera książkę, przytrzymywaną 
skrzyżowanymi nań rękoma. Ubrany jest 
w surdut i okryty obszernym płaszczem, 
przerzuconym przez lewe ramię, spływa
jącym i drapującym się w fałdy głęboko 
modelowane, co stwarza efekty światło
cieniowe. Twarz, będąca portretem autora 
Wiesława, oddaje wiernie nie tylko jego 
rysy, ale i wyraz psychologiczny, i nastrój 
głębokiej zadumy.
Rzeźba ta należy do najlepszych dzieł 
znanego rzeźbiarza Władysława ©lesz
czyńskiego (1808-1866). Jako uczestnik 
Powstania Listopadowego ©leszczyński 
przeszło 25 lat spędził na emigracji w Pa
ryżu, gdzie wykonał wiele pomników gro
bowych dla zmarłych tam rodaków, me
dali okolicznościowych oraz wizerunków 
portretowych - popiersi, medalionów, sta
tuetek polskich osobistości Wielkiej Emi
gracji i przedstawicieli polskiej inteligen
cji, utrzymujących kontakt z Paryżem. 
Dopiero w 1857 r. mógł przyjechać do 
kraju - najpierw do Poznania, dla którego 
wykonał pomnik Adama Mickiewicza 
(odsłonięty w 1859 r.). a później do War
szawy, w której pozostał nieco dłużej, za
sypywany różnymi zamówieniami z całe
go kraju.
Pomnik Kazimierza Brodzińskiego - poe
ty wczesnej doby romantyzmu, uczestnika 
kampanii napoleońskiej 1812 r., historyka 

Dla odtworzenia rysów i charakteru po
staci Brodzińskiego pomocą ©leszczyń
skiemu służył, użyczony mu przez córkę 
poety, jego olejny portret, przedstawiają
cy go na wpół leżącego pod rozłożystym 
drzewem, w ciemnym ubraniu, z białą 
chustką pod szyją, z kapeluszem położo
nym obok.
Odkuty w piaskowcu posąg Brodzińskie
go Marylski postanowił zatem umieścić w 
warszawskim kościele Wizytek (Św. Józe
fa Opieki), „w którym młode pokolenie 
Gimnazjum i Szkoły Głównej zwykło za
nosić swe modły” - czytamy z kolei w 
„Kurierze Warszawskim" z 19 lutego 1863 
r., który donosił o ustawieniu posągu poe
ty w tym kościele.
Zwróćmy uwagę na datę tego faktu - luty 
1863 r. Początek lat sześćdziesiątych XIX 
w. w naszej historii nie należał do spokoj
nych: manifestacje patriotyczne, stan wo
jenny i wreszcie, w styczniu 1863 r. - wy
buch powstania. 1 chyba te wydarzenia za
decydowały, że Marylski usłuchał rady 
przyjaciół i zrezygnował z ozdoby swego 
prywatnego parku, ofiarowując posąg 
Brodzińskiego kościołowi Wizytek w 
Warszawie, leżącemu w środku miasta, w 
otoczeniu zakładów naukowych. Poszedł 
zresztą za przykładem rzeźbiarza Toma
sza O. Sosnowskiego, który dwa lata 
wcześniej, w 1861 r.. przekazał temu koś
ciołowi wykuty przez siebie w 1856 r. w

Wokół jednego zabytku

Pomnik
Kazimierza Brodzińskiego

Któż z warszawiaków, i nie tylko warsza
wiaków, nie zna posągu poety Kazimierza 
Brodzińskiego (1791-1835), znajdującego 
się w kościele Wizytek na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie? Stoi on 
przed pierwszym filarem, frontem do 
wejścia, z prawej strony. Może niektórzy, 
zwłaszcza w latach szkolnych czy na pier
wszym roku studiów, biorąc go za posąg 
jakiegoś świętego uczonego, ukradkiem 
zanosili doń modły o pomyślność na egza
minach? I na pewno pomagał, lecz tylko 
dobrze przygotowanym. Poeta bowiem 
cenił sobie ludzi pracowitych i skromnych. 
On to właśnie głosił:

„Święta żądza, byś był wolny 
Pracuj, byś nim mógł się stać”.

Często, także w XIX w. - czasach niewoli 
i klęsk powstań narodowych powtarzano 
sobie jego podtrzymujący wiarę w 
przyszłość dwuwiersz:

„Czyń każdy w swoim kółku.
co każę duch boży

A całość sama się złoży...
Poeta, którego życie nie rozmijało się z 
głoszonymi przezeń hasłami, przedsta
wiony został w pozie stojącej, swobodnie. 

i krytyka literackiego, a także profesora 
literatury Uniwersytetu Warszawskiego - 
wykonał ©leszczyński na zamówienie 
dawnego ucznia, potem przyjaciela poety, 
Eustachego Marylskiego, który niedaleko 
Warszawy gospodarzył (a w wolnych 
chwilach oddawał się także pracom litera
ckim) w majątku Książenice koło Raszy
na. Tam „na zaproszenie gościnnego dzie
dzica zjeżdżał często Brodziński i w tym 
ogrodzie wybrał sobie ustronie, w którym 
oddychając swobodnie po pracy, z całą 
przyjemnością przesiadywał - wspominał 
Kazimierz W. Wójcicki - Miejsce to Ma
rylski nazywał »siedzibą Wiesia wa« i 
wskazywał każdemu z bliskich sobie, gdy 
w odwiedziny przybywał, z glębokiem a 
rzewnem uczuciem jako smutną pamiątkę 
po zasłużonym mężu. Tu, w chęci zacho
wania swej czci dla zgasłego poety, posta
nowił wznieść pomnik, pamięci jego po
święcony. Ale za poradą przyjaciół zmie
nił pierwotny zamiar, a powiększywszy 
znacznie fundusz na to przeznaczony, po
lecił znakomitemu rzeźbiarzowi Włady
sławowi Oleszczyńskiemu, wykonanie po
sągu".

Rzymie, marmurowy posąg twórcy Li
ceum Krzemienieckiego - Tadeusza Cza
ckiego.
W ten sposób, zarówno posąg Brodziń
skiego. jak i Czackiego, mogły poniekąd 
pełnić funkcje monumentów publicznych, 
gdyż o ustawieniu ich na placu czy skwe
rze miejskim w ogóle nie mogło być wów
czas mowy. Już bowiem po upadku Po
wstania Listopadowego w zaborze rosyj
skim jedynie kościoły i cmentarze były 
miejscami, w których można było uczcić 
pamięć zasłużonego Polaka. Na cmenta
rzach jednak wiązało się to z miejscem 
pochówku.
Tak więc posąg Brodzińskiego (który 
zmarł w Dreźnie w czasie podróży kura
cyjnej i tam został pochowany) ustawiony 
w warszawskim kościele Wizytek jest hoł
dem złożonym naszemu poecie, piewcy 
wsi polskiej i gorącemu patriocie - przez 
rodaków w tych ciężkich dla nich czasach, 
hołdem, który obowiązuje także i nasze 
pokolenia. '

Maria I. Kwiatkowska



Ogrody
Nieborowa

Nieborów położony jest w od
ległości 80 km od Warszawy i 
10 km od Łowicza, w krajobra
zie „równi jednakowych i sen
nych". jak nazwała go Maria 
Konopnicka. Krajobraz ten 
znany jest również z dzieł ma
larskich Józefa Chełmońskie
go.
Na miejscu murowanego dwo
ru Nieborowskich w latach 
1695-1697 kardynał Michał 
Stefan Radziejowski, rezydują
cy na zamku łowickim jako ar
cybiskup gnieźnieński i prymas 
Polski, wzniósł okazały pałac 
wraz z ogrodem. Całość zapro
jektował wybitny architekt 
tego okresu - Tylman z Game- 
ren. Po kardynale Radziejo
wskim właścicielami dóbr nie
borowskich byli Towiańscy. 
Lubomirscy i Łochoccy. Na
stępnie objął je w 1766 r. het
man wielki litewski Michał Ka
zimierz Ogiński, muzyk i poeta, 
a w 1774 r. książę Michał Hie
ronim Radziwiłł, wojewoda wi
leński, ożeniony z siostrzenicą 
Ogińskiego. Do licznych prac 
budowlanych prowadzonych w 
Nieborowie i Arkadii zaanga

żowali oni Szymona Bogumiła 
Zuga, znakomitego architekta 
okresu Oświecenia w Polsce. 
Projektował i nadzorował 
przebudowę wnętrz pałaco
wych, zabudowań gospodar
czych oraz parku. W końcu 
XVIII w. prowadził w nieboro- 
wskim ogrodzie prace konse
rwatorskie oraz uzupełniające. 
W tym czasie założono ogród 
kwiatowy i promenadę z lip, a 
w 1775 r. powstał amfiteatr 
ziemny (letni); jest to małe 
wzniesienie w kształcie półko
la, które w 1950 r. zostało zre
konstruowane przez prof. dr. 
Gerarda Ciołka (1909 -1966).
Dzisiejszy ogród, mający 
kształt wielkiego prostokąta, 
składa się z dwóch członów: 
starszego, wewnętrznego z 
końca XVII w. oraz zewnętrz
nego z drugiej połowy XVIII 
w., połączonych ze sobą w inte
gralną całość osiami założenia. 
Elementem spajającym jest a- 
leja lipowa, mająca ponad 250 
lat, z szerokim pasem trawnika 
pośrodku. Stanowi ona główną 
aleję parkową; od południa zo
stała skrzyżowana z cztero- 

traktową, lipową aleją po
przeczną.
Całe nieborowskie założenie o- 
grodowe zajmuje powierzchnię 
ponad 25 ha, z czego na lustra 
wody przypada około 1/5 ob
szaru (prawie 4,5 ha). Najstar
sza część - tzw. ogród kardy
nalski. o wymiarach 110x170 m. 
związany jest ściśle swoim uk
ładem z architekturą pałacu, 
węższym bokiem przylega do 
całej długości linii ogrodzenia z 
żelaznych prętów na przedłu
żeniu elewacji wież alkierzo
wych. W tej części znajdują się 
trzy najstarsze elementy kom
pozycji przestrzennej nieboro- 
wskiego ogrodu: przy pałacu 
płaskie symetryczne klomby 
kwiatowe i labirynty bukszpa
nowe (partery), następnie dwa 
symetrycznie rozmieszczone 
wzdłuż głównej alei, uformo
wane ze strzyżonych grabów 
gabinety oraz dwie duże kwa
tery otoczone ścianami wyso
kich szpalerów grabowo-lipo- 
wych.

Ogród „kardynalski” wyróżnia 
się wciąż idealnymi proporcja
mi. Można go bez przesady u- 
znać za jeden z najpiękniej
szych francuskich ogrodów ba
rokowych w naszym kraju. 
Jego zachodnią granicę stano
wi kanał w kształcie litery „L”. 
o ramionach długości 330 i 120 
m, szerokości 15-20 m. z trze

ma narożnymi basenami i tara
sowymi skarpami.
Za kanałem rozciąga się park 
pejzażowy, zwany angielskim, 
którego zachodnią granicę sta
nowi droga skierniewicka. Park 
ten projektował i urządzał S.B. 
Zug. W dalszych latach wzbo
gacony został „klombami, czyli 
gronami drzew sadzonych ra
zem". otoczonymi krzewami i 
kwiatami. Swobodne grupy 
drzew i malownicze solitcry 
kontrastują z „porządkiem" po 
drugiej stronie kanału. Znajdu
ją się tu też liczne lustra wody 
oraz sieć krętych kanałów, wi- 
jących się wśród drzew, krze
wów i bylin. Grobla oddziela 
krótszą część kanału od stawu 
z pełną uroku wysepką i rosną
cą na niej okazałą białą wierz
bą („plączącą"). Staw, mający 
około 3 ha powierzchni, poło
żony w północnej części parku, 
w przeszłości otoczony był a- 
lejką, obecnie jest ona słabo 
czytelna.

Przed ogrodową elewacją pa
łacu usytuowany jest dziedzi
niec; w przeszłości pełnił on 
funkcję letniego salonu. Dzie
dziniec otoczony jest z trzech 
stron zwartymi, geometrycznie 
ukształtowanymi szpalerami 
grabowo-lipowymi. Środkiem 
przebiega główna oś widoko
wa i kompozycyjna parku. Pra
wie od pałacu prowadzi w kie-

1. Pałac w Nieborowie
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runku południowym aleja lipo-
■ wa.

Na południe od ogrodu „kardy
nalskiego” znajdują się dwie 
kwatery drzew owocowych, sy
metrycznie rozmieszczone w 
stosunku do osi założenia. Po
łudniowo-wschodni narożnik 
kwatery zachodniej i południo
wo-zachodni kwatery wschod
niej wypełnia zespół czterech 
altan. Zakończenie regularne
go, barokowego ogrodu stano
wi obsadzony około 300 lipami 
boskiet (nazywany też lipiną). 
otoczony od południa żywo
płotem jałowca sawińskiego 
(Juniperus Sabina). Podobne 
miniaturowe lipiny znajdują się 
po zachodniej i wschodniej 
stronie pałacu.
Między ogrodem „kardynal
skim” a kanałem powstały kwa
tery sadów z przecinającymi się 
alejkami, natomiast od strony 
wschodniej - ogrody inspekto
we oraz szkółki drzew owoco
wych. W części wschodniej 
zbudowano również oranżerię, 
stajnię, wozownię oraz domki 
dla oficjalistów dworskich.
W Nieborowie wzniesione były 
dwie oranżerie. Starą, przed 
1790 r. wybudował S.B. Zug; u- 
sytuowana jest ona na przedłu
żeniu drogi przed południową 
elewacją pałacu. W 1796 r. ten 
sam architekt zaprojektował - 2
dla zakupionej w Dreźnie 
przez Radziwiłłów słynnej po
marańczami - nową oranżerię. 
Obecnie składa się ona z dwóch 
różniących się wysokością 
części. Rozebrana została w 
połowie XIX w.; szczątkowej 
jej rekonstrukcji dokonał w 
1951 r. G. Ciołek. Od strony po
łudniowej zdobi ją kolumnada 
w porządku toskańskim, obra- 
mująca wielkie okna cieplar
niane.
W nieborowskim ogrodzie 
znajduje się wiele rzeźb ka
miennych i architektonicznych 
elementów lapidarnych prze
niesionych w drugiej połowie 
XIX w. z Arkadii. Przy wyjściu 
z pałacu stoją dwa niskie ołta
rze - ary rzymskie, służące za 
podstawę dużych polerowa
nych płyt granitowych; razem 
tworzą dwa stoły kamienne. W 
pobliżu usytuowany jest zegar 
słoneczny w kształcie kolu
mienki z końca XVIII w. Na 
prawo od pałacu w kierunku
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2. Plan założenia patacowo-par- 
kowego w Nieborowie: 1 - pa
łac, 2 - oficyna kuchenna, 3 - 
dawny browar, 4 - domek o- 
grodnika, 5 - oranżeria, 6 - wo
zownia i stajnia; a - dziedziniec 
honorowy, b - przeddziedzmiec, 
c - ogród francuski, d - park 
krajobrazowy, e - kanał, f - staw 
(wg J. T. Sicińskiego i L. Kuchar
skiego)
3. Aleja lipowa na osi barokowe
go założenia ogrodowego
4. Kanał i szpalery
5. Topole nad kanałem
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6. Marmurowa płaskorzeźba z 
XVII w. (porwanie Persefony) w 
gabinecie szpalerowym

(zdjęcia: 1 - Jan T. Siciński, 3-6 - 
Janusz Hereżniak, rys. Waldemar Za

łuski)

kanału parkowego stoi mały 
kamienny lew romański z XIII 
w. W centralnej części gabine- 
ciku szpalerowego nad kana
łem znajduje się barokowa (z
XVII w.) płaskorzeźba z białe
go marmuru, w obramowaniu 
klasycystycznym, przedstawia
jąca porwanie Persefony przez 
Hadesa. Na osi głównej alei li
powej, przy parterach dekora
cyjnych ustawiony jest klasycy- 
styczny marmurowy sarkofag 
rzymski z drugiej połowy
XVIII w,; scena główna przed
stawia zmarłego z małżonką 
składającą ofiarę na trójnogu, z 
delfinami i uskrzydlonymi Gor
gonami po bokach. Z kolei 
wśród krzewów azalii pontyj- 
skiej (Azalea pontica) na osi 
pałacu stoi kamienny słup na
grobny z początku XVIII w., z 
wyrytym na jego powierzchni 
krzyżem dwuramiennym, wer
setem z Koranu w języku arab
skim i greckim oraz datą „1121” 
według hidżry (1709 r.); słup ten 
pochodzi z Krymu.
W centralnej części najstarsze
go założenia ogrodowego, na 
skrzyżowaniu osi głównej i po
przecznej, znajduje się niewiel
kich rozmiarów dziedziniec 
wewnętrzny. W jego rogach, 
przy wejściu z głównej alei do 
pergoli ustawione są cztery po
sągi, tzw. baby kamienne z X- 
XI w. Przedstawiają one wyo
brażenia kultowe koczowni
czego ludu pochodzenia ture
ckiego - Połowców (Pieczyn- 
gów), zasiedlających w XII i 
XIII w. stepy czarnomorskie; 
dawniej rzeźby te stały na kur
hanach. Upamiętnili je w swych 

utworach i dziełach: Włady
sław Broniewski, Jan Cybis, Xa- 
wery Dunikowski i inni. Przez 
małe altanki wchodzi się do 
środka wielkich prostokątnych 
kwater szpalerowych, pocię
tych siecią dróżek na trawniki i 
różanki, gdzie stoją dwie smu
kłe kolumny toskańskie. Na 
szczycie jednej umieszczona 
jest sowa, zaś na drugiej - orzeł 
wyrzeźbiony w białym marmu
rze.
Drzewostan ogrodów Niebo
rowa jest stosunkowo bogaty. 
Na około 3 tysiące okazów 
drzew i kilka tysięcy egzempla
rzy krzewów składa się około 
100 gatunków i odmian. Są to 
głównie: lipy, klony, topole, 
świerki, graby, kasztanowce, 
dęby, jesiony, wierzby, modrze
wie i olchy - gatunki rodzime i 
obcego pochodzenia. Ich udział 
liczbowy jest różny, ale wszyst
kie odgrywają istotną rolę w 
kompozycji założenia. Z krze
wów ozdobnych należy wymie
nić: lilak turecki, forsycje, pi- 
gwowce japońskie, azalie pon- 
tyjskie, rododendrony i glicy
nie. Warto dodać, że nieboro- 
wskie ogrody są też miejscem 
stałego lub czasowego wystę
powania bogatej fauny. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
różnorodność ptaków, związa
na z dziuplami w starych drze
wach oraz skrzynkami lęgowy
mi. Otwarte tereny oraz dużo 
obficie kwitnących roślin 
sprzyjają występowaniu prze
bogatej fauny owadów, w tym 
najłatwiej zauważalnych moty
li.
Od początku lat trzydziestych 
XIX w. ogrody Nieborowa tra
ciły swój pierwotny charakter, 

stawały się mniej zadbane, a 
stan ich permanentnie pogar
szał się. Odbudowa i częściowa 
rekonstrukcja całego założenia 
ogrodowego, dokonana w la
tach 1948-1951 przez prof. 
Gerarda Ciołka, przywróciły

całości czytelność pierwotnego 
układu przestrzennego oraz 
jego charakter i styl.
Opuszczając Nieborów, wy
chodzimy bramą główną, od 
której na lewo prowadzi droga 
do Arkadii i Łowicza. Do tej 
pierwszej miejscowości towa
rzyszy nam aleja lipowa, wysa
dzona przed prawie 200 laty (o- 
koło 1770 r.). Aleja ta ma około 
7 km długości. Rośnie na niej 
około 900 lip drobnolistnych 
(Tilia cordata). Wiele z lip osią
ga ponad 3 m obwodu w pierś- 
nicy. Aleja stanowi ważny ele
ment estetyczny i ekologiczny 
w tym typowym krajobrazie 
rolniczym (przed kilku laty pra
ce konserwatorskie prowadził 
tu Zakład Zadrzewień, Zieleni i 
Rekultywacji Ligi Ochrony 
Przyrody w Łodzi). Po obu 
stronach lipowej alei według 
Leopolda Staffa „ściele się chel- 
mońskie pole".

Jan T. Siciński 
Leszek Kucharski

Park Jordana 
w Krakowie

W 1989 r. minęła setna rocznica 
otwarcia najstarszego w Polsce 
i jednego z pierwszych w świę
cie parku zabaw dla dzieci i 
młodzieży - parku Jordana w 
Krakowie. Park ten założony 
został przez krakowskiego le
karza, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz wielkiego 
społecznika i pedagoga, dokto
ra Henryka Jordana (1842— 
1907). Znajduje się nie opodal 
centralnej części miasta, w ob
rębie ulic: al. 3 Maja, oddziela
jącej park od Błoń krako
wskich, Reymana od zachodu, 
Reymonta od północy oraz 
przy terenach należących do 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
od wschodu. Obecnie otoczony 
metalowym parkanem park 
zajmuje powierzchnię 22,5 ha, 
podczas gdy pierwotnie - jako 
typ parku krajobrazowego z 
nieregularną siecią ścieżek i 
alej, klombami i rozległymi 
trawnikami - miał zaledwie 10 
ha powierzchni. 

Park powstał na terenie krajo
wej wystawy przemysłowo-rol
niczej z 1887 r. Komitet wysta
wy zagospodarował wówczas 
ten teren na prowizoryczny o- 
gród, z drogą do głównego pa
wilonu i ścieżkami do ozdob
nych kiosków. Zasadzono wte
dy 2400 drzew i wykonano 
klomby z krzewami i darnią. Po 
zakończeniu wystawy więk
szość właścicieli zabrała stąd 
swoje pawilony, jednak niektó
rzy pozostawili je miastu. W 
kwietniu 1888 r. doktor Jordan 
przystąpił do prac przy „orga
nizowaniu ogrodu”. Zaraz po 
sporządzeniu planów, wykona
nych przez ówczesnego plani
stę krakowskiego Bolesława 
Małeckiego, rozpoczęto prace 
przygotowawcze: wytyczano 
ścieżki, kopano doły, odmierza
no boiska, porządkowano stare 
chodniki i zakładano nowe. 
Rozpoczęto też sadzenie kilku
dziesięciu tysięcy drzewek o- 
trzymanych od księcia Adama
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Lubomirskiego z Niżyńca; wy
korzystano również drzewo
stan wystawy. Po całorocznej 
intensywnej pracy przy urzą
dzaniu ogrodu wybudowano 
boiska sportowe oraz sprowa
dzono najpotrzebniejszy sprzęt 
gimnastyczny. Wiosną 1889 r. 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
parku.
Plan parku przypominał swym 
kształtem trójkąt, którego pod
stawę wyznaczał dawny lewy 
brzeg Rudawy, płynącej wtedy 
wzdłuż Błoń (na odcinku obec
nej al. 3 Maja). Lewy bok tego 
trójkąta graniczył z torem wyś
cigowym, a prawy stykał się z 
fortyfikacjami. Do ogrodu 
wiodła tylko jedna droga - 
przez drewniany most na Ru- 
dawie. Na bramie wejściowej 
widniał napis: „Miejski Park 
Dra Jordana”. Przy wejściu 
znajdował się plan ogrodu uła
twiający sprawne poruszanie 
się po parku. Od bramy w linii

1. Plan parku z początku lat 
dziewięćdziesiątych XIX w.
2. Fragment parku Jordana 
przed 1939 r. 

prostej biegła aleja główna dłu
gości 217 m, szerokości 9 m. Po 
prawej stronie tej alei, przy sa
mym wejściu do parku znajdo
wał się nieduży domek dozorcy, 
po lewej zaś stronie były trzy 
tablice informacyjne.
Aleja główna dochodziła do 
koła o promieniu 23 m, stano
wiącego punkt centralny parku 
i jedną z najważniejszych jego 
ozdób. Środek tego koła zaj
mowało okazałe drzewo oto
czone klombami krzewów, 
dookoła których biegła ścieżka. 
Przy ścieżce tej, wśród grabo
wego żywopłotu planowano u- 
mieścić na kamiennych postu
mentach 45 popiersi zasłużo
nych Polsce pisarzy, artystów i 
bohaterów narodowych. Ich 
wykonanie doktor Jordan zlecił 
trzem krakowskim rzeźbia
rzom. Celem wyeksponowania 
popiersi w części centralnej 
parku wykonano duży krąg 
zwany „kołem pomnikowym”, 
przy którym miało stać 16 
pomników oraz siedem mniej
szych kręgów, rozmieszczo
nych wokół dużego.
Osiem pierwszych rzeźb dłuta 
Alfreda Dauna stanęło w parku 
już w 1889 r. Były to popiersia: 
Jana Długosza, Jana Kochano-
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3. Pomnik dra Henryka Jordana 
w kręgu centralnym
4. Fragment głównej alei pro
wadzącej do wyjścia
5. Fragment alei bocznej w za
chodnie, części parku
6. Fragment obecnego planu 
parku Jordana; czarne kółka o- 
znaczają pomniki

(zdjęcia: 3-5 - Stanisław Kuciel)

wskiego, Jana Zamojskiego, ks. 
Piotra Skargi. Stefana Czarnie
ckiego. Jana Tarnowskiego, 
Mikołaja Kopernika i Tadeu
sza Kościuszki. W 1894 r. przy 
ścieżce w „kole pomnikowym” 
znajdowało się 16 popiersi. Po
sągi te. wykonane w białym 
marmurze kararyjskim, były 
dziełem wspomnianego już 
wcześniej Alfreda Dauna oraz 
Tadeusza Błotnickiego i Mi
chała Korpala; popiersie Kon
stantego Ostrogskiego wyko
nał Stanisław Lewandowski. 
Wszystkie pomniki rozmiesz
czone zostały w porządku 
chronologicznym, według dat 
śmierci przedstawianych przez 
nie osób.
Od tego koła - przywołującego 
na pamięć najpiękniejsze karty 
dziejów ojczystych - rozcho
dziło się siedem ścieżek do 
siedmiu kół mniejszych, z któ
rych każde planowano ozdobić 
czterema popiersiami. Kręgi te 
miały nosić nazwy popiersi na 
nich ustawionych, np. hetma
nów, królów, twórców, bohate
rów narodowych. Również w 
1894 r. przybyły dwa popiersia: 
Kazimierza Pułaskiego i Jana 
Henryka Dąbrowskiego.

Na prawo od środka alei głów
nej wiodła ścieżka do kamien
nych schodków, którymi do
chodziło się do zagłębienia 
(dawny staw), pokrytego bujną 
trawą. Takie same kamienne 
schodki prowadziły na wysep
kę, na której wznosiło się na 
cokole marmurowym otoczone 
wiązami popiersie Tadeusza 
Kościuszki, zwróconego twa
rzą w stronę swego kopca. Ze 
środka alei głównej rozchodzi
ły się prostopadle dwie ścieżki. 
Pierwsza z nich prowadziła w 
prawo, na boisko krążnika, dru
ga zaś - na lewo, do altany oto
czonej klombami świerkowy
mi, gdzie podczas festynów u- 
rządzanych w parku przygry
wała muzyka. W pobliżu wzno
sił się obszerny drewniany pa
wilon pokryty papą. Opodal 
widać było mniejszy budynek, 
zwany powszechnie dzwonni
cą, gdyż z jego szczytu dzwo
nek ogłaszał początek, zmianę, 
zakończenie zabaw i ćwiczeń 
oraz zamknięcie ogrodu. W bu
dynku tym mieściła się także 
pracownia, w której wyrabiano 
nowe i naprawiano stare przy
rządy gimnastyczne. Część 
środkowa parku koło alei i 
pomników była przeznaczona 
dla przechadzających się, re
sztę zajęły boiska dla zabaw i 
ćwiczeń młodzieży. Boiska te 
ciągnęły się wokół ogrodu, po
czynając od lewej strony od 
wejścia, i oznaczone były licz
bami porządkowymi od I do 
XII.
Stopniowo w parku ustawiano 
kolejne popiersia. W 1901 r. 
znajdowały się tu już 32 rzeźby, 
m.in. Juliana Ursyna Niemcewi
cza i Adama Mickiewicza. W 
roku śmierci doktora Jordana 
(1907) stały już 44 popiersia.
W latach osiemdziesiątych XIX 
w. park nawiedziła dwukrotnie



klęska powodzi. W tym też ok
resie wybuchł pożar pawilonu 
głównego. Mimo tych przeciw
ności park nadal był starannie 
utrzymywany i stale się rozwi
jał. Jednak po śmierci założy
ciela, kiedy w 1907 r. park do
stał się pod wyłączny zarząd 
gminy miasta Krakowa, zaczął 
stopniowo zmieniać swój wy
gląd i działalność, która, nieste
ty, stopniowo zamierała. Jesz
cze w 1914 r. pośrodku koła 
pomnikowego ustawiono na 
granitowym cokole pomnik 
doktora Jordana, ufundowany 
przez społeczeństwo Krakowa, 
wykonany w brązie według 
projektu Jana Szczepkowskie
go.
Funkcjonowanie parku prze
rwane zostało wybuchem pier
wszej wojny światowej. Kwa
terujące w Krakowie wojsko 
austriackie zniszczyło boiska, 
zieleńce i drzewostan. Przypu
szcza się, że w tym okresie 
zniszczone też zostały niektóre 
popiersia i postumenty, co spo
wodowało zmiany w ich usta
wieniu. W okresie międzywo
jennym z niewiadomych powo
dów pierwotne postumenty zo
stały zastąpione nowymi o u- 
proszczonej formie oraz gor
szych proporcjach; 16 takich 
postumentów zachowało się do 
dzisiaj. Prawdopodobnie w tym 
samym czasie wymieniono też 
postument pod popiersiem Ta
deusza Kościuszki.
Czas drugiej wojny światowej 
okazał się dla parku jeszcze 
gorszy. Na bramie parku Jorda
na widniał wówczas napis: 
„Nur fur Deutsche". Urządzając 
kompleks stadionów dla Hit- 
ler-Jugend, Niemcy wykopali 
drzewa w parku i przesadzili je 
w pobliże stadionu. Piękny sta
rodrzew wycięty został niemal 
w całości, zaś odsłonięte w ten 
sposób pomniki okupanci za
mierzali zniszczyć. Rozkruszo- 
ne marmurowe popiersia pol
skich bohaterów narodowych 
miały stanowić materiał na 
bieżnie sportowe „ich stadio
nu”. Te podejrzane prace zau
ważył właściciel zakładu ka
mieniarskiego, były wychowa
nek doktora Jordana, Franci
szek Łuczywo, który wykupił 
od Niemców 22 popiersia bo
haterów narodowych oraz 
pomnik doktora Jordana. Po
zostały sprzęt i urządzenia par
ku. m.in. budynki oraz boiska 
doszczętnie wówczas zdemolo
wano i przekształcono cały te

ren na park publiczny, dostęp
ny tylko dla Niemców.
Po zakończeniu drugiej wojny 
pan Łuczywo zgłosił władzom 
miejskim chęć oddania urato
wanych popiersi. Władze przy
jęły jednak tylko niektóre pom
niki, pozostałe uznając za 
nieodpowiednie do ekspono
wania. Odtworzono wówczas 
na wzór dawnego założenia 
centralne koło pomnikowe, w 
którym umieszczono 12 po
piersi na starych postumentach. 
Dopiero w latach sześćdziesią
tych odtworzono brakujące 
cztery popiersia w kole pomni
kowym. Wykonane one zostały 
przez rzeźbiarki: Zofię Balce- 
rowicz-Dzielińską i Danutę 
Dzielińską. Pozostałe osiem o- 
calałych pomników ustawiono 
na nowych postumentach w 
parku przy bocznej alejce. Są 
to popiersia m.in. Mikołaja Ko
pernika, Tadeusza Reytana, 
Piotra Skargi i ks. Augustyna 
Kordeckiego.
Obecnie park zasadniczo zmie
nił swój wygląd. Jego układ 
kompozycyjny: drzewostan i 
komunikacja wewnętrzna mają 
charakter swobodny, krajobra
zowy, przy czym fragment 
wejściowy (aleja główna z ron
dem przetrwała do dnia dzisiej
szego bez większych zmian) 
nosi cechy rozwiązania neokla- 
sycystycznego. Szata roślinna 
parku jest dziś niestety znacz
nie zubożona. Większą część o- 
grodu stanowią stare tereny 
parkowe (od strony południo
wej i wschodniej) z przewagą 
starodrzewia. zaś w części pół
nocno-zachodniej, dołączonej 
do parku w okresie znacznie 
późniejszym, znajdują się ot
warte polany trawiaste.
Zespół pomników w parku o- 
bejmuje obecnie jedynie wyżej 
wspomnianych 25 marmuro
wych popiersi oraz osobno usy
tuowane w pobliżu wejścia 
głównego popiersie Tadeusza 
Kościuszki. Krąg centralny 
parku składa się z dwóch koli
stych alejek, połączonych ze 
sobą ośmioma dróżkami, po
między którymi znajdują się 
trawniki z klombami kwiato
wymi. Cały krąg otacza szpaler 
grabowy, przerwany w miejs

cach wylotu czterech alejek 
głównych. W szpalerze wycięte 
są nisze, w których usytuowano 
parami 16 popiersi zwróconych 
frontem do środka kręgu. Po
środku kręgu, w centrum okrą
głego trawnika stoi uratowany 

pomnik doktora Henryka Jor
dana.
Na terenie parku znajduje się 
obecnie również kilka budyn
ków. Obiektem dominującym 
jest pawilon „Jordanówka”, po
pularnie zwany „okrąglakiem”, 
usytuowany po lewej stronie 
od wejścia głównego, w miejs
cu pochopnie zburzonego w 
1967 r. pawilonu o tej samej na
zwie. Po przeciwnej stronie alei 
głównej usytuowany jest parte
rowy budynek Krakowskiej 
Dyrekcji Zieleni, mieszczący 
biura i zaplecze dla pracowni
ków opiekujących się zielenią 
ogrodu. W części zachodniej 
od strony al. 3 Maja w pobliżu 
sadzawki parterowy pawilon 
zajmuje Ośrodek Sportu i Re
kreacji „Krakowianka”. Mieści 
się w nim wypożyczalnia sprzę
tu sportowego, szatnie i bufet, 
czynne jedynie w sezonie let
nim. Pozostałe tereny parku 
przeznaczone zostały na boi
ska, place zabaw, łąki i alejki 
spacerowe.
Park Jordana zmienił też całko
wicie swój charakter. Mimo że 
od 1957 r. działa Towarzystwo 
Parku im. Dr. Henryka Jordana,

czyniące starania o nawrót do 
tradycji jordanowskich, nadal 
nie wznowiono tu codziennej 
działalności wychowawczej; 
odbywają się jedynie okazjo
nalnie imprezy kulturalno-re
kreacyjne. Obserwowana od lat 
degradacja terenów zielonych, 
w tym również historycznych 
założeń ogrodowych i parków 
zabytkowych, sugeruje potrze
bę rychłego objęcia komplek
sową opieką konserwatorską 
tego właśnie obiektu. Tym bar
dziej że przed dwoma laty ten 
zabytkowy park spotkało duże 
wyróżnienie. Otóż Międzyna
rodowa Rada Zabytków i 
Miejsc Zabytkowych ICO- 
MOS, w ramach prowadzonej 
akcji wyznaczania zabytko
wych parków w całej Europie, 
umieściła na liście propozycji 
wśród ogrodów z Polski właś
nie park Jordana obok takich 
zabytkowych zespołów ogro- 
dowo-parkowych. jak: Łańcut. 
Klemensów. Wilanów, Łazien
ki, Arkadia, Gołuchów, Roga- 
lin, Oliwa, Kórnik, Planty kra
kowskie oraz Nieborów.

Joanna Kuciel

M ściwojów

Historia Mściwojowa - w po
bliżu drogi Luboradz-Jawor w 
woj. legnickim - sięga połowy 
XVII w., kiedy wieś o nazwie 
Profen (Mściwojów) zmieniła 
właściciela. W 1642 r. majątek 
wraz z istniejącym już od około 
100 lat dworem nabył od do
tychczasowych posiadaczy von 
Bibranów - Otto von Nostitz, 
właściciel pobliskiego Lubora- 
dza (Lobris), starosta księstwa 
świdnicko-jaworskiego. Nie 
wiadomo dokładnie, dlaczego 
Otto von Nostitz założył ogród 
i park w Mściwojowie, a nie 
przy luboradzkim pałacu, prze
budowywanym właśnie (lata 
1650-1660) na wspaniałą rezy
dencję. Prawdopodobnie istnie
jący tam duży folwark i płaski, 
nieciekawy teren zadecydowa
ły o umieszczeniu założenia 
parkowego w okolicy o uroz
maiconej konfiguracji terenu. 
Otto von Nostitz rozbudował 
dwór mściwojowski, będący 
przedtem budynkiem jedno- 
przestrzennym, dodając mu 

skrzydła wschodnie oraz po
łudniowe. Pomieścił w nim bi
bliotekę wraz z herbarium. 
Dwór służył też zapewne ce
lom administracyjnym, mie
szkał w nim bowiem zarządca 
utworzonego obok folwarku. 
Forma budynku i skromny wy
strój elewacji również świad
czą o podrzędności dworu w 
Mściwojowie w stosunku do 
rezydencji w Luboradzu.
Założenie ogrodowo-parkowe, 
utworzone w latach 1656-1657 
rozciągało się na wschód i po
łudnie od dworu, zajmując po
wierzchnię 6,5 ha. Od północ
nego zachodu teren ograniczał 
mur cmentarza przykościelne
go, od zachodu zabudowania 
folwarczne. Granice: wschod
nią, południową i południowo- 
zachodnią wyznaczał mur ka
mienny, zachowany do dziś nie
mal w całości.
W części ogrodowej, położonej 
na wschód od dworu, znajdo
wał się staw w kształcie zbliżo
nym do kwadratu o ściętych
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narożach, którego brzegi u- 
mocnione były kamieniem pol
nym. Pośrodku stawu utworzo
no niedużą wysepkę, a na niej 
pawilon ogrodowy, który w 
XVIII w. zastąpiono ośmio- 
boczną budowlą z arkadami, 
zwieńczoną kopułą. Na północ 
od stawu znajdował się parter 
ogrodowy, mający kształt pro
stokąta, założony na splanto- 
wanym terenie. Najprawdopo
dobniej był to ogród kwatero
wy, w którym uprawiano rośli
ny niskopienne, głównie egzo
tyczne (według zapisków kro
nikarzy). Dziś na terenie o- 
zdobnego ogrodu urządzone 
jest boisko szkolne. Na połud
nie od zabudowań gospodar
czych znajdował się też ogród 
warzywny, wykorzystywany 
jeszcze w XIX w.
Część ogrodową od parkowej 
oddzielała rzeczka Wierzbiak, 
płynąca równoleżnikowo z za
chodu na wschód. W granicach 
założenia przez rzeczkę prze
rzucono pierwotnie cztery 
mostki kamienne, wsparte na 
arkadach. Do dziś zachowały 
się jedynie dwa. W części ogra
niczonej ciekiem wodnym i mu- 
rem, stanowiącym południową 
granicę założenia, znajdował 
się najprawdopodobniej bo- 

skiet (zwarty masyw drzew wy
sokopiennych i krzewów, ujęty 
w ściany żywopłotów) ze zwie
rzyńcem i park, przedzielony a- 
lejami, prowadzącymi na 
szczyt wzniesienia. Poza mo
rem parku, od strony południo
wej, na zboczu góry zwanej 
Winną (Weinberg) rozpoście
rała się rozległa winnica, nale
żąca również do majątku mści- 
wojowskiego. Do niedawna na 
szczycie Winnej Góry widocz
ne były jeszcze ruiny pawilonu, 
spełniającego funkcję tłoczni 
winnych gron i miejsca degu
stacji wyrobów winnicy.
W XVIII w. założenie mściwo- 
jowskie zostało rozbudowane, 
powstały nowe obiekty, funk
cjonalnie związane z ogrodem. 
Były to: oranżeria i wozownia 
(?) lub budynek teatru ogrodo
wego (?) o identycznych, prze- 
prutych arkadami elewacjach 
oraz budynek ogrodniczy. Dziś 
jeden z obiektów przebudowa
ny jest na mieszkania, w drugim 
znajdują się magazyny i sklep. 
O mściwojowskim parku już 
wkrótce po jego założeniu pi
sano pełne zachwytu słowa. I 
tak w 1689 r. Fryderyk Lucae, 
chwaląc śląskie ogrody, zalicza 
go do najznakomitszych i po? 
równuje z ogrodami Hochber-

2

gów w ich rezydencjach w 
Pełcznicy i Cierniach. Nicolaus 
Henelius, opisujący na przeło
mie XVII i XVIII w. rezydencję 
mściwojowską, chwali rozmai
tość egzotycznych drzew i 
krzewów. Nieznany autor w ja
worskim czasopiśmie z 1811 r. 
porównuje ogród w Mściwojo
wie do ogrodów Le Notre'a: pi- 
sze o drzewach wycinanych w 
figury, chodnikach i alejach, 
rzeźbach alegorycznych, grocie 
ogrodowej (pawilon?), urzą
dzeniach wodnych, fontannie

1. Zniszczony dwór z XVI—XVII 
w.; w głębi wieża kościoła
2. Oranżeria z XVIII w., obecnie 
mieszkania
3. Pawilon ogrodowy („Lust- 
haus") z XVII w.
4. Dom ogrodnika, obecnie kur
nik
5. Pawilon z XVIII w. na wyspie
6. Jeden z zachowanych ka
miennych mostków na rzece 
Wierzbiak

(zdjęcia: Leszek Dobrzyniecki)
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głównej (?). rzeźbie Diany z ro
giem, pawilonie na Winnej 
Górze. W 1813 r. J.G.Biisching 
wspomina, że do ogrodu ludzie 
ciągną z daleka, aby go podzi
wiać. Wymienia tarasy, staw, o- 
ranżerię i cieplarnię. Wreszcie 
O.Koischwitz w 1910 r. podaje, 
że w parku rosło pięć tulipa
nowców i że z Luboradza do 
Mściwojowa prowadziła cieni
sta aleja.
Z dawnego założenia zachowa
ły się do naszych czasów: ścia
ny magistralne dworu, część 
pawilonu ogrodowego, tzw. 
Lusthausu w narożniku północ
no-wschodnim, staw z wyspą, 
ziemny taras na zboczu północ
nym Winnej Góry, gdzie praw
dopodobnie urządzony był bo- 
skiet. mur okalający ogród i 
park, parter ogrodowy oraz 
dwa kamienne mosty na rzece. 
Czytelność założenia i stosun
kowo spora liczba zachowa
nych elementów oryginalnych 
jest, jak sądzę, w dużej mierze 
wynikiem tego, że Mściwojów 
do czasów drugiej wojny świa
towej należał do tej samej ro
dziny, która w połowie XVII w. 
stała się jego właścicielem. 
Przez blisko 40 lat park w 
Mściwojowie pozostawał w za
pomnieniu, aż w 1982 r. gmina, 
będąca użytkownikiem obiektu, 
zdecydowała się na jego rewa
loryzację. Prace, zaprojekto
wane przez wrocławski Bl- 
PROZET, a wykonywane przez 
Zakład Zadrzewień, Zieleni i 
Rekultywacji w Głogowie mia

ły objąć: oczyszczenie i napra
wę brzegów stawu, wykonanie 
schodków w cembrowinie, na
prawę mostków, wykonanie 
dróg parkowych, odbudowę 
pawilonu na wyspie (kopuła), 
zagospodarowanie parteru o- 
grodowego na boisko oraz inne 
prace porządkowe i zabezpie
czające. m.in. w drzewostanie 
parkowym i przy murze gra
nicznym. Większość z nich do
czekała się realizacji w 1987 r.. 
jakkolwiek ich jakość pozosta
wiała wiele do życzenia. Nadal 
jednak nic się nie dzieje przy 
pawilonie na wyspie, choć zo
stał wykonany projekt tech
niczny odbudowy jego kopuły. 
Szkoda, bo staw z wyspą i pa
wilonem - to najciekawszy, 
najbardziej malowniczy akcent 
całego założenia. Żałować też 
wypada, że równocześnie z 
projektem rewaloryzacji parku 
nie powstał projekt zabezpie
czenia murów dworu, np. jako 
tzw. trwałej ruiny.
Park w Mściwojowie jako re
likt sztuki ogrodowej z XVII w. 
powinien doczekać się wreszcie 
należnego mu zainteresowania 
ze strony mieszkańców wioski, 
którą ozdabia, i władz loka
lnych. Odpowiednio zagospo
darowany i pielęgnowany 
mógłby przecież stać się wspa
niałą atrakcją turystyczną, 
zwłaszcza że leży niedaleko u- 
częszczanego szlaku Jawor- 
Strzegom.

Dorota Bocheńska

L osy parków 
J wiejskich

Parki wiejskie - to część kultu
rowego dorobku narodowego. 
Dokumentują one i przecho
wują cenne wartości historycz
ne. Są układami przestrzenny
mi złożonymi z elementów 
przyrodniczych i planistyczno- 
architektonicznych.
Na obszarze obecnego woje
wództwa skierniewickiego 
znajdowało się w przeszłości o- 
koło 170 dworów otoczonych 
parkami. Do dzisiaj zachowało 
się z nich nie więcej niż 150. Z 
powodu braku konserwacji i o- 
pieki około 70% parków jest 
stale niszczonych i ulega dewa
stacji. Najbardziej zagrożone 

są małe i mniej znane obiekty. 
Przykładem tego są trzy wy
mienione poniżej.

Brzozów. Park dworski w 
Brzozowie jest obiektem nie
dużym, o powierzchni 4,5 ha. 
Położony jest w odległości 16 
km na południe od Skierniewic, 
w gminie Skierniewice. Zabyt
kowy, klasycystyczny dwór o- 
taczają resztki ogrodu. Dwór 
zbudowano przed 1819 r. dla 
Franciszka Liberackiego, właś
ciciela dóbr Brzozów. Park po
wstał prawdopodobnie w pier
wszej połowie XIX w., przebu
dowany w drugiej połowie XIX
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1. Brzozów, zaniedbane stawy 
w parku
2. Trzcianna, droga prowadząca 
do parku z resztkami bramy 
wjazdowej
3. Nowy Dwór, odrestaurowany 
malowniczy dworek, w tle wi
doczne baraki

(zdjęcia: Leszek Kucharski)
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w. Dobra Brzozów często 
zmieniały właścicieli, przed 
drugą wojną był nim Stanisław 
Sędzikowski. Dzisiaj obiekt 
jest także własnością prywat
ną.
Park jest bardzo zniszczony, 
kompozycja nieczytelna. Wy- 
daje się, że było to typowe dla 
Polski środkowej założenie 
krajobrazowe, skomponowane 
głównie z rodzimych gatunków 
drzew i krzewów. Z dawnego 
założenia zachowało się do dzi
siaj jedynie kilkadziesiąt ład
nych i zdrowych jeszcze drzew 
(kasztanowce, brzozy, klony) 
oraz resztki tzw. małej archi
tektury ogrodowej (fragment 
bramy wjazdowej, kawałki 
dawnego ogrodzenia).
Już przed drugą wojną majątek 
chylił się ku upadkowi. Po woj
nie parku i dworku nie pielęg
nowano. Dworek niszczeje, 
choć nadal jest zamieszkany, 
park zaś zamienił się w dziki, 
trudny do przebycia gąszcz sa- 
mosiewnych olsz, klonów, robi
nii i bzu czarnego. W zachod
niej części parku znajduje się 
system stawów, niegdyś zasila
nych wodą z pobliskiej rzeczki. 
Nie oczyszczane stawy zarasta
ją krzewami i turzycami. Jest to 
jedyny fragment parku, który 
można jeszcze odtworzyć 
zgodnie z pierwotnym planem. 
Stawy po odbudowaniu mogą 
w przyszłości być wykorzysta
ne do towarowej hodowli ryb.

Pozostałej części parku nie da 
się zrekonstruować. Pilnie trze
ba usunąć tu samosiew i chwa
sty, uporządkować trawniki. 

wytyczyć nowe drogi. Kępy 
starych drzew będą znakomitą 
oprawą dla zabytkowego 
dworku, a w przyszłości powin
ny znaleźć właściwe miejsce w 
nowym urządzeniu parku.

Trzcianna. Park leży w odle
głości około 2 km na południe 
od Kamionu i około 10 km na 
wschód od Skierniewic, w gmi
nie Kawęczyn Nowy. Jest to o- 
biekt stary, kilkakrotnie prze
budowywany. Resztki, które 
zachowały się do czasów obec
nych, świadczą o jego regula
rnym układzie. Czas powstania, 
usytuowanie i styl dworku oraz 
pozostałości parku wskazują, 
że był to ogród klasycystyczny, 
prawdopodobnie powstały na 
zrębach jeszcze starszego, tak
że regularnego założenia. 
Kompozycja układu jest słabo 
czytelna. Można jedynie 
stwierdzić, że było to założenie 
w kształcie prostokąta, we
wnątrz którego znajdował się 
drugi prostokąt otaczający 
dwór. Klasycystyczny dwór 
zbudowano około 1820 r. dla 
rodziny Trzcińskich; Trzcianna 
od lat była ich rodową siedzi
bą.

Obiekt jest bardzo zniszczony. 
Zarówno dwór, jak i otaczają
ca go zieleń wymagają szyb
kich i gruntownych zabiegów 
rewaloryzacyjno-pielęgnacyj- 
nych. Jedynymi świadkami 
dawnej świetności majątku są 
sędziwe lipy, dęby, graby i dwa 
cisy. Drzewa te uznano za 
pomniki przyrody. Zachowały 
się resztki zabudowań gospo

darczych (brama wjazdowa, 
piwnice, stodoła). Przez wszyst
kie lata powojenne obiekt był 
własnością prywatną. Właści
ciele często zmieniali się, co nie 
było korzystne dla zabytku. 
Długoletni brak konserwacji i 
prowadzenie rabunkowej gos
podarki w parku doprowadziły 
do krytycznego stanu. Szczątki 
zaniedbanego parku i szkielet 
dworku, zamiast zdobić, szpecą 
okolicę. Na tym tle groteskowo 
prezentują się tabliczki przybi
te do starych drzew - pomni
ków przyrody oraz tablica in
formująca o zabytkowym cha
rakterze obiektu. Dziwić też 
może, że obecny właściciel roz
począł rekonstrukcję założenia 
ogrodowego od posadzenia w 
chwastach kilku egzemplarzy 
egzotycznych cyprysików i ja
łowców.

Nowy Dwór. Pozostałości zało
żenia ogrodowego w Nowym 
Dworze, gmina Kawęczyn 
Nowy, leżą w odległości około 
1 km na wschód od szosy Rawa 
Mazowiecka - Skierniewice i 
około 13 km na południowy 
wschód od Skierniewic. Przed 
wojną dobra Nowy Dwór nale
żały do rodziny Okęckich. O 
historii zabudowań dworskich 
nie wiemy nic, a o genezie par
ku niewiele. Powstał on w dru
giej połowie XIX w. W 1926 r. 
Stefan Celichowski opracował 
projekt nowego ogrodu o cha
rakterze krajobrazowym. Do 
dziś pozostało z niego zaledwie 
kilka skupin drzew oraz prze
piękna aleja lipowa prowadzą
ca do dworu. Dwór zajmował 
miejsce centralne i uprzywile
jowane. Zbudowano go na wy
sokiej skarpie doliny Rawki 
tak, by wraz z otaczającą go 
zielenią był dobrze widoczny 
zewsząd i prezentował się god
nie.

Użytkownikiem i właścicielem 
obiektu od lat jest Gospodars
two Doświadczalne Instytutu 
Kwiaciarstwa w Skierniewi
cach. Dworek odrestaurowano, 
wygląda ładnie; mieszczą się tu 
biura Instytutu. W pobliżu 
dworu jest mnóstwo drewnia
nych szop, kurników, piwnic i 
komórek, które wybudowali 
dla swych potrzeb pracownicy 
zatrudnieni w Instytucie. Obec

nie trwa remont dawnych 
czworaków, w związku z tym w 
środku parku „wyrósł” barak 
mieszkalny dla wykwaterowa
nych z czworaków ludzi. Obec
ny użytkownik zadbał o dawne 
budynki dworskie, ale zupełnie 
zaniechał konserwacji zieleni. 
Jej dewastacja rozpoczęła się 
w zasadzie już w latach pięć
dziesiątych, kiedy na terenie 
parku wybudowano duże boi
sko sportowe.
Los budynków nie budzi obaw, 
ale prawdopodobnie nie da się 
już odtworzyć dawnego zało
żenia ogrodowego. Należałoby 
otoczyć opieką chociaż stare 
drzewa, przeprowadzić konse
rwację zabytkowej alei lipowej 
i wkomponować tę zieleń w 
nowe założenie. Widok odno
wionego i naprawdę pięknego 
dworu pośród szop, bałaganu i 
niechlujnej zieleni budzi 
sprzeczne odczucia.

★ ★ ★

Ochrona i pielęgnowanie par
ków wiejskich nie powinny być 
rozumiane jako cel sam w so
bie. Chodzi przecież nie tylko o 
to. aby park istniał, ale też o to, 
aby dobrze służył społeczeńs
twu i zaspokajał określone po
trzeby. Odpowiednio pielęgno
wany park powinien być ozdo
bą okolicy. Może też niekiedy 
przynosić właścicielowi zysk 
(hodowla ryb. koni, usługi tury
styczne). Minimalny program 
ochrony dla każdego parku to: 
1) zachowanie nienaruszalności 
jego granic; 2) uwzględnienie w 
pracach rekonstrukcyjno-pie- 
lęgnacyjnych historycznego 
układu, z zachowaniem stylo
wej kompozycji; 3) niewprowa- 
dzanie nowych gatunków 
drzew i krzewów, chyba że źró
dła historyczne wskazują ina
czej; 4) zakaz lokalizowania 
budynków niezgodnych z jego 
funkcją; 5) zakaz zakładania na 
jego terenie ogólnodostępnych 
boisk sportowych, placów za
baw dla dzieci itp.; 6) zakaz 
przegonu i wypasu bydła; 7) 
konserwacja zieleni i naprawia
nie na bieżąco małej architek
tury ogrodowej.

Maria Kurząc 
Leszek Kucharski
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TO TEZ SĄ ZABYTKI

^5otaniczny

Pierwsze ogrody botaniczne 
dla celów naukowych powsta
wały w związku z odkryciami 
geograficznymi i rozwojem 
nauk przyrodniczych: w 1534 r. 
w Pizie, w 1543 r. we Florencji, 
dwa lata potem w Padwie, w 
1568 r. w Bolonii, w 1585 r. w 
Lejdzie, w Oxfordzie w 1621 r„ 
a w Heidelbergu w 1597 r.
Ogród królewski na wiślanej 
skarpie przy Pałacu Kazimie
rzowskim w Warszawie zało
żony został w pierwszej poło
wie XVII w. i był uznany za 
pierwszy w naszej części Euro
py. Rychło jednak potrzeby 
wyprzedziły życie i trzeba było 
szukać większego terenu. Wy
bór padł na dawne ogrody kró
lowej Bony i Anny Jagiellonki, 
też na skarpie wiślanej, lecz na 
Jazdowie. Tam właśnie w 1818 
r. prof. Michał Szubert prze
niósł ogród spod Pałacu Kazi
mierzowskiego. Popiersie tego 
uczonego zdobi dziś kolekcję 
róż w Ogrodzie Botanicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego 
przy al. Ujazdowskich 4, które
go był dyrektorem.
Dawniej teren ogrodu był 
znacznie większy - między wą
wozem ulicy Agrykola a Bel
wederem oraz Starą Pomarań- 
czarnią w Łazienkach i Wodo- 
zbiorem u podnóża skarpy roz
ciągał się sad drzew ozdobnych 
i owocowych. W innych częś
ciach znalazły się grupy roślin 
służących do nauczania przyro
dy i przedmiotów botaniki sto
sowanej. wykładanych w Szko
le Lekarskiej. Uniwersytecie, 
Szkole Leśnictwa, w szkołach 
średnich. Już w 10 lat po prze
niesieniu ogrodu spod Pałacu 
Kazimierzowskiego kolekcja 
liczyła 5 tysięcy gatunków roś
lin. a w 1824 r. powiększono ją 
dwukrotnie dzięki staraniom 
prof. Szuberta. Niebawem o- 
gród warszawski stał się jed
nym z największych w Europie 
i drugim pod względem wiel
kości oraz znaczenia w Polsce 
po Ogrodzie Botanicznym Uni
wersytetu Jagiellońskiego, któ
ry powstał w 1783 r. Okres 
świetności ogrodu warsza
wskiego trwał stosunkowo 
krótko. Opodal, w Podchorą
żówce sposobili się do czynu 

zbrojnego młodzi patrioci, któ
rzy spod pomnika króla Jana 
III w listopadową noc l#30 r. 
wyruszyli na Belweder. Po stłu
mieniu powstania represje do
tknęły przede wszystkim śro
dowisko akademickie, a ogród 
został zmniejszony do 5 ha.
Po przywróceniu samorządu 
szkolnego w Królestwie Pol
skim w 1862 r. powstała Szkoła 
Główna, obejmując patronat 
nad ogrodem. Niebawem zor
ganizowało się Polskie Towa 
rzystwo Botaniczne, a opieku
nem ogrodu został jego współ
twórca - Zygmunt Wóycicki, 
autor 20-tomowego opisu przy
rody polskiej pt. Obrazy roślin
ności Królestwa Polskiego. Od 
1919 r. przez kolejne 25 lat kie
rował Ogrodem Botanicznym 
prof. Bolesław Hryniewiecki. 
Za jego czasów Ogród stał się 
rzeczywiście własnością pu
bliczną, ulubionym miejscem 
spacerów, a nawet bohaterem 
popularnej piosenki. W 1942 r. 
Ogród połączony z Łazienkami 
został przez okupantów for
malnie zamknięty dla polskiej 
publiczności.
Po Powstaniu Warszawskim 
wszystkie parki i ogrody były 
znacznie zdewastowane. Dzięki 
zabiegom prof. Hryniewieckie
go i innych już w 1946 r. Ogród 
Botaniczny zaczął służyć Uni
wersytetowi, odnowiono kata
log roślin, a w 1953 r. odbudo
wano zespół zabytkowych o- 
biektów Obserwatorium Astro
nomicznego z lat 1820-1824, 
zaprojektowanego m.in. przez 
Piotra Aignera. W 200 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
warto przypomnieć, że w pier
wszą rocznicę tego wydarzenia 
politycznego w Ogrodzie Bota
nicznym zaczęto wznosić 
Świątynię Opatrzności. Ten 
swoisty zabytek - niespełnione 
dzieło Dominika Merliniego i 
Jakuba Kubickiego - został w 
1989 r. uratowany od zagłady. 
Na co dzień, spacerując jego a- 
lejkami czy przechodząc przez 
Ogród do Łazienek, trudno 
zauważyć wiele jego walorów. 
Nasza wiedza przyrodnicza 
jest zazwyczaj skromna, a spe
cjalnych przewodników uła
twiających swoistą turystykę

wadniania kolekcji roślin po 
prostu truje to, co powinno być 
chronione. Fatalny stan szklar
ni i ich systemu ogrzewczego 
sprawił, że trzeba było zlikwi
dować uprawę wielu roślin z 
powodu niemożności osiągnię
cia i utrzymania odpowiednich 
temperatur. Lokalna kotłownia, 
używająca złej jakości węgła 
zatruwa nadal powietrze Ogro
du i części Łazienek, gdyż Uni
wersytet nie ma ponad 6 miliar
dów złotych na podłączenie O- 
grodu do miejskiej sieci cie
płowniczej - od strony ul. Ag
rykola trzeba byłoby wybudo
wać 120 m magistrali ciepłow-

przyrodniczą - jak na lekars
two. Ogród znalazł się obecnie 
w niezwykle trudnym położe
niu z kilku względów. Znajduje 
się on dziś niemal w centrum 
ruchliwej części miasta o walo
rach reprezentacyjnych. Ruch 
drogowy, zwłaszcza spaliny, 
stale zagrażają roślinom, które 
ulegają zniszczeniu. Woda z 
sieci miejskiej używana do na

niczej i węzeł z wymiennika
mi.
Ogród Botaniczny, obiekt re
kreacyjny i kolekcja o dużych 
walorach estetycznych, z tru
dem pełni swą powinność nau
kową - popularyzację wiedzy 
przyrodniczej. Z roku na rok 
maleje liczba odwiedzających - 
rocznie ponad 60 tysięcy wobec 
143 tysięcy przed 15 łaty. Jako
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Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego: 
powierzchnia - 5,16 ha (w tym park ok. 4 ha) 
wzniesienie - 121 m n.p.m.
średnia roczna temperatura - 7,8°C 
średnia rocznych opadów - 555 mm 
gatunków i odmian roślin - ok. 4500

placówka naukowa współpra
cuje z 600 podobnymi na świę
cie, ma bogatą bibliotekę i uni
katową kolekcję muzealną. 
Prowadzone są tu prace nad a- 
klimatyzacją roślin, badania 
systematyczne, badania biolo
gii gatunków ginących, roślin 
rzadkich i inne. Ogród może u- 
dostępniać 500 gatunków na
sion roślin Niżu Srodkowopol- 
skiego.
Kolekcja dostępna publicznoś
ci zgromadzona jest w 15 dzia
łach; od strony al. Ujazdo
wskich znajdują się: dział syste
matyki roślin i roślin użytko
wych. po lewej stronie od wejś

grab zwyczajny, jesion wynio
sły, klon polny, wiąz szypułko- 
wy, jałowiec wirginijski, miło- 
rzęb japoński. Wyleczono też z 
huby korzennej dwa dęby pira
midalne tuż przy wejściu głów
nym do Ogrodu i usunięto 
zmarznięty wielkolistny dąb a- 
merykański oraz kilka starych 
lip.
Kłopoty Ogrodu nie ustają, od 
lat są właściwie takie same. Od 
1965 r. zachowany układ prze
strzenny oraz wiele innych wa
lorów przyrodniczych i histo
rycznych uznano za zabytek 
nauki i kultury polskiej. W reje
strze zabytków m.st. Warszawy 
figuruje pod numerem 9/602 
obok Parku Łazienkowskiego. 
Parku Ujazdowskiego, Ogrodu 
Krasińskich.
Jednym z poważniejszych za
grożeń Ogrodu są... zwiedzają
cy, trudno bowiem upilnować 
pseudokolekcjonerów-amato- 
rów sadzonek i kwiatów. W la

1. Popiersie Michała Szuberta - 
założyciela Ogrodu Botaniczne
go
2. Basen fontanny z XIX w. po 
rekonstrukcji w 1990 r. kryje roz
dzielnię sieci wodnej
3. Dział systematyki roślin
4. Dąb szyputkowy - jeden z 
pomników przyrody, pamiętają
cy początki ogrodu
5. Fragment Świątyni Opatrz
ności po renowacji w 1990 r.
6. Zabytkowa szklarnia z kolek
cją roślin egzotycznych wymaga 
całkowitej wymiany przerdze
wiałej konstrukcji
7. Klasycystyczny budynek Ob
serwatorium Astronomicznego 
UW

(zdjęcia: Tomasz Kowalik) 

cia głównego - dział systema
tyki. a po prawej - różanka, 
dział roślin chronionych oraz 
alpinarium, w głębi kolekcje 
roślin użytkowych, pnączy roś
lin leczniczych i ozdobnych. 
Łącznie w Ogrodzie reprezen
towanych jest 920 roślin liścia
stych. 379 azjatyckich. 69 euro
pejskich, 174 amerykańskich i 
27 kosmopolitycznych, zaś w 
szklarniach 100 gatunków, m.in. 
37 palm. 76 odmian storczy
ków, 215 kaktusów. Najstarsze 
drzewa zostały uznane za pom
niki przyrody - jest ich 10, a 
wszystkie ich ubytki i „rany” 
wyleczone zostały ostatnio 
dzięki pomocy stołecznego 
konserwatora przyrody. Są to: 
dąb szypułkowy, dwa buki 
zwyczajne, dereń właściwy. 

tach 1988-1990 Ogród prze
szedł gruntowne leczenie za
równo kolekcji roślinnych, jak i 
obiektów i urządzeń zapewnia
jących sprawne działanie tej 
placówki. Możemy łatwo do
strzec zabezpieczone przed ko
rozją ogrodzenie i zrekon
struowaną jego podmurówkę 
od strony al. Ujazdowskich. Za
bytkowa. ozdobna fontanna o- 
podal basenów z kolekcją roś
lin wodnych (z ukrytą pod spo
dem rozdzielnią sieci nawad
niającej) będzie niebawem peł
nić swą funkcję. Alejki spacero
we (1200 m.b.) zostały utwar
dzone żwirem i podkładem. 
Jedną z najbardziej kosztow
nych i dezorganizujących dzia
łalność Ogrodu prac było wy
konanie nowej, w miejsce sko

rodowanej, sieci wodnej o łącz
nej długości około 4.5 km. 
Wszystkie działy będą miały 
własne nawilżacze i zraszacze 
(np. w dziale systematyki aż 36 
sztuk), a woda nie będzie zatru
wać roślin.
Wykonano też wiele prac mo
dernizacyjnych. np. przerobio
no dział „biologia roślin”, aby 
ułatwić prowadzenie zajęć dy
daktycznych na temat budowy 
roślin, kwiatów, pokazywać 
sposoby rozsiewania nasion. Po 
prawej stronie od wejścia prze
budowano pergolę. powiększo
no kolekcję różanki. Na skar
pie w głębi posadzono zespól 
płożących się iglaków oraz roś
lin liściastych, aby skarpa u- 
trwaliła się i zarosła.
Do największych przedsię
wzięć należy wybudowanie 
jednej dużej (500 m;) szklarni, 
zamiast czterech małych, trud
nych do obsługi i ogrzania, któ
ra będzie służyła zwiedzającym 
Ogród. Po połączeniu jej z pal- 
miarnią ta ostatnia zostanie po 
raz pierwszy w pełni udostęp
niona publiczności (zapewne 
tylko dwa razy w tygodniu ze 
względu na dobro kolekcji). 
Podobnie poważnym przedsię
wzięciem będzie przebudowa
nie szklarni z XIX w., opartej o 
ścianę budynku dydaktycznego. 
Trzeba ją ratować przed zawa
leniem z powodu korozji kon
strukcji. Konieczna też była 
wymiana systemu rur ogrzew
czych, parapetów oraz izolacji 
ścian. Na realizacje czeka (brak 
środków!) zakupiona kolejna 
szklarnia; jej elementy zmaga
zynowano, bowiem sieć ogrze
wcza istniejąca obecnie jest za 
słaba dla potrzeb całego Ogro
du i nowej szklarni hodowlanej 
(450 nr’).
Wszystkie te prace można było 
wykonać dzięki wspólnym 
działaniom różnych organizacji 
i instytucji. Zabytkowemu O- 
grodowi przychodzi z pomocą 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, asygnując 200 mi
lionów złotych na budowę i re
monty wspomnianych szklarni. 
Podobny cel miała dotacja w 
wysokości 38 milionów złotych 
od stołecznego konserwatora 
przyrody. . Dzięki staraniom 
Społecznego Komitetu Opieki 
nad Ogrodem Botanicznym 50 
milionów złotych przeznaczo
no na renowację i utwardzenie 
alejek spacerowych. Z kolei 
Fundacja Ogrodu Botaniczne
go UNIWA prowadzi działal
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ność gospodarczą (sprzedaż 
roślin rabatowych, ozdobnych, 
prace konserwatorskie itp.) i 
wspomaga prace konserwator
skie oraz rekonstrukcje obie
któw ogrodowych. W druku 
jest obszerny przewodnik dy
daktyczny z numerowanymi 
trasami zwiedzania Ogrodu, 
który finansują wspólnie Naro
dowy Fundusz Ochrony Śro
dowiska i Fundacja (50 i 30 mi
lionów złotych). Przeszło pól 
roku działa punkt konsultacyj
ny prowadzony przez personel 
Ogrodu, który udziela porad

dotyczących upraw, pielęgnacji 
i ochrony roślin, dekoracji 
wnętrz, urządzania ogrodów 
przydomowych i działkowych 
(piątki w godz. 17°°-19°°, tel. 
28-75-14, 29-32-48).
Bardzo interesująca jest inicja
tywa uruchomienia ośrodka dy
daktycznego z kolekcją roślin, 
stanowiskami w Ogrodzie, na
graniami i wydawnictwami spe
cjalnymi dla niewidomych i nie
dowidzących dzieci i dorosłych 
(np. nauczycieli) wespół z Pol
skim Związkiem Niewidomych, 
na użytek placówek oświato

wych i opiekuńczych z Warsza
wy i Lasek, a potem z całego 
kraju.
A więc w Ogrodzie Botanicz
nym nie tylko kwitną bzy, jest 
do wykonania wiele prac wyni
kających z potrzeb bieżących 
tej zabytkowej placówki oraz 
prac, których skutki służyć 
będą jej funkcji społecznej 
przez długie lata. W tym wy
padku troska o zabytek wyra
żana jest - na szczęście - nie 
tylko słowami.

Tomasz Kowalik

Emaliowane 
naczynia blaszane

Najpierw było to objawienie. 
Idąc przez wieś ujrzałem opu
szczoną zagrodę. Po chałupie 
pozostał jedynie komin-osta- 
niec, a na palenisku czarny wy
chudły kot pilnował czajnika. 
Niezwykłe zestawienie - kot i 
stojący na płycie kuchennej 
czajnik z przegotowaną wodą 
- to symbole domowego ciepła 
i bezgranicznego przywiązania 
do miejsca. Podszedłem do ruin 
i przyjrzałem się naczyniu. Tlo 
białe, miejscami przechodzące 
w czerwień, dekoracja w kolo
rowe kwiaty, motyw stylistycz
nie zawieszony gdzieś pomię
dzy echem secesji a szkolną 
transformacją ludowości. Na 
środku dna sygnatura: carski o- 
rzeł i dookolny napis grażdan- 
ką „WULKAN WARSZAWA”. 
Lubiłem kiedyś jakiś pejzaż, ja
kiś symboliczny układ wytwo
rzony między przedmiotami 
zapadł mi niespodziewanie głę
boko w serce i nie musiałem 
dochodzić do pewnych spraw 
drogą żmudnych rozmyślań. 
Tak zrodził się pomysł zgroma
dzenia kolekcji emaliowanych 
naczyń blaszanych.
Samo poszukiwanie zabytków 
najczęściej przybierało postać 
radosnej, niekiedy wręcz irra
cjonalnej zabawy, w którą uda
wało mi się wciągnąć dzieci i 
kolegów. W punktach skupu 
gminnych spółdzielni wspina
łem się po grzechoczących gó
rach złomu, trzymając w rę
kach ciężkie nożyce do blachy. 
Przez plecy miałem przerzuco
ny monstrualny album, w który 
wpinałem wycięte z naczyń 
płytki z sygnaturami. Garnki 
wygrzebane z najniższych 
warstw wiejskich i leśnych 

śmietników szorowałem pia
skiem nad strumieniami, aż 
spod sczerniałych den wyłania
ły się znaki towarowe i napisy. 
Bawiłem się z synem, kto dziś 
znajdzie egzemplarz najstar
szy. kto najbardziej kolorowy, 
kto z najgrubszą, łuszczącą się 
emalią. W miasteczkach, w 
mieszkaniach samotnych staru
szek zdejmowałem z płyt ku
chennych gorące garnki z zupą 
i mlekiem i zaglądałem pod 
spód, upewniając się, że staru
szki te żyją od przeszło półwie
cza w otoczeniu tych samych 
przedmiotów. Archaicznych 
form i magicznych sygnatur 
poszukiwałem na miasteczko
wych podwórkach wśród misek 
dla kotów, w domowych war
sztatach wśród garnuszków 
wypełnionych przerdzewiałymi 
gwoździami, na strychach 
wśród miednic i wiader podsta
wianych pod przeciekające 
strzechy.
Tak powstała kolekcja emalio
wanych naczyń blaszanych. W 
moim otoczeniu od początku 
budziła nieufność. Może wywo
ływała skojarzenia zbyt bliskie 
i oczywiste, jak to moje - brzęk 
obijanych o siebie garnków 
chowanych przez matkę do 
kredensu po solidnym dwuda- 
niowym obiedzie. Nie ma w tej 
kolekcji obiektów znajdują
cych się w stanie bardzo dob
rym, bez śladów korozji i ubyt
ków emalii. Wyjątek stanowią 
egzemplarze pochodzące ze 
zlikwidowanego w 1939 r. mia
steczkowego sklepu z naczy
niami. Nieźle zachowane są 
również naczynia z niektórych 
miejskich gospodarstw domo
wych, przed wojną kwitnących, 

po wojnie wygaszonych, skur
czonych. Dysponując batalio
nem naczyń pozostałych z tam
tych czasów, w Polsce Ludowej 
korzystano na co dzień zaled
wie z jednej drużyny. Emalio
wane naczynia blaszane zarów
no w użytkowaniu, jak i po wy
rzuceniu na śmietnik narażone 
były na zniszczenie. Ślady wie
lokrotnych napraw, które no
szą na sobie niektóre czajniki, 
garnki, kubki czy miednice, sta
nowią swego rodzaju „sma
czek” zbioru.
Wysypisko śmieci i skup złomu 
uwidoczniają ekstremalną sy
tuację: istnieją jeszcze przed
mioty, ale brakuje już informa
cji o ich funkcji i historii. Toteż 
większość pozyskanych naczyń 
nie ma metryczek, na których 
odnotowane byłyby fascynują
ce losy zabytków.
Ponieważ kolekcja jest rów
nież swoistym śladem drogi po
między producentem a konsu
mentem. warto tę drogę odtwo
rzyć. Na obszarze Królestwa 
Kongresowego najstarszym 
producentem emaliowanych 
naczyń blaszanych była fabry
ka Towarzystwa Akcyjnego 
„Wulkan" w Warszawie, zało
żona w 1881 r. Przed pięrwszą 
wojną światową działały po
nadto jeszcze cztery wytwórnie 
tej branży - Towarzystwa Ak
cyjne: „Westen-Olkusz” w Ol
kuszu (od 1907 r.), „Labor” w 
Warszawie i „Włodowice” w 
Myszkowie (od 1905 r.) oraz fa
bryka „Blachownia” pod Czę
stochową (od 1897 r.). Wytwór
nie te większą część produkcji 
kierowały w głąb Rosji. W 
Kongresówce przed 1914 r. 
przeciętna roczna konsumpcja 

emaliowanych naczyń blasza
nych na jednego mieszkańca 
wynosiła około 0,1 kg. Statysty
kę zdecydowanie zawyżały tu 
gospodarstwa domowe w mia
stach, ale już od przełomu XIX 
i XX w. naczynia te okazjonal
nie zaczęły trafiać na wieś (do
tyczyło to zwłaszcza czajni
ków). Na podstawie kolekcji, 
która gromadzi zabytki pozy
skane w różnych miejscowoś
ciach Lubelszczyzny, można 
przypuszczać, że przed pier
wszą wojną docierały tu przede 
wszystkim wyroby Towarzys
twa Akcyjnego „Wulkan".
W okresie międzywojennym 
liczba producentów emaliowa
nych naczyń blaszanych zwięk
szyła się nieznacznie. Do wy
mienionych fabryk (po wojnie 
spółka „Labor” nie podjęła pro
dukcji) dołączyły spółki akcyj
ne z byłych zaborów pruskiego 
i austriackiego: „Silesia” w Ryb- 
niku-Paruszowicach, „Bielsk" 
(późniejszy „Pol-Schield”) w 
Bielsku oraz „Herzfeld i Victo- 
rius” w Grudziądzu. Dwie pier
wsze wraz z „Olkuszem” utwo
rzyły później Zjednoczenie 
Polskich Emalierni. Ponadto 
powstało kilka nowych wy
twórni: „Huta Ludwików" w 
Kielcach, uruchomiona w 1924 
r. przez Suchedniowską Fabry
kę Odlewów S.A., Fabryka Wy
robów Emaliowanych i Ocyn
kowanych „Radom” w Rado
miu (od 1922 r. ?) i Fabryka Na
czyń Emaliowanych „Praca” w 
Skarżysku-Kamiennej (od 1935 
r.). Wyroby blaszane emaliowa
ne stanowiły wówczas jedną z 
polskich specjalności eksporto
wych. Dzięki jaskrawym i ży
wym kolorom emalii znajdo
wały nabywców poza Europą, 
skutecznie konkurując z wyro
bami niemieckimi. Trafiały 
m.in. do krajów wschodniobał- 
tyckich, Niemiec, Włoch. Gre
cji, do kolonii angielskich. Abi
synii, Argentyny, Brazylii, We
nezueli, Meksyku, Turcji, Persji, 
Chin.
W okresie międzywojennym e- 
maliowane naczynia blaszane 
można było nabyć m.in. w wys
pecjalizowanych sklepach 
miejskich i miasteczkowych. O- 
ferowaly je także niektóre skle
py wiejskie, gdzie jednak rzad
ko znajdowały nabywców ze 
względu na wysoką cenę. Na
czynia blaszane były popula
rnym prezentem ślubnym i w 
wielu wypadkach w ten sposób 
po raz pierwszy trafiały do po
szczególnych gospodarstw do
mowych na wsi. Dopiero jed
nak po drugiej wojnie świato
wej w kuchniach wiejskich za
częto na większą skalę używać 
emaliowanych naczyń blasza
nych, rezygnując stopniowo z 
garnków żeliwnych. Świadec-
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1-4, Czajniki: sygnowany 
„WULKAN WARSZAWA" z po
czątku XX w. (1), tejże wytwórni z 
przełomu XIX i XX w. (2), sygno
wany „UNJA/20 cm”, wyprodu
kowany w Radomiu w latach 
czterdziestych (3) i wyrób my
szkowski z XX w. (4)
5. Garnek, sygnowany „RA- 
DOM/20 cm", z lat czterdzie
stych
6, Rondel, sygnowany „WUL
KAN WARSZAWA/V/VII/18”, z 
lat czterdziestych

twem gwałtownego odrabiania 
zaległości w tym zakresie są 
długie serie ceglastych, sygno
wanych naczyń z lat pięćdzie
siątych, spotykane na wiejskich 
i leśnych śmietnikach i w punk
tach skupu złomu gminnych 
spółdzielni. W okresie między
wojennym na Lubelszczyznę 
trafiają wyroby wszystkich pol
skich fabryk.

Polski przemysł emaliowanych 
naczyń blaszanych produkował 
kilka tysięcy form i wymiarów 
naczyń, w kilku kolorach i ze 
zróżnicowaną dekoracją. Wy
dawano cenniki i katalogi wy
robów, np. Cennik Warsza
wskiego Towarzystwa Fabryk 
Wyrobów Metalowych i Ema
liowanych „Wulkan" z 1919 r. 
lub Ilustrowany katalog wyro

bów Zjednoczenia Polskich E- 
malierni (przyznać jednak mu
szę, że nie udało mi się dotrzeć 
do żadnego z tych druków). 
Studiowanie sygnatur umiesz
czanych zwykle na dnach na
czyń daje możliwość ustalenia 
producenta i przybliżonej daty 
produkcji naczynia. Dotyczy to 
zwłaszcza wyrobów z lat 1930— 
1960, aczkolwiek nie wszystkie 

wyprodukowane wówczas na
czynia mają sygnatury. Reje
stracja znaku towarowego w 
Urzędzie Patentowym następo
wała zazwyczaj już w trakcie 
jego stosowania, niekiedy z 
wieloletnim spóźnieniem. Fa
bryka „Olkusz” używała jako 
znaku firmowego rysunku sto
jącego na trzech kreskach czaj
nika z wpisaną literą „W” (czyż-
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by od pierwszej litery nazwiska 
Piotra Westena, głównego ak
cjonariusza Sp.Akc. „Olkusz”?) 
oraz słowa „IDEAŁ” wpisane
go w romb (rejestracja znaku w 
1927 i 1929 r.). Huta „Silesia" w 
Rybniku posługiwała się rozbu
dowanym znakiem przedsta
wiającym koziorożca na pół

księżycu (rej. 1930 r.). Fabryka 
w Myszkowie znaczyła wyroby 
głową Światowida (rej. 1928 r.), 
Huta Blachownia znakiem za
wierającym m.in. wyraz „UR
SUS” (rej. 1925 r.), Fabryka w 
Radomiu słowem „RADOM” i 
skrzyżowanymi miotami (rej. 
1929 r.) oraz słowem „UNJA”

7. Dzbanek, sygnowany „7/H", z 
końca XIX w.
8. Talerz głęboki, sygnowany 
„W/24 cm”, Olkusz, lata trzy
dzieste
9. Miska ażurowa na owoce, sy
gnowana „2", z początku XX w.
10. Komplet toaletowy z począt
ku XX w.
11. Irygator, sygnowany „WUL
KAN WARSZAWA/I" z początku 
XX w.
12. Wybór znaków towarowych 
umieszczanych na naczyniach 
blaszanych

(zdjęcia: Krzysztof Wasilczyk; 
ze zb. Muzeum Wsi Lubelskiej)

(rej. 1934 r.). Fabryka w Skar- 
żysku-Kamiennej umieszczała 
na swoich wyrobach sygnaturę 
„PRACA", a Towarzystwo Ak
cyjne „Wulkan” słowa „WUL
KAN WARSZAWA”. Niektóre 
z tych fabryk zaniechały pro
dukcji emaliowanych naczyń 
blaszanych (np. Huta Blachow
nia w 1928 r.). niektóre uległy 
zniszczeniu podczas drugiej 
wojny światowej. Po wojnie 
wszystkie wytwórnie uprościły 
lub zmieniły znak towarowy. 

Natomiast studia nad prowe
niencją i chronologią wyrobów 
produkowanych przed pier
wszą wojną są niezmiernie 
trudne, ponieważ większość na
czyń z tego okresu nie ma sy
gnatury fabrycznej (ale np. 
warszawski „Wulkan” sygno
wał nazwą fabryki) bądź zna
kowanie ogranicza się do cyfry 
naniesionej piórkiem emalier- 
nika. Często więc datowanie 
można oprzeć tylko na styli
stycznych cechach zabytku.
Przypomnę, że wiele emalio
wanych naczyń blaszanych z o- 
mawianej kolekcji na muzealne 
półki trafiło z wysypisk śmieci. 
W naszym bowiem kraju, jakby 
z powodu niedostatecznej licz
by muzeów historii kultury ma
terialnej XX w. i fragmenta
ryczności zbiorów przyzakła
dowych izb pamięci, wciąż 
jeszcze funkcjonuje zbawienna 
instytucja - leśny śmietnik. Za
rośnięty pokrzywą lub czarny
mi jagodami stanowi z jednej 
strony przykład chamstwa, z 
drugiej - pragnie nauczyć nas 
historii i dać nam jeszcze jedną 
szansę wyboru.

Grzegorz Miliszkiewicz
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Kolaska 
polska

W żmudnej i cichej pracy ku
stosza muzealnego zdarzają się 
czasem fascynujące przygody. 
Myślę, że do takich mogę zali
czyć historię polskiej kolaski z 
Gdańska, pochodzącej z pier
wszej połowy XVIII w., unika
towej w skali europejskiej.

Moja przygoda zaczęła się w 
1976 r., gdy pojechałam do 
Gdańska na sesję naukową 
Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki. Ówczesny dyrektor 0- 
środka Ochrony Dóbr Kultury 
w Gdańsku umożliwił mi obej
rzenie magazynów, które mieś
ciły się w budynkach gospodar
czych dawnego opactwa cys
tersów w Oliwie. Zakonu daw
no tam nie ma, ale istnieje ro
kokowy pałac z XVIII w., oto
czony pięknym i słynnym par
kiem. Do wojny 1939 r. w pała
cu tym znajdowało się pruskie, 
prowincjonalne „Landesmu- 
seum”, z którego eksponaty 
wywieźli Niemcy do Królewca, 
chroniąc je (jak im się wydawa
ło) przed działaniami wojenny
mi. Inwentarze natomiast spali
li, aby nie dostały się w ręce 
Polaków (informację taką o- 
trzymałam w Oliwie).

Obszerne, murowane zabudo
wania gospodarcze wykorzy
stano po wojnie na składnicę u- 
ratowanych spod gruzów re
sztek ruchomych obiektów sa

kralnych i świeckich zwożo
nych z Gdańska i okolicznych 
dworów. Wśród nich znalazł 
się barokowy powozi k. do któ
rego pasuje staropolskie słowo 
„kolaska” lub „koczyk”. Był bar7 
dzo zniszczony, ze śladami kul 
lub odłamków, wyszarpaną 
skórzaną tapicerką. bez jedne
go koła. Zapewne dlatego roze
brano go na części, które u- 
mieszczono w dwóch odręb
nych magazynach. Początkowo 

sądziłam, że są to części co naj
mniej dwóch pojazdów, ale kie
dy w kilka miesięcy później 
przysłano je do Muzeum-Zam- 
ku w Łańcucie, nasunęło się py
tanie czy poszczególne elemen
ty pasują do siebie, czy nie? 
Próba złożenia ich okazała się 
rewelacją. Kolaska stanęła, 
chociaż musiała być podparta 
„kobyłką” w miejscu czwartego 
koła. Okazało się, że wszystkie 
części pasowały do siebie i sta
nowiły całość o wielkim zna
czeniu dla kultury. Teraz nale
żało ustalić pochodzenie kola
ski. Niestety, tej niewiadomej 
nie udało się do dziś odgad
nąć.

Kolaska nie ma żadnych śla
dów identyfikacyjnych, żad
nych numerów inwentarzo
wych, które mogłyby ewentual
nie wiązać ją z „Landesmu- 
seum”. Nie znalazłam też doku
mentów w archiwum, w Biblio
tece Gdańskiej, ani w kartotece 
Ośrodka Ochrony Dóbr Kultu
ry. Poszukiwania osób, świad
ków, pracowników służby kon
serwatorskiej, kwerendy i listy 
- nie przyniosły rezultatów.
Wszystkiego, co dzisiaj wiemy 
o naszej kolasce, dowiedzieli
śmy się z jej wyglądu. Na pod
stawie wiedzy i analizy formal
nej historyk sztuki może 
stwierdzić, że niewątpliwie zo-

1. Kolasa gdańska po przywie
zieniu do Łańcuta
2.3. Zniszczenia kolasy: tapicer- 
ka (2) i dekoracja malarska (3)
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stała wyprodukowana w Gdań
sku, jednym z największych w 
Europie środkowej ośrodków 
powoźnictwa w XVII i XVIII 
w. Przykład kolaski potwierdza 
znaną historykom sztuki praw
dę o wpływach sztuki holender
skiej na artystyczne wyroby 
gdańskie. Barokowy kształt, 
snycerka, zdobienia ćwiekami z 
mosiądzu, jak również moco

wanie skóry za pomocą ozdob
nie ułożonych gwoździ, które 
układają się w zawiły inicjał 
pod koroną, każą datować ko
laskę na pierwszą połowę 
XVIII w. Zaś charakterystycz
ne dla sztuki gdańskiej rzeźbio
ne słupki zawieszenia bezspor
nie lokują nasz eksponat w tym 
ośrodku i w tym właśnie cza
sie.

Kolaska gdańska ma charakter 
pojazdu spacerowego, wiej
skiego, jest przystosowana do 
pory letniej, bezdeszczowej, 
konstrukcję ma rozworową, z 
tyłem zawieszonym na niezwy
kłych żelaznych pasach. Już 
chociażby z tego powodu sta
nowi wartość unikatową. Jej 
podwozie na czterech kołach, 
połączone rozworą z przednim 

podwoziem o prymitywnej 
konstrukcji wozu wiejskiego, 
skręca się zaledwie o 30 stopni 
za pomocą podymy i śnie 
(drewniane elementy przednie
go podwozia połączone ze 
sobą w trójkąt). Skrzynia, na 
przedzie osadzona na osi i spię
ta sworzniem, z tyłu zawieszo
na na ozdobnych, metalowych 
pasach i słupkach, ma rzadki fa-
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4. Kolasa po złożeniu i odnowieniu
5.6.7. Różne fragmenty kolasy po odnowieniu: 
drzwiczki obite skórą zdobioną inicjałem pod 
koroną szlachecką (5), dekoracja drzwiczek od 
strony wewnętrznej (6) i barokowe zawieszenie 
kolasy: słupki zakończone łbami lwów, w środ
ku dwa putta trzymające herb Faustów (7) 
8.9. Metalowe okucia kolasy
10. Panneau z dekoracją malarską z XVIII w.

(zdjęcia: 1-3 - Józef Siudak. 4-10 - Jacek Stankie
wicz)

lujący kształt. Jest zwężona w 
części przedniej dla umożliwie
nia skrętu kół. Taka konstruk
cja w osobliwy sposób łączy 
luksus owych czasów z wiej
skim prymitywem. Nadwozie 
częściowo pokryte było skórą 
po stronie zewnętrznej, co było 
charakterystyczne dla epoki i 
polskich pojazdów, również 
holenderskich i hiszpańskich w 
XVII w. Wewnątrz skóra po

krywała wszystkie boki i tapi
cerowane materace.
Elementy szkieletu konstruk
cyjnego oraz drzwiczki pokry
te skórą przybito gęsto ćwieka
mi tworzącymi w ten sposób 
swoistą, barokową dekorację 
podobną do tej z karet nider
landzkich z XVII w., że wspom
nę chociażby karetę podróżną 
z obrazu Gerarda Terborgha 
„Wjazd Adrianny Pauliny do
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Monachium” (1647 r.) i karetę 
podróżną króla Portugalii Fili
pa II, którą przechowuje Mu
zeum Karet w Lizbonie.

Najwięcej informacji o pozio
mie artystycznym, cechach e- 
poki i czasie powstania naszej 
kolaski dostarcza obserwacja 
drzwiczek. Ich dekoracja z mo
siężnych ćwieków, które dawa
ły efekt złota, układa się w or
nament wstęgowy stylu regen
cji. ale jest to odczucie pozor
ne, ponieważ skrywa on zaszyf
rowany monogram właścicielki 
„AWC”, jeśli został poprawnie 
odczytany. Wieńczy go jak 
zwykle korona szlachecka. 
Ćwieki duże, jak kaboszony 
(kamienie szlachetne oszlifo
wane do formy m.in. kulistej) w 
klejnotach, podkreślają bogac
two baroku. Typowo baroko
wy styl wykazują zakończenia 
konstrukcyjne oraz falista linia 
burty.

Jednak najpiękniejszy element 
dekoracji barokowej znajduje 
się z tylu skrzyni. Są to słupki 
zawieszenia wraz ze zwieńcze
niem rzeźbionym techniką sny
cerską, przedstawiającym dwa 
putta unoszące tarczę herbową 
pod koroną szlachecką. Od 
strony zewnętrznej na tarczy 
tej odsłonięto spod przemalo
wania herb rodziny Faustów, 
potwierdzony w niemieckim 
herbarzu, starodruku z 1657 r„ 
wydanym w Norymberdze.

Słupki zawieszenia wyginają 
się w kształt litery „S” i są za
kończone rzeźbionymi łbami 
lwów. Trzeba jeszcze podkreś
lić barokową dekoracyjność 
wszystkich elementów metalo
wych. Niektóre z nich podobne 
są do stosowanych powszech
nie w paradnych karetach z 
XVIII w., inne mają cechy arty
stycznego kowalstwa wiejskie
go.

Po uważnym obejrzeniu kola
ski, w częściach przedniego 
podwozia zauważa się elemen
ty konstrukcyjne wykonane z 
nowego drewna mechanicznie 
obrobionego, co łatwo daje się 

odróżnić od części starych, no
szących znamię roboty ręcznej. 
Naprawy tej dokonano z ko
nieczności. ratując powozik 
przed rozpadnięciem się pod
wozia, zapewne już w XX w. 
Wtedy też dokonano „odświe
żenia” całości, malując na jed
nolity kolor perłowo-zielonka- 
wy (zieleń miedziowa), a na 
bocznych płycinach (panneaux) 
powtórzono ciemniejszą ziele
nią dekorację z motywami 
dzbanków z kwiatami, notabe
ne wykonaną dość prymityw
nie.

Stan zachowania kolaski byl 
godny pożałowania. Brak jed
nego koła i części rozwory nie 
pozwalał na jej normalne prze
taczanie. Brakowało także le
wego, przedniego boku i siedzi
ska dla powożącego. Wydarta i 
bardzo zniszczona była tapi- 
cerka, skóra wisiała strzępem, 
części drewniane były zapleś- 
niałe i brudne, koła podziura
wione przez szkodniki, a rzeź
bione zawieszenie przełamane i 
spudrowane. Konserwatorzy 
określili stan zniszczenia w 
procentach: drewno skrzyni 
zniszczone korozją mikrobio
logiczną w 80%, ubytki ogólnie 
w 40%, zagrzybienie w 10%, 
zniszczenie warstwy malarskiej 
i zaprawy w 60%. W takim sta
nie kolaska została oddana w 
ręce konserwatorów z Pracow
ni Konserwacji Zabytków w 
Krakowie.

Po sporządzeniu dokumentacji 
fotograficznej i wykonaniu in
wentaryzacji rysunkowej, roze
brano kolaskę na części i prze
kazano je do konserwacji. 
Szkielet skrzyni dostali stolarze 
z pracowni przy Małym Rynku. 
Pozostałe wypełniające go 
drewniane części przeniesiono 
do pracowni konserwacji ma
larstwa, gdzie prace rozpoczę
to od pobrania próbek do ba
dania barwników i gatunków 
drewna.

Badania polichromii wykazały 
dwu- i trzykrotne przemalowa
nia. Pierwotny kolor tła nie 

okazał się zielony, lecz zbrązo- 
wiało-czerwonawy. Pobrane 
próbki warstw malarskich pod
dano badaniom fizykochemicz
nym, wykonując stratygrafię, a- 
nalizę mikrochemiczną pi
gmentów oraz identyfikację 
drewna. Ta ostatnia wykazała 
użycie świerku, brzozy i topoli, 
a więc gatunków drzew popu
larnych w Polsce. Na bocznych 
płycinach i na zapiecku stwier
dzono istnienie trzech warstw 
polichromii, z których pierwot
na ma większe wartości arty
styczne i stanowi typową dla 
meblarstwa, a także dla karet, 
rokokową dekorację z roślin
nego ornamentu rocailleowe- 
go, pośrodku którego umiesz
czono wiązankę kwiatów. Ta 
warstwa została odsłonięta cał
kowicie tylko na prawej płyci- 
nie, druga, analogiczna, była 
późniejszą rekonstrukcją. Na 
płycinach pozostałych i na za
piecku najlepiej zachowała się 
druga warstwa w stylu klasycy- 
stycznym. Są to uszate wazony 
pełne różnorodnych kwiatów. 
Poziom artystyczny tych malo
wideł jest bez porównania niż
szy.

Odsłonięta spod trzeciego 
przemalowania data „1805", 
znajdująca się po wewnętrznej 
stronie tarczy herbowej na 
zwieńczeniu zawieszenia, cał
kowicie potwierdza zmianę sty
lu. Badania wykazały tu drugą 
warstwę tła w kolorze ciemnej 
czerwieni. Na dalszych wklęs
łych płycinach jedyną ozdobą 
są rysunki dzbanków z kwiata
mi rzucone na zbrązowiałe tło. 
Najbogatszą kompozycję ma
larską widzimy na zapiecku, 
gdzie dwa analogiczne wazony 
flankują symetrycznie otoczo
ny wieńcem laurowym mono
gram „AWC”.

Wobec tak skomplikowanej 
materii konserwatorzy stanęli 
przed problemem: czy usuwać 
do końca wszystkie warstwy aż 
do pierwotnej, czy zachować 
część polichromii klasycystycz- 
nych, też istotnych, zważywszy 
na datę odnowy (1805). Prze
świetlenie promieniami roent- 

genowskimi wykazało istnienie 
pierwotnej dekoracji, ale w sta
nie szczątkowym, nie było więc 
pewności, że stan jej zachowa
nia dałby czytelny obraz bez 
ryzyka rekonstrukcji. Nie mo
żna też było lekceważyć wzglę
dów estetycznych. Rozstrzy
gnięcie tego dylematu nie było 
proste. Konserwatorzy oczeki
wali decyzji historyków sztuki, 
a kustosz muzealny wiedział 
dobrze, że trzeba zachować o- 
strożność, nie decydować zbyt 
szybko. Poczucie odpowie
dzialności za bardzo kosztow
ne prace o niewiadomym efek
cie przechyliło szalę na stronę 
częściowego zachowania dru
giej warstwy malarskiej. Oczy
wiście nie było wątpliwości co 
do pozostawienia dwóch płycin 
odsłoniętych do warstwy pier
wotnej. Wynik końcowy jest 
więc składanką z osiemnasto
wiecznej i dziewiętnastowiecz
nej dekoracji malarskiej na 
skrzyni kolaski gdańskiej.

Przedstawiłam jeden tylko pro
blem, chcąc wskazać na zagad
nienie zgoła innej natury mo
ralnej - etyki zawodowej, bo 
poza najlepszymi metodami 
konserwatorskimi i poza wyni
kami badań, dociekań i najlep
szego fachowego wykonaws
twa istnieje wielkie poczucie 
odpowiedzialności przed poko
leniami. Są bowiem decyzje po
ciągające skutki nieodwracalne 
dla eksponatu i nie wystarczy 
tu dokumentacja i inwentaryza
cja. Tak więc radość odkrywa
nia, radość ratowania reliktów 
kultury łączy się nierozerwalnie 
z odpowiedzialnością za nie, 
szczególnie gdy dotyczy zagad
nień i praktyki konserwator
skiej.

Teresa Żurawska
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Lista Światowego Dziedzictwa

Wielka
Brytania <i>

W naszym cyklu prezentacji 
europejskich obiektów wpisa
nych na Listę Światowego 
Dziedzictwa tym razem przed
stawiamy zabytki Wielkiej Bry
tanii. Ze względu na dużą ich 
liczbę, podzieliliśmy prezenta
cję na dwie części (część druga 
w następnym numerze); roz
mieszczenie wszystkich miejsc 
dziedzictwa kulturalnego na te
renie Wielkiej Brytanii ukazuje 
załączona mapka.
Wielka Brytania „Konwencję w 
sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i na
turalnego" UNESCO podpisała 
w 1984 r. i dotychczas na Liście 
Światowego Dziedzictwa zna
lazło się jedenaście zespołów 
dziedzictwa kulturalnego znaj

dujących się na terenie tego 
państwa (głównie w Anglii) 
oraz dwa obiekty dziedzictwa 
naturalnego (Grobla Gigantów 
i wybrzeże w północno- 
wschodniej części Irlandii Pół
nocnej oraz wyspa St. Kilda). 
Wszystkie spełniają warunki 
kwalifikujące je do skarbca 
dziedzictwa ogólnoświatowe
go.

Bath - osiemnastowieczne 
miasto. Położone jest w za
chodniej części Anglii, niedale
ko Bristolu, nad rzeką Avon. 
Już w czasach rzymskich słynę
ło z leczniczych źródeł - nazy
wało się wówczas Aquae Sulis 
(Wody Słońca). Później rów
nież nie przestało być miejsco-

Kolejne państwa stały się sygnatariuszami „Kon
wencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego” UNESCO; łącznie jest 
ich już 115. Wśród nowych państw europejskich, 
które w 1990 r. ratyfikowały ten ważny dla sprawy 
zabytków kultury i przyrody dokument, znalazły 
się Czecho-Słowacja i Rumunia. Powiększyła się 
także Lista Światowego Dziedzictwa. Na posiedze
niu Komitetu Światowego Dziedzictwa w grudniu 
1990 r. w Banff w Kanadzie ogłoszono wpisanie na 
Listę siedemnastu następnych obiektów, a wśród 
nich dodatkowo dwóch zespołów zabytków z Gre
cji: ośrodka kultu Apollina i Artemidy na wysepce 
Delos oraz klasztorów w Daphni (o wcześniej u- 
mieszczonych obiektach na Liście Światowego 
Dziedzictwa z terenu Grecji pisaliśmy w „Spotka
niach z Zabytkami”, nr 5, 1990, s. 46). Obecnie na 
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Na
turalnego UNESCO figuruje 339 obiektów.

wością uzdrowiskową, ale naj
większego splendoru nabrało 
w XVIII w. i na początku XIX, 
kiedy stało się jednym z waż
niejszych uzdrowisk na świecie. 
Otrzymało wówczas nowe roz
wiązanie układu przestrzenne
go. wytyczona została wspania
ła szeroka aleja, powstały licz
ne skwery, parki i ogrody, roz
maite urządzenia uzdrowisko
we. Głównymi twórcami tych 
wszystkich zmian byli architek
ci: John Woods i William Pulte- 
ney. Do dziś Bath zachowało o- 
siemnastowieczny układ prze
strzenny, przetrwały w nim 
również m.in.: późnogotycki 
kościół (XVI-XVII w.), ratusz 
(XVIII w.), łaźnie z pozostałoś
ciami z czasów rzymskich.

Blenheim - pałac. W tym 
miejscu - niewiele ponad 100 
km od Londynu, a około 13 km 
na północny zachód od Oxfor- 
du - w 1704 r. John Churchill 
stoczył zwycięską bitwę z 
Francuzami. Dla upamiętnienia 
tego doniosłego dla Anglii wy
darzenia i w uznaniu zasług wy
bitnego wodza i wiernego do
radcy królowej Anny, w latach 
1705-1724 wybudowany został 
tu pałac; w 1874 r. urodził się w 
nim sukcesor wielkiego przod
ka. Winston Churchill - fakt ten 
upamiętnia specjalna ekspozy
cja we wnętrzu pałacu. Ta o- 
gromna budowla - jej powierz
chnia przekracza 12 000 m2, a 
same wrota ważą 17 ton - za
projektowana przez Johna

1. Rozmieszczenie obiektów 
wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii 

Vanbrugha, angielskiego archi
tekta i komediopisarza (I), sta
nowi podręcznikowy przykład 
angielskiego baroku. Usytuo
wana jest w pięknym parku 
krajobrazowym, którego po
wierzchnia wynosi ponad 2000 
akrów. Monumentalna archi
tektura pałacu symbolizuje 
wielkie zwycięstwo znakomite
go wodza - Johna Churchilla i 
jednocześnie wyraża wybujałą 
fantazję i ambicję twórcy bu
dowli - Johna Vanbrugha.

Durham - katedra i zamek. 
Miasto to, położone na północy 
Anglii, niedaleko Szkocji, nad 
rzeką Wear, słynie z zespołu o- 
bejmującego zamek (XI—XII 
w.) i klasztor wraz z katedrą. 
Katedra wzniesiona została w 
latach 1093-1130 i po raz pier
wszy zastosowano właśnie w 
tej świątyni gotyckie sklepienie 
krzyżowo-żebrowe. Choć ka
tedra ta nie miała jeszcze wielu 
cech stylu gotyckiego, ale już 
go zapowiadała - lekkim skle
pieniom. wspartym na pięknie 
ukształtowanych żebrach, na
dano formę baldachimową, 
charakterystyczną dla gotyku. 
Katedra w Durham, będąca 
znakomitym przykładem an
gielskiej architektury romań
skiej, z innowacjami anonsują
cymi nowy styl, uważana jest za 
wielkie osiągnięcie nie tylko z 
powodu doskonałości rozwią
zań technicznych, ale także ze 
względu na jej ogromną war
tość artystyczną.

Ruiny opactwa cystersów 
Fountains i park Studley 
Royal. Położone w północnej 
części Anglii ruiny jednego z
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najbogatszych opactw cyster
skich w tym kraju należą do 
najlepiej zachowanych angiel
skich zespołów klasztornych z 
XII w. Pozostałości dawnej za
budowy umożliwiają odtwo
rzenie codziennego życia cys
terskiej społeczności oraz po
twierdzają nasze wyobrażenia 
o stylu architektury cystersów, 
z charakterystyczną dla niej 
prostotą i surowością. W XVIII 
w. ruiny opactwa Fountains 

wkomponowane zostały w 
piękny park krajobrazowy.

Canterbury - opactwo Św. 
Augustyna, katedra, kościół 
Św. Marcina. Historia tego 
miasta, położonego na połud
niowy wschód od Londynu, się
ga czasów rzymskich. Przy tym 
Canterbury należy do wyjątko
wych miast na terenie Anglii, 
gdzie założenie rzymskie i bu
dulec zostały wykorzystane 

przez późniejszych budowni
czych i planistów, np. pozosta
łości dróg rzymskich wytyczyły 
istniejącą do dziś siatkę ulic 
miasta - obecna High Street w 
dużej części swego biegu po
krywa się z główną ulicą rzym
skiego miasta.
W VI w. Canterbury - nie Lon
dyn (!) - stało się siedzibą arcy
biskupa i od tego czasu zasły
nęło jako ważny ośrodek reli
gijny. W XI i XII w. było już
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2. Canterbury, fragment zabu
dowy miasta: dawne magazyny 
spożywcze nad rzeczką Stour, 
pełniącą funkcję kanału miej
skiego
3. Rezerwat archeologiczny na 
terenie opactwa Św. Augustyna 
w Canterbury: pozostałości 
nawy głównej kościoła Św. Św 
Piotra i Pawła (VI—VII w.), po le
wej widoczne zejście do krypt z 
grobami św. Augustyna i jego 
następców, w dali widoczne 
szczątki kościoła Św. Pankrace
go (VII w)
4. Pozostałości rotundy opata 
Wulfrica (X w.) przy kościele 
Św.Św. Piotra i Pawła w opac
twie Św. Augustyna
5. Inny fragment rezerwatu na 
terenie opactwa Św. Augustyna 
- pozostałości jednego z koś
ciołów
6. Plan katedry w Canterbury 
(część zakropkowana - po
mieszczenia klasztorne)
7. Wieża centralna na skrzyżo
waniu nawy i transeptu katedry
8. Północne ramię transeptu ka
tedry
9. Dom Pielgrzymów (Pilgrim 
Hall), założony w XII w. w zespo
le katedralnym w Canterbury
10. Zabudowania klasztorne z 
XV w. (obecnie King's School of 
Canterbury) w zespole katedra
lnym

(zdjęcia: 2-5, 7-10 - Jan Łoziński, 
rys Bolesław Kobielski)

10

miastem w pełni rozkwitu - ist
niały liczne kościoły, a wśród 
nich romańsko-gotycki kościół 
Św. Marcina (VIII-XIV w.), ze
spół katedralny, zamek (1100), 
kilkanaście szpitali (najstarszy 
Św. Jana powstał w 1085 r.j, 
młyny wodne, a poza murami 
miejskimi - zespół opactwa 
Św. Augustyna. Do naszych 
czasów zachowało się z tego 
wczesnego okresu i lat później
szych wiele cennych obiektów, 
m.in.: fragmenty murów obron
nych. kościół Św. Marcina, pa

łac Tudorów (XVI w.), ale prze
de wszystkim słynna katedra; 
pozostałości opactwa Św. Au
gustyna stanowią dziś doskona
le zorganizowany rezerwat ar
cheologiczny.
Początki opactwa i zespołu ka
tedralnego (z kościołem ściśle 
związane były pomieszczenia 
klasztorne) sięgają 597 r., kiedy 
to misjonarz rzymski św. Augu
styn założył tu ważne centrum 
religijne. Trzonem opactwa był 
kościół Św. Św. Piotra i Pawła; 
jego budowa trwała jeszcze po 

śmierci św. Augustyna (604 r.). 
Obok już na początku VII w. 
powstały kościoły Św. Marii i 
Św. Pankracego. Kościół Św. 
Św. Piotra i Pawła był wielo
krotnie przebudowywany - za
sadnicza przebudowa nastąpiła 
w X w., a późniejsze w XIV w. 
Od czasów reformacji cały ze
spół opacki zaczął chylić się ku 
upadkowi, w XVIII w. pozosta
ły z niego już tylko ruiny. Po 
przeprowadzeniu na początku 
XX w. badań archeologicznych 
utworzono na terenie pozosta
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łości opactwa rezerwat archeo
logiczny, gdzie znajdują się 
szczątki dawnych budowli oraz 
krypty grobowe, będące świa
dectwem historii i sztuki odleg
łych epok; w podziemiach jed
nej z kaplic znajduje się grób 
św. Augustyna i jego sukceso
rów.
Dzieje budowy katedry w Can
terbury obejmują lata 1070— 
1503. O wyglądzie pierwszego 
kościoła z czasów św. Augusty
na nie ma żadnych informacji, 
natomiast dość dobrze znany 
jest przebieg odbudowy, a 
właściwie budowy kościoła po 
pożarze w 1174 r. Mnisi prze
bywający w Canterbury powie
rzyli to zadanie mistrzowi Wil
helmowi z francuskiego miasta 
Sens, gdzie powstał jeden z 
najwcześniejszych kościołów 
gotyckich. Po kilku latach pra
cy budowniczy spadł z ruszto
wania i bardzo się potłukł, więc 

kontynuacją budowy zajęli się 
przyuczeni przez niego pomoc
nicy, a przede wszystkim nieja
ki Wilhelm, noszący to samo 
imię, co mistrz. Jeden z ówczes
nych kronikarzy Canterbury, 
mnich Gerwazy, tak opisał róż
nice między starym, zniszczo
nym przez pożar kościołem a 
nowym: „Filary starego i nowe
go dzieła podobne są co do 
grubości i kształtu, ale różne 
pod względem wysokości. 
Nowe filary są bowiem wydłu
żone, przewyższając dawne o 
około 12 stóp. W dawnych ka
pitelach forma była prosta, w 
nowych - pełna znakomitej 
rzeźby. Tam obwód chóru miał 
22 filary, tutaj -28. Tam arkady 
i wszystko inne było albo gład
kie, albo rzeźbione siekierą, a 
nie dłutem. Tutaj zaś wszędzie 
znajduje się właściwa dekora
cja rzeźbiona. Tam nie było ko
lumn marmurowych, tu zaś są 

niezliczone. Tam, w obejściu za 
chórem, sklepienia były proste, 
tutaj natomiast mają one że
browe arkady i klucze sklepien- 
ne. Tam ściana wznosząca się 
na filarach oddzielała ramiona 
transeptu od chóru, tutaj nato
miast ramiona zbiegają się w 
jednym kluczu, umieszczonym 
w środku wielkiego sklepienia, 
wspartego na czterech głów
nych filarach. Tam był strop 
drewniany ozdobiony świe
tnym malowidłem, ale tu jest 
pięknie zbudowane sklepienie z 
kamienia i lekkiego stiuku...” 
(cyt. wg J. Białostocki. Sztuka 
cenniejsza niż złoto, PWN, 
Warszawa 1963). Opis ten w 
podręcznikowym wręcz ujęciu 
ukazuje różnice pomiędzy koś
ciołami romańskimi i gotycki
mi. Kościół katedralny w Can
terbury po owej przebudowie 
otrzymał właśnie taki gotycki 
kształt. W drugiej połowie XIV 

w. dokonane zostały pewne 
zmiany w nawie, będące wyni
kiem rozpowszechniających się 
w tym czasie w Anglii tendencji 
tzw. stylu perpendykularnego, 
polegającego m.in. na zwięk
szaniu otworów okiennych, za
gęszczaniu pionowych podzia
łów i laskowań, komplikowaniu 
rysunku sklepień. W latach 
1490-1503 w tym właśnie stylu 
zbudowana została przez mi
strza Johna Wastella nad 
skrzyżowaniem nawy głównej i 
zachodniego transeptu wielka 
wieża.
Niektórzy uważają, że katedra 
w Canterbury jest najpiękniej
szą budowlą gotycką w Euro
pie. Elegancja jej architektury i 
wszystkie szczegóły świadczą o 
wielkim kunszcie budowni
czych i artystów, a także przy
pominają ważne wydarzenia 
związane z historią Anglii.

L.B.

---------------------------- 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).

I Pracownia
„BAROK” POZNAŃ, 

ul. Bożymira 4

Oferuje konserwację i naprawę:

I
e MEBLI ZABYTKOWYCH
• DREWNIANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ 
• POZŁOTNICTWO RAM I SZTUKATERII
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Kupić, 
nie kupić...
SILGINY
(gm. Barciany, woj. olsztyńskie)

PAŁAC

Usytuowany przy drodze Skan- 
dawa-Sątoczno, na skraju duże
go parku ograniczonego Liwną, 
dopływem rzeki Guber; park 
krajobrazowy o powierzchni 
5,32 ha powstał w XVIII w. na 
łagodnym stoku schodzącym w 
kierunku północnym ku rzece. 
Silginy założone zostały w 1422 
r. jako pruska wieś chłopska na 
obszarze 14 włók. Majątek ten 
należał do majoratu arklickiego. 
będącego własnością rodziny 
zu Egloffstein. Pałac został 
wzniesiony w końcu XIX w. w 
stylu neoklasycystycznym. W 
1907 r. właścicielem majątku byt 
graf von und zu Egloffstein, a ad
ministratorem Silgin - Fróhlich. 
W tym czasie folwark w Silgi- 
nach specjalizował się w hodo
wli różnych ras bydła. Po wojnie 
przejęty został przez PGR w 
Barcianach. W 1983 r. został o- 
puszczony i popadł w ruinę.

Pałac zbudowany został na pla
nie prostokąta z półkolistym ry
zalitem od wschodu. Piętrowy, 
podpiwniczony o trzyczłonowej 
bryle, złożonej z nieco wyższego 
trzonu środkowego i dwóch 
skrzydeł bocznych. Każdy z 
członów bryły przykryty jest od
dzielnym dachem: czterospado
wym w części centralnej i dwu
spadowymi w częściach bocz

nych. Elewacje frontowa i ogro
dowa, jedenastoosiowe z pię- 
cioosiową, zryzalitowaną częś
cią środkową i trzyosiowymi 
częściami bocznymi. Elewacje 
boczne trójosiowe. Wszystkie e- 
lewacje boniowane.

Układ wnętrz dwu- i półtraktowy 
z korytarzem międzytraktowym 
na osi wzdłużnej zakończonym 
hallem z wejściem w półkoli
stym ryzalicie przy elewacji 
bocznej. Główny hall znajduje 
się na osi poprzecznej pałacu, 
skąd prowadzą schody na pię
tro. Po obu stronach hallu 
mieszczą się dwie sale repre
zentacyjne w każdym z traktów. 
Podobny układ pomieszczeń na 
piętrze, gdzie z wnętrza w półko
listym ryzalicie wychodziło się 
na balkon.

Materiał
Kubatura:
Powierzchnia użytkowa: 
Liczba kondygnacji: 
Właściciel:
Użytkownik: 
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:

Stan zachowania:

Sposób załatwienia sprawy:

murowany z cegły, otynkowany
4220 m3
540,5 m2
2 i mieszkalne poddasze
PGR Barciany
brak

ośrodek wczasowy, dom opieki 
społecznej, dom mieszkalny 
bardzo zły (rozebrane cztery ściany 
działowe, zawalone niektóre stropy i 
schody na piętro)
Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków, 10-959 Olsztyn, ul. Zwycięstwa 
7/9, tel. 27-26-96

(oprać. Joanna Wańkowska-Sobiesiak)

Paderewski 
w Podchorążówce
Od śmierci Ignacego Jana Pa- tarzu Arlington pod Waszyngto-

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Fortron” 
istniejące od 1985 r. poleca renowację i konserwację:

• MEBLI STYLOWYCH,
• DREWNIANYCH 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 bódź, Beskidzka 45. 
Telefon: 34-80-41

derewskiego mija 50 lat. Jak 
wielu innych wielkich ludzi Dru
giej Rzeczypospolitej, miał on 
zostać zapomniany w Polsce 
Ludowej. Wielka jest jednak siła 
tradycji narodowej. Dzięki niej 
ten wybitny kompozytor, piani
sta i mąż stanu byt obecny w 
sercach i umysłach rodaków, 
choć nie mogli oni złożyć Mi
strzowi hołdu w miejscu jego 
wiecznego spoczynku. Od 1941 
r. grób Paderewskiego znajdo
wał się na amerykańskim cmen-

nem. Pragnieniem wielkiego ro
daka był pochówek w wolnej 
Polsce. Niebawem trumna Pa
derewskiego spocznie w wol
nym już naprawdę kraju, w po
dziemiach Katedry Warsza
wskiej, obok grobowców Henry
ka Sienkiewicza i Gabriela Naru
towicza.
Stolica ma szczególne prawa do 
zaszczytu posiadania prochów 
Paderewskiego. Kształcił się w 
Warszawskim Instytucie Mu
zycznym, pracował w Warsza-
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1. Portret Ignacego Paderewskiego pędzla Tadeusza Styki (1889- 
1954), wykonany w 1937 r., jest ozdobą kolekcji.
2.3. Sala zaaranżowana jako wnętrze salonu: fortepian firmy Erard z 
1929 r. z ustawionymi na nim fotografiami Camille'a Saint-Saensa i 
królowej Wiktorii, dedykowanymi Paderewskiemu, stał w gabinecie 
Mistrza w Riond Bosson; z lewej strony widoczny portret drugiej 
żony Paderewskiego Heleny, namalowany w latach 1907-1909 przez 
Charlesa Girona (2); z lewej strony okna znajduje się portret Pade
rewskiego wykonany przez Rene-Paula Schutzenbergera w 1899 r., 
pod nim „Głowa kobiety” pędzla Henryka Siemiradzkiego z lat 
1880-1885, z prawej strony okna - szkic Jacka Malczewskiego „Pro
fil mężczyzny" z lat 1902-1905; po obu stronach okna stoją chińskie 
wazy - zbieranie naczyń z Dalekiego Wschodu było hobby Padere
wskiego (3).
4.5. Wieniec z brązu (4) i medal (5) nadała Paderewskiemu La Regia 
Accademia di Santa Cecilia w Rzymie w dowód uznania jego talentu 
muzycznego.
6. Puchar ze srebra, który ofiarowany zostat Paderewskiemu 29 
grudnia 1930 r. przez orkiestrę Ernesta Schellinga z Philharmonic 
Symphony Society w Nowym Jorku.
7. Oryginalny, projektowany przez Jana Stykę „Dyplom Członkos
twa Honorowego Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw 
Sokolich”: Chopin dekoruje Paderewskiego wieńcem laurowym, w 
tle - Pomnik Grunwaldzki ufundowany przez Paderewskiego w 1910 
r. z honorariów za koncerty; symbolika tych rysunków wyraża uzna
nie dla artystycznej i patriotycznej działalności Mistrza.

(zdjęcia: Emanuela Ossowska)

wskim Towarzystwie Muzycz
nym, w Warszawie pełnił funkcję 
premiera i ministra spraw zagra
nicznych. Warszawskiemu Mu
zeum Narodowemu przekazał

Paderewski w testamencie pa
miątki, dokumenty, przedmioty 
artystyczne i dzieła sztuki po
chodzące z jego szwajcarskiej 
posiadłości - Riond Bosson
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koto Morges, nad Jeziorem Ge
newskim, gdzie mieszkał w la
tach 1899-1940,

Cała kolekcja liczy ponad pół ty
siąca przedmiotów, W czterech 
salach gmachu Podchorążówki 
w Łazienkach wystawiono jedną 
dziesiątą część kolekcji, reszta 
znajduje się w podziemiach Mu
zeum Narodowego. Pozostałe 
pamiątki po Mistrzu zostały roz
proszone: Archiwum Padere
wskiego znajduje się w Archi
wum Akt Nowych w Warszawie, 
rękopisy i druki jego kompozycji 
oraz wydania Dzieł Wszystkich 
Fryderyka Chopina przekazano 
Towarzystwu im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, księgo

zbiór zgromadzono w Bibliotece 
Jagiellońskiej w Krakowie, 
Niebawem znajdą się one w mu
zeum Paderewskiego, które - 
staraniem niestrudzonego w bo
jach o utrwalenie wartości naro
dowych Jerzego Waldorffa - po
wstanie w stolicy, prawdopo
dobnie w prawym skrzydle Pała
cu Wertheimów w Alejach Ujaz
dowskich. Stworzenie tego mu
zeum - to nasz narodowy obo
wiązek. Wypełnienie tego obo
wiązku jest równoznaczne ze 
spłaceniem długu wieloletniego 
milczenia o wielkości rodaka, 
który „uwielbia! muzykę, ale 
/eszcze bardziej kochał swoją 
Ojczyznę

Ewa A. Kamińska

Fałszywy 
krzyż

Zbieracze orderów, znaków za
szczytnych i odznak pamiątko
wych zapytani o daty wykonania 
Krzyża Walecznych wymienią 
bez wahania rok 1920 oraz 1944. 
Pierwszy - to data ustanowienia 
orderu „nagradzającego czyny 
męstwa i odwagi w boju" rozpo
rządzeniem Rady Obrony Pańs
twa z dnia 11 sierpnia 1920 r„ 
publikowanym w Dzienniku U- 
staw nr 87 pod pozycją 572. 
Drugi - to juz inna historia, inna 
wojna i inna ranga odznaczenia. 
Faleryści wiedzą, że były krzyże 
większego i mniejszego forma
tu, na wstążce amarantowej z 
dwoma małymi prążkami lub 
białej z prążkami amarantowymi 
- te ostatnie nadawane były w 
formacjach Wojska Polskiego 
na Zachodzie. Byty też datowa
ne ,,1939", a nawet ,,1943", choć 
trudno uznać je za oryginalne 

właśnie w świetle przypomnia
nego rozporządzenia, którego 
załącznik stanowi rysunek krzy
ża o wymiarach 44x44 mm z 
datą „1920”. Nagradzano nim 
czyny waleczne zarówno w woj
nie polsko-bolszewickiej, jak u- 
przednio, w czasie Wielkiej Woj
ny, noszony byt zawsze - na 
służbie i poza służbą. Dawał 
pierwszeństwo w przyjmowaniu 
do korpusu inwalidów, w na
dziale ziemi przeznaczonej pod 
osadnictwo wojskowe, w służ
bie państwowej oraz prawo ho
norów wojskowych i awansu o 
jeden stopień w wojsku.
Gdy powiedziałem przyjacielo
wi, że widziałem krzyż datowany 
„1918", wyśmiał mnie i powie
dział, że jest to po prostu nie
możliwe. A jednak jest i to nie
mały, oglądany przez tysiące lu
dzi z kraju i z zagranicy. Krzyż, 
przed którym oddają honory 
warty, składają wieńce zagra
niczne delegacje państwowe... 
Jest! Po prawej stronie kutej 
kraty zdobiącej Grób Nieznane
go Żołnierza! Autor? Henryk 
Grunwald, który - jak napisano 
w encyklopedii PWN - „tączyt 
dawne tradycje z nowoczesną 
formą", zaś w 1947 r. wykonał 
kraty do Grobu. Warto przypom
nieć, że 2 listopada 1925 r. „Na

1. Krzyż Walecznych 1920
2. Rozporządzenie z 1920 r. o 
ustanowieniu Krzyza Walecz
nych
3. Krzyż z datą „1918" na kracie 
Grobu Nieznanego Żołnierza

(zdjęcia: 1 - Zbigniew Dubiel) 

wieczną chwałę imienia polskie
go i dla bohaterstwa, które nie 
potrzebuje nazwiska, aby być 
najwyższej czci godnym, w 
siódmą rocznicę podjęcia walki 
o całość granic zmartwychwsta
łe/ Rzeczypospolitej" złożono 
„wydobyte ze wskazanego lo
sem pobojowiska lwowskiego, 
zwłoki żołnierza polskiego, który 
poległ za ojczyznę." Cytowany 
akt erekcyjny wmurowany w 
grobowcu wspomina jego twór
cę, artystę rzeźbiarza Kazimierza 
Ostrowskiego, oraz wymienia 14 
urn zawierających prochy z po
bojowisk najkrwawszych bitew 
Wielkiej Wojny. Tablice upa
miętniające te bitwy były wmu
rowane w filary grobu, na placu 
Piłsudskiego.
Przyśzła wojna, ta druga. Na A- 
dolf Hitler Platz paradowały inne 
mundury i inne symbole. Pom
nik Księcia Józefa początkowo 
przesłonięto, następnie wywie
ziono i zniszczono. Wreszcie 
wysadzono w powietrze kolum
nady Pałacu Saskiego. Niezna
nemu żołnierzowi niemieckiemu, 
który pod środkowe filary nie 
podłożył ładunku, zawdzięcza
my, że miłosiernie przykryty gru
zami stolicy spoczywał żołnierz 
nieznany do czasu, gdy zjawili 
się poprawiacze historii. To oni 
zdjęli z pomnika płyty upamięt
niające boje polskie, Rokitną i 
towczówek, bój pod Radzymi
nem i te dawniejsze, od zarania 
państwa polskiego do nie
szczęsnego powstania 1863 r„ a 
wmurowali płyty głoszące włas
ną ich chwałę w bitwach stacza
nych u boku jedynego, nieza
wodnego sojusznika. To om 
zdjęli koronę ortu wieńczącemu 
kratę i zlecili artyście zmianę 
daty na krzyżu... zmianę, która 
nie tylko miała zatrzeć pamięć 
1920 r. Oni też, publikując zdję
cie „ojciec i syn w jednej kom
panii”, znane wszystkim dzie
ciom z podręczników historii, 
obcinali na wysokości piersi po
stać zawodowego starego po
doficera, który zanim „znalazł 
się" w Sielcach nad Oką nosił 
na piersi krzyż z datą „1920" i 
przeniósł go przez jakieś trans
porty, łagry czy posiotki. Nie 
wiem, czy i kto zwraca uwagę na 
ten mato ważny szczegół, ale 
chyba warto wiedzieć o tego ro
dzaju fałszerstwach zabytków, 
które stają się w ten sposób 
pomnikami zwycięstwa ideologii 
nad prawdą.

Jan P. Pruszyński 
PS. Po interwencji w prasie 
Krzyż Walecznych zniknął z kra
ty. Z jaką datą będzie następ
ny?
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VELUX - 
okna do poddaszy

Jak wykorzystać poddasze bu
dynku nie zmieniając jego bryty? Ten 
problem nieraz spędzał sen z powiek 
projektantom i konserwatorom za
bytkowej architektury Dzisiaj jest to 
takie proste - wystarczy zastosować 
znane w catym świecie okna do pod
daszy duńskiej firmy VELUX. Okna 
VELUX dają się wmontować w każdy 
tradycyjny dach, niezależnie od ro
dzaju jego pokrycia.

Perfekcyjna konstrukcja, wysoka 
jakość materiałów, z jakich wykona

ne są te okna, gwarantują: wodo
szczelność, trwałość i łatwość obsłu
gi. Montaż okien VELUX jest prosty i 
nie wymaga kosztownych rusztowań. 
Całą pracę wykonuje się z pomiesz
czeń poddasza. Kolejne czynności 
są tak dokładnie opisane w instrukcji 
montażu, że w ciągu jednego dnia 
można samodzielnie wmontować 
okno VELUX w połać dachową.

Wielką zaletą okien VELUX jest 
doskonałe oświetlenie adaptowane
go poddasza. Światło wpadające 
przez okno równomiernie rozjaśnia 
całe pomieszczenie, ponieważ nie 
napotyka rzucających cień ścian fa
cjaty. Dzięki temu okno do poddasza 
daje o około 40% więcej światła niż 
tej samej wielkości okno umieszczo
ne w facjacie. /mu) 

Okna do poddaszy 
VELUX 

już są do nabycia 
w kraju! 

Polecamy 

autoryzowanego 
sprzedawcę 

okien VELUX:
Fundacja

PRO AUXILIO 
Popularyzacji 

Ochrony i Inicjatyw 
Ratowania Zabytków, 

ul. Mazowiecka 11, 
tel. 26-73-77, 

00-052 Warszawa
Przy zakupie 

większej liczby 
okien 

Fundacja 

udziela rabatu.

W korespondencji, jaka nadeszła 
do redakcji przeważają listy nawiązu
jące do poprzedniego numeru „Spo
tkań" (2, 1991), w którym pisaliśmy 
sporo o kryzysie kultury i sztuki Pan 
Stefan Witek z Katowic uważa, że 
obecna degradacja kultury - to wy
nik negatywnych procesów ostatnie
go roku „kiedy w parlamencie kłóco
no się o ustawę antyaborcyjną - nie 
pytając się zresztą o zdanie społe
czeństwa - i zamiast tracić czas na 
słowne przepychanki i krasomówcze 
popisy należało go przeznaczyć na 
rzeczową dyskusję o kulturze. Kultu
ra bowiem stanowi wartość, które/ 
należało bronić przede wszystkim w 
początkowym okresie demokratyza
cji życia. Właśnie kultura wymaga 
pomocy i stworzenia odpowiedniej 
polityki wobec widocznego zagroże
nia - upadek kultury, to upadek życia 
społecznego i gospodarczego (...) 
Tymczasem resort kultury sprawiał 
wówczas wrażenie, że troszczy się 

przede wszystkim o gospodarkę i 
nie można mieć pretensji do rządu, 
ze nie zajmował się sferą kultury (...) 
Krąży już takie powiedzenie: minister 
kultury A. Krawczuk - literat - zarżnął 
książki, minister Cywińska - reżyser 
-zarżnęła teatr. Obecny minister kul
tury jest muzeologiem i historykiem 
sztuki..."

Pani Tamara Niemirowska z 
Gdańska pisze: „W 1990 r. resort 
kultury postawił sobie zadanie two
rzenia kultury elitarne/ - finansowa
nie przede wszystkim wybitnych 
twórców, zespołów itp. Było to posu
nięcie wbrew wszelkim zasadom de
mokracji, wychodzące naprzeciw o- 
stremu reżimowi reformy gospodar
czej. Efekty już mamy: znikają księ
garnie. domy kultury, kina, teatry, ga
lerie. Umiera to, co polska kultura od 
wielu lat wnosiła do dorobku euro
pejskiego - jej POWSZECHNOŚĆ 
(...). Kultura jako taka nie zginie - były 
już w minionych 45 latach gorsze o- 
koliczności - ale na naszych oczach 
kończy się jej UPOWSZECHNIA
NIE".

„W krajach zachodnich kultura 
znajduje oparcie w fundacjach - pi
sze pan Jerzy Osiński z Łodzi - ale 
fundacje te mają wysokie odpisy po
datkowe. Nasze bezmyślne przepisy 
uniemożliwiają fundacjom normalną 
działalność, a więc dalej wszystko 
sprowadza się do Ministerstwa Kul
tury i Sztuki (...) Druga sprawa - dzia
łalność samorządów prowadząca do 
unicestwienia ostatnich placówek 
kultury (...)".

Z kolei pan Andrzej Świerk z Ko
szalina jest zdania, że „jesteśmy 
straszliwą prowincją kulturalną Euro
py. Sami sobie z tego nie zdajemy 
sprawy, ale tak właśnie jest, że kultu
ra w naszej demokracji znalazła się 
po prostu w gospodarczej niewoli. 
I nie pomogą tu żadne decyzje, o 
których piszecie w »Od redakcji*  (nr 
2, 1991). Za daleko zabrnęliśmy. My
ślę, że kultura wygląda obecnie 
znacznie górze/ niż na świetnym ry
sunku w „Naszym felietonie*.  Nie 
liczcie na rząd, sejm czy samorządy. 
Przyjmijcie jako fakt umieranie kolej
nych wartości kultury. Wy też umrze
cie. bo takie wyroki zostały już wyda
ne w pierwszym roku naszej demo
kracji, na którą tak długo czekali 
śmy!"

I coś optymistycznego od pani 
Teresy Jarczak z Gorzowa Wielko
polskiego: ..Jestem stałą i bardzo u- 
ważną czytelniczką „Spotkań z Zaby
tkami*,  pisma, na którego kolejny 
numer czekam zawsze z niecierpli
wością. Piszecie o sprawach bardzo 
mi bliskich w sposób kompetentny, 
rzeczowy i piękny. Myślę, że Wasze 
pismo spełnia wiele funkcji, a jedną 
z nich jest uwrażliwianie na piękno 
istniejące wokół nas. Życzę „Spotka
niom z Zabytkami*,  aby przez wiele
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lal ukazywały się na naszym rynku 
pokonując wszelkie trudności". Dzię
kujemy! Dziękujemy także pani Kry
stynie Rudkowskiej z Warszawy za 
opis losów dziedziców pałacu w 
Wace (w nawiązaniu do informacji 
zamieszczonej w numerze 1,1990) 
oraz panu Tomaszowi Chwietkiewi- 
czowi z Braniewa za przedstawienie 
tragicznej sytuacji zabytków w Bra
niewie i okolicach: ..doprowadziło je 
do takiego stanu dosyć efektowne, 
ale nie efektywne użytkowanie przez 
rożne PGR-y, SKR-y, SHR-y, które to 
instytucje z ochroną zabytków nie 
mają nic wspólnego, a wręcz prze
ciwnie. Potrzebna jest natychmiasto
wa opieka konserwatorska, za którą 
odpowiedzialny jest konserwator 
wojewódzki z Elbląga". I dalej spra
wa godna podkreślenia wobec usta
wicznego wmawiania nam przez są
downictwo ostrych represji, jakie po
dobno stosuje wobec dewastatorów 
zabytków: „Prowadzona niedawno 
bez żadnego rozgłosu w naszym 
mieście rozprawa sądowa przeciw 
PGR-om dewastującym obiekty za
bytkowe, poza obiecującym wyro
kiem nakazującym... zabezpieczenie 
tych obiektów - nie wniosła nic no
wego".

Prof, dr Olgierd Czerner z Wro
cławia nawiązuje do pięćdziesiątego 
numeru pisma i zamieszczonych tam 
odpowiedzi na naszą ankietę: ‘’Spo
tkania z Zabytkami« są jednym z naj
bardziej zasłużonych, jeśli nie naj
bardziej współcześnie zasłużonym 
czasopismem dla kształtowania 
świadomości Polaków o koniecz
ności ochrony ich dziedzictwa (...) 
Stosunkowo wcześnie »Spotkania« 
zaczęty przypominać o naszych za
bytkach poza granicami, szczególnie 
wschodnimi. Chwała im za to! (...) Ży
czę ’’Spotkaniom z Zabytkami” prze
de wszystkim utrzymania się na ryn
ku. utrzymania obecnego dobrego 
poziomu, dotarcia do Rodaków poza 
granicami". Prof, dr O. Czerner jest 
zdania, że nadeszły ciężkie czasy dla 
kultury i w tym kontekście uważa, że 
część służby konserwatorskiej zbyt 
się zbiurokratyzowała: „Jeśli po
wiem, że od ponad 1.5 roku oczekuję 
bezskutecznie na łaskawe zaopinio
wanie przez jednego z wojewódzkich 
konserwatorów zabytków projektu 
odnowienia jednego z najcenniej
szych obiektów na jego terenie - to 
trzeba dzwonić na trwogę. Powinien 
to być gigantyczny budzik, aby było 
go stychać w Warszawie!!!"

Reklama rzetelna i tania
- tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsy
łać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w 
wypadku instytucji podpis głównego księgowego). 
Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić odpowiednią sumę na konto: Fundacja PRO 
AUXILIO PBK III O/Warszawa nr 370015-971658-132- 
3. Ceny: 3200 zł za jedno słowo w wypadku ogło
szeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 
900 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 
450 000 - 0,5 strony, 225 000 - 0,25 strony oraz 
250 000 za pozostałe rodzaje reklam; w wypadku 
koloru zwyżka o 100%, a specjalnego opracowania 
graficznego przez redakcję o 50%. UWAGA: przy 
stałym rocznym zamówieniu (6 ogłoszeń lub rek
lam) przysługuje zniżka 10%, przy zamówieniu pół
rocznym (3 ogłoszenia lub reklamy) - zniżka 5%.

Warunki prenumeraty na numery 4, 5, 6, 1991:
Cena: 10 000 zł za jeden egz., za trzy numery - 30 000 zł. Wpłaty należy doko
nać do 31 lipca br. na konto Zakładu Kolportażu ..SUNRISE", 04-113 Warsza
wa, 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. UWAGA: firma „SUNRiSE” nie pobiera dodatkowej opłaty 
za dostawę. Czytelnicy, którzy zaprenumerowali „Spotkania z Zabytkami” na 
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). Archiwalne i bieżące numery „Spotkań 
z Zabytkami" rozprowadzane są także przez księgarnie p. Marka Gacki: 
Lublin, ul. Pstrowskiego 2. tel. 238-14

ul. Królewska 11, tel. 260-48
ul. Krakowskie Przedmieście 40 (DT „Centrum")

Zamość, ul. Kilińskiego 11 (DT „Hetman")
Łęczna, Górnicze Centrum Kultury
Kazimierz Dolny, ul. Rynek 2. tel. 10-558

ć

ELEMENTY DEKORACJI 
ARCHITEKTONICZNEJ

PROFILOWANIE - wzbogacenie kształtu elementu architektonicznego 
przez załamanie i wygięcie linii przekroju poprzecznego, jednakowe na 
całej długości elementu, tworzące ozdobny pas.
Elementy prostoliniowe profilowania
listwa (płytka) - element płaski, wysunięty lub rozdzielający inne elemen
ty:
falc (felc, kostka) - narożne wcięcie o przekroju kwadratowym lub prosto
kątnym;
faza (ukos) - ukośne ścięcie naroża;
rowek - zagłębienie o przekroju prostokątnym;
rowek trójkątny - zagłębienie o przekroju trójkątnym.
Elementy krzywoliniowe profilowania
półwalek (wałek półkolisty) - element wypukły o przekroju półkola: w 
odniesieniu do architektury antycznej używana jest nazwa torus; 
ćwierćwałek - element wypukły o przekroju ćwiartki koła;
półżłobek (dawniej: żłobek) - zagłębienie o przekroju półkola (lub zbliżo
nym): w odniesieniu do architektury antycznej: trochilus;
ćwierćżłobek - zagłębienie o przekroju ćwiartki koła; uwaga: w dawnej 
literaturze nazywany półżłobkiem;
wcięcie jońskie - zagłębienie o przekroju krzywoliniowym, którego jedna z 
krawędzi (zwykle górna) jest cofnięta w stosunku do drugiej;
esownik, karnes (karnis) - profil podwójnie wygięty (wklęsłowypukly); 
zależnie od ustawienia rozróżnia się;
1) esownik stojący (łac. cyma recta), zwany czasem simą (uwaga: simą 
nazywana jest też kamienna rynna  nad gzymsem w porządkach klasycz
nych, niezależnie od profilu'; zob. cz. 6);

*

2) opadający, zw. też piętką (lac. cyma reversa);
3) odwrócony, stosowany w cokołach;
4) odwrotnie opadający, zw. też piętką odwróconą: stosowany jw.; 
skocja - nazwa używana w odniesieniu do różnych elementów: pólżłobka 
lub wcięcia jońskiego w bazach ko/umn.-ćwierćżłobka stanowiącego przejś
cie od trzonu kolumny do jej bazy w porządku toskańskim (Witruwiusz); 
podcięcia (głównie w formie ćwierćżłobka) płyty gzymsu.

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

ORNAMENT - dekoracja składająca się z powtarzalnych, zazwyczaj drob
nych (w skali całej kompozycji) elementów (motywów zdobniczych), opar
tych na formach geometrycznych (ornament geometryczny), postaci ludz
kiej (ornament antropomorficzny), zwierząt (ornament zoomorficzny), 
roślin (ornament roślinny) i innych formach zaczerpniętych z rzeczywis
tości, lecz tak przetworzonych (stylizowanych), że mają charakter czysto 
plastyczny. Podstawowe schematy kompozycyjne ornamentów - to: poje
dyncza figura w zamkniętym polu (w układzie symetrycznym, koncentrycz
nym, niesymetrycznym), wstęga (pas) z szeregowym układem elementów 
(ornament wstęgowy), układ elementów wypełniający płaszczyznę.
Wybrane elementy ornamentów (motywy)
akant-motyw wzorowany na liściu lub wici rośliny o tej nazwie:,.liść akan- 
tu" występuje w głowicy w porządku korynckim i kompozytowym, na kon
solach. we fryzach i innych elementach porządków klasycznych: 
palmeta - motyw wywodzący się z architektury antycznej, w formie stylizo
wanego liścia palmy z wachlarzowe, symetrycznie rozłożonymi płatkami: 
rozeta - motyw w formie kwiatu (pierwotnie róży, stąd nazwa) z koncen
trycznie rozłożonymi płatkami; także w formie przekształconej w układ 
geometryczny (uwaga: inne znaczenie rozety zob. cz. 5):
feston - motyw dekoracyjny w formie draperiiłub pęku kwiatów, liści, owo
ców (wówczas zwany także girlandą) podwieszonego po bokach i łukowato 
zwisającego ku dołowi; punkty podwieszenia są często zaakcentowane np. 
guzem, przewiązaniem itp.;
trójliść - motyw o kompozycji opartej na trzech okręgach zachodzących na 
siebie;
czworoliść - analogicznie na czterech okręgach;
wieloliść - motyw oparty na wielu, koncentrycznie ułożonych i zachodzą
cych na siebie okręgach;
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rybi pęcherz - motyw dekoracyjny o esowatym, niesymetrycznym wygięciu 
przypominającym pęcherz plawny ryby; charakterystyczny dla późnego go
tyku, głównie jako wykrój maswerków:
rocaille - motyw dekoracyjny mający formy nieregularne i asymetryczne, 
„kapryśne", przypominające małżowiny, muszle (stąd nazwa: ornament 
muszlowy), czasem uzupełnione strzępiastymi grzebieniami; charaktery
styczny dla rokoka.
Ornamenty wstęgowe
ornament falowy - o motywie przypominającym płynące, przechylone w 
jednym kierunku, stylizowane fale;
meander - utworzony z nieprzerwanej, wielokrotnie załamanej pod kątem 
prostym (w określonym rytmie) linii; występuje wiele odmian meandrów, 
także z dwiema liniami;
astragal, sznur pereł, perełki - ornament wstęgowy w formie półwypukle- 
go pasma (A), złożonego z „perełek" okrągłych (P) rozdzielonych podwój
nymi „cekinami" w kształcie tarczek lub dysków (C), lub wydłużonych „pa
łeczek" rozdzielonych okrągłymi „perełkami" (B); także nazwa profilu (np. 
między głowicą i trzonem kolumny) zdobionego takim ornamentem; 
kimation (kyma, krajnik, „liściowiec”) - ornament wstęgowy o motywie sty
lizowanych liści; wywodzi się z architektury starożytnej Grecji; ma trzy 
odmiany:
1) kimation dorycki - na profilu malowane szerokie, czworoboczne liście z 
wąską nakładką u góry, o daleko posuniętej geometrycznej stylizacji;
2) joński, jajownik, „wole oczy” - zwykle rzeźbiony, z przemiennie u- 
mieszczonymi formami jajowatymi i lancetowatymi (czasem przybierający
mi kształt strzałki skierowanej ku dołowi); na rysunku forma spotykana w 
architekturze nowożytnej);
3) lesbijski, kwiatowy - również zazwyczaj rzeźbiony, przemiennie liście o 
wykroju sercowatym i silnym podwójnym wygięciu oraz lancetowate; 
antemion - ornament wstęgowy wywodzący się z architektury antycznej, z 
przemiennie umieszczonymi palmetami, stylizowanymi pnączami i kwiatami 
(np. lotosu); stosowany najczęściej jako ornament wieńczący (np. na simie - 
zob. cz. 6: porządki klasyczne):
zębatka - każdy ornament wstęgowy o wystających elementach, przypomi
nających zęby;
ząbki kostkowe - (łac. denticuli) - pas utworzony z prostopadlościennych 
ząbków (kostek) w równych odstępach; występuje głównie w belkowaniu w 
porządkach klasycznych (doryckim. korynckim):
plecionka - ornament (wstęgowy lub wypełniający płaszczyznę) o motywie 
splecionych pasów, taśm itp.; może być plecionka pojedyncza, podwójna, 
potrójna; występuje w różnych okresach i stylach; charakterystyczne orna
menty plecionkowe występują w architekturze romańskiej.
Inne rodzaje ornamentów
arabeska - ornament o motywie stylizowanych, przeplatających się wici 
roślinnych, wypełniających dekorowane pole w zawiłym układzie; wywodzi 
się ze wzorów antycznych; w sztuce islamu (stąd nazwa) uzupełniany ele
mentami geometrycznymi i pismem: w sztuce nowożytnej wzorowany na 
antyku, przeważnie w układzie symetrycznym, często uzupełniany innymi 
motywami; uwaga: nazwy „arabeska" nie stosuje się do ornamentów z wici 
roślinnych występujących w sztuce wczesnochrześcijańskiej i średniowiecz
nej;
groteska - ornament ze stylizowanych motywów roślinnych (głównie wici, 
ale też kwiatów, owoców itd.), w które wplecione są motywy figuralne, zwie
rzęce. architektoniczne i inne, traktowane fantastycznie lub karykatural
nie;
ornament kandelabrowy - o motywach arabeski lub groteski w układzie 
ściśle symetrycznym względem osi pionowej, wyprowadzony z. elementu 
pełniącego funkcję podstawy (analogicznie do konstrukcji kandelabru czyli 
świecznika, stąd nazwa);
ornament okuciowy - w formie płaskich, łukowato wygiętych taśm i listew 
oraz ażurowych plakiet, jakby nałożonych na tło. naśladujący okucia żelaz
ne; występują w nim również elementy naśladujące gwoździe i nity; może 
być uzupełniony innymi motywami oraz łączony z ornamentem zwojowym 
lub chrząstkowo-malżowinowym: charakterystyczny dla manieryzmu;
ornament zwojowy, zwijany, kartuszowy, rollwerk - ornamenty w formie 
taśm jakby wyciętych z blachy i na zakończeniach zagiętych lub zwiniętych 
(stąd nazwa); występuje w architekturze późnorenesansowej i manierystycz- 
nej, czasem w połączeniu z ornamentem okuciowym (okuciowo-zwojo- 
wy):

ornament chrząstkowo-małżowinowy - w formie stylizowanych chrząstek 
i małżowin, przeważnie w układzie symetrycznym (w odróżnieniu od rocail
le): występuje w końcu XVI i XVII w., głównie w północnej Europie (ma- 
nieryzm).

INNE ELEMENTY DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ 
AKROTERION, naszczytnik - dekoracyjny element wieńczący w porząd
kach klasycznych (np. narożniki i wierzchołek frontonu): mógł mieć formę 
palmety, wolut, liści akantu. waz (lub ich połączenia), a także motywy figu
ralne.
ŁEZKI, gutty, krople - element dekoracyjny w formie kostek o kształcie 
ściętego ostrosłupa lub stożka; występuje w porządku doryckim i w archi
tekturze nowożytnej.
LICO DIAMENTOWE - opracowanie lica elementu (np. ciosu, boni) w 
kształcie ostrosłupa (zazwyczaj o podstawie 4-kątnej), naśladujące szlif dia
mentu.
KARTUSZ - ozdobne obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej. 
emblematu itp.
WOLUTA, ślimacznica - element architektoniczny i motyw ornamentalny 
w kształcie spirali lub zwoju; w porządkach klasycznych występuje m.in. w 
głowicach kolumn (w porządku jońskim, korynckim i kompozytowym). 
esownica, woluta podwójna - element architektoniczny lub motyw dekora
cyjny w formie połączonych, zawiniętych w przeciwne strony wolut (zazwy
czaj różnej wielkości); znana w architekturze antycznej (np. modyliony), sze
roko stosowana w renesansie i baroku;
spływ wolutowy - pionowo ustawiona esownica lub element łukowaty za
kończony pojedynczą wolutą, podbudowujący wyższą część elewacji lub 
zęby attyki w architekturze renesansowej i barokowej.
STERCZYNA - pionowy, smukły, wieńczący element dekoracji architekto
nicznej.
sterczyna obeliskowa - w formie smukłego ostrosłupa (obelisku), czasem 
umieszczonego na ozdobnej podstawie.
PINAKIEL, fiala, rzadziej: iglica - rodzaj sterczyny. występujący w archi
tekturze gotyckiej (jako zwieńczenie skarp): zwykle o czworobocznym trzo
nie ze spiczastym zwieńczeniem, na którego krawędziach umieszczano czol- 
ganki. a na szczycie kwiaton: trzony większych pinakli mogły być dodatko- ‘ 
wo zdobione laskowaniem i maswerkami.
KWIATON - dekoracyjny element wieńczący w kształcie pęku kwiatów lub 
liści (zazwyczaj 2-lub 4-ramiennego): charakterystyczny dla architektury 
gotyckiej.
ŻABKA, krab - element średniowiecznej dekoracji architektonicznej w for
mie zwiniętego liścia lub pąka; umieszczany w narożach baz, na krawę
dziach szczytów, wimperg. pinakli i innych elementów pochyłych; szereg 
żabek tworzy czolgankę.
DRAPERIA - dekoracja z tkaniny ułożonej w fałdy lub jej naśladownictwo 
(imitacja) w innym materiale (np. kamieniu, stiuku. drewnie).
paludament, paldament - rodzaj obramienia utworzonego z draperii'obej
mującej od góry i z boków rzeźbę, obraz, tablicę z inskrypcją itp.

Na tym kończymy druk Słownika. Przypominamy, że objął on 
12 odcinków, pierwszy ukazał się w numerze 4, 1989.

ERRATA
cz. 2. w haśle MUR - winno być: „samodzielna (nie związana z budynkiem) 
pionowa przegroda..." (wykreślić: ściana); brak definicji „opus mixtum - 
wątek mieszany, w którym warstwy z kamieni (zazwyczaj nieregularnych) 
przedzielone są warstwami wyrównawczymi z cegły: stosowany od czasów 
starożytnych.”:
cz. 3. w haśle „oczep” - winno być: „belki oczepu (nie: oczepy) łączone były 
w narożach...”:
cz. 4. na rys. winno być „skarpa" (jak w tekście, nie: szkarpa); w haśle „fryz"- 
winno być „fryz arkadkowy” (nie: akradkowy);
cz. 5. w haśle „okno zespolone" - winno być: „poprzez zawiasy skrzydeł 
wewnętrznych (nie: wewnątrz) zawieszone na ościeżnicy...";
cz. 8. w haśle „pułap" - winno być: „czasem (nieściśle) pułapem nazywana 
jest powała widoczna od spodu w stropie belkowym nagim"; w haśle „stropy 
belkowe” - winno być: „stropy o konstrukcji składającej się z belek..." 
cz. 9. w tekście zamiast „dach przyczółkowo-dymnikowy” winno być jak na 
rys.: dach naczółkowo-dymnikowy.

Przepraszam za błędy 
Piotr Stępień
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