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NA OKŁADCE:

Secesja zrodziła się z protestu przeciw ustabilizowane
mu życiu i mieszczańskiej pruderii. Alfons Mucha (1860— 
1939) - czeski artysta, tworzący m. in. plakaty, projekty 
wnętrz, przedmiotów, witraży - byt czołowym przedstawi
cielem secesji. W 1899 r. wykonał prezentowane na o- 
kładce szkice do dekoracji panneau, z tego samego roku 
pochodzi wazon, którego fragment także pokazujemy 
(wazon ze zb. Muzeum Mazowieckiego w Płocku).

(zdjęcia: Emanuela Cissowska i Tomasz J. Gałązka)
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Od redakcji
Oczekujcie nas teraz co miesiąc!!! „Spotkania 

z Zabytkami” od stycznia 1992 r. będą ukazywać 
się dwanaście razy w roku. Następna zmiana: 
nasze pismo zawierać będzie osobny dodatek pt 
SPOTKANIA Z WARSZAWĄ. Za pięć lat, w 
roku 1996 mamy obchodzić 400-lecie stołecznoś
ci Warszawy. Czy będzie to jubileusz radosny? 
Czy w ogóle możemy mówić o stołeczności tego 
miasta i na czym ona polega? Wiemy, że składa 
się na nią masa drobiazgów, codzienne życie 
miasta z wszystkimi problemami, a także jego 
historia i tradycje, że tworzą ją ludzie - mie
szkańcy miasta oraz miejscowości podwarsza
wskich, jak Pruszków, Milanówek, Otwock, Pia
seczno, Legionowo i tych znacznie mniejszych. 
Czy dzisiaj rzeczywiście tworzą oni stołeczność 
Warszawy? Gdzie szukać warszawskich tradycji 
i jakie one są? O tym wszystkim i wielu innych 
sprawach chcemy informować w dodatku SPO
TKANIA Z WARSZAWĄ.

Zanim jednak ukaże się pierwszy, styczniowy 
numer „Spotkań z Zabytkami” wraz z doda
tkiem, otwórzmy numer bieżący. Pokazujemy w 
nim „cholerne paskudztwo”, czyli secesję na 
przykładzie zbiorów Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku. W dziale „Z warsztatu konserwatora” 
(s. 46) rozpoczynamy prezentację metod konse
rwacji różnych wyrobów zabytkowych. Cykl ten 
przeznaczony jest dla kolekcjonerów amatorów 
i wszystkich, którzy pragną odnowić i zabezpie
czyć przed zniszczeniem np. rodzinne pamiątki. 
Polecamy także opowieść o beztroskich latach w 
czumowskim dworze (s. 27), zwiedzanie zabyt
ków Stanisławowa (s. 18) i żydowskiego miasta 
w mieście (s. 2) oraz drugi odcinek o włoskich 
zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dzie
dzictwa (s. 43). W numerze jednak dominuje sece
sja (okładka s. I i IV oraz s. 9) i stąd nasze życze
nia dla Czytelników zaczerpnęliśmy z wydanego 
na początku wieku Podręcznika praktycznego 
dla osób nie obytych z piórem zawierającego 
rozmaite sposoby pisania listów...: „Z okazji 
Świąt, spieszymy przesłać Sz. Państwu najpięk
niejsze życzenia wszelkich pomyślności, z ser
deczną intencją jak najczęstszej wymiany na
szych wizyt i stosunków (...) Radzibyśmy bardzo, 
ażebyście Sz. Państwo darzyli nas swoją przyjaź
nią jak najdłużej, a za prawdziwe szczęście po
czytywać sobie będziemy każde ich bezceremo
nialne odwiedziny...”

Fundacja PRO AUXILIO dziękuje pani Mirosławie Nakoniecznej z 
Warszawy za wpłatę na nasze konto: PBK III O/Warszawa nr 370015- 
971658-132-3

Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych ukazała się w Dzienniku U- 
staw nr 64 z 18 lipca 1991 r., lecz nosi datę 14 
czerwca tegoż roku. O tej nowelizacji pisaliśmy 
w tym samym miejscu w poprzednim numerze. 
Powtarzamy datę ustawy: 14 czerwca 1991 r. 
Tymczasem 8 lipca gazety przyniosły szokującą 
wiadomość o nastarszym w Polsce cmentarzu 
żydowskim w Kaliszu. Pochodzi z XIII w. i za
chowało się na nim jeszcze ponad 1900 zabytko
wych płyt nagrobnych, zebranych - dzięki fun
dacji rodziny Nissenbaumów - w jedno miejsce 
po wywiezieniu ich przez hitlerowców na brzegi 
kanału Rypinkowskiego. W planie była budowa 
mauzoleum, zaś macewy miały zostać wyłożone 
wzdłuż granic cmentarza. Tymczasem wojewo
da kaliski Mariusz Kubiak (ZChN) - zasłużony 
likwidator sex-shopów i pism erotycznych w 
woj. kaliskim - argumentując „polską racją sta
nu i dobrem naszego rządu"(sic!) rozpoczął wy
wózkę nagrobnych płyt na inny cmentarz, aby 
przez stary przeprowadzić ciepłociąg. Nie trze
ba dodawać, że w czasie transportowania zabyt
kowe macewy uległy rozbiciu i zniszczeniu. Sta
ło się: wbrew znowelizowanej ustawie i wbrew 
zwykłej ludzkiej etyce. Małą pociechą jest fakt, 
że niekonwencjonalny wojewoda kaliski został 
zdymisjonowany przez premiera w sierpniu 
b.r.

Przy „sprawie kaliskiej” dokonana na począt
ku sierpnia przez młodocianych chuliganów de
wastacja płyt nagrobnych cmentarza żydo
wskiego w Warszawie - wydaje się błaha. Ale 
przecież ci młodzi, kilkunastoletni ludzie będą w 
przyszłości rządzić tym krajem - czy także 
wbrew prawu, wbrew szacunkowi dla zmarłych, 
dla innych wyznań i dla zabytków?

UWAGA!
Poszukujemy współwydawcy „Spotkań z Zabytkami”, 
który byłby zainteresowany utrzymaniem pisma na 
rynku i rozszerzeniem kręgu czytelników poza grani
cami kraju. Warunkiem jest utrzymanie niezależności 
pisma - organu Ośrodka Dokumentacji Zabytków. 
Forma takiej współpracy - do uzgodnienia po zgło
szeniu pisemnej intencji pod adresem redakcji: 
00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11.
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Jan Kurek

Żydowskie 
miasto w 

Krakowie
Kronika Wincentego Kadłubka 

dokumentuje obecność Żydów w 
Krakowie w drugiej połowie XII w. 

Początkowo zamieszkiwali oni w obrębie 
dzisiejszego Starego Miasta. Przy ul. Św.

Anny (w źródłach miejskich 
wzmiankowana jako Judengasse) 
usytuowane były dwie synagogi z 

cmentarzami oraz przytułek, a u jej 
wylotu znajdowała się Brama Żydowska.

Trzecia synagoga powstała w pobliżu 
kościoła Św. Śzczepana. Żydzi krakowscy 

mieli własną organizację gminną i 
podlegali odrębnemu sądownictwu.

N
ieco później powstała druga gmina żydowska w 
założonym przez Kazimierza 111 Wielkiego w 
1335 r., konkurencyjnym dla Krakowa mieście 
Kazimierz. Żydowskie „miasto” na Kazimierzu 
obejmowało osady na wyspie położonej w obrębie terasy 
zalewowej Wisły. Kanwą miasta żydowskiego stał się regu

larny plan ruralistyczny wsi Bawół. Początkowo gmina ży
dowska skupiała się w rejonie dzisiejszych ulic Miodowej i 
Szerokiej (dawna ul. Wielka), a u ich zbiegu usytuowana 
była Brama Żydowska. Duże znaczenie dla rozwoju tej 
części miasta miał istniejący tu Targ Żydowski.
Do XV w. parcele i domostwa gmin żydowskich w Krako
wie i Kazimierzu były przemieszane z własnościami chrześ
cijan, a bóżnice sąsiadowały z kościołami. Jednakże od dru
giej połowy XV w. Żydzi byli stopniowo wypierani z Kra
kowa, m.in. przez rozpowszechnienie się zamiany parcel. 
Średniowiecznemu mieszczaństwu krakowskiemu solą w 
oku była rzemieślnicza i handlowa aktywność Żydów. Za
częły pojawiać się rozmaite przeciwko nim wystąpienia 
świadczące o głębokich uprzedzeniach. Od 1267 r. nakaza
no im noszenie specjalnych, wyróżniających znaków na 
odzieży i rogatych kapeluszy. W czasie wielkiego pogromu 
Żydów w 1407 r. mordom, grabieżom i podpaleniom nie 
była w stanie zapobiec nawet straż zamkowa. W 1469 r. 
gmina żydowska musiała sprzedać starą i nową synagogę z 
cmentarzami i zabudowaniami szpitala żydowskiego. W 
1485 r. rada miejska wprowadziła daleko idące ogranicze
nia handlu żydowskiego. Kolejny tumult i pogrom żydo
wski odbył się po pożarze Krakowa w 1494 r. Poza po
spólstwem obwiniano o pogrom także przebywających 
wówczas w mieście Krzyżowców. Wydarzenia te miały 
rzekomo uzasadniać drastyczny edykt króla Jana Olbrach
ta z 1495 r., nakazujący przeniesienie Żydów z Krakowa do 
Kazimierza.
Żydzi krakowscy zamieszkali razem z kazimierskimi, stło
czeni na niewielkiej powierzchni. Na początku XVI w. o- 
siedlali się tu także - na mocy pozwolenia wydanego w 
1518 r. przez Zygmunta I Starego - liczni emigranci ży
dowscy, wypędzeni z różnych krajów europejskich, zwłasz
cza z Czech i Moraw. Dzielnicę żydowską Kazimierza o- 
graniczały od północy i wschodu mury miejskie; mury od
dzielały także część żydowską i chrześcijańską. Takie „u- 
fortyfikowanie” dzielnicy żydowskiej było prawdopodob
nie spowodowane obawami przed ewentualnymi pogroma
mi.
Pod koniec XVI w. Żydzi stanowili połowę ludności Kazi
mierza (według spisu z 1570 r. było ich około 2000), lecz 
zamieszkiwali tylko 1/5 jego powierzchni. Mimo tak duże
go zagęszczenia „miasto żydowskie” na Kazimierzu przez 
dwa stulecia stanowiło niezwykle prężny ośrodek handlo
wy i kulturalny w tej części Europy. Żydzi kazimierscy 
zmonopolizowali handel krakowsko-praski. Gmina żydo
wska miała własne władze i była zbliżona w strukturze do 
gmin chrześcijańskich. Tutejsza szkoła talmudystyczna (je- 
sziba) przyciągała uczniów ze Śląska, Niemiec, Czech i 
Węgier. Od 1552 r. jej rektorem był syn fundatora synagogi 
Remuh - Mosze (Mojżesz) Isserles (1510-1572), zwany Re- 
muh, europejski autorytet w zakresie Talmudu.
Zabudowę kazimierskiego „miasta żydowskiego” tworzyły 
murowane kamienice, skupione głównie wzdłuż ulic Szero
kiej i Żydowskiej, oraz domy drewniane w rejonach dzisiej
szego placu Bawół i placu Nowego. W następnych etapach 
rozwoju miasta przybywało domów murowanych. Znaczne 
potrzeby budowlane powodowały podział istniejących 
dziatek na mniejsze, zagospodarowywano tereny zapleczy 
budynków istniejących, postępowała destrukcja średnio
wiecznego układu urbanistycznego. Napór zabudowy - 
szczególnie drewnianej - spowodował nawet zatarcie pier
wotnej sieci ulicznej. Nastąpił niemal całkowity rozpad 
struktury działek siedliskowych - ich zaplecza zabudowy
wano i nadbudowywano domy już istniejące, powstawały 
również wielokondygnacyjne domy drewniane. W XVIII w. 
rozpoczął się proces osiedlania Żydów w chrześcijańskiej, 
znacznie podupadłej wówczas części miasta. Około 1800 r. 
zamknięty został cmentarz przy bóżnicy Remuh i wyzna-
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1. Kazimierz od strony ul. Dajwór według fotografii I. Kriegera z ok.
1875 r.; z lewej strony kościół Bożego Ciała, z prawej bóżnica 
Stara
2.3. Na podstawie rysunków z XIX w.: ul. Józefa (d. Żydowska) (2) 
i dom drewniany koło bóżnicy Izaaka (3)
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4. Widok bóżnic Wysokiej (z lewej) i Starej oraz 
fragment zrekonstruowanych murów miejskich 
od ul. Dajwór
5.6. Bóżnica Remuh (5) i cmentarz (6)
7. Bóżnica Izaaka
8. Ulica Warszauera: budynek dawnej szkofy Tal
mud Tora (A) i bóżnica Kupa (B)
9. Bóżnica Tempel
10. Widok ul. Szerokiej od strony bóżnicy Sta
rej
11. Podwórko domu przy ul. Józefa 12; w głębi 
wieża kościoła Bożego Ciała
12. Dom przy ul. Izaaka
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13. „Koszerna” jatka z początku XX w. na placu Nowym
14. Ruiny domu przy ul. Kupa
15. Wyburzony blok zabudowy przy ul. Józefa

czono miejsce na nowy, wśród ówczesnych pól kazimier
skich (istnieje do dziś, pomiędzy ulicami Miodową i Rzeź
niczą). W 1812 r. Żydzi uzyskali prawo do osiedlania się na 
terenie całego Kazimierza i stanowili już zdecydowaną 
większość na jego obszarze. W 1822 r. Senat Wolnego 
Miasta Krakowa podjął symboliczną decyzję o zburzeniu 
murów dawnego miasta żydowskiego, kończąc tym samym 
jego istnienie jako samodzielnej jednostki organizacyjnej i 
terytorialnej. Nastąpił niezwykle intensywny rozwój żydo
wskiej społeczności, trwający do 1939 r. W roku tym gmina 
krakowska liczyła 60 tysięcy osób. Żydzi byli właścicielami 
38% domów w obrębie Starego Miasta i 89% na Kazimie
rzu.
W czasie drugiej wojny niemieccy okupanci metodycznie 
likwidowali polskich Żydów. Żydzi krakowscy w drodze do 
obozów zagłady znajdowali ostatni już postój w getcie 
podgórskim. Dawne „żydowskie miasto”, opuszczone i za
pomniane, mimo częściowych zniszczeń przetrwało holo
caust. Po wojnie nieustający głód mieszkaniowy nie po
zwolił zbyt długo czekać opuszczonym domom na zasied
lenie, także ocalałe bóżnice w większości znalazły nowych 
„użytkowników”; jedynie dwie (Tempel i Remuh) pozostały 
miejscem modlitewnych spotkań tych, którzy ocaleli.
Od dłuższego już czasu jesteśmy jednak świadkami stop
niowego umierania tego, co jeszcze przetrwało z dawnego 
Kazimierza. Rozsypują się pozbawione gospodarskiej i 
konserwatorskiej opieki budynki mieszkalne - część zosta
ła wyburzona, aby ustąpić miejsca nowym, o formach 
znacznie odbiegających od historycznych. Najwyższy już 
czas, aby obecni gospodarze Krakowa energicznie i plano
wo przystąpili do odbudowy i ochrony historycznego dzie
dzictwa, którego stali się spadkobiercami. Niezbędne jest 
opracowanie spójnej koncepcji działań, która eksponowa
łaby niezaprzeczalne walory, indywidualny charakter i spe
cyficzną atmosferę Kazimierza. Decyzje odnoszące się do 
tej dzielnicy powinny uwzględniać:
- konieczność utrzymania właściwego gabarytu wysokoś
ciowego i charakteru zabudowy, szczególnie zabudowy no
wej;
- ochronę, a jeśli to możliwe częściową rekonstrukcję za
bytkowego rozplanowania dzielnicy;
- dążność do odrestaurowania bóżnic użytkowanych o- 
becnie niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i przysto
sowania ich przynajmniej do funkcji muzealnych prezentu
jących kulturę żydowską;
- dążność do przywrócenia pierwotnego charakteru parte
rom sklepowym budynków mieszkalnych, poprzez history
zującą stylizację okiennic, żaluzji, markiz, szyldów i napi
sów;
- eliminację z nawierzchni jezdni i chodników asfaltu i 
wylewek betonowych, natomiast wprowadzenie bruków z 
granitu lub wapienia oraz z drewna (bramy, przejazdy);
- dążność do eliminacji współczesnych elementów oświet
lenia i oznakowania ulic, domów itp., zastępując je elemen
tami nawiązującymi do historycznych wzorców;
- dążność do lepszego eksponowania resztek murów ob
ronnych i innych zabytkowych pozostałości dawnej archi
tektury.
Postulowane wyżej zasady przy podejmowaniu działań by
łyby szansą na ożywienie dawnego ducha „żydowskiego 
miasta”, a także umożliwiłyby zwiększenie jego atrakcyj
ności turystycznej.
Historyczny zespół „żydowskiego miasta” mógłby być je
dynym w swoim rodzaju na skalę europejską zespołem 
architektoniczno-urbanistycznym. Zresztą „europejskość” 
Kazimierza uznało już UNESCO, wpisując go do rejestru 
światowego dziedzictwa kultury (1978 r.). W odbudowie 
Kazimierza pomagać chce Project Judaica Foundation we 
współpracy z Zakładem Historii i Kultury Żydów Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. Wszystko to oczywiście mało, bo 
przecież zakres prac renowacyjnych jest olbrzymi. Przy
wracając Krakowowi część jego kulturowego dziedzictwa 
przypomnimy tradycje i pamięć narodu przez setki lat 
współtworzącego kulturę swej przybranej ojczyzny.

Jan Kurek
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Pracownia Sztukatorska 

„A KANT” 
PIOTR SĘDECKI 

96-100 SKIERNIEWICE 
ul. PIŁSUDSKIEGO 38

(tel. grzecznościowy 46-98 - R. Miazek jubiler)

•

TO WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE 

W RENOWACJI ZABYTKOWYCH WNĘTRZ 
I ELEWACJI

WYKONUJEMY ROBOTY
► SZTUKATORSKIE
► STIUKOWE
► STOLARSKIE
► MALARSKIE
► MURARSKIE
► I INNE NIEZBĘDNE DO CAŁKOWITEGO WYKO

NANIA ŚWIADCZONEJ USŁUGI

WYKONUJEMY TAKŻE
SZTUKATORSKI WYSTRÓJ 
POMIESZCZEŃ REPREZENTACYJNYCH 

I MIESZKALNYCH

RESTOR
r. zał. 1984
Konserwacja Zabytków
spółka z o.o.
00-582 Warszawa ul. I Armii W.P. 2/4/67 tel. 29-12-96

WYSPECJALIZOWANA 
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1. Ceramika z początku XX w, z wytwórni czeskich, niemieckich i wiedeń
skich

Andrzej Ryszkiewicz

Secesja
Jak każdy styl, prąd czy kierunek, także i secesja 

zrodziła się z protestu. Pokolenie dojrzewające około 
1890 r. uważało, że dotychczasowy sposób bycia 

zamożnego, ustabilizowanego mieszczaństwa jest 
nieznośny. Owi eleganccy „filistrzy” w swych 
pseudobarokowych domach, w mieszkaniach 

zatłoczonych eklektycznymi sprzętami, o ścianach i 
sufitach suto zdobionych sztukateriami, o ciemnych 
tapetach naśladujących tkaniny, o „pompierskich”, 

naturalistycznych obrazach w wielkich złoconych 
ramach - że to wszystko jest staroświeckie, sztuczne, 

fałszywe. Że zmienić trzeba literalnie całą tę zatęchłą 
przestrzeń życiową, całe otoczenie człowieka - i jego 

samego też. Wymagała tego młodość, nowość, 
nadchodzące stulecie z jego nowoczesnymi sposobami 
poruszania się, ubierania, oświetlenia (elektrycznego). 
Trzeba było odrzucić pseudostylowość, nienaturalność, 

skodyfikowane formy życia.

Profesor dr Andrzej Ryszkiewicz, historyk sztuki, kolekcjo
ner ekslibrisów i przedmiotów secesyjnych. Zbieranie sece
syjnych wyrobów rozpoczął w latach sześćdziesiątych, kie
dy dla większości były bezwartościowe. Wśród zbiorów m. 
in. szkła francuskie Gallć, Daum, Legras. Kolekcja pokazy
wana była na publicznych wystawach (m. in. w gdańskim 
Muzeum Narodowym). Z publikacji Profesora należy wy
mienić książki o malarstwie polskim XIX w., o związkach 
artystycznych Polski z innymi krajami, o ekslibrisach pol
skich i o kolekcjonerach.

T
ak uważali ci, których nazwą dekadentami, któ
rzy zachwycali się teatrem Maeterlincka czy 
Strindberga, którzy olśnieni byli japońskim drze
worytem, niesymetryczną bryłą architektoniczną, 

giętkością metalowego prętu, plastycznością kamienia, po
łyskliwą barwnością mozaiki, szaleńczym rytmem kankana. 
Musieli mieć własną twórczość materialną - sztukę mło
dości (Jugendstil), nową sztukę (Art Nouveau), Młodą Pol
skę; własne, estetyzmem przesiąknięte czasopisma: „Ver 
Sacrum”, „Pan”, „Chimerę”, „Zołotoje Runo". Domagali się, 
by każdy przedmiot codziennego użytku, wszystko, z czym 
się człowiek styka, miało piętno artyzmu, bo nie ma sztuki 
wielkiej i małej; olbrzymi posąg bohatera może być szpe
tny, a flakonik na perfumy lub nóż do papieru piękny. A 
jeszcze do tego szukano wyrazu całości - np. wnętrza mie
szkalnego lub sali publicznej - gdzie trzeba było zaprojek-
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2. Lampy wykonane przez Luciena 
Alliota w Paryżu po 1900 r. z metalu 
patynowanego
3. Documents decoratifs Alfonsa 
Muchy - wzornik inicjałów i liter z 
1902 r.
4. Dzieło Antoine'a van den Kerkho- 
ve - lampa z patynowanego brązu z 
ok. 1900 r.

tować wszystko, od poręczy klatki schodowej i płaszczyz
ny ściany po oprawę książki i popielniczkę, stworzyć zwar
te dzieło, jednolite i wszechogarniające - Gesamtkuns- 
twerk.

Być pięknym znaczyło mieć indywidualny charakter, od
zwierciedlać dotknięcie ręki artysty, a jeszcze na dodatek 
być wykonanym ze szlachetnego materiału. Więc ten nowy, 
secesyjny styl z natury swojej był elitarny, kosztowny, mało 
liczący się z utylitaryzmem. Dzieło miało powstawać wy
łącznie z pobudek estetycznych, a nie np. dydaktycznych, 
patriotycznych, społecznych, a nawet często użytkowych - 
typowa sztuka dla sztuki.

Te hasła i te formy z niezwykłą szybkością ogarnęły cały 
świat, secesja powołała do życia ośrodki dotychczas w nie
wielkim stopniu uczestniczące w „wielkiej” sztuce - Nancy i 
Brukselę, Darmstadt, Glasgow, a nawet Long Island, wcią
gała na ten nowy Parnas narody i kraje, które do niedawna 
rzadko ze sztuką kojarzono: Skandynawię, Stany Zjedno
czone, Czechy.

Jak wiele innych stylów, secesja najlepiej wyraziła się w 
formie i dekoracji architektury, w ornamencie, ale i w rze
miośle artystycznym. A przy tym nie kodyfikowała niczego. 
Zupełnie inaczej stylizowano przedmioty np. w Lotaryngii
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5. Patera z ok, 1900 r. (Niemcy?)
6. Lustro - wyrób Schiffersa w Warszawie (rama mosiężna srebrzona), szczo
tka do włosów i podręczne lusterko z fabryki Norblina w Warszawie (początek 
XX w.)
7.8. Obrazy olejne na ptótnie: „Wiosna" Zdzisława Jasińskiego z ok. 1908 r. (7) 
i „Zamyślony faun” Jacka Malczewskiego z 1910 r. (8)
9. Witraż „Ryby” Stefana W. Matejko, wykonany przez Zakłady Przemysłu 
Szklanego w Krakowie
10. Popiersie Jacka Malczewskiego z patynowanego gipsu, wykonane w 1906 
r. przez Wacława Szymanowskiego
(zdjęcia: 1,5-10 - Tomasz J. Gałązka ze zb. Muz. Maz. w Płocku, 3 - Emanuela 
Cisscwska, 2. 4 - Paweł Banaś ze zb. własnych)
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(gdzie były najczęściej roślinne, zdobione kwiatami, owa
dami, główkami „kobiet fatalnych” o niezwykle długich 
włosach, grzywami fal i językami płomieni), a inaczej w 
Szkocji czy Austrii, gdzie ceniono szczególnie harmonię 
intensywnych barw i proste geometryczne figury, a jeszcze 
inaczej np. w Krakowie zakochanym w „bajecznie koloro
wej” wsi. W Ameryce i w Czechach naczynia szklane otrzy
mywały mieniące się, iryzujące powierzchnie, a we Francji 
miały wielowarstwowe, jakby w sgrafficie wykonywane de
koracje pejzażowe lub botaniczne. Więc secesja była róż
na, miała być różna, miała przecież rozsadzać tradycyjne 
zasady.
Była więc sztuką szaloną, piękną, nową. Jak kruche przy
rodnicze stwory, jak tak bardzo przez nią łubiane ważki. 1 
tak jak one miała żywot bardzo krótki: zaledwie kilkanaś
cie lat. Była hedonistyczna, a czas był twardy - nabrzmie
wające ruchy robotnicze, narastające uczucia niepodległoś
ciowe, zbliżające się wielkie konflikty zbrojne - położyły 
jej kres. Wybuch pierwszej wojny światowej zmiótł ją z 
powierzchni. Po wojnie inaczej już odbudowywano Euro
pę. Pokolenie 1910 uznało secesję za synonim chorobliwe
go gustu, odrzuciło ją zupełnie. Dopiero około 1955-1960 r. 
odkryto ją na nowo, by znów się w niej rozkochać. Zaczęto 
szukać przedmiotów secesyjnych, gromadzić je, tworzyć 
specjalne działy muzeów. Wielka moda przyszła na secesję 
i trwa - już dłużej niż ona sama w latach swej młodości i 
rozkwitu.

Andrzej Ryszkiewicz
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Janusz Sujecki

Trwanie 
murów

„Nasz dom ocalał tylko dzięki 
niepojętemu zbiegowi okoliczności” - 

mawiają najstarsi lokatorzy 
czteropiętrowej kamienicy przy ul. 

Żelaznej 65 w Warszawie. Pobliskiego 
skrzyżowania ulic Żelaznej i 

Grzybowskiej nie ominął żaden etap 
wojennego dramatu. Pozostały 

wspomnienia o ludzkiej tragedii, kilka 
fotografii i podziurawione pociskami 
mury samotnie stojącej czynszówki, 

sąsiadującej z reliktami fabrycznych 
budynków. Zabudowa położona na 

północno-zachodnim narożniku ulic 
Żelaznej i Grzybowskiej jest dziś cenną, 

choć małą znaną historyczną pamiątką 
warszawskiej Woli.

U
lica Żelazna nabrała wielkomiejskiego wyglądu u 
schyłku ubiegłego stulecia. W połowie XIX w. wy
stępowała tu słabo zagęszczona murowana zabu
dowa, rozdzielona drewnianymi domami. Rozległy 
plac u zbiegu ulic Żelaznej i Grzybowskiej (nr hipo
teczny 1142) należał wówczas do Franciszka Ko
nopki. Stał tam niewielki drewniany dom i kilka komórek, a wzdłuż 

Grzybowskiej rozpościerał się spory ogród z sadzawką. Po roku 
1860 z placu wydzielono cztery działki, oznaczając je numerami: 
1142A,B,C i D. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych właścicielami obu traktowanych wówczas jako całość nieru
chomości 1142 i 1142A byli - w równych częściach - Zygmunt 
Rospendowski (1827-1890), warszawski budowniczy i Feliks Kon
stanty Trzaska - urzędnik Trybunału Handlowego w Warszawie. 
We wrześniu 1872 r. Trzaska stał się wyłącznym właścicielem 
działki nr 1142A. Nieruchomość ta została odłączona i uregulowa
na w odrębnej księdze wieczystej. Wspomniana data wyznacza 
zarazem początek zmian na opisywanym terenie.
W 1873 lub 1874 r. Feliks Trzaska rozpoczął wznoszenie kamieni
cy frontowej przy ul. Żelaznej 27 (późniejszy nr policyjny - 65). 
Prace nie trwały długo; trapiony finansowymi problemami właści
ciel musial przerwać budowę, gdy dom był obiektem piętrowym. 
Mury czynszówki pokryto podkładem pod tynki i prowizorycznie 
zabezpieczono. Kiedy na placu należącym do Feliksa Trzaski za
marły roboty budowlane, sąsiednią działkę zajtnującą narożnik 
ulic Żelaznej i Grzybowskiej, oznaczoną numerem hipotecznym 
1142 (Żelazna 25a; późniejszy nr policyjny - 63) nabył Józef Du- 
schik. Nowemu właścicielowi nie brakowało energii ani pieniędzy. 
W 1875 r. przystąpił do wznoszenia murowanego domu mieszkal
nego i budynków dla Fabryki Wyrobów Żelaznych. Do jesieni 
1876 r. wybudowano tu dwie podłużne hale, ustawione równolegle 
do ul. Grzybowskiej. Mniejsza, parterowa, położona była w głębi 
posesji i graniczyła z placem należącym do Trzaski. Druga - pię
trowa i znacznie obszerniejsza, miała bramę wjazdową i przylega
ła do ul. Grzybowskiej (późniejszy nr policyjny - 50). Obiekt ten 
otrzymał elewację z czerwonej cegły. Na teren fabryki można było 
wjechać także od ul. Żelaznej. Wzniesiono tu mur i połączoną z 
nim wysoką bramę z żelaznymi, ozdobnymi wrotami (wykonanymi 
prawdopodobnie przez znaną warszawską firmę H.Zielezińskie- 
go). Bramę zwieńczyły dwa dekoracyjne wazony z cynkowej bla
chy. Projektant najwyraźniej uznawał wjazd od ul. Żelaznej za „re
prezentacyjny”, co potwierdza miejsce na fabryczny szyld, znajdu
jące się nad wrotami bramy.
Dom mieszkalny Duschika zrealizowano jako budowlę piętrową, z 
czteroosiową elewacją frontową od ul. Żelaznej. Okna pierwszego 
piętra zwieńczyły niewielkie gzymsy. Poddasze nakrytej dwuspa
dowym dachem kamieniczki wykorzystywano dla celów mieszka
lnych. Świadczą o tym otwory okienne, wykonane w obu ślepych 
ścianach szczytowych domu. Od północy kamieniczka Duschika 
przylegała do niedokończonej czynszówki Feliksa Trzaski. Połud
niową, ślepą ścianę domu połączyła z fabryczną bramą wąska fur
tka.
W pierwszych dniach listopada 1876 r. dziennikarz „Gazety Prze- 
mysłowo-Rzemieślniczej” informował czytelników, że „panowie 
Duszyk i Szolce”, którzy „mieli dawniej fabrykę przy ulicy Chłod
nej, przenieśli ją do nowo postawionego budynku (...) Budynek ten 
mieści się u zbiegu ulicy Żelaznej i Grzybowskiej. (...) Zakłady 
fabryczne składają się z budynku, w którym mieszczą się warsztaty 
i machina parowa (...), ze składów żelaza i gotowych wyrobów i z 
mieszkania właścicieli. Robotami pod względem budowlanym kie
rował budowniczy Kosakowski, urządzeniem zaś warsztatów i 
machiny parowej - pan Poszepny, inżynier”. Fabryka Wyrobów 
Żelaznych „Duschik i Szolce” zatrudniała w 1876 r. 22 robotników. 
Produkowano tu głównie pompy i „przyrządy młynarskie” oraz 
części maszyn dla browarów.
W 1877 r. dochodzi do wznowienia i ostatecznego zakończenia 
robót przy budowie kamienicy Feliksa Trzaski. Wzniesiony dom 
był dwupiętrową czynszówką o boniowanym parterze i dziewię- 
cioosiowej elewacji z dwoma jednoosiowymi ryzalitami na skra
jach. Na wysokości pierwszego piętra wmontowano dwa balkony 
z żeliwnymi balustradami. „Frontowa” klatka schodowa otrzymała 
dębowe schody z poręczami wspartymi na drewnianych tralkach. 
Mieszkanie na pierwszym piętrze wyposażone zostało w mozaiko
we posadzki, sztukatorski wystrój stropów i piece z ozdobnymi, 
brązowymi kaflami. Właściciel kamienicy planował z pewnością 
rozbudowę obiektu w głąb posesji, o czym świadczą „zaczątki” ofi
cyn, mieszczące jedynie dwie „kuchenne” klatki schodowe. Do 
wzniesienia oficyn nigdy nie doszło i dziś kamienica przy ul. Żelaz
nej 65 jest interesującym reliktem warszawskiej czynszówki typo
wej dla lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w., kiedy nie
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projektowano jeszcze domów frontowych z jednoczesnym zapla
nowaniem oficyn otaczających podwórze.
Około połowy lat dziewięćdziesiątych członek Towarzystwa Far
maceutycznego Warszawskiego Ludwik Heintze i Edward Lewan
dowski założyli w kamienicy przy ul. Żelaznej 65 aptekę, która - 
prowadzona po roku 1930 przez firmę „W.Miścicki i S-ka” - prze
trwała do 1944 r. Po wojnie w pomieszczeniach apteki otwarty 
został sklep spożywczy. Jedynie zanikające, lecz wciąż widoczne 
szyldy apteki wymalowane na elewacji przypominają o dawnych 
gospodarzach parteru kamienicy.
W 1898 r. córka Trzaski Maria wyszła za mąż za Wawrzyńca Kle- 
bera, obywatela ziemskiego pochodzącego z Drezna. Maria stała 
się w tym samym roku właścicielką podarowanej przez ojca poło
wy nieruchomości 1142A i zamieszkała z mężem w pięciopokojo- 
wym mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Żelaznej 
65. Feliks Trzaska zajmował wówczas nieco mniejsze mieszkanie 
na drugim piętrze domu.
Zespół budynków fabryki Duschika przy ul. Żelaznej 63 zmienił 
właściciela w końcu XIX w. Początkowo plac z pofabryczną zabu
dową nabył inż. Konśtanty Świetlicki. W 1902 r. nieruchomość 
zakupił inż. Stanisław Patschke (1871-1917) - późniejszy dziekan 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, a następnie 
rektor tej uczelni. Pc ukończeniu studiów w petersburskim Insty
tucie Technologicznym Patschke powrócił do Warszawy. Od 1900 
r. pracował krótko jako główny inżynier firmy „T.Godlewski i S- 
ka”, a następnie założył w 1903 r. fabrykę mechaniczną „Stanisław 
Patschke i S-ka” z siedzibą przy ul. Żelaznej 63. Zakład ten jako 
pierwszy w zaborze rosyjskim wytwarzał generatory gazu ssane
go. Wyrabiano tu również kotły, wyposażenie dla łaźni oraz urzą
dzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
Gdy w 1912 r. fabryka Stanisława Patschke połączyła się z firmą 
„Bracia Geisler”, teren przy ul. Żelaznej 63 zakupił inż. Teodor

1. Wrzesień 1930 r. - barykada przecinająca ul. Żelazną, w tle domy przy ul.
Żelaznej 63 i 65
2. Brama getta zamykająca ul. Żelazną przy skrzyżowaniu z ul. Grzybowską z
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3. Parterowa pozostałość domu 
Duschika(ul. Żelazna 63) i kamienica 
przy ul. Żelaznej 65

Godlewski (1865-1939) i przeniósł tu zarówno biuro techniczne, 
jak i warsztaty istniejącej od 1899 r. firmy „Teodor Godlewski i 
S-ka". Godlewski byt specjalistą w zakresie ogrzewnictwa i tech
niki sanitarnej. Jego wytwórnia, zatrudniająca w 1912 r. 80 robot
ników, wyrosła wkrótce na jedno z czołowych przedsiębiorstw 
instalacyjnych w kraju. Produkowano tu m.in. pralnie mechaniczne 
i kuchnie parowe oraz urządzenia centralnego ogrzewania, wodo
ciągów i kanalizacji. Firma działała do 1944 r.
Po śmierci Feliksa Trzaski (1915 r.) dom przy ul. Żelaznej 65 stał 
się własnością jego córki Marii. W 1918 r. kamienicę kupił Henryk 
Strzemiński. Po upływie jedenastu lat sprzedał ją Aleksandrowi 
Moszkowskiemu oraz Dawidowi i Lejbusiowi Ottermanom, którzy 
postanowili nadbudować czynszówkę. W czerwcu 1929 r. inspek
cja budowlana zatwierdziła projekt nadbudowy, po czym przystą
piono do robót, które ukończone zostały późną jesienią tego same
go roku. Kamienicę nadbudowano dwiema kondygnacjami. Fron

tową elewację czteropiętrowego obiektu ozdobiły półkoliście za
mknięte płyciny, biegnące przez wysokość trzech górnych kondy
gnacji. W fasadę wmontowano dziesięć niewielkich balkonów o 
balustradach z giętych rur. Nad zabudową posesji przy ul. Żelaznej 
63 dominowała teraz ślepa ściana sąsiedniego, podwyższonego 
domu, w której wykonano cztery male okna doświetlające łazien
ki. Po 1935 r. kamienica należała do Zofii Milsztejnowej i Dawida 
Ottermana - ostatnich właścicieli budynku przed wybuchem woj
ny.

Obiekty położone przy ul. Żelaznej 63 i kamienica nr 65 nie zostały 
zniszczone, ani nawet uszkodzone we wrześniu 1939 r. Ulicę Że
lazną przecięły wówczas liczne barykady, zbudowane z przewró
conych wozów tramwajowych, wraków samochodów, cegieł i zie
mi oraz sprzętów wyniesionych z pobliskich domów. Barykadę 
wzniesioną niedaleko skrzyżowania ulic Żelaznej z Grzybowską
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Dozwolony tylko przejazd”. Gdy w połowie listopada 1940 r. na
stąpiło odcięcie „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” od reszty 
miasta, tu właśnie, u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej znajdo
wała się jedna z bram warszawskiego getta. Dom przy ul. Żelaznej 
63 i kamienica nr 65 pozostały na terenie „dzielnicy zamkniętej”. 
Do getta wiodło kilkanaście bram, lecz jedynie w wypadku naroż
nika ulic Grzybowskiej i Żelaznej architektoniczne otoczenie 
wejścia do „dzielnicy zamkniętej” (zespół zabudowy przy Żelaznej 
63 i kamienica nr 65) przetrwało do dziś.

4.5. Żelazna 65: tu przylegała po
wstańcza barykada 

6. Pozostałość fabryki Duschika od 
ul. Grzybowskiej 

7. Zachowana brama fabryczna z 
1876 r. przy ul. Żelaznej 63
(zdjęcia: 1 - J. Szymborski ze zb.
Muz. Hist., 2 - ze zb. ŹIH, 3. 5. 6. 7 - 
Janusz Sujecki. 4 - Sylwester Braun 
..Kris")

W okresie Powstania Warszawskiego do kamienicy przy ul. Żelaz
nej 65 przylegała barykada broniąca Śródmieścia od strony ulic 
Wolskiej i Chłodnej. Teren kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. 
Zacięte walki toczyły się tu 15 sierpnia. W kamienicy przy Żelaznej 
65 spłonął dach i piwnice. Zespół zabudowy firmy „T.Godlewski i 
S-ka” został natomiast niemal doszczętnie zniszczony i wypalo
ny.

Po 1945 r. rozebrano piętro spalonej kamieniczki Duschika i zada
szone parterową pozostałość obiektu. Ocalała brama wjazdowa 
od ul. Żelaznej (w 1973 r. ukradzione zostały dwa wieńczące ją 
wazony) i fragment muru oraz fabrycznej hali przy rogu ul. Grzy
bowskiej. W 1964 r. w domu przy ul. Żelaznej 65 wymieniono co 
prawda drewniane stropy pierwszego i drugiego piętra, lecz zara
zem zdewastowano cały obiekt (zerwane zostały wszystkie balko
ny; „zniknęły” też posadzki i piece z mieszkania na pierwszym pię
trze). Dom przez wiele lat przeznaczony był do wyburzenia. Obec
nie władze dzielnicy odstąpiły od tego zamiaru, lecz wyrok śmierci 
ciąży nadal nad reliktami dawnej fabryki Duschika przy ul. Żelaz
nej 63.

utrwalił na publikowanym zdjęciu Jerzy Szymborski. W tle wi
doczne są budynki przy ul. Żelaznej 63 i 65. Szczególnie drama
tyczny przebieg miał w tym rejonie miasta dzień 13 września. 
Intensywne bombardowania niemieckiego lotnictwa wznieciły na 
Żelaznej liczne pożary.
W 1940 r. u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej hitlerowcy usta
wili szlaban zamykający ul. Żelazną. Po lewej, obok budynku firmy 
„T.Godlewski i S-ka” wzniesiono krótki odcinek muru, po prawej 
zaś - parkan przegradzający chodnik i fragment jezdni ul. Żelaz
nej. Koło parkanu pojawiła się budka wartownicza i tablica z napi
sem w językach niemieckim i polskim: „Obszar zagrożony tyfusem. 

Ostatnio Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wystąpiło z wnio
skiem o wpisanie do rejestru zabytków całego zespołu zabudowy 
przy ul. Żelaznej 63 i 65. Towarzystwo postuluje też anulowanie 
decyzji o wyburzeniu obiektów pofabrycznych, odbudowę domu 
Duschika i wkomponowanie go - wraz z zabytkową bramą - w 
otoczenie biurowca, który ma powstać u zbiegu ulic Żelaznej i 
Grzybowskiej. Wkrótce poinformuję Czytelników o rezultacie 
tych działań. Chciałoby się wierzyć, że politykę systematycznego 
unicestwiania historycznych pamiątek mamy już za sobą.

Janusz Sujecki
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Miasto-twierdza 
Stanisławów

Stanisławów (od 1962 r. Iwano- 
Frankowsk) - miasto-twierdza 
założone w 1661 r. przez Ję
drzeja Potockiego, jedna z naj
bardziej owocnych fundacji 
magnackich. Nazwę wzięło we
dług jednych źródeł od imienia 
ojca założyciela, według innych 
od imienia jego syna, poległego 
w 1683 r. pod Wiedniem - o- 
bydwaj nosili imię Stanisław. 
Mimo niezbyt dawnej metryki 
miasto zdążyło zapisać w 
swoich kronikach takie boha
terskie czyny, jak obrona w 
1676 r. przed doborowymi od
działami tatarskimi Szejtana- 
Baszy oraz zbrojny opór sta
wiany Rosjanom w czasie Kon
federacji Barskiej. Nękane w 

XVII i XVIII w., jak wiele in
nych, wojnami, pożarami i epi
demiami, odrodziło się i rozwi
nęło w ciągu XIX w., stając się 
po Krakowie i Lwowie trzecim 
pod względem wielkości mia
stem Galicji. W 1919 r. liczyło 
64 tys. mieszkańców, z czego 
połowę stanowili Żydzi, około 
30% Polacy, a około 20% Rusi- 
ni, mieszkali też tutaj Niemcy 
(czy raczej Austriacy) i Ormia
nie. Była to mozaika narodo
wościowa typowa dla miast 
wschodniej Galicji
Swój rozwój zawdzięczał Sta
nisławów w dużej mierze linii 
kolejowej, która łączyła Lwów 
z Węgrami i Bukowiną (później 
Rumunią). W kierunku dworca

kolejowego rozwijało się też 
miasto w końcu XIX i na po
czątku XX w. Stanisławów sły
nął również ze swojej urody. W 
przewodniku M. Orłowicza po 
Galicji (1919 r.) czytamy: „Od
znacza się wielką czystością i 
pięknym wyglądem ulic, przy 
których stoją nowe stylowe 
wille i staropolskie dworki z 
gankami na kolumnach w oto
czeniu ogródków”. Także obec
nie miasto sprawia wrażenie 

stosunkowo zadbanego, 
zwłaszcza w porównaniu ze 
Lwowem. W centrum zacho
wała się w dużych fragmentach 
zabudowa z przełomu XIX i 
XX w. o charakterze eklektycz
nym z licznymi akcentami sece
syjnymi. Na skwerze w śród
mieściu stoi pomnik Adama 
Mickiewicza (zob. następny ar
tykuł). Wzdłuż alej wiodących 
od dworca do centrum odna
leźć można liczne jeszcze,

a



wspomniane w zacytowanym 
przed chwilą fragmencie nie
wielkie wille i domki o eklek
tycznej architekturze, niestety, 
na ogól w dość złym stanie. 
Dworzec kolejowy w Stanisła
wowie z początku naszego stu
lecia - to z pewnością, obok 
dworca lwowskiego, najbar
dziej okazały tego typu obiekt 
na dawnych ziemiach polskich 
wzniesiony przed pierwszą 
wojną światową, jego wydłu
żoną bryłę ujmują potężne ry
zality, z których centralny na
kryty jest wyniosłą kopułą. Ar
chitektura tego budynku wyka
zuje duże podobieństwo do 
dworca lwowskiego, co pozwa
la mniemać, że głównym jego 
projektantem był Władysław 
Sadłowski, twórca dworca we 
Lwowie.
Przeszłość pozostawiła w Sta
nisławowie wiele interesują
cych zabytków. Wśród nich do 
najważniejszych zaliczyć nale
ży kościół farny wzniesiony w 
1661 r. jako drewniany, w 1669 
r. podniesiony do godności ko
legiaty. W 1670 r. rozpoczęto 
budowę kościoła murowanego, 
który konsekrowano w 1703 r. 
Obiekt założony został jako 
trójnawowa bazylika z mocno 
uwydatnionym transeptem, z 
kopułą na skrzyżowaniu. Inte
resująco ukształtowana została 
fasada kościoła z ryzalitowe 
wysuniętą częścią środkową o 
arkadowej loggii w górnej par

tii, zwieńczona półkolistym na
czółkiem, który flankują dwie 
niewysokie wieże. Niska kopu
la na skrzyżowaniu dźwiga wy
niosłą sygnaturkę.
Kościół pełnił funkcję rodowej 
nekropolii stanisławowskiej li
nii Potockich. We wnętrzu 
znajdowały się cztery rzeźbiar
skie i siedem malarskich przed
stawień członków rodu, w 
krypcie liczne groby. Czy coś z 
tego przetrwało do dzisiaj, 
trudno powiedzieć - kościół za
mieniony został na Muzeum 
Sztuki, które wszakże we 
wrześniu 1990 r. było zamknię
te. Napis „remont" na drzwiach 
zwiastuje być może powrót 
funkcji sakralnych do budyn
ku.
Nie opodal kolegiaty stoi oka
zały dawny kościół jezuitów 
wraz z klasztorem. Architektu
ra kościoła operuje formami 
bardziej typowymi dla baroko
wego budownictwa sakralnego. 
Jego fasadę, plastycznie roz
członkowaną zdwojonymi pila- 
strami i wydatnymi gierov. any- 
mi gzymsami, flankują dwie 
wyniosłe wieże o wysokich heł
mach. Kościół ukończono w 
1729, klasztor w 1734 r. Po ka
sacie zakonu władze austria
ckie w 1847 r. oddały kościół 
grekokatolikom, a klasztor 
funkcjonował jako gimnazjum, 
do którego uczęszczał m.in. 
Franciszek Karpiński. W 1885 
r. dawny kościół jezuicki pod-
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4.5, Kamienice w centrum miasta z 
początku XX w. z secesyjnymi deta
lami
6. Willa o wystroju eklektycznym z 
elementami secesji przy ul. Gagari
na
7. Dworzec kolejowy
8. Jeden z nielicznych ocalałych na
grobków na polskim cmentarzu - 
grób poety Maurycego Gostawskie- 
g°
(zdjęcia: 1, 2, 4-7 - Krzysztof Stefan
ki, 3. 8 - Kazimierz Czapiński)

niesiony został do godności ka
tedry greckokatolickiej (stolicą 
biskupstwa unickiego był Sta
nisławów od 1850 r., aczkol
wiek pierwotnie czysto nomi
nalnie). Obecnie kościół został 
zwrócony grekokatolikom - w 
niedzielę podczas mszy wypeł
niony jest po brzegi.
Od początku istnienia Stanisła
wowa ważną rolę odgrywały w 
nim kolonie żydowska i or
miańska. Drewniany kościół 

ormiański stanął już w 1663 r„ 
nowy, murowany, wzniesiono 
w latach 1743-1762 dzięki po
mocy Józefa Potockiego. Jest 
to trójnawowa bazylika z tran- 
septem, o planie krzyża łaciń
skiego. Fasada prezentuje pla
styczne formy typowe dla póź
nego baroku. Jej część środko
wa, zwieńczona trójkątnym 
szczytem, jest wklęsła, a flanku
ją ją dwie niewysokie wieże o 
planie ośmiobocznym dołem, 

górą przechodzące w okrąg. 
Kościół słynął z cudownego 
obrazu Najświętszej Marii 
Panny Łaskawej, koronowane
go w 1937 r. W okresie powo
jennym kościół ten zamieniony 
został na Muzeum Religii i A- 
teizmu; muzea takie stanowiły 
do niedawna stały element so
wieckiej rzeczywistości. Obec
nie przywrócono budynkowi 
funkcję sakralną, oddając go 
miejscowym prawosławnym, w 

sytuacji gdy odebrano im daw
ny kościół jezuicki.
Podkreślić należy, że wszystkie 
trzy opisane wyżej kościoły, 
stanowiące prawdziwe perły 
architektoniczne Stanisławo
wa, zachowane są w dobrym 
stanie - oczywiście zniszczeniu 
uległ pierwotny wystrój i wy
posażenie kolegiaty i kościoła 
ormiańskiego, zamienionych na 
muzea.

Krzysztof Stefański
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Przetrwał
w Stanisławowie

mentu został rzeźbiarz po
chodzący ze Lwowa - Ta
deusz Błotnicki. Komitet 
podpisując umowę z artystą

Od 1872r. prowadzona była 
w Krakowie akcja propa
gandowa na rzecz budowy 
pomnika Adama Mickiewi
cza w tym mieście. Szeroko 
reklamowane poczynania 
krakowian zaktywizowały 
też społeczności innych 
miast Galicji. W przeci
wieństwie jednak do Kra
kowa, większość z nich nie 
dysponowała zbyt wielkimi 
środkami na ten cel. Dla kil
ku miast znaczną pomocą w 
realizacji projektu były trzy 
konkursy na pomnik dla 
Krakowa. Artyści, którzy 
mimo otrzymanych nagród 
(jak np. laureat pierwszego 
miejsca w pierwszym i dru
gim konkursie - Tomasz 
Dykas), nie mieli szans na 
realizację swoich proje
któw w Krakowie, otrzyma
li tę szansę gdzie indziej. 
Pomysł wystawienia w Sta
nisławowie pomnika ku czci 
twórcy Pana Tadeusza po
jawił się w 1890 r. Inspira
torkami były żony miejsco
wych notabli. One to zaini
cjowały powołanie specjal
nego komitetu, który miał 
zająć się zdobyciem odpo
wiednich funduszy oraz 
znaleźć najbardziej odpo
wiedniego artystę, który 
przygotowałby projekt 
pomnika dla jednego z naj
większych miast Galicji. 
Znaczne kwoty na konto 
komitetu wpłynęły od rady 
miejskiej Stanisławowa, 
władz powiatowych i tam
tejszej kasy oszczędności. 
Inne źródła dochodów - to 
społeczne składki mie
szkańców miasta i okolic.

Mimo dość wcześnie podję
tej inicjatywy budowy pom

nika, na jego realizację

trzeba było czekać kilka lat.
Dopiero w 1896 r. zdecydo

wano, aby twórcą monu-

postawił mu następujące 
warunki: figura poety miała 
być wykonana z kamienia 
tarnopolskiego, Mickiewicz
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ubrany w tradycyjny strój z 
epoki, głowa figury miała 
być wiernym portretem 
poety, wysokość figury mia
ła wynosić 2,25 m, cokół 
pod tablicą dedykacyjną 
miał mieć dodatkowe ozdo
by w postaci symboli poezji. 

Za ukończoną pracę Błotni- 
cki miał otrzymać 3000 zło
tych reńskich. Według pier
wotnych zamierzeń gotowy 
pomnik miał być odsłonięty 
w listopadzie 1896 r.1 
Tadeusz Błotnicki był 
szczególnie predestynowa

1.2. Pomnik w 1898 r. (1) i obecnie
(2)

(fot. 2 - Aleksander Srebrakowski)

ny do przedstawienia Mi
ckiewicza w sposób portre
towy. Jeszcze na początku 
swojej drogi artystycznej, 
dzięki pomocy hrabiego 
Lanckorońskiego wyruszył 
na półtoraroczne studia do 
Włoch, gdzie miał doskona

lić swoje rzemiosło. Właś
nie wtedy, w 1881 r. znalazł 
się we Florencji, gdzie za
przyjaźnił się ze znanym 
polskim artystą Lenartowi
czem. Korzystając z jego 
pracowni oraz jego wska
zówek, już wtedy przygoto
wał podobiznę Mickiewi
cza. Wykorzystał do jej wy
konania maskę pośmiertną 
poety, która posłużyła do 
odtworzenia zarysu czaszki, 
resztę zaś uzupełniał na 
podstawie wizerunków Mi
ckiewicza w zbiorach Mu
zeum Narodowego i in
nych.
Planowany początkowo na 
listopad 1896 r. termin od
słonięcia gotowego pomni
ka okazał się nierealny. Ka
mień tarnopolski, z którego 
miała być wykonana figura i 
cokół, sprawiał rzeźbiarzo
wi wiele kłopotów. W trak
cie pracy nad cokołem Błot
nicki musiał odrzucić, ze 
względu na powstające w 
kamieniu szczeliny, trzy 
prawie już całkowicie oszli
fowane bloki kamienia. Ko
lejne trudności pojawiły się 
w czasie instalowania pom
nika na wybranym placu w 
Stanisławowie - teren ten 
okazał się zbyt miękki.* 2 
20 listopada 1898 r., osiem 
lat od rozpoczęcia prac 
przez obywatelski komitet 
budowy pomnika Adama 
Mickiewicza w Stanisławo
wie, dokonano uroczystego 
odsłonięcia. Ponieważ zbie
gło się to z setną rocznicą 
urodzin poety, na cokole u- 
mieszczono następujący na
pis: „ADAMOWI (MI
CKIEWICZOWI) w setną 
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rocznicę urodzin (OBYWA
TELSTWO) m. Stanisławo
wa 1898 r”.

Od tej pory mieszkańcy 
Stanisławowa mogli się 
szczycić ciekawym pomni
kiem wybudowanym spe
cjalnie dla tego miasta. Nie
stety, rzeźbiarz zrobił im 
niemiłą niespodziankę i w 
1903 r. sprzedał innemu ga
licyjskiemu miastu - Wieli
czce idealną kopię stanisła
wowskiego pomnika. Jedy
nie na cokole umieszczono 
napis: „Adamowi Mickiewi
czowi - Wieliczka”. Oczy
wiście współczesna prasa 
pisząca o nowym monu
mencie nic nie wspominała 
o tym, że jest to powtórzo
na realizacja tego samego 
projektu, co w Stanisławo
wie, jednak każdy mieszka
niec tego miasta odwiedza
jący Wieliczkę widział, że 
stoi tam „ich” Mickiewicz. 
Jedyną satysfakcją dla sta- 
nisławowian był fakt, że 
pomnik z ich miasta był 
pierwszą realizacją projek
tu Błotnickiego.

Dalsze losy pomnika ze 
Stanisławowa są podobne 
do losów wielu innych pom
ników wystawionych przez 
Polaków na terenie Galicji. 
Podczas walk polsko-u
kraińskich w latach 1918— 
1919 większość monumen
tów została zniszczona lub 
mocno uszkodzona. Podob
nie było i z tym pomnikiem. 
W listopadzie 1918 r. jeden 
z oddziałów ukraińskich o- 
perujących w mieście pró
bował powalić na ziemię fi
gurę Mickiewicza. Okazało 
się jednak, że mimo poza
kładanych lin i sporej grupy 
ciągnących je osób, nie mo
żna było nawet lekko ru

szyć kamiennej postaci poe
ty. Nie mogąc powalić pom
nika, zaczęto go obtłukiwać 
kolbami karabinów i siekie
rami, co doprowadziło do 
licznych uszkodzeń figury i 
cokołu3. Mimo wielu u- 
szczerbków pomnik prze
trwał jeszcze okres walk w 
całości, w przeciwieństwie 
do pomników wieszcza sto
jących np. w Drohobyczu, 
Złoczowie czy Tarnopolu, 
które zostały zniszczone 
doszczętnie. Później, gdy 
sytuacja na tych terenach u- 
normowała się, w latach 
trzydziestych skopiowano 
uszkodzoną kamienną figu
rę Mickiewicza i odlano ją 
następnie w brązie. Dzięki 
temu zabiegowi pomnik stał 
się bardziej trwały. O wyko
naniu odlewu zadecydował 
fakt, że o wykuciu w kamie
niu nowej figury przez au
tora pomnika nie było już 
mowy, gdyż T. Błotnicki 
zmarł 31 marca 1928 r. Sko
piowaną figurę ustawiono 
na nowym cokole, nieco 
wyższym od poprzedniego i 
o bardzo prostym kształcie. 
W takim stanie pomnik do
trwał do czasów drugiej 
wojny. Jak poprzednio, tak i 
tym razem dzieło Błotni
ckiego miało wiele szczęś
cia. W momencie krytycz
nym znaleźli się ludzie, któ
rzy zakopali zdjętą figurę 
poety i przeczekali z jej u- 
jawnieniem aż do momentu, 
gdy sytuacja była na tyle 
klarowna, aby stwierdzić, że 
pomnik wróci bez kłopo
tów na swoje poprzednie 
miejsce. Tym, któremu 

pomnik zawdzięcza swoje 
ocalenie przed barbarzyńs

twem, był Kazimierz Tata
ra.4

Dzisiaj pomnik Mickiewi
cza nadal stoi w Stanisła
wowie, szkoda tylko, że 
dawny cokół zaprojektowa
ny przez Błotnickiego w 
stylu odrodzenia zastąpio
no po wojnie prostym, pro- 
stopadłościennym kloc
kiem, który wynosi figurę 
na odpowiednią wysokość, 
ale nie tworzy z nią harmo
nijnej całości.
Aleksander Srebrakowski

Przypisy
1. „Bluszcz”, nr 7, 1896, s. 56.
2. Rom. B. (Romualda Bau- 
douin de Cortenay), Jeszcze je
den pomnik Mickiewicza, 
„Kraj”, nr 50, 1898, s. 17.
3. B.P. Galiuk, O.P. Szeremet, I- 
vano-Frankivsk, Użgorod 1979, 
s. 90.
4. P. Szubert, Pomniki Adama 
Mickiewicza. Zarys problema
tyki, (w:) Blok - Notes Muzeum 
Literatury im. Adama Mickie
wicza, 1983, s. 244.

Wydawnictwo 
DcłLlkon sp zoo 

oferuje książkę Leonarda Lepszego

PRZEMYŚL ZŁOTNICZY 
W POLSCE

(reprint wydania z 1933 r.)

Książka zawiera opisy i sposoby zna
kowania sreber i innych wyrobów złot
niczych w dawnej Polsce. Zawiera cenny 
katalog złotników pracujących w polskich 
miastach od średniowiecza do XIX wieku.

Z książki tej z powodzeniem korzy
stają do dziś historycy złotnictwa, kolekc
jonerzy sreber i konserwatorzy wyrobów 
artystycznych.

„Złotnictwo w Polsce" można nabyć 
wpłacając na rachunek bankowy wy
dawcy (Państwowy Bank Kredytowy 
IX O/Warszawa nr 370031 -37194-136) 
60 000,-zl (dostawa pocztą).
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Elektroniczne osuszanie murów szwajcarskim 
systemem RONDOM

• Metoda konserwatorska bez chemii i wierceń.
• Możliwość sterowania przy pomocy komputera.
• Gwarancja skuteczności - ciągła kontrola efektów.

Wyłączny przedstawiciel: Firma dr inż. R.Jurkiewicz
00-127 Warszawa
ul. Śliska 3/95
tel. 20-11-50

Firma oferuje prace konserwatorskie w zakresie:
• ochrona strefy fundamentowej (wzmacnianie, izolacja)
• konserwacja i zabezpieczanie konstrukcji murowych i drewnianych

n /v d 5 ’ poznań,I 5 5 ■ w. ul. Bożymira 4

Oferuje konserwację i naprawę:

I
# MEBLI ZABYTKOWYCH
• DREWNIANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ

• POZŁOTNICTWO RAM I SZTUKATERII

SIU)

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW

„RENBUD” Spółka z o. o.

87-100 Toruń, ul. Kościuszki 17, tel. 338-86 tlx 555246 Renx PI

Przyjmie do wykonania:
• Pracownia Projektowa: kompleksowe prace projektowe wraz z aranżacją wnętrz w obiektach 
zabytkowych oraz osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych; Toruń, tel. 338-86
• Zakład Konserwacji Architektury: kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane, budowlane, 
remontowe, rewaloryzacja elewacji itp„ tel. 338-86, 268-43
• Zakład Badań i Dokumentacji: konserwacja dzieł sztuki, ekspertyzy techniczne i technologiczne, 
programy konserwatorskie, badania laboratoryjne obiektów zabytkowych, obliczenia komputerowe 
PC XT i AT; tel. 338-86, 48-42-72
• Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych i Środków Produkcji: nietypowe prace stolarskie, 
ślusarskie, betoniarskie oraz usługi transportowe, montaż elementów do 10 T.; Czarne Błoto koło 
Torunia, tel. 819-89
• Dział Pośrednictwa i Doradztwa oferuje do sprzedaży materiały i środki:
• produkcji własnej: pustaki keramzytowe, płyty stropowe WPS, inne małowymiarowe elementy 
betonowe; stolarkę budowlaną, m.in. okna dachowe uchylne, środki do konserwacji elewacji
• firmy duńskiej „EGERNSUND”; dachówki o podwyższonych parametrach, cegły szlachetne
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NASZ FELIETON

Nomenklatura (?)
Rodzenie się nowego ustroju pociąga za sobą wiele 
zmian, także personalnych. Jest to fakt znany z historii, 
powtarzający się i mający swoje uzasadnienie. Oczywiś
cie przy wprowadzaniu tych zmian nie można uniknąć 
pomyłek, należy jednak dążyć, by było ich jak najmniej. 
Obecnie głównym zarzutem, często zresztą jedynym, 
jest „nomenklaturowa przeszłość”. Tak jest w zakładach 
przemysłowych, organizacjach społecznych, taka sama 
fala przechodzi przez instytucje kulturalne, w wielu wy
padkach niestety ze szkodą dla nich. Często dominuje 
już tylko hasło „zmiana dla zmiany”, choćby osoba kie
rująca daną placówką najlepiej potrafiła przeprowadzić 
ją przez meandry polityczne i finansowe minionej epoki. 
Znany jest fakt kilkakrotnej w ciągu jednego roku zmia
ny na stanowisku dyrektora jednego z muzeów, spowo
dowanej przez związek zawodowy, który sam wybierał 
kolejnych dyrektorów, a następnie ich wyrzucał!
Dochodzimy więc do paradoksów, co jest szczególnie 
groźne dla instytucji kulturalnych, w których niezwykle 
płynna jest granica między osobistym zaangażowaniem 
i rzeczywiście dobrym wykonywaniem pracy a chęcią 
zrobienia szybkiej kariery, „ustawienia się”. Ludzie, któ
rzy „zdejmują” danego dyrektora i ofiarowują to stano
wisko innemu, nie zdają sobie sprawy, że w wielu wy
padkach robią namówionej przez nich osobie po prostu 

krzywdę. Zawsze bowiem - tak w przemyśle, jak i w 
kulturze - działa prawo przerostu kompetencji i dana 
osoba złudzona mirażem wysokiego stanowiska i nie 
potrafiąca krytycznie ocenić swoich możliwości bardzo 
szybko gubi się w zawiłościach obowiązków, staje się 
niekompetentna, po prostu godna pożałowania. Z dru
giej strony może okazać się niezwykle groźna dla ze
społu i jego normalnej, codziennej pracy.
Przyjmijmy to, co poniżej, za prawdy oczywiste: 1) 
„dziećmi PRL-u” nie są tylko ci, którzy urodzili się po 4 
czerwca 1989 r. (jak widać, zbyt dużego wyboru do 
zaszczytnych stanowisk nie ma); w tym miejscu przypo
minamy, że żyją jeszcze „dzieci sanacji” urodzone przed 
1939 r.(l);
2) zanim kogoś wyrzucimy, przyjrzyjmy się (ale obiek
tywnie!) temu, czego dokonał, dokonuje i ma zamiar 
dokonać;
3) przyjrzyjmy się (też obiektywnie!) ewentualnemu na
stępcy: czy czasem nie krzywdzimy człowieka, który 
gdzie indziej byłby lepszy i czy nie wprowadzamy ko
goś, kto nie wzmocni, lecz osłabi naszą instytucję, a więc 
także kulturę, której lobby i tak jest bardzo, bardzo 
wątłe.

Felietonista
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Gniazda rodzinne

Czumów
- beztroskie lata

Śnił mi się Czumów. Tak czę
sto wracam teraz do lat dzie
ciństwa, do dni beztroskich i 
zabaw niezapomnianych. 
Czumów leży nad Bugiem, 7 km 
na wschód od Hrubieszowa, po 
naszej stronie. Ot, niewielka 
wioska bez kościoła, wymienio
na jako folwark szlachecki już 
w 1400 r. w dokumencie, w któ
rym król Władysław Jagiełło 
zobowiązuje okoliczne dwory 
do daniny na dzień św. Marcina 
„z każdego łanu po korcu żyta i 
po dwa korce owsa” na rzecz 
proboszcza pierwszego katoli
ckiego kościoła w Hrubieszo

wie. Musiała więc istnieć tam 
już wtedy pokaźna siedziba. 
Budowla, która przetrwała 
dwie ostatnie wojny w lepszym 
stanie niż jest obecnie, dopro- 1 
wadzana powoli do ruiny nied
balstwem ostatniego okresu, 
stanęła zapewne w końcu XIX 
w. w miejscu wybranym przez 
ludzi, a obdarzonym przez 
Boga wyjątkowym urokiem. 
Bug płynie tu łagodnym zako
lem poprzez szeroką dolinę za
mkniętą od zachodu uformo
wanym sztucznie pagórem 
dawnego grodu czerwieńskie
go zwanego Wołyniem i płasz

czyzną nadbrzeżną, gdzie usy
tuowano na płaskowyżu muro
wany dwór-pałac, nieco podob

ny do kościoła przez wysoką 
wieżę od zachodu. Już z daleka 
rzuca się w oczy jego pokaźna i 
jaśniejąca tynkami bryła na tle 
puszystego kobierca doliny. 
Przed wojną zasłaniały go z tej 
strony stare drzewa i folwark 
złożony z murowanych budyn
ków gospodarczych, po któ
rych nie ma dzisiaj śladu.

„Królewskim Kątem” nazywają 
to miejsce między Gródkiem a

1. 2. Dolina Bugu między Gródkiem i Czarnowem (tzw. Królewski Kąt), w gtębi 
widoczny patac
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3. Plan sytuacyjny patacu w Czarno
wie
4. Frontowa elewacja patacu zwró
cona „na godzinę 11-tą"
5. Plan parteru
6. Wieża i widoczne zniszczenia da
chu nad jadalnią

Czumowem, miejsce, które le
genda wiąże z historyczną 
przeprawą Bolesława Chrobre
go przez Bug w drodze na Ki
jów. Z gościńca biegnącego po
wyżej doliny roztacza się kraj
obraz falujących traw, zbóż, 
łozy karłowatej, kęp wikliny w 
różnych odcieniach zieleni, a za 
ledwie wyczuwalną wstęgą 
Bugu ciągną się wołyńskie 
lasy.
Zachodzące słońce odbija swe 
krwawe promienie w oknach 
wieży, przypominając gnież
dżącym się tam zawsze nocnym 
ptakom, sowom, puszczykom i 

puchaczom, że zbliża się ich 
pora na łów.
Dwór nie ma charakteru pol
skiego, jest mieszczańsko-e- 
klektyczny, dziwnie obcy 
wśród łanów pszenicy, pól bu
raczanych i złotych rzepaków. 
Zwłaszcza teraz, gdy niemal 
zupełnie pozbawiony został 
swego otoczenia: starych, ko- 
piastych lip, które rozsiadły się 
gęsto nad nadbużańską skarpą, 
alei kasztanowej prowadzącej 
przed gazon i alei orzechów a- 
merykańskich, jakie spotkałam 
tylko raz w swych wędrówkach 
po świecie, na Wyspie Św. Mał

gorzaty w Budapeszcie. Nie ma 
krzewów - ani tych zwykłych, 
jak dziki bez, ani tych ozdob
nych, szlachetnych. Razem z 
budynkami gospodarskimi 
znikły też aleje: topolowa - 
smukła i szumiąca, która pro
wadziła z gościńca bezpośred
nio na folwark i druga wypro
wadzająca z folwarku w pola. 
Stąd ku dworowi szło się obok 
studni z gongiem, po lewej zo
stawiając sad, a po prawej na
słonecznione łany truskawek i 
poziomek, wśród których do
minowały rajskie jabłonie. 0- 
gród warzywny znajdował się 

po stronie wschodniej, na ła
godnie spadającej na dwie stro
ny skarpie. Dołem był i jest do
jazd do rzeki dostępnej w tym 
miejscu i mniej błotnistej, gdzie 
pławiono konie i bydło.
Gazon przed gankiem był o- 
krągły, z podjazdem. Po obu 
stronach przed oknami rosły 
sztamowe róże, pieścidełka cio
ci Niusi (Marii Piątkowskiej, 
właścicielki Czumowa w 1939 
r.) i krzewy pachnących bzów i 
jaśminów. Ileż to razy były zna
komitym i skutecznym schro
nieniem w czasie psotnej zaba
wy...
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Dwór czumowski budowali bli
żej nie znani dwaj architekci 
włoscy dla rodziny Pohore- 
ckich, którzy mieszkali tu do 
pierwszej wojny światowej. W 
czasie działań wojennych pałac 
zajęto na szpital połowy dla 
wojsk austriackich, co jednak 
nie uchroniło go przed znisz
czeniem, a nawet częściowym 
spaleniem. Od lat dwudziestych 
przyjęła w dzierżawę ziemię z 

dworem i folwarkiem rodzina 
Piątkowskich. Józef i Maria z 
de Schmieden-Kowalskich mie
li czworo dzieci. Najstarszy, Je- 
rzyk zmarł w dzieciństwie, tro
je żyje i mieszka w Polsce. Po 
śmierci męża ciocia Niusia za
rządzała majątkiem, przy po
mocy rady familijnej i admini
stratora.
Do dworu należało 600 ha uro
dzajnego czarnoziemu i lessu 

pod uprawy buraków i pszeni
cy oraz folwark z kompleksem 
zabudowań z oborą, chlewami, 
stodołą, stajnią i warsztatami 
rzemieślniczymi, jak kuźnia i 
stelmarnia.
Po zniszczeniach wojennych 
wyremontowano część zachod
nią i wschodnią pałacu, środek 
zostawiając na lepsze czasy. 
Tymczasem nadeszła druga 
wojna. W pierwszej połowie 

września dwór czumowski stał 
się schronieniem dla uciekinie
rów z Poznańskiego, później z 
Warszawy. Panika szerzyła się 
błyskawicznie, dezinformacja i 
dezorientacja doprowadzały 
ludzi do desperacji, której jed
nym z objawów było porzuce
nie domu również przez moją 
rodzinę i ucieczka za Bug. Wra
cać nie było do czego. Wojska 
okupacyjne zajęły dwór na ko
szary dla straży granicznej 
(Grenschutz). Niemcy, przepro
wadzając prowizoryczny re
mont na swoje potrzeby, znisz
czyli wszystko, co było ozdob
ne. Przede wszystkim zmienio
no pokrycie dachu z gontowe
go na blaszany, przerabiając 
typowo polskie powieczki na 
brzydkie i obce lukarny. Wy- 
tynkowano i pobielono po
mieszczenia, nie licząc się ze 
starą dekoracją ścian. Najwięk
szy pokój wraz i oktogonalną 
kaplicą pozostawiono, w dro
dze wielkiej laski, właścicielo
wi, ale i tak gospodarzami byli 
de facto Niemcy. Padły też o- 
fiarą ogromne lipy, które zasła
niały widok na tereny za Bu
giem. Zniszczono wszystko 
dookoła, otaczając teren przy- 
pałacowych ogrodów zasieka
mi z drutu kolczastego. Na 
miejscu rozłożystych kaszta
nowców stanęły dwa betonowe 
słupy, które do dziś przypomi
nają czas gehenny.
Po wojsku niemieckim w 1944 
r. dwór czumowski zajęło woj
sko polskie - jednostka WOP, 
która pozostała tam do lat 
pięćdziesiątych. Później część 
wschodnią otrzymała gmina na 
szkołę podstawową, w części 
zachodniej zamieszkali ludzie z 
PGR-u; w każdej komnacie 
jedna rodzina wraz z żywym 
inwentarzem. Zboże rosło pod 
samym pałacem. Lokatorzy 
wyprowadzali się kolejno w 
miarę upływu czasu i przyby
wania dziur w dachu.
Publikowane zdjęcia czumo- 
wskiego dworu pochodzą z 
1988 r. Zniszczenia są duże, ale 
bryła zachowała się w całości. 
Czytelne są ganki i tarasy, któ
re dodawały budynkowi pała
cowego charakteru, upoważ-
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niając do stosowania tego ter
minu. Dolny taras, wysunięty 
daleko do ogrodu, miał monu
mentalne schody i byl otoczony 
murowaną, kamienną balustra
dą. Jego część przy ścianie two
rzy krużganek o smukłych fila
rach dźwigających mniejszy ta
ras górny i wbudowaną wyżkę 
z pokojami gościnnymi. Nie 
muszę zapewniać, że tarasy po
wstały dla kontemplowania 
jednego z piękniejszych plene
rów. Pokoje gościnne i służ
bówki wbudowane w strych za
stępowały tu, gdzie indziej bu
dowane specjalnie dla tych ce
lów, oficyny. Na wysokim par
terze architekci rozlokowali 
dziesięć dużych komnat oraz 
kaplicę przystawioną jednym z 
ośmiu boków do największej 
sali, mieszczącej się w narożu 
północno-wschodnim. Ta 
część, w pierwotnym założeniu, 
miała służyć celom reprezenta- 
cyjno-recepcyjnym. Ganki i ta
rasy znalazły się więc na prze
suniętej w prawo osi, dzieląc 
jakby budynek na dwie połowy 
w podziałach wewnętrznych i 
funkcyjnych przy zachowaniu 
asymetrii i wprowadzeniu zróż
nicowania w każdej elewacji. 
Strona zachodnia z klatką 

schodową w wieży i systemem 
korytarzowym najwyraźniej 
przeznaczona była do celów 
mieszkalnych i tak była wyko
rzystywana przed wojną. Mieś
ciły się tu sypialnie babuni i cio
ci, pokój łazienkowy, gościnny, 
narożna, cudownie jasna jadal
nia i od północy salon. Salą ba
lową było niegdyś pomieszcze
nie za holem, połączone z nim i 
sąsiednimi przez czworobocz
ne małe salki komunikacyjne, 
bardzo interesująco rozwiąza
ne. Z sali balowej dwa wyjścia 
prowadziły na krużganek i ta
ras. Salą recepcyjną musiało 
być też pomieszczenie przy 
kaplicy, w którym zachowały 
się jeszcze dwie wnęki na rzeź
by. Kto wie, może ta część 
dworu, najbardziej malowniczo 
wysunięta na brzeg skarpy nad- 
bużańskiej, pochodzi z wcześ
niejszego okresu i została 
wchłonięta przez późniejszą 
bryłę obecnego pałacu. Posadz
ki holu i owych dwóch przejść 
oraz korytarza wyłożone były 
płytkami ceramicznymi w wie
lobarwny, geometryczny wzór; 
reszta pomieszczeń, oprócz po
koju łazienkowego, miała par
kiety w układzie kwadratów i 
trójkątów. Meble czumowskie 

z ostatniego urządzenia, stylo
we o charakterze dworskim, 
zostały spalone na stosie przed 
pałacem przez wojsko sowie
ckie, gdy po 17 września zapę
dziło się za Bug i chociaż było 
tu krótko, pozostawiło po sobie 
brud i spustoszenie.
Najbardziej zachowała się w 
mej pamięci kuchenna część 
domu, czyli wspaniałe sutereny 
o sklepieniach wspartych na 
zgrabnych, żeliwnych kolu
mienkach. Mieściło się tam kil
ka pomieszczeń o różnej funk
cji. Pamiętam ogromną centry
fugę i mechaniczną maselnicę, 
spiżarnię pachnącą wędzonką, 
kuchnię, gdzie piekło się drób i 
drugą, skąd rozchodziły się za
pachy konfitur, smażonych w 
ogromnych, mosiężnych i pła
skich naczyniach oraz pieczo
nych ciasteczek zwanych „trze
wiczkami”. Na końcu korytarza 
stały beczki z kiszonymi ogór
kami. Dostęp do lodowni był z 
zewnątrz, gdyż mieściła się pod 
tarasem.
W Czumowie nie było prądu, 
toteż specjalne pomieszczenie 
służyło do przechowywania i 
czyszczenia lamp naftowych, 
które co wieczór roznoszono 
po pokojach. Woda do mycia 

7. Tarasy widokowe od północy i 
kaplica (z lewej strony)
(zdjęcia i przerysy z dokumentacji 
BDZ w Zamościu: Wrzestaw Zura 
wski)

grzana była zawsze w kociołku 
i wędrowała w dzbankach do 
sypialń, gdzie osłonięte para
wanem miejsce z umywalkami i 
naczyniami toaletowymi służy
ły do codziennych ablucji. Sio
stra moja przechowuje do dzi
siaj piękną misę i dzban-nalew- 
kę z ciężkiego fajansu, zdobio
ne we wzór ogromnych chry
zantem. Kąpiel - po tej rados
nej w Bugu - organizowana 
była specjalnie w pokoju ła
zienkowym. Kelpar, jak z fran
cuska nazywaliśmy ustronne 
miejsce, znajdował się w praw
dziwym ustroniu dość odległym 
od domu i ukrytym w gęstwinie 
krzewów. Była to nie lada wy
prawa. Prawie tak emocjonal
na, jak wejście na szczyt wieży 
z sowami i grzebanie w porzu
conych tam starych papierach i 
pieczęciach.
Taki zachował się w pamięci 
dzieci Czumów, to gniazdo ro
dzinne, świadek niegdysiejsze
go, polskiego życia na wsi - czy 
sielskiego? Dla dorosłych na 
pewno nie, dla nas, dzieci, nie
zapomniany urok ostatnich 
beztroskich wakacji.

Teresa Żurawska
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Wiatraki
Warmii i Mazur

czasie wojny zniknęło w 
ciągu ostatnich 45 lat.
W latach 1955-1957 pra
cownicy Muzeum Mazur-

rozmieszczenie 
zachowanych 

terenie Warmii, 
Mazur. Dzięki

skiego przeprowadzili 
szczegółową inwentaryza
cję wiatraków, założona zo
stała archiwalna fototeka

dla najcenniejszych obie
któw, do zdjęć dołączono 
długie opisy. Wyniki tych 
prac opublikował w 1958 r. 
A.Klonowski wraz z mapką 
ukazującą 
wiatraków 
jeszcze na 
Powiśla i
tym pracom wiemy, że w 
1955 r. na terenie ówczesne-

Jeszcze w latach sześćdzie
siątych było ich ponad sto. 
Dziś mamy trzy w skanse
nie w Olsztynku, zadbane 
jak przystało na eksponaty 
muzealne, i trzy w terenie. 
Wiatraki umierały śmiercią 
naturalną, co określa się 
„zużyciem materiału”, w 
tym wypadku przede 
wszystkim drewna.
Pierwsze wzmianki źródło
we o wiatrakach pochodzą 
z XIV w. Na tym terenie u- 
powszechnił je Zakon 
Krzyżacki, który sprytnie u- 
stanowił swego rodzaju 
monopol państwowy na 
mielenie zboża, nadając to 
prawo wyłącznie młynom 
jemu podległym. W ten spo
sób zapewnił sobie jedno ze 
stałych źródeł dochodu - 
prawo do budowy wiatra
ków nadawał rycerzom feu
dalnym, miastom oraz nie
którym gminom, pod wa
runkiem uiszczania przez 
nie stosownych opłat. W 
następnych stuleciach bu
dowa wiatraków uzależnio
na była od zgody feudała. 
Dopiero edykt Fryderyka 
Wilhelma z 1808 r. pozwo
lił, aby liczba wiatraków i 
młynów znacznie się po
większyła. Szczytowy okres 
rozwoju wiatraków na tym 
terenie przypadł na drugą 
połowę XIX w. Powstrzy
mało go dopiero wprowa
dzenie młynów parowych.

Na początku XX w. liczba 
wiatraków na terenie póź
niejszego województwa ol
sztyńskiego (w granicach 
sprzed 1975 r.) dochodziła 
do 150*. Po drugiej wojnie 
światowej było ich tutaj 
111. Trzy razy więcej niż w

1.2. Wiatraki: w Knipach z 1869 r. (1) 
i w Toprynach (2) - już nie istnieje
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3. Tyle było wiatraków na Warmii i 
Mazurach w 1957 r.
4. Stara Różanka - wiatrak holen
derski, w którym znajduje się zajazd 
„Belje"
(zdjęcia: 1.2-A. Klonowski. 4 - Mie

czysław Pawlik)

go woj. olsztyńskiego znaj
dowało się jeszcze 95 wia
traków, a w 1957 r. - 72. 
Większość z nich była u- 
szkodzona lub zdewasto
wana, czynnych było zaled
wie 10. Trzeba dodać, że 15 
wiatraków-holendrów było 
murowanych - i te w więk
szości zniknęły.
Czynny jeszcze w 1957 r. 
najstarszy wiatrak z 1773 r. 
w Wodzianach przeniesio
no do skansenu w Olsztyn
ku, zgodnie z tym, co napi
sał o nim A.Klonowski, że 
„jest najcenniejszym zaby
tkiem wiejskiego budow
nictwa przemysłowego”. 
Niestety, ten zasłużony ba
dacz i dokumentalista czę
sto przy opisach wiatraków 
stwierdzał: „Odbudowa
zbyt kosztowna - wiatrak 
należy rozebrać”. Zastana
wiam się, czy nie przyczynił 
się bezwiednie do rozbiórki 
niektórych z nich, wysta
wiając takie werdykty w 
dokumentacji wykonywa
nej na urzędowe zlecenie. 
W Olsztynku, obok wiatra
ka z Wodzian, znalazł się 
holender z Dobrocina i pal- 
trak z Ruskiej Wsi. Zacho
wały się wiatraki w Bęsi i w 
Starej Różance - oba adap
towane do celów gastrono
micznych, zaś wiatrak w Ja
nowie znajduje się w komp
letnej ruinie.
Zrozumiałe, że w miarę ro
zwoju nowoczesnego prze
mysłu młynarskiego stare 
wiatraki były już dla ich 
właścicieli niepotrzebne. 
Szkoda jednak, że nie po
myślano o nich jako o pa
miątkach historii, dokumen
tach kultury materialnej, 
czy wreszcie jako o trwa
łym elemencie naszego kraj
obrazu, którego wartości 
kulturowe należy chronić.

Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak

* A.KIonowski - Z historii inwen
taryzacji wiatraków na Warmii. 
Mazurach i Powiślu (w:) „Rocznik 
Olsztyński”, 1958, za którym przyta
czam dane historyczne. Autor ten 
podaje dość szeroką bibliografię 
przedmiotu.



Miasto
nad Zalewem

Tolkmicko - to dziś niewielka 
miejscowość leżąca nad Zale
wem Wiślanym, na północ od 
Elbląga. W łagodnej linii brze
gowej południowej części Zale
wu znajdują się dwie zatoki; 
jedną z nich, mniejszą wyko
rzystano dla budowy portu 
tolkmickiego, na wschód od 
drugiej - większej, ulokował się 
Frombork.
Wyżyna Elbląska, rozpościera
jąca się na powierzchni około 
380 km2 i osiągająca w swym 
najwyższym punkcie 197 m 
n.p.m., pocięta jest głębokimi 
jarami, którymi płyną rwące 
potoki. Umiejętne wykorzysta
nie tych naturalnych warunków 

umożliwiało powstanie licz
nych grodów obronnych. Oko
ło 2 km na południowy wschód 
od rynku w Tolkmicku, na 
wierzchołku wzgórza porosłe
go bukami i dębami, otoczone
go niewielką rzeczką Stradan- 
ką, zachowały się ślady takiego 
obronnego grodu. W wyniku 
prac wykopaliskowych stwier
dzono, że gród istniał od około 
650 do 450 p.n.e. i był zamiesz
kany przez ludność kultury łu
życkiej. We wczesnym średnio
wieczu został opanowany 
przez Prusów. Wśród wielu 
przedmiotów znalezionych na 
grodzisku uwagę zwracał ze
spól ponad 27 tysięcy fragmen
tów kości i łusek rybich. Bada
nia ichtiologów ustaliły, że naj
częściej łowionymi gatunkami 

ryb w Zalewie Wiślanym były 
w tym okresie ciosa, leszcz i 
sandacz. Rybołówstwo pozo
stawało głównym zajęciem lud
ności również w wiekach na
stępnych. Istniejąca nad brze
giem Zalewu w XIII w. osada 
dała początek miastu. Przyjmu
je się, że jego lokacja nastąpiła 
na przełomie XIII i XIV w., a 
podstawą do rozmierzenia pla
nu był teren objęty dzisiejszym 
pl. Wolności, ul. Kościelną i 
Szkolną.
W dziejach Tolkmicka wyróż
nić można trzy okresy. Okres I 
- od lokalizacji do 1569 r. - to 
czas rozwoju. W ukształtowa
nym w XIV w. organizmie 
miejskim podstawowe zadania 
spełniało rybołówstwo. Rozwi
jało się także rzemiosło, jednak 
związane głównie z zaspokaja
niem potrzeb mieszkańców. 
Tym, co wyróżniało Tolkmicko 
spośród innych miast, był 
znaczny rozwój garncarstwa. 
Pod koniec okresu miasto li
czyło 1200 mieszkańców. Ok
res II - od 1569 do 1772 r. - to 

przewaga gospodarki rolnej i 
hodowlanej oraz duży udział 
rybołówstwa i takich rzemiosł, 
jak szewstwo i garncarstwo. 
Mimo pewnych oznak stagna
cji, badacze tego okresu wska
zują na znaczne możliwości e- 
konomiczne miasta. Okres III - 
od 1772 do 1945 r. - to okres 
upadku. Po zlikwidowaniu sta
rostwa, urzędu dominialnego i 
sądu, Tolkmicko zostało zde
gradowane do roli rolniczo-ry- 
backiej osady, a liczne przy
padłości losowe, jak pożary, e- 
pidemie, przemarsze wojsk, po
wodzie dopełniły obrazu strat. 
Z rzemiosł utrzymało się jedy
nie garncarstwo. Na wspom
nianym planie z 1810 r. przy 
wschodnim odcinku muru miej
skiego znalazło się 5 pieców 
garncarskich; w końcu 1869 r. 
było tu 40 majstrów-garncarzy. 
W XIV w. istniała wytwórnia 
znanego kawioru tolkmickiego. 
Obecny port zbudowany został 
w 1883 r.
Po wojnie Tolkmicko pędziło 
żywot małego miasta, ożywia-1, Plan Tolkmicka z 1810 r.
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jącego się latem za sprawą 
przybywających tu wczasowi
czów i turystów. Ostatnio i to 
ożywienie ustało, tak że nawet 
nie zawijają tu statki białej flo
ty. A przecież miasteczko ma 
wiele walorów godnych pole
cenia turystom, także zagra
nicznym. Przy stosunkowo nie
wielkich nakładach finanso
wych walory te można powięk
szyć.
Choćby przyroda. Miasto i 
gmina wchodzą w skład parku 
krajobrazowego Wzniesienia 
Elbląskie. Zbocza wąwozów 
porastają wspaniałe lasy liścia
ste (buki, dęby, graby), w doli
nach - brzozy, olchy, gęste pa
procie. W najbliższej okolicy 
Tolkmicka znajdują się dwa re
zerwaty - Las Kadyński i Buki 
Wysoczyzny Elbląskiej. Tolk
micko - to prawdziwe zagłębie 
owocowe: maliny, jagody, ag- 
rest, wiśnie, czereśnie, porzecz
ki. A kiedy wędrowiec zbliży 
się do miasta od południa i po 
przejściu usłanych polnymi 
kwiatami łąk stanie na krawę
dzi wzgórz, ujrzy przed sobą 

panoramę Zalewu z mierzeją, 
kadyńskie lasy i wieże From
borka. Należy mieć nadzieję, że 
Zalew Wiślany będzie wreszcie 
czysty, że będzie się tu można 
kąpać i żeglować. Konieczne 
byłoby wznowienie rejsów 
statków, które łączyły kiedyś 
Tolkmicko z Fromborkiem, 
Krynicą, Elblągiem, może uda 
się wprowadzić nowe rejsy do 
Bałgi, Królewca. Sam Zalew 
kryje w sobie wiele tajemnic: 
tędy przepływały przecież 
przez wiele wieków statki do 
Elbląga, tu miały miejsce liczne 
bitwy morskie (np. w czasie 
wojny trzynastoletniej w rejo
nie Suchacza), tędy wreszcie w 
czasie ostatniej wojny z rejonu 
Tolkmicka, Fromborka i No
wej Pasłęki wycofywały się po 
lodzie w kierunku Krynicy od
działy niemieckie przewożące 
m. in. jakieś „cenności", z któ
rych część spoczywa na głębo
kości 4 m (zakupem licencji na 
poszukiwania byli zaintereso
wani Anglicy).
Sezon turystyczny w okolicach 
Tolkmicka mógłby trwać także 

w zimie. Na tutejszych wzgó
rzach można jeździć na nar
tach, a na zamarzniętym Zale
wie bojery pojawiły się po raz 
pierwszy już w czasach pru
skich.
Ważne miejsce na turystycz
nym szlaku zajmują zabytki. W 
Tolkmicku jest ich niewiele i 
choć nie mają tej klasy, co za
bytki Fromborka - jeżeli otrzy
mają właściwą oprawę - będą 
dobrą ilustracją bogatej 
przeszłości miasteczka. I tak np 
relikty miejskich fortyfikacji 
winny być poddane badaniom 
wykopaliskowym; dotyczy to 
zwłaszcza wschodniego ich od
cinka oraz narożnika południo
wo-wschodniego. Po badaniach 
ten odcinek murów wraz z za
chowaną basztą winien być 
właściwie wyeksponowany, a 
przyległy teren uporządkowa
ny. Badaniom archeologicznym 
winno być poddane także tzw. 
wzgórze starościńskie, szesna- 
stowieczna siedziba starostów 
tolkmickich. Tu w latach 1720- 
1724 Jan Ignacy Dzialyński, os
tatni starosta z rodu, wzniósł 

okazały dwór, rozebrany pod 
koniec XIX w. Ze wzgórza roz
tacza się widok na całe miasto i 
Zalew, może udałoby się wyko
rzystać to do zlokalizowania tu 
letniej kawiarni.
Kościół parafialny był jedną z 
najwcześniejszych murowa
nych budowli Tolkmicka i po- 
zostaje dziś najcenniejszym o- 
biektem zabytkowym tego 
miasta. Także i tu wskazane by
łyby badania architektoniczne, 
które być może wydobyłyby 
niejeden nie znany dotąd szcze
gół z jego historii.
Przed wejściem do kościoła u- 
sytuowane są dwie rzeźby, wy
kute z piaskowca figury Naj
świętszej Marii Panny i św. 
Jana Nepomucena. Autorem 
ich jest Krzysztof Perwanger. 
Ten urodzony w Tyrolu bro- 
warnik osiadł w Tolkmicku 
przed 1740 r., a w kilka lat póź
niej był już burmistrzem. O- 
prócz zachowanych dwóch fi
gur wykonał także ołtarz głów
ny i boczny oraz ambonę - 
wszystko niestety spłonęło w 
pożarze kościoła. Prace Pe-

34



42. Kościót Św. Jakuba od strony ryn
ku
3. Baszta we wschodniej części mu
rów miejskich
4.5. Fragmenty zabudowy: domy ry
backie przy ul. Kościelnej (4) i przy 
rynku (5)

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)

rwangera znajdują się w koś
ciołach Fromborka, Stoczka, 
Świętej Lipki i innych.
Z połowy XVIII w. pochodzi 
barokowa kaplica, obecnie u- 
żytkowana jako cmentarna, u- 
sytuowana przy drodze do 
Fromborka. Ze starej zabudo
wy miasta pozostało niewiele, 
przede wszystkim domy ryba
ckie przy ul. Kościelnej, Szkol
nej, Jagiellońskiej, Świętojań

skiej i Nadrzecznej. Patrząc 
dziś z samolotu na miasto mo
żna stwierdzić, że wyszło ono i 
tak obronną ręką z okresu 
działalności bezmyślnych pseu- 
dourbanistów lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych naszego 
stulecia. W południowo- 
wschodnim kwartale miasta 
powstał np. tylko jeden blok - 
koszmar. O tym, że współczes
na architektura może, jeżeli 

chce tego projektant, nawiązy
wać do miejscowej tradycji, 
świadczą nowe domy przy ul. 
Szpitalnej.
W 1900 r. otwarta została linia 
kolejowa łącząca Elbląg z Bra
niewem przez Tolkmicko. Z 
początków naszego stulecia 
pochodzi budynek dworca w 
Tolkmicku, jeden z niewielu za
chowanych w tej części kraju; 
obiekt godny zabiegów konse

rwatorskich i troski władz ko
lejowych. Niestety, zbytni „po
ciąg” do nowoczesności przy
czynił się do zniszczenia po
dobnego dworca we Frombor
ku i zastąpienia go współczes
nym, pozbawionym wyrazu 
„wielościanem”.

Jerzy Augustyniak
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• PAMIĘTAJ! GIPS JEST MATERIAŁEM CZYSTYM EKOLOGICZNIE!•

ROZLICZENIA PO ZAKOŃCZENIU ROBOT 
GOTOWKĄ LUB PRZELEWEM

• OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES:

ZAKŁADY GIPSOWE „DOLINA NIDY” 
28-407 GACKI

Telefony: Busko Z. 2461, Pińczów 7305] 
Telex:0612275

U NAS TANIO ! SZYBKO I SOLIDNIE! Z GWARANCJĄ ! 

^ZAKŁADY GIPSOWE * 
„DOLINA NIDY”w GACKACH 
Oferują usługi w zakresie:

• prac wykończeniowych mieszkań i po
mieszczeń w gipsie:

— gładzie gipsowe i suche tynki gipsowe/sufity i ściany/
— dekoracje sztukatorskie/sufity i ściany/
— kominki
• re n o w acja z a by t ków (pałacyki i dworki
• dekoracje sufitów i ścian z płytek dekor

acyjnych i dźwiękochłonnych
• wykonawstwo prac z materiałów włas - 

nych i powierzonych
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TO TEŻ SA ZABYTKI

T ubelskie
I j karoserie

brykantów karoserii, tak pod 
względem jakości, jak i wiel
kości produkcji. Najlepszym 
okresem były lata 1928-1929. 
Nadwoziownia składała się 
wówczas ze stolarni, ślusarni,

rozpoznanie marki bez wpatry
wania się w znak firmowy. 
Dziełem karosjera była część 
użytkowa samochodu. Do nie
go też należało uformowanie 
błotników, umieszczenie koła

Będzie to wspomnienie o rze
czach, które uległy zniszczeniu, 
zanim stały się zabytkami. Za
chowały się bowiem tylko dwa 
samochody z nadwoziami za
projektowanymi i wykonanymi 
w Polsce w okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej. A przecież w 
tamtych latach krajowe karo
serie miały prawie wszystkie 
autobusy, ambulanse, furgony i 
ciężarówki, zaś w pierwszym 
dziesięcioleciu Polski Odrodzo
nej w rodzimego pochodzenia 
nadwozia była zaopatrzona też 
większość aut osobowych.
Jedna z najpoważniejszych 
polskich wytwórni nadwozi ist
niała w Lublinie. Początki firmy 
sięgały 1860 r. (niektóre źródła 
podają 1864), kiedy Albert Pla
ge założył przy ul. Bernardyń
skiej warsztat wyrabiający ko
tły przemysłowe i aparaturę 
gorzelnianą. W 1899 r. Emil 
Plage, który przejął firmę od 
ojca, utworzył wraz z Teofilem 
Laśkiewiczem spółkę o nazwie 
„Zakłady Mechaniczne E.Plage 
i T.Laśkiewicz”. W tym roku 
nabyła ona grunty o powierz
chni 14 ha na przedmieściu 
Bronowice, przylegające do 
szosy lwowskiej i linii kolejo
wej Warszawa-Kowel. Zbudo
wana tu fabryka wykonywała 
urządzenia dla gorzelni, cu
krowni, krochmalni, browarów,

Wkrótce po odzyskaniu nie
podległości „Zakłady Mecha
niczne E.Plage i T.Laśkiewicz” 
podjęły w 1920 r. produkcję sa
molotów, a w 1924 lub 1925 r. 
wyrób nadwozi samochodo
wych. W drugiej połowie lat 
dwudziestych fabryka miała 
trzy działy: lotniczy, karoseryj- 
ny i ogólnomechaniczny. Po u- 
padłości firmy w 1935 r. po
wstała spółka o nazwie Lubel
ska Wytwórnia Samolotów 
(LWS), która istniała do wrześ
nia 1939 r.
„U Plagego" - jak w skrócie 
mawiano w Lublinie - wykony
wano początkowo tylko auto
busy, a nadwozia wszelkich ro
dzajów oferowano dopiero od 
1926 r. W krótkim czasie wy
twórnia znalazła się w rzędzie 
najpoważniejszych polskich fa-

lakierni, tapicerni i montażow- 
ni. W dniu 1 września 1928 r. 
dział zatrudniał 99 robotników, 
a 1 lipca 1929 r. - 253 robotni
ków, 3 majstrów, 14 urzędni
ków.
Zamierzeniem dyrekcji zakła
dów było osiągnięcie zdolności 
produkcyjnej - 60 karoserii 
miesięcznie. W rzeczywistości 
liczba ta nie była chyba nigdy 
wyższa niż 25.
Podwozia do skarosowania 
były dostarczane wraz z fa
bryczną obudową silnika. Taka 
była powszechnie stosowana 
praktyka. Kształt obramowa
nia chłodnicy lub jej pancerza, 
rozwiązanie bocznych szpar 
wentylacyjnych, tłoczone profi
le, a więc to wszystko, co skła
dało się na wygląd maski, sta
nowiło czynnik identyfikacyjny 
producenta, pozwalający na

zapasowego, dobranie reflek
torów, zderzaków, kufra itp. 
Materiały używane do produk
cji lubelskich karoserii były w 
większości pochodzenia krajo
wego. Zamki, klamki, zawiasy i 
podobne detale wykonywano 
we własnych odlewniach mo
siądzu i aluminium oraz we 
własnej niklowni. Sięgano do 
własnych doświadczeń w dzie
dzinie budowy samolotów i np. 
w celu obniżenia wagi nadwo
zia stosowano blachy aluminio
we oraz specjalną sklejkę lotni
czą. Z zagranicy sprowadzano 
tylko niektóre okucia, derma- 
toid i sukno na obicia wewnę
trzne.
Klientami, którzy zamawiali 
całe serie nadwozi, były przed
siębiorstwa komunikacji miej
skiej oraz importerzy. Między 
innymi w latach 1929-1930 wy-

kuchni koszarowych, a od 1907 
r. również kotły parowe dla 
statków i okrętów wojennych. 
Rynkiem zbytu oprócz Kon
gresówki było przede wszyst
kim rosyjskie imperium, toteż 
firma miała biura sprzedaży w 
Warszawie, Kijowie, Mińsku, 
Petersburgu, Rostowie nad Do
nem, Żytomierzu. Po śmierci E- 
mila Plagego w 1909 r. jego u- 
dzial odkupił od rodziny Kazi
mierz Arkuszewski. Mimo 
zmiany współwłaściciela pozo
stawiono dotychczasową na
zwę firmy; nazwa ta przetrwała 
aż do upadłości firmy w 1935 
r.

1. Projekt autobusu dalekobieżnego 
dla 25 pasażerów (1928 r.?, podwo
zie amerykańskie Brockway lub Sa
feway)
2. Karoseria autobusowa w „stanie 
surowym" (1927 r.?. Lancia) 2
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konano dla Warszawy na pod
woziach „Somua” autobusy 
typu paryskiego, tj. z wejściem i 
wyjściem z tylu przez otwartą 
platformę, podobnie jak w ów
czesnych tramwajach. W tym 
samym czasie wykonano też 
dla Lublina autobusy „Skoda” i 
„Ursus”. Samochody „Buick” w 
liczbie 38 powierzone zostały 
przez Spółkę Akcyjną Handlo- 
wo-Przemysłową „Elibor”, pro
wadzącą przedstawicielstwo 
General Motors Corp., zaś nad
wozia dla 8 samochodów 
„Chrysler” zamówił w 1929 r. 
„Auto-Koncern” Sp. z o.o.. 
sprzedający wozy tej marki. 
Zlecenia kierowało też wojsko, 
brak jest jednak na ten temat 
bliższych danych; znane są je
dynie dwie fotografie.
Wykonywano w Lublinie wiele 
nadwozi unikatowych. Choć 
znamy tylko jednego z zama
wiających indywidualnie za
projektowane karoserie, Kon
stantego Zamoyskiego, wiado
mo, że była to klientela z „wiel
kiego świata”. Świadczą o tym 
marki powierzonych podwozi, 
należące do najwyższej klasy, 
jak „Hispano-Suiza”, „Stutz”, 
„Cord”, „Packard”, „La Salle”. 

aa

Dział karoseryjny „Zakładów 
Mechanicznych E.PIage i T.La- 
śkiewicz” był reprezentowany 
na wszystkich ważniejszych 
imprezach gospodarczo-pro- 
pagandowych, jak Targi Po
znańskie, Targi Wschodnie we 
Lwowie, Powszechna Wystawa 
Krajowa w Poznaniu w 1929 r. 
oraz Międzynarodowa Wysta
wa Komunikacji i Turystyki 
„Komtur” w 1930 r., również w 
Poznaniu, uzyskując oceny wy
rażane w superlatywach oraz 
medale i wyróżnienia.
Lubelska fabryka starała się 
nadążać za światowym postę
pem w dziedzinie budowy ka
roserii. Szybko przyswoiła upo
wszechniający się od 1926 r. 
system „weymannowski”. Nad
wozia konwencjonalnej budo
wy miały tę słabą stronę, że ich 
szkielet, reagując na nierów
ności drogi (zwłaszcza przy 
bardzo niedoskonałej amorty
zacji), ulegał rozchwianiu i po
wodował obluzowanie okładzi
ny. Charly T.Weymann, francu
ski kierowca sportowy i kon
struktor karoserii (1889-1976), 
wymyślił szkielet elastycznie 
poddający się wibracjom, nie o- 
bijany, lecz obciągany derma- 

toidem. Dzięki temu konstruk
cja mogła pracować nie powo
dując odkształcenia powłoki. 
W Lublinie, dbając o estetykę 
całości nadwozia, dermatoidem 
pokrywano również maskę 
auta, aby blaszana obudowa 
silnika nie kontrastowała z ma
tową fakturą kabiny.

Drugą innowacją, dla której 
sprowadzono specjalną apara
turę, było powlekanie nadwozi 
lakierem nitrocelulozowym 
metodą natrysku („Duco”). Do
tychczas karoserie pokrywano 
powszechnie lakierami kopalo
wymi i zaponowymi. Był to za
bieg czasochłonny, trwający 5- 
6 tygodni. Tak lakierowane 
nadwozie sprawiało wiele kło
potów na co dzień. Zaschnięte 
błoto, mycie na słońcu, niewy- 
cieranie samochodu po myciu - 
wszystko to pozostawiało pla
my lub zmatowienia, których 
można było się pozbyć tylko 
przez ponowne malowanie ca
łego auta. Utrudnienia te wyeli
minowała właśnie amerykań
ska metoda „Duco”, pozwalają
ca na szybkie lakierowanie i u- 
łatwioną konserwację nadwo
zia.

3. Kolumna 14 limuzyn Buick, wyko
nanych dla firmy „Elibor", generalne
go przedstawiciela tej marki w Pols
ce (1929 r.)
4. Hotchkiss (typ AM 2 ?) z nadwo
ziem „weymannowskim" wzorowa
nym na karoseriach firmy Willy van 
den Pląs (1927 r.)
5. Pseudokąbriolet wykonany dla 
Konstantego Zamoyskiego z Adam- 
pola (1928 r„ Chrysler Imperial)
6. Wojskowy brek (1928 r.?, Re
nault)

Dalsze nadążanie za postępem 
technicznym wymagało przy
swojenia budowy karoserii ze 
spawanych lub zgrzewanych e- 
lementów blaszanych. Wystą
piły tu przeszkody w postaci 
braku odpowiednio wykwalifi
kowanych robotników, co w 
połączeniu z kryzysem gospo
darczym, który rozpoczął się w 
1930 r., przesądziło o niepowo
dzeniu tak dobrze zapowiada
jącego się przedsięwzięcia.



Liczba zatrudnionych systema
tycznie malała. Począwszy od 
marca 1932 r. nigdy przy karo
seriach nie pracowało więcej 
niż 20 robotników, a w 1933 r. 
zaledwie trzech, czterech. Brak 
było nowych zamówień. W 
1930 r. produkcja spadła do 5 
karoserii miesięcznie, ale były i 
takie miesiące, gdy ani jeden 
samochód nie opuścił fabryki. 
W czerwcu 1930 r. w dziale 
znajdowało się 39 aut, z nich do 
maja 1932 r. ukończono tylko 
19. Firma próbowała ratować 
się przyjmując zlecenia na na
prawy samochodów, a nawet 
na wykonywanie mebli. Dział 
karoseryjny „Zakładów Me
chanicznych E.Plage i T.Laśkie- 
wicz" po raz ostatni wymienio
ny jest w sprawozdaniu 30 
kwietnia 1933 r. Od tej daty ro
boty przy samochodach są od
notowywane w dziale lotni
czym i to tylko do końca 1933 r. 
(produkcję nadwozi dla auto
busów, ambulansów i ciężaró
wek podjęła w Lublinie w jakiś 
czas później fabryka maszyn 
rolniczych M.Wolskiego i pro
wadziła do drugiej wojny świa
towej).
W dziedzinie aut osobowych 
lubelska wytwórnia specjalizo
wała się w nadwoziach za
mkniętych, zwanych w latach 
dwudziestych „conduite interie- 
ure”, karoserie otwarte lub od
krywane - faetony, torpeda, ka
briolety - wykonywała tylko 
sporadycznie. Pod względem 
wyglądu i wykończenia nadwo
zia z Lublina nie ustępowały 
kreacjom renomowanych firm 
zagranicznych; mogłyby śmiało 
konkurować w najbardziej 
prestiżowych konkursach ele
gancji czy też figurować w 
dziale Les belles voitures ty
godnika „L’lllustration”. Co 
więcej, pewnym karoseriom 
można przyznać miano awan
gardowych, choć inspiracja w 
tym względzie pochodziła z ze
wnątrz. Mowa tu o limuzynach 
i pseudokabrioletach z pochyłą 
szybą przednią.
Do estetycznych reguł sztuki 
karoseryjnej w latach dwudzie
stych należało kształtowanie 
nadwozi zamkniętych - stałych 
(limuzyn) i odkrywanych (ka
brioletów) - z zastosowaniem 
kątów prostych. Pochyłe szyby 
przednie występowały tylko w 
autach otwartych (faeton) i pół
otwartych, tj. z przedziałem 
kierowcy bez dachu i szyb 
bocznych (coupe-de-ville, cou
pe-chauffeur), a w wozach 
sportowych (torpedo) również 
skośne drzwi. Na salonie pary
skim w październiku 1926 r.

39



TO TEZ SĄ ZABYTKI

7. Autobus sztabowy (1928 r.?, Miesse?)
8. Przykład rekarosowania starego auta wysokie, klasy: limuzyna pulmano- 
wska (tj, 7-miejscowa, ze strapontenami i z szybą wewnętrzną wydzielającą 
przedział kierowcy) wykonana w 1931 r.na podwoziu z lat 1924-1925 (Lincoln 
V8 5, 8 I)
9. Autobusy wykonane na zamówienie Polskiego Touring Klubu (1931 r.?, 
Ursus A)
10. Autobus na amerykańskim podwoziu Stewart Six, wykonany w 1930 r.
11. Autobus na szwajcarskim podwoziu Saurer(1931 r.)
12. Pseudokabriolet (faux-cabriolet) Buick (1929 r.)
(reprod.: 1-3. 5—11 - Dariusz Lutomski, 4 - Krzysztof Wasitczyk)

belgijska firma karoseryjna 
„Willy van den Pląs” (od 1880 r. 
produkowała pojazdy konne, a 
od 1913 r. karoserie samocho
dowe, początkowo w Antwer
pii, potem w Brukseli) wzbudzi
ła sensację, prezentując nadwo
zia zamknięte z pochyłą szybą 
przednią i skośnymi, równole- 
głobocznymi drzwiami. Ich au
torem był stylista Alexis de 
Sakhnoffsky (ur. w 1901 r. w 
Kijowie, po rewolucji wyemi
grował z Rosji). Jego kreacje o 
dynamicznej linii, jakby podda
jącej się naporowi powietrza w 
pędzie, zapowiadały formy „o- 
pływowe”, które miały zapano
wać w estetyce karoseryjnej 
dopiero w latach trzydzie
stych.
Pionierska propozycja firmy 
„Willy van den Pląs” była 
przedwczesna i znalazła tylko 
jednego kontynuaotora, właś
nie w Lublinie. Już w 1927 r. 
„Zakłady Mechaniczne E.PIage 
i T.Laśkiewicz” budowały na 
podwoziach „Hotchkiss” limu
zyny wyraźnie wzorowane na 
karoseriach projektowanych 
przez Sakhnoffsky’ego. Nie 
sposób - jak dotychczas - usta
lić, czy lubelska fabryka zaku
piła licencję? Czy był to pla
giat? Czy lubelski stylista -
J.Śmichowski (pełnego imienia 
nie znamy) był jakoś związany 
z brukselską firmą? W 1927 r. 
pochyłą szybę przednią otrzy
mał też pseudokabriolet „Chry
sler Imperial” dla Konstantego 
Zamoyskiego, a w 1929 r. cala 
seria limuzyn „Buick”. Wolno 
przypuszczać, że tak rozwiąza
nych karoserii było więcej, 

gdyż zachowana ikonografia o- 
bejmuje tylko część całego do
robku zakładów.
Brak jest jakichkolwiek wska
zówek, które pozwalałyby 
przypuszczać, że zachowało się 
choćby jedno nadwozie z „Za
kładów Mechanicznych E.PIa
ge i T.Laśkiewicz”, podobnie 
jak i innych polskich prywa
tnych producentów. A wykona
li oni karoserie dla nie mniej 
niż 20 tysięcy samochodów, z 
których każdy byłby dziś zaby
tkiem dokumentującym ważny 
rozdział historii techniki w 
Polsce Odrodzonej. Z całej 
rozległej dziedziny aktywności 
wytwórczej, wcale nie odległej 
w czasie, nie pozostało ani jed
no materialne świadectwo. 
Trudno nie postawić pytania, 
dlaczego w sąsiedniej Czecho
słowacji kolekcjonerzy pre
zentują na pokazach i rajdach 
„weteranów szos” dzieła takich 
rodzimych mistrzów karoserii, 
jak Tomaś, Bohemia, Piachy, 
Sodomka, Uhlik, Leitner, a my 
możemy się cieszyć tylko z 
tego, że w Archiwum Państwo
wym w Lublinie zachowało się 
nieco dokumentów, fotografii i 
rysunków dotyczących jednego 
z polskich producentów?

Mieczysław 
Kurzątkowski

PS.Jeżeli ktoś z Czytelników miałby 
jakieś informacje o konstruktorze 
lubelskich karoserii, j. Śmicho- 
wskim, autor byłby wdzięczny za 
ich przekazanie za pośrednictwem 
Redakcji.
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nic Żuław Gdańskich. Ustawiona na 
płaszczyźnie zgrubienia wałowego 
stanowi tradycyjny drewniany bu
dynek z przełomu XIX i XX w. z 
oryginalnym układem wnętrz i da
chem dwuspadowym, ongiś pokry
tym dachówką holenderką, obecnie 
eternitem. Ustawiona jest kalenico
we w stosunku do podłużnej osi 
wału, z wejściem głównym na wał,

Dawne strażnice 
wałowe

Obecnie trudno stwierdzić, kiedy 
założono pierwsze strażnice na wa
łach wiślanych Żuław Gdańskich. 
Można tylko przypuszczać, że już 
bardzo wcześnie znajdowały się na 
wałach budowle, które służyły jako 
schroniska dla zespołów ratowni
czych oraz jako magazyny dla 
sprzętu przeciwpowodziowego. 0- 
biektami tymi były przeważnie 
karczmy stanowiące własność pry
watną lub budynki wzniesione dla 
celów obrony przeciwpowodziowej 
przez poszczególne osiedla, przez 
nie utrzymywane i stanowiące ich 
własność. Założony w 1857 r. Gdań
ski Związek Wałowy wykupił stop
niowo od dotychczasowych właści
cieli wszystkie strażnice wałowe 
oraz place, jak również materiały i 
sprzęt niezbędne do obrony prze
ciwpowodziowej.
Wśród najstarszych wiślanych 
strażnic wałowych na Żuławach 
Gdańskich należy wymienić: Karcz
mę w Rudnikach (Ruck-forter 
Krug), Białą Karczmę (Weisse 
Krug), Czerwoną Karczmę (Rote 
Krug), Śledziową Karczmę (He
rings Krug), Jesionową Karczmę 
(Eschen Krug), Karczmę przy pro
mie w Kieżmarku (Kasse-Marker 
Fahr-krug) oraz strażnice wałowe w 
Leszkowie, Długim Polu, Giemli- 
each, Steblewie, Suchym Dębie i 
Krzywym Kole. Trzeba tutaj pod
kreślić, że wszystkie strażnice od 
Długiego Pola w dół rzeki znajdo
wały się na takich odcinkach wału, 
które przylegały bezpośrednio do 
rzeki. Nie było to zjawisko przy
padkowe, lecz zamysł celowy i 
przemyślany - strażnice stawiano 
specjalnie na najbardziej zagrożo
nych odcinkach wałów.
Historia strażnic wałowych jest 
bardzo długa. Występują one na 
mapach z XVII i z przełomu XVII i 
XVIII w., a zapewne były jeszcze 
starsze. W ciągu tego długiego ok
resu budynki strażnic wałowych 
wielokrotnie zmieniały swój wygląd 
i charakter architektoniczny. Warto 
więc przekonać się, jaki jest stan 
kilku przedstawicieli tych bardzo 
specyficznych i oryginalnych budo
wli.
Tradycję Białej Karczmy, która już 
nie istnieje, podtrzymuje budynek 

nr 50 w Wiślince, przytulony do 
zgrubienia wału, którego wierzchoł
kiem biegnie szosa asfaltowa. Wy
budowany został najprawdopodob
niej na początku XX w. Swoją pier
wotną funkcję pełnił do 1945 r., na
tomiast obecnie mieszka w nim je
den z rolników Wiślinki. Obszerny, 
o pięknych tradycyjnych propor
cjach budynek z czerwonej cegły u- 
stawiony jest kalenicowo w stosun
ku do osi wału, kryty dwuspado
wym dachem wyłożonym dachów
ką holenderką. Piękny fryz z żółtej 
cegły zaznacza poddasze i parter. 
W ścianach szczytowych występują 
cztery okna, z których dwa skrajne 
są zakończone lukami. W samym 
szczycie znajduje się jeszcze jedno 
okienko półokrągłe, natomiast w 
dłuższej ścianie poddasza jest pięć 
okienek, z szerszym i zakończonym 
tukiem okienkiem środkowym. 
Przed budynkiem od strony wału 
stoją trzy czworokątne słupy grani
towe. Na jednym z nich, najwyż
szym, wyryta jest data „1697”. Ca
łość od strony zewnętrznej wału 
jest otoczona starym drzewosta
nem. Budynek ma wysokie podpiw
niczenie, pełniące funkcję gospo
darczą, widoczne od tyłu, gdzie bu
dynek jest znacznie wyższy, ponie
waż rozpoczyna się od podnóża 
wału, natomiast od strony wału jego 
poziom części mieszkalnej pokrywa 
się z poziomem korony wału.
Z kolei kontynuatorem tradycji Śle
dziowej Karczmy jest budynek nr 
21 w Trzcińsku, ulokowany na 
zgrubieniu wałowym, ustawiony do 
niego kalenicowo, murowany z ceg
ły, nie otynkowany, kryty dwuspa
dowym, z obszernymi lukarnami 
dachem z dachówki holenderki. O 
pierwotnej funkcji budynku mówi 
prostokątna tablica z piaskowca, z 
wizerunkiem ryby (śledzia) i datą 
budowy „1909”, wbudowana w czo
łową ścianę wystawki dachowej. 0- 
becnie budynek szpecą liczne przy
budówki. Po wojnie pełnił on swoją 
zasadniczą funkcję do czasu wybu-

1. Granitowy stup z datą „1697” 
przed Białą Karczmą w Wiślince
2. Dawna Śledziowa Karczma w 
Trzcińsku 

dowania nowego budynku strażnicy 
po drugiej stronie Kanału Śledzio
wego. Obiekt ten straszy swoim pu
dełkowatym kształtem, zupełnie nie 
pasującym do otaczającego krajo
brazu. Budynek starej strażnicy sta
nowi obecnie własność sołtysa.
Strażnica wałowa nr 19 w Kieżmar
ku (nr 24) jest jedyną nie zniekształ
coną jeszcze reprezentantką straż
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zgodnie z zasadą usytuowania 3 
wszystkich strażnic. Wiślaną cieka
wostką jest granitowy kamień pa
miątkowy wkopany naprzeciwko 
strażnicy na wewnętrznym stoku 
walu. Wskazuje on najwyższy po
ziom, jaki osiągnęła woda podczas 
wielkiej powodzi 27 czerwca 1874 
r.
Strażnica wałowa nr 20 w Leszko- 
wach (nr domu 54) także w zasadzie 
jest drewniana, ale w porównaniu 
ze strażnicą w Kieżmarku już nie 
tak oryginalna, ponieważ cały par
ter budynku został wyłożony płyta
mi cementowymi. Tylko góra i wy
stawka w dachu dwuspadowym jest 
jeszcze autentycznie drewniana. Po- 4 
krycie dachu również zostało zmie
nione z dachówkowego na eternito
we, natomiast pierwotne wnętrze 
zachowało się. Budynek ustawiony 
kalenicowo do osi wzdłużnej wału 
ma wysokie, murowane z cegły pod
piwniczenie z wejściem i oknami od 
tyłu, u podnóża wału. Obecnie jest 
w nim chlewnia.
Strażnice w Czatkowach i Koźli- 
nach mają wiele wspólnych cech w 
formie architektonicznej. Strażnica 
w Czatkowach z 1903 r. znajduje się 
tuż za miejscem połączenia starego 
i nowego wału, rozchodzących się w 
Tczewie. Pojedynczy już wal two
rzy w tym miejscu ogromną płasz- 5 
czynę, stanowiącą obszar lokaliza
cji strażnicy i jej zaplecza. U podnó
ża tego „pogrubionego” wału roz
pościera się Jezioro Czatkowskie. 
Budynek strażnicy został zbudowa
ny w kształcie litetry „T”, w której 
górna poprzeczka jest niewiele 
szersza od pionowej podstawy. Bu
dynek jest murowany z cegły, jego 
poprzeczna część, wyższa od pozo
stałej, z dachem dwuspadowym na
czółkowym, ma poddasze oddzielo
ne od parteru zdobnym fryzem ce
glanym. Druga część wzdłużna bu
dynku, parterowa, ma dach dwu
spadowy z lukarnami. Ustawiona g 
ona jest kalenicowo w stosunku do 
wału, a jej północna ściana szczyto
wa. wyższa w stosunku do dachu, 
tworzy coś w rodzaju ceglanej atty- 
ki z prostokątnymi występami w 
szczycie i po bokach. W strażnicy 
zachowany został pierwotny układ 
pomieszczeń.
Strażnica wałowa nr 22 w Koźii- 
nach ma formę bardziej uproszczo-

3-6. Strażnice watowe w: Kieżmarku
(3), Leszkowach (4), Kożlinach (5) i 
Czatkowach (6)

(zdjęcia: Roman Klim)

ną. Wybudowana została w 1905 r. i 
zachował się w niej oryginalny uk
ład wnętrz. Otwory okienne i drzwi 
są prostokątne, w niektórych z nich, 
szczególnie od strony wału, prze
trwała jeszcze pięknie profilowana, 
autentyczna stolarka; zwracają u- 
wagę parapety wykonane ze spe
cjalnie profilowanej dachówki. 
Zasadnicza różnica między strażni
cami w Czatkowach i Kożlinach po
lega na tym, że ta pierwsza jest lo
kowana bezpośrednio na płaszczyź
nie zgrubienia wałowego, natomiast 
druga przylega do wału od jego 
strony zewnętrznej. Pozwoliło to na 
wybudowanie od tyłu strażnicy w 
Kożlinach dużego podpiwniczenia 
pełniącego funkcję magazynu prze
ciwpowodziowego i gospodarcze
go. Integralną część strażnicy stano
wi także obszerny dawny budynek 
gospodarczy kryty holenderką, peł
niący funkcję obory i stodoły. Mieś
ci się on u podnóża wału. Strażnica 
wałowa wraz z sąsiednim gospo
darstwem o zabytkowych cieka
wych budynkach oraz kompleksem 
starych zadrzewień stanowi przy
siółek Koźlin o nazwie Ptaszniki, 
wyraźnie zaznaczony w nadwiślań
skim krajobrazie tego równinnego i 
bezleśnego obszaru.
Sylwetki strażnic wałowych w kraj
obrazie żuławskim i nadwiślań
skim są pięknymi akcentami o rzad
ko spotykanych gdzie indziej ce
chach. Tkwiąc z reguły wysoko na 
koronie wiślanego wału przeciwpo
wodziowego, musiały działać na 
wyobraźnię i stanowić wyróżnik o- 
toczenia. Będąc na pierwszej linii 
naporu wód wiślanych i lodów, ob
rastały bogatą tradycją zdarzeń 
przechodzących do legendy. Długa 
tradycja strażnic wałowych świad
czyła o ich wyjątkowej roli. Były o- 
zdobą krajobrazu i miejscem, w 
którym koncentrowały się rozliczne 
sprawy ludzkie. W okresie powo
jennym ich rola zmalała, wyraźnie 
podupadły. Stanowią obecnie wier
ne odbicie sytuacji, w której znalaz
ła się Wisła. Będące ongiś klejnota
mi wiślanego krajobrazu, przycią
gające do siebie ludzi, obecnie za
niedbane i systematycznie „nadgry
zane zębem czasu", wprowadzają 
nostalgię w i tak smutny żulawsko- 
nadwiśiański krajobraz. Należy jed
nak wierzyć, że wróci do nich życie i 
radość, gdy odmienią się losy i zna
czenie Wisły. Oby tak się stało jak 
najprędzej.

Roman Klim
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Lista Światowego Dziedzictwa

Włochy (2)

Piza - Piazza del Duomo. Nie
gdyś była to republika miejska 
rywalizująca w okresie wojen 
krzyżowych z Genuą i Wene
cją o panowanie na morzu, 
później podupadła i dostała się 
pod panowanie Florencji. Mia
sto rodzinne wielkiego fizyka i 
astronoma Galileusza (1564- 
1642), dziś znane głównie ze 
swej Krzywej Wieży. W okre
sie drugiej wojny światowej 
Piza doznała zniszczeń, jednak 
zachowały się najwspanialsze 
dzieła architektury, rzeźby i 
malarstwa z okresu jej świet
ności. Perłą jest zespół budowli 
wzniesionych z białego marmu
ru na Piazza del Duomo, na 
który składają się: katedra, 
baptysterium, dzwonnica i 
cmentarz Camposanto.
Katedra, rozpoczęta w 1063 r., 
o charakterystycznej fasadzie 
w stylu romanizmu pizańskiego 
(1250-1270), podzielonej arka
dowymi, kolumnowymi gale
riami na kilka kondygnacji, sta
ła się modelem dla licznych bu
dowli sakralnych regionu. W 
pięcionawowym wnętrzu z bo
gatego wyposażenia, częścio
wo zniszczonego w pożarze w 
1595 r„ na szczególną uwagę 
zasługują: wielka mozaika z 
XIII w. w absydzie prezbite
rium (Chrystus tronujący z Ma
donną i św. Janem); krucyfiks z 
brązu (Giambologna XVI w.); 
sześcioboczna, wsparta na ko
lumnach i statuach, rzeźbiona 
marmurowa kazalnica (1302- 
1311) Giovanniego Pisano, zna
komitego przedstawieciela pi- 
zańskiej szkoły rzeźbiarskiej 
(ojciec Niccolo i synowie Gio
vanni, Andrea i Nino); pośrod
ku nawy głównej szesnasto- 
wieczny świecznik z brązu 
zwany lampą Galileusza, bo
wiem obserwacje jego ruchów 
posłużyły uczonemu do ustale
nia praw ruchu wahadłowego.
Baptysterium - budowla roz
poczęta w 1153 r., wzniesiona 
na planie koła, zwieńczona ma
sywną kopułą, z zewnątrz po
dzielona na trzy kondygnacje; 

w dolnej partii romańska, wy
żej ozdobiona ornamentyką 
gotycką. W ogromnym prze
strzennym wnętrzu znajdują 
się: ośmioboczna chrzcielnica 
(1246), sześcioboczna wsparta 
na kolumnach kazalnica (1260) 
- znakomite dzieło Niccola Pi
sano oraz ustawione wokół 
rzeźbione figury dłuta Niccola i 
Giovanniego Pisanów.
Dzwonnica - Krzywa Wieża 
(1174-1350), okrągła budowla 
(wys. 55 m) z obiegającymi wo
kół kolumnowymi, arkadowy
mi galeriami. Osiadanie i od
chylenie od pionu występowało 
już w czasie budowy; przesu
nięcie poziomu górą wynosi 
5,18 m i powiększa się o 1 mm 
rocznie. Wykorzystując to od
chylenie, Galileusz przeprowa
dzał z wieży obserwacje nad 
zachowaniem się ciał swobod
nie spadających. Projekty za
bezpieczenia obiektu zajmują 
od lat specjalistów międzyna
rodowej społeczności, również 
polskich, jednak chwilowo ża
den projekt nie został przyjęty 
do realizacji.
Camposanto - monumentalne 
założenie cmentarne, na planie 
prostokąta, otoczone gotycki
mi krużgankami, w których sto
ją rzymskie i średniowieczne 
sarkofagi. Ściany pokrywały 
liczne freski gotyckie (przypi
sywane m.in. Lorenzettiemu) i 
renesansowe, wykonane w 
większości przez Benozza 
Gozzoli. Uszkodzone w znacz
nym stopniu w czasie bombar
dowania w okresie drugiej woj
ny światowej zostały po wojnie 
zabezpieczone, częściowo 
przez zdjęcie i przeniesienie do 
muzeum. Na ścianach pozosta
ły synopie, tj. szkice do fresków 
wykonane czerwonym ugrem.

Mediolan - kościół i klasztor 
dominikanów Santa Maria 
delle Grazie z „Ostatnią Wie
czerzą” Leonarda da Vinci. 
Kościół, zbudowany przez So- 
lariego w latach 1465-1490 w 
stylu przejściowym od gotyku 

do renesansu, został przebudo
wany przez Bramantego w sty
lu lombardzkiego renesansu, z 
dodaniem kopuły z galerią, 
chóru i absydy (1492-1497).
Do kościoła przylega klasztor 
dominikanów, gdzie w refekta
rzu znajduje się słynne malowi
dło ścienne Leonarda da Vinci 
„Ostatnia Wieczerza”. W latach 
1495-1497 artysta, na zamó
wienie władcy Mediolanu Lo- 
dovica ii Moro, stworzył dzieło 
uważane za największe jego o- 
siągnięcie artystyczne. Powo
dowany pasją poszukiwania 
nowych rozwiązań technolo
gicznych wykonał je farbami o- 
lejnymi, zamiast wypróbowaną 
techniką al fresco, co stało się 
przyczyną późniejszych kłopo
tów i w znacznym stopniu utra
ty walorów właściwych malars
twu Leonarda. „Ostatnia Wie
czerza” zakomponowana zo
stała na całej szczytowej ścia
nie prostokątnego refektarza, 
powtarzając jak gdyby jego 
układ przestrzenny. Na pier
wszym planie - stół nakryty 
białym obrusem, za nim 13 po
staci uchwyconych w drama
tycznej chwili, gdy Chrystus 
wypowiedział słowa: „jeden z 
was mnie wyda”. Samotność 
centralnej postaci Nauczyciela 
podkreślona jest odsunięciem 
postaci apostołów, zgrupowa
nych po sześciu po obu bokach, 
jakby porażonych jego słowa
mi i zastygłych w dramatycz
nych gestach, a także otwar
ciem wieczernika w głębi na 
daleki krajobraz, na którego tle 
rysuje się pełna spokoju głowa 
Chrystusa. W czasie bombar
dowania Mediolanu w 1943 r. 
malowidło ocalało i zostało w 
latach powojennych poddane 
gruntownej konserwacji, u- 
trwalającej je i przywracającej 
choć w części pierwotne walo
ry-
Valcamonika - sztuka naskal
na. Valcamonica - to dolina w 
Alpach w prowincji Brescia, z 
rzeką Oglio spływającą z gór i 
wpadającą na południu do je
ziora Iseo - teren najdawniej
szego osadnictwa. Nazwa doli
ny pochodzi od starożytnego 
ludu zwanego Camuni (valie 
dei Camuni, valle Camonica), 
który w wiekach III - I p.n.e. 
wytworzył tu swoją własną kul
turę i pozostawił liczne jej śla
dy w postaci tysięcy rytów na

skalnych (graffiti rupestri). 
Główny ośrodek - to Capo di 
Ponte i pobliskie Cemmo i Na- 
guane. Od 1956 r. w wyniku do
konywanych odkryć teren ob
jęty został ścisłą ochroną kon
serwatorską jako Park Naro
dowy sztuki naskalnej.

Wenecja. Jest to miasto niepo
równywalne z żadnym innym, 
uważane za jeden z cudów no
wożytnego świata. Jego piękno
- to przede wszystkim niezwy
kłe położenie na 118 wysep
kach pośrodku Laguny Wene
ckiej, której wody odbijają wy
tworną architekturę pałaców i 
kościołów. Zawieszone między 
turkusem morza a lazurem nie
ba, wielobarwne, pełne reflek
sów i światłocieni wydaje się 
czymś nierzeczywistym - oży
wionym teatrem. Wrażenie to 
potęguje nieustający ruch gon
doli. łódek, statków i statecz
ków na kanałach i lagunie. 
Początki osadnictwa na wy
spach laguny sięgają V w., kie
dy to stały się one schronieniem 
plemienia Venetow uciekają
cych przed najazdami barba
rzyńców. Od VII w. społecznoś
cią rządził doża mianowany 
przez cesarza bizantyjskiego, a 
od połowy VIII w. wybierany 
przez Zgromadzenie Ludowe. 
Na początku IX w. na wyspie 
Rialto (Rivo Alto) powstało 
pierwsze Civitas Venetiarum, 
zwane później Venezia. Od 
tego czasu datuje się tysiąclet
nia historia Republiki Wene
ckiej (811-1797), początkowo 
zależnej od Bizancjum, później
- w miarę bogacenia się, zdo
bywania władzy na morzach i 
lądach - równej najpotężniej
szym mocarstwom Europy.
Największy rozkwit politycz
nej, handlowej i militarnej po
tęgi Republiki Weneckiej, zwa
nej Serenissima, przypada na 
drugą połowę XIV i pierwszą 
połowę XV w. Ale już wcześ
niej, bo od XII w., na archipela
gu Rialto, umocnionym niezli
czoną liczbą wbijanych w grunt 
pali dębowych i jodłowych 
sprowadzanych z lasów Dal
macji, poprzecinanym 150 ka
nałami, nad którymi przerzuco
no około 400 mostów, wyrasta
ło miasto.
Arterią główną Wenecji jest 
Canal Grande, mający kształt 
odwróconej litery „S”, nad któ-
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(zdjęcia: 2-7 - Barbara Lenard. 8 - Krystyna Batorska)

1. Fragment historycznego centrum Wenecji z placem San Marco
2. Typowa wenecka „ulica"
3. Canal Grande
4. Piazza San Marco
5. Fragment fasady bazyliki Św. Marka
6. Patac Dożów i bulwar nadmorski
7. Kościół S- Giovanni e Paolo z pomnikiem Colleoniego
8. Kościół S. Maria della Salute
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rym wznoszono wspaniałe pa
łace patrycjuszów weneckich. 
W odróżnieniu od innych miast, 
nie miały one charakteru zam
ków czy fortec, lecz luksuso
wych rezydencji. Wynikało to z 
poczucia wewnętrznego i ze
wnętrznego bezpieczeństwa 
Republiki. Cechą szczególną 
domów i pałaców weneckich 
jest ich lekkość, którą zawdzię
czają ażurowym loggiom, wie- 

lodzielnym oknom, balkonom, 
attykom, arkadom i schodom 
dziedzińców, a malowniczość 
potęgują niespotykane gdzie 
indziej kominy o najrozmait
szych kształtach (np. odwróco
nego stożka, dzwonu, łuku go
tyckiego) i polichromia fasad. 
Wśród zabudowy świeckiej 
wznoszą się kopuły kościołów. 
Ich wnętrza, podobnie jak pała
ców, zdobią cenne przedmioty: 

rzeźby, malowidła, mozaiki, 
wyroby złotnicze, tkaniny, po
czątkowo przywożone przez 
kupców weneckich ze Wscho
du, później wytwarzane na 
miejscu w miarę rozwoju sztuk 
i rzemiosł.
Sercem Wenecji jest Piazza 
San Marco - „najpiękniejszy 
salon świata”, którego obudo
wę tworzą: po stronie wschod
niej - bazylika Św. Marka (pa
trona Wenecji), w stylu wenec- 
ko-bizantyjskim (IX-X1 w.), na 
planie krzyża greckiego, przy
kryta pięcioma kopułami, z 
wnętrzem pełnym złota, mo
zaik, kolorowych marmurów 
(za ołtarzem głównym Pala 
d’Oro, arcydzieło złotnictwa bi
zantyjskiego z 1105 r.); po stro
nie północnej - Torre del’Oro- 
logio (1497), wieża zegarowa, 
zwieńczona dzwonem i dwoma 
brązowymi figurami Mori wy
bijającymi na nim godziny oraz 
ciąg zabudowań Procurazie 
Vecchie (1480-1517); od połud
nia odpowiadają im Procurazie 

Nuove (1584, arch. Vincenzo 
Scamozzi), a łączy po stronie 
zachodniej Fabbrica Nuova 
(Ala Napoleonica). Akcentem 
wysokościowym placu jest 
dzwonnica San Marco, rozpo
częta w 900 r., która w 1902 r. 
runęła i została z pietyzmem 
odbudowana.
Przedsionkiem placu jest Pia- 
zetta San Marco, otwarta na la
gunę, której stronę zachodnią 
tworzy Libreria Vecchia (1536, 
Jacopo Sansovino; 1588, Vin
cenzo Scamozzi), renesansowy 
gmach z portykiem i loggią, 
zwieńczony attyką z posągami, 
a stronę wschodnią wspaniały 
Palazzo Ducale. Od strony mo
rza rysują się na tle nieba syl
wety dwóch granitowych ko
lumn przywiezionych ze 
Wschodu na początku XII w. - 
jedną wieńczy posąg św. 
Teodora, pierwszego patrona 
miasta, drugą skrzydlaty lew, 
symbol św. Marka, herb Wene
cji. Palazzo Ducale, siedziba 
doży i najwyższych organów 
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władz Republiki, wyrażający 
przepych i potęgę Serenissimy, 
jest szczytowym osiągnięciem 
gotyku weneckiego (XIV-XV 
w.). Oryginalna kompozycja ar
chitektoniczna (gładka bryła 
spoczywająca na dwukondy- 
gnacjowej ażurowej podsta
wie), finezja dekoracji zewnęt
rznej i harmonia barw - są wy
razem najwyższego kunsztu. 
Pałac łączy z bazyliką S. Marco 
Porta della Carta, przez którą 
wchodzi się na dziedziniec z 
monumentalnymi schodami ho
norowymi Scala dei Giganti 
(1498, Antonio Rizzo; 1554, Ja
copo Sansovino) na tle rene
sansowej fasady, na których 
nowo wybranego dożę wień
czono złotą czapką frygijską. 
Wnętrza pałacu z amfiladami 
sal - to nieprzebrane bogactwo 
arcydzieł malarstwa, rzeźby i 
sztuki dekoracyjnej. Najwspa
nialsze - to Sala del Collegio z 
alegorycznym przedstawie
niem „Wenecji na tronie w oto
czeniu Sprawiedliwości i Poko
ju” Paola Veronese i Sala del 
Senato z „Apoteozą Wenecji” 
pędzla Tintoretta.

Pośród ponad 150 marmuro
wych pałaców i budowli wznie
sionych od XII do XVIII w. nad 
Canal Grande w różnych sty
lach, najważniejsze przykłady 
to: Fondaco dei Turchi, dawny 
magazyn towarowy (XII—XIII 
w.), typowy przykład architek
tury wenecko-bizantyjskiej; 
Ca’d’Oro (1421-1440) i Ca’Fos- 
cari (XV w.), arcydzieła gotyku 
weneckiego; renesansowy Pa
lazzo Vendramin Calergi, Pa
lazzo Pesaro i Palazzo Rezzo- 
nico, wytworne siedemnasto
wieczne konstrukcje Baldassa- 
re Longheny; Palazzo Corner 
della Regina (1724) w stylu pal- 
ladiańskim.
Wśród licznych kościołów - 
poza bazyliką S. Marco - trzy 
mają specjalne znaczenie: S. 
Maria Gloriosa dei Frari (z 
„Wniebowzięciem” Tycjana w 
ołtarzu głównym) i S. Giovanni 
e Paolo (obok słynny pomnik 
kondotiera Colleoniego, które
go kopia stoi na dziedzińcu 
ASP w Warszawie) - obydwa 
wzniesione z cegły w stylu go
tyku weneckiego są panteona
mi chwały Republiki Wene
ckiej i jej mieszkańców (liczne 
grobowce dożów, kondotie

rów, patrycjuszów, artystów). 
Trzeci kościół - S. Maria della 
Salute, marmurowe arcydzieło 
weneckiej architektury baroko
wej projektu Longheny (XVII 
w.), usytuowany u wylotu Canal 
Grande do laguny, stanowi je
den z dominujących akcentów 
w panoramie Wenecji.

Z mostów dwa najsłynniejsze - 
to: Ponte di Rialto (1592) nad 
Canal Grande i Ponte dei So- 
spiri łączący Pałac Dożów ze 
Starym Więzieniem, z którego 
skazańcy rzucali ostatnie spoj
rzenie na lagunę.

Niestety, Wenecja jest zagro
żona. Fizycznemu istnieniu 
miasta zagrażają nie tylko siły 
przyrody, ale przede wszystkim 
poczynania człowieka zakłóca
jące równowagę hydrogeofi- 
zyczną otoczenia. Wskutek 
nadmiernej eksploatacji wód 
podskórnych grunt wyspy stale 
się obniża, wzrasta liczba wy
sokich przypływów, które zale
wają ulice i place i powodują 
korozję fundamentów zabytko
wych budowli, spotęgowaną 
jeszcze przez uderzenia fal wy
woływanych przez kursujące z 
nadmierną szybkością po kana
łach motorówki i stateczki. Za
nieczyszczenie powietrza i wód 
laguny wyziewami i ściekami 
chemicznymi oraz smogiem, w 
połączeniu z wysoką wilgot
nością i zasoleniem, atakuje 
stare kamienie, powodując nie
obliczalne straty. Pogarszające 
się warunki bytowania spowo
dowały exodus ludności na ląd 
stały, grożąc wyludnieniem 
miasta. Po wielkiej powodzi w 
1966 r. rząd włoski uznał spra
wę ratowania Wenecji za naj
ważniejszy problem narodowy 
- niestety dotychczasowe dzia
łania nie przyniosły większych 
rezultatów. W 1967 r. UNES
CO zwróciła się z apelem do 
narodów świata i od tej pory 
wiele państw zajmuje się ocale
niem Wenecji, nie tylko jej za
bytków, ale całego organizmu 
miejskiego, który trzeba uchro
nić przed zamianą na miasto- 
muzeum i zapewnić mu nor
malne funkcjonowanie.

Barbara Lenard
W tekście wykorzystano m.in.: R. 
Szałas, Wiochy, Warszawa 1988; D. 
Stefańska, Wenecja i okolice, War
szawa 1980; Italie, Les Guides 
Bleus, Paris 1968.

Konserwacja złota 
i probierstwo

Z uwagi na bardzo wysoką od
porność korozyjną złota, teore
tycznie metalem tym w ogóle 
nie potrzeba się zajmować. W 
życiu jednak różnie bywa. Czę
sto spotykamy wyroby wyko
nane nie z czystego złota, ale z 
jego stopu z miedzią i srebrem, 
w których zawartość złota wy
nosi nieraz zaledwie 30%. O- 
czywiście takie stopy to nie 
czyste złoto, a więc daleko im 
do odporności korozyjnej kró
la metali. Wyroby z takiego 
stopu po dłuższym przebywa
niu w atmosferze zawierającej 
związki siarki, chloru czy gazy 
spalinowe stopniowo ciemnie
ją, a nawet pokrywają się deli
katnym nalotem. Gdybyśmy 
taki nalot obejrzeli przez silne 
szkło powiększające, to zoba
czylibyśmy nie ciągłą warstew
kę, ale liczne luźne kępki. Do
wodzi to niejednorodności sto
pu, a miejsca zawierające wię
cej srebra, a zwłaszcza więcej 
miedzi, ulegają łatwiej i szyb
ciej korozji. Aby takie złote 
przedmioty oczyścić, odtłu
szczamy je dokładnie aceto
nem i zanurzamy w ciepłym 1- 
procentowym kwasie azoto
wym. Roztwór ten rozpuszcza 
jedynie produkty korozji skład
ników stopu złota, nie narusza
jąc oczywiście naszego króla 
metali.
Najtrudniejsze do odczyszcze
nia są złocone przedmioty ze 
srebra, miedzi oraz stopów, ta
kich jak brąz lub mosiądz. Tu 
trzeba postępować bardzo o- 
strożnie, bo zastosowanie agre
sywnych środków może łatwo 
doprowadzić do zniszczenia 
złotej powłoki. Oczywiście 
środki takie, jak kwas azotowy, 
solny czy siarkowy, złota nie 
rozpuszczają. Ale pamiętajmy, 
że powłoka złota - zwłaszcza 
na wyrobach starych - jest 
cienka i bardzo silnie porowa
ta. Użyte kwasy wnikają przez 
pory i rozpoczyna się szybkie 
podpowłokowe rozpuszczanie 
metalu podłoża, co powoduje 
odwarstwianie się i złuszczanie 
powłoki złota. Dlatego aby o- 
czyścić przedmiot złocony, a 
więc aby usunąć produkty ko
rozji metalu podłoża, które po
przez pory wydobyły się na ze
wnątrz, możemy stosować tyl
ko środki rozpuszczające wy

łącznie produkty korozji meta
lu podłoża, bez naruszania me
talu samego podłoża.
Gdy więc mamy złocony 
przedmiot srebrny, produkty 
korozji srebra usuwamy roz
tworem tiomocznika. W wy
padku usuwania produktów 
korozji złoconej miedzi i sto
pów tego metalu, jak brąz, mo
siądz, stosujemy rozcieńczony 
2-3-procentowy amoniak.
Czyste złoto jest zbyt miękkie, 
aby wykonywać z niego biżute
rię, naczynia czy monety. Dos
konale wypraktykowali to już 
starożytni złotnicy i sporządza
li do swych wyrobów stopy za
wierające srebro i miedź. Po
nieważ w takim stopie złoto 
jest najdroższym składnikiem, 
odbiorcy czy nabywcy wyro
bów zawsze chcieli i chcą wie
dzieć, ile czystego złota zawie
ra dany wyrób. Dlatego już od 
czasów starożytnych wysoko 
ceniona była umiejętność bada
nia złota, czyli mówiąc języ
kiem współczesnym - umiejęt
ności probiercze. Najstarszą 
prymitywną, ale łatwą metodą 
badania złota była próba og
niowa. Jak wiemy, czyste złoto 
jest tak chemicznie pasywne, że 
wielokrotnie ogrzewane i to
pione nie pokrywa się nawet 
nalotem tlenków. Inaczej za
chowują się stopy złota zawie
rające srebro albo miedź, czy 
oba te metale razem. Ogrzewa
ne i topione pokrywają się 
ciemnymi nalotami tlenków 
srebra i miedzi. Szybkość i in
tensywność pojawiania się 
ciemnych nalotów w trakcie o- 
grzewania jest proporcjonalna 
do zawartości w stopie czyste
go srebra i miedzi. Na tej właś
nie podstawie, dysponując jed
nocześnie dużym doświadcze
niem, starożytni fachowcy po
trafili określić skład stopów 
złota.
Probierstwo złota było dosko
nalone w ciągu wieków, w mia
rę postępu analiz chemicznych. 
Niemal do końca ubiegłego 
stulecia czystość złota wyraża
na była w jednostce umownej, 
którą był karat. Przyjmowano, 
że czyste złoto ma 24 karaty. 
Zależność karaty - procenty 
czystego złota przedstawia po
niższa tabelka:

karaty 24 23 22 21 20 18 16 14 12 10

% czystego 
złota 100 95 92 87 83 75 66 58 50 42
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Od wyrażania zawartości złota w procentach i w 1 g stopu już jest 
tylko jeden krok do wprowadzenia stosowanych do dziś tzw. prób 
złota. W naszym kraju obowiązują następujące próby złota:

Próba 1 - zawartość złota w 1 g stopu - 0,960
Próba 2 - zawartość złota w 1 g stopu - 0,750
Próba 3 — zawartość złota w 1 g stopu = 0,583
Próba 4 - zawartość złota w 1 g stopu - 0,500
Próba 5 — zawartość złota w 1 g stopu = 0,375
Próba 6 — zawartość złota w 1 g stopu - 0,333

Skoro wiemy, że powszechnie 
dziś obowiązują próby złota, to 
logicznie nasuwa się pytanie - 
czym i jak jest określana próba 
stopów złota? Znamy dziś trzy 
takie próby: iglicową, termicz
ną i chemiczną. Ponieważ do 
przeprowadzenia próby ter
micznej i chemicznej konieczne 
jest specjalistyczne wyposaże
nie, omówimy obszerniej jedy
nie próbę iglicową. Jej uprosz
czony wariant może wykonać 
praktycznie każdy.
Próba iglicowa polega na ba
daniu odporności chemicznej 
rysy wykonanej danym stopem. 
Służy do tego kamień probier
czy, którym jest łupek krze
mionkowy barwy czarnej, wy
stępujący m.in. w Górach

Świętokrzyskich. Na wygła
dzonej i czystej powierzchni 
kamienia probierczego wyko
nuje się rysę badanym stopem 
złota. Na czarnej powierzchni 
kamienia taka rysa jest dosko
nale widoczna. Tworzą ją mi
kroskopijnej wielkości cząstki 
stopu. Rysa złota wykonana na 
kamieniu probierczym powin
na mieć długość 15-20 mm’ i 
szerokość 5 mm. Na tak wyko
naną rysę cienkim pręcikiem 
szklanym nanosi się maleńkie 
kropelki cieczy probierczych, 
złożonych z kwasu azotowego, 
solnego i wody destylowanej. 
Zarówno skład, jak i stężenie 
agresywnych kwasów jest tak 
dobrane, aby reagowały tylko z 
określonymi stopami złota. Ina-

1. Kielich z paterą - srebrne, złocone ogniowo
2. Barokowa monstrancja z mosiądzu złocona galwanicznie
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czej mówiąc, cała ta metoda 
polega na wykorzystaniu róż
nej odporności chemicznej sto
pów złota. Im więcej złota za
wiera stop, czyli im wyższa jest 
jego próba, tym większą wyka
zuje odporność chemiczną. W 
miarę wzrostu zawartości w 
stopie metali od złota mniej 
szlachetnych: srebra, miedzi, ni
klu, jego odporność chemiczna 
maleje.
Jeżeli po nałożeniu na rysę kro

pelki słabej cieczy probierczej 
nastąpi wydzielanie się pęche
rzyków gazu i barwa rysy uleg
nie zmianie na jaśniejszą, bada
ny stop zawiera w 1 g od 0,2 do 
0,4 czystego złota, czyli może 
to być złoto próby 5 lub 6.
Prosta i łatwa do przeprowa
dzenia próba rysy daje więc 
tylko odpowiedź orientacyjną. 
Aby dokładniej określić zawar
tość złota w stopie, po dokona
niu próby wstępnej na kamie

3. Kryształowa patera - noga i pokrywa z brązu ztocone galwanicznie
4. Cechy probiercze wyrobów ze złota: cecha dodatkowa (a) i cechy podsta
wowe (b)

niu probierczym wykonuje się 
3 rysy: środkową - badanym 
stopem złota, prawą - złotem o 
wyższej od badanego dokład
nie znanej próbie, lewą - zło
tem o niższej od badanego do
kładnie znanej próbie. Dopiero 
te 3 rysy poddaje się działaniu 
cieczy probierczych. Gdy nie 
pojawi się gazowanie i nie zau
ważymy zmiany barwy rysy, o- 
znacza to, że badany stop za
wiera więcej złota. Wówczas u- 
suwamy bibułą kropelkę użytej 
cieczy probierczej i obok na su
che miejsce nakładamy maleń
ką kropelkę cieczy probierczej 
o większym stężeniu kwasów. I 
znowu obserwujemy, czy na
stępuje gazowanie i zachodzi 
zmiana barwy rysy. Jeśli to nie 
następuje, przechodzimy do 
mocniejszych cieczy probier
czych.
Tego rodzaju badania są w za
sadzie bardzo proste, ale wy
magają pewnego doświadcze
nia. Dobrzy fachowcy od bada
nia złota obywają się nawet 
bez kamienia probierczego. Po 
prostu na dokładnie odtłu
szczoną powierzchnię badane
go złota nakładają kropelkę 
cieczy probierczej i przez szkło 
powiększające śledzą przebieg 
reakcji objawiającej się gazo
waniem i zmianą barwy stopu. 
Oczywiście posługiwanie się 
cieczami probierczymi nie za
stąpi analizy chemicznej, ale 
pozwala na szybką i praktycz
nie nie niszczącą ocenę zawar
tości złota odpowiadającą sto
sowanym próbom.
Cechy probiercze są nieroze
rwalnie związane z próbami 
złota. Zgodnie z obowiązują
cym w naszym kraju ustawo
dawstwem, wyroby ze złota do
puszczone do sprzedaży muszą 
być opatrzone cechą odpowia
dającą danej próbie. Cechy te - 
po dokonaniu badania danego 
stopu - wytłaczają Urzędy Pro
biercze. I tak cechą dodatkową 
dla wyrobów ze złota jest wize
runek wyobrażający głowę ry
cerza w obramowaniu równo
bocznego sześciokąta. Nato
miast cechą podstawową dla 
wyrobów ze złota jest wizeru
nek wyobrażający głowę ryce
rza z twarzą zwróconą w lewo, 
w obramowaniu prostokątnym 
ze ściętymi narożami. Z lewej 
strony rysunku głowy znajduje 
się literowe oznaczenie danej 
jednostki probierczej, a pod 
tym oznaczeniem - liczba okre
ślająca w częściach tysięcznych 
próbę złota. Liczby 960, 750, 
583, 500, 375 i 333 odpowiadają 
próbom złota, które potocznie 
określane bywają jako próby 1, 
2, 3, 4, 5 i 6. Literowe symbole 
oznaczają nazwę miasta - sie
dziby Urzędu Probierczego, w 

którym wykonano badanie. A 
oto „szyfr” literowy Urzędów 
Probierczych w naszym kraju: 
G - Gdańsk, K - Kraków, L - 
Łódź, P - Poznań, V - Wro
cław, W — Warszawa, Z - Czę
stochowa.

Stefan Sękowski 
UWAGA! Od następnego nu
meru w dziale „Z warsztatu 
konserwatora” będziemy pu
blikować praktyczne porady 
konserwacji różnych przed
miotów zabytkowych.

Zamieszczone niżej zdjęcie przedstawia 
figurkę psa-buldoga. Buldog ma obrożę 
złożoną z maleńkich brylancików, w naj
niższej jej części znajduje się miniaturowy 
uchwyt, którego odciągnięcie powoduje 
otwarcie pyska i widoczne są wtedy dwa 
kły w dolnej szczęce. Pies siedzi na po
duszce z metalu pokrytego ornamentem z 
zielonej emalii. Poduszka spoczywa na 
bogato zdobionym elemencie również za
wierającym drobne brylanciki. Jest tu 
wreszcie rodzaj zapinki, zawieszki czy za- 
tyczki, połączonej z całością zawiasem. 
Będę wdzięczny Czytelnikom za sugestie 
dotyczące pochodzenia i zastosowania fi
gurki psa. Mnie pozostał w pamięci prze
kaz z wczesnego dzieciństwa mówiący, że 
pochodzi ona z przełomu XIX i XX w. i 
jest związana z wolnomularstwem.

Stefan Sękowski
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W miasteczku
Ann Arbor

Obraz, o którym opowiem, 
nie jest z pewnością jedy
nym dziełem pędzla Józefa 
Brandta znajdującym się na 
antypodach, malarz cieszył 
się bowiem niemałym uzna
niem podczas swych lat mo
nachijskich i wiele płócien 
sprzedawał zagranicznym 
odbiorcom. Jest to dzieło o 
dużych walorach artystycz

nych, odzwierciedla swojski 
nastrój, który w „monachij
skiej” epoce nazywał się 
„Stimmung”. Wiąże się z 
nim jednak sporo nie roz
strzygniętych wątpliwości. 
Zacznijmy od miejscowości, 
w której ów obraz się znaj
duje. Ann Arbor - to nie
wielkie miasto w stanie Mi
chigan, bardzo niedaleko 

Detroit i Wielkich Jezior. 
Jezior tu zresztą pod dosta
tkiem, także mniejszych i 
całkiem małych. W niezbyt 
odległym od Ann Arbor - 
Orchard Lake mieści się 
największe w Stanach Zjed
noczonych polskie semina
rium duchowne wraz ze 
szkołą. Równinny, lekko 
sfałdowany teren, sporo la
sów, przepływająca przez 
samo Ann Arbor rzeka Hu
ron budzą wspomnienia 
dzieciństwa i lektur tego 
czasu o traperach i India
nach. Sprzyja temu również 
nastrój miasteczka, staro

świecki pomimo kilku o- 
gromniastych betonowo- 
stalowych budynków. Ann 
Arbor bowiem to siedziba 
jednego z lepszych uniwer
sytetów amerykańskich: U- 
niversity of Michigan. Na 
tym zaś uniwersytecie znaj
duje się departament slawi
styki z uroczą panią profe
sor Bogdaną Carpenter, a 
także instytut badań rosyj
skich i wschodnioeuropej
skich, któremu przewodzi 
prof. Roman Szporluk tu
dzież sekretarka (te są za
wsze najważniejsze) Mary
sia Ostafin.
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Centrum Ann Arbor, jak to 
zwykle bywa w miastach u- 
niwersyteckich w Stanach 
Zjednoczonych, zajmuje 
campus, zabudowany dzi
wacznymi budowlami, z 
których jedne dość wiernie 
naśladują specyficzny gotyk 
i renesans angielskich u- 
czelni, zwłaszcza Oxfordu i 
Cambridge, inne nawiązują 
do palladianizmu z przeło
mu epoki kolonialnej i nie
podległości, a między nimi 
stoją całkiem nowoczesne 
bloki z wielkimi taflami 
szyb. Jest tu kilka kolekcji, a 
także niewielkie, ale sympa
tyczne i nie ubogie bynaj
mniej uniwesyteckie mu
zeum sztuki. Będąc tam, do
wiedziałem się, że w maga
zynie muzealnym znajduje 
się obraz „Widok rynku w 
Krakowie”, sygnowany „Jó
zef Brandt”. Dla porządku 
podaję inne dane: malowa
ny jest na płótnie, ma wy
miary 58x79 cm i został o- 
fiarowany w 1987 r. przez 
George i Brigitte Muller na 
pamiątkę rodziców, którzy 
pochodzili ze Szwajcarii. 
Oczywiście usłyszawszy o 

obrazie ogromnie się (jako 
„krakauer”) nim zaintereso
wałem, nigdy bowiem do
tychczas nie słyszałem, by 
Brandt malował mój gród, 
w którym skądinąd czasem 
trafiają się Kozacy. Więc 
gdy zaprowadzono mnie do 
magazynu, nie zdziwiłem 
się wcale, że podany do ka
talogu tytuł okazał się po
myłką. Wytłumaczyłem 
moim miłym gospodarzom, 
że Kraków to jednak dość 
spore miasto, większe na
wet od Ann Arbor, na płót
nie zaś widzimy malowni
czą podgórską mieścinę. 
Nie wiedziałem zresztą, ja
kie to miasteczko, obieca
łem więc po powrocie do 
kraju ustalić jego nazwę, 
jednak bez rezultatu.
Murowane kramnice, które 
widzimy na pierwszym pia
nie obrazu, nie dają pod
staw do identyfikacji ich np. 
z taką kramnicą zachowaną 
do dzisiaj w Staszowie. 
Domy z przyczółkowymi 
dachami powszechne były 
na wschodnich obrzeżach 
Karpat. Góry wyobrażone 
w tle przez swą skalistość 

mają charakter zbliżony np. 
do Pienin. W sprawie iden
tyfikacji ubiorów przedsta
wionych na obrazie postaci 
zwróciłem się po konsulta
cje do prof. Romana Rein- 
fussa, który stwierdził, że 
białe ubrania chłopów mają 
charakter strojów lackich z 
południa Rzeszowszczyzny, 
natomiast sukmana przypo
mina ubiór podkrakowski. 
Profesor dodał jednak, że 
Żyd w żadnym wypadku nie 
powinien nosić jasnych 
spodni, a lisią czapę wkładał 
w szabas, ale nie w letni tar
gowy dzień.
Wnioski stąd płyną nastę
pujące: Brandt, korzystając 
z rozmaitych szkiców ro
bionych podczas podróży 
po Galicji, skomponował 
obraz całkowicie fanta
styczny, wizję, a nie portret 
jakiegoś konkretnego mia
steczka. Że tak się tamtymi 

czasy postępowało, dobrze 
wiadomo historykom sztuki 
z Haliną Stępień na czele, 
która dopiero co wydała 
książkę o malarzach pol
skich w Monachium.
Może byłoby milej znaleźć 

nad rzeką Huron widoczek 
konkretny, jakieś Krościen
ko czy Kołomyję, ale „mag- 
nus amicus Plato...”, czyli że 
wielkim przyjacielem jest 
Plato, ale jeszcze większym 
pani prawda. Co jednak nie 
zmienia faktu, że obraz ma
lowany jest ładnie, że od
zwierciedla nastrój nieco le
niwego miasteczkowego 
południa, kiedy to niewiasty 
targują się z kupcem, wsze
lako żadna z nich nie wkła
da w ten rytuał nadmiernej 
energii. A o tym, że taka te
matyka była podówczas w 
monachijskim środowisku 
modna, zaświadcza frament 
listu Adama Chmielowskie
go (późniejszego brata Al
berta) do Lucjana Siemień- 
skiego; pisał w nim o upo
dobaniach miejscowych od
biorców sztuki: „Za chłopa
mi polskimi to przepadają, 
jeżeli są dobrze namalowa
ni - rozumie się”. Obraz 
Brandta w muzeum uniwer
syteckim w Ann Arbor jest 
właśnie „dobrze namalowa
ny”

Tadeusz 
Chrzanowski

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

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego 
JESZCZE DO NABYCIA W REDAKCJI!!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i organizacji. Zamówienia 
prosimy kierować pod adresem redakcji „Spotkań z Zabytkami”, tu również odbywa się sprzedaż 
(poniedziałki, środy, piątki, w godz. 9.00-14.00).
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W zjednoczonej 
Europie

Montecatini Terme - to mate wy
pielęgnowane miasteczko koto 
Florencji, przepięknie wpisujące 
się w górzysty krajobraz tych o- 
kolic. Jest uzdrowiskiem, gdzie 
leczą się i wypoczywają turyści z 
całego świata. Dwieście hoteli i 
hotelików, kawiarenki, wykwint
ne mate sklepy, każda uliczka i 
trawnik - zwracają uwagę zad
baniem i estetyką.
Właśnie tutaj w Pałacu Tury
stycznym na Viale Verdi 66 od 
10 lat odbywa się Międzynaro
dowy Festiwal Filmów Tury
stycznych, Międzynarodowy 
Konkurs „Książka dla Turysty
ki”, a także inne imprezy o tym 
profilu. Założycielem i dyrekto
rem generalnym tych spotkań 
jest dziennikarz, dyrektor czaso
pisma „Teleturismo" w Rzymie - 
dr Antonio Conte (znany jako 
współorganizator Dni Kultury 
Włoskiej w Polsce). W ostatnich 
latach organizuje imprezy z ra
mienia Europejskiej Federacji 
Prasy Turystycznej, której jest 
sekretarzem generalnym.
W zeszłorocznym Międzynaro
dowym Festiwalu Filmów Tury
stycznych zaprezentowano filmy 
dokumentalne z 26 państw, ilu
strujące piękno krajobrazu, sztu
kę i folklor. Pierwszą nagrodę 
zdobył film austriacki Vienna 
Winterlove. Na pokazach oficja
lnych znalazły się dwa filmy pol
skie; jeden z nich poświęcony 
Krakowowi absolutnie nie oddał 
piękna tego miasta, drugi, krótki 
film reklamowy Visit in Poland 
został wyróżniony wśród wielu 
nagród specjalnych. Austriacy 
najpiękniej pochwalili się swoim 
Wiedniem, film był niewątpliwie 
pertą tego festiwalu. Na poka
zach oglądaliśmy film o Rzymie, 
Pradze, Londynie. Prowincje 
Włoch przedstawiły swoje stoli
ce. Brakowało mi filmu, który po
święcony byłby Warszawie, tym 
bardziej że filmy o tematyce tu
rystycznej są tłem dla rozmów o 
problemach szerszych. O zjed-

Każdy uczestnik spotkania otrzymał 
pamiątkowy album 

noczeniu Europy mówiono w 
Montecatini Terme już cztery 
lata temu. Kto wie, może to właś
nie tam po raz pierwszy zainicjo
wano rozmowy na ten temat... 
Europejska Federacja Prasy Tu
rystycznej zorganizowała sym
pozjum „Turystyka i ochrona 
środowiska w Wielkiej Europie 
roku 2000". W dyskusjach wy
sunięte zostały problemy współ
pracy między wszystkimi kraja
mi europejskimi. Środowisko w 
Europie jest zrujnowane, co wią- 
że się ściśle ze stanem, w jakim 
znajdują się zabytki na naszym 
kontynencie. Musimy zadbać o 
prawidłowe wychowanie społe
czeństw, nauczyć je szacunku 
do przyrody i dorobku kulturo
wego. Tych problemów nie mo
żna omówić oddzielnie w każ
dym państwie, musimy działać 
wspólnie, aby zachować i pie
lęgnować to, co pozostało.
Wiemy, jak wielką rolę w zjedno
czeniu Europy odgrywa Polska. 
Nasza stolica jest jakimś sym
bolem w wielkich przemianach 
kontynentu europejskiego. Myś
lę, że nasi filmowcy zreflektują 
się i przedstawią na Międzyna
rodowym Festiwalu Filmów Tu

rystycznych film poświęcony 
Warszawie. Zachęcam ich fra
gmentem pięknego wiersza 
Czesława Miłosza Ojciec objaś
nia:
„Tam, gdzie ten promień równi
ny dotyka
I cień ucieka, jakby biegt na
prawdę,
Warszawa stoi, ze wszech stron 
odkryta,
Miasto niestare, ale bardzo 
stawne".

W czerwcu 1991 r. odbyt się w 
Montecatini Terme Międzynaro
dowy Konkurs „Książka dla Tu
rystyki 1991" połączony z wysta
wą czasopism turystycznych. W 
konkursie wzięły udział wydaw
nictwa z całego świata. Włosi 
wyspecjalizowali się w tematyce 
turystycznej, potrafią pokazać i 
opisać piękno swego kraju, nic 
więc dziwnego, że ich wydaw
nictwa królowały na tym spotka
niu. Tym bardziej cenne są na
grody, które uzyskały polskie 
książki. W sekcji artystyczno- 
pejzażowej konkursu jury przyz
nało nagrodę albumowi Marii i 
Bohdana Suchodolskich Pol
ska, naród a sztuka, wydanemu 
przez wydawnictwo „Arkady". Z 
pozycji skromniejszych wyróż
niono: Turystyczny słownik ję
zyka migowego opracowany 
przez J.K. Hendzla (wydawnic
two „Kraj"), album Nepal C. Pa
rny i A. Stachurskiego (wyd. 
„Sport i Turystyka”), przewodnik 
Gdańsk / okolice napisany 

przez E. Mamuszkę (wyd. „Sport 
i Turystyka").
Dziennikarze zrzeszeni w Euro
pejskiej Federacji Prasy Tury
stycznej, wydawcy i wszyscy 
goście uczestniczyli w spotka
niach „Europa Wydawnictw Tu
rystycznych". Mówiono o wiel
kich zmianach, jakie zaszły w 
Europie, a szczególnie w Euro
pie Wschodniej, gdzie mimo 
trudności ekonomicznych wła
dze każdego kraju starają się 
maksymalnie otworzyć na całą 
Europę. Przesunęła się granica 
Europy dotychczas zrzeszonej 
w EWG na Wschód, w stronę 
krajów, które dotychczas były 
zamknięte. To, co przewidzieli 
dziennikarze zajmujący się od 
lat turystyką, stało się realne, 
możemy wreszcie uważać Euro
pę za nasz wspólny dom. Przed 
turystyką stają nowe zadania. 
Dyskutowano nad tym, co się 
zmieni dla Europejczyków i dla 
Europy w obecnej sytuacji. Na 
pewno musimy działać wspól
nie, współpraca, którą zainicjo
wano w latach ubiegłych musi 
się umacniać i dostosowywać 
do obecnych realiów.
Polska leży w centrum Europy. 
Warszawa ma niezwykle ko
rzystne położenie na międzyna
rodowych szlakach współpracy 
w każdej dziedzinie. Mamy 
szansę na odegranie dużej roli 
w dziedzinie turystyki w Europie 
zjednoczonej.

Ewa Kotus
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60 lat muzealnictwa 
kolejowego
Pierwsza Wystawa Komunikacji 
w Polsce odbyta się w 1927 r. 
we Lwowie z okazji Targów 
Wschodnich. Przedstawiała ona 
historię i osiągnięcia kolei oraz 
polską produkcję parowozów i 
wagonów. Wykorzystując te ek
sponaty w 1928 r. otwarto tym
czasową ekspozycję muzealiów 
kolejowych w Warszawie w le
wym skrzydle Dworca Główne
go. Zbiory zostaty powiększone 
przez włączenie eksponatów z 
Międzynarodowej Wystawy Ko
munikacji i Turystyki, która od
byta się w 1930 r. w Poznaniu. 

Pierwsze Muzeum Kolejowe w 
Polsce, ze stałą lokalizacją w 
Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 
1, zostało uroczyście otwarte 13 
grudnia 1931 r. Otwarcia doko
nał minister komunikacji w o- 
becności premiera i przedstawi
cieli rządu, poświęcenia doko
nał biskup połowy ks. S. Gall. W 
kilka miesięcy potem muzeum 
zwiedził prezydent Ignacy Moś
cicki. Już w 1938 r. muzeum mia
ło około 4000 eksponatów i ar
chiwaliów, 400 modeli obiektów 
kolejowych i parowozów oraz 
500 fotografii. Konieczność uka

zania także innych środków ko
munikacji spowodowała prze
kształcenie Muzeum Kolejowe
go na Muzeum Komunikacji w 
1938 r. Druga wojna i okupacja 
doprowadziły do zaginięcia 
wszystkich zbiorów muzealnych 
i organizację muzealnictwa trze
ba było zaczynać od początku. 
W Muzeum Techniki w Warsza
wie utworzono dział kolejowy, 
co stworzyło jedynie warunki do 
gromadzenia muzealiów w ogra
niczonym zakresie. Dopiero w 
1966 r. rozpoczęto prace nad 
zorganizowaniem muzeum. O- 
statecznie w 1972 r. otwarte zo
stało Muzeum Kolejnictwa na te
renie stacji Warszawa Główna 
Osobowa. Dziś w muzeum znaj
duje się: 18 parowozów polskiej 
produkcji, 3 lokomotywy spali
nowe, 1 elektrowóz oraz pociąg 

pancerny z ostatniej wojny, sta
re telefony i inne urządzenia 
łączności, urządzenia sygnaliza
cji kolejowej i zabezpieczenia 
ruchu kolejowego, lampy sy
gnalizacyjne (świecowe, nafto
we, karbidowe), modele paro
wozów, mundury, obrazy o te
matyce kolejowej i inne przed
mioty zabytkowe. Eksponatów 
jest około 3800, archiwaliów o- 
koło 2000, starych zegarów oko
ło 70.
Niektóre archiwalia i dokumenty 
mają szczególną wartość histo
ryczną, np. z lat 1840-1848, tj. z 
okresu budowy Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej (plan 
budowy, medale pamiątkowe z 
otwarcia pierwszego odcinka 
kolejowego itp.). Ponadto znaj
dują się tu sztandary kolejowe z 
różnych ziem Polski o dużych 
wartościach historycznych i ar
tystycznych. Muzeum posiada 
także bibliotekę liczącą około 
4800 pozycji i czytelnię.
Ratowanie wszystkiego, co sta
nowi dorobek naszej kultury 
materialnej i kształtuje naszą 
techniczną świadomość histo
ryczną, przyświecało akcji prze
jęcia przez Muzeum Kolejnictwa 
zlikwidowanej w 1984 r. Powia
towej Kolei Wąskotorowej w So
chaczewie. W ciągu dwóch lat 
przekształcono ją w Muzeum 
Kolei Wąskotorowych w Socha
czewie. Układ torowy stacji, bu
dynki, parowozownię, warsztaty 
i inne obiekty oraz odcinek kole
jowy o długości 33 km zagospo
darowano na cele muzealne. Na 
wystawie znajduje się: 26 paro
wozów wąskotorowych (16 pol
skiej produkcji), 7 lokomotyw 
spalinowych, 1 elektrowóz, 11 
wagonów osobowych, 32 towa
rowe, 5 ręcznych drezyn, 10 mo
torowych i pług odśnieżny. W 
byłym budynku stacyjnym czyn
na jest wystawa historyczna o 
kolejach wąskotorowych w 
Polsce. Organizowane są jazdy 
pociągami, składającymi się z 
wagonów „retro”. Jest to jedno 
z największych muzeów kolei 
wąskotorowych w Europie. Jego 
wartość zabytkowa - to także 
zachowany dawny układ zagos
podarowania przestrzennego.
Z okazji sześćdziesiątej rocznicy 
powstania pierwszego Muzeum 
Kolejowego, w Muzeum Kolej
nictwa otwarta została wystawa 
pt. „60 lat muzealnictwa kolejo
wego w Polsce”, przedstawiają
ca pracę pokoleń nad utrwale
niem historii polskiego kolejnic
twa.

Alojzy 
Karpiński

1. 2. Wystawy parowozów: w War
szawie (1) i w Sochaczewie (2)

(zdjęcia: Jerzy Szeliga)
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Kto kupi kościół? Święta Frasobliwa
Młodzi opiekunowie zabytków z 
Nekli (woj. poznańskie) mają 
zmartwienie. Wiedzą, że opodal, 
w miejscowości Nakielka (4 km 
od szosy Warszawa-Poznań) 
znajduje się poewangelicki koś
ciół z XIX w., który jest jeszcze w 
dobrym stanie, ale - jak to czę
sto bywa z tego rodzaju obiekta
mi - może szybko ulec znisz
czeniu ze względu na brak właś-. 
ciciela i opiekuna. O tych mło
dych opiekunach zabytków o

wystawową, centrum prac ple
nerowych plastyków. Opodal - 
jest do kupienia 0,5 ha ziemi, 
którą można zabudować dom- 
kami rekreacyjnymi, zespołem 
obiektów kempingowych itp. O 
kilometr dalej, pośród dorodne
go lasu sosnowego znajduje się 
jeziorko, nad którym można zna
komicie wypoczywać w ciszy i 
nie skażonym powietrzu. Koś
ciół wraz z gruntem kosztuje 285 
min zł.

publikowały artykuł „Spotkania 
z Zabytkami", nr 2, 1991, stąd 
wiemy, że bardzo przejmują się 
oni sprawą ochrony zabytków. 
Jerzy Osypiuk, nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w Nekli, a 
zarazem twórca Koła Młodych 
Opiekunów Zabytków, jest dziś 
przewodniczącym Rady Gminy i 
musi dbać o interesy terenu, 
którym włodarzy. Nie bez zna
czenia jest zapewne jego wrażli
wość na sprawy zabytków i 
chęć przysporzenia korzyści 
gminie. Stąd pomysł sprzedania 
kościoła w Nakielce. Kościół ma 
221 m2 powierzchni, może on 
być znakomitą salą koncertową, 

Nasz znajomy z łamów „Spo
tkań z Zabytkami" nadal prowa
dzi Koto Młodych Opiekunów 
Zabytków i powiększył grono 
swoich przyjaciół za pomocą 
wydawanego razem z młodzieżą 
czasopisma „Przegląd Nakiel- 
ski", gdzie publikowane są arty
kuły właśnie o zabytkach, ich 
znaczeniu, stanie zachowania i 
potrzebie ochrony.
Młodzi opiekunowie zabytków z 
Nekli liczą na odzew w sprawie 
kościoła w Nakielce, a także na 
odwiedziny u siebie, bowiem 
chcą pokazać swoje prace i za
chęcić do współdziałania na 
rzecz zabytków. (tk) 

W historii chrześcijaństwa łatwo zau
ważyć zmienną w czasie i w prze
strzeni modę na kult świętych. Bywa
ły postacie, których kult miał zasięg 
lokalny, bywały też inne, o zasięgu 
ogólnochrześcijańskim (oczywiście 
przed reformacją).
Przedmiotem kultu stawały się - 
obok realnych osób - postacie le
gendarne lub półlegendarne, jak np. 
św. Jerzy (popadł w niełaskę ojców 
Soboru Watykańskiego II, co wyglą
da na zemstę zza grobu nieboszczy- 
ka-smokal). Co ciekawsze, kult mi
tyczny miał niekiedy więcej zwolen
ników niż cześć oddawana żyjącym 
kiedyś postaciom. Tak było m.in. z 
kultem św. Vilgefortis albo Frasobli
wej, jak ją nazywano w krajach ger
mańskich; znana też była pod imio
nami: Ontkommer, Hulpe, Liberała i 
Eutropia, a święto jej przypadało na 
20 lipca. Na początku był to tylko lo
kalny kult cudownego wizerunku 
Volto Santo (Święte Oblicze) w mieś
cie Lucca we Włoszech. Wizerunek 
ten pochodzący z pierwszej połowy 
XI w. przedstawia Chrystusa Tryum
fującego, tzn. rozpiętego na krzyżu, 
ale nie cierpiącego, lecz w chwale 

królewskiej, symbolizowanej przez 
bogatą szatę, drogocenne trzewiki i 
koronę. Właśnie z tymi trzewikami 
wiąże się opowieść o ubogim grajku 
nagrodzonym za grę zrzuconym 
przez figurę Chrystusa trzewikiem, a 
następnie uratowanym przez tę figu
rę od śmierci za domniemane świę
tokradztwo. Motyw ten przedstawio
ny jest na wielu zachowanych ko
piach obrazu.
Geneza i dzieje kultu św. Vilgefortis, 
trwającego od późnego średniowie
cza aż po koniec XVII w„ są dobrze 
znane historykom sztuki i hagiogra
fom; u nas pisał o nim Stanisław 
Tomkowicz.1 Niniejszy artykuł ma na 
celu jedynie udowodnienie, że 
wbrew wcześniejszym ustaleniom 
kult ten trwał przynajmniej o sto lat 
dłużej, do około 1800 r. Odsyłając 
bardziej zainteresowanych do pracy 
S.Tomkowicza, przypomnę tylko po
krótce legendarną opowieść o mę
czeństwie św. Vilgefortis, której imię 
jest zniekształconym łacińskim okre
śleniem „Virgo Fortis" („Bohaterska 
Dziewica”).
W miarę docierania kopii Volto Santo 
poza okolice miasta Lucca zachodzi-

1. Obraz olejny z Beresteczka, pierwotnie w klasztorze oo. trynitarzy w Lucku 
(1643 r.), obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu
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to bardzo ciekawe zjawisko niezrozu
mienia przekazu ikonograficznego 
przez peryferyjne kraje katolickie w 
północnej Europie (Niderlandy, Pół
nocne Niemcy, Frankonia, Bawaria, 
Szwajcaria, Tyrol), znające jedynie 
pasyjny typ krucyfiksu. Wschodnia 
szata i długie włosy rozpiętej na krzy
żu postaci zasugerowały mylną inter
pretację wizerunku, W przekonaniu, 
że jest to ukrzyżowana kobieta doro
biono historię o pobożnej córce o- 
krutnego pogańskiego króla, który - 
rozgniewany jej odmową poślubie
nia narzuconego kandydata - naj
pierw kazał wtrącić córkę do ciemni
cy, a następnie - wobec stanowcze
go oporu - ukrzyżować. Zalążki tej 
legendy znajdujemy zresztą już we 
wczesnym średniowieczu, lecz do
piero w 1350 r. została ostatecznie 
uformowana w postaci tekstu gry 
scenicznej na wesele północno-um- 
bryjskiego króla Oswalda. Tekst ten 
rozpowszechnił się w całej Europie, 
a jego treść skojarzyła się z niezro
zumiałym wizerunkiem. Miarą popu
larności tematu niech będzie około 
tysiąca znanych przekazów litera
ckich i ikonograficznych. Dla bujnej 
fantazji średniowiecznych twórców 
legendy wystarczyła korona na roz
puszczonych włosach postaci i jej 
bogata szata. Nie sprawit też ktopotu 
zagadkowy w takiej interpretacji 
szczegół wizerunku - męski zarost. 
Tłumaczono to w ten sposób, że 
wtrącona do ciemnicy królewna wy
modliła przez noc pojawienie się na 
jej licu oszpecającej brody, która u- 
znana została przez okrutnego króla 
za dodatkowy dowód nieposłu
szeństwa i przekory. Postać wspót- 
czującego grajka, jako wspólny ele
ment interpretowanej sceny, pozo
stała nie zmieniona w stosunku do 
pierwowzoru.
Tak ukształtowana legendą- nie ule
gała już później żadnym modyfika
cjom. W ikonografii znajdujemy jedy
nie odbicie zmian w stylach malar
skich, ubiorach i akcesoriach. Zmie
niał się np. typ instrumentu w rękach 
muzyków, od średniowiecznych gęś
li (fidel) po nowoczesne skrzypce, 
ale zawsze był to instrument smycz
kowy. Grającego na nim przedsta
wiano najczęściej w pozycji klęczą
cej, rzadziej stojącej. Podobnie częś
ciej znajdował się po lewej niż po 

prawej stronie. Co wrażliwsi artyści 
unikali ukazywania przebitych rąk u- 
krzyżowanej, zastępując gwoździe 
powrozami.
Za najstarszy zachowany obraz 
przedstawiający św. Frasobliwą S. 
Tomkowicz uznaje piękne prowincjo
nalne kresowe malowidto sprzed ok
resu wojen kozackich. Obraz ten, no
szący znamiona malarstwa cecho
wego, wykonany został dla klasztoru 
trynitarzy w Łucku w 1643 r. Przecho
wywany był następnie w kościele 
beresteckim, a z czasem trafił do Po
znańskiego Towarzystwa Naukowe
go, skąd po ostatniej wojnie prze
szedł do zbiorów Muzeum Narodo
wego w Poznaniu. Przedstawiona na 
nim scena wiernie przekazuje treść 
legendy o św. Frasobliwej, ale sce
neria. typy ludzkie i kostiumy są lo
kalne i zgodne z czasem powstania 
obrazu. Święta wygląda na zamożną 
mieszczkę i tylko korona przypomina 
o jej rodzie. Elegancki muzykant - 
nie wędrowny grajek - gra na wioli 
ramieniowej i jest wobec tego przed
miotem zainteresowania badaczy i- 
konografii muzycznej.
Mimo półtorawiekowej różnicy w 
czasie powstania inny obraz, z Krze
szowa nad Sanem, ma wiele wspól
nego z malowidłem z Łucka. Ładnej 
twarzy ukrzyżowanej dziewczyny nie 
szpeci broda, a ubiory i akcesoria 
nie podlegają żadnej archaizacji, 
wręcz przeciwnie, przedstawiają ak
tualną modę mieszczańską z końca 
XVIII w. W naiwnym ujęciu ludowego 
malarza dramatyczny temat kontras
tuje z paradoksalnie nienagannym u- 
biorem ukrzyżowanej. Grajek we fra
ku gra już nie na staroświeckiej wów
czas wioli, lecz na skrzypcach. W 
inskrypcji zniekształcono imię świę
tej na S. Viliesfortis. Warto też przy
pomnieć o rzeźbie śląskiej z XVII w. 
w Starkówku koło Bystrzycy w woj. 
wałbrzyskim.
Mimo pewnych odstępstw od pier
wowzoru mamy więc do czynienia z 
tą samą legendą, utrzymującą się 
dużo dłużej niż wynikałoby to ze źró
deł hagiograficznych. Niezbitym na 
to dowodem oprócz przekazów iko
nograficznych są także źródła archi
walne. Ostatnio natrafiłem na pozy
cje inwentarzowe dotyczące tej te
matyki z około 1830 r.* 2

Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. XV, 1913, 
s. 3-21, oraz szerzei, M.Schnurer i J.G.Ritz, 
St.Kummernis und Volto Santo, Dusseldorf 
1944
2. Inwentarz kościoła w Hotobach (woj. 
łuckie): Obraz Św. Wilgeforty Męczennicz- 
ki na płótnie malowany. AGAD, Zbiór Mu
zeum Narodowego, sygn. 1125a, s.6. W 
związku z powyższym bardzo wymowne 
jest znalezisko (łaskawie udostępnione au
torowi) dotyczące relikwii z inwentarza koś
cielnego (1761) w Skierniewicach:',,drzewo 
z krzyża św. Liberaty atestowane przez pa
pieża w 1684 r." 

tor zabytków, co stało się podstawą 
do realizacji tej cennej formy ochro
ny pamiątek przeszłości. Kamienne 
nagrobki zostaną oczyszczone z po
rostów i nawarstwień oraz wzmoc
nione i odsolone specjalnymi prepa
ratami.
Oto dwa napisy na epitafiach cmen
tarnych w Ostrowsku:
Byłaś dla nas radością
i życia ozdobą 
Bóg nam cię zabrał
i radość wraz z tobą 
Co najdroższe 
śmierć zabrała 
tylko boleść 
pozostała
Im bardziej rzeczowo i przekonywa
jąco będziemy podchodzili do rato
wania cmentarnej przeszłości, tym 
łaskawszy może okazać się los dla 
naszych mogił.

Marian MatusiakPóźniejsze dyrektywy wyeliminowały 

św. Vilgefortis z większości wnętrz 
kościelnych, ale zarówno motyw, jak 
i Volto Santo przetrwały w sztuce i 
literaturze ludowej aż do naszych 
czasów (jeszcze na początku XX w. 
zakopiańscy górale sprzedawali 
drewniane pasyjki typu Volto Santo z 
grajkiem w góralskim stroju).
Jest sprawą oczywistą, że tak rozpo
wszechniony i długotrwały kult i jego 
reprezentacje nie mogły pozostać 
bez wpływu na wyobraźnię artystów 
nowożytnych spoza kręgu sztuki 
kościelnej. Sadystyczny aspekt le
gendy był prawdopodobnie czynni
kiem inspirującym powstanie porno
graficznej ilustracji do jednego z wy
dań książki markiza de Sade, a jesz
cze wyraźniej występuje w Kuszeniu 
Św. Antoniego Feliciena Rops 
(1833-1898) oraz w niektórych dzie
łach symbolistów niemieckich z 
przełomu XIX i XX w.

Jerzy Gołos

Przypisy
1. S.Tomkowicz, Legendarna św.Wilgefor- 
tis albo Frasobliwa i obraz na Zwierzyńcu w

2. Malowidło w kościele parafialnym 
w Krzeszowie nad Sanem z ok. 1800 
r.
3. Rzeźba z XVII w. w Starkówku 
koło Bystrzycy
4. Felicien Rops „Kuszenie św. An
toniego”
(reprod.: 1. 3. 4 - Zbigniew Dubiel, 

fot. 2 - Witalis Wolny)

Lapidarium w Ostrowsku
Podhalański Oddział Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami przystąpił w 
1990 r. do prac nad ochroną najstar
szych historycznych nagrobków na 
podhalańskich cmentarzach. Efek
tem tej działalności będzie uporząd
kowanie na gruntach cmentarnych 
architektury kamiennej oraz niszcze
jących krzyży z XIX w.
Na skromnym, usytuowanym wśród 
pól cmentarzu w Ostrowsku koło No
wego Targu działacze Towarzystwa 
dojrzeli kilka cennych nagrobków z 
piaskowca oraz żeliwnych krzyży, 
porzuconych wśród gęstwiny zarośli 
otaczających cmentarz. Powstał pro
jekt przemieszczenia tych niszczeją
cych obiektów na wyznaczony przez 
miejscowego proboszcza teren i u- 
tworzenie pierwszego na Podhalu 
cmentarnego lapidarium.
Opracowany projekt architektonicz
ny zatwierdził wojewódzki konserwa
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Vinum hungariae 
natum ...

Spożywanie napojów alkoholo
wych w Polsce dawniej było zu
pełnie inne niż w ostatnich dzie
sięcioleciach. Gorzałka - to tru
nek stosunkowo młody. Spiry
tus wynaleziono pod koniec 
średniowiecza w Maroku (tak, 
tak, w kraju muzułmańskim, ale 
stosowano go tam przede 
wszystkim dla celów aptekar
skich) i stamtąd zawędrował do 
Europy Zachodniej. W Polsce 
produkcję wódki rozpoczęto 
prawdopodobnie w XVI w., ale 
większy rozwój gorzelnictwa na
stąpi) dopiero w XVIII w., kiedy 
wytwarzano wódkę 20-35%. W 
drugiej ćwierci XIX w. rozpoczął 
się proces uprzemysłowienia 
produkcji alkoholu (aparaty Pis- 
toriusza) i właściwie od tego 
czasu gorzałka zaczęta zdecy
dowanie wkraczać pod różnymi 
postaciami na polskie (i nie tyl
ko) stoły.
Najstarszym alkoholem spoży
wanym na naszych ziemiach 
było oczywiście piwo. Szyszki 
chmielowe znaleziono podczas 
prac wykopaliskowych we 
wczesnośredniowiecznych war
stwach kulturowych. I niewąt
pliwie piwo było przez wiele 
stuleci najpopularniejszym na
pojem „wyskokowym". Nato
miast wraz z przybyciem chrześ
cijaństwa pojawiło się w Polsce 
wino, niezbędne dla celów litur
gicznych. W różnych regionach 
kraju mnisi próbowali hodować 
winną latorośl. Geograf Al-ldrisi 
w tzw. Księdze Rogera pisał w 
XII w. o Krakowie jako o mieście 
,.pięknym i wielkim o wielu do
mach i mieszkańcach, targach, 
winnicach i ogrodach". W 1253 
r. książę Przemysław nadał Po
znaniowi wieś Winiary, ale za
strzegł sobie winnice. Na XIV w. 
przypadt szczyt rozwoju upraw 
winorośli w Polsce. Wtedy poja
wiły się też winnice mieszczań
skie. Później przyszedł stopnio
wy upadek. Nuncjusz papieski 
Fulwiusz Ruggieri w 1565 r. pi
sał: ,... są także winogrona w 
Małej Polsce, ale choć dobre do 
jedzenia, wino z nich kwaśne, 
bo nie mogą dojrzeć zupełnie 
dla wczesnej zimy, a niekiedy 
winne latorośle do szczętu wy
marzają w czasie tęgich mrozów 
(...) Mało kto pije wino, bo spro
wadzane z zagranicy - zwłasz
cza dobo: węgierskie - jest bar
dzo drogie". Ale oprócz win gro

nowych spożywano w Polsce 
bardzo popularne miody pitne. 
Paradoksem było, że wraz z u- 
padkiem krajowych winnic 
wzrosło spożycie win importo
wanych, na co wpływ miało bo
gacenie się szlachty. Wspom
niany Ruggieri pisał, że podczas 
jarmarku dominikańskiego zawi
jało do Gdańska przeszło 400 o- 
krętów naładowanych winem 
francuskim i hiszpańskim. Spro
wadzano także wina włoskie, a 
nawet słynną grecką małmazję. 
ale królowały wina węgierskie. 
W opinii intendenta dworu Jana 
Kazimierza, pana de Hanteville, 
węgrzyn przewyższał wina hisz
pańskie. Pisał on: „sprowadza 
się go z Węgier poprzez Karpaty 
zaprzęgami z wotów w wielkich 
antałach, w których każdy ma 
przynajmniej sześć francuskich 
wiader. Dowozi się je do Krako
wa i tam rozlewa w małe beczuł
ki". Szlachta kupowała chętnie 
młode wina węgierskie i podda
wała leżakowaniu w swoich piw
nicach. Stąd powstało porze
kadło: „ Vinum Hungariae natum, 
Poloniae educatum", czyli „wino 
węgierskie, w Polsce dojrzewa". 
Szanujący się szlachcic czuł się 
w obowiązku częstować gościa 
czterema, pięcioma gatunkami 
win.
W Archiwum Głównym Akt Daw
nych w Zbiorze Kornierowskich 
znajduje się ciekawy memoriał 
marszałka koronnego Franci
szka Bielińskiego, dotyczący 
przywozu win z Węgier. Bieliński 
byt osobą wielce zasłużoną dla 
Warszawy. W 1740 r. powołał 
Komisję Brukową, której stolica 
zawdzięczała akcję brukowania 
ulic. Przykładał wagę do wzno
szenia tylko murowanych do
mów w Warszawie. Stworzył ju- 
rydykę Bieliny, której teren prze
cina dziś ulica Marszałkowska, 
tak nazwana ku jego czci.
Memoriał jest bardzo ciekawym 
zabytkiem polskiej kultury. Po
twierdza tezę, że nasi przodko
wie preferowali wina stodkawe. 
Sprowadzane przez Bielińskie
go wina - to odmiany tokaju, 
spośród których maślacz nale
żał do mniej wybornych gatun
ków. Myszkowskie - to wino z 
regionu miasta Miszkolc. Nie u- 
dało się niestety rozszyfrować 
wina endeburskiego.

Karol Guttmejer

Memoryał expedyowanemu do Węgier Imć Panu Osmolskiemu Słudze Dy- 
spozycyą Dworu moiego trzymającemu dany w Warszawie ce 12. Januarij 
A.D. 1757

1° Daie się pieniędzy na kupienie Wina w Zlocie y Monecie Złotych Polskich 
osmniaście Tysięcy, rachuiąc czerwone Złote które są dobrey wagi po zł 18 
Ta suma tak się dzieli. 1mo Wina z suchych Jagód iak naylepszego kupić za 
cztery Tysiące, między którym trzeba aby były trzy albo cztery Antały które 
będą na Dolewką. 2°° Wina Maszlaszu Przedniego także kupić za cztery 
Tysiące. 3!i° Wina Maszlaszu podleiszego także kupi - za cztery Tysiące, 
albo za Złotych Trzy tysiące piećset, zostawiając piećset Złotych na expens 
podróżną. 4'° Wina ordynaryinego iednak dobrego także kupić za cztery 
Tysiące. 5*° Zostaie się na Furmanów i inny expens podróżny Złotych Dwa 
Tysiące albo dwa Tysiące piećset podług wyżey wyrażoney Dyspozycyi.

2° Stanąwszy Im'Pan Osmolski w Pustyni a przed Pana Sudraskiego Komi- 
ssarza będzie tegoż upraszał aby podłog deklarowaney Mi Paski swoiey 
iechał razem z Im Panem Osmolskim dla kupna Win do Węgier i odpoczą
wszy tam kilka dni koniom pospieszać będą z wyjazdem do Węgier.

3° Im'Pan Komissarz Sudraski iuż był wiele razy w Węgrzech dla kupowania 
tam Wina, a przeto wiadomy iest dostatecznie wszelkich w Węgrzech prze
biegów, Zatym Im’Pan Osmolski będzie się w kupnie we wszystkim stoso
wał do zdania y Rady Im'Pana Komissarza y będzie się informował aby 
potym mógł y sam do Węgier ieżdzić nie obawiaiąc się oszukania. Że ied
nak nie masz nadto ostrożności Niektóre się tu Przestrogi wyrażaią.

4° Nayprzod tego Roku miały dwa razy kwitnąć Wina, iedne wcześniey drugie 
później, zatym y Jagody nierówne dostałe, a razem zbierane sprawowały 
by Nie bezpieczeństwo aby się Wina nie psuły. Trzeba tedy wypytać Ludzi 
którzy ani Winnic nie maią ani Winami Nie handluią ieżeli Jagody na Wino 
braniu były wszystki doirzałe, albowiem leżeliby miały bydż Wina właśnie 
podeirzane tedy lepiey starych Win kupić y tylko za połowę pieniędzy, a 
połowę przywieźć dysponując z połowicy pieniędzy iedną część na Wina z 
suchych Jagód, drugą część na Maszlaszę, a dwie części na Wina Ordy- 
naryine, które mi na expens zawsze potrzebne, kiedy iednak Wino nie ma 
w sobie słodyczą ostrości, a kiedy iest przy łagodności korzenne, takich 
Win bać się zapsucia nie trzeba, y może ich bezpiecznie kupować.

5° Jest znowu zwyczay w Węgrzech, że Kupcy y ci którzy maią Winnice w 
Węgrzech a oraz na Gurach Myszkowskich y Endeburskich podstawiają 
nocami do piwnic Endeburskie y Myszkowskie Wina, a osobliwie Kupcy 
zwykli to Wino y z drugim mieszać, zaczym tako u Kupców, iako u tych co 
we dwoie Gury Maią iest nie bespieczno Wino kupować, ale naylepiey u 
tych którzy tylko Winnice maią w Węgrzech, y którzy maią pomierne piw
nice o 30, 40, albo 50 beczek Wina.

6° Wino Endeburskie poznaie się nayprzód że zawsze kolor cokolwiek ma w 
sobie Zieloności. Powtore chociasz będzie naysłodsze będzie iednak 
wpotykaniu twarde y niby duszące. Po trzecie ma mniey zapachu Niż praw
dziwe Węgierskie. Na ostatek wylawszy go na Stół Marmurowy. Kamienny 
lub z stwardszego drzewa iak uschnie pokazuie Zielonawość, a insze Wino 
kiedy uschnie zostawcie kolor biały y lepki, Nie tak suchy iak Endebur
skie.

7’ Zwyrażonych okoliczności potrzeba zakupiwszy Piwnice y przypieczętowa
wszy Wina wymówić sobie przez Prublic wypróbowanie ich y dopiero trze
ciego dnia po zapieczętowaniu płacić, a Próbie wziąwszy w cieple wypró
bować, ieżeli Koloru mienić nie będą, bo y kolor mieniące Wino iest Nie 
dobre na konserwacyą y czasem prędko się psuie. Nie trzeba iednak w 
nagłym cieple trzymać ale dosyć w iakiey izbie na Stole w ktorey się pali. 
To także do kładam iż Wino które się odmienia zwykle bywa mieszane. 
Jeżeli by zaś które Wino było podeirzane, aby nie było Endeburskie lub 
Myszkowskie co Zielonawość w kolorze podeirzana tedy go próbować 
wylaniem na kamień lub twarde drewno iako się wyżey wyraziło.

8° Proszę tu uważać aby pod czas zbyt wielkich Mrozow z prowadzeniem 
Wina nie trafić. Gdy Wina obmarzną nic nie ocierać. Loffty popodawać, aby 
którą Beczkę nie rozsadziło. A na ostatek aby należycie Beczki obesłane 
były, a w kupnie to w szczególności uważać że Wino im korzennieysze tym 
twardsze, które miętkie cale bez korzenia ani Rok wytrzyma. W Winach 
Suchych Jagód cieżey poznać korzenność iednak w dobrym guście tatuo 
(?) bywa poznana.
Więcey przezorność Imć Pana Komissarza któremu tey przysługi wielce 
wdzięczem będę tudziesz przezorność Im'Pana Osmolskiego która mnie 
także bardzo będzie obliguiąca dołoży niżeli wyrazić można. Zatym zesta- 
wuiąc Ich Activitati sprawunek iak naylepszym kupnie tych Win. Ninieyszy 
Memoryał dla zupełnego Waloru y Wiary podpisem Ręki wtasnay y Pie
częcią stwierdzam. Dan ut suprem.
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ROZMAITOŚCI

Pan Józef Liszka z Bolesławia koto 
Olkusza, gdzie petni funkcję prze
wodniczącego Kota Miłośników His
torii, nadesłał nam niezwykle intere
sujący list i zdjęcia, „Im dłużej czy
tam „Spotkania z Zabytkami- tym 
więcej widzę wokót siebie zabytków. 
W moim przekonaniu zabawka, którą 
zaprezentował mi ostatnio jeden z 
moich przyjaciół - to też jest zabytek. 
Jest to najprawdopodobniej nasz, 
polski -’Rubik- sprzed co najmniej 
osiemdziesięciu lat - układanka 
składająca się z ośmiu drewnianych, 
nierozłącznych części wykonanych z 

jednego kawałka drewna, obrobio
nego narzędziami stolarskimi. Częś
ci układanki pozwalają się przesu
wać względem siebie dając możli
wość tworzenia około czterdziestu 
różnych figur (...). Uważam, że niektó
re figury ustabilizowane specjalnymi 
kołeczkami mogły służyć jako przed
mioty użytkowe, np. różnego rodzaju 
półeczki ażurowe, pojemniki. Tech
nologia wykonania układanki wydaje 
się być skomplikowana, wymagająca 
zachowania ustalonej kolejności ob
róbki i dużej dokładności stolarskiej 
(■■■)"
Niech Czytelnicy sami osądzą to od
krycie. Na zakończenie p. Liszka pi- 
sze, że wykonawcą tej zabawki był 
Józef Gołąb z Karnej koło Bolesła
wia. Pracował on w zespole Pawła 
Turbasa z Olkusza, który wykonywał 
rzeźbiarski wystrój bolesławskiego 
kościoła, konsekrowanego w 1906 r. 
Józef Gołąb „należał do związku e- 
sperantystów, jego fotografia znajdu
je się pod poz. 450 w albumie oko
licznościowym wydanym w 1912 r. z 
skaz/ VIII Zjazdu Esperantystów w 
Krakowie. W 1914 r. wstąpił do Le
gionów, ukończył szkołę chorążych. 
Posiadał wiele odznaczeń fronto
wych. W 1916 r. ciężko ranny w wal
kach na Wołyniu zmarl w wieku 28 
lat; odznaczony pośmiertnie orde
rem Virtuti Militari".
Nasza AKCJA DWORY skłoniła p. 
Mariana Boryczko z Myślenic do 
poszukiwań w archiwach dziejów 
dworów należących do jego przod
ków. Były to: dwór Uniszowa koło 
Tuchowa z 1888 r. (na zamieszczo
nym rysunku wygląd dworu z około 
1930 r), obecnie przebudowany, tzw. 
dworek w Myślenicach zbudowany

przez Józefa Boryczko około 1915 r. i 
dwór w Lętowicach (Bogumiłowi- 
cach) z XVII w., własność rodziny 
Padto-Boryczków. We dworze Uni
szowa - jak pisze p. Boryczko - 
„przez wiele lat straszyło - jęki, świ
sty. zimne podmuchy mimo za
mkniętych drzwi i okien. Zjawisko to 
znikło w czasie okupacji1 11. Straszyło 
także we dworze Lętowice. Oprócz 
tych dworów p. Boryczko wspomina 
nie istniejące już dwory w Jastrzębiu 
koło Ciężkowic, należące do rodziny 
czeskich osadników o nazwisku Bar
toń oraz do Szafarzów. Autor listu 
podkreśla, że właściciele wszystkich 
tych dworów byli pochodzenia 
chłopskiego.1. Układanka w formie złożonej

2.3. Przykładowe figury: widoczny 
biały kołeczek stabilizujący (3)

(rys. Marian Boryczko)

W „Spotkaniach z Zabytkami" (nr 3, 1991) 
znalazły się następujące btędy: na str. 4 (w 
artykule Polskie regiony) podano, że Napo
leon wprowadził we Francji podział na de
partamenty, tymczasem uczynił to już 
wcześniej dekret Konstytuanty z 
14.XII.1789 r.; z kolei na str. 47 (o zabytkach 
Wielkiej Brytanii) mowa jest o patacu Blen
heim, który powstał niedaleko Oxfordu, ale 
dla upamiętnienia bitwy stoczonej w 1704 r. 
pod Blenheim w Bawarii. Za błędy te prze
prasza Czytelników redakcja.

Reklama skuteczna I tania
- tylko w „Spotkaniach”!!!

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich 
usług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie Inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsy
łać pod adresem redakcji (00-952 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem 
(w wypadku instytucji podpis głównego księgowe
go). Po przyjęciu zamówienia przez redakcję nale
ży wpłacić odpowiednią sumę na konto: Fundacja 
PRO AUXILIO PBK III O/Warszawa nr370015-971658- 
-132-3. Ceny: 4500 zł za Jedno słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 
1 500 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 
750 000 - 0,5 strony, 375 000 - 0,25 strony; w wypad
ku koloru zwyżka o 100%, a specjalnego opracowa
nia graficznego przez redakcję o 50%. UWAGA: prży 
stałym rocznym zamówieniu (12 ogłoszeń lub rek
lam) przysługuje zniżka 10%, przy zamówieniu pół
rocznym (6 ogłoszeń lub reklam) - zniżka 5%.

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. - 12000 zł. Na pierwsze półrocze 1992 r. - 72000 zł. Wpłat doko
nujemy (przekaz na s. 15) na konto Zakładu Kolportażu SUNRISE, 01-506 
Warszawa, ul. Szenwalda 1, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie XIV 
O/Warszawa nr 320007-7588-136 (z dopiskiem „Spotkania z Zabytkami" i 
podaniem, którego numeru dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiają
cych minimum 10 egz..- jeden dodatkowy egzemplarz pisma. UWAGA: firma 
SUNRISE nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę.
Prenumerata w Centrali Kolportażu „Prasa-Książka-Ruch" według stałych 
zasad.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" z 1991 r. (cena 1 egz. 5 tys. zł) 
można nabywać w Wydawnictwach ODZ (p. 18) w poniedziałki, środy, piątki w 
godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu 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. Kra
kowskie Przedmieście 40 (DT „Centrum")
Zamość, ul. Kilińskiego 11 (DT „Hetman")
Kazimierz Dolny, ul. Rynek 2, tel. 10-558



UWAGA CZYTELNICY! UWAGA BIBLIOTEKI!
UWAGA SZKOŁY!

Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków posiadają do bezpłatnego przekazania - do 31 grudnia 1991 r. - 
następujące książki i czasopisma:
- z serii „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce"

tom 24 „Woj. miejskie łódzkie” ss. 123 + mapa 
tom 28 „Woj. ostrołęckie” ss. 140 + mapa 
tom 31 „Woj. płockie ss. 139 + mapa 
tom 36 „Woj. siedleckie” ss. 418 + mapa 
tom 40 „Woj. suwalskie” ss. 102 + mapa 
tom 42 „Woj. tarnobrzeskie” ss. 271 + mapa 
tom 48 „Woj. zamojskie" ss. 188 + mapa

- z serii „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków"

A
„Katalog rysunków architektonicznych...
... z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie” cz. 2 - miejscowości różne, ss. 276 + 
ilustr.
... ze zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie” ss. 206 + ilustr.
... z Akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głównym Akt Dawnych” ss. 451 + ilustr.
... ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie - Cracoviana cz. I" ss. 285 + ilustr.
... ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie - Cracoviana cz. II” ss. 390 + ilustr.
... z akt centralnych władz wyznaniowych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie” ss. 199 + 
ilustr.

B
„Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944” ss. 138 + 
ilustr.
K. Skalski „Ochrona i przebudowa miejskich zespołów zabytkowych - Francja” ss. 90 + ilustr. 
„Muzea a nauczanie i wychowanie” ss. 140
„Z badań nad średniowieczną architekturą Kujaw i Wielkopolski Wschodniej" ss. 144 + ilustr.
M. Laskowska, B. Pawłowska-Wilde „Bibliografia zawartości wydawnictw muzeów w Polsce za lata 1973- 
1977" ss. 330
S. Skibiński „Odsalanie kamiennych obiektów zabytkowych” ss. 81 + ilustr.

C
J. Chudziakowa „Romański kościół benedyktynów w Mogilnie" ss. 53 + ilustr.
A. Spiss „Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu w Europie” ss. 162 + ilustr.
S. Januszewski „Zabytki techniki Dolnego Śląska” ss. 49 + ilustr.

- z wydawnictw pozaseryjnych
A. Żaryn „Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS. Zarys działalności i wybór dokumentów” 
ss. 268
M. Michałowska „Zabytkowe tekstylia kieleckie" ss. 156 + ilustr.
M. Kurzątkowski „Maty słownik ochrony zabytków” ss. 92
„Wykaz muzeów w Polsce” ss. 103

- czasopisma
„Spotkania z Zabytkami" (od 1986 do 1990 r.)
„Ochrona Zabytków” (od 1987 r.) 
„Muzealnictwo” (od 1982 r.)

Wymienione tytuły książek i czasopism można otrzymać w siedzibie Wydawnictw ODZ - 00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11, II p„ pok. 18, tel. 26-93-57 - w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9-14 lub pocztą (koszty przesyłki 
ponosi adresat) Pierwszeństwo mają stali czytelnicy „Spotkań z Zabytkami”.



1. Wykonana w Krakowie sypialnia; nad łożem wisi karton do polichromii „Geniusze II” Józefa Mehoffera z 1901

(zdjęcia: Tomasz J. Gatazka)

Salonik: po prawej stronie fisharmonia z Lipska I obraz Alfonsa Karpińskiego „Zielone pończochy" z 1911 r 
Gramofon szafkowy firmy Klingsor z Niemiec z 1910 r.
W pokoju na stole stoi wazon produkcji czeskiej z początku XX w

„Te cholerne paskudztwa...”
Tak nazywaliśmy jeszcze do niedawna przedmioty stworzone w okresie secesji. Przeszkadzały w mieszkaniach, 
więc je wyrzucaliśmy, bez żalu likwidowaliśmy też ozdoby na kamienicach. Spójrzmy na mieszkalne wnętrza z 
secesyjnymi „paskudztwami", odtworzone w Muzeum Mazowieckim w Płocku
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