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Fragment sceny Zaśnięcia Matki Bożej z oł
tarza Mariackiego w Krakowie. O tym, jak w 
latach pięćdziesiątych wykorzystano dzieło 
Wita Stwosza do walki z Kościołem czytaj na 
s. 4

(fot. Janusz Rosikoń)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
MIESIĘCZNIK 
POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury I Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
2 (60) XVI Warszawa 1992

ADRES REDAKCJI:
00-052 Warszawa,
ul. Mazowiecka 11, I p., pok. 7 
tal. 27-64-77

REDAKCJA: 
Lidia Bruszewska 
(zastępca red. nacz.) 
Ewa A. Kamińska 
(sekretarz red.) 
Krzysztof Nowiński 
(redaktor naczelny) 
Robert Pasieczny 
(dział naukowy) 
Krzysztof Pruski 
(dział publicystyczny)

KONSULTACJE: 
doc. dr Ryszard BRYKOWSKI 
prof, dr Tadeusz S. JAROSZEWSKI 
mgr Mieczysław KURZĄTKOWSKI

Współpracują:
Tadeusz Chrzanowski, Michał 
Gradowski, Janusz Mlllszklewlcz, 
Jan P. Pruszyńskl, Janusz Sujeckl, 
Tadeusz M. Trajdos, Andrzej Wa- 
wrzeńczak

Opracowanie techniczne:
Iwona Boclanowska

Korekta: Jolanta Zamojska

Numer zamknięto w listopadzie 1991 r. 
Redakcja zastrzega sobie prawo wpro
wadzania zmian I skrótów w materia
łach przeznaczonych do publikacji. Za 
treść reklam I ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada.

Skład, druk I oprawa w Zakładach 
Wklęsłodrukowych RSW „PKR", War
szawa, ul. Okopowa 58/72. Zam. 3239. 
Cena 12 000 zł.

Indeks 377325 ISSN 0137-222X



Od redakcji:

Czytelnicy 
o piśmie
Odpowiedzi na ankietę zamieszczoną w nume
rze 4 z 1991 r. udzieliło 326 osób (listę nagrodzo
nych zamieściliśmy w poprzednim numerze), co 
stanowi około 3,5% nakładu „Spotkań z Zaby
tkami”; według prasoznawców taki procent wy
powiedzi należy uznać za miarodajny.
Zdecydowana większość ankiet napłynęła z 
miast powyżej 100 000 mieszkańców (około 
65%), następnie z miast do 50 000 mieszkańców 
(ponad 11%) i do 100 000 mieszkańców (ponad 
10%). Najwięcej Czytelników wypowiedziało się 
z Warszawy, Poznania, Krakowa i woj. krako
wskiego (razem ponad 50% ankiet). Wśród re
spondentów 75% stanowią mężczyźni. W prze
działach wiekowych najwięcej respondentów li
czy od 20 do 40 lat (51%), następnie 41-50 lat 
(około 20%). Najmłodszy uczestnik ankiety miał 
15 lat, najstarszy - 72 lata. Udział w ankiecie 
wzięli Czytelnicy z wykształceniem wyższym 
(52%) i średnim (41%). Reprezentowali oni: stu
dentów (17%, w tym tylko 6% studiuje nauki hu
manistyczne ), techników (ponad 10%), uczniów i 
nauczycieli (po około 9%), inżynierów i lekarzy 
(po około 5%); wśród respondentów są także: 
urzędnicy, robotnicy, dziennikarze, prawnicy, 
policjanci, pielęgniarki, listonosze. Ułamek pro
centa stanowią wypowiedzi historyków sztuki, 
historyków i konserwatorów.
Do prawie 30% ankiet dołączone zostały listy z 
różnymi opiniami i propozycjami.

CZYTANI JESTEŚMY: od roku - 17%, od 5-10 
lat - 55% i od ponad 10 lat - 28%. CZYTELNICY 
OTRZYMUJĄ PISMO przede wszystkim w kio
skach (67%), z prenumeraty zaś tylko 26%; pozo
stałe drogi do „Spotkań” - to czytelnie i poży
czanie od znajomych (podziwiamy wytrwałość 
Czytelników, którzy od wielu lat poszukują 
„Spotkań z Zabytkami” w kioskach! - namawia
my do prenumeraty, zob. s.40). Respondenci w 
65% PREFERUJĄ CZYTANIE CAŁEGO PISMA 
niż czytanie tylko wybranych artykułów czy 
działów.

W nr. 1, 1992 „Spotkań z Zabytkami” ukazał 
się komentarz Jana P. Pruszyńskiego poświę
cony głośnej w połowie ub. roku sprawie re
gulacji prawnej wywozu dóbr kultury za 
granicę. Przedstawiony przez Komisję Och
rony Zabytków Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki projekt ustawy (będący zmodyfiko
waną wersją propozycji przygotowanych 
przez J.P. Pruszyńskiego) wywołał wówczas 
burzliwą dyskusję w środkach masowego 
przekazu i został bardzo krytycznie przyjęty 
przez Stowarzyszenie Konserwatorów Za
bytków i Stowarzyszenie Historyków Sztuki. 
W tej sytuacji Ministerstwo Kultury i Sztuki 
postanowiło prowadzić prace nad innymi 
rozwiązaniami, które mogłyby być zaakcep
towane przez środowisko. Redakcja wyraża 
ubolewanie, że autor komentarza zamiast 
przedstawić własne poglądy lub dyskutować 
z licznymi adwersarzami podjął polemikę 
zastępczą atakując Ministerstwo Kultury i 
Sztuki, którego intencją było uregulowanie 
na nowo nie przystających do obecnej rze
czywistości przepisów sprzed 20 lat. Nie mo
żna również zgodzić się z uogólnieniem za
wartym w ostatnim akapicie komentarza, 
gdyż zmiany w ustawie z 1962 r. dokonane w 
1990 r., a następnie reorganizacja służb kon
serwatorskich świadczą o konsekwentnych 
działaniach, których celem jest skuteczniej
sze egzekwowanie przepisów prawa w och
ronie zabytków, czego od wielu lat domaga
ło się środowisko osób zainteresowanych ra
towaniem dziedzictwa kulturowego. Nieste
ty, rozgoryczenie autora sprawiło, że zabra
kło w jego komentarzu minimum obiekty
wizmu. Redakcja przedstawia w „Spotka
niach” najrozmaitsze poglądy, których inten
cją jest ratowanie zabytków, w tym jednak 
wypadku pragnie podkreślić, że nie podziela 
wniosków i uogólnień zawartych w komen
tarzu Jana P. Pruszyńskiego.

c.d. na s. 3



przeglądy 
poglądy

„Kapitalizm może zaszkodzić 
zabytkom tak, jak niegdyś ko
munistyczna rewolucja" 
stwierdził Janusz Miliszkiewicz 
w „Przeglądzie Tygodniowym". 
„Likwidacja jednostek państwo
wych użytkujących zabytki oraz 
przekształcenia własnościowe 
tychże jednostek gospodar
czych stwarzają takie samo za
grożenie, jak w 1945 r. Państwo
we Gospodarstwa Rolne i 
przedsiębiorstwa zmuszone o- 
kolicznościami z dnia na dzień 
pozbywają się utrzymywanych 
przez lata dworów i pałaców". 
Pozbawione opieki obiekty 
mogą ulec zagładzie. Aby temu 
zapobiec, Państwowa Służba 
Ochrony Zabytków opracowała 
projekt USTAWY O GOSPODA
ROWANIU ZABYTKOWYMI 
NIERUCHOMOŚCIAMI SKAR
BU PAŃSTWA. W „Ustawie” za
warte zostały zasady admini
strowania opuszczonymi zaby
tkami, możliwości ich wynajmu, 
a nawet sprzedaży. Projekt „U- 
stawy" czeka na debatę w no
wym parlamencie.

★ ★ ★

Rodowa siedziba Lubomirskich 
- ZAMEK W WIŚNICZU (kupio
ny w 1593 r. za 85 tys. zł pol
skich przez Sebastiana Lubo
mirskiego; pisaliśmy o tym o- 
biekcie w nr. 6,1989 „Spotkań z 
Zabytkami") pozostanie w dy
spozycji ministra kultury i sztuki. 
Dokument dotyczący przyszłoś
ci zamku podpisany został przez 
przedstawiciela Zjednoczenia 
Rodowego XX. Lubomirskich - 
Stanisława Lubomirskiego i mi
nistra kultury i sztuki - Marka 
Rostworowskiego. Po zakoń
czeniu - trwających od 40 lat - 
prac konserwatorskich zamek 
ma stać się ośrodkiem kultural
no-artystycznym i wystawienni
czym; rodzina Lubomirskich za

gwarantowała sobie uczestnic
two w ciałach opiniodawczych i 
kontrolujących działalność pu
bliczną zamku oraz dysponowa
nie jednym apartamentem.

★ ★ ★

Dziesięć lat temu, w 1981 r. po
wstało STOWARZYSZENIE 
KONSERWATORÓW ZABYT
KÓW. Celem organizacji jest 
działalność związana z ochroną i 
konserwacją zabytków, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kształtowania w społeczeństwie 
właściwego stosunku do dzie
dzictwa kulturowego, dbałości o 
etykę konserwatorską, inspiro
wanie i prowadzenie prac ba
dawczych. SKZ organizuje ogól
nopolskie sesje, prowadzi szko
lenie kadr konserwatorskich, 
przyznaje doroczne nagrody, 
ma zespół rzeczoznawców i wy- 
daje od 1986 r. informacyjny 
kwartalnik „Wiadomości Konse
rwatorskie”.

★ ★ ★

KRAKOWSKIE ZABYTKI będą
ce własnością Kościoła rzym
skokatolickiego otrzymały w 
końcu ubiegłego roku z budżetu 
miasta ponad 6 mid zł. Dzięki 
temu będą mogły być sfinanso
wane prace konserwatorskie 
m.in. przy epitafiach i obrazach 
w kościele Mariackim (o powo
jennych losach słynnego ołtarza 
Wita Stwosza z tego kościoła pi- 
szemy na s. 4), loggiach i obra- 
mowaniach okiennych w koś
ciele Bożego Ciała, malowidłach 
ściennych, witrażach i obrazie 
tablicowym w klasztorze franci
szkanów. Kasa miejska przyzna
ła także dotacje i pożyczki na 
remonty obiektów zabytkowych, 
których właścicielami są osoby 
prywatne, m.in. na konserwację 
rzeźb z kolekcji Pugeta i poli
chromii w kawiarni „Stare 
Mury".

★ ★ ★

Ciągle nie rozstrzygnięte są losy 
pocysterskiego zespołu KLA
SZTORNEGO W LUBIĄŻU. Ta 
położona 55 km od Wrocławia, 
barokowa budowla, dzieło Mi
chała Willmana, należy do naj
większych budowli poklasztor- 
nych w Europie - ma 223 m dłu
gości i 118 m szerokości! Nie
stety, nigdy nie miała szczęścia 
do gospodarzy i już od chwili u- 
padku świetności zakonu cys
tersów zaczęła podupadać. Pró
by ratowania tego zabytku przez 
powołanie w 1989 r. Fundacji - 
jak dotychczas - nie powiodły 
się. Koszty restauracji samego 
tylko klasztoru, bez otoczenia i 
obiektów towarzyszących, okre
śla się na przeszło pół biliona 
złotych. Wojewódzki konserwa
tor zabytków we Wrocławiu - 
Wawrzyniec Kopczyński uważa, 
że zespół w Lubiążu, jako poło
żony w centrum Europy Środko
wej pomnik Piastów i Habsbur
gów - to doskonałe miejsce na 
„recepcję" dla rozmaitych sto
warzyszeń i organizacji podej
mujących współpracę z Europą 
Wschodnią i Środkową. A zatem 
Lubiąż czeka na poważne pro
pozycje!

★ ★ ★
Magdalena Bachleda-Bańko- 
wska, prowadząca Zakład Kon
serwacji Dzieł Sztuki ALTERNA 
w Warszawie (na temat tego Za
kładu pisaliśmy w nr. 1, 1990) 
wyznała, że zakładając firmę w 
1989 r. była przekonana o po
wodzeniu podjętego przedsię
wzięcia. W sytuacji, gdy wszyst
kie prace konserwatorskie w 
kraju uległy znacznemu ograni
czeniu, jej Zakład nie narzeka na 
brak zamówień. Wśród wykona
nych prac w 1991 r. znalazły się 
m.in. obrazy Franciszka Smug- 
lewicza z kościoła w Rokitnie, 17 
obrazów z kościoła w Lesznie, 
nagrobek z 1607 r. w kościele 
Św. Jacka w Warszawie, prace 
w pałacu Branickich i Sołtyka. 
Magdalena Bachleda-Bańko- 

wska swój sukces i swoich 
współpracowników przypisuje 
m.in. zwycięskiej batalii z biuro
kracją.

★ ★ ★

Czeka na pomoc KOLEGIATA 
W ŻÓŁKWI - rodowe mauzo
leum Żółkiewskich! Ten wspa
niały zabytek (pisaliśmy o nim w 
nr. 3, 1990) zwrócony został 
Kościołowi rzymskokatolickie
mu w końcu 1989 r. po 40 latach 
użytkowania jako magazynu to
warów spożywczych. Po tym ok
resie zniszczeń i dewastacji nie
zbędne jest podjęcie w świątyni 
prac w celu przywrócenia jej 
dawnej świetności artystycznej i 
historycznej. Zakres tych prac 
jest bardzo szeroki, m.in. wymia
na więźby dachowej i pokrycia 
dachów, konserwacja sklepień, 
ścian, posadzki, rekonstrukcja 
ołtarza głównego oraz nagrob
ków rodziny Żółkiewskich. Po
trzebne są więc bardzo duże 
środki.

★ ★ ★
Kolejne zagrożenie dla zabytku! 
KOŚCIOŁOWI ŚW. KATARZY
NY, usytuowanemu na obrze
żach Starego Miasta w ZAMOŚ
CIU, grozi zawalenie. Budowla 
powstała w latach 1680-1686 
według projektu Jana Michała 
Linkego. Obecny jej stan jest 
bardzo zły - uszkodzone są 
mury, sklepienia, konstrukcja 
dachu. Zabytek wymaga jak naj
szybszej pomocy.

9 przeglądy 
poglądy
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dok. ze s. 1

OCENA DZIAŁÓW I CYKLI BRUTTO (różnica
między oceną pozytywną a negatywną)

1. .Akcja dwory” 84,7%
(bez ocen ne
gatywnych !)

2. „Zabytki w krajobrazie” 763%
(bez ocen ne
gatywnych!)

3. „Ilustrowane słowniki” 74%
4. „Wokół jednego zabytku” 67,2%
5. „Akcja cmentarze” 66%
6. „To też są zabytki” 64,9%
7. „Spotkania na Wschodzie” 56,5%
8. „Gniazda rodzinne” 56,5%
9. „Z warsztatu konserwatora” 54,2%

10. „Polskie zabytki na świecie” 47,1%
Duży procent ocen pozytywnych otrzymały także:
„Niecodzienne muzea”, „Od redakcji” oraz „Zbiory i 
zbieracze”.

OCENA DZIAŁÓW I CYKLI NAJMNIEJ PODOBA
JĄCYCH SIĘ
1. „Z zagranicy” 16%
2. „Sylwetki” 8,1%
3. „Rozmaitości” 6,1%
4. .Akcja domy robotnicze” 3%
5. „Przedstawiamy” 3%
Pozostałe działy i cykle mieszczą się pomiędzy tymi 
tybelami.

NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE WZBU
DZA: historia architektury (85,4%) i historia 
sztuki (76,3%), następnie prawie po równo (po 
około 50%) - tradycje, metody konserwacji za
bytków, archeologia i historia kultury, i na koń
cu etnografia (38%). NAJCHĘTNIEJ SĄ CZYTA
NE artykuły syntetyczne (77,8%) i reportaże 
(74,8%). Respondenci proszą także o aktualne 
informacje (67,9%), komentarze i felietony (po 
około 37%).
WYBRANYCH AUTORÓW czyta zawsze około 
40%, ponad 50% jest to obojętne. Około 25% re
spondentów wymieniło nazwiska najlepszych. 
Cieszymy się, że znaleźli się wśród nich nasi 
konsultanci, współpracownicy i redaktorzy. 
Pierwsze miejsce zajęło pióro Tadeusza Chrza
nowskiego (14,5%), następne Tadeusza S. Jaro
szewskiego i Ewy A. Kamińskiej (po około 11%). 
W czołówce są także: Michał Gradowski, Ta
deusz M. Trajdos, Ryszard Brykowski, Piotr Stę
pień, Janusz Sujecki, Mieczysław Kurzątkowski, 
Maciej Rydel, Leszek Kajzer i Tomasz Kowalik. 
Gratulujemy wybrańcom!

OCENA STRONY GRAFICZNO TECHNICZ
NEJ PISMA wypadła nadspodziewanie dobrze. 
Układ pisma dla około 80% respondentów jest 
dobry, dla 1,8% słaby, a okładka podoba się 
76,3%, przy negatywnej ocenie 0,9%. Najgorzej w 
tym zestawieniu wypadły ilustracje - 61,8% ocen 
dobrych przy 5,5% słabych i aż 31% średnich.

Ponad 70% respondentów nie życzy sobie 
ZMIAN W TREŚCI I FORMIE PISMA, nato
miast prawie 90% jest za co miesięcznym ukazy
waniem się „Spotkań z Zabytkami” (5,3% za ty
godnikiem, około 5% za kwartalnikiem, nikt za 
rocznikiem). Miesięcznik już mamy!

★ ★ ★
W 1983 r., czyli prawie 10 lat temu ogłosiliśmy 
podobną ankietę na temat „Spotkań z Zabytka
mi”. Napłynęło wówczas około 300 odpowiedzi 
(ich analizę zamieściliśmy w numerze 2,1984). 
Interesująco przedstawia się porównanie odpo
wiedzi na identyczne w obu ankietach pytania. 
W obu wypadkach zdecydowana większość re
spondentów czytała całe numery pisma. Za naj
lepszy dział respondenci uznali w 1983 r. „Zaby
tki na turystycznych szlakach”, czyli obecny 
dział „Zabytki w krajobrazie”, który teraz zajął 
drugie miejsce po „Akcji dwory”; tego ostat
niego cyklu w 1983 r. jeszcze nie było. Nie było 
wówczas także „Ilustrowanych słowników” i 
„Wokół jednego zabytku”.,Akcja cmentarze” - 
obecnie piąta - w 1983 r. zajęła trzecie miejsce, 
natomiast szóste obecnie „To też są zabytki” 
były wówczas drugie. Czwarty był dział „Z war
sztatu konserwatora”, obecnie dziewiąty. Naj
niższe notowania w 1983 r. miał - tak jak obec
nie - dział „Z zagranicy”. W ocenie szaty gra
ficznej najgorszą opinię miały ilustracje.
W ówczesnej ankiecie brało udział 76% męż
czyzn, przede wszystkim w wieku 20-40 lat, mie
szkających w miastach wojewódzkich i mają
cych wykształcenie wyższe. I te fakty sprzed pra
wie 10 lat pokrywają się z obecnymi.

★ ★ ★
Bardzo dziękujemy tym respondentom, którzy 
oprócz ankiet nadesłali także wiele interesują
cych propozycji tematycznych dla pisma. W 
miarę naszych możliwości będziemy je uwzględ
niać. To samo dotyczy ocenianych pozytywnie 
form publicystycznych stosowanych w piśmie i 
życzeń odnośnie preferowania niektórych dzie
dzin. W ten sposób będziemy realizować - 
sprawdzone w minionych latach - wspólne z 
Czytelnikami redagowanie pisma. Aby jednak 
było ono skuteczne prosimy Czytelników o sy
gnały i informacje, „donosy” na tematy miesz
czące się w zainteresowaniach „Spotkań z Zaby
tkami”. Będziemy wtedy reagowali szybciej i 
skuteczniej.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W 
NASZEJ ANKIECIE!

Redakcja 
UWAGA!
Poszukujemy współwydawcy „Spotkań z Zabytkami”, który 
byłby zainteresowany utrzymaniem pisma na rynku i rozsze
rzeniem kręgu czytelników poza granicami kraju. Forma 
takiej współpracy - do uzgodnienia po zgłoszeniu pisemnej 
intencji pod adresem redakcji: 00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11.
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Łukasz Walczy

„Areszt” 
ołtarza 

Wita Stwosza 
Komunistyczni władcy powojennej Polski 

nie cofnęli się przed wykorzystaniem w 
swej walce z Kościołem jednego z 

najwybitniejszych dzieł sztuki polskiej: 
krakowskiego ołtarza Wita Stwosza.

Dzieje wywiezienia poliptyku do 
Niemiec, a następnie jego rewindykacji i 

konserwacji - już po zakończeniu drugiej 
wojny światowej - są dość szeroko 

znane, natomiast niemal całkowicie nie 
znany pozostaje fakt, że w latach 
pięćdziesiątych powrót ołtarza do 

kościoła Mariackiego stał pod znakiem 
zapytania. Artykuł niniejszy jest próbą 
przedstawienia tego właśnie epizodu w 

ponad pięćsetletniej historii 
Stwoszowego arcydzieła.

pecjalny pociąg, wiozący skrzynie z częściami składowymi oł
tarza, 29 kwietnia 1946 r. przekroczył zachodnią granicę Polski, a następne
go dnia dotarł do Krakowa. Skrzynie przewieziono do kościoła Mariackiego 
i złożono w prezbiterium. Nie rozpakowywano ich na razie - wyjęto jedynie 
płaskorzeźbę „Zmartwychwstanie”, która miała stanowić symboliczne tło 
uroczystości przekazania odzyskanego zabytku prawowitemu właścicielowi 
- parafii Wniebowzięcia NMPanny w Krakowie. Akt ten odbył się w Su
kiennicach 6 maja 1946 r.; przekazującym był delegat Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, generalny konserwator RP, prof. Jan Zachwatowicz, przejmującym - 
archiprezbiter kościoła Mariackiego, ks. dr inf. Ferdynand Machay. 
Bardzo szybko stworzone zostały podstawy organizacyjne prac konserwa
torskich, niezbędnych po powrocie ołtarza z wojennej tułaczki. Restaurację 
dzieła Stwosza podjęła filia Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków 
Malarstwa, zajmująca kilka pomieszczeń budynku dawnych Kuchni Króle
wskich na Wawelu. Kierownikiem pracowni został Marian Słonecki, konse
rwator zabytków malarstwa z poważnym dorobkiem zawodowym jeszcze z 
okresu międzywojennego, od 1947 r. profesor i współorganizator Wydziału 
Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Trzon zespołu tworzyli 
restauratorzy-fachowcy, reprezentanci trzech środowisk: krakowskiego, 
lwowskiego i warszawskiego. Wspomagali ich liczni ochotnicy pracujący 
dorywczo (za wynagrodzeniem lub bez) - głównie studenci ASP i Politech
niki Krakowskiej. Prace konserwatorskie miała nadzorować 15-osobowa 
komisja, złożona z przedstawicieli duchowieństwa oraz krakowskiego śro
dowiska naukowego i artystycznego.
Restauracja ołtarza Wita Stwosza była jednym z licznych przedsięwzięć, w 
których inicjatywa nowych władz mogła - mimo z gruntu odmiennej moty
wacji - uzyskać aprobatę i współdziałanie społeczne. Dla rządzących prze
prowadzenie odnowienia tak znakomitego zabytku kultury polskiej było - 
podobnie jak rekonstrukcja głównych zespołów i obiektów zabytkowych na 
terenie Warszawy - swego rodzaju zastępczą legitymacją. Specjaliści wyko
nujący i nadzorujący prace konserwatorskie nie zagłębiali się w wyspekulo- 
waną przez władze argumentację podjęcia konserwacji zabytku, lecz rozu
mowali prosto: są środki na restaurację - a zatem trzeba je wykorzystać jak 
najlepiej i zrobić co tylko możliwe, aby ołtarz wrócił do kościoła Mariackie
go w jak najlepszym stanie.
Prace konserwatorskie na rozmontowanych częściach składowych polipty
ku trwały od lata 1946 do jesieni 1949 r. W ich trakcie dokonano całkowi
tego niemal odsłonięcia pierwotnej warstwy malarskiej z czasów Stwosza - 
łącznie z punktowaniem ubytków - kontynuując działania rozpoczęte jesz
cze w latach 1932-1933, lecz nie doprowadzone do końca z braku środków. 
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowano, zakitowano otworki wy
gryzione przez kołatki i dziury pozostałe po gwoździach, a powierzchnie nie 
polichromowane pokryto minią. Uzupełniono liczne drobne ubytki rzeźby, 
poprawiono złocenia. Figurki i gałęzie „Drzewa Jessego” z predelli, świeżo 
zaatakowane przez kołatka podczas wojennego pobytu ołtarza w schronie 
pod zamkiem norymberskim, poddano gazowaniu dwusiarczkiem węgla. 
Wzmocniono również konstrukcję szafy ołtarzowej.
Przygotowanie ołtarza Stwosza do powrotu na pierwotne miejsce przepro
wadzono starannie i kompetentnie, popełniając zaledwie drobne błędy. Zna
czącą rolę odegrała tu korzystna okoliczność, że do dyspozycji kierownic
twa i wykonawców stanęli ludzie dobrze obeznani z przedmiotem - współ
pracownicy konserwacji z lat 1932-1933 oraz organizatorzy ewakuacji 
rzeźb ołtarzowych z Krakowa w sierpniu 1939 r. i prac przygotowawczych 
poprzedzających powrót ołtarza z Norymbergi. Od samego początku jed
nak nękały konserwatorów zatrudnionych przy ołtarzu niedobory i braki 
materialne. Po wielu wysiłkach udało się przystosować uzyskane pomiesz
czenia do wymogów stawianych przez zabytki drewnianej średniowiecznej 
rzeźby polichromowanej znajdujące się w konserwacji i skompletować nie
zbędne narzędzia, ale najwięcej trudności nastręczało zdobywanie niezbęd
nie potrzebnych a objętych reglamentacją chemikaliów. Należy przy tym 
podkreślić, że władze państwowe nie stawiały przeszkód kampanii propa- 
gandowo-apelowej na rzecz odnowienia ołtarza, firmowanej imieniem para
fii Mariackiej przez ks. Ferdynanda Machaya, gdy zamykała się ona we
wnątrz kraju, wkroczyły natomiast zdecydowanie, gdy kierownictwo pra
cowni konserwatorskiej odważyło się na własną rękę organizować pomoc 
zagraniczną.
Latem 1949 r. prace przy rzeźbach ołtarzowych zbliżały się ku końcowi.
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1. Otwarty ołtarz Mariacki Wita Stwosza z lat 1477-1489

Części konstrukcyjne szafy przeniesione zostały do kościoła Mariackiego i 
zamontowane na dawnym miejscu w prezbiterium. Kierownictwo restaura
cji zadecydowało zamknąć w listopadzie prace na rozłożonych częściach 
składowych, a na przełomie listopada i grudnia rozpocząć montaż rzeźb, 
aby już na Boże Narodzenie 1949 r. można było ołtarz powtórnie konsekro
wać.

Tymczasem w ośrodkach decyzyjnych władzy podchwycono pomysł, zro
dzony w części krakowskiego środowiska naukowego, aby - jeszcze przed 
rozpoczęciem przenoszenia rzeźb ołtarzowych do kościoła - udostępnić 
przez pewien czas dla publiczności wawelskie pomieszczenia pracowni. 
Myśl sama w sobie była ze wszech miar chwalebna, bowiem urządzenie tego 
rodzaju wystawy pokonserwatorskiej stwarzało rzadką i niepowtarzalna 
okazję oglądania dzieła Stwosza z bliska - zwłaszcza tych niezliczonych 
szczegółów (rośliny i pejzaże na tylnych planach płaskorzeźb, architektura
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wnętrz tamże, desenie na szatach), których w normalnych warunkach z 
poziomu posadzki kościoła nie można nawet dostrzec. Wystawa miała trwać 
przez miesiąc: od 10 czerwca do 10 lipca 1949 r.; data otwarcia zbiegała się z 
początkiem „Dni Krakowa”. Wybranie tego właśnie terminu zmusiło zespół 
pracowni do przerwania zabiegów konserwatorskich w ostatniej niemal 
chwili przed zakończeniem wszystkich czynności przewidzianych do wyko
nania przed ponownym złożeniem ołtarza w całość. Dla instruktażowej 
wartości wystawy była to okoliczność korzystna. Korzystną okolicznością 
był też fakt zorganizowania wystawy w pomieszczeniach pracowni, odpad! 
bowiem zbyteczny transport rzeźb tam i z powrotem, zawsze związany z 
ryzykiem ich uszkodzenia. Samo zwiedzanie ujęto w ścisłe ramy organiza
cyjne. Frekwencja w ciągu miesiąca trwania wystawy wyniosła około 50 000 
osób.
Po zamknięciu wystawy wykonano wszystkie końcowe prace - w zasadzie 
już tylko same retusze i poprawki - w przewidzianym terminie, tj. do 30 
listopada 1949 r. W tym momencie rozpoczyna się roczna niemal przerwa w 
udokumentowanych dziejach ołtarza. Dnia 21 stycznia 1950 r. po raz ostatni 
zebrała się powołana jeszcze w maju 1946 r. Komisja ds. Konserwacji Ołta
rza Wita Stwosza i stwierdziła, że proces konserwacji i restauracji rzeźb 
znajdujących się na Wawelu w lokalu byłej Państwowej Pracowni Konse
rwacji Zabytków Malarstwa został zamknięty. Z datą 2 października 1950 r. 
pochodzi natomiast wiadomość o ponownym otwarciu w tymże lokalu wy
stawy ołtarza - wciąż rozłożonego na części.

Decyzje dotyczące przyszłości dzieła Stwosza, zapadające prawdopodobnie 
na najwyższych szczeblach władzy w Polsce, pozostaną zapewne długo 
jeszcze - być może na zawsze - nie znane. Można jednak snuć przypuszcze
nia na ten temat, zestawiając dzieje ołtarza w latach 1949-1956 z szerszym 
tłem: stosunkami państwo-Kościół w tym okresie. Rozwój tych stosunków 
jest powszechnie znany, a linię tego rozwoju wyznaczały nasilające się - 
właśnie począwszy od r. 1949 - ataki na Kościół. Pewne fakty wskazują 
również, że decyzja zatrzymania odnowionego ołtarza na Wawelu - a zatem 
uniemożliwienia jego rekonsekracji w kościele Mariackim w planowanym 
terminie, tj. na Boże Narodzenie 1949 r. - miała swój lokalny, krakowski 
kontekst, wymierzona była mianowicie osobiście w kardynała Adama Stefa
na Sapiehę. W relacji z ponownego otwarcia wystawy części ołtarza w 1950 
r. znalazło się nic nie mówiące zapewnienie, że ołtarz wróci na swoje miejs
ce po jej zakończeniu. Poczynając od 1951 r. wzmianki o nim zniknęły 
zupełnie z codziennej prasy krakowskiej. Jedna tylko jeszcze przesłanka 
pozwala sądzić, że już w 1950 r. liczono się z dłuższym trwaniem wystawy: 
fakt wykonania latem owego roku gruntownej przeróbki instalacji elek
trycznej w pomieszczeniach pracowni w celu dostosowania oświetlenia do 
norm i standardów muzealnych.
Dla większości zwiedzających, oglądających ołtarz Mariacki w trakcie wy
cieczki na Wawel - najczęściej już po zwiedzeniu katedry i Zamku Króle
wskiego - kontakt z dziełem Stwosza był dodatkowym przeżyciem patrio
tycznym. Poliptyk Mariacki na wystawie wawelskiej odbierano przede 
wszystkim jako pomnik wielkości Rzeczypospolitej w najlepszym okresie 
jej dziejów - podczas pobytu na Wawelu „zastępował” on niejako przed
mioty funkcjonujące tam stale jako symbole suwerenności i potęgi państwa, 
lecz chwilowo nieobecne w komnatach zamkowych: miecz koronacyjny 
„Szczerbiec” oraz kolekcję arrasów Zygmunta Augusta (ewakuowane z Pol
ski podczas kampanii wrześniowej, do 1960 r. przebywały w Kanadzie). 
Oddziaływanie wystawy poszło więc w kierunku niezupełnie odpowiadają
cym istotnym zamiarom decydentów opóźniających powrót ołtarza do koś
cioła Mariackiego.

Dla gości bliżej zainteresowanych przebiegiem prac konserwatorskich wy
konanych w latach 1946-1949 przygotowano ekspozycję fotografii doku
mentujących kolejne ich etapy; była to jedyna forma, w jakiej kiedykolwiek 
udostępniono szerszej publiczności dokumentację fotograficzną konserwa
cji kierowanej przez prof. Słoneckiego.

Wszystkie pozytywne strony faktu zorganizowania wystawy rzeźb ołtarzo
wych na Wawelu nie równoważyły znacznie poważniejszych negatywów. 
Urządzenie tego rodzaju ekspozycji jako wystawy pokonserwatorskiej ze 
ściśle określonym terminem zamknięcia nie mogło budzić żadnych meryto
rycznych sprzeciwów, spotkało się też latem 1949 r. z życzliwą aprobatą 
władz kościelnych. Inaczej miała się rzecz w wypadku drugiej tury wystawy, 
otwartej jednostronną decyzją władz w październiku 1950 r. i przedłużają
cej swe trwanie w nieskończoność, bez wyznaczenia jakiejkolwiek daty koń
cowej. Utrwalała się w ten sposób sytuacja egzystencji zabytku w stanie 
trwałej dysfunkcji, gdy nie mógł on służyć swemu podstawowemu przezna-
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2.3. Rzeźby ołtarza: Matka Boska (2) 
i św. Piotr (3)
4. Pracownia na Wawelu w trakcie 
konserwacji rzeźb ołtarza Mariackie
go (przed 1949 r.)
5. Wystawa „Odrodzenie w Polsce" 
w Muzeum Narodowym w Warsza
wie (1953-1954) - „sala stwoszo- 
wska" z oryginalnymi rzeźbami przy
wiezionymi tu bez zezwolenia władz 
kościelnych

czeniu, jakim było tworzenie artystycznego tła liturgii sprawowanej w bazy
lice Mariackiej, lecz został sprowadzony do roli eksponatu muzealnego. Tę 
ostatnią „zastępczą” funkcję przyznano zresztą tylko zgromadzonym na 
Wawelu rzeźbom figuralnym i ornamentacyjnym; pusta szafa, oczekująca w 
prezbiterium kościoła NPMarii od jesieni 1949 r„ przyjęła na siebie samo
czynnie inne zadanie, nie przewidziane przez organizatorów wystawy: 
naocznego demonstrowania absurdalności odwlekania ostatecznego monta
żu i ponownej konsekracji ołtarza.
Przewlekanie pobytu rzeźb ołtarzowych w pomieszczeniach byłej pracowni 
miało - poza wszystkim innym - bezpośredni negatywny wpływ na trwałość 
polichromii, pozłoty i samego drewna, poddanych długotrwałemu działaniu 
powietrza suchego i o wyższej temperaturze niż w prezbiterium kościoła 
Mariackiego; w razie powrotu na miejsce groziło zatem figurom, płasko
rzeźbom i ornamentom gwałtowne, szokowe niemal zetknięcie się z atmo
sferą znacznie bardziej nasyconą wilgocią, co musiałoby w niedługim czasie 
zniweczyć efekt mozolnych prac konserwatorskich.
Biorąc pod uwagę wymienione wyżej względy archiprezbiter kościoła Ma
riackiego, ks. dr Ferdynand Machay, zdecydował się na interwencję u władz 

- przyjmując świadomie ewentualność ciężkich represji z ich strony. Zabiegi 
w tej sprawie ks. F. Machaya nie przyniosły jednak żadnych skutków.
W położeniu ołtarza nie zmieniło się nic - utrwalała się sytuacja, w której 
rzeźby tkwiły na stałej wystawie, przedstawianej uporczywie jako część 
ekspozycji zbiorów wawelskich, zaś pusta szafa stała w kościele Mariackim, 
przesłonięta rusztowaniami. Fala publikacji i imprez „Stwoszowskich”, zwią
zanych jeszcze z konserwacją Słoneckiego, opadła. Nie ożywiły jej też zor
ganizowane na przełomie 1953 i 1954 r. obchody „Roku Odrodzenia”. Nie 
omieszkano jednak skorzystać z okazji, jaką stwarzało pozostawanie rzeźb 
ołtarzowych w dyspozycji władz państwowych: część z nich - bez jakiejkol
wiek konsultacji ze stroną kościelną - wycofano na czas wspomnianych 
obchodów z ekspozycji na Wawelu i przewieziono do Warszawy na central
ną wystawę polskiego renesansu (decyzja ta była z konserwatorskiego 
punktu widzenia co najmniej kontrowersyjna). W wytworzonym stanie rze
czy pozostała ks. Machayowi ostatnia forma walki o ołtarz: regularne przy
pominanie w kazaniach o konieczności jego powrotu (pamięć o tych kaza
niach żyje wśród starszego pokolenia krakowian do dziś).
Restytucja poliptyku Stwosza do kościoła Mariackiego okazała się możliwa
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6 Ornament dolnej części ołtarza Mariackiego
(zdjęcia: 1,6- Janusz Rosi koń, 4, 5 - Kazimierz Musielak)

dopiero po zmianach politycznych na najwyższym szczeblu, zapoczątkowa
nych przez „przełom październikowy” w 1956 r. Dnia 25 marca 1957 r. 
zamknięto oficjalnie wystawę, funkcjonującą na Wawelu nieprzerwanie od 
jesieni 1950 r. Dla zapewnienia poprawnego merytorycznie i formalnie prze
prowadzenia zwrotu ołtarza Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało 24- 
osobową komisję, na której czele stanął prof. Bogdan Marconi. Do udziału 
w jej pracach zaproszono - oprócz ks. inf. Machaya, członków komisji dzia
łającej w latach 1946-1949 i różnych osób podnoszących powagę danego 
gremium z uwagi na samo nazwisko i pozycję - także specjalistę zagranicz
nego: dra Hansa Nadlera, dyrektora Instytutu Konserwatorskiego w Dreź
nie. Komisja potwierdziła poprawność prac konserwatorskich wykonanych 
przez zespół prof. Słoneckiego i wypowiedziała opinię, że nie ma żadnych 
przeciwwskazań wobec ponownego przeniesienia rzeźb z Wawelu do koś
cioła. Z myślą o przyszłych badaniach pobrano próbki farb.
Oficjalne przekazanie ołtarza Wita Stwosza parafii Mariackiej trwało dwa 
dni: 12 i 13 kwietnia 1957 r.
Odczucia społeczne towarzyszące decyzji władz o restytucji dzieła Stwosza 
oddaje najlepiej komentarz „Tygodnika Powszechnego” (nr 17,1957): „Dłu
go - może zbyt długo - był (ołtarz) tylko eksponatem muzealnym. Ów stan 
rzeczy niewątpliwie miał swoje pozytywne strony: umożliwiał dokładne 
poznanie dzieła, ułatwiał podpatrzenie tajników rzemiosła. Równocześnie 
jednak - przez rozbicie kompozycji ołtarza na poszczególne fragmenty, 
przez zatracenie ścisłej ich łączności - koszlawił się i zatracał zamierzony 
przez artystę efekt całościowy. Ołtarz stawał się podobny do anatomicznego 
preparatu, nabierał cech rzeczy martwej. I równocześnie - co także nie jest 
sprawą mało ważną - poczynano wątpić w rzetelność poczynionych w r. 
1948 obietnic i zapewnień”.
Dominowała zatem ulga spowodowana faktem, że jeden z najważniejszych 
krakowskich zabytków sakralnych wróci wkrótce na swoje miejsce, a także 
uspokojenie, że nie pozostanie na stałe na Wawelu i rozwianie wątpliwości 
co do wyników powojennej restauracji, której pewne okoliczności teraz 
dopiero mogły dotrzeć do wiadomości ogółu.

Podjęte na wysokim szczeblu decyzje „odblokowały” cykl konserwacji ołta
rza, zatrzymany w 1949 r. niemal w punkcie końcowym. W lipcu i pierwszej 
połowie sierpnia 1957 r. montowano rzeźby w szafie ołtarzowej. Prace te 
prowadzili ludzie, którzy poprzednio dźwigali na swych barkach zasadniczy 
ciężar konserwacji 1946-1949: „budowniczy kościoła Mariackiego” inż. arch. 
Andrzej Krzyżanowski oraz Marian Słbnecki i Fryderyk Toth - powołani 
po 1949 r. na katedry w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do ich 
dyspozycji stali liczni fachowcy, a także ochotnicy, nadrabiający dobrą wolą 
braki umiejętności - przy transporcie pomagali np. studenci.
Dnia 15 sierpnia 1957 r. arcybiskup Eugeniusz Baziak poświęcił na nowo 
ołtarz Mariacki Wita Stwosza, a następnie odprawił przy nim sumę ponty- 
fikalną, której towarzyszyła bogata oprawa artystyczna.
Powrót Stwoszowego ołtarza do kościoła Mariackiego nie oznaczał niestety 
dla niego pełnego bezpieczeństwa na przyszłość - zmienił się jedynie rodzaj 
zagrożenia. Właśnie w 1957 r. zaczął dawać znać o sobie gwałtowny wzrost 
zanieczyszczenia krakowskiego powietrza pyłami .oraz agresywnymi związ
kami chemicznymi (zwłaszcza siarki i fluoru), których „producentami” są 
zakłady przemysłowe zbudowane w najbliższym sąsiedztwie miasta. Czyn
nik ten - którego kierownictwo restauracji w latach 1946-1949 nie było w 
stanie przewidzieć - zniweczył w krótkim czasie jej efekt, tak, że już w 
latach 1982-1983 stało się konieczne przeprowadzenie interwencyjnego od
nowienia poliptyku. Wykonanie kompleksowej konserwacji, przewidzianej 
przed przypadającym na 1989 r. jubileuszem 500-lecia ołtarza, okazało się 
niemożliwe w kryzysowych warunkach schyłkowej fazy systemu komuni
stycznego. Należy jednak żywić nadzieję, że w miarę postępu procesu „wy
bijania się Polski na niepodległość” otworzą się szanse i dla tego przedsię
wzięcia.

Łukasz Walczy
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Z warsztatu historyka sztuki

ks. Jan Nieciecki

Antyk 
w dawnej 

Polsce
W kościele Wniebowzięcia NMPanny w 
Białymstoku, tzw. starym, zachowały się 

trzy pomniki grobowe kolejnych 
przedstawicieli rodu Branickich herbu 

Gryf. Nie są w nich jednak złożone ciała 
zmarłych - przewożono je do Krakowa, 

gdzie po uroczystym pogrzebie w 
jezuickim kościele ŚS. Piotra i Pawła 

umieszczano w rodowej krypcie, 
natomiast w Białymstoku pozostawiano 
serca. Nie było to czymś niezwykłym w 
ówczesnej Polsce. Podczas pogrzebów 

znakomitych osób ciała balsamowano, a 
wyjęte wnętrzności wkrótce po śmierci 

chowano w urnie. Zdarzały się też 
osobne pogrzeby serca, najczęściej w 
ulubionym kościele własnej fundacji.

iałystok byt bardzo oddalony od Krakowa, nic 
więc dziwnego, że Braniccy chcieli mieć relikwie przodków 
blisko swej stałej rezydencji. Imponujące mauzolea w 
miejscowym kościele były równocześnie świadkami staro
żytności i wspaniałości rodu. Jeden z owych pomników 
wzniosła Janowi Klemensowi Branickiemu, kasztelanowi 
krakowskiemu i hetmanowi wielkiemu koronnemu, wdowa 
po nim, Izabela z książąt Poniatowskich Branicka.

Mauzoleum ustawione jest w niszy po lewej stronie kościo
ła. Ma kształt obelisku-piramidy spoczywającej na cokole, 
z kamienną trumną przed jej licem; wykonane jest z wielu 
gatunków szlachetnych marmurów i złoconych metali. Po
nieważ wiele metalowych elementów pomnika zostało w 
okresie powojennym rozkradzionych, postaram się zrekon
struować jego pierwotny wygląd, wykorzystując do tego 
wykonane około 1935 r. przez Jana Glinkę zdjęcie mauzo
leum i jego rysunek sporządzony na życzenie króla Stanis
ława Augusta Poniatowskiego, przechowywany w Gabine
cie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Na pi
ramidzie pomnika zawieszony był na kokardzie owalny 
medalion z przedstawieniem w profilu głowy hetmana, ni
żej marmurowa trumna, ustawiona na grzbietach dwóch 
uskrzydlonych gryfów, z których spływały na obie strony 
girlandy; festony dekorowały również cokół. Na wieku 
trumny rozłożone były panoplia: marmurowa owalna'Tar
cza dekorowana wzdłuż obrzeża metalowymi ćwiekami i 
nałożoną w środku, również metalową, głową Gorgony. 
Na tarczę wystawał jeden policzek marmurowego hełmu 
ze strusim pióropuszem i metalowym wieńcem laurowym, 
nałożonym na miejsce, gdzie dzwon hełmu łączył się z oka
pem. Spoza tarczy widoczna była buława bojowa, z głowi
cą zbrojną kolcami, szabla z krótkim jelcem, ujęciem kar
bowanym skośnie i głowicą w formie głowy lwa, włócznia 
oraz buńczuk z marmurowym białym ogonem końskim.* 
Na umieszczonej na cokole marmurowej płycie, otoczonej 
antykizującym metalowym obramieniem, widniał wyryty 
łaciński napis (dziś już nie w pełni czytelny wskutek złu- 
szczenia się niektórych partii powierzchni kamienia), infor
mujący, że serce kawalera trzech zaszczytnych orderów 
(Orła Białego, Świętego Andrzeja i Złotego Runa), „pier
wszego pomiędzy najznakomitszymi panami Rzeczypos
politej i ostatniego z rodu swego z przesławnego domu 
Branickich herbu Gryf, najpierw żyjące ku potędze ojczyz
ny, ku ozdobie rodziny i ziemi polskiej, na koniec umiera
jące w najukochańszej małżonce swojej", dzięki jej trosce 
„dla godności, poważania i świadczenia wiecznej miłości" 
zostało złączone z „czcigodnymi szczętkami babki i ojca”. 
Napis ten udało się autorowi zrekonstruować na podstawie 
wcześniejszych odpisów tekstu.

Mauzoleum Jana Klemensa Branickiego od początku 
wzbudzało podziw oglądających. Już w momencie jego 
ustawienia Piotr Piramowicz, sekretarz Izabeli Branickiej 
(brat sławnego Grzegorza), pisał: „Bardzo jest piękne i po
dobno równe nie widziane w Polszczę”. W podobnym tonie 
utrzymane są opisy w starych inwentarzach kościelnych, 
określające mauzoleum jako „wspaniałe i kosztowne”, „cu
downej roboty”. Również w XIX w. uważano, że jest „dos
konałej roboty". W nowszych nam czasach prof. Zygmunt
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1 2

1.2. Pomnik serca J.K. Branickiego; rysunek z 
XVIII w. (1) i stan z 1972 r. (2)
3. Medalion portretowy na pomniku
(zdjęcia: 2 - Jan Glinka, 3 - Witalis Wolny)

Batowski, który miał wyjątkowe wyczucie wartości arty
stycznej dzieła sztuki, podczas oględzin kościoła w Białym
stoku zanotował: „w starym kościele uderza przede wszyst
kim (...) obelisk nagrobkowy postawiony Branickiemu 
przez żonę".

O pomniku tym, intrygującym swą doskonałością kolejne 
pokolenia możemy dzisiaj już wiele powiedzieć, ponieważ 
dysponujemy znakomicie zachowaną dokumentacją nie
mal wszystkich etapów powstawania zabytku. Najważniej
szy jest Spis wydatków poczynionych przez kawalera Igna- 
zio Brocchi na mauzoleum..., wysłany z Rzymu 19 X 1776 r. 
List ten, pisany w języku włoskim, nie był znany nawet 
Janowi Glince, wielkiemu znawcy mecenatu Branickich. 
Drogę ku temu dokumentowi wskazał wypis Euzebiusza 
Łopacińskiego, przechowywany w jego Tekach. List kawa
lera I. Brocchi zawiera niezwykle cenne informacje. Okazu
je się, że białostocki monument wykonano w Rzymie, tam 
go zmontowano w dziesięć części (w Białymstoku należało 
je tylko odpowiednio zestawić), po czym złożono je w dzie
sięciu skrzyniach i 15 VI 1776 r. wysłano z rzymskiego por
tu Ripa Grande statkiem do Królewca. Z załączonego do 
listu dokładnego spisu zawartości każdej ze skrzyń dowia
dujemy się, jakich materiałów użyto do wykonania pomni
ka. Choć większość złoconych elementów metalowych wy
konana jest z brązu, to festony na cokole są z ołowiu, a 
wśród marmurów znajdują się: zielony z Ponzevere (pira-

3
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mida), czarny z Carrary (tablica z inskrypcją), żółty z Vero- 
ny (cokół) i biały posągowy (trofeum i cokół pod urną). 
Dokument zawiera nazwiska wszystkich wykonawców 
pomnika. W ich gronie są dwaj znani artyści włoscy: pracu
jący w Rzymie złotnik z Vicenzy Bartolommeo Borroni i 
znakomity rzeźbiarz rzymski Agostino Penna, członek i 
później princeps Akademii Św. Łukasza, członek, a nawet 
regent Kongregacji Virtuosi, twórca licznych rzeźb w koś
ciołach rzymskich i w Villa Borghese (m.in. pomnik Marii 
Flaminii Odescalchi-Chigi w kościele Santa Maria del Po- 
polo). Do nagrobka białostockiego A. Senna wykonał mar
murowe panoplia: hełm, tarczę, ogon buńczuka. Złocone 
brązy i elementy z ołowiu w tymże nagrobku są dziełem B. 
Borroniego. Przy mauzoleum pracowali także: stolarz 
Francesco Bozzi (drewniany model pomnika), kamieniarz 
Alberto Forsini, pozłotnik Carlo Polombi (litery inskrypcji), 
kowal Salvatore Petrucci (160 żelaznych haków) i murarz 
Giacomo Ingany (ustawianie pomnika).

Izabela Branicka przy zamawianiu w Rzymie pomnika dla 
zmarłego męża posłużyła się pośrednictwem Marcello Bac- 
ciarellego, ten zaś korzystał z pomocy swego szwagra Ig- 
nazio Brocchi, który w owym czasie był architektem Stanis
ława Augusta Poniatowskiego - brata wdowy po hetmanie 
Branickim1.1. Brocchi około 1777 r. wykonał w Rzymie dla 
króla projekt polskiego kościoła Św. Stanisława (kierował 
też jego budową), zajmował się również wysyłką rzeźb dla 
Stanisława Augusta2. Nic więc dziwnego, że to właśnie z 
jego usług w Rzymie skorzystała „Pani Krakowska” (taki 
tytuł nosiła jako żona J.K. Branickiego - kasztelana krako
wskiego).

Z listu skierowanego przez kupca królewieckiego Frydery
ka Saturgusa do Izabeli Branickiej dowiadujemy się, że 
„marmury z Włoch” dotarły do Królewca przed 19 VII1777 
r„ czyli po roku od czasu wysłania ich z Rzymu. W następ
nym roku Piotr Piramowicz donosił swej pani z Białegosto
ku o ustawianiu mauzoleum w miejscowym kościele. Biało
stocki pomnik serca J.K. Branickiego stanął w siedem lat po 
śmierci hetmana i rok po jego pogrzebie w Krakowie.

Wiemy, że gotowy monument przywieziono z Włoch. Ro
dzi się jednak pytanie, gdzie powstał jego projekt? Chyba 
nie w Rzymie, skoro kawaler Brocchi nie wymienił kosztów 
sporządzenia „abrysu” w bardzo szczegółowym wykazie 
wydatków (nie omieszkał umieścić w nim opłaty za wyna
jęcie sobie bryczki do portu Ripal). Prawdopodobnie pro
jekt uwzględniający kształt i wielkość niszy, w której miał 
stanąć pomnik, wysłano z Polski. Wydaje się, że także 
owalny medalion z głową Branickiego nie został wykonany 
w Italii - nie ma o nim jakiejkolwiek wzmianki w Spisie 
wydatków..., choć przy opisie zawartości jednej ze skrzyń 
wymieniona jest kokarda podtrzymująca medalion.
Wiele wskazuje na to, że zarówno projekt, jak i rzeźbiarski 
portret hetmana powstały w kręgu warszawskiego dworu 
artystycznego króla Stanisława Augusta, tak przecież bli
skiego Izabeli z Poniatowskich Branickiej. Podobny do bia
łostockiego pomnik pojawił się w tym środowisku już oko
ło 1766 r. na dwóch szkicach Jeana Pillementa do obrazu 
„Cezar przed pomnikiem Aleksandra Wielkiego”3. Znako
micie wykonana ze złoconego brązu, ukazana w profilu 
głowa J.K. Branickiego jest bliska portretowym biustom z 
Sali Rycerskiej Zamku Warszawskiego i medalionowi z 
profilem głowy króla z Sali Balowej tegoż Zamku - pra

com „pierwszego rzeźbiarza” Stanisława Augusta - An
drzeja Le Brun. O artyście tym wiemy też, że projektował 
nagrobki4. Może więc medalion i projekt całego mauzo
leum jest dziełem mistrza Le Brun lub przynajmniej kogoś 
z jego pracowni5.
Białostocki pomnik stanowi niemal replikę projektowane
go przez Rafaela grobowca Agostino Chigi w rzymskim 
kościele Santa Maria del Popolo. W obu wypadkach pom
nikiem jest piramida na cokole z medalionem z pozłacane
go brązu, ukazującym profil zmarłego. Piramida, połączona 
z obeliskiem, będąca antycznym symbolem sławy i wiecz
ności, była popularna w całej sepulkralnej sztuce nowożyt
nej, w okresie klasycyzmu jednak wykorzystywano ją 
szczególnie chętnie. Znamienne, że twórców mauzoleum 
J.K. Branickiego owa moda skłoniła do sięgnięcia po wzo
rzec renesansowy, i to nie w wersji nieco zmienionej przez 
Berniniego, lecz w kształcie pierwotnym, rafaelowskim. 
Dodano natomiast urnę w kształcie trumny na pomieszcze
nie puszki z sercem. Urnę tę ustawiono na herbowych gry
fach, a na wieku umieszczono antykizujące hetmańskie pa
noplia, w owym czasie bardzo w Polsce popularne w po
grzebowych katafalkach hetmańskich z „trofeami”. Z 
grzbietów gryfów i ze ścian cokołu spuszczono też antycz
ne girlandy.
Formę takiego mauzoleum, o czym była już mowa, znano 
w otoczeniu króla Poniatowskiego. Zastosowana wcześniej 
w imaginacyjnym nagrobku Aleksandra Wielkiego, znako
micie nadawała się do zrealizowania jako pomnik serca 
hetmana Branickiego. Może pomysłodawcą był sam król? 
Również J.K. Branicki wysoko cenił alegoryczną wymowę 
wizerunków tego wodza wszechczasów i zapewnił mu ek
sponowane miejsce (obok Herkulesa, Atlasa, „Rotatora”, 
popiersi rzymskich cesarzy i wodzów) w programie ikono
graficznym rezydencji białostockiej - w swym buduarze 
umieścił nad kominkiem medalion z profilem jego głowy 
oraz zlecił nadwornemu malarzowi Augustowi Mirysowi 
skopiowanie pięciu wielkich obrazów, przedstawiających 
bitwy Aleksandra Wielkiego (według Charlesa Le Brun), 
przeznaczając je do dekoracji jednego z paradnych przed
pokojów pierwszego piętra.
Pomnik serca hetmana Jana Klemensa Branickiego świad
czy o tym, jak żywa była kultura antyku grecko-rzymskiego 
w dawnej Polsce - zarówno w swej treści, jak i formie.

ks. Jan Nieciecki

★ Przy sporządzaniu opisu pomnika pomógł mi Pan mgr Michał 
Gradowski, któremu pragnę wyrazić za to swą wdzięczność.

Przypisy
1. A.Chyczewska, Marcello Bacciarelli 1731-1818, Wroclaw-War- 
szawa-Kraków 1973, s.9, 34, 129.
2. J.Mycielski, Kościół polski św. Stanisława w Rzymie i polskie w 
nim zabytki, „Prace Komisji Historii Sztuki”, z. 1,1927, s.XI; R.Bry- 
kowski, Z ikonografii hospicjum i kościoła św. Stanisława w Rzy
mie, „Rocznik Historii Sztuki”, 14, 1982, s.273-276.
3. Z. Batowski, Jean Pillement na dworze Stanisława Augusta, 
Warszawa 1936, s.23.
4. J.Kieszkowski, Artyści obcy w służbie polskiej. Lwów 1922, s.98; 
S.Sawicka, Nieznane rysunki Andrzeja Le Brun. „Biuletyn Historii 
Sztuki”, nr 1, 1954, s.79-81.
5. Przed laty sugestię taką wysuną! też, choć bardzo ostrożnie, Jan 
Glinka (S. Sawicka, s.81; Teki Glinki w ODZ w Warszawie, t.96. 
s.48).
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Wileńskie 
cmentarze

Wśród śladów przeszłości waż
nych dla naszej narodowej 
świadomości trwałe miejsce 
zajmują wileńskie cmentarze. 
Już w połowie XIX w. Adam 
Honory Kirkor tak zaczął swój 
opis wileńskiego cmentarza 
Rossa: „...bo cmentarz to wielka 
księga żywota, to streszczona 
historia tysiąca ludzi, do jedne
go i do tego samego celu tak 
rozlicznemi drogami dobieg- 
łych... Otrząśnijmy się ze wstrę
tu, jaki przy wnijściu do tych 
przybytków śmierci zwykle nas 
ogarnia. Pomyślmy, że z 
przeszłości tylko rodzi się 
przyszłość, że tu są ojcowie 
nasi, i na koniec że za tymi, co 
nas w tę drogę wieczności u- 
przedzili i my z kolei udać się 
także musimy, aby następnym 
pokoleniom miejsca ustąpić”.
W dzisiejszym Wilnie już nie 
pozostało śladu po licznych 
cmentarzach, które w czasach 
dawniejszych istniały przy wie
lu świątyniach różnych wyznań 
oraz przy klasztorach, zwłasz
cza prowadzących przytułki i 
szpitale. Na przełomie XVIII i 
XIX w. stopniowo zamykano 
je, wyznaczając nowe lokaliza
cje na peryferiach - na Rossie, 
Antokolu, Popowszczyźnie, 
Pohulance. Ale i tym cmenta
rzom los nie oszczędził druzgo
czących ciosów. Jedne z nich, 
jak cmentarz żydowski na Po
powszczyźnie czy różnowier- 
czy na Pohulance, zniszczy) 
„czas pokoju”, inne, jak Bernar
dyński, ulegają stopniowej de
wastacji i zapomnieniu, a jesz
cze inne, jak Rossa czy wojsko
wy na Antokolu, poddawane są 
miażdżącej próbie zmiany ich 
historycznego oblicza. Do dzi
siaj zachowały się nieliczne 
spoczywające w gęstych krza
kach nagrobki na cmentarzu 
muzułmańskim na Łukiszkach. 
Wśród stosów śmieci i gruzów 
dostrzec można pojedyncze 
zdewastowane groby na dawno 
zapomnianym cmentarzu Św. 
Stefana.
Zniknęły nekropolie mieszczą
ce się w podziemiach kościel
nych, gdyż po trzecim rozbio
rze władze rosyjskie nakazały 
usunięcie chowanych tam 
zwłok. Ta zmiana spowodowa

ła liczne zniszczenia, gdyż 
zwłoki wraz z innymi pozosta
łościami (portrety trumienne, 
tablice, przedmioty kultowe) 
wrzucone zostały do jednego 
dołu. Tak postąpiono m.in. ze 
zwłokami z lochów kościołów 
Św. Kazimierza i Św. Ignacego, 
na początku 1799 r. przewiezio
nymi w ciągu jednej nocy (oko
ło 700 ciał) na cmentarz świę- 
tostefański. W tym samym cza
sie zniknął też cmentarz żydo
wski usytuowany na wysokim 
prawym brzegu Wilii.
Na początku XIX w. został za
łożony kolejny cmentarz, na 
którym grzebano zmarłych wy
znania mojżeszowego. Usytuo
wano go pomiędzy Antokolem 
a Popowszczyzną. W ciągu pół
tora wieku spoczęły tam wielo
tysięczne rzesze Wilnian tego 
wyznania. Cmentarz przetrwał 
ostatnią wojnę światową, ale 
zabrakło wyznawców, którym 
straszliwy los wojny wyznaczył 
"inne miejsca spoczynku - padli 
jako ofiary zbrodni w podwi- 
leńskich Ponarach - i cmentarz 
podzielił los innych opuszczo
nych nekropolii. Cmentarz teń 
stanowił ważny składnik histo
rii miasta, świadczący o jego 
bogatym i zróżnicowanym ob
liczu, i to nie tylko etnicznym, 
ale i kulturowym. Wznoszone 
tam grobowce były wspaniały
mi dziełami sztuki, ale i to nie 
uchroniło cmentarza przed pla
nową likwidacją. Cmentarz słu
żył jako „kamieniołom”, z któ
rego wywożono płyty do u- 
twardzania nawierzchni ulic. 
Wielkie składowisko tak „prze
tworzonych” pomników zale
gło przed dwudziestu pięciu 
laty podwórko u zbiegu ulic 
Ponarskiej i Piłsudskiego (dzi
siejsze Panieriu i Mindaugasa). 
Czy istnieje dzisiaj jakakolwiek 
możliwość cząstkowego przy
najmniej odtworzenia obrazu 
tamtego cmentarza - trudno 
jest ustalić. Dzieje tego cmen
tarza i ludzi, którzy na nim spo
częli, wymagają poszukiwań

naukowych, które pozwolą o- 
calić chociażby resztki.
Podobny los spotkał cmentarz 
różnowierczy przy Małej Po
hulance, założony w 1806 r. 
przez ewangelików. Od 1830 r. 
byli tam chowani także wy
znawcy kościoła zreformowa
nego. Przedstawiciele obu wy
znań należeli do elity miesz
czaństwa wileńskiego i w życiu 
miasta odgrywali ważną rolę. 
Stanowili silnie spolonizowaną 
pozostałość po dawnym, wie
loetnicznym Wilnie. Zamoż
ność i aktywny udział w życiu 
gospodarczym i społecznym 
miasta tej grupy poświadczały 
okazałe grobowce wznoszone 
przez wileńskich rzemieślni
ków według projektów arty
stów nawet z odległych miast. 
Na Pohulance pochowani byli 
m.in. profesorowie Uniwersyte
tu Wileńskiego z pierwszej po
łowy XIX w., członkowie zna
nych rodzin kupieckich i rze
mieślniczych, a także okolicz

nej szlachty. Po drugiej wojnie 
światowej cmentarz uległ lik
widacji, gdyż założono w tym 
miejscu skwer. Niektóre gro
bowce przeniesiono na inne 
cmentarze (m.in. na Rossę), jed
nak większość uległa zniszcze
niu.
Na wysokim brzegu Wilenki, 
tuż przy jednym z jej zakoli w 
1810 r. założono cmentarz na
zywany Bernardyńskim, gdyż 
jego zarząd znajdował się w rę
kach bernardynów z pobliskie
go klasztoru. W krótkim czasie 
stał się on miejscem pochówku 
zamożnej części mieszczańs
twa wileńskiego wyznania ka
tolickiego. Wielu wybitnych 
Wilnian spoczęło tam w ciągu 
ponad stuletniej jego historii. 
Wiele uwagi temu cmentarzowi 
poświęcił wielki patriota wileń
ski Stanisław Cat Mackiewicz, 
wyrażając przekonanie, że gó
ruje on nawet nad Rossą i jest 
najpiękniejszym cmentarzem 
Europy. Wzdłuż muru cmenta
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1, Groby żołnierzy polskich na Antokolu
2.3. Cmentarz ŚŚ. Piotra i Pawła
4, Cmentarz na Rossie
5. Rossa - wspaniała rzeźba anioła na grobie Izy Salmonowiczówny (zm. 
1901)

rza Bernardyńskiego, od wejś
cia do kaplicy i dalej wzniesio
no szereg katakumb, zbliżo
nych w swoim kształcie archi
tektonicznym do tych na Ros
sie.
Na cmentarzu Bernardyńskim 
pochowano m.in. profesorów 
uniwersytetu, ludzi zasłużonych 
w innych dziedzinach życia pu
blicznego, jak chociażby hra
biego Michała Walickiego czy 
Józefa Strumiłło, a także u- 
czestników Powstania Stycz
niowego i późniejszych zesłań
ców syberyjskich oraz obroń
ców i wyzwolicieli Wilna z lat 
1919-1920. Obecny stan cmen
tarza jest wręcz tragiczny, gdyż 
ostatnie pięćdziesiąt lat, ludzka 
bezmyślność, a także planowe 
działania doprowadziły do cał
kowitej dewastacji nekropolii. 
Jednym z najsłynniejszych 
cmentarzy wileńskich jest Ro
ssa. Cmentarz ten zos’ał zało
żony w 1769 r. przez ówczesne
go burmistrza Wilna - Bazyle

go Millera w podmiejskiej doli
nie zwanej Rossą; nazwa prze 
trwała do dzisiaj, chociaż bar
dziej wiąże się z cmentarzem 
niż z doliną. Obecnie na Rossę 
najłatwiej trafić idąc od dworca 
kolejowego ul. Kolejową, po
tem pod wiaduktem kolejo
wym i dalej ul. Beliny i Warsza
wskim Zaułkiem.
Od czasu założenia cmentarza 
opiekowali się nim księża mis
jonarze. W połowie XIX w. za
rząd przekazano parafii Św. 
Jana. W 1801 r. obszar cmenta
rza powiększono, a pod koniec 
XIX w. przyłączono doń także 
znaczny obszar gruntów na 
wzgórzach po drugiej stronie 
drogi (późniejsza ul. Listopado
wa). Najnowsza część cmenta
rza nosi nazwę Nowej Rossy i 
już na początku naszego wieku 
umieszczono tam liczne groby. 
W latach 1841-1850 wzniesio
no na Rossie kaplicę w stylu 
gotyckim, co było zasługą os
tatniego wizytatora misjonarzy
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

6.7, Częste widoki zniszczonych grobów na Rossie
(zdjęcia: 1, 2. 3, 5 - Grzegorz Micula, 4 - Władysław Wasilewski, 6,7 - Aleksander Srebrako- 
wski)

Błądząc krętymi ścieżkami 
cmentarza spotykamy mogiły 
ludzi ze świata artystycznego. 
Pochowano tutaj śpiewaczkę

w 1939 r. Litwini przejęli z rąk 
Armii Czerwonej Wilno, na
tychmiast wystawili tam wartę 
honorową. Z kolei Rosjanie

ks. Jozefa Bohdanowicza i prof. 
Jana Waszkiewicza. Pod kapli
cą znajdują się katakumby, w 
których pochowano wielu sza
nowanych mieszkańców mia
sta. Wzniesiono także kata
kumby naziemne, jednak 
znacznie okazalej pod wzglę
dem artystycznym prezentują 
się grobowce rodzinne.
Na Rossie spoczęły rzesze Wil
nian - „obok bogacza, obok 
profesora leży zwykły szary 
człowiek wileński, wszyscy pod 
zieloną kopułą drzew". Znajdu
je się tu miejsce spoczynku 
wielu literatów, duchownych, u- 
czonych, artystów i działaczy 
społecznych XIX i pierwszej 
połowy XX w. Listę ludzi pióra 
otwiera nazwisko Euzebiusza 
Słowackiego, który spoczął na 
Rossie w 1814 r. Jego grób 
przez dziesiątki lat opuszczony 
i zaniedbany, jakby symbol na
szych losów, został w 1897 r. 
odnowiony staraniem Lucjana 
Uziębły, wielkiego miłośnika 
pamiątek narodowych i Wilna, 
który zresztą też tam spoczął. 
Grób Słowackiego znajduje się 
na stoku pagórka w pobliżu 
kaplicy. W niedużej odległości 
- ale pod murem - jest grób 

Augusta Becu, ojczyma Juliu
sza Słowackiego (zm. 1824 r.), 
profesora literatury na Uniwer
sytecie Wileńskim. Jego śmierć 
od pioruna wiązano w ówczes
nym Wilnie dość powszechnie 
z mniemaniem o karze za rze
czywisty czy też domniemany 
udział w prześladowaniu filo
matów. Na Rossie spoczęło też 
wielu rówieśników, a nawet bli
skich przyjaciół Adama Mi
ckiewicza. W okazałym rodzin
nym grobowcu pochowany zo
stał filomata Onufry Pietra
szkiewicz. W 1862 r. na tzw. 
Górce literackiej pochowano 
Ludwika Kondratowicza (zna
nego pod pseudonimem Syro
komla) - piewcę ziemi lite
wskiej, nazywanego iirnikiem 
wioskowym. Na Rossie pocho
wanych zostało również wielu 
uczonych - groby jednych leżą 
w alei po lewej stronie od 
głównego wejścia, inne zostały 
rozsiane po całej nekropolii. 
Tuż obok ściany kaplicy wzno
si się grobowiec Joachima Lele
wela, wielkiego historyka i pa
trioty, który do ukochanego 
Wilna powrócił w wiele lat po 
śmierci, bo dopiero w 1929 r. 
sprowadzono jego zwłoki.

Annę Majerową (po 1831 r.), 
artystki dramatyczne Antoninę 
Fiszer (1840) i Wandę Lesz
czyńską (1861). Skromny na
grobek wznosi się ponad miejs
cem spoczynku Mikołaja Kon
stantego Czurlionisa (Curlonis), 
największego litewskiego kom
pozytora, związanego ściśle z 
elitą kulturalną Warszawy, 
Krakowa i Zakopanego (1911). 
Tutaj też został pochowany 
słynny malarz Franciszek 
Smuglewicz (1807) oraz jego u- 
czeń Jan Chróścicki (1834).
W gronie ludzi czynu zbrojne
go spoczywają powstańcy - u- 
czestnicy powstań narodowych 
aż po 1944 r. W miejscu najsil
niej przykuwającym uwagę, tuż 
przed murem cmentarnym, jest 
grób Matki i Syna. W nim spo
czywają zwłoki Marii Piłsud
skiej i serce jej syna Józefa. 
Wokół wznoszą się płyty kryją- 
ce zwłoki wyzwolicieli Wilna z 
lat 1919-1920, natomiast bezi
miennie spoczywają powstańcy 
wileńscy z lipca 1944 r. Kulto
wi, jakim Wilnianie otaczają to 
miejsce, zawdzięcza Rossa 
swoje przetrwanie w najlep
szym stanie spośród wszystkich 
wileńskich cmentarzy. Jako cie
kawostkę warto dodać, że gdy

przez dziesiątki lat wyrażali się 
z szacunkiem o kulcie, jakim 
Wilnianie otaczają to miejsce. 
Pochylając się nad losami 
cmentarzy wileńskich musimy 
widzieć nie tylko przeszłość, 
ale także przewidywać ich 
przyszłe losy. Trzeba stwier
dzić, że nie są one otoczone ja
kąkolwiek opieką ze strony 
polskiej, zaś Polacy w Wilnie 
nie mają ani wpływów poli
tycznych, ani zasobów materia
lnych, by móc przeciwdziałać 
dewastacji polskich nekropolii 
(podobnie zresztą jak i innych 
licznych przecież zabytków). 
Niezbędne jest więc organizo
wanie w kraju działań, które 
mogłyby zapobiec zniszczeniu 
zwłaszcza Rossy i Bernardyń
skiego, aczkolwiek opieką na
leżałoby otoczyć także cmen
tarz na Antokolu. W tej sytua
cji konieczne jest zjednoczenie 
dotychczas rozproszonych wy
siłków i podjęcie starań o po
wołanie jednego zespołu ba
dawczo - konserwatorskiego 
kierującego całokształtem 
działań zmierzających do ura
towania wileńskich cmentarzy 
przed zagładą.

Jolanta Ziębicka



Rossa potrzebuje pomocy

Wileński cmentarz na Ro
ssie jest dzisiaj w bardzo 
złym stanie. Przez ostatnie 
50 lat dokonano tu wielkich 
zniszczeń. Na bardzo wielu 
nagrobkach poutrącano 
krzyże. Systematycznie roz
bijano lub wydłubywano fo
tografie z wizerunkami po
chowanych osób. Więk
szość figur nagrobnych ma 
poutrącane głowy i ręce. 
Wiele nagrobków w ogóle 
nie istnieje, gdyż zostały 
zniszczone podczas wyrębu 
starych drzew porastają
cych cały cmentarz. Prze
stało istnieć też kilka ro
dzinnych grobowców - zo
stały po nich tylko ściany 
lub wręcz nic.
Przez cały okres powojen
ny mieszkający w Wilnie 
Polacy starali się uratować 
to, co było można. Teraz 
działania te można prowa
dzić już całkowicie oficjal

nie i na szerszą skalę. Dzi
siaj jedyną przeszkodą w 
przywróceniu cmentarzowi 
na Rossie jego dawnego 
kształtu i charakteru jest 
brak pieniędzy. W związku 
z tym Fundacja Kultury 
Polskiej na Litwie wydała 
specjalne cegiełki na odbu
dowę dwóch pomników 
stojących na Rossie. Istnieje 
też możliwość wpłacenia 
pieniędzy na konto Funda
cji. W Polsce można to zro
bić za pośrednictwem Fun
dacji Kultury Polskiej w 
Warszawie - nr konta: NBP 
XIII o/Warszawa nr 1137- 
2916-132-3, koniecznie z 
dopiskiem na odwrocie 
blankietu: „na cele Fundacji 
Kultury Polskiej na Li
twie”.

Aleksander Srebrakowski 
w imieniu Fundacji Kultury Pol
skiej na Litwie

Pomoc z Polski

Od wielu lat wiadomo, że cmentarz 
na Rossie podlega szczególnego ro
dzaju presji. Najbardziej wymow
nymi faktami są ingerencje w zabyt
kową substancję cmentarza, prze
cięcie jego części ciągiem komuni
kacyjnym, zaniedbania w ratowaniu 
zabytków, znajdujących się formal
nie pod opieką miejscowych władz. 
Polacy na Litwie nie są w stanie za
bezpieczyć cmentarza, choć czynią 
w tym kierunku ciągłe starania.
W Warszawie podczas tradycyj
nych kwest w dniach Święta Zmar
łych i w Dzień Zaduszny, z inicjaty
wy Społecznego Komitetu Opieki 
nad Starymi Powązkami od kilku 
lat nasza pamięć o Rossie objawia 
się zapełnianiem kwestarskich pu
szek złotówkami. Pomoc udzielana 
w ten sposób Społecznemu Komite
towi Ochrony Starej Rossy, działa

jącemu przy Związku Polaków na 
Litwie, staje się faktem.
W 1990 r. zebrano na pomoc dla 
Rossy 80 min zl. Jak poinformowała 
nas Zofia Rentowska z Komitetu 0- 
pieki nad Starymi Powązkami, pie
niądze te zostały wykorzystane z 
dużym pożytkiem. Z rozmowy z Jo
lantą Gasparską z Wydziału Konse
rwacji Dziel Sztuki warszawskiej 
ASP dowiedziałem się, że za te pie
niądze wykonano dokumentację, 
zakupiono materiały i delegowano 
na pięć tygodni do Wilna skromną 
ekipę konserwatorów. Wykonano 
także prace zabezpieczające i kon
serwatorskie przy grobowcu rodzi
ny Gieców (z tej rodziny pochodził 
jeden z prezydentów Wilna), odno
wiono elementy metalowe, m.in. u- 
nikatowy wieniec z ołowiu zwień
czający urnę stojącą na kamiennej

kolumnie na grobowcu Piotro
wskich oraz detale piaskowcowe, 
marmurowe i wapienne przy gro
bowcu Hryniewieckich.
Powody tej praktycznej pomocy są 
proste - nie ma w Wilnie specjali
stów, historyków sztuki, konserwa
torów, technologów biegłych w sto
sowaniu materiałów i środków nie

zbędnych do zabezpieczania i kon
serwacji zabytków kamiennych czy 
metalowych, brak także odczynni
ków i sprzętu do badań chemicz
nych.
W listopadzie 1991 r. zebrano „tyl
ko” 45 min zł. Jest to przysłowiowa 
kropla w morzu potrzeb...

Tomasz Kowalik
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(Fot. Jerzy Langda)

Wokół jednego zabytku

Dzieje tego zabytku okrywa wiele ta
jemnic, legendy przeplatają się z rze
czywistością, hipotezy naukowe tracą 
moc przekonywania.
W Kronice Wielkopolskiej z XIII w. 
czytamy: „Bolesławowi Chrobremu 
dał anioł miecz, którym wszystkich 
przeciwników z pomocą Bożą zwy
ciężał”. Legenda mówi, że w 1000 r. w 
Gnieźnie otrzymał Chrobry od cesa
rza niemieckiego Ottona III miecz,

Szczerbiec
którym w czasie wyprawy na Kijów 
miał uderzyć o bramę grodu, co przy
czyniło się do powstania szczerby w 
ostrzu. Od tej pory nazywany 
Szczerbcem, wchodził w skład pol
skich insygniów koronacyjnych i za
ginął wraz z nimi po śmierci Mieszka 
II, przed XIV w. Na polecenie Bole
sława Śmiałego sprawiono nowe in

sygnia, które również zaginęły w cza
sie rozbicia dzielnicowego.

Do uroczystej koronacji Władysława 
Łokietka w 1320 r. służył już inny, 
nowy miecz, który po dawnym - dla 
zachowania tradycji - odziedziczył 
nazwę Szczerbca. Łokietek otrzymał 
go od wuja Bolesława, syna Konrada, 
znanego z sympatii do Zakonu Krzy
żackiego. Był to prawdopodobnie 
miecz krzyżacki, na co wskazywał 
jego kształt - rękojeść z jelcami od
giętymi w dół, co charakteryzowało 
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ówczesne miecze zakonów rycer
skich. Rękojeść tę zdobiły złote bla
szki, na których wyryto ornamenty, 
wypełnione czarną masą. Na gałce 
wieńczącej rękojeść znajdowały się 
ornamenty roślinne, na jej odwrocie 
widniały opatrzone krzyżami litery 
„alfa” i „omega”, odnoszące się do 
tekstu Apokalipsy św. Jana, gdzie za 
pomocą tych liter symbolicznie okre
ślany jest Chrystus („Ego sum Alpha 
et Omega, principum et finis”). Doo
koła liter umieszczono napis „Ten 
znak służy do miłowania królów i sę
dziów sporu książąt". Na rękojeści 
wyryto symbole czterech Ewangeli
stów: św. Jana przedstawił orzeł w 
aureoli, św. Mateusza - anioł, św. Ma
rek wyobrażony został w postaci lwa, 
Łukasz - wołu. Poniżej tych symboli 
umieszczono postać Baranka Bożego 
w aureoli z triumfalną chorogiewką, 
z którego piersi tryska krew. Na jel
cach powtórzono symbole Ewangeli
stów, między którymi wyryto imiona 
Boga w języku hebrajskim. Do nich 
odnosi się umieszczony na odwrocie 
napis „Ktokolwiek te imiona Boga ze 
sobą będzie nosił, nigdy mu nie za
szkodzi niebezpieczeństwo". Miecz 
pełnił więc też funkcję amuletu. Niżej 
jelców przyczepiono srebrnego orła. 
Szczerbiec stał się symbolem jednoli
tego państwa, scalonego po rozbiciu 
na dzielnice. Podczas koronacji przy
pasowali go Piastowie, Jagiellonowie, 
Batory, Wazowie, Michał Korybut 
Wiśniowiecki. Jan III Sobieski. Nie u- 
czestniczył Szczerbiec w urządzonej 
w Warszawie koronacji Stanisława 
Augusta - pozostał wówczas w 
skarbcu na Wawelu. Tam zastał go 
koniec Rzeczypospolitej. W 1794 r. 
Krakowem - na krótko przed Au
striakami - zawładnęli Prusacy. We
dług jednej z legend magazynier 
zamku, niejaki Zubrzycki, który wy
sługiwał się Prusakom, na wieść o ich 
odejściu zgłosił się do gubernatora 
pruskiego w Krakowie, Hoyma. O- 
biecał wskazać drogę do skarbca w 
zamian za zapewnienie dobrej posa
dy. Sam król pruski przysłał Zubrzy
ckiemu nominację na Komisarza Po
rządku w Częstochowie. Prusakom 
bardzo zależało na klejnotach koron
nych - bitwa pod Jeną wyczerpała 
ich zasoby pieniężne. Widok skarbca 
bardzo Prusaków rozczarował - po 

zagrabieniu co wartościowszych in
sygniów rozbiegli się po królewskich 
komnatach w poszukiwaniu cenniej
szych łupów. Według innej wersji, za 
namową prałata kanonika Sierako
wskiego, jego brat Sebastian wydo
być miał 24 kwietnia 1794 r. insygnia 
koronne z Wawelu i przesłać je przez 
gwardiana kapucynów o. Kajetana 
biskupowi Cieciszewskiemu do kla
sztoru dominikanów w Podkamieniu 
koło Brodów. Stamtąd trafiły do kla
sztoru kapucynów we Włodzimierzu. 
Kolejna legenda mówi, że po opie
czętowaniu skarbca przez Prusaków 
kustosz ks. Sebastian Sierakowski i 
malarz Stachowicz wybili otwór w 
murze skarbca, wydobyli klejnoty 
koronne i umieścili je w bezpiecznym 
miejscu.
Skarbiec koronny nigdy się nie odna
lazł. Historycy skłaniający się do 
wersji o pruskiej grabieży przypu
szczają, że wszystkie insygnia koron
ne zostały sprzedane przez króla 
pruskiego w czasie wojen napoleoń
skich. Na Kongresie Wiedeńskim car 
Aleksander - jako król polski - bez
skutecznie żądał ich zwrotu od Pru
saków.
Żadna z przytoczonych wersji nie 
mówi, co stało się ze Szczerbcem. 
Czy został zagrabiony wraz z klejno
tami królewskimi? Czy wcześniej 
wydobyto go ze skarbca i ukryto? 
Następna wiadomość o mieczu po
chodzi dopiero z 1817 r. W liście do 
redaktora „Gazette des Beaux Arts” 
Ludwika Gonse, Rosjanin Łabanow 
opisuje Szczerbiec twierdząc, że ku
pił go w tymże roku w Moskwie od 
nieznanego Ormianina, którego uwa
ża za osobę podstawioną i który zna
leźć miał miecz w 1810 r. w rowie 
pod Ruszczukiem w Serbii (sic!). Od 
1817 r. miecz znajdował się w rękach 
kolekcjonerów: od Łabanowa kupił 
go książę Demidow i umieścił w 
swych zbiorach w San Donato, w 
1878 r. Szczerbiec występował jako 
własność Bazylewskiego i został za
kupiony przez petersburski Ermitaż. 
Po Rewolucji Październikowej, w ra
mach rewindykacji, Szczerbiec po
wrócił do Polski. Badania naukowe 
potwiedziły jego autentyczność. Do 
wybuchu drugiej wojny światowej 
znajdował się na Wawelu.
We wrześniu 1939 r. kustosz zbiorów 

wawelskich Świerz Zaleski, kierow

nik odnowienia zamku Adolf Szy
szko Bohusz i kierownik administra
cji zamku Stanisław Taszakowski po
stanowili ewakuować wszystkie skar
by wawelskie z Polski. Wywieźli je 
galarem do Kazimierza, stamtąd au
tobusem na granicę z Rumunią. Insy
gnia królewskie zostały zawiezione 
do ambasady polskiej w Bukareszcie. 
W listopadzie 1939 r. rumuński statek 
przewiózł skarby do Francji, gdzie w 
Aubusson w Marsylii umieszczono je 
w fabryce Branquerie. W 1940 r. 
Niemcy wkroczyli do Francji. Kie
rownik urzędu dla odzyskania dzieł 
sztuki Karol Estreicher dostał od gen. 
Sikorskiego zgodę na ewakuację 
skarbów i zlecenie wyasygnowania 
na ten cel stu tysięcy franków. 25 
czerwca 1940 r. polski statek „Cho
rzów” z insygniami królewskimi na 
pokładzie (Szczerbiec zapakowany 
był osobno - przytwierdzono go do 
deski, do której przywiązano butelkę 
z listem opisującym wartość miecza) 
przybył do Anglii. Skarby trafiły do 
ambasady w Londynie. Wkrótce za
częły się niemieckie naloty na Lon
dyn, zwiastujące początek bitwy po
wietrznej o Wielką Brytanię. Zapadła 
wówczas decyzja o przewiezieniu in
sygniów do Kanady. Ostatecznie zo
stały zdeponowane w Ottawie, w ma
gazynie archiwum, przydzielonym 
przez Kanadyjskie Ministerstwo Ro
bót Publicznych. Pod koniec wojny 
zaplanowano powrót skarbów na 
Wawel, z czym nie chciała zgodzić 
się emigracja polska, odmawiająca 
tworzącej się Polsce Ludowej prawa 
do odzyskania symbolu ciągłości na
szej państwowości. W 1945 r. skarby 
zostały rozdzielone - Szczerbiec tra
fił do ottawskiego oddziału „Bank of 
Montreal”. Ostatecznie jednak rząd 
kanadyjski zdecydował się oddać in
sygnia królewskie. W 1959 r. Szczer
biec wraz z klejnotami wrócił na Wa
wel. Do dziś przechowywany jest w 
skarbcu koronnym i stanowi jeden z 
najcenniejszych jego eksponatów.

Ewa A. Kamińska

Literatura
F. Kopera, Dzieje skarbca koronne
go, Kraków 1904.
K.Kępicz, Miecz i kobierce, Warsza
wa 1955.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZU

Siady
„potopu”

W 1655 r. król polski Jan Kazi
mierz w otoczeniu kilku mag
natów (a wśród nich był też ka
sztelan wojnicki) opuści! Kra
ków i udał się w stronę Wiśni
cza. Za królem podążyły od
działy wojsk kwarcianych pod 
dowództwem hetmana polnego 
koronnego Stanisława Lancko- 
rońskiego i chorążego koron
nego Aleksandra Koniecpol
skiego. Dowództwo obrony 
Krakowa król powierzył Stefa
nowi Czarneckiemu, kasztela
nowi kijowskiemu. Wojsko 
polskie odłączyło się pod Wiś
niczem od króla i podążyło pod 
Wojnicz, gdzie 26 września 
rozbiło obóz na lewym brzegu 
Dunajca. Tymczasem Karol X 
Gustaw nie zaatakowawszy 
Krakowa ruszył niespodziewa
nie w pościg za wojskiem pol
skim i 2 października zajął bez 
walki zamek w Wiśniczu. Stąd 
wcześnie rano w niedzielę 3 
października 1655 r. ruszył pod 

Wojnicz, gdzie bez większego 
trudu rozbił w tymże samym 
dniu wojsko polskie. Po bitwie 
wrócił król szwedzki pod Kra
ków, który poddał się Szwe
dom 19 października, a w nie
spełna miesiąc później niesław
ną przysięgę wierności Karolo
wi Gustawowi złożyli pod San
domierzem hetman koronny 
Stanisław Rewera Potocki i 
hetman polny koronny Stanis
ław Lanckoroński.
Jeszcze w ubiegłym wieku dość 
żywe były tradycje związane z 
tą bitwą. Wspomina o niej ks. 
Wincenty Balicki w swojej 
książce o Tarnowie wydanej w 
1831 r. (Miasto Tarnów pod 
względem historycznym...), a w 
encyklopedii Orgelbranda, 
wśród niewielu informacji o 
Wojniczu podano i tę o bitwie 
ze Szwedami z komentarzem: 
„poczem wojsko kwarciane, 
nagannym rycerskiego umysłu 
postępkiem, wierność Szwe

dom poprzysięgało, torując 
tym sposobem nieprzyjacielo
wi drogę aż do Przemyśla ”.
Dziś w świadomości wojniczan 
nie zachowały się żadne ślady 
tego wydarzenia, pamięć jego 
pozostała zaledwie w rzadko 
już używanej nazwie „wąwozy 
szwedzkie”, odnoszącej'się do 
wąwozów zaczynających się 
przy kaplicy Matki Boskiej Lo
retańskiej. Jednym z tych wą
wozów przybyła szwedzka 
straż przednia, a potem główne 
siły z samym Karolem Gusta
wem. Kaplica stoi na wzgórku, 
niegdyś zwanym „pod lipami” i 
przypominającym kurhan usy
pany na rozstaju dróg. Wzgó
rek ma starą tradycję mogilną, 
miał tu zostać pochowany ry
cerz, na którego grobie stał 
między lipami kamienny krzyż, 
tu po pierwszej wojnie świato
wej wybudowano cmentarz 
wojenny i być może tu też cho
wano poległych w bitwie ze 
Szwedami.
W bitwie pod Wojniczem u- 
czestniczył Wespazjan Kocho- 
wski, który choć zauważył, że 
odwrót Polaków „podobny był 
raczej do odjazdu niż do u- 
cieczki”, to jednak opisuje rów

nież epizody świadczące o 
czymś wręcz przeciwnym, jak 
np. taki: „Hetmanowi polnemu 
zagroziło wielkie niebezpie
czeństwo, ponieważ ustal mu 
znużony koń; biciem zdołali
śmy pobudzić zwierzę do bie
gu, a wnet potem, od uciekają
cego pocztowego innego konia 
wziąwszy, ocaliliśmy hetmana, 
który miał już stać się zdoby
czą Szwedów”. (Lata potopu 
1655-1657, Warszawa 1966).
Według Tadeusza Nowaka 
straty polskie były niewielkie, 
poległo kilku oficerów. Szwe
dzi opanowali obóz polski bio- 
rąc do niewoli część dragonii z 
płk. Henrykiem Denhoffem i 
zagarnęli wszystkie tabory pol
skie znajdujące się za Dunaj
cem z kilkoma sztandarami i 
dwudziestoma bębnami wojen
nymi (Operacja krakowska 
króla szwedzkiego Karola X 
Gustawa 17 IX - 19 X 1655. 
Warszawa 1973).
Cennym zabytkiem dokumen
tującym bitwę pod Wojniczem 
jest siedemnastowieczny sztych 
wykonany według rysunku 
Dahlbergha. Eryk Jonson Dahl- 
bergh był znakomitym rysow
nikiem, a jego liczne dzieła sta-

1. Rycina E. Dahlbergha przedsta
wiająca bitwę pod Wojniczem
2. Przypuszczalny przebieg bitwy na 
tle współczesnego planu Wojnicza i 
okolic
3. Kaplica Matki Boskiej Loretań
skiej
4. Fragment wąwozu szwedzkie
go"
(zdjęcia: 1.3.4 - Jerzy Chumiński)
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wiają go wśród najlepszych ar
tystów w tej dziedzinie sztuki. 
W armii szwedzkiej pełnił 
funkcję głównego kwatermi
strza i w Polsce przebywał w 
okresie od lipca 1655 do lipca 
1656 r. Dahlbergh nie był więc 
ani pod Wojniczem, ani w Tar
nowie, a rysunek zatytułowany 
w kartuszu Conflictus apud 
Tarnovam et Vounicium, wyko

nać musiał na podstawie szki
ców dostarczonych mu przez 
inne osoby z nim współpracu
jące. Sztych znalazł się wśród 
ilustracji dzieła Samuela Pufen- 
dorfa - De rebus a Carolo Gu\ 
stavo Sueciae gestis..., wydane
go w Norymberdze w 1696 r., 
jak też i w późniejszym nie
mieckojęzycznym jego wyda
niu z 1697 r., był również roz

powszechniany w oddzielnych 
egzemplarzach. Jeden z tych 
egzemplarzy, sygnowany: „W. 
Swidde fecit Anno 1688”, trafił 
do moich rąk i pozwolił mi na 
dokonanie bardziej szczegóło
wej analizy pod kątem wier
ności odtworzenia panoramy 
Wojnicza i okolicy oraz próby 
ustalenia miejsca bitwy i zba
dania zgodności treści ryciny z 
faktami historycznymi.

Pomijając dolną partię ryciny, 
ze znakomitą zresztą sceną ba
talistyczną, obraz Dahlbergha 
przedstawia rozległy teren o- 
bejmujący dolinę na lewym 
brzegu Dunajca z Wojniczem i 
panoramę Pogórza Karpackie
go sięgającą Tarnowa i odle
głego zamku. Taki szeroki kraj
obraz mógł być obserwowany 
tylko z jakiegoś oddalonego i 
wyniosłego miejsca. Dokład
niejsze dociekania, także węd
rówki w terenie, doprowadziły 
mnie do wniosku, że obserwa
tor musiał znajdować się w re
jonie wzgórza Przemyśle mię
dzy Ratnawami i Rudką. Nale
ży przypuszczać, że przez to 
wzgórze maszerowała armia 
szwedzka z Wiśnicza. Mimo 
słabego zarysowania biegu Du
najca, łatwo można na rycinie 
rozpoznać miejsca przepraw 
przez Dunajec, którymi ucieka
ło wojsko polskie (na rycinie: 
Fuga Polonorum). Jedna prze
prawa znajdowała się w pobli
żu obecnego mostu, druga, do 
niedawna jeszcze czynna, w re
jonie łspu i Nakla. Panorama 
zabudowy Wojnicza ujęta jest 
z innego punktu widzenia od 
strony południowo-wschodniej. 
Obserwator zapewne znajdo
wał się na drodze z Wojnicza 
do Zakliczyna, nie istniejącej 
już, prowadzącej niegdyś przez 
wieś Serafinowice, zniesioną 
prawdopodobnie w XVIII w. 
przez wylew Dunajca. W tym 
sensie rycina Dahlbergha sta
nowi rodzaj montażu; takie u- 
jęcie „z lotu ptaka” z równo
czesną zmianą punktu obse
rwacji i skali odtwarzania, 
Dahlbergh stosował często. 
Wynikało to stąd, że zmuszony 
był opierać się na częściowych 
szkicach wykonywanych z róż
nych miejsc, jak też z zamierze

nia umieszczania na rycinach 
wielu informacji o znaczeniu 
wojskowym.
Budynek po prawej stronie 
kościoła najprawdopodobniej 
przedstawia w nieco zdeformo
wanej postaci istniejącą do dziś 
szesnastowieczną dzwonnicę, a 
budynek przyległy do kościoła 
z lewej strony - być może stary 
spichlerz na „wajdowiczówce”, 
co jednak wymagałoby dokład- 
niejszegó zbadania. Kościół na 
rycinie ma strzelistą wieżę - ni
gdy takiej nie miał. Deformację 
polegającą na podwyższaniu 
wież i murów, stosowaną czę
sto przez Dahlbergha, trzeba 
tłumaczyć względami kompo
zycyjnymi i chęcią wyrazistego 
zaakcentowania budowli na 
planie rysunku.
Szczególnie interesujący jest 
zamek oznaczony na rycinie li
terą „G” i określony w objaś
nieniu w kartuszu ryciny jako 
„zamek na górskim szlaku”. 
Jego usytuowanie na rycinie- 
jest błędne, niezależnie od tego 
czy ma on przedstawiać zamek 
w Melsztynie, czy na Panień
skiej Górze w Wielkiej Wsi 
koło Wojnicza. Nie jest to za
pewne zamek na Panieńskiej 
Górze, która z odległego o o- 
koło 1700 m wzgórza Przemyś
le jest bardzo dobrze widoczna, 
byłby on bowiem na rycinie ' 
prawidłowo zaznaczony. Wyni
ka stąd ważny wniosek, ze albo 
zamek ten wówczas już nie ist
niał i jego ruiny nie zostały do
strzeżone, albo rysownik 
szwedzki uznał, że pozbawione 
znaczenia wojskowego nie za
sługują na zaznaczenie na ry
sunku. Na rycinie mamy więc 
zamek melsztyński, a błąd w 
jego położeniu tłumaczyć mo
żna tym, że nie jest widoczny ze 
wzgórza Przemyśle, przy czym 
warto zaznaczyć, że Szwedzi 
mogli go widzieć wcześniej w 
czasie marszu z Wiśnicza do 
Wojnicza.
W niezwykle plastycznej i peł
nej ekspresji scenie batalistycz
nej, po prawej stronie przed
stawiony jest zorganizowany 
marsz oddziałów szwedzkich 
wychodzących z wąwozu i do
wódca wskazujący na potycz
kę, jaką toczą z Polakami 
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jeźdźcy straży przedniej, i być 
może wydający rozkaz do ata
ku. Trzecim z kolei jeźdźcem w 
kapeluszu z piórami jest król 
Karol X Gustaw. Z lewej stro
ny przedstawiono zaciętą wal
kę jeźdźców polskich i szwedz
kich. Scenę tę bardzo dobrze u- 
wiarygodnia relacja Kocho- 
wskiego: „Przednią straż 
szwedzką prowadzili pułkow
nicy Preriach i Rosen; Koniec
polski, wojewoda sandomier
ski, gwałtownie na nich naciera 
i jednego z dowódców sam tnie 
szablą w głowę i zrzuca z ko
nia; drugiego, równie szczęśli
wie sobie poczynając, z godną 
podziwu zręcznością ścina Bu
rzyński. Reszta Polaków też nie 
próżnowała, ale i z naszych kil
ku zginęło: między innymi 
Szandarowski, dzielny mło
dzieniec, padł przeszyty kulą”. 
Potyczka odbyła się w pobliżu 
obecnej kaplicy Matki Boskiej 
Loretańskiej, a dalsze działania 
zapewne w rejonie między o- 
becnymi ulicami Loretańską i 
Nadbrzeżną oraz wąwozem (o- 
znaczonym na rycinie literą 
„C”), będącym przedłużeniem 
ulicy Zacisze; teren ten trudny 
jest do penetrowania z uwagi 
na gęstą zabudowę. Sam Karol 
Gustaw wraz ze swymi legio
nami smolandzkim i wittenber- 
skim znajdował się w czasie bi
twy nad Więckówką przy koń
cu ul. Nadbrzeżnej, tu bowiem 
działały wspomniane legiony 
(na rycinie 1 i 2). Warto też do
dać, że koryto Więckówki jest 
na rycinie dość dobrze widocz
ne.
Po bitwie pod Wojniczem, a 
przed udaniem się pod Kra
ków, Szwedzi splądrowali oko
licę, nie uchronił się od rabunku 
też Tarnów. Być może wtedy 
zniszczony został pod Wojni
czem też obiekt, który w zani
kającej miejscowej tradycji na
zywany jest „klasztorem", i któ
rego miejsce określano dawniej 
nazwą „spalenisko”. Być może 
tu zginął z rąk Szwedów ojciec 
zakonny Paweł Hreptowicz, o 
którym wspomina kronika oo. 
bernardynów w Tarnowie.

Jerzy Chumiński

Na południe 
od Przemyśla

Są miejsca, w których historia 
odcisnęła swoje piętno szcze
gólnie mocno. Choć nie znaj- 
dziemy tu monumentalnych bu
dowli czy okazałych założeń 
urbanistycznych, to jednak na 
każdym kroku widać pamiątki 
przeszłości, nawet tej sprzed 
kilku tysięcy lat. Do miejsc ta
kich należy obszar położony na 
południe od Przemyśla, ograni
czony od południa i północy 
dolinami Sanu i Wiaru. Teren 
ten, położony na granicy zale
sionego, trudno dostępnego 
Pogórza Przemyskiego i obfi
tującego w dobre gleby Płasko
wyżu Sańsko-Dniestrzańskie- 
go, świetnie nadawał się do o- 
sadnictwa, bowiem zalesione 
wzgórza stanowiły doskonałą 
kryjówkę w razie niebezpie
czeństwa, a dobre gleby gwa
rantowały wysokie zbiory. Do
datkowym magnesem przycią
gającym ludzi w te strony były 
słone źródła. Jedno z nich znaj
duje się na terenie dzisiejszych 
Kormanic w niewielkim przy
siółku zwanym Żupa, drugie 
zlokalizowane jest na terenie 
wsi Solca odległej od Korma
nic o 4 km. Z badań archeolo
gicznych wynika, że w Korma- 
nicach w połowie V tysiąclecia 
p.n.e. znajdowała się osada z 
wielkimi domami drewnianymi 
o konstrukcji słupowej. Praw
dopodobnie mieszkańcy osady 
korzystali ze słonego źródła, a 
sól otrzymywali metodą warze
nia solanki na paleniskach w 
odkrytych, płaskich naczyniach 
glinianych. Ślady osadnictwa w 
rejonie Kormanic pochodzą 
także z III tysiąclecia, a następ
nie z okresu lateńskiego (400 r. 
p.n.e. - koniec I w.p.n.e.), a więc 
z czasów wpływów celtyckich. 
Grafitowana misa odkryta w 
Kormanicach potwierdza te 
wpływy. Nie jest również wy
kluczone, że Celtowie penetro
wali rejony występowania sło

nych źródeł, bowiem ich cywili
zacja opierała się na wydoby
ciu i przetwórstwie rud oraz 
minerałów. Niektórzy badacze 
z pobytem Celtów wiążą za
gadkowy kopiec ziemny znaj
dujący się we wsi Solca. Kopiec 
ma kształt ściętego stożka z 
kraterowym zagłębieniem w 
środku (średnica u podstawy 50 
m, u szczytu około 25 m, średni
ca zagłębienia około 8 m,wyso
kość 6 m). Z jego szczytu rozta
cza się widok we wszystkich 
kierunkach. Widać stąd grodzi
ska w Nowych Sadach i na gó
rze Herburt nad Dobromilem, 
Kopiec Tatarski w Przemyślu i 
- co najciekawsze - oddalony o 
9 km kopiec w Komarowicach, 
który jest niemal bliźniaczo po
dobny do kopca w Solcy. Ist
nieje hipoteza, że kopce te wy
znaczają azymut, który w prze
cięciu z linią horyzontu wyzna
cza punkt, w którym wschodzi 
słońce 30 kwietnia, czyli w wi
gilię jednego z dwóch najwięk
szych świąt celtyckich. Inni ar
cheolodzy uważają, że kopiec 
powstał we wczesnym średnio
wieczu, stanowił fragment ro
zbudowanego systemu grodów 
nad górnym Wiarem i pełnił 

funkcję sygnalizacyjną. W razie 
niebezpieczeństwa nadciągają
cego od strony Bramy Przemy
skiej na kopcu rozpalano ogień, 
dając w ten sposób sygnały w 
głąb dorzecza Wiaru. Według 
jeszcze innej hipotezy przypu
szcza się, że kopiec ten służył 
jako grobowiec, bowiem znale
ziono w nim pochówek kobiety 
z licznymi ozdobami, świadczą
cymi o jej wysokiej pozycji 
społecznej. Najprawdopodob
niej kopca tego używano w 
różnych okresach do różnych 
celów, zależnie od potrzeb.
Na zachód od Kormanic wzno
si się kopuła Łysej Góry. Na
zwa tego rodzaju świadczy o 
istnieniu jakiegoś ośrodka kul
tu z czasów pogańskich. Przy
puszczenie to potwierdza ze
spól obiektów kultowych znaj
dujący się na wschodnim stoku 
góry, w połowie jej wysokości. 
Od niepamiętnych czasów ist
niał tu głaz z wyraźnymi wgłę
bieniami stanowiącymi dawniej 
miejsca składania ofiar. W cza
sach chrześcijańskich wgłębie
nia te określono mianem Bo
żych Stóp i oddawano im na
leżną cześć. Obok kamienia 
znajduje się cudowne źródło z

20



1 3

1. Kopiec, ziemny w Solcy
2. Resztki cmentarza w Berendowi- 
cach
3. Dwór z początku XVII w. w Siera- 
koścach .

wodą o właściwościach leczni
czych. W miejscu tym w ciągu 
ostatnich stuleci powstały bu
dowle sakralne, licznie odwie
dzane przez pielgrzymów. W 
XIX w. nad cudownym źró
dłem wystawiono murowaną 
kapliczkę, a nie opodal przy ka
mieniu z Bożymi Stopami 
wzniesiono w 1866 r. drewnia
ną, odpustową cerkiew Św. 
Męczennika Makarego. Istnieje 
również podanie mówiące, że 
w miejscu tym mieli osiąść ba
zylianie, ale ostatecznie wybrali 
Dobromil. Nie jest wykluczone, 
że mógł tu znajdować się przez 
jakiś czas niewielki monastyr. 
Na południowo-wschodnim 
stoku Łysej Góry był jeszcze 
jeden obiekt świadczący o ist
nieniu tam jakiegoś ośrodka 
kultu. Wysoko nad wsią Beren- 
dowice, w lesie, na obronnym 
cyplu wydzielonym głębokimi 
jarami stała drewniana cerkiew 
Zaśnięcia Przeczystej Boguro

dzicy. Jakieś istotne względy 
musiały spowodować, że świą
tynię zbudowano w takim od
daleniu od wsi, choć służyła ona 
jako zwykła cerkiew filialna 
należąca do parafii w Kłokowi- 
cach. Niestety, po wojnie mie
szkańców Berendowic wysied
lono, cerkiew rozebrano i dziś 
nikt już nie potrafi opowiedzieć 
historii tego tajemniczego 
miejsca. W lesie pozostały tyl
ko ułamki krzyży nagrobnych - 
jedyny ślad po cmentarzu ota
czającym niegdyś cerkiew.
Kolejny tajemniczy obiekt 
znajdujemy we wsi Sierakośce. 
Na jej wschodnim skraju, obok 
rozległego założenia dworskie
go wznosi się płaski kopiec o 
wysokości około 10 m i średni
cy około 50 m, zwany Mogiłą 
Tatarską. Według miejscowej 
tradycji pochowany tu został 
wódz tatarski. W centralnym 
punkcie kopca rosła prastara 
lipa, kryjąca w swych korze

niach szczątki wodza i nakry
wającą je kamienną płytę (lipę 
ścięli ponoć żołnierze radzieccy 
w 1939 r.).
Sierakośce mają najstarszą pi
saną metrykę spośród opisywa
nych tu wsi. Wiadomo bowiem, 
że Sierakośce istniały już w 
1367 r., kiedy wraz z rozległym 
dorzeczem górnego Wiaru zo
stały nadane przez Kazimierza 
Wielkiego Stefanowi Węgrzy
nowi herbu Sas. Archeolodzy 
znacznie przedłużają jej histo
rię: do przełomu er. Wielowie
kowemu osadnictwu sprzyjało 
dogodne położenie wsi: w po
bliżu rzeki Wiar i słonego źró
dła we wsi Solca (Solca).
W 1502 r. Rafał Rybotycki. 
spadkobierca Stefana Węgrzy
na, sprzedał Sierakośce woje
wodzinie ruskiej Barbarze z 
Tęczyna za 100 grzywien. W 
sto lat później wieś ta stała się 
częścią rozległych włości Mar
cina Krasickiego herbu Rogala.
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4.5. Kormanice: pozostałości zamku 
Fredrów (4) i zdewastowany bastion 
(5)
6. Kapliczka z XIX w. w miejscu zam
ku Mikołaja Wolskiego w Aksmani- 
cach
(zdjęcia: Stanisław Kryciński)

Ten wybitny człowiek, młodszy 
syn kasztelana przemyskiego 
Stanisława Krasickiego, urodził 
się około 1574 r., studiował w 
Ingolsztadzie i w Rzymie, po
tem służył w wojsku cesarskim 
pod komendą arcyksięcia Ka
rola. Gdy powrócił do rodzin
nego gniazda Krasiczyna, zo
stał w 1616 r. starostą przemy
skim i kasztelanem lwowskim. 
Był wielkim mecenasem sztuki i 
znakomitym gospodarzem 
swych dóbr. Odziedziczony po 
ojcu majątek pomnożył kilka
krotnie, dołączając do klucza 
krasiczyńskiego wiele nowych 
wsi, w tym również Sierakośce. 
Wielki majątek pozwalał mu 
na wznoszenie znakomitych 
dzieł architektury. Jemu to 
Przemyśl zawdzięcza swoją 
najpiękniejszą świątynię - koś
ciół karmelitów. Również za
mek przemyski w obecnym 
kształcie architektonicznym 
jest jego dziełem. Oczywiście 
najwięcej czasu i pieniędzy po
święcił rozbudowie i przyozdo
bieniu swojej rezydencji - zam
ku w Krasiczynie. To dzięki 
jego staraniom powstał olbrzy
mi, manierystyczny zamek, sta
nowiący obecnie jeden z naj
cenniejszych zabytków archi
tektury w Polsce. Jako dobry 
gospodarz również w najważ
niejszych miejscowościach 
swoich dóbr wybudował muro
wane dwory obronne, które 
czuwały nad bezpieczeństwem 
jego poddanych. Znajdowały 
się one w Kraśniku, Krzywczy, 
Przedzielnicy, Rokietnicy, Sie- 
rakoścach i Suszycy. Dwie z 
tych wsi leżą obecnie poza gra
nicami Polski, a los dworów nie 
jest nam znany. Z pozostałych 
czterech dworów Marcina Kra
sickiego, do naszych czasów 
dotrwał tylko jeden - właśnie 
w Sierakoścach. Jest on dość 
dobrze zachowany i choć zo
stał nieco rozbudowany, to wy- 

daje się, że zasadnicza najstar
sza część dworu zachowała się 
bez istotnych zmian. Najlepiej 
prezentuje się południowa ele
wacja z okazałymi skarpami i 
zachowaną starą kamieniarką. 
Od zachodu szpeci dwór bez- 
stylowa, piętrowa przybudów
ka. Gdy oglądałem go pięć lat 
temu, stanowił własność PGR- 
u, a w jego wnętrzu oprócz 
mieszkań znajdował się sklep i 
kurnik. Nie znany jest pierwo
tny wygląd dworu, prawdopo
dobnie zwieńczony był on re
nesansową attyką, tak typową 
dla obronnych dworów mało
polskich tego czasu. Nieśmia
łym potwierdzeniem tej hipote
zy jest kamienna sterczyna, 
wieńcząca obecnie szczyt pół
nocnego frontonu, jakby żyw
cem zdjęta z renesansowej at- 
tyki. Dwór otoczony jest pozo
stałością parku o powierzchni 
około 10 ha, z dobrze zachowa
ną piękną aleją lipową. W po
łudniowo-wschodnim narożni
ku parku widoczne są jeszcze 
relikty ziemnych umocnień.

Z kolei wieś Kormanice należa
ła do uposażenia biskupstwa 
prawosławnego w Przemyślu, 
szybko jednak zmieniła właści
ciela. W 1427 r. podkomorzy 
przemyski Franciszek Grocho
wski dostał Kormanice w spad
ku. Ród ten, wywodzący się z 
pobliskich Grochowiec i pie
czętujący się herbem Junosza, 
należał do znaczniejszych w 
ziemi przemyskiej. Kilkunastu 
przedstawicieli tego rodu spra
wowało rozliczne urzędy w 
województwie ruskim, a trzech 
z nich było nawet burgrabiami 
krakowskimi. Franciszek Gro
chowski pisał się z Kormanic i 
dal początek rodowi Kormani- 
ckich. Można przypuszczać, że 
zbudowali oni tu jakąś rezy
dencję, np. dwór obronny lub 
niewielki zamek. W 1507 r. Ka
tarzyna Kormanicka wyszła za 
Mikołaja Fredrę, wnosząc mu 
w wianie klucz kormanicki. 
Fredrom przypisuje się budowę 
tutejszego zamku, który wznie
śli prawdopodobnie w trzeciej 
ćwierci XVI., w miejscu dawnej



rezydencji Kormanickich. Za
mek ten, podobny w założeniu 
do zamku w Przemyślu, był bu
dowlą czworoboczną z cylind
rycznymi basztami w narożach. 
Była więc to budowla równa 
rozmiarami - długość założe
nia około 60 m, średnica baszty 
około 9 m - zamkom w Krasi
czynie i Przemyślu. Nieco póź
niej Fredrowie otoczyli zamek 
czworokątnymi, ziemnymi for
tyfikacjami bastionowymi. Do
jazdu do bramy zamkowej, 
znajdującej się pośrodku kurty
ny zachodniej bronił ziemny ra- 
welin. Zamek nie miał niestety 
szczęścia do kolejnych właści
cieli, którzy pod koniec XVIII 
w. przejęli go po Fredrach. Nie 
naprawiany chylił się ku upad
kowi, aż został w XIX w. pra
wie całkowicie rozebrany. Oca
lała jedynie część zachodniego, 
przebudowanego na gorzelnię 
skrzydła mieszkalnego z połud
niowo-zachodnią basztą. Po 
drugiej wojnie resztki zamku 
wraz z przyległym terenem do
stały się gminnej spółdzielni i w 
pozostałościach zamku urzą
dzono magazyn. Na początku 
lat sześćdziesiątych wyremon
towano go, ale obecnie obiekt 
ten jest w ruinie. Zawalił się 
dach nad basztą, dach nad bu
dynkiem jest bardzo zniszczo
ny, świetnie do niedawna za
chowane bastiony od strony 
zachodniej są obecnie rozko
pywane dla pozyskania żwiru, a 
dość głęboka zachodnia fosa 
służy na wysypisko śmieci. W 
1989 r. wzdłuż południowej 

kurtyny poprowadzono wykop 
pod rurociąg, niszcząc przy 
okazji mur oporowy. Obecni u- 
żytkownicy tego terenu zupeł
nie nie zdają sobie sprawy, że 
niszczą pozostałości rozległego 
założenia zamkowego z XVI- 
XVII w., które powinno być ob
jęte natychmiastową opieką 
konserwatorską.
Andrzej Maksymilian Fredro, 
kasztelan lwowski i ówczesny 
właściciel klucza kormanickie- 
go, uzyskał prawa miejskie dla 
miasteczka Fredropol, które u- 
lokował na południowo- 
wschodnim fragmencie grun
tów wsi Kormanice. Trzeba 
przyznać, że poczucie humorb 
było mocną stroną kasztelana 
Andrzeja (to chyba rodzinna 
cecha Fredrów), bowiem grani
ce miasteczka wyznaczone 
przez niego do dziś sprawiają 
mieszkańcom wiele radości. 
Konia z rzędem temu, kto pre
cyzyjnie określi, gdzie kończą 
się Kormanice a zaczyna Fre
dropol. O ile północna granica 
Fredropola biegnie wzdłuż nie
wielkiego strumienia i jest 
możliwa do ustalenia, o tyle 
granica zachodnia przebiega 
między domami. Tabliczki z 
numerami i nazwami miejsco
wości są tu poprzybijane loso
wo, a sami gospodarze nie wie
dzą czy mieszkają we wsi Kor
manice, czy w mieście Fredro
pol. Nawet w księgach wieczy
stych zdarzają się takie wpisy, 
że tę samą chałupę sprzedano 
w Kormanicach a kupiono we 
Fredropolu! Gdy wjeżdżamy 

do Kormanic od północy, mija
my ogromną tablicę „Gmina 
Fredropol wita!”. Żeby było 
dowcipniej, to władze gminy 
spowodowały całkowite zatar
cie planu urbanistycznego mia
steczka, beztrosko zabudowu
jąc rynek i jego sąsiedztwo 
szpetnymi betonowymi i bla
szanymi pudłami mieszczącymi 
sklepy, restaurację, magazyny. 
A nad tym wszystkim zdaje się 
unosić chichoczący duch ka
sztelana Fredry.

Inny duch unosi się nad Aksma- 
nicami - marszałka wielkiego 
koronnego Mikołaja Wolskie
go, twórcy okazałego aksmani- 
ckiego zamku. Antoni Schnei
der w pierwszym tomie Ency
klopedii do krajoznawstwa Ga- 
licyi tak o Wolskim pisał: „Był 
to mąż zajmujący znamienite w 
dziejach Polski miejsce, dbają
cy o dobro ojczyzny a przytem 
o wzrost i polepszenie ekono
mii krajowej. On wystawił ist
niejący dotąd w tern miejscu 
dosyć okazały pałac, czyli za
mek, jak go podówczas nazy
wano, oraz słynne zabudowa
nia gospodarskie, po których 
dziś mało śladu pozostało. Za
mieszkując często w Aksmani- 
cach czynił tu rozmaite próby z 
rękodzieł i chemii”.

Z zamku w Aksmanicach do 
dnia dzisiejszego nie zostało 
absolutnie nic. Na terenie zało
żenia zamkowego stoją nowe 
zabudowania spółdzielni rolni
czej. Ziemia kryje zapewne 
jego fundamenty, ale nikt do

tychczas nie prowadził tu ba
dań archeologicznych.
Pomiędzy Aksmanicami a Sie- 
rakoścami przycupnęła u pod
nóża zalesionego grzbietu ma
leńka wieś Solca, wspominana 
już wcześniej z racji istniejące
go na jej terenie słonego źródła 
i tajemniczego kopca. Osada 
przy słonym źródle istniała za
pewne od bardzo dawna, ale 
pierwsza pisana wzmianka o 
tej wsi pochodzi z końca XIV 
w., gdy weszła w skład włości 
rybotyckich nadanych przez 
Kazimierza Wielkiego Stefano
wi Węgrzynowi herbu Sas. 
Władysław Jagiełło, doceniając 
wartość soli, odebrał Solcę Ry- 
botyckim i przyłączył do kró- 
lewszczyzn. Jego syn, Kazi
mierz Jagiellończyk, potwier
dzając uposażenie kościoła Św. 
Trójcy w pobliskim Krasnopo
lu (obecnie Niżankowice), do
dał do niego jeszcze 20 beczek 
soli rocznie z tutejszej saliny, 
zwanej ówcześnie „żupa Soli”. 
Źródło w Solcy eksploatowano 
na skalę przemysłową do 1774 
r., kiedy Austriacy zlikwidowali 
tutejszą żupę. Słone źródło słu
żyło ludziom nadal, szczególnie 
w ciężkich czasach wojen.
Wszystkie te ślady lokalnej his
torii wydają się martwe i nie
wiele mówiące dzisiejszym 
mieszkańcom tej ziemi. Ale 
właśnie suma takich lokalnych 
dziejów różnych zakątków 
kraju formuje historię całego 
narodu.

Stanisław Kryciński

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

MAŁY SŁOWNIK 
OCHRONY ZABYTKÓW

M. Kurzątkowskiego
JESZCZE DO NABYCIA W WYDAWNICTWACH ODZII!

Jest to pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o zabytkach, ich ochronie i organizacji Zamówienia 
prosimy kierować pod adresem Wydawnictw ODZ 00-052, Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 
nr 18, tu również odbywa się sprzedaż (poniedziałki, środy, piątki, w godz. 9.00-14.00).
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Zatrzymane 
w czasie

Założenie na planie owalu, z u- 
licami biegnącymi wzdłuż ob
ronnych murów, łączącymi się 
następnie z ulicami prowadzą
cymi do prostokątnego rynku. 
Taki układ urbanistyczny za
chował się niemal nienaruszony 
od XIII—XIV w., kiedy Moryń - 
kilkutysięczne dziś miasteczko 
na Pomorzu Zachodnim - zo
stał rozplanowany i otrzymał 
prawa miejskie.

Pierwsza wzmianka o Moryniu 
pochodzi z 1265 r. - szlachcic 
Otto z Barmenstede zrzekł się 
wówczas praw do patronatu 
nad moryńskim kościołem na 
rzecz klasztoru w Uckermiinde. 
W 1352 r. margrabia Ludwig 
założył tu mennicę i prawdopo
dobnie w tym właśnie czasie 
Moryń otrzymał prawa miej
skie, łącznie z prawem do sta-

Zabudowę starego Morynia 
stanowią przede wszystkim 
parterowe, podpiwniczone 
domki z mieszkalnymi podda

szami. Ustawione jeden obok 
drugiego, stykające się szczyta
mi, tworzą zwarty ciąg zabudo
wy ulic. Wznoszono je w XIX i 
na początku XX w. z cegły 
bądź też w tradycyjnym syste
mie ryglowym. Za ich fasadami 
często kryją się podwórka, za
budowania gospodarcze i o- 
gródki. Wśród takiej zabudowy 
rzadkością są okazalsze kamie
nice, np. przy ul. Kościuszki, 
które zostały wzniesione za

pewne w drugiej połowie XIX 
w. i wyróżniają się swoją neo- 
renesansową dekoracją. Z kolei 
dom przy ul. Rynkowej ma trzy 
kondygnacje, zbudowany zo
stał z czerwonej cegły, w stylu 
architektury berlińskiej. Ufun
dował go w pierwszej połowie 
XIX w. prawnik Chrystian Fry
deryk Koch z przeznaczeniem 
na zakład wychowawczy dla 
dzieci ubogich. Osobę fundato
ra do dziś upamiętnia stojący

nowienia sądów. Po 1350 r. 
wzniesiono na północ od mia
sta duży zamek, który jednak 
pod koniec wieku był już zbu
rzony. W latach 1402-1455 
Moryń wraz z całą Nową Mar
chią znalazł się pod panowa
niem zakonu Krzyżackiego. W 
1433 r. zniszczony został przez 
wojska polskie walczące z 
Krzyżakami. Potem pozosta
wał w rękach prywatnych, był 
także własnością zakonu joan- 
nitów (1557), powrócił do Bran
denburgii iw 1701 r. wraz z nią 
wszedł w skład państwa pru
skiego, potem (1871) - zjedno
czonej Rzeszy Niemieckiej. Po 
ostatniej wojnie Moryń znalazł 
się w granicach Polski; ludność 
niemiecka uciekła lub została 
deportowana, a w mieście osa
dzono repatriantów z ziem za
bużańskich, głównie z okolic 
Lwowa i Stanisławowa.

1. ,Moryń otaczają kamienne mury z 
XIII—XIV w., obniżone w XIX w.
2. Zachowana północna brama miej
ska z XIV w.
3.4.5. Uliczki Morynia: Szopena (3). 
Dojazdowa (4). Kościuszki (5) z wi
doczną na pierwszym planie kamie
nicą neorenesansową z drugiej poło
wy XIX w
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przed frontem budynku pom
nik z jego popiersiem. Obecnie 
znajduje się tu Dom Pomocy 
Społecznej dla dzieci upośle
dzonych, prowadzony przez 
siostry samarytanki.

W najwyższym punkcie miasta 
wzniesiono w trzeciej ćwierci 
XIII w. romański kościół. W 
XVI w. przeszedł on w ręce 
protestantów i jako zbór do
trwał do 1945 r. Po 1 grudnia 
1945 r. został rekoncyliowany, 
a 1 czerwca 1951 r. erygowano 
tu parafię Św. Ducha. Kościół 
przetrwał bez większych zmian 
do czasów obecnych, nie licząc 
dobudowy kaplicy od południa 
w XV w. i rozebrania zakrystii. 
Jest to duża romańska trójna- 
wowa pseudobazylika z grani
towej kostki, z barokową wieżą 
od zachodu, w górnej partii 
drewnianą, wzniesioną w 1756 
r. W nader skromnym wnętrzu 
zwraca przede wszystkim uwa
gę piękna barokowa ambona z 
1711 r. zdobiona figurami czte
rech ewangelistów, dzieło sny
cerza Heinricha Bernharda 
Hottenkesella. Do niedawna 
jeszcze widoczne były w nawie 
głównej podmalówki piętna- 
stowiecznych fresków, niestety 
zamalowane przy odnawianiu 
kościoła.

Na północ od miasta, na wysu
niętym w jezioro cyplu, po 1350 
r. wzniesiono zamek. Była to 
forteca o średnicy około 65 m, 
otoczona murem z kamienia i 
fosą. W jej obrębie znajdowało 
się kilka murowanych budowli. 
Dzisiaj resztki ruin warowni 
porastają gęsto drzewa i krza
ki, tak że trudno dostrzec zary
sy dawnej twierdzy. Znacznie 
lepiej zachowała się wieża sy
tuowana na zachód od miasta, 
jest to ośmioboczna, dwukon
dygnacyjna budowla, wzniesio
na - podobnie jak zamek i koś
ciół - z kamienia. Powstała za
pewne w XV w. i mimo że nie 
widać dziś żadnych umocnień 
ani obwarowań, pełniła z pew-
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6. Fragment rynku
7. Ulica Szkolna i wieża kościota
8. Obronna wieża mieszkalna z XV w.

(zdjęcia: Robert Pasieczny)

nością funkcję mieszkalnej wie
ży obronnej.

Życie mieszkańców Morynia 
jak przed wiekami koncentruje 
się na uprawie ziemi i przetwa
rzaniu jej płodów. Do dziś dzia
łają powstałe w XIX w. młyn, 

masarnia i mleczarnia. Budowa 
w XIX w. linii kolejowej Ko- 
strzyń-Szczecin oraz stacji ko
lejowych w Witnicy (1877) i 
Przyjezierzu-Moryniu (1892) 
miała nadać miejscowości po
łożonej w atrakcyjnej okolicy 
charakter letniskowy, ożywić 

życie jej mieszkańców. Jak do 
tej pory - to się nie udało. Nie 
pomogła także powojenna ro
zbudowa miasta poza murami 
obronnymi. Moryń nadal spra
wia wrażenie, że nic się tu nie 
zmienia. W tym wypadku nie 
jest to zarzut - miasteczko jest 

zadbane, kolorowe i - co naj
ważniejsze - zachowało do dzi
siaj „ludzki wymiar”. Oby jak 
najwięcej małych miast zabyt
kowych miało właśnie takie ce
chy!

Robert Pasieczny
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

If
±\j!imy

Umiejętność wyrabiania kili
mów posiadano już w starożyt
ności w krajach kultury egip- 
sko-helleńskiej nad Morzem 
Śródziemnym, w Azji Środko
wej i na ziemiach późniejszej 
Ukrainy. W pierwszych wie
kach naszej ery technika kili
mowa uprawiana była w Persji, 
Anatolii, Turkmenii, na Kauka-

1. Kilim ludowy z XX w.
2. Kilim dworski z XVIII—XIX w. 

zie, w Ameryce, zaś od wczes
nego średniowiecza prawie w 
całej Europie południowo- 
wschodniej oraz w krajach 
skandynawskich.
W życiu i w obrzędach naszych 
przodków kilimy zajmowały 
poczesne miejsce jako przed
mioty niezbędne - zarówno u- 
żytkowe, jak i luksusowe. Słu
żyły jako pościel w warunkach 
obozowych i w izbach kar
czemnych, jako nakrycia law, 
skrzyń, stołów (pawłoczniki, 

łyżniki) oraz dekoracja ścian i 
podłóg w domostwach i namio
tach (kowry). W dworach szla
checkich na kilimach zawiesza
no najcenniejsze egzemplarze 
familijnego rynsztunku, a czę
sto także kaplerz czy ryngraf z 
wizerunkiem Bogarodzicy. Na 
wielkie uroczystości, śluby i po
grzeby w rodzinach dziedziców 
i możnych kolatorów dekoro
wano kilimami kościoły - kła
dziono cenniejsze wyroby 
wschodnie na stopnie ołtarza, 
stalle, parapet kazalnicy. Na ki
limie często brano śluby w 
cerkwi (wesilni), pokrywano 
nim trumnę (potrumnyky, zwy
kle o białym tle), a czasem też 
zawijano w niego zmarłego na 
wieczny spoczynek. Dla ludu 
kilim stanowił wysoko ceniony 
i szanowany przedmiot zbytku, 

bardzo niechętnie sprzedawa
ny. Najczęściej należał do wia
na córki, ofiarowywany też by
wał do kościoła czy cerkwi na 
zaścielenie stopni ołtarza. 
Nowe kilimy wieśniacy prze
chowywali starannie w skrzyni 
i wyjmowali je tylko przy 
szczególnie ważnych okazjach 
(głównie na śluby i pogrzeby), 
używając na co dzień starych i 
podniszczonych. U muzułma
nów obok kosztownych ko
bierców także małe kilimy 
funkcjonowały jako modlitew
niki. W Turcji, Persji i na Kau
kazie małe dziewczynki wyra
biały własnoręcznie swoje kili
my wyprawne.
Kilimy są grubymi, sztywnymi i 
gęstymi dwustronnymi wyro
bami wzorzystymi o ziarnistej 
fakturze. Przeważnie czysto
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wełniane albo o osnowie lnia
nej czy bawełnianej, konopnej, 
a wątku zawsze wełnianym, 
wykonane techniką grzebyko
wą lub płochową, splotem kili
mowym, z zastosowaniem spe
cjalnych sposobów struktural
nego zestawiania barwnych 
wątków, o budowie ciasnej, ze 
szparami pionowymi lub z zyg
zakowatą linią drobnych szpa
rek. Kilim ma osnowę całkowi
cie ukrytą pod różnobarwnymi, 
gęsto zbijanymi nićmi wątku, 
które tworzą kolorową płasz
czyznę kompozycji. Nici wąt
ków poszczególnych barw 
przeplatają się tylko z częścią 
nici osnowy na przestrzeniach 
określonych plam barwnych, 
krótkimi odcinkami. Lewa stro
na kilimu jest gładka i taka 
sama jak prawa.

Wzory i barwy kilimów są bar
dzo różnorodne, zwykle cha
rakterystyczne dla danych rejo
nów i krajów. Występuje głów
nie ornament geometryczny 
(pasiasty, zębaty, zygzakowaty, 
wzory gwiazd, sześcioboków, 
rautów) i roślinny, traktowany 
naturalistycznie, stylizowany 
lub zgeometryzowany (gałązki 
kwiatowe, krzaczki, palmety, 
drzewka, bukiety, liście, wieńce, 

girlandy, wazony i kosze z 
kwiatami). Czasem używane są 
figury ludzi, ptaków i zwierząt, 
także inicjały, herby, sygnatury. 
Podobnie jak kobierzec, kilim 
ma pole środkowe, ramującą 
go bordiurę, niekiedy fartuchy 
kilimowe i frędzle - proste lub 
ozdobnie wiązane. Kompozy
cja pola środkowego ma układ 
swobodny, medalionowy, ra
portowy, a czasem nawet naś
laduje typy i wzory kobierców 
(np. kilimy perskie, tureckie) 
czy opiera się na transpozycji 
ornamentyki kaukaskiej, per
skiej, tureckiej i zachodnioe
uropejskiej sztuki barokowego 
tkactwa wzorzystego i haf- 
ciarstwa.

Motywy, ich rysunek, kolory
styka, a także technika wyko
nania kilimu decydują o jego 
przynależności do określonej 
grupy (kilimy wschodniomało- 
polskie, ukraińskie, podolskie, 
połtawskie, załozieckie, buko
wińskie, karamani, sziraz, sen
ne). Smak artystyczny wskazu
je jego pochodzenie warsztato
we, stąd też używa się określeń: 
kilimy ludowe, pańskie czy 
dworskie, manufakturowe, rę
kodzielnicze (XX w.). Kilim - 
niezależnie od pochodzenia - 

cechuje prostota techniki, która 
barwą i fakturą nadaje mu spe
cyficzny urok i popularność. 
Swoista wykwintność kilimu 
niegdyś nobilitowała dom i 
wpisywała się w obyczaj i kul
turę narodową.
Pod koniec XIX w., na fali prą
dów badawczych sztuki dawnej 
i historii, wypłynęły nowe zain
teresowania starożytnicze, za- 
bytkoznawcze i etnograficzne, 
w orbicie których znalazło się 
też rzemiosło artystyczne, 
zwłaszcza zaś kilimkarstwo i 
tkactwo wschodnich rubieży 
Rzeczypospolitej. Powstały 
wówczas: kilimkarnia i szkoła 
w Oknie (W. Fedorowicza w 
1886 r.), kilimkarnie w Jełe- 
niówce (Chanenków) i w Dech- 
tiarach (ziemstwa połtawskie- 
go), a na początku XX w. za
częły działać pracownie pry
watne (np. w Czernihowie) i 
warsztaty wyrabiające kilimy 
(np. w Zakopanem, Krakowie, 
Henrykowie), nawiązujące 
wzornictwem do dawnych pol
skich tradycji.

Marta Michałowska

Technika grzebykowa - daje 
miękki, łagodny rysunek i swo
bodę kierunku tkania zależnie 
od konturu wzoru. Wątki 
wprowadzane i wplatane nie
koniecznie zupełnie prostopad
le do osnowy, faliście i krzywo, 
tworzą tzw. pagórki, przycze- 
sywane specjalnym grzebie
niem na małych odcinkach sze
rokości kilimu.
Technika płochową - daje 
sztywniejszy, uproszczony i 
zgeometryzowany ornament i 
poziome warstwy tkania przez 
całą szerokość kilimu. Wątki 
wprowadzane i wplatane pro
stopadle do osnowy, następnie 
przybijane płochą na całej sze
rokości kilimu.
Splot kilimowy - przeploty ni
tek wątku z nićmi osnowy wy
konane w porządku płócien
nym czyli w układzie szachow
nicowym, lecz bardzo mocno 
dobijane do siebie; o wyraźnie 
widocznych szerokich pokry
ciach wątkowych, tworzących 
ziarnistą fakturę. Inaczej mó
wiąc - nitki wątku pokrywają 
parzyste nitki osnowy i prze
biegają pod nieparzystymi ni
tkami osnowy i potem odwrot
nie, zupełnie jak w najprost
szym splocie płóciennym, ale 
na skutek silnego dobijania 
wątku splot jest bardzo gęsty, a 
osnowa niewidoczna.
Bordiura - ozdobny pas obra- 
mujący tkaninę.
Raport - wzór lub splot tkacki 
powtarzający się na całej dłu
gości albo szerokości tkaniny.
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Zanim wejdziesz 
na schody...

Coraz więcej poznańskich ka
mienic z przełomu XIX i XX w. 
odzyskuje dawny wygląd, nie
stety, tylko z zewnątrz. Odno
wione fasady sprawiają dobre 
wrażenie, które pryska jednak 
po wejściu do sieni. Opisywane 
już w „Spotkaniach z Zabytka
mi” (nr 3. 1990 i 1, 1991) kafelki 
i malowidła należą do wyjąt
ków, znacznie częściej trafiamy 
na brudne i odrapane ściany, 
obtłuczone stiuki, a wrażenia 
węchowe są dalekie od przy
jemnych.
Resztkami dawnej świetności 
bywają schody - niekiedy ze 
stopniami artystycznie odlany
mi z żeliwa, i ich balustrady z 
ozdobnymi, choć często nie
kompletnymi tralkami. Bardzo 
interesujący jest na ogół pier
wszy słupek balustrady scho
dów, wyraźnie odbiegający wy
glądem i wielkością od następ
nych. Niekiedy interesujące też 
bywa zakończenie (czy raczej 
„zapoczątkowanie”) poręczy - 
nawet bardzo prosta i skromna 
balustrada miewa je bogato 
zdobione. Jeżeli na klatkę scho
dową wchodzi się nie osobnym 
wejściem („wejściem dla pańs
twa”), lecz bezpośrednio z du
żej bramy wjazdowej, wtedy 
najczęściej na półpiętro prowa
dzą schody bez żadnych ozdób. 
Dopiero od półpiętrowego po
destu wchodzimy na schody o 
bardziej reprezentacyjnym wy
glądzie; ich balustrady zaczy
nają się od ozdobnych słup
ków: metalowych - odlewa
nych z żeliwa lub kutych z pła
skowników, najczęściej jednak 
drewnianych, choć natrafiłem 
też na egzemplarz drewniano- 
metalowy.
Słupki te mają wysokość 1,5-2 
m, ale bywają też znacznie

1. Skromna balustrada z ozdobnym 
zakończeniem (ul. Głogowska 84)
2. W tym budynku reprezentacyjne 
schody zaczynają się na półpiętrze 
(ul. Długa 18)
3. Słupek żeliwny; widać jednocześ
nie ładne żeliwne schody (ul. Ogro
dowa 15)
4. Słupek kuty z płaskowników, po
dobnie jak cała balustrada (ul. Sze
wska 10)

wyższe, dochodzące - jak ko
lumny - aż do sufitu. Na ogół 
występują słupki w kształcie 
bryły obrotowej, choć są też 

prostopadłościenne, o niekiedy 
bardzo zróżnicowanym i wy
myślnym przekroju podłuż
nym, często z rzeźbionymi fra
gmentami płaskimi. Zwieńcze
nia słupków stanowią najczęś
ciej: kule, elipsoidy, żołędzie, 
poziome płaszczyzny (można 
było na nich np. postawić lam
pę), zdarzają się też zakończe
nia wyobrażające płomień zni
cza. Znalazłem dwa słupki 

przedstawiające zwierzęta - 
przy ul. Piaskowej 2 jest to sto
jąca na głowie ryba, a w sece
syjnej kamienicy przy ul. Św. 
Marcin 69 nie tylko pierwszy 
słupek, ale również słupki na 
zakrętach zwieńczone są gło
wami lwów (większość z nich 
uszkodzona). Rzeźby lwich 
głów powtarzają się również w 
kilku różnych wersjach na za
kończeniach poręczy, lecz
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5. Metalowy słupek (ul, Matejki 67)
6. Stupek drewniano-metalowy (ul. 
Ogrodowa 3)
7. Słupek-filar (ul. Ogrodowa 18)
8. Przykład słupka o przekroju 
kwadratowym (ul. Krakowska 25)
9. Słupek w kształcie ryby (ul. Pia
skowa 2)
10. Ten lew zachował się w stosun
kowo dobrym stanie (ul. Św. Marcina 
69)
11. Głowa smoka (plebania przy ul. 
Kościelnej 3)
12. Słupek zwieńczony płonącym 
zniczem (pl. Bernardyński 1)

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)
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wbrew pozorom nie są to rzeź
by w drewnie. Jedna z lwich 
główek była uszkodzona, co 
pozwoliło ujawnić, że została 
odlana z gipsu i pomalowana 
brązową farbą, taką jak cała 
poręcz.
Na załączonych fotografiach 
widać przy okazji tragiczny 
stan klatek schodowych. Ostat
nie znaczne podwyżki czyn
szów właściciele kamienic uza
sadniają wysokimi kosztami re
montów. Czy zabiegi te przy
wrócą dawną świetność sie
niom? A jeżeli tak, to na jak 
długo? Ich dotychczasowy stan 
spowodowany jest nie tylko 
brakiem konserwacji, ale rów
nież umyślnymi zniszczeniami. 
Są one, jak również brud, jesz
cze bardziej widoczne, gdy sta
nowią tło dla wyglądającego 
jak kwiatek przy kożuchu - 
przeładowanego ozdobami 
słupka.

Aleksander Stukowski
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Lista Światowego Dziedzictwa

Francja (i)

W prezentacji zabytków z Listy 
Światowego Dziedzictwa dziś kolej 
na Francję. Została ona sygnatariu
szem „Konwencji w sprawie ochro
ny światowego dziedzictwa kultu
ralnego i naturalnego” już w 1975 r. 
Z uwagi na dużą liczbę obiektów 
wybranych spośród bogatego do
robku kulturalnego kraju i wpisa
nych na Listę przedstawimy je w 
dwóch częściach; część druga w na
stępnym numerze.

Wersal - zespół pałacowo-ogrodo- 
wy. Tej wspaniałej rezydencji kró
lewskiej poświęcimy nieco więcej u- 
wagi. Stała się ona wzorem siedziby 
monarszej i stanowi zarazem naj
okazalszy przykład francuskiego 
baroku.
Zaczątkiem założenia był zameczek 
myśliwski Ludwika XIII, lecz okres 
świetności i rozkwitu Wersalu łączy 
się z postacią Ludwika XIV. Nadzór 
nad rozbudową pałacu sprawował 
wówczas Charles Le Brun, kierując 
zespołem najwybitniejszych arty
stów i projektując osobiście wystrój 
niektórych wnętrz. Budowę realizo
wano w kilku etapach. Prace rozpo
czął architekt Louis Le Vau, wtapia

jąc pałacyk myśliwski w bryłę no
wej rezydencji. Dziedziniec Marmu
rowy dawnego pałacyku (Cour de 
Marbre) otoczył trzema pawilona
mi: dwoma kolejnymi budynkami 
zamknął teren następnego, większe
go dziedzińca, nazwanego Króle
wskim (Cour Royale); wreszcie naj
większy, zewnętrzny dziedziniec, 
zwany Dziedzińcem Ministrów 
(Cour des Ministres), odgrodził od 
miasta okazałą kratą metalową. Ro
boty nad ukończeniem elewacji o- 
grodowej przerwano w 1675 r. z po
wodu śmierci architekta. Prace 
wznowiono pięć lat później, kiedy 
to kierownictwo nad budową pała
cu i całego założenia objął słynny 
Jules Hardouin-Mansart. Wówczas 
w ogromnym ryzalicie środkowym 
rezydencji powstała Galeria Lu
strzana (sala o długości 73 m, szero
kości 13 m i wysokości 10 m) z 17 
gigantycznymi oknami i tylomaż 
zwierciadłami, identycznymi w wy
miarach i kształcie, na ścianie prze
ciwległej. Z tego samego okresu po
chodzą dwa inne pomieszczenia: 
Salon Wojny i Salon Pokoju. Nad 
wystrojem tych wnętrz czuwał oso
biście Charles Le Brun. W 1682 r. do 

ryzalitu środkowego od strony o- 
grodu Mansart dobudował jeszcze 
dwa skrzydła. Tym sposobem roz
piętość elewacji ogrodowej osiąg
nęła prawie 580 m.
W pałacu zachowały się bogato de
korowane wnętrza w stylach: Lud
wika XIV (apartamenty królewskie 
oraz wspomniane Galeria Zwier
ciadlana, Salony Wojny i Pokoju), 
Ludwika XV (gabinet króla), Lud
wika XV! (Petit Apartement) i em- 
pire’u. Część pomieszczeń przezna

czono na powstałe w 1837 r. mu
zeum historii Francji.

Do północnego skrzydła pałacu, za
kończonego budynkiem opery 
(wzniesionej w latach 1753-1770 
przez Jacquesa Ange’a Gabriela), 
przylega kaplica pałacowa. Jest to 
jedna z najświetniejszych świątyń 
tego typu, łącząca tradycje goty
ckiej konstrukcji z klasycyzmem 
wnętrza. Jej autorem jest Mansart, a 
budowę ukończył w 1710 r. Robert 
de Cotte.

1. Rozmieszczenie obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa we 
Francji
2. Plan założenia patacowo-parkowego w Wersalu: 1 - place d'Armes i dzie
dzińce, 2 - stajnie królewskie, 3 - basen Neptuna, 4 - Aleja Wodna, 5 - parter 
wodny, 6 - oranżeria, 7 - staw Szwajcarów, 8 - basen Latony, 9 - boskiet 
królowej, 10 - Aleja Królewska, 11 - ogród króla, 12 - basen Apollina, 13 - 
wielki kanał
3. Dziedziniec Królewski z pomnikiem Ludwika XIV
4. Widok na pałac wersalski od strony założenia ogrodowego
5.6. Fragmenty założenia ogrodowego
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Park wersalski, zajmujący powierz
chnię 16 km2 i założony według za
sad francuskiego stylu ogrodowego 
przez architekta Andre Le Notre’a, 
należy do najpiękniejszych na świę
cie. Oś założenia stanowi Aleja 
Królewska, poprzecinana licznymi 
alejkami, krzyżującymi się i zamy
kającymi symetryczne kwatery par
kowe, ozdobione licznymi kamien
nymi rzeźbami, altanami, basenami i 
fontannami. Ze środkowego wod
nego basenu wyłania się rzeźba A- 
pollina jadącego na czterokonnym 
rydwanie. W parku, w pobliżu pała
cu, stanęła oranżeria (1681-1686) 
Mansarta. Znacznie dalej, w pół
nocnej części ogrodu usytuowane 
są dwa pałace: Grand Trianon, zbu
dowany w latach 1687-1688 rów
nież przez Mansarta, i Petit Tria
non, wzniesiony w latach 1762-1764 
przez J. A. Gabriela (przeznaczony 
dla pani de Pompadour) oraz słynna 
sentymentalna „wioska” Marii An
toniny założona w latach 1782-1786 
przez Richarda Mique.
Założenie wersalskie, chętnie i licz
nie odwiedzane przez turystów z 
całego świata, w opinii mieszkań
ców Francji uchodzi za najcenniej
szy pomnik narodowy.

Amiens - katedra Notre-Dame. 
Jest to największa i jedna z najpięk
niejszych budowli gotyckich we 
Francji. Powstała w latach 1220— 
1270. Jej autorami byli architekci 
Robert Luzarches oraz Thomas de 
Cormon z synem Renaud. Budowę 
katedry kontynuowano do XVI w. 
W latach 1849-1874 została odre
staurowana przez Eugene Emma- 
nuele Viollet-le-Duca. Jest to trój- 
nawowa bazylika (dł. 143 m, wys. 
nawy głównej 42,3 m) z trójnawo- 
wym transeptem i wydłużonym pre
zbiterium z obejściem, wieńcem 
kaplic promienistych i kaplicą NMP 
na osi. Obfitość linii dekoracyjnych 
na zewnątrz budowli jest zapowie
dzią ostatniej fazy późnego gotyku 
- gotyku płomienistego. W dwuwie- 
żowej fasadzie bazyliki umieszczo
ne są trzy bogato rzeźbione portale. 
Głównym elementem dekoracyj
nym fasady są posągi królów (22) i 
wielka rozeta. W południowej częś
ci transeptu znajduje się słynna 
czternastowieczna rzeźba NMP 
(Vierge Dorće). Bogaty wystrój 
wnętrz katedry zawiera m.in. stalle 
z początku XVI w., osiemnasto
wieczne kraty oraz liczne rzeźby i 
nagrobki.
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Arc-et-Senans - królewskie żupy 
solne. Zrealizowano tu częściowo 
jeden z pierwszych projektów i- 
dealnego miasta przemysłowego. W 
latach 1774-1779 Claude Nicolas 
Ledoux zaprojektował zespół urba
nistyczny dla salin królewskich w 
Chaux. Architekt, uważany za jed
nego z najbardziej oryginalnych 
twórców XVIII w. i prekursora ar
chitektury nowoczesnej, nadał 
miastu plan kolisty. W części cen
tralnej umieścił budynki zarządu sa
lin, co zostało częściowo zrealizo
wane. Wzniesione pawilony cechuje 
surowa, silnie uproszczona bryła ar
chitektoniczna, nawiązująca do an
tyku. Natomiast nie zrealizowane 
zostały budynki o przeznaczeniu so
cjalnym.

Arles - zabytki rzymskie i romań
skie. W tym mieście, w starożytnoś
ci zwanym Arelatum i od II w. p.n.e. 
będącym we władaniu rzymskim, 
zachowały się ruiny monumenta
lnych budowli z tej epoki. Z końca I 
w. p.n.e. pochodzi teatr z zachowa
nym murem okrężnym. Amfiteatr, 
powstały w epoce Augusta, był 
przede wszystkim miejscem walk 
dzikich zwierząt, o czym świadczy 
wysokość muru otaczającego arenę. 
Termy, pochodzące z czasów Kon
stantyna (IV w.) i należące do naj
większych w cesarstwie, zachowały 
się jedynie w fundamentach. W Ar

les znajdują się również ruiny forum 
i murów obronnych z wieżami, a na 
znanym cmentarzu Aliscamps mo
żemy oglądać liczne rzeźbione sar
kofagi rzymskie i starochrześcijań
skie oraz dwunastowieczny kościół 
St-Honorat z fragmentami karoliń
skimi. Romański kościół Saint- 
Trophime należy do najpiękniej
szych w rejonie. Jest to trójnawowa 
bazylika, budowana głównie w XI i 
XII w. (jedynie chór pochodzi z wie
ku XV), z wysoką nawą, flankowaną 
przez wąskie, przesklepione nawy 
boczne. Bogato rzeźbiony portal, 
powstały w XII w., zdobią postacie 
świętych umieszczone między ko
lumnami, figuralny fryz oraz pła
skorzeźbiony tympanon. W przyle
gającym do kościoła krużganku 
znajdują się dwie romańskie galerie 
(XII w.) z bogatą dekoracją rzeź
biarską.

Chambord - zamek i park. Mieści 
się tu znany zamek renesansowy z 
okazałym założeniem ogrodowym 
- jeden z największych i najpięk
niejszych w grupie zamków nad 
Loarą. Plany budowli sporządził 
Włoch - Domenico da Cortona. 
Projekt realizowali Francuzi: Jac
ques i Denis Sourdeau oraz Pierre 
Nepveu zw. Tringueau. Prace roz
poczęte w 1519 r. były kontynuowa
ne jeszcze za panowania Henryka 
II. Całość ma jeszcze cechy goty

ckie, z centralnym donżonem, o- 
krągłymi wieżami narożnymi i mu
rem obronnym. Dekoracja jest już 
renesansowa, szczególnie charakte
rystyczna na środkowej, monumen
talnej klatce schodowej o dwóch 
spiralnych biegach, zawieńczonej 
piękną latarnią (o wysokości 32 m), 
oraz w górnej partii budowli, gdzie 
nagromadzono bogato rzeźbione 
lukarny, szczyty, wieżyczki i 365 ko
minów. Wszystko to nadaje zamko
wi bardzo malowniczą sylwetę. Ba
dając dzieje Chambord, natrafiamy 
na polski akcent: w latach 1724- 
1733 na zamku rezydował Stanisław 
Leszczyński.

Chartres - katedra Notre-Dame, 
Budowano ją w latach 1194-1260, 
pozostawiwszy z dawnej, spalonej 
w 1194 r. katedry romańskiej tylko 
fasadę zachodnią (datowaną na 
1135 r.), wieżę południową i wspa
niałą kryptę (IX-XI w.). Nowa ka
tedra jest ogromną, trójnawową ba
zyliką z trójnawowym transeptem, 
chórem z obejściem i promienistymi 
kaplicami i z dwuwieżową fasadą 
zachodnią (północna iglica pocho
dzi z lat 1507-1513). Katedra impo
nuje rozmiarami. Nawa główna, z 
nawami bocznymi, jest szersza niż 
we wszystkich pozostałych kated
rach francuskich, a jej wysokość 
wynosi 37 m. Transept i prezbite
rium, otoczone podwójnym obejś-

7. Galeria Lustrzana
(zdjęcia: 5,6 - Ewa A, Kamińska, rys. 
Bolesfaw Kobielski)

ciem, są znacznie rozbudowane w 
stosunku do nawy głównej. Mimo 
to cała budowla zachowuje uderza
jącą lekkość i rytm. W Chartres po 
raz pierwszy udało się zmniejszyć 
ciężar materii budowlanej. Dzięki 
sprawnemu systemowi łuków przy
porowych w trzech kondygnacjach 
mur ustępuje tu miejsca przeszklo
nym oknom i rozetom. Wielką o- 
zdobą katedry jest bogata dekora
cja rzeźbiarska. W latach 1145— 
1155 powstał Portal Królewski w 
fasadzie zachodniej, zasługujący w 
pełni na miano arcydzieła. Z okresu 
późniejszego pochodzą gotyckie 
przedsionki - południowy i północ
ny - każdy z trzema portalami oraz 
późnogotycka kamienna ścianka 
pomiędzy chórem a obejściem, za
częta przez Jeana de Beauce w 1514 
r. W katedrze w Chartres mieści się 
również najwspanialszy we Francji 
zespól witraży. Część z nich po
wstała w XII w. i pochodzi ze spalo
nej katedry romańskiej, natomiast 
większość - to witraże wykonane w 
latach 1200-1235.

Ewa Kędzierska

W opracowaniu wykorzystano: A. 
Dulewicz, Słownik Sztuki Francu
skiej, Warszawa 1981: J. P. Cou- 
choud, Sztuka francuska, t. I. II, 
Warszawa 1981.
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Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (2)

Tak postępować nie wolno

Aby ustalić podstawowe kano
ny postępowania obowiązujące 
każdego zbieracza, posłużymy 
się konkretnymi przykładami. 
Znajdujemy lub dostajemy sta
lowy bagnet z okresu drugiej 
wojny światowej, silnie skoro
dowany, ze zbutwiałą jedną z 
drewnianych nakładek rękojeś
ci. Co niecierpliwsi kolekcjone
rzy uzbrojeni w pilnik, papier 
ścierny i tarcze szlifierskie 
przystępują natychmiast do a- 
taku - ostrze bagnetu zostaje 
zdarte, traci swój charaktery
styczny pierwotny kształt i pro
fil, ale za to znikają również 
wszelkie ślady korozji. To nic, 
że bagnet jest teraz cieńszy i 
zupełnie bezkształtny, ale lśni 
zupełnie jak nowy. Potem przy
chodzi kolej na drewniane o- 
kładki. Beztrosko wymienia się 
śruby na nowe, takie jakie są 
pod ręką, i nimi mocuje się 
świeżo wystrugane nakładki. 
Jeszcze tylko trochę politury 
czy lakieru i dzieło jest skoń
czone.
Powiedzmy otwarcie: takie po
stępowanie jest po prostu bar
barzyństwem. Co z tego, że 
bagnet jest teraz czysty i błysz
czący? Przecież stracił swój 
kształt, a przez beztroską prze
róbkę przestał być autentyczny. 
Tak postępować nie wolno. Ale 
z drugiej strony również nie 
wolno świeżo wykopanego z 
ziemi bagnetu tylko trochę o- 
czyścić z piasku i powiesić na 

ścianie. W ten sposób wydali
byśmy na niego wyrok śmierci, 
bo nie powstrzymane procesy 
korozyjne w niedługim czasie 
zniszczyłyby nasz bagnet cał
kowicie.

Inny przykład. Stajemy się po
siadaczami posążka Buddy i 
miedzianego garnka. Cały po
sążek pokrywa zielonkawonie- 
bieski nalot zwany patyną, a 
garnek jest sczerniały, okopco
ny i pokryty zielonkawymi pla
mami.
Wytrawienie w kwasach paty
ny i oczyszczenie posążka do 
połysku byłoby gorszącym 
wandalizmem. Bo właśnie ten 
zielonkawoniebieski nalot z 
czasem samoczynnie powstają
cy na wyrobach brązowych na- 
daje im szlachetny wygląd i 
świadczy o dawnym pochodze
niu. Ten nalot, nie darmo nazy
wany patyną szlachetną, jest 
szczelny, dobrze związany z 
podłożem i nieźle spełnia funk
cję ochronną. Dlatego patyny 
szlachetnej nie należy usuwać. 
Nie ma jednak reguły bez wy
jątku. Tym wyjątkiem jest 
stwierdzenie chlorkowej ko
rozji miedzi, stanowiącej skład
nik brązu. Wtedy w imię rato
wania całości wyrobu trzeba 
czasem z niektórych miejsc, a 
nawet z całości wyrobu usunąć 
patynę, żeby zlikwidować groź
ne ognisko korozji chlorko
wej.
Za to z całym spokojem może
my i powinniśmy oczyścić mie

dziany garnek i to aż do meta
licznego połysku. Po prostu 
czyszcząc go przywracamy mu 
dawny, właściwy wygląd. Prze
cież w czasach, gdy był używa
ny na co dzień, na pewno lśnił 
czystością. Oczywiście i tym ra
zem do czyszczenia nie wolno 
stosować środków o działaniu 
ostrym, brutalnym.

Tak postępować trzeba

Tak jak lekarzowi specjaliście 
nie wolno koncentrować uwagi 
tylko na chorobie, której lecze
nie wchodzi w zakres jego pro
fesji, ale musi poznać stan całe
go organizmu pacjenta, tak i 
zbieracz amator nie może za
pominać o różnych materiałach 
często towarzyszących meta
lom. Weźmy pod uwagę tylko 
najpopularniejsze połączenia: 
metali z drewnem i metali ze 
skórą. Przykładami pierwszych 
połączeń są: broń biała i palna, 
okute skrzynie ludowe, sprzęty 
gospodarskie. Pamiętajmy, że 
środki stosowane do usuwania 
produktów korozji metali czę
sto niszczą drewno. Dlatego z 
przeznaczonego do konserwa
cji bagnetu musimy zdjąć 
drewniane okładki, ze skrzyni 
zawiasy, zdemontować okucia, 
odłączyć drewniane łoże i kol
bę od metalowej lufy. Są środ
ki, którymi za pomocą kroplo
mierza, patyczka i szmatki mo
żemy bez demontażu usunąć 
produkty korozji, ale tylko z 
zewnętrznych powierzchni 
części metalowych. Powierz
chnie metali stykające się z 
drewnem są wtedy dla nas nie
dostępne. Pozostawienie na 
nich produktów korozji grozi 
dalszym zniszczeniem i rozsze
rzeniem się „choroby” na po
wierzchnie oczyszczone. Dlate
go zalecany jest ostrożny, nie 
powodujący zniszczeń drewna 
demontaż.

Przejdźmy do przykładu dru
giego. Wiele eksponatów, w 
tym również metalowe, zawie
ra fragmenty wykonane ze skór 

zwierzęcych. Są to wkładki sta
lowych hełmów, głownie i po
chwy szabel, pochwy bagne
tów, puginałów, pistoletów czy 
wreszcie tarcze i zbroje. Przed 
usuwaniem korozji z części me
talowych, elementy skórzane 
muszą być oczywiście zdjęte. 
Po zakończeniu prac związa
nych z konserwacją, elemen
tów tych nie wolno jednak po
zostawić w stanie pierwotnym. 
Z upływem czasu skóra wysy
cha, twardnieje i staje się kru
cha. Aby przywrócić jej dawną 
elastyczność, trzeba koniecznie 
zastosować odpowiednie za
biegi konserwacyjne. Przystę
pując do konserwacji skóry 
czyści się ją dokładnie watą 
zwilżoną terpentyną. Zabieg 
ma na celu rozpuszczenie i usu
nięcie resztek dawnych past, 
silnie zanieczyszczonych ku
rzem. Aby zaimpregnować i 
natłuścić skórę, całą jej po
wierzchnię powleka się za po
mocą miękkiego pędzla roz
tworem uzyskanym przez roz
puszczenie 40 g lanoliny w 100 
cm3 benzyny ekstrakcyjnej. Je
żeli po 12 godzinach roztwór 
lanoliny zostanie wchłonięty, 
zabieg impregnacji powtarza
my.

Do impregnacji skóry, po jej o- 
czyszczeniu terpentyną, można 
stosować pastę o składzie: la
nolina 20 g, wosk pszczeli 1,5 g, 
olejek terpentynowy 3 cm3, eter 
naftowy 35 cm3. Pastę nakłada
my miękką flanelką starannie 
wcierając. Po dwóch dobach 
schnięcia zaimpregnowaną po
wierzchnię skóry polerujemy 
miękką szmatką albo miękką 
szczotką. 1 co bardzo ważne - 
do natłuszczania i impregnacji 
skóry nie wolno stosować żad
nych olejów mineralnych ani 
jakichkolwiek olejów roślin
nych schnących, np. sojowego, 
rzepakowego czy słoneczniko
wego. Ich zastosowanie nie tyl
ko nie przywróci skórze ela
styczności, ale spowoduje jej o- 
stateczne zniszczenie.
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★

Nigdy nie wolno zapominać, że 
to właśnie dzięki zbieraczom a- 
matorom najrozmaitsze ekspo
naty trafiają do muzeum. Dla
tego właśnie w tym wstępnym 
etapie ratowania i zabezpiecza

nia eksponatów nie wolno po
pełniać błędów, które w sposób 
nieodwracalny zniszczą czy 
zniekształcą cenny zabytek. 
Nie bądźmy więc zarozumiali, 
pewni siebie i swych umiejęt
ności. Lepiej dziesięć razy za
sięgnąć rady, niż przez zarozu

miałość zniszczyć unikatowy 
eksponat. Dlatego w wypadki 
jakichkolwiek wątpliwości do
tyczących pochodzenia czy 
wartości eksponatu pokonajmy 
fałszywy wstyd i zgłośmy się po 
radę do fachowca, konserwato
ra czy historyka sztuki.

Posążek Buddy z brązu - tak powi
nien wyglądać prawidłowo zakon
serwowany eksponat

(fot: Jerzy Gumowski)

W Państwowym Muzeum Ar
cheologicznym w Warszawie 
czynne jest Pogotowie Archeo
logiczne, które chętnie służy 
pomocą niefachowcom, np. w 
określaniu wieku znalezionych 
monet. Z Pogotowiem można 
się porozumieć listownie, tele
fonicznie lub osobiście. Mieści 
się ono przy ul. Długiej 52 w 
Warszawie, w historycznym 
budynku Arsenału. Po połącze
niu się z numerem 31-32-21 (do 
25) należy prosić Pogotowie.

Jeśli pragniemy traktować 
zbieractwo poważnie, nie może 
ono kończyć się, a dokładniej - 
nie może zaczynać się od kon
serwowania i przechowywania 
eksponatów. Każdy nowy 
przedmiot musi być opisany, 
narysowany i sfotografowany, 
najlepiej w stanie pierwotnym. 
Dobrze byłoby utrwalić na pa
pierze datę, miejsce i okolicz
ności nabycia eksponatu, tak 
aby dać mu możliwie jak naj
szerszą podbudowę historycz
ną. Przez nasz kraj przetoczyło 
się stosunkowo wiele katakliz
mów dziejowych. W dobrach 
materialnych największe spu
stoszenie uczyniła ostatnia 
wojna. Dlatego wszystko to, co 
ocalało, musi być pieczołowicie 
chronione przed niszczyciel
skim działaniem cywilizacji.

Mając pełną świadomość tych 
prawd, autor włączył się przed 
laty w swojej pracy zawodowej 
w różnorakie działania na 
rzecz ratowania zabytków. 
Dziś swoje doświadczenie oraz 
wiedzę, zdobytą za pomocą od
powiedniej literatury i przez 
bezpośrednią współpracę z fa
chowcami, przekazuje kolek
cjonerom stosunkowo jeszcze 
mniej doświadczonym.

Stefan Sękowski
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Mariackie wieże

,, Bogactwo ksztaftów igrających 
w przestrzeni to cieniem, to 
masą, wdzięk koronki zwisającej 
u dołu wieżyczek - oto cecha 
Mariackiej wieży charaktery
styczna i wbijająca się w pamięć 
każdemu, kto ją widział, stano
wiąca jakby godło wszystkich 
widoków Krakowa." Tak pisał o 
gotyckim hełmie wieży wyższej 
kościoła Mariackiego jej mono- 
grafista - architekt dr Jan Sas 
Zubrzycki w 1906 r. Zresztą nie 
był on pierwszym, który zachwy
cał się niezwykle pięknym goty
ckim zwieńczeniem budowli. O 
wieży wyższej kościoła Maria
ckiego m. in. pisali: w 1851 r. 
Józef Mączyński, w 1854 r. Am
broży Grabowski, w 1878 r. Wil- 

chelm Gąsiorowski, w 1912 r. 
Stanisław Tomkowicz, wreszcie 
w 1978 r. Jerzy Kossowski.
Przypomnijmy dzieje postawie
nia korpusu wieżowego kościo 
ta. Dolna część, która zbudowa
na jest z cegły vy układzie wen- 
dyjskim, pochodzi z czasu bu
dowy drugiego kościoła Maria
ckiego na rynku krakowskim w 
latach 1290-1300 (poświęcono 
go w 1320 r.). W czasie wzno
szenia korpusu obecnej świąty
ni w latach 1392-1397 włączono 
do niej wcześniejszą część wie
żową, nadbudowując wieże, 
przy czym w poszczególnych 
kondygnacjach umieszczono 
kamienne obramienia okienne z 
maswerkami. Z budową wież łą- 

się jednak przy dziele Heringha. 
Hełm wieży wyzszej kościoła za
myka jej górną kondygnację 
zbudowaną-w przeciwieństwie 
do kwadratowej dolnej - na pla
nie ośmioboku. Hełm ma formę 
smukłego ostrosłupa, który ota
cza osiem, także zwieńczonych 
piramidalnie, nadwieszonych 
wieżyczek. Dla tej konstrukcji, 
znakomicie jak zawsze w śred
niowieczu geometrycznie wy
kreślonej, próbuje się wskazać 
podobieństwa w kościele Matki 
Boskiej na Tynie w Pradze oraz 
w budownictwie drewnianym, co 
jest jednakże niewystarczające. 
Hełm wyższej wieży kościoła 
Mariackiego jest bowiem kom
pozycyjnie bardzo oryginalny 
(próbowano nawet w dowolny 
sposób wiązać jego autorstwo z 
osobą Wita Stwosza, na co nie 
ma jednak żadnych dowodów) 
W Krakowie istniały naśladow
nictwa hełmu Heringha lub bliź- 

ter, a wykonano ją w 1666 r. na 
miejscu wcześniejszej drewnia
nej sprzed 1628 r. To nieco
dzienne zwieńczenie wieży o- 
zdobione zostało herbami Kra
kowa. gmerkami mieszczan i łą
czy się je z osobą Piotra Anto
niego Pestolacciego, rajcy kra
kowskiego. Prace renowacyjne 
prowadzono w latach: 1545 - 
przez cieślę Jana ze Spiry, 1562 
i 1592 - przez cieślę Jana 
Lwowczyka, 1628-1629 i 1841 — 
1843 - przez architekta Augusta 
Plasqude, 1911-1914 - przez 
Jana Sas Zubrzyckiego i ostat
nio w 1977 r. Hełm wieży Maria
ckiej wraz z wieńczącą go koro
ną był często naśladowany, np. 
w kościele Św. Józefa na Pod
górzu oraz w kościele parafial
nym w Grybowie, zbudowanym 
w latach 1910-1914.
Pisząc o gotyckim hełmie wieży 
Mariackiej trudno nie wspom
nieć o wspaniałym widoku, jaki

1 2. Hełm wieży wyższej kościoła 
Mariackiego z 1478 r. (1), jego zwień
czenie i korona (2)

(zdjęcia: Mariusz T Samek)

czy się piękna krakowska le
genda o dwóch braciach, którzy 
rywalizowali ze sobą i spór ter 
zakończył się zabójstwem jed
nego z nich, z czym wiązano 
nierówną wysokość wież. W 
1478 r. wyższą wieżę kościoła 
zwieńczył wspaniały póżnogoty- 
cki hełm (na miejscu wcześniej
szego) - dzieło cieśli Mathiasa 
Heringha; obecny hełm wieży 
niższej jest mamerystyczny i po
chodzi prawdopodobnie z trze
ciej ćwierci XVI w. Zatrzymajmy

2

nacze rozwiązania, o czym 
świadczą hełmy (nie istniejące 
już dzisiaj) wieży Srebrnych 
Dzwonów przy katedrze na Wa
welu i wieży ratusza na rynku 
Kleparza.
Specyficzny charakter wyższej 
wieży kościoła Mariackiego - z 
której od czasów średniowiecza 
co godzinę grany jest hejnał - 
nadaje umieszczenie na niej 
grubo pozłacanej, wykonanej z 
miedzi ośmiobocznej korony. 
Ma ona na poły gotycki charak-

się z niej roztacza: tętniący zy 
ciem rynek krakowski, dalej sza 
chownica ulic miasta lokacyjne
go z 1257 r„ a gdy skierujemy 
wzrok ku horyzontowi widać 
nowe dzielnice Krakowa i ma
lownicze okolice miasta.
Wprost trudno uwierzyć, że wie
ża ta w swej obecnej formie po
wstała przed ponad 500 laty, 
gdy miasto liczyło około dwu
dziestu tysięcy mieszkańców!

Jan Samek
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Akcja cmentarze

Cmentarze 
Puszczy Piskiej
Puszcza Piska - to obszar leśny na 
Mazurach, na południe i południowy 
wschód od Jeziora Śniardwy. Jej po
wierzchnia wynosi około 1000 km2. 
Do czasów powojennych znajdowała 
się w granicach Niemiec, a w wyniku 
podziałów jałtańskich przyznana zo
stała Polsce. Miejscowych Niemców 
wysiedlono, ludność mazurska wye
migrowała w latach późniejszych. 
Miasta i wsie zamieszkane zostały 
przez ludność napływową. Domy i 
zagrody znalazły nowych gospoda
rzy, kościoły nowych wiernych, a 
cmentarze pozostały praktycznie bez 
opieki, dewastowane i niszczone z 
premedytacją.

chowany w niezłym stanie pozwalał 
odczytać umieszczone na nim ins
krypcje. Wynikało z nich, że spoczy
wa tu Louise Fuchs z domu Rhode, 
kobieta dwudziestokilkuletnia, zmar
ła w latach siedemdziesiątych ubie
głego wieku. Na odwrocie krzyża 
widniała sentencja Ruhe sanft in Go
las Frieden - Spoczywaj w Bożym 
Pokoju. Krzyż wysokości około 180 
cm osadzony był w granitowym po
stumencie. Ramiona r szczyt ozdo
biono neorokokowymi motywami ro
ślinnymi, wykonanymi jako oddziel
ne odlewy, przynitowanymi do głów
nego korpusu. Zachował się wyko
nany z cynku symbol oka opatrz

1.2. Cmentarz w Zdrużnie (1) i krzyż na grobie barona von Huenefeld (2)
(zdjęcia: 1 - Przemysław Greszta, 2 - Adam Myśliński)

Rozległość obszarów puszczań
skich, a może również miejscowa 
tradycja sprawiły, że każda, nawet 
najmniejsza, osada czy leśniczówka 
miała swój cmentarzyk, będący dziś 
cząstką historii mazurskiej ziemi.
W czasie wędrówek po Mazurach, 
autor wraz z grupą przyjaciół, na 
podstawie starych, niemieckich map, 
wytropił kilka leśnych cmentarzyków. 
Koło leśniczówki Zdrużno, nie opo
dal Jeziora Nidzkiego spotkaliśmy 
stary, żeliwny krzyż cmentarny. Za

ności. W 1989 r. wskutek erozji po
stumentu krzyż upadł na ziemię i 
pękł na dwie części. Stało się to im
pulsem do podjęcia prac napraw
czych i konserwacyjnych, polegają
cych na połączeniu obu części za 
pomocą stalowych kątowników i 
śrub, a także wykonania nowego po
stumentu betonowego, otaczającego 
istniejący granitowy. Części żeliwne 
oczyszczono ostrożnie z luźnej rdzy i 
zabezpieczono preparatem antyko
rozyjnym typu taninowego, a następ

nie pokryto trzykrotną warstwą lakie
ru bitumicznego. Prace te wraz z au
torem artykułu wykonali panowie 
Mariusz Derwiszyński, Mieczysław 
Kawałko, Śliwiński i Tadeusz Struziń- 
ski.
W czasie prac betoniarskich natrafio
no na jeszcze jeden, nieco mniejszy 
krzyż. Jak wynikało z napisów, po
chowany tu był w latach pięćdziesią
tych XIX w. kilkuletni chłopiec, Oskar 
Klimm. I ten krzyż podniesiono i pod
dano podobnym zabiegom jak opi
sane wyżej. Prace te wykonano w 
czasie urlopu, z wydatną pomocą 
pracownika Lasów Państwowych, 
zamieszkałego w leśniczówce Zdruż
no.
Lektura książki Edwarda Martusze- 
wskiego Coś z życia, które minęło 
(Olsztyn 1986) zaprowadziła nas do 
następnego znaleziska. Historia osa
dy Szklarnia (niem. Adamsverdruss), 
leżącej w pobliżu Spychowa, rozpo
częta się pod koniec XVII w., kiedy 
kapitan baron Ernst von Huenefeld 
zbudował tu hutę szkła i prowadził ją 
aż do swojej śmierci w 1843 r. W 
1817 r. Szklarnia liczyła 193 mie
szkańców, miała szkołę, karczmę i 
cmentarz. Dziś z całej osady pozo
stała tylko leśniczówka. I znów sięg
nęliśmy do starych map. Pozwoliło to 
nam odnaleźć miejsce na niewielkim 
wzgórku, gdzie pozostały tylko reszt
ki nagrobków i jeden duży dwume
trowy żeliwny krzyż. Osadzony w 
granitowym postumencie, leżący w 
głębokim dole, częściowo zasypany, 
prosty w formie, ozdobiony jest tylko 
promieniami rozchodzącymi się w

czterech kierunkach oraz wizerun
kiem węża z głową gęsi, pożerające
go swój ogon. Rewelacją okazała się 
wiadomość, że jest to krzyż nagrob
ny założyciela osady i huty, Ernsta 
von Huenefelda. Wyryta na krzyżu 
data śmierci różni się o rok (1842) od 
podanej we wzmiankowanej książce, 
tak jak pisownia nazwiska (Huene- 
feldt-Huenefeld). Nie ulega jednak 
wątpliwości, że chodzi o jedną i tę 
samą osobę. Nawiązaliśmy kontakt z 
leśniczym pobliskiej leśniczówki i u- 
zyskaliśmy obietnicę pomocy przy 
podniesieniu tego krzyża i jego kon
serwacji.
Inne cmentarzyki znajdujące się koło 
leśniczówki, Maskulińskie, we wsi 
Krzyże (cmentarzem tym zajęło się 
koło Ligi Ochrony Przyrody działają
ce w tej wsi), w pobliżu stacji PKP 
Karwica Mazurska i we wsi Śwignaj- 
no. Po drugiej, wschodniej stronie 
Jeziora Nidzkiego, opodal leśni
czówki Sowiróg, Ernst Wiechert u- 
mieścił akcję swej powieści Dzieci 
Jarominów. Może tam pozostał jakiś 
ślad ludzkiej bytności?
Dziwić może, skąd w XIX w. w głu
chej puszczy taka obfitość żeliwa. Z 
cytowanej książki E. Martuszewskie- 
go dowiadujemy się, że na południe 
od jeziora Pogubię Wielkie, w Wą- 
dołku, działała huta żelaza i zakład 
jego przeróbki. Żelazo produkowano 
z rud darniowych Kurpiowszczyzny, 
piece opalano drewnem z lasów 
miejscowych, a topniki w postaci ka
mienia wapiennego pochodziły z od
krywek w rejonie Białej Piskiej.

Adam Myśliński

Akcja ogrody

Wspólna własność 
w Konopnicy
Konopnica, miejscowość letniskowa 
położona nad Wartą, niedaleko Wie
lunia (woj. sieradzkie), wyróżnia się 
wysokimi walorami naturalnego śro
dowiska przyrodniczego. Ważnym e- 
lementem jej atrakcyjności turystycz
no-krajoznawczej są również zabytki 
kultury materialnej, jak grodzisko 
stożkowate nad Wartą, wczesnoba- 
rokowy kościół popauliński Św. Ro
cha z dekoracją stiukową typu kali- 
sko-lubelskiego oraz usytowany w 
centrum dwór w stylu romantyczne
go gotyku z potowy XIX w. wraz z 
parkiem.
Park, stanowiący niegdyś całość, w 
okresie powojennym został podzie
lony na części, które służą różnym 
celom i użytkownikom. Dla celów 
Szkoły Podstawowej powstało w 
parku boisko sportowe. Spółdzielnia 
„Społem" z Wielunia wybudowała 
kilka jedno-, dwu- i wielorodzinnych 
domków oraz pawilon socjalny (ad
ministracja, kuchnia i stołówka). Mię
dzy zabudowaniami ustawiono przy
rządy do zabaw: zjeżdżalnie, huśtaw
ki, drabinki, piaskownice itp. Spowo
dowały one wycinanie drzew i krze
wów, a także przebudowę ciągów 
komunikacyjnych (alejki i dróżki spa
cerowe) i znaczne oddziaływanie na 
przyrodę tego obiektu. 

W związku z urbanizacją wsi, od pół
nocnej strony parku położono chod
nik na jego części brzeżnej. Dziś wie
le drzew stanowi zadrzewienie ulicz
ne. Park jest „własnością wspólną", 
więc na jego obrzeżach wybudowa
no posterunek policji, Urząd Poczto- 
wo-Telekomunikacyjny, pawilon 
handlowy, restaurację. Tereny brze
gu parku, szczególnie od strony 
wschodniej i północnej, traktowano 
jako rezerwowe obszary pod zabu
dowę.
Interesujący i zróżnicowany gatunko
wo drzewostan parku, z licznymi 
pomnikami przyrody, na skutek wielu 
działań budowlanych uległ w znacz
nym stopniu zniszczeniu, a także 
zmienił się układ całego założenia 
parkowego. Liczne budynki we
wnątrz i w części zewnętrznej ze
szpeciły kompozycję o dużych walo
rach krajobrazowych.
Od kilku lat w dworze, po opuszcze
niu go przez Szkołę Podstawową i 
przeprowadzeniu remontu, mieści 
się Dom Pracy Twórczej Politechniki 
Łódzkiej, co - miejmy nadzieję - do
brze rokuje dla catego założenia 
dworsko-parkowego.

Jan T. Siciński
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HID At Will IIS
Najtańszy samochód zachodni 

Już jest!
Możesz go obejrzeć i kupić!

5 - drzwiowy, poj. sil. 800 ccm 
średnie zużycie paliwa: ok. 5 1/100 km 

Gwarancja - 365 dni 
nr homologacji 325

Samochody w ciągłej sprzedaży

CENA 55 min zł 
+ cło i podatek

Sprzedaż 
w Salonie Samochodowym 

„Wyścigi” 
ul. Puławska 266

Informacja:
tel. i fax. 43-66-40 

tel. 24-01-48 
43-14-41

fax 24-00-35
24-93-70

NllKDM
S-ka z o.o.

Kroków, Rynek Kleporski 7 
tel. 21-40-03

Profesjonalne poszukiwanie zaginionych, schowa
nych, zapomnianych przedmiotów, pamiątek ro
dzinnych i skarbów w ziemi, budynkach oraz pod 
wodą wykrywaczami metalu najlepszych świato
wych firm.

Gwarantujemy, że nic nie może się ukryć przed 
nami.

Prowadzimy również wycenę, skup i sprzedaż mo
net.

OPUS AUREUM 
LTD.

Kanadyjsko-polska
spółka joint ventures

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 117 a/2
tel. fax 292 17

Oferuje szeroki asortyment środków 
do konserwacji dzieł sztuki:

• płatki złota w kilku kolorach

• pasty pozłotnicze

• bolus (pulment)
• żywice i farby akrylowe (PRIMAL, PARALOID)

• suche pigmenty artystyczne i fasadowe

• woski mikrokrystaliczne i pszczele
• mydełko konserwatorskie

• sztyfty z włókna szklanego i inne.

Udzielamy rabatu.
Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową.
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ROZMAITOŚCI

Szanowna Redakcjo!

W numerze 5, 1991 r. „Spotkań z 
Zabytkami" ukazał się artykuł p. Ja
nusza Miliszkiewicza „Większy od 
Allacha", poświęcony słynnej kolek
cji kobierców wschodnich Włodzi
mierza i Jerzego Kulczyckich, która w 
części darowana została narodowi i 
powierzona opiece Muzeum Tatrzań
skiego im. Tytusa Chałubińskiego w 
Zakopanem.

W tym właśnie, kończącym artykuł 
temacie pojawiły się niejasne i nie
pokojące aluzje, które być może usu
ną poniższe uzupełnienia:
- po przekazaniu daru kobierce zo
stały złożone w magazynie w gma
chu głównym Muzeum Tatrzańskie
go, w miejscu i sprzęcie do tego 
specjalnie przygotowanym:
- Pani Anna Kulczycka, jako honoro
wy kustosz, mogła I w istocie spra
wowała opiekę nad kobiercami, acz
kolwiek przez jakiś czas nie miała do 
nich bezpośredniego dostępu, gdyż 
kolekcja znajdowała się w magazy
nie ogólnym (mieszczącym więk
szość muzealnych zbiorów), do któ
rego wstęp miały tylko wyznaczone 
osoby:
- pierwsza wystawa kobierców miała 
miejsce jeszcze w 1977 r. w sali za
kopiańskiego BWA, następnie (w la
tach 1978-1981) w Muzeum Włó
kiennictwa w Lodzi, Muzeum Etno
graficznym w Warszawie, w Muzeum 
w Radomiu i Pałacu Opatów w Oli
wie:
-od 1981 r., tj. od momentu przejęcia 
budynku na Kozińcu kolekcja kobier
ców otrzymała tam własny, osobny 
magazyn i pracownię konserwator
ską. Pani Anna Kulczycka ma nieo
graniczony dostęp do kobierców i 
oddanego do własnej dyspozycji 
konserwatora. Terminy rokrocznie 
organizowanych wystaw ustalane są 
z Panią Kulczycką, a czas ich trwania 
został określony przez głównego 
konserwatora zbiorów na 2-3 mie
siące (ze względu na wiek tkanin):
- Pani Anna Kulczycka nie musi więc 
zabiegać wytrwale „o to, żeby część 
zbioru przechowywana w Zakopa
nem przynajmniej raz do roku wysta
wiana była na widok publiczny w Ga
lerii na Kozińcu...", Dla Muzeum Ta
trzańskiego było i jest zaszczytem 
zaufanie Donatorkl, a kolekcja ko

bierców przedmiotem najwyższej 
troski i dumy. Jest przechowywana i 
wystawiana w warunkach, o jakich 
marzyć mógłby niejeden kolekcjo
ner. Pani Anna Kulczycka i kustosz 
zbiorów sztuki - p. Marta Nodzyńska 
planują też wystawienie kolekcji w 
całości, razem z częścią znajdującą 
się na Wawelu.

Na zakończenie chciałabym do
dać, że nigdy nie było planów, żeby 
w Galerii na Kozińcu zorganizować 
stałą ekspozycję prac Antoniego 
Rząsy i Władysława Hasiora - każdy 
z wymienionych artystów ma własną, 
autorską galerię w Zakopanem. Pan 
Janusz Miliszkiewicz był bodaj dwu
krotnie w Muzeum i rozmawiał ze 
mną. co prawda nie o kolekcji ko
bierców, ale o „Kolibie" i pozostaje 
mi tylko mieć nadzieję, że nie będę 
musiała uzupełniać Jego ewentual
nego artykułu na ten temat, bo nie 
mam na to czasu ani ochoty.

Bardzo cenna i niezastąpiona jest 
rola społeczna dziennikarzy, szcze
gólnie tam, gdzie tropią nieprawidło
wości czy wręcz patologie naszego 
życia, pod jednym wszakże warun
kiem - że wymagania stawiane insty
tucjom, organizacjom bądź osobom 
dotyczą w równym stopniu dzienni
karskiego zawodu, w którym - jak 
sądzę - najważniejsze jest ustalanie 
prawdy, nie zaś oparte na niedomó
wieniach i błędach przeprowadzanie 
apriorycznej, obliczonej na efekt, 
mglistej tezy.

Z wyrazami szacunku i poważa- 
nia DYREKTOR

Muzeum Tatrzańskiego 
im. T. Chałubińskiego 

mgr Teresa Jabłońska

Czcigodna pani Anna Kulczycka, 
zgodnie z wyrażonym życzeniem, ak
ceptowała do druku mój artykuł i już 
samo to wyklucza możliwość pomył
ki w kwestii poruszonej przez p. dyr. 
Jabłońską. Pisząc ów tekst korzysta
łem z najbogatszego archiwum, w 
tym z korespondencji pomiędzy p. 
Kulczycką i b. generalnym konse
rwatorem zabytków dr. Rymasze
wskim oraz b ministrem kultury Jó
zefem Tejchmą. Na wyraźną prośbę 
p. Anny Kulczyckiej nie cytowałem 
tych dokumentów, gdyż Ofiarodaw
czyni uznała, że problemy w nich opi
sane należą do niechlubnej przesz
łości, która już nigdy nie wróci. Otóż 
ponad wszelką wątpliwość forsowa
no pomysł, aby w „Cyrankiewiczów- 
ce" przydzielonej na zbiory Kulczy
ckich zorganizować galerię Rząsy 
lub Hasiora. Jak wolno sądzić, ze 
strony ówczesnych władz Muzeum 
Tatrzańskiego byt to element strate
gii obliczonej na zmuszenie ofiaro
dawczyni do określonych kompromi
sów. Każdy przyzna, że p. Kulczycka 
- nawet mimo woli - mogła się po
czuć zaniepokojona o przyszłość o- 
fiarowanych tkanin, gdy na początku 
1991 r. pojawił się pomysł przenie
sienia części zbiorów z gmachu przy 
Krupówkach właśnie do siedziby 
zbioru Kulczyckich. Pani Kulczycka 
informowała mnie z godną szacunku

rzeczowością, bezstronnością i tak
tem. Nie było jej intencją, ani moją 
także, atakowanie Muzeum Tatrzań
skiego, zwłaszcza nowej dyrekcji.

Wynika to jasno z artykułu i tym bar
dziej dziwi emocjonalny ton reakcji p. 
dyr. Jabłońskiej.

Janusz Miliszkiewicz

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich usług związa
nych z ratowaniem zabytków, a także wszystkie inne spoza tej 
dziedziny - prosimy nadsyłać pod adresem redakcji (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówie
niem (w wypadku instytucji podpis głównego księgowego). 
Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Fundacja PRO AUXILIO PBK III 0/ 
Warszawa nr 370015-971658-132-3. Ceny: 4500 zł za jedno sło
wo 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 wypadku koloru zwyżka o 
100%, a specjalnego opracowania graficznego przez redakcję 
o 50%. UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (12 ogło
szeń lub reklam) przysługuje zniżka 10%, przy zamówieniu 
półrocznym (6 ogłoszeń lub reklam) - zniżka 5%.

Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. - 12 000 zł. Wpłata dokonana do dnia 10 każdego miesiąca 
zapewnia dostawę pisma w następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na konto 
Zakładu Kolportażu SUNRISE, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, Bank 
Przemysłowo-Handlowy w Krakowie XIV O/Warszawa nr 320007-7588-126 
(z dopiskiem .Spotkania z Zabytkami'' i podaniem, którego numeru dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 10 egz. - jeden dodat
kowy egzemplarz pisma. UWAGA: firma SUNRISE nie pobiera dodatkowej 
opłaty za dostawę.

Prenumerata w Centrali Kolportażu 
„Prasa-Kslążka-Ruch"

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na kwartał. Cena prenumeraty krajo
wej na II kwartał 1992 r. wynosi 36 000 zł. Prenumerata ze zleceniem dostawy 
zagranicę jest o 100% wyższa od krajowej. Wpłaty na prenumeratę przyjmują: 
na teren kraju - jednostki kolportażowe „Ruch" i urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora; na zagranicę - Zakład 
Kolportażu Prasy I Wydawnictw, 00-958 Warszawa, konto: PBK, XIII O/War- 
szawa, nr 370044-1195-139-11.
Dostawa zamówionej prasy następuje:
- przez jednostki kolportażowe „Ruch" w sposób uzgodniony z zamawiają
cym,
- przez urzędy pocztowe - pocztą zwykłą na wskazany adres, w ramach opła
conej prenumeraty z wyjątkiem zlecenia dostawy na zagranicę pocztą lotniczą 
do odbiorcy zagranicznego, której koszt w pełni pokrywa prenumerator.
Termin przyjmowania prenumeraty na kraj i zagranicę - do 20 XI na I kwartał 
roku następnego, do 20 II - na II kwartał, do 20 V na III kwartał, do 20 VIII na IV 
kwartał.

UWAGA: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” z 1990 i 1991 r. 
(cena 1 egz. 5 tys. zł) można nabywać w Wydawnictwach ODZ (00-052 War
szawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 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. Krako
wskie Przedmieście 40 (DT „Centrum");
Zamość, ul. Kilińskiego 11 (DT „Hetman");
Kazimierz Dolny, ul. Rynek 2, tel. 10-558.
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami" prowadzi również Punkt Informacji i Usług 
Turystycznych GLOB-TOUR znajdujący się na Dworcu Głównym PKP w Po
znaniu.
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PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I KONSERWACJI 
ZABYTKÓW

„RENBUD
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 koto 
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



(zdjęcia: Janusz Rosikoń)

POLSKIE MADONNY

4. Matka Boża Leśniańska zw. 
Patronką Rodzin - fragment 
gotyckiej rzeźby (koniec XIV 
w.) z kościoła klasztornego 
paulinów w Leśniowie

3. Matka Boża z Dzieciątkiem - 
obraz (ufundowany w 1640 r.) z 
kaplicy kościoła Bożego Ciała 
w Wieluniu

To tytuł pięknego albumu, zawierającego 185 znakomitych fotografii 
przedstawień Matki Boskiej z sanktuariów Maryjnych z różnych 
miejsc w naszym kraju. Znalazły się w albumie wizerunki bardzo zna
ne, jak Matka Boska Częstochowska, ale i mniej znane, jak np. Matka 
Boska Chłopicka. Wyboru obiektów dokonano spośród kilku tysięcy 
zdjęć wykonanych w prawie trzystu sanktuariach. Autorem wszyst
kich zdjęć jest fotografik Janusz Rosikoń; jego zdjęcia publikowane 
są w czasopismach i albumach, znajdują się w kolekcjach w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanadzie, na Krecie.

Album Polskie Madonny ukazał się nakładem Oficyny Wydawniczej 
DAR w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Z tego 
właśnie albumu pochodzą zamieszczone wyżej zdjęcia.

5. Matka Boża Powsińśka zw. 
też Maryją Tęskniącą - wizeru
nek (XVII w.) w ołtarzu głów
nym kościoła Św. Elżbiety w 
Powsinie koło Warszawy

1. Matka Boża Licheńska zw. 
Bolesną Królową Polski - fra
gment obrazu (XIX w.) z (koś
cioła parafialnego w Licheniu

- ' ■ r? -11
2. Matka Boża zw. Panią Ziemi 
Radomskiej - fragment obrązu 
(koniec XIV w.) z kościoła pa
rafialnego w Błotnicy

/ JM
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Warszawski styl
Styl - to zespół cech charakterystycznych 
dla sztuki danej epoki, to także sposób 

i postępowania, zachowania się, wyrażania 
4 myśli. Przy istnieniu zespołu cech wspól- 
® nych danej grupie ludzi możemy mówić o 

12 stylu regionu, wsi, miasteczka, miasta. Z 
kolei cechy te - obyczaj, wierzenia, ideały, 
tradycje, język, kultura itp. - kształtują styl 1416 w sztuce. ►

Kisiel o Warszawie
W naszej dyskusji na temat stołeczności Warszawy 
sięgamy także do wypowiedzi z minionych lat. W 
1948 r. „Kalendarz Warszawski” opublikował głosy 
znanych pisarzy próbujących odpowiedzieć na pyta
nie „dlaczego właśnie Warszawa?”. W poprzednim 
numerze zamieściliśmy żartobliwy felieton Wiecha, 
obecnie - obszerne fragmenty wypowiedzi zmarłe
go w ubiegłym roku Stefana Kisielewskiego. Czyta
jąc Kisiela musimy stale pamiętać, że był to rok 1948 
- trzy lata od zakończenia wojny, zasypane gruzem 
ulice, rozwalone i wypalone domy, do których wra
cali warszawscy wygnańcy (mieszkańców było 
wówczas około 500 tysięcy!). Te historyczne już fak
ty rzutowały oczywiście na ówczesne opinie o War
szawie, ale podstawowe refleksje są ściśle związa
ne z dwoma wątkami zawartymi w pytaniu „dlaczego 
właśnie Warszawa”: z osobistym stosunkiem do 
miasta i z jego stołecznością. A o to nam dzisiaj, w 
1992 r. przede wszystkim chodzi.

(...) ja, „zawodowy” war
szawiak, nie wysuwający 
nosa poza Otwock i Gró
jec, fanatycznie przywią
zany do warszawskiej at
mosfery, ■ do humoru / 
nonszalancji warsza
wskiej ulicy, do brawuro
wego zuchwalstwa nad
wiślańskich „Antków”, do 
wielkomiejskiego, brutal
nego, ale szerokiego sty
lu życia warszawskich lu
dzi interesu, do tej prze
dziwnej mieszaniny mate
rializmu z idealizmem,

gruboskórności z wrażli
wością, cynicznej nieco 
praktyczności ze zdol
nością do ponoszenia 
największych, najboleś
niejszych ofiar, słowem - 
do tej paradoksalnej syn
tezy przeciwieństw, jaką 
stanowi psychika mie
szkańców Syreniego 
Grodu, ja - choć zako
chany w tym wszystkim - 
chowałem to uczucie na 
dnie serca, starając się 
nigdy go na zewnątrz nie 
okazywać. Śmieszne by }



W życiu miasta Warszawy jest pewna prawidłowość: 
zazwyczaj zwrotne momenty dziejów rodziły tzw. War
szawkę. Szydził z niej Adam Mickiewicz w Dziadach, 
prezentował Bolesław Prus w Lalce, znane są np. za
bawy ks. Józefa Poniatowskiego „pod Blachą”, bale i 
dancingi „do upadłego” przed wrześniem 1939 r. Kie
dy jednak nadchodził czas próby, zwariowana „War
szawka” stawała się Warszawą - twardą, bohaterską, 
gotową do każdego poświęcenia i największych ofiar. 

To była jedna z cech warszawskiego stylu. Druga - a 
ze stolic europejskich ma ją do dzisiaj Paryż - to dyna
mika, widoczne na jezdniach i chodnikach tempo co
dziennego życia. I trzecia cecha - humor, znany od 
epoki Sejmu Wielkiego, w Królestwie Kongresowym, w 
latach okupacji i Powstania 1944 r. Nosicielami, często 
także twórcami warszawskiego humoru były zazwyczaj 
dzieci, owe „Antki warszawskie” - gazeciarze, gońcy, 
uliczni handlarze. Warszawski humor polegał przede

Kisiel o Warszawie
było - myślafem sobie - 
gdyby ryba chwaliła 
wodę, w której żyje i popi
sywała się głośno miłoś
cią do niej; wystarczy zu
pełnie, że w niej żyje. 
Przeciwnie nawet: stara
łem się, jak tylko mogłem, 
pokazać swój objekty- 
wizm i - krytykować War
szawę. A to, że brudna, a 
to, że w trzech czwartych 
okropnie brzydka, a to, że 
kołtuńska, kanciarska, 
lekkomyślna, taka owa
ka.
2

Przyszła wojna, okupacja, 
Powstanie. Zostałem 
rybą, wyrzuconą z rodzi
mej wody na piasek. 
Ryba rzuca się po piasku, 
pragnie wody, tęskni do 
wody, uwielbia wodę. 
Lecz dzisiaj - przestałem 
się wstydzić tej tęsknoty, 
jako wynikłej z egocen
tryzmu i miłości własnej. 
Dzisiaj przestałem ukry
wać adorację, jaką żywię 
dla miasta lat dziecin
nych, dla „stolicy swej 
młodości”. Bowiem, jako 

jeden z miliona warsza
wiaków, przeżyłem te dni 
patetyczne i straszliwe, 
dzięki którym Warszawa 
przestała być tylko jed
nym z szeregu polskich 
miast, lecz stała się sym
bolem całego Narodu, a 
sprawy tego miasta 
chwyciły coś z powiewu 
wieczności, który niesie 
na swych skrzydłach losy 
Narodu. Aleje Ujazdo
wskie i Łazienki - to nie 
są już tylko zielone zaką
tki, gdzie spędziłem dzie

ciństwo ja i moi rówieśni
cy - to pełna pamiątek 
promenada całej Polski, 
to miejsce schadzek du
chów naszej historii, jak 
to z genialną wrażliwością 
odczuł Wyspiański choć 
spędził w Warszawie parę 
tygodni swego życia za
ledwie. A Krakowskie 
Przedmieście, plac Saski, 
gruzy Starego Miasta - to 
nie tylko zbiorowisko po
trzaskanych, starych ka
mienic, pałaców, kościo
łów i pomników - to plac 
boju ogromnego, gdzie o 
każdy dom walczono, to 
polski Panteon, to najbar
dziej patetyczny krajobraz



wszystkim na kpinie - z samego siebie i z innych - 
oraz na ciętym, zwykle sytuacyjnym dowcipie politycz
nym.
Są to oczywiście nie wszystkie cechy stylu miasta. W 
wypadku Warszawy wynikają one niewątpliwie z jej 
historii. Przypomnijmy - w ciągu ostatnich trzech wie
ków Warszawa szesnaście razy przeżywała najazdy i 
okupacje: Szwedów w 1655, 1702, 1703 i 1704 r„ Wę
grów (pod Rakoczym) - 1657 r„ Rosjan - 1794, 1813, 
1831 i 1920 r„ Niemców - 1656 (Brandenburczycy), 
1796 (Prusacy), 1809 (Austriacy), 1915 (Niemcy), 1939 
(Niemcy), 1944 (powtórnie Niemcy po upadku Powsta
nia Warszawskiego) i w 1945 „radzieccy” z polskimi 
komunistami, co trwało do 1989 r. To, że Warszawa od 
1655 do 1945 r. ani razu nie poddała się w sensie cał
kowitego i bezwolnego załamania, ale przeciwnie - 
rozwijała w sobie wszystkie cechy warszawskiego sty
lu - świadczy o niezwykłej odporności jej mieszkań
ców. To także jest styl miasta. Niestety, ostatnia epoka 
zabrała Warszawie najwięcej, głównie przez to, że trwa
ła prawie pół wieku niwecząc skutecznie styl i zabijając 
„psychikę” Warszawy.
Na przykład w architekturze i urbanistyce. Po zburze- 
niach lat wojny, nastąpiły wyburzenia powojenne, likwi
dacja „burżuazyjnych” kamienic i wszelkich „burżua- 
zyjnych” ozdób. W środek miasta wkroczył socrealizm 
(pl. Konstytucji, Leńskiego czy Pałac Kultury), a na
stępnie podążył pseudomodernizm. Na obrzeżach 
centrum powstawały nowe osiedla, w których - jak 
ktoś powiedział - nie ma architektury, tylko budownic
two bryt. Osiedla te ani nie wrosły w resztki dawnej 
Warszawy, ani nie połączyły się z nią w sposób harmo
nijny, o czym tak bardzo marzono jeszcze w latach 
czterdziestych. Jednocześnie napływała tu ludność z 
różnych stron kraju. Tym nowym mieszkańcom było 

wszystko jedno, gdzie mieszkają, aby mieć tylko dach 
nad głową i jakąś pracę. Podobno dzisiaj prawdziwych 
warszawiaków z dziada pradziada jest zaledwie 10%! 
Ten socjalistyczny kierunek rozwoju Warszawy zde
precjonował takie wartości, jak tradycje, ideały, język 
itd. Zniknęły międzyludzkie więzi - już nie tylko dzielni
cowe, jak przed wojną, kiedy każda dzielnica miała 
swoje tradycje - lecz także osiedlowe, nawet w obrę
bie jednego bloku.
Czy wobec tych faktów można odbudować warszawski 
styl? Jest to znacznie trudniejsze niż np. odbudowa 
domu, bo musi minąć wiele lat, aby wyklarował się styl 
miasta i jego mieszkańców. Pozostała nadzieja, że ten 
dawny warszawski styl gdzieś jeszcze istnieje. Pew
nym światełkiem jest - przynajmniej częściowe - prze
trwanie warszawskiego humoru, który pamiętamy z ok
resu „stanu wojennego” lat osiemdziesiątych.
Warszawa A.D. 1992 - to koktajl zachodnioeuropejski 
ze sporą domieszką Słowiańszczyzny i odrobiną 
Wschodu. Czyżby właśnie z tego koktajlu mógł naro
dzić się nowy warszawski styl?!

Antoni Strzembosz

polski. Krucza, Piękna, 
Marszałkowska, Wciska
nie są już tu tylko ulicami, 
Wista nie jest tylko Wisłą, 
park nie jest tylko par
kiem. Przejdźcie się księ
życowym wieczorem po 
Warszawie obecnej - czy 
widzieliście kiedy miasto 
tak piękne, tak wielkie, tak 
patetyczne? Te jedyne w 
historii gruzy milionowej 
stolicy rosną zda się aż 
do nieba.
To już nie miasto - tó 
symbol. I nie tylko symbol 
ofiary, klęski, śmierci. To 
zarazem symbol życia, ży
cia niezniszczalnego, u- 
porczywego, pleniącego 

się bujnie wszystkiemu 
na przekór. Paradoksalna 
wszechstronność natury 
warszawskiego ludu zno
wu podniosła głowę: ten 
Antek, który wczoraj szedł 
ledwo uzbrojony do bez
nadziejnej walki, nie 
mrugnąwszy okiem na wi
dok zgliszcz rodzinnego 
domu, dziś „jak gdyby ni
gdy nic” walczy znów o 
odrodzenie materialne, _o 
szeroki wielkomiejski 
gest, o nowe życie: właś
nie, bujnie, po warsza
wsko, na przekór okolicz
nościom, o ŻYCIE, nie o 
wegetację. Zarzucano 
warszawiakom w nowej 

Polsce różne rzeczy, że 
za dużo chcą zarabiać, że 
za bardzo lubią zabawę, 
luksus i „błyszczące ży
cie", ba-że zgoła „kantu
ją"! Kiep ten, co takie sta
wia zarzuty, nie rozumie 
paradoksalnej, dwoistej, 
krańcowej natury warsza
wskiej. Jak walczyć - to 
na śmierć, jak żyć - to na
prawdę! Moc codziennej 
żywotności tak samo jest 
tu nieugięta, jak gorąca, 
gwałtowna energia bojo
wa. Gdy widzę na ruinach 
nowe sklepy, założone 
przez ludzi, co z Powsta
nia wyszli tak, jak stali, to 
sklepy te równie mi są 

drogie, jak same ruiny. 
Warszawa dziś - to sym
bol nie tylko gotowości 
narodu do ofiary, ale tak
że - woli i zdolności do 
życia. Tutaj egoizm i in
stynkt życia jednostki zo
stał uskrzydlony i wywyż
szony do miary wprost 
patetycznej - w tym mieś
cie nic już nie ma zwy
czajnego. I dlatego też ja 
sam nie wstydzę się dziś 
głośno wyrażać swych u- 
czuć dla mego „kraju lat 
dziecinnych". To już nie 
tylko moje rodzinne mia
sto - to miasto rodzinne 
całego Narodu.

Stefan Kisielewski

3



Z innych stolic

Międzynarodowy ośrodek kultury 
o wielkich tradycjach. Największe 
w świecie centrum turystyczne. 
Miasto muzeów i zabytków. Świa
towa stolica rozrywki i mody. Tak 
zwykło się mówić o Paryżu.
Niewiele europejskich stolic ma 
równą Paryżowi pozycję w kraju. 
W Paryżu mieszka blisko 10 min 
ludzi, koncentruje się tu najwięcej 
ośrodków francuskiego przemy
słu, tu wreszcie zbiegają się naj
ważniejsze połączenia kolejowe i 
drogowe.
Wyraźna dominacja Paryża nad re
sztą kraju wynika z roli, jaką ode
grał on w życiu politycznym Fran
cji. Poza latami rządów trzech Lud

wików (1681-1789), „okresem 
wersalskim" (1871-1879) i działal
nością marszałka Petaina w Vichy 
(1940-1944) Paryż był zawsze ofi
cjalną stolicą Francji i siedzibą 
najwyższych władz państwowych. 
Rada ministrów i prezydent opuś
cili miasto jedynie w czasie wojny 
z Prusami (1870-1871), bitwy nad 
Marną (1914) i inwazji hitlerowskiej 
(1940).

Charakterystyczną cechą Paryża 
jest „specjalizacja" poszczegól
nych dzielnic, wynikająca z historii, 
tradycji i pochodzenia mieszkań
ców. „Piękny Paryż” tworzą dziel
nice pełne zabytków, od Wielkich 
Bulwarów po Montparnasse. Wiel

kie domy towarowe, banki i towa
rzystwa ubezpieczeniowe znajdują 
się w „paryskiej City”, na północ 
od „pięknego Paryża”. Na wschód 
od „City” leży dzielnica dworców 
kolejowych Nord i Est, z licznymi 
magazynami i składami. Na lewym 
brzegu Sekwany rozciąga się 
„dzielnica rządowa” z minister
stwami i siedzibą premiera. Trady
cyjne skupisko młodzieży tworzy 
„Dzielnica Łacińska” z Sorboną. 
We wschodnich dzielnicach Pary
ża ulokowane są domy robotni
cze.

Od wieków istnieje też specjaliza
cja paryskiego handlu i usług. 
Luksusowe salony skupione są 
przy ul. Faubourg St.-Honore, pl. 
Vendome i ul. Castiglione, księ
garnie - w okolicach Sorbony, 
sklepy tekstylne i odzieżowe - 
przy ulicach Sentier i Caire. Ulica 
Faubourg St. Antoine słynie ze 
sklepów meblowych, Montmartre 
- galerii i obrazów. W wielu dziel-
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1. Paryska ulica - zielone, estetyczne ptoty ogra
dzają śmietniki i wykopy
2. Sprzedaż obrazów na Montmartre
3. Warszawa odwraca się od rzeki, Paryż zaś 
przeciwnie, i można go zwiedzać płynąc statkiem 
po Sekwanie

nicach organizowane są targi żyw
nościowe, w niektórych punktach 
miasta - mimo zakazów - kwitnie 
handel uliczny.

Stolicę Francji charakteryzuje róż
norodność stylów architektonicz
nych. Sklepy i restauracje zostały 
często usytuowane w zabytko
wych kamieniczkach. Połączenie 
„starego z nowym" zaprojektowa
no z wyraźną dbałością o zacho
wanie substancji zabytkowej.

Deptane codziennie stopami mi
lionów ludzi miasto nie jest zbyt 
czyste, mimo że śmieci ze specjal
nie ogrodzonych koszy zabierane 
są kilka razy dziennie. I tu, tak jak 
w Warszawie, nawet na najbardziej 
reprezentacyjnej arterii - Champs 
Elysees, spotkać można szpecące 
wykopy (choć zawsze ogrodzone). 

Inne porównania ulicy paryskiej z 
warszawską wypadają wyraźnie 
na niekorzyść tej ostatniej, choć 
nasza stolica wolno, ale systema
tycznie się europeizuje, co wpływa 
na wygląd ulic. Wiele nowo po
wstałych sklepów i salonów ma 
już paryski standard. Może braku
je u nas „specjalizacji” dzielnic, a 
w każdym razie właściwego upo
rządkowania handlu, usług, komu
nikacji.

Turysta zwiedzający Paryż nie ma 
kłopotu z nabyciem planu stolicy, 
co w Warszawie może jeszcze sta
nowić problem. Szczegółowe pla
ny można kupić w paryskich księ
garniach, te z zaznaczonymi trasa
mi metra, autobusów i podziemnej 
kolei - dostać w biurach podróży, 
hotelach, bankach. Wyraźne plany 
miasta wiszą też na stacjach i przy 
wejściach do metra - i na pewno 
taki sposób informacji przydałby 
się nie tylko przybyłym do War
szawy turystom, ale i mieszkań
com naszej stolicy. Formą reklamy 
znanych firm są wydawane przez 
nie plany Paryża z zaznaczonymi 
na nich punktami, w których znaj
dują się sklepy, restauracje, czy 
bary McDonalda. Tę formę promo
cji należałoby polecić wszystkim 
szykującym się do „podbicia” 
warszawskiego rynku firmom.

Warszawa i Paryż, tak jak Polska i 
Francja - miały odmienną historię 
i w inny sposób odcisnęły się na 
nich burze dziejowe. Warszawa 
nie zawsze - tak jak Paryż - pełniła 
funkcję stolicy. Na pewno dominu
je nad resztą kraju, na pewno sta
nowi ważny ośrodek przemysłowy 
i komunikacyjny, choć problemów 
z tą ostatnią dziedziną funkcjono
wania miasta nie rozwiąże się, do
póki nie zostanie ukończona bu
dowa metra - wizytówki każdej eu
ropejskiej metropolii.

Mamy nadzieję, że z upływem cza
su Warszawę i Paryż będzie łączy
ło więcej podobieństw niż dzieliło 
różnic - jak na europejskie stolice 
przystało.

Grażyna Kowalska

wiadomości warszawskie

■ Spółka „Aquator” ma uzyskać te
reny stacji filtrów przy ul. Koszykowej, 
z przeznaczeniem pod zabudowę typu 
dochodowego. Bezcennemu pomni
kowi cywilizacyjnemu dawnej Warsza
wy grozi zagłada. Niepokoi również 
zamierzona procedura stopniowego 
ograniczania pracy stacji, z równo
czesną budową nowych obiektów. 
Pieniądze uzyskane z eksploatacji bu
dynków mają być użyte na budowę 
nowego zakładu uzdatniania wody na 
Czerniakowie. Czy do tego czasu gro
zi nam susza?

■ Kwartał kamienic pomiędzy al. U- 
jazdowskimi, Wilczą, Mokotowską i pl. 
Trzech Krzyży, z zabudową z lat ok. 
1787-1922, jest jedynym, który prze
trwał do dziś w stanie kompletnym. 
Spółka „Gader” planuje wbudowanie 
w ten kwartał kompleksu bankowego, 
co pociągnie za sobą rozbiórkę o- 
siemnastowiecznej oficyny i budynku 
fabrycznego z 1869 r. oraz przekształ
cenie kamienic Lucińskiego z ok. 1787 
r. i Schneidera z 1865 r. w elewacje- 
atrapy. Piramidalny, szklany dach no
wej budowli ma górować nad kaleni
cami budynków historycznych.

■ W bezpośrednim sąsiedztwie per
ty baroku, kościoła o.o. bernardynów i 
zabytkowej willi w rejonie ulic Powsiń- 
skiej i Gołkowskiej, spółka „Cranpo” 
wystawiła parę wielkich pawilonów 
typu kontenerowego, i to wbrew kate
gorycznemu zakazowi konserwatora 
wojewódzkiego. Oba obiekty zabytko
we są wpisane do rejestru wraz z ich 
otoczeniem. Zakaz uchylił wojewoda 
warszawski, twierdząc bezpodstaw
nie, że nie ma. przepisu chroniącego 
teren wokół zabytków.

■ Przy okazji remontu i adaptacji ka
mienicy, wzniesionej w 1896 r. według 
projektu Karola Kozłowskiego (ul. Se
natorska 32), zerwano wszystkie za
chowane balkony, rozebrano marmu
rowe schody i potłuczono posadzki. 
Na zagładę skazano również całą za
bytkową stolarkę, łącznie ze wspania
łymi drzwiami na klatce schodowej. 
Winę za ten stan rzeczy ponosi pro
jektant przebudowy, podczas gdy 
PGM i kierownictwo budowy odniosły 
się życzliwie do inicjatywy Oddziału 
Warszawskiego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, mającej na celu wy
wózkę i zabezpieczenie balustrad bal
konowych oraz drewnianych odrzwi.

(oprać. Jarosław Zieliński)
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Warszawskie firmy

Dynastia
B Nazwisko Blikle kojarzy się z pączkami i dobrymi ciasta
mi. Co złożyło się na tak wielką popularność Firmy?
- Przede wszystkim ponad 120 lat tradycji. Firma została 
założona w 1869 r. i od tego czasu nieprzerwanie przez 
ponad 120 lat znajduje się w rękach tej samej rodziny. Pracy 
nie przerwała ani wojna, poza okresem powstania oczywiś
cie, ani późniejsza zawierucha polityczna. Firma nigdy nie 
była upaństwowiona, mimo że nasz oryginalny szyld przed
wojenny, który zmieniłem kilka miesięcy temu, był przez nie
których czytany jako „dawny Blikle”. Było to „a.Blikle", „a” 
napisane z małej litery (taka była maniera lat trzydziestych) i 
jeszcze z ogonkiem od góry, dlatego można je było odczytać 
jako „d”. „A” jest już w tej chwili napisane dużą literą, więc 
czytelne. Drugim elementem, który przysłużył popularności 
Firmie jest to, że związała się z życiem Warszawy i jest znana 
w stolicy.

B Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, również za 
granicą...
- Za granicą jest znana przede wszystkim przez bardzo licz
ną Polonię. Poza tym zagraniczni dziennikarze lubią do nas 
zaglądać. Zaczynamy w tej chwili kompletować siódmy tom 
wycinków prasowych na temat Firmy, jest tam również dużo 
wycinków z prasy zagranicznej.

B Powstaje dużo nowych przedsiębiorstw w Polsce, niektó
re są imponujące, a mimo wszystko gdy myślimy o solidnoś
ci - z westchnieniem wspominamy te stare firmy, które prze
trwały wiele, wiele lat.
- Wydaje mi się, że to, co się zna z przeszłości, zaliczyć 
można do dzieł solidnych. Oczywiście nie dlatego, że daw
niej byty tylko takie, ale pamięć przetrwała o tych wspania

łych. Dlatego, gdy dzisiaj mówimy o przedwojennych fir
mach, myślimy o tych najlepszych. Poza tym przedwojenne 
firmy działały w warunkach normalnej, ostrej konkurencji ka
pitalistycznej, co wymuszało rzetelność. Nie będzie przesa
dą, jeśli powiem, że na świecie w ogóle kiedyś było solidniej. 
W XIX w. np. podpis starczał za wszystko, nie trzeba było 
dawać gwarancji. Gdy firma dawała weksel lub właściciel fir
my podpisywał kontrakt, dla banku było to wystarczające. 
Wiadomo było, że utrata twarzy jest zdarzeniem niezwykle

„Ja chciafem Firmy sławę nieść poprzez świat 
szeroki, 

ja o tym już myślałem, stawiając pierwsze kroki 
w piekarni wielkich salach. Choć byłem jeszcze 

mały, 
ja chciałem już zakładać ojcowski fartuch biały. 
Ja będąc jeszcze dzieckiem, o Firmie swojej 

śniłem, 
marzyła mi się wielką i jej przyszłością żyłem...”

(fragment wiersza „Firma" Jerzego Blikle)

Jest dzielnica:

Grochów
„Grochów, wieś, pow. warsza
wski, gm. Wawer, par. Praga. 
Graniczy od zachodu z wsią Ka
mionek i gruntami przedmieścia 
Pragi (tak zwanemi skarysze- 
wskiemi), na południe z Saską 
Kępą, na wschód ze wsią Go
cław i Wawer, na północ z wsią 
Targówek, Ząbki i Kawęczyn". 
(Słownik geograficzny Króles
twa Polskiego..., t. II, Warszawa 
1881). Sztuczny twór - „Praga 
Południe", od 1951 r. używany 
na określenie dzielnicy admini
stracyjnej od linii średnicowej 
na północy poprzez Grochów, 
do Falenicy na południu, zatarł

historyczne nazewnictwo miejs
cowe, często o wielowiekowej 
tradycji. Najstarszą osadą (z XI 

w.) na tym terenie był Kamion u 
przeprawy wiślanej (obecnie te
ren Parku Skaryszewskiego). 
Przed 1124 r. dobra Kamień (Ka
mion, Kamionek), wraz z wcho
dzącym w ich skład Grocho- 
wem, zostały nadane biskupom 
płockim. Wieś Grochów ulegała 
kilkakrotnie zniszczeniu: w cza
sie bitwy ze Szwedami (1656 r.), 

podczas rzezi i spalenia Pragi 
przez gen. Su worowa (1794 r.) i 
w czasie bitwy wojsk polskich z 
sitami austriackimi (1809 r.j.
Król Stanisław August Poniato
wski w 1780 r. prawa do dóbr 
Skarszewa scedował na swoje
go bratanka, księcia Stanisława 
Poniatowskiego, który założył 
kolonię Grochów, a jej teren w
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Cztery pokolenia rodu Blikle pracowały na świetność Firmy: 
Antoni Kazimierz Blikle (1845-1912) założył firmę w 1869 r. 
przy ul. Nowy Świat 35 (dawniej nr 31), Antoni Wiesław Blikle 
(1873-1934) objął prowadzenie firmy w 1903 r., dokonał bar
dzo wielu zmian w cukierni i spowodował zmianę charakteru 
lokalu, Jerzy Blikle (1906-1981) prowadził firmę od 1928 r. 
(potem w spółce: najpierw ze swą siostrą Zofią, następnie z 
krewną Marią Szukałowicz), przebudował całkowicie przed
siębiorstwo, powiększył je i unowocześnił, Andrzej Blikle (ur. 
1939) prowadzi firmę od 1981 r. w spółce z Marią Szukało
wicz.

2

1. Panorama Grochowa: wysokie 
bloki osiedli i zabytkowe wille wśród 
zieleni
2. Pałac Osterloffów z lat trzydzie
stych XIX w. przy ul. Grochowskiej
3. Zakład wychowawczy Braci Alber
tynów z lat dwudziestych XX w. przy 
ul. Grochowskiej

latach 1784-1790 podzielił na o- 
siem osad. Ożywieniu gospo
darczemu Grochowa w XIX w. 
sprzyjała droga bita z Warszawy 
do Brześcia, od 1823 r. - trakt 
brzeski, zaczynający się na Gro
chówie rogatkami postawionymi 
w tym samym roku według pro
jektu Jakuba Kubickiego.
W XIX w. powstały wczesnoka- 
pitalistyczne obiekty przemysło
we: browar, gorzelnia, destylar- 
nia i fabryka wina szampańskie
go Karola Osterloffa (po 1831 r.), 

mydlarnie Jana Hocha i Stenzla 
(po 1845 r.), fabryka zapałek 
Teofila Bieńkowskiego (w 1880 
r.). Od 1900 r. wzdłuż ul. Grocho
wskiej przebiegała linia kolejki 
wąskotorowej z Jabłonny, po
tem Otwocka i Karczewa (zlikwi
dowana w 1952 r.).
Po włączeniu Grochowa do 
Warszawy wiosną 1916 r. rosła 
liczba jego mieszkańców: z 
5556 osób w 1916 r. do około 
13 000 w 1930 r. i około 42 000 w 
1938 r. Przed wojną Grochów 
był jedną z dzielnic najgorzej 
zaopatrzonych w instalacje wo
dociągowo-kanalizacyjne, elek
tryczne i gazowe. Mimo to właś
nie na Grochówie notowano naj
większą wśród dzielnic prawo
brzeżnych kubaturę nowych do
mów. Grochów koncentrował 
też znaczną część warszawskie
go przemysłu. Na przykład przy ►
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ia niehonorowym, na które ludzie biznesu nie mogą sobie po
zwolić - i wiąże się z utratą marki. W tej chwili niestety tak nie 
jest.

■ Wynika to między innymi z ogromnej liczby tych firm i 
transakcji.
- Tak, poza tym wymieszały się różnego rodzaju kultury i 
subkultury. W każdym razie szkoda, że się trochę ta rzetel
ność na świecie zdewaluowała.

■ Co zapamiętał Pan ze wspomnień swojego ojca?
- Właśnie rzetelność i solidność, ten etos zawodowy, war
tość podpisu oraz wartość słowa - słowa mówionego. Prze
cież do dziś polskie prawo i wszystkie prawodawstwa stano
wią, że umowa ustna jest ważna wobec prawa tak, jak umowa 
pisana, a spisuje się ją tylko dlatego, żeby udowodnić, że 
ona rzeczywiście była. Kiedyś to byłp rzadziej potrzebne, 
chciałbym, aby te czasy wróciły. Bardzo ważne jest w życiu 
przywiązywanie wagi do spraw honoru.

■ Czy mamy wrócić do czasów pojedynków?
- Ależ nie, pojedynek to był sposób na przywrócenie hono
ru własnego, jeżeli został on przez kogoś nadszarpnięty, 
natomiast ja mówię o tym, żebyśmy o własny honor sami 
dbali, wtedy nie ma co się pojedynkować, można najwyżej 
popełnić harakiri, ale takiej tradycji nigdy w Polsce nie 
było.

■ Jest Pan naukowcem w randze profesora i szefem dużej 
firmy cukierniczej. Został więc Pan wierny i swoim zaintere
sowaniom, i tradycji rodzinnej.
- Mój ojciec zawsze chciał, żebym poszedł w jego ślady, ale 
w momencie kiedy decydowałem się na wybór zawodu (był 
to rok 1955) wiadomo było, że prywatna inicjatywa - to klasa 
skazana na wymarcie, jeżeli nie na wystrzelanie przed śmier
cią naturalną. Uważał więc, że powinienem wybrać sobie 
zawód według trochę innej zasady, jak to się robiło w przesz
łości. Miałem wielkie zamiłowanie do matematyki, więc ją 
wybrałem. Ojciec zdopingował mnie jednak po studiach, 
abym przeszedł praktykę w zawodzie cukiernika. I tak prawie 
zaraz po habilitacji zrobiłem dyplom czeladniczy, a trochę 
przed profesurą zdobyłem papiery mistrza cukierniczego.

■ Profesorem został Pan bardzo wcześnie, bo w wieku 37 
lat.
- Tak, byłem wtedy najmłodszym profesorem matematyki, 
chociaż nie jestem rekordzistą pod tym względem. Niektórzy 
moi starsi koledzy uzyskali tytuł profesorski w młodszym 
wieku. Ale wracając do cukiernictwa, ojciec zadbał o to, że
bym ten drugi zawód opanował, bo jest to nasza rodzinna 
tradycja i powinienem chociaż dla mojego syna przeprowa
dzić Firmę przez burzliwe fale i zawieruchy, jakie wtedy miały 
miejsce. Potem ojciec wciągnął do współpracy moją kuzyn
kę, panią Marię Szukałowicz, która najpierw odbyła praktykę 
zawodu pod jego okiem, potem również zrobiła oba stopnie: 
czeladniczy i mistrzowski. Została wspólniczką ojca, a po 
jego śmierci ja wszedłem na jego miejsce do spółki. Był to 
rok 1981.

■ Jak wspólnicy dzielą obowiązki kierownicze?
- Na początku Firma nie mogła się rozwijać, także ja zajmo
wałem się różnego rodzaju działaniami strategicznymi, kon
taktem z klientem, kontaktem z urzędami, pisaniem pism. 
Działanie p. Szukałowicz natomiast było ściśle związane z 
nurtem technologii i wewnętrznej organizacji. I tak w zasadzie 
pozostało, z tym że działania strategiczne bardzo się rozwi
nęły.
Obecnie firma zatrudnia około'65 osób, ale rośniemy bardzo 
szybko, bo postanowiliśmy otworzyć w Polsce sieć sklepów. 
Będą to sklepy pracujące pod naszymi szyldami, ale należą
ce do osób, które je prowadzą. Będą sprzedawały wyłącznie 
nasze produkty w pełnym asortymencie. Taki pierwszy sklep 
powstał w Lodzi, jest już w remoncie wnętrze sklepu w Po
znaniu i przyznana nam przez prezydenta Krakowa lokaliza
cja sklepu w centrum dawnej stolicy. Poza tym są jeszcze 
małe sklepiki w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i na 
Saskiej Kępie w Warszawie.

■ Czy sklepy będą podobne do tych sprzed lat?
- Wnętrza są robione w stylu Art Deco. Wybraliśmy ten styl, 
bo wydaje nam się najłatwiejszy do odtworzenia. Ma najpeł
niejszą dokumentację, najwięcej osób go jeszcze pamięta. 
Cofnięcie się do XIX w., do korzeni Firmy byłoby bardzo trud
ne. Cofam się zatem tylko do epoki mojego ojca, a nie moje-

ul. Grochowskiej 341 mieściły 
się Państwowe Zakłady Tele- i 
Radiotechniczne, częściowo w 
budynkach z 1931 r. projektowa
nych przez Romualda Millera; 
pod numerem 301/305 od 1913 
r. odbywała się produkcja 
sprzętu spawalniczego, począt
kowo przez spółkę akcyjną, 
później w fabryce „Perun”. W 
okresie międzywojennym ure
gulowano i umocniono jezdnię 
ul. Grochowskiej, wydzielając 
torowiska tramwajów, początko
wo do Wiatracznej, później na 
Gocławek (linie 23 i 24). W 1938 
r. po wytrasowaniu al. Waszyng
tona (przebiegającej w części 
groblą przez podmokłe tereny i 
łąki) uruchomiono linię autobu
sową „K” z Nowego Światu do 
pl. Szembeka.
We wrześniu 1939 r. Grochowa 
bronił 21 pp „Dzieci Warszawy” i
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go pradziadka. Te wszystkie zmiany związane są z inwesty
cjami, które musimy robić na miejscu. Musimy rozwinąć pro
dukcję, musimy wziąć kredyty, kupić maszyny, szukamy lo
kalu na produkcję.

■ Proszę zdradzić nam sekret wyrobu Firmy „A. Blikle ", któ
ry najbardziej Panu smakuje.
- Myślę, że chyba tort makowy w marcepanie. Ma nadzienie 
bardzo podobne do nadzienia „agatki" i placka makowego, 
natomiast cały jest obłożony marcepanem i udekorowany

1. Profesor Andrzej Blikle, nasz rozmówca, obecny szef Firmy
2. Zaproszenie do Bliklego - rys. Eryk Lipiński
3. Cukiernia Bliklego przed pierwszą wojną
4. Wnętrze cukierni według Antoniego Uniechowskiego
5. Dziewczyny wśród wypieków, czyli dzień powszedni w sklepie przy ul. Nowy 
Świat
(zdjęcia: 1,5- Ewa Kotus)

kremem. Dzięki marcepanowi długo trzyma świeżość.- Poza 
tym muszę się pochwalić pączkami. Doprowadziliśmy do 
powrotu tradycji z czasów mojego dziadka, znów nadziewa
ne są konfiturą z róży. Była to moja ambicja od wielu lat, nie 
wiedziałem tylko, że tak szybko uda nam się te plany zreali
zować.

■ Do kogo „aż" dotarty wyroby Firmy?
- Do Ojca Świętego. Chyba nie mogły wyżej, w przenośni i 
dosłownie.

■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Ewa Kotus

4. Piekarnia T. Rajcherta przy naroż
niku ulic Grochowskiej i Wiatracznej
5. Willa w stylu dworkowym przy ul. 
Szczawnickiej

2 bataliony 336 pp, pod do
wództwem płk. Stanisława So- 
sabowskiego (tablica w ścianie 
kamienicy przy al. Waszyngtona 
104 i obelisk bliżej ul. Grenadie
rów).
W okresie powojennym dzielni
ca utrzymała i rozwinęła charak
ter mieszkaniowo-przemysłowy. 
Zrealizowano tu m.in. osiedla 
mieszkaniowe: Grochów I, II i III, 
osiedla „Igańska” i „Majdań- 
ska". Przy Rondzie Wiatraczna 
(1961 r.) w latach 1976-1979 
wzniesiono wielofunkcyjny bu
dynek „Uniwersamu”. Komuni
kację centrum Grochowa znacz
nie usprawniło wytyczenie ►
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Pozostała oficyna...
W 1989 r. ukazało się drugie, uzupełnione wyda
nie przewodnika Moniki Warneńskiej pt. Warsza
wskim szlakiem Bolesława Prusa. W rozdziale za
tytułowanym: Tam. gdzie mieszkał i pracował (s. 
7) autorka'informuje, że wiosną 1905 r. „pisarz 
wraz z żoną przeniósł się do domu Władysława 
Marzyńskiego przy ulicy Wilczej 12. Byt to ostatni 
adres Prusa - mieszkał tu do końca życia. Ten 
dom - stwierdza M. Warneńska - również nie 
ocalał (...) Tam. gdzie niegdyś istniał dom, w któ
rym mieszkał pisarz, umieszczono tablicę pamiąt
kową z poświęconym mu napisem. Po samej ka
mienicy nie pozostał nawet ślad..." Czy rzeczy
wiście dom Marzyńskiego przy ul. Wilczej 12/14 
(nr hipoteczny 1690/1690a) padł ofiarą wojennych 
zniszczeń i - jak sugeruje autorka - nic z tej 
kamienicy nie pozostało?
Plac nr 1690 przy ul. Wilczej zabudowany był już 
w drugiej połowie XVIII w. W styczniu 1839 r. spo
rządzono „oszacowanie posesji" i plan sytuacyj
ny, z którego wynika, że na działce znajdowaj się 
wówczas parterowy drewniany dom frontowy kry
ty gontem, „komórki frontem do ulicy stojące, 
drewniane" '! ogród.
W 1876 r. właściciele działki sprzedali ją Włady
sławowi Marzyńskiemu. W 1877 r. rozebrano 
drewnianą zabudowę i wykarczowano ogród, a 
następnie rozpoczęto wznoszenie kamienicy, 
którą ostatecznie ukończono w 1879 r. Dom do
chodowy Marzyńskiego był trzypiętrową czyn
szówką o dwóch bramach i obszernym podwórzu 
wewnętrznym, otoczonym oficynami. Okna pier
wszego piętra architekt ozdobił gzymsami, okna 
drugiego - zwieńczeniami zamkniętymi odcinko
wym tukiem. Uwagę zwraca typowa dla ówczes
nych kamienic boniowana ściana parteru.
W lutym 1879 r. nieruchomość podzielona została 
na dwie części. Pierwsza zachowała nr 1690 i 
później otrzymała policyjny numer 12. Drugą 
część oddzielono hipotecznie, oznaczono nume

rem 1690a i uregulowano w odrębnej księdze 
wieczystej. Otrzymała ona numer policyjny 14. 
Podwórze kamienicy przedzielono murem, two
rząc dwa podwórka: prawe połączone z ul. Wilczą 
bramą nr 12 i lewe, połączone bramą nr 14. W 
murze wykonana została furtka, umożliwiająca lo
katorom wewnętrzną komunikację. Trudno zatem 
zgodzić się ze stwierdzeniem, że Prus zamieszkał 
w domu przy ul. Wilczej 12. Należałoby raczej 
powiedzieć, że mieszkanie pisarza znajdowało 
się w kamienicy przy ul. Wilczej 12/14, w prawej 
części tego budynku, oznaczonej numerem 12. 
Potraktowanie przez M. Warneńska Wilczej 12 
jako oddzielnej kamienicy miało, jak sądzę, decy
dujący wpływ na ostateczny wniosek autorki su
gerującej brak najmniejszego nawet śladu po tym 
obiekcie.
Jesienią 1911 r. Marzyński spisał testament. „A- 
leksander Głowacki, literat"figuruje w tym doku
mencie jako jeden z czterech wykonawców testa
mentu powołanych przez właściciela kamienicy. 
„W razie śmierci którego z czterech wymienio
nych wykonawców - zaznaczył Marzyński - trzej 
pozostali, jeżeli uznają to za konieczne, wybiorą 
czwartego według swego uznania". Konieczność 
taka rzeczywiście wkrótce zaistniała, gdyż Włady
sław Marzyński zmart w lutym 1912 r., a po trzech 
miesiącach (19 maja) umarł Bolesław Prus.
Na mocy testamentu współwłaścicielami nieru
chomości stały się w równych częściach: Przytuł
ki Polskie w Warszawie pod zarządem Warsza
wskiego Towarzystwa Dobroczynności, kościół 
Zbawiciela w Warszawie i kościół Św. Floriana na 
Pradze. Ten stan rzeczy utrzymał się do kwietnia 
1919 r„ gdy Henryk Garbowski i Stefan Wieszczy- 
cki - właściciel majątku ziemskiego w Daszynie 
(ówczesny pow. łęczycki) - nabyli kamienicę przy 
ul. Wilczej 12/14 na licytacji. W 1928 r. Garbowski 
odsprzedał za dziesięć tysięcy dolarów swoją 
połowę nieruchomości żonie Wieszczyckiego,

Władysławie z Wrońskich. Po śmierci Wieszczy
ckiego (1932 r.-) nieruchomość pozostała w rę
kach jego żony.
We wrześniu 1939 r. kamienica przy ul. Wilczej 
12/14 nie uległa uszkodzeniu. W okresie Powsta
nia Warszawskiego budynek został wypalony 
(podobnie jak sąsiadujące z nim kamienice przy 
ul. Wilczej 14a i 16). Drewniane stropy runęły, lecz 
przetrwały masywne mury fasady z dekoracją 
sztukatorską. Nie jest więc prawdą, że dom, w 
którym mieszkał Prus, nie ocalał. Kamienicę przy 
ul. Wilczej 12/14 można było odbudować, podob
nie jak zrobiono to z kamieniczkami Starówki i 
Królewskiego Traktu. Tam ratowano obiekty za-

5 wschodniego odcinka Trasy La- 
'O zienkowskiej wzdłuż ul. Ostro- 
y bramskiej i przedłużenie al. Sta- 
p nów Zjednoczonych do Ronda 
0 Wiatraczna.

Najstarszym zabytkiem Grocho
wa jest Pomnik Budowy Szosy 
Brzeskiej, ustawiony w 1823 r. z 
inicjatywy Stanisława Staszica 
przy obecnej ul. Grochowskiej. 
Empirowy obelisk zdobią pła
skorzeźby Pawła Malińskiego. 
Neorenesansowy pałacyk przy 
ul. Grochowskiej 64/66 miał być. 
według błędnych interpretacji, 
siedzibą kwatery głównej wojsk 
polskich w dniu bitwy pod Ol- 
szynką w 1831 r. W rzeczywis
tości został zbudowany po Po
wstaniu Listopadowym, w latach 
trzydziestych XIX w, dla rodziny 
Osterloffów, zasłużonej dla in
dustrializacji Grochowa. W la
tach 1925-1939 stanowił włas-
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ność Andrzeja Wierzbickiego, 
ojca znanego architekta Jerze
go, prezesa Związku Przemy
słowców „Lewiatan”. Staraniem 
A. Wierzbickiego obiekt grun
townie odrestaurowano w latach 
1925-1927. Z 1900 r. pochodzi 

neorenesansowy gmach daw
nego Instytutu Weterynarii, o- 
becnie Wydziału Weterynarii 
SGGW-AR, przy ul. Grocho
wskiej 272. Ostatnim fragmen
tem drewnianej zabudowy z po
czątku XX w. był dom przy ul.

6. Osiedle Towarzystwa Osiedli Ro
botniczych z lat 1934-1939 przy ul. 
Kobielskiej

7. Funkcjonalizm lat trzydziestych - 
kamienica przy ul. Grochowskiej
8. Zbyt dużo jest jeszcze takich za
niedbanych podwórek (ul. Grocho
wska 221)(zdjęcia: Jacek A. Koseski)



chowane w gorszym stanie. Dlaczego więc mury 
kamienicy związanej z Prusem poszły w marcu 
1946 r. pod kilof? Wiąże się to z rolą, jaką w latach 
1945-1948 odegrało Biuro Odbudowy Stolicy. 
Dla decydentów BOS problem emocjonalnego 
obcowania z przeszłością miasta, trwającą w jego 
ocalałych murach, w ogóle nie istniał. Co więcej, 
wykazywali wręcz obsesyjną nienawiść do za
chowanych zespołów architektury z przełomu XIX 
i XX w., kolidujących z ich koncepcjami. Rozebra
no wtedy wiele obiektów związanych z wybitnymi 
postaciami historycznymi, wśród nich także ka
mienicę przy ul. Wilczej 12/14. Nad sprawnym 
przebiegiem całej „akcji" czuwał kierownik Pogo-

1. Ulica Wilcza w 1945 r.; strzałka wskazuje spa
loną kamienicę Marzyńskiego, zburzoną w 1946 r. 
wraz z sąsiednimi domami na zlecenie BOS
2. Spojrzenie na dawne podwórze kamienicy 
przez dziewiętnastowieczne okno oficyny
3. Oficyna kamienicy Marzyńskiego przy ul. Wil
czej 14a
(zdjęcia: Janusz Sujecki)

towia Budowlanego BOS, inż. Roman Dowgird. 
To on bezpośrednio zadecydował o wyburzeniu 
domu związanego z Prusem, podpisał też wyroki 
śmierci na setki ocalałych kamienic Śródmieścia 
i Woli.
Nikt nie zdejmuje z kierownictwa BOS odpowie
dzialności za faktyczne dokończenie zagłady 
miasta, za pozbawienie następnych pokoleń 
piękna architektury z przełomu XIX i XX w., świad
czącej o ciągłości polskiej kultury. Dziś taka 
właśnie zabudowa zachwyca turystów odwiedza
jących europejskie stolice. My straciliśmy ją nie
mal całkowicie wskutek masowych wyburzeń do
konanych w latach 1945-1948. O tym wiedzieć 

powinny najmłodsze pokolenia warszawiaków 
polskie społeczeństwo, karmione przez dziesię
ciolecia lukrowaną wizją odbudowy, idącą w pa
rze z mitem Warszawy zrównanej z ziemią przez 
okupanta.
Wypalona kamienica Marzyńskiego poszła pod 
kilof. Nie rozebrano jedynie fragmentu oficyny, 
który uniknął pożaru. Relikt ten (należący dawniej 
do części domu oznaczonej nr 14) otrzymał nowy 
numer policyjny: 14a. Pozostawiono go wówczas 
tylko z uwagi na trudne warunki mieszkaniowe w 
powojennej stolicy. Fragment oficyny przetrwał 
jednak do dziś i obecnie stanowi właśnie ów 
jedyny ślad po kamienicy Marzyńskiego, przeo
czony przez M. Warneńską. Na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych relikt otoczo
no nową zabudową. 15 marca 1991 r. Towarzys
two Przyjaciół Warszawy wystąpiło z wnioskiem o 
wpisanie fragmentu oficyny przy ul. Wilczej 14a 
do rejestru zabytków.

Janusz Sujecki

Kordeckiego 4 (istniał jeszcze 
kilka lat temu).

Do ciekawszych budowli sprzed 
wojny należy gmach zakładu 
wychowawczego braci Alberty
nów, z charakterystyczną „atty- 

ką polską”, wzniesiony w latach 
dwudziestych według proj. Ste
fana Szyllera przy ul. Grocho
wskiej 194/196. Zespół trzypię
trowych domów robotniczych 
przy ul. Podskarbińskiej powstał 
w 1927 r. wraz ze stadionem 

sportowym, świetlicą i przed
szkolem, pod patronatem Magi
stratu. Po drugiej stronie ul. 
Podskarbińskiej, w narożniku ul. 
Kobielskiej w latach 1934-1939 
wzniesiono domy Towarzystwa 
Osiedli Robotniczych. Stanowią 
one kompleks dziewięciu dwu
piętrowych bloków o niewielkich 
mieszkaniach wraz z żapleczem 
socjalnym (pralnią, świetlicą, 
przedszkolem). Ciekawe rozpla
nowanie przestrzenne z obszer
nymi dziedzińcami, zielenią o- 
siedlową i staranne opracowa
nie plastyczne stawia niniejszy 
zespół w rzędzie najlepszych 
kolonii mieszkaniowych w War
szawie. W rejonie ulic Męciń- 
skiej, Czapelskiej, Igańskiej, 
Krypskiej, Majdańskiej, na tere
nach carskiego Fortu XI powsta
ło osiedle Górki Grochowskie, 
głównie kolejarskich domków

(niektóre w stylu ' „dworko
wym”).

Choć w ostatnich latach można 
zaobserwować przykłady odna
wiania obiektów zabytkowych 
(pierzeje al. Waszyngtona, Pom
nik Budowy Szosy Brzeskiej, 
wille) i stawianie budynków na
wiązujących do awangardowych 
tradycji międzywojennych (koś
ciół Nawrócenia Św. Pawła Apo
stoła przy ul. Kobielskiej, dom 
przy ul. Grochowskiej 230) - to 
jednak dzielnica ta, jak inne, jest 
zaniedbana i brudna. Tak jest 
przy ul. Grochowskiej zabudo
wanej domami z lat dwudzie
stych i trzydziestych, Mińskiej 
czy Podskarbińskiej. Jeśli nawet 
odnowione zostały elewacje, 
wystarczy zajrzeć na podwór
ka...

Antoni J. Koseski
u



Brama 1809
Czas wojen napoleńskich - to 
dla Polaków okres wielkiej 
chwaty oręża i nadziei na odbu
dowanie niepodległego pańs
twa. Szczególnie kampania 1809 
r., kiedy zaatakowane przez Au
striaków Księstwo Warszawskie 
nie tylko obroniło się własnymi 
sitami, ale nawet poszerzyło 
swoje terytorium, dodawała Po
lakom wiary we własne sity i da
wała nadzieję powrotu Polski do 
jej dawnych granic. Nie dziwi 
więc fakt, że w całym Księstwie 
Warszawskim wielce fetowano 
te wydarzenia. W Krakowie, któ
ry został właśnie przyłączony do 
Księstwa, przez wiele dni świę
towano na cześć księcia Józefa 
Poniatowskiego i jego wojska. 
W Warszawie zaś, z okazji po
wrotu na czas zimy części armii, 
postanowiono przygotować 
specjalne uroczystości mające 
nadać wjazdowi wojska do stoli
cy triumfalny charakter.
W starożytnym Rzymie najwyż
szą formą wyróżnienia dla wo- 

znanego architekta, aktywnego 
uczestnika Powstania Kościu
szkowskiego, nobilitowanego za 
swoje . dokonania artystyczne 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.
Kubicki wybrał w swoim projek
cie wariant bramy z jednym ot
worem przelotowym. Budowla 
miała szeroką podstawę, którą 
ograniczały z obu stron dwie ko
lumny zwieńczone rózgami lik- 
torskimi z wetkniętymi w nie to
porami (fasces cum securibus), 
symbolem władzy konsula, któ
ry w starożytnym Rzymie pod
czas wojny zostawał wodzem 
naczelnym armii. Na samych ko
lumnach zawieszone zostały 
rzeźbione trofea wojenne. Otwór 
przelotowy bramy tworzyło ko
lebkowe sklepienie wsparte na 
czterech kolumnach jońskich, 
jego powierzchnię wypełniały o- 
zdobne kasetony. Frontowa 
część bramy, od strony wjazdu 
do miasta, pokryta została relie
fami. Poniżej impostu znalazły 

udekorowanego wieńcem lauro
wym. Za nim umieszczone zo
stały sztandary. Nieco poniżej, 
po bokach orła, znajdowały się 
kolejne trofea. Na płaszczyźnie 
attyki umieszczono napis dedy
kacyjny: WODZOWI Y WOYS- 
KU ZWYCIĘZKIEMU WDZIĘCZ
NI OBYWATELE. W tym samym 
miejscu, tyle że z tyłu, znajdował 
się następny napis: TĘDY PO
WRACAŁ Z POD WIEDNIA JAN 
III. Na fryzie tej strony bramy 
były kolejne nazwy miejscowoś
ci związanych z odbytą kampa
nią: SANDOMIERZ-ZAMOŚĆ- 
KRAKÓW, niżej zaś widniały ko
lejne dwa portrety polskich wo
dzów z czasów świetności Rze
czypospolitej - Czarnieckiego i 
Zamoyskiego.
18 grudnia 1809 r. prawie do
kładnie odtworzono w Warsza
wie schemat odbywania trium
fów w starożytnym Rzymie. O 
godzinie 9°°, w ostatniej wiosce 
przed stolicą - Mokotowie, przy
witał powracających żołnierzy, 
których prowadził w zastępstwie 
księcia Józefa Poniatowskiego 
Stanisław hrabia Potocki, pod- 
prefekt powiatu warszawskiego. 

prefektury i sztabu Gwardii Na
rodowej przyjąć kolejny hołd 
powitalny od zastępcy prefekta 
Departamentu Warszawskiego, 
Franciszka Nakwaskiego. Po 
przejściu przez bramę wojsko 
defilowało już nie zatrzymywane 
przez nikogo przez Nowy Świat i 
Krakowskie Przedmieście aż do 
Pałacu Saskiego.
Brama triumfalna była zwykle 
budowlą tymczasową, nietrwałą. 
Tak więc, mimo że po uroczy
stych dniach grudnia 1809 r. 
warszawska brama stała jeszcze 
jakiś czas na pl. Trzech Krzyży 
jako pamiątka tych uroczystości, 
przyszedł i na nią czas rozbiórki. 
Ponieważ budowla ta bardzo 
przypadła do gustu mieszkań
com Warszawy, nasuwała bo
wiem miłe wspomnienia chwały 
i triumfu, postanowiono uwiecz
nić jej wizerunek. Odpowiedni 
rysunek przeznaczony do po
wielenia sporządził znany ma
larz Zygmunt Vogel, natomiast 
rycinę wykonał Karol August 

1.2. Brama triumfalna z 1809 r.: we
dług ryciny K.A. Richtera (1) i obrazu 
Bronisława Gembarzewskiego (2)

dza zwycięskiej armii było odby
cie triumfu. Wódz wracając z wy
prawy wojennej przechodził z 
armią przez specjalną bramę 
triumfalną (porta triumphalis), 
gdzie był oficjalnie witany przez 
senat i urzędników rzymskich. 
W Warszawie u wylotu al. Ujaz
dowskich, na pl. Trzech Krzyży 
zaplanowano budowę specjal
nej bramy triumfalnej. Pomyśla
no również o przygotowaniu 
pięciodniowych uroczystości na 
cześć weteranów. Na projektan
ta i wykonawcę bramy wybrano 
Jakuba Kubickiego (1758-1833), 

się ponownie trofea, powyżej 
zaś dwa wizerunki stawnych, 
polskich hetmanów - z lewej 
strony Chodkiewicza, z prawej 
zaś Żółkiewskiego. Na samym 
tuku arkady opierały się dwa ge
niusze dekorujące laurami znaj
dującą się na zworniku głowę 
rycerza. Dalej w górę na gładkiej 
powierzchni fryzu widniały trzy 
nazwy miejscowości związa
nych z kampanią 1809 r.: RA- 
SZYN-GROCHÓW-GÓRA.
Jeszcze wyżej, na attyce, posta
wiona została rzeźba przedsta
wiająca białego orła w koronie, 

Po tym przywitaniu wojsko w 
defiladowym szyku posuwało 
się dalej w kierunku miasta, 
przechodząc przez rogatki mo
kotowskie, gdzie witał ich wice
prezydent miasta i rada miejska. 
Przemarsz przez al. Ujazdo
wskie miał prawdziwie triumfa
lny charakter. Maszerujące woj
sko widziało w oddali wspaniałą 
bramę triumfalną, zaś wzdłuż 
drogi, którą podążało, stali szpa
lerem podchorążowie warsza
wskiej szkoły artylerii. Przed 
samą bramą wojsko zatrzymało 
się. raz jeszcze, aby w imieniu 

Richter. Dzięki powielonemu 
obrazowi można i teraz podzi
wiać dzieło Jakuba Kubickiego. 
Wzorując się na wykonanej ryci
nie, prawie sto lat później Bro
nisław Gembarzewski, znany 
jako założyciel Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie i histo
ryk wojskowości, mógł namalo
wać obraz przedstawiający opi
sany wyżej triumf wojska Księs
twa Warszawskiego.

Aleksander 
Srebrakowski

O innym tego rodzaju dziele Jakuba 
Kubickiego w najbliższym numerze.
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Warszawskie okolice

Kampinos
„Bylemyasto" - taką' nazwę nosita 
przed ponad sześcioma wiekami 
miejscowość na skraju Puszczy 
Kampinoskiej. Wywodzono ją od o- 
kolicznych wydm piaszczystych i 
rozległych bagien. Kampinos jest 
dziś wsią - siedzibą gminy, ale warto 
przypomnieć, że już w 1414 r. był

w odsłonięciu wmurowanej w ścianę 
dworku tablicy ku pamięci sztabu 
powstańczego „pamięci tych, co w 
boju za Polskę ginęli, pamięci tych 
co wśród cierpień i niedoli sztanda
rom wierni pozostali". Obchody zor
ganizował Oddział Sochaczewski 
Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-

miastem. Do wyróżniających się za
bytków należą w Kampinosie obok 
kościoła z lat 1773-1782 klasycy- 
styczny dworek z początku XIX w, a 
na skarpie opadającej ku północy 
resztki zdewastowanego parku.
Jednym z wybitnych wydarzeń, u- 
trwalonym w dziejach dworku było 
zajęcie go na siedzibę sztabu po
wstańczego z 1863 r. Literat Mieczy
sław Romanowski i byty oficer rosyj
ski, syn powstańca z 1830 r. Zy
gmunt Padlewski utworzyli ów sztab 
obejmujący Ziemię Sochaczewską. 
Tu formowano oddziały strzelców i 
kosynierów, a gdy brakowało broni - 
grupy „drągalierów”, czyli chłopów 
uzbrojonych w drągi. Pomocy udzie
lał im proboszcz kampinoski Smo
leński i wikary Skibniewski. Do le
gendy przeszły sztandary powstań
cze uszyte z płaszczy żołnierskich, 
zdeponowane w miejscowym koś
ciele, które zaginęły w nieznanych o- 
kolicznościach.
Bodajże jedyną pamiątką i dowo
dem, że jednak sztandary te istniały, 
jest zdjęcie wykonane 5 czerwca 
1933 r., podczas uroczystości w sie
demdziesiątą rocznicę Powstania 
Styczniowego. Wtedy to poczet we
teranów ze sztandarami wziął udział 

czego z inicjatywy dziennikarza i 
społecznika Kazimierza Hugo-Bade- 
ra, autora wielu publikacji poświęco
nych Powstaniu Styczniowemu.
Historyczna fotografia pochodzi ze 
zbiorów rodzinnych red. Krystyny 
Krzyżakowej, długoletniej dziennikar
ki tygodnika „Stolica", córki Kazimie
rza Hugo-Badera.
W latach 1989-1991 dworek został 
ponownie odrestaurowany. Od kilku
dziesięciu lat jest użytkowany jako 
Dom Wycieczkowy PTTK. Niestety, o 
ile dworek jest dobrze utrzymywany, 
o tyle park na skarpie od wielu lat 
niszczeje. Przed kilku laty, po po
przednim generalnym remoncie 
dworku, wszelkie odpadki, gruz, po
tłuczoną armaturę sanitarną po pro
stu zrzucono po pochyłości skarpy. 
Dziś dołożono do tamtej porcji 
nową: resztki tynków, potłuczone 
cegły, ścinki blachy po reperacji da
chu i wymianie rynien. Dodatkowo 
prowadzące z ganku schody wydłu
żono o dwie kondygnacje, wpu
szczając je w skarpę i park. Gruzowi
sko od lat porasta chwastami, two
rząc plątaninę nie do przebycia.
Kampinoski park, choć formalnie na
leży do dworku, nikogo nie interesu
je. Drzewa padają łamane przez wi

1. Dworek w Kampinosie - Dom Wycieczkowy PTTK w 1991 r.
2. Aleja - szpaler starych wiązów u podnóża skarpy w parku należącym do 
dworku
3. Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci sztabu powstańczego 1863 r. odby
ła się z udziałem weteranów powstania w 1933 r.
(zdjęcia: Tomasz Kowalik)

chury lub ze starości, a jest tu wiele 
okazów pomnikowych. Najbardziej 
okazała jest aleja u podnóża skarpy, 
oddzielająca park od podmokłej łąki. 
Niestety, ktoś wpadł na pomysł od
wodnienia jej przez wykopanie rowu 
podcinającego korzenie sędziwych 
drzew, a są to dorodne, kilkudziesię
cioletnie wiązy, które chylą się i pa-

Wysypisko
Z dworu w Rochalach Wielkich (któ
rego zdjęcia publikowane były w po
przednim numerze) pozostały tylko 
ściany i nowy, widoczny z dala po
śród pól portyk oparty na kolum
nach. Ruina jest tak kompletna, że 
może służyć jako przykład rozpadu 
zabytkowego budynku. Przy tym 
dworze znajdował się niegdyś park 
krajobrazowy o powierzchni około 3 
ha. Jeszcze dziś królują w nim stare, 
potężne modrzewie, kilka dorodnych 

dają bez ratunku. Niszczeje w ten 
sposób część starodrzewu parku, 
któremu przydałby się energiczny 
gospodarz. Właściciel dworku za
niedbał park, a powinien być odpo
wiedzialny za jego stan, albowiem 
stanowią one nierozerwalną całość.

Tomasz Kowalik

bowiem każda aleja prowadziła ku 
rozległym polom. Dzikość otoczenia 
potęgują raz po raz zrywające się do 
lotu, zaniepokojone intruzem w tej 
oazie drapieżne ptaki, polujące na o- 
kolicznych polach. Aleje wychodzą
ce na ograniczającą park drogę pol
ną, w części asfaltowaną, zataraso
wane są zwałami śmieci: starą odzie
żą, opakowaniami po nawozach i 
środkach ochrony roślin, zużytymi o- 
ponami, tłuczonym szkłem, gruzem, 

Park krajobrazowy (sic!) w Rochalach Wielkich

dębów, silne jesiony. Jednak jest już 
bardzo zniszczony. Przecinające sta
ry park aleje wysadzane kasztanow
cami, jesionami, klonami przypomi
nają dawny układ parku. Pozwalają 
się domyślać romantycznego na
stroju i niezbyt dalekich perspektyw, 

butelkami. Tak wygląda jeden z wielu 
parków krajobrazowych na granicy 
województw stołecznego i skiernie
wickiego. Bezpański? Wszystko na 
to wskazuje. Tylko patrzeć, jak ktoś 
zacznie wyrąb pomnikowych, ozna
kowanych tabliczkami drzew, (kt)
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wiadomości 
warszawskie

■ W ramach akcji porząd
kowania dzielnicy-gminy 
Wola, przewiduje się m.in. 
poszerzenie ul. Grzybo
wskiej w rejonie Żelaznej. 
Zagraża to rozbiórką relik
tom fabryki Duschika i 
Scholtzego z lat 1875-1876 
(Żelazna 63), której mury w 
1940 r. sąsiadowały bezpo
średnio z bramą wjazdową 
do Getta, co potwierdzają ar
chiwalne fotografie. Jako u- 
nikatowe relikty związane z 
dziejami dzielnicy żydo
wskiej, fabryka wraz z są
siednią kamienicą zasługują 
na bezwzględną ochronę.

■ Nagminna staje się prak
tyka zaopatrywania budyn
ków zabytkowych w szpecą
ce nadbudowy w postaci 
mansard i facjatek. Działania 
tego rodzaju dotknęły m.in. 
hotel „Bristol", osiedle „Sza
re Domy” przy ul. Łowickiej 
oraz kamienice: Bentko
wskiego (Nowy Świat 49), 
Frageta (Elektoralna 14) i 
Warszawskiego Towarzys
twa Dobroczynności (Bed
narska 28).

■ Wzorowym przykładem 
prawidłowej adaptacji zruj
nowanego zabytku jest re
nowacja kamienicy przy ul. 
Pańskiej 85, której w czasie 
remontu przywrócono stylo
wą elewację z kompletnym 
wystrojem i balkonami. In
westorem i użytkownikiem 
obiektu jest Automobilklub 
Polski.

■ Nasila się akcja odna
wiania elewacji starych ka
mienic. Zwraca uwagę sta
ranny dobór kolorystyki z za
stosowaniem zróżnicowa
nych odcieni (m.in. Chmiel
na 26, Koszykowa 59 i 
Wierzbowa 11). Przykładem 
negatywnym jest za to ele
wacja dawnych biurowców 
Banku Polskiego (Elektoral
na 2A), odmalowana zbyt 
jaskrawo i w jednym odcie
niu.

(oprać. Jarosław Zieliński)
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Ursynów - zabytkowa droga
W pracach polskich pla
nistów i urbanistów rzad
ko spotykany jest sza
cunek dla dziewiętnasto- 
i dwudziestowiecznej 
spuścizny budowlanej i 
przestrzennej. Jeszcze na 
przełomie lat siedemdzie
siątych i osiemdziesią
tych nie było ratunku dla 
tak „młodego” dziedzic
twa historycznej zabudo
wy, jeśli w rachubę wcho
dziło zaprojektowanie i 
wzniesienie nowego o- 
siedla lub drogi szybkie
go ruchu. Te ostatnie po
przecinały zabytkowe 
śródmieścia Poznania i 
Wrocławia. Natomiast o- 
brzeża wielkich miast - to 
nowe osiedla, których 
charakter rozplanowania i 
zabudowy może potom
nych utrzymać w przeko
naniu, że wcześniej był tu 
krajobraz księżycowy. W 
Warszawie, na osiedlach 
Chomiczówka, Bródno, 
Stegny czy Ursynów nie 
ma prawie śladu po żyją- 
cych tu podwarszawskich 
włościanach, kupcach, 
rzemieślnikach. Betono
we bloki stały tu „od za
wsze”...
Kompleks mieszkalny Ur- 
synów-Natolin, liczący 
ponad 130 tysięcy mie
szkańców, a więc wiele 
więcej niż potowa miast 
wojewódzkich, jest swoi
stym suburbis, prawie 
pozbawionym zabytków. 
Jednak nawet na tym ob
szarze można znaleźć za
bytkową niespodziankę. 
Jest nią... polna droga.
Projektanci zespołu Ursy- 
nów-Natolin, przygotowu
jąc teren pod budowę, 
prawie dokładnie „oczyś
cili” ten obszar z dawnej 
zabudowy, a także prawie 
całkowicie zmienili układ 
drożny. Jeszcze na ma
pach Warszawy z lat 
sześćdziesiątych widać, 
jak bardzo wiejski charak
ter miała ta część stolicy. 
Obecny układ ulic jest o- 
czywiście odbiciem 
współczesnego projekto
wania urbanistycznego i 

nie ma nic wspólnego z 
historycznymi trasami. A 
jednak chyba świadomie 
uszanowany został prze
bieg jednej drogi.
Na mapie Warszawy i o- 
kolic z 1819 r. (oryginał w 
zbiorach Biblioteki Naro
dowej w Warszawie) ob7 
szar dzisiejszego Ursyno- 
wa-Natolina - to rozległe 
tereny rolne. Widoczny 
jest duży zespół pałaco- 
wo-parkowy Natolina, 
wsie folwarczne Wolica i 
Moczydło, a nieco dalej I- 
mielin oraz Służew. Cały 
ten obszar należał wów
czas do klucza dóbr wila

nowskich, będącego w 
rękach Anny z Tyszkiewi
czów i Aleksandra Potoc
kich. Folwarki Wolica i 
Moczydło były połączone 
prostą drogą wysadzaną 
drzewami. Według źródeł 
historycznych droga ta 
mogła powstać w latach 
1806-1810 (może nieco 
wcześniej) i wtedy zapew
ne została obsadzona 
drzewami, podobnie jak 
inne drogi związane z pa
łacem natolińskim (St. Lo
rentz, Natolin, Warszawa 
1948, s.225).
Gdy porównamy tamtą 
mapę ze współczesnym 



planem Natolina, to ślad 
polnej drogi z folwarku 
Wolica do folwarku Mo
czydło odnajdujemy na ul. 
Migdałowej. Jest to jedy
na chyba ulica na współ
czesnym osiedlu, której 
skośny przebieg jakby 
kłóci się z układem in-

rów melioracyjny, w któ
rym kilka lat temu kumka
ły wiosną żaby. Tak więc 
ten krótki, nie zagospo
darowany dotychczas (na 
szczęście!) odcinek pol
nej drogi - to historyczny 
fragment dawnych dóbr 
wilanowskich. Co prawda 

1. Plan Ursynowa z ul. Migdałową (o- 
znaczona strzałką) stanowiącą fra
gment dawnej drogi
2. Mapa okolic Warszawy z 1819 r. - 
oznaczona strzałką droga z Wolicy 
do Moczydła
3. Na pierwszym planie drzewa wy
znaczające odcinek drogi folwarcz
nej, w głębi ul. Migdałowa ze staro
drzewami
(zdjęcia. 3 - Karo! Guttmejer)

nych, sąsiednich ulic. Po 
jej południowej stronie 
zachowały się jeszcze 
pojedyncze egzemplarze 
starodrzewia, istnieje tak
że jej naturalny, pierwotny 
fragment. Na obszarze 
między ul. Lanciego a bu
dującym się metrem ta 
stara, folwarczna droga 
ma swój oryginalny dukt i 
drzewa. Z boku zachował 
się jeszcze częściowo 

obecne drzewa nie są tak 
wiekowe i najstarsze się
gają chyba przełomu XIX i 
XX w.
Nie wiem, jakie są plany 
projektantów oraz gospo
darzy w stosunku do tej 
części Natolina, ale wyda- 
je mi się, że należy bez
względnie zachować tę 
polną drogę z całym drze
wostanem. Można zrobić 
z tego fragment większe
go założenia spacerowe
go skomponowanego 
wraz z niedalekim małym 
laskiem przy ul. Belgradz
kiej. Niech mieszkańcy 
betonowego osiedla mają 
szansę przespacerowa
nia się polną drogą, która 
liczy około 200 lat!

Karol Guttmejer

Warszawa 
w fotografii
30 września 1991 r. na Cmenta
rzu Powązkowskim odbył się 
pogrzeb zmarłej 20 kwietnia 
tego roku w Buenos Aires Zofii z 
ks. Druckich-Lubeckich Chomę- 
towskiej - jednej z pierwszych 
Polek zawodowo parających się 
fotografią artystyczną.
Urodziła się w 1902 r. w książę
cej rodzinie w majątku Poro- 
chońsk na Polesiu, szkołę śred
nią ukończyła w Petersburgu, a 
następnie studiowała malarstwo 
i rysunek w Ecole des Beaux- 
Arts w Paryżu, jednak jej praw
dziwą życiową pasją była foto
grafia. We wstępie do katalogu 
wystawy „Pół wieku Warszawy”, 
zorganizowanej w Muzeum His
torycznym, czytamy: „Rzadko 
się zdarza, aby jedna osoba 
stworzyła świadomą twórczoś
cią artystyczną dokumentację 
rozwoju miasta na przestrzeni 
pół wieku. Wypadek taki zacho
dzi w stosunku do Warszawy z 
lat 1928-1978 utrwalonej w twór
czości fotograficznej Zofii Cho- 
mętowskiej". Najstarsze zacho
wane zdjęcia z 1920 r. przedsta
wiają szpital Św. Łazarza (nie ist
niejący już), minaret przy ul. 
Książęcej, cerkiew na Placu na 
Rozdrożu...
Zawodowo traktowane zamiło
wanie przyniosło jej nagrody na 
międzynarodowych wystawach: 
XXVII Salonie d’Art Photographi- 
que w Paryżu w 1932 r„ konkur
sie pod protektoratem prezy
denta Stefana Starzyńskiego 
„Piękno Warszawy” w 1937 r„ 
Międzynarodowej Wystawie Fo
tograficznej w Tokio w 1939 
roku... Z inspiracji Polskiego To
warzystwa Krajoznawczego wy
konała tysiące zdjęć architektu
ry zabytkowej, dokumentującej 
krajobrazy, budowle miast i mia-

1.2 Zdjęcia Zofii Chomętowskiej: ry
nek Starego Miasta przed wojną 
(1) i w 1945 r. (2) 

steczek Polski. Wiele z nich 
zdobiło przedwojenne wydaw
nictwa, wśród któryph warto wy
mienić Polesie Ossendowskie- 
go w serii Cuda Polski, prze
wodniki turystyczne Mieczysła
wa Orłowicza, foldery i plakaty, 
czasopisma i magazyny fotogra
ficzne. Sprawowała funkcje kie
rowniczki artystycznej miesięcz
nika „Kobieta w pracy" i wice

prezeski Polskiego Towarzys
twa Fotograficznego. Wierna 
swej pasji utrwaliła wydarzenia 
Powstania Warszawskiego i 
zniszczenia wojenne, przedsta
wiając je na pierwszej powojen
nej wystawie Muzeum Narodo
wego pt. „Warszawa oskarża”, 
otwartej 3 maja 1945 r. i ekspo
nowanej następnie w Brukseli, 
Paryżu, Londynie, Edynburgu i 
Nowym Jorku. Album Warszawa 
- Stolica Polski, wydany w 1949

r. nakładem Społecznego Fun
duszu Odbudowy Stolicy, za
wiera jej liczne fotogramy, m.in. 
charakterystyczne dyptychy - 
miejsc i zabytków przed ich 
zniszczeniem oraz ruiny, z któ
rych kilka znalazło się również 
na serii znaczków Poczty Pol
skiej.
Przebywając od 1947 r. na emi
gracji nie zerwała więzów z e,-
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czyzną, a wykonane w 1976 r. 
zdjęcia posłużyły do uzupełnie
nia kolekcji „Warszawa wczoraj, 
dziś i jutro”, wystawionej na wy
mienionej już wystawie w Mu
zeum Historycznym m.st. War
szawy w 1978 r., a następnie na 
wystawie w Domu Polonii w 
1988 r. Dorobek artystki - to po
nad 50 wystaw, nagrody, wyróż-

3.4. Zdjęcia Zofii Chomętowskięj: ra
tusz warszawski przed wojną (3) i w 
1945 r. (4)

nienia, a przede wszystkim naj
pełniejsza chyba monograficzna 
dokumentacja dawnej Warsza
wy. „Aby zrozumieć twórczość 
artystyczną Zofii Chomęto- 
wskiej, trzeba widzieć nie tylko 
aparat fotograficzny w jej rę
kach, ale i jej pasję" napisał w 
1978 r, w 50-lecie jej pracy arty
stycznej Adamo Becquer-Casa- 
balle.
Wielotysięczna spuścizna foto
graficzna Zofii Chomętowskiej, 
częściowo w zbiorach polskich, 
częściowo w posiadaniu rodziny 
w Buenos Aires - oczekuje na 
inwentaryzatora i wydawcę.

Jan Pruszyński

Widok na Widok Zabytkowa zabudowa ul. Wi
dok, samo centrum Warsza
wy. Widoczna boczna ściana 
domu nr 11 zbudowanego w 
latach 1870-1900 - jedyne
go zachowanego zabytku 
przy nieparzystej stronie uli
cy. Na miejscu sąsiedniej 
kamienicy - zburzonej w 
czasie wojny - znajduje się 
dziś parking. Wszystko to 
jest zrozumiałe, ale już naj
wyższy czas, aby te obłażą- 
ce z farby ohydne reklamy 
widoczne na takich ślepych 
ścianach nie tylko tutaj - 
zniknęły. To nie jest stołecz
ność, to zaprzecza wszelkiej 
o niej dyskusji!

Listy
Szanowny Panie Redaktorze!

Stanowimy grupę osób często odwiedza
jących cmentarz przy ul. Okopowej. Pozwa
lamy sobie zwrócić się do Pana jako ostat
nie/ deski ratunku w następującej sprawie.

Otóż od 3 lat nie możemy przebić się z 
naszą skargą na karygodny i skandaliczny 
postępek władz tego cmentarza. Na cmenta
rzu tym istnieją dwa historyczne pomniki: je
den ku czci żołnierzy i oficerów wyznania 
mojżeszowego, którzy padli w wojnie obron
nej 1939 r, drugi zaś ku czci żołnierzy i ofice
rów wyznania mojżeszowego walczących w 
Legionach pod dowództwem J. Piłsudskiego 
w latach 1914-1920. O tym właśnie pomniku 
pragniemy w tej chwili mówić. Otóż wznie
siony on został z początkiem lat trzydzie
stych i oczywiście nie obejmował wszystkich 
zabitych i zmarłych, lecz około 100 osób, 
niemniej był bardzo okazały i 'oryginalny. 
Była to mocna ściana z cegieł (grubości kilku 
sztuk), wysokości ponad 2 m, długości kilku
dziesięciu metrów, a w niej wmurowane ta
blice (jedna obok drugiej) z nazwiskami i in
nymi danymi Legionistów.

Proszę sobie wyobrazić, że około 3 lata 
temu ten historyczny i zabytkowy ciąg pom
ników, jedyny chyba obecnie tego rodzaju w 
Polsce, został w ciągu kilku dni rozebrany 
przez kierownictwo cmentarza, cegła wywie- 

potępienia. Okazuje się, że tak, gdyż do dziś 
żadna z gazet warszawskich nie raczyła za
mieścić naszych protestów i apeli do władz 
cmentarza, by natychmiast przystąpiły do 
odbudowania tego ciągu pomników, pomi
mo że część płyt już nie istnieje. Liczymy 
zatem, że może Redakcja „Spotkań z Zaby
tkami”, jako nasza ostatnia deska ratunku, 
zechce łaskawie się tą sprawą zaintereso
wać i wydrukuje tę naszą skargę, zmuszając 
jednocześnie władze cmentarza do napra
wienia tej straty i jednocześnie do wyjaśnie
nia przyczyn zaistniałej sytuacji. Naszym 
zdaniem najprawdopodobniej któryś z pra
cowników cmentarza, korzystając z faktu, że 
cmentarz jest ustawicznie rozkradany, zde
cydował się skorzystać z okazji i uzyskać 
duże pieniądze ze sprzedanej cegły (której 
było tam bardzo dużo).

W grupie naszej są zarówno osoby wy
znania mojżeszowego, jak też osoby wywo
dzące się z małżeństw mieszanych. Jedna
kowo jedni i drudzy nie możemy pogodzić 
się z tym skandalicznym postępkiem, i cho
ciaż często się mówi, że „swoi na swoich 
skarg nie składają”, jednak my taką skargę 
składamy, gdyż drogie nam są wszystkie za
bytki znajdujące się na terenie całego kraju, 
polskie, żydowskie, jak i mieszane polsko- 
żydowskie.

Pozostajemy z należnym szacunkiem 
w imieniu zainteresowanych 

(nazwisko znane redakcji)

UWAGA CZYTELNICY!
Z przyczyn finansowych następny nu
mer „Spotkań z Warszawą" nie ukaże 

fsie w marcu, lecz w kwietniu b.r.

*  

zioną, a płyty rzucone na ziemię, częściowo 
do dziś rozbite, zaś częściowo rozkradzio- 
ne.

Zapytujemy uprzejmie, czy w normalnym 
państwie, jakim obecnie jesteśmy, wolna 
zniszczyć taki zabytek historyczny i uniti^r. 
nie tylko kary, ale chociażby powszechnej


