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NA OKŁADCE:
W ruinach zamku w Ogrodzieńcu straszy czarny 
pies, czerwony-upiór grasuje w Grodźcu, mnich w 
Zagórzu, białe, żółte, czarne damy i inne zjawy w 
prawie wszystkich zamkach. Piękne są ich legen
dy, ale fascynuje także historia. Łagów koło Świe
bodzina - zamek rycerskiego zakonu joanitów, 
zbudowany w drugiej połowie XIV w., jest dzisiaj 
głównym akcentem parku krajobrazowego, poło
żony - tak jak miasteczko - wśród lasów na je
ziornym przesmyku (zob. też okładka s. IV)

(fot Agnieszka i Włodek Bilińscy)
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Od redakcji
W wiosnę wchodzimy z turystycznymi pozdro
wieniami dla miłośników zabytków i prezentuje
my zamki w Polsce (s. 2 i obie okładki). Obiecu
jemy, że taka prezentacja nie będzie ostatnia. 
Szczególnie polecamy wspomnienia prof. A. 
Majewskiego - to już kawał historii polskiej 
konserwacji!
Zapowiadany uprzednio cykl artykułów o sztuce 
rozpoczynamy tematami pradziejowymi. Jakby 
na to nie patrzeć, twórczość artystyczną zaczęli 
właśnie nasi dalecy przodkowie, tworząc jedno
cześnie podwaliny narodowych kultur. Po tym 
oryginalnym, egzotycznym i odległym świecie 
sztuki oprowadzać nas będzie wybitny znawca 
przedmiotu - prof. Jerzy Gąssowski (s.ll). Zwra
camy jeszcze uwagę na dwa tematy. Pierwszy - 
to artykuł o wieżach wodnych, stawianych w XIX 
i XX w. w osiedlach miejskich i przy kolejowych 
stacjach. Jawiły nam się dotąd jako budowle sza
re, „fabryczne” i nikomu już niepotrzebne, teraz 
mamy okazję zwrócić uwagę na ich piękno (s. 
26). Drugi artykuł, zatytułowany Opowieść o sza
bli (s. 38), daje świadectwo, jak na podstawie 
jednego przedmiotu można odtworzyć ludzkie 
losy.
Do tego zeszytu dołączamy nr 3 „Spotkań z 
Warszawą”, w którym przede wszystkim poleca
my rozmowę z prof. Marianem M. Drozdowskim 
na temat historycznych podstaw stołeczności 
Warszawy (s.l), sprawozdanie z dyskusji o pla
nie zagospodarowania przestrzennego miasta 
(s.l), nowy cykl „Warszawskie szkoły” oraz wie
le innych ciekawych „warszawskich przyczyn
ków”.
Nasz dodatek już na samym początku dostał „fi
nansowej zadyszki”. Tekę redakcyjną mamy 
pełną ciekawych artykułów, mnóstwo warsza
wskich tematów czeka na swoją kolej, lecz jeste
śmy bezradni i musimy zawiesić jego ukazywa
nie się. Zapewniamy Czytelników, że nie będzie
my ustawać w poszukiwaniu źródeł finansowa
nia!
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.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabyt
ków obchodzony każdego roku 18 kwietnia 
skłania nie tyle do komentarzy, co do refleks
ji-

REFLEKSJA PIERWSZA: od kwietnia u- 
biegłego roku coraz więcej spraw w ochronie 
zabytków zmierza wyraźnie ku lepszemu. 
Konsekwentne działania w przeprowadzaniu 
reformy ochrony zabytków, do utworzenia or
ganizacji „Polskie Dziedzictwo” włącznie (o 
organizacji szerzej w najbliższym czasie), spo
wodowały wyprowadzenie wielu spraw na 
szersze niż dotychczas wody.

REFLEKSJA DRUGA: te szerokie wody są 
jednak coraz bardziej wzburzone. Pieniędzy 
nie starcza już prawie na nic, brakuje ich tak w 
resorcie kultury, jak i w terenie, ludzie pracują 
dla zabytków raczej z serca i zaangażowania 
niż dla korzyści materialnych, których zresztą 
w tej dziedzinie nigdy nie było.

Budowanie nowego także w dziejach było fascynujące dla 
twórców (biblijna miniatura z 1411 r.)

REFLEKSJA TRZECIA: w życiu nic nie 
jest jednoznacznie białe czy jednoznacznie 
czarne. NIE DAJMY SIĘ!
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Profesor Majewski wspomina

Prof, dr Alfred Majewski, emerytowany 
dyrektor Kierownictwa Odnowienia 

Zamku Królewskiego na Wawelu, 
architekt i konserwator, zasłużony 
badacz oraz kierownik odbudowy i 

adaptacji zamków Polski Południowej 
(m.in. Wawel, Wiśnicz, Baranów, 

Niedzica, Krasiczyn, Sucha). Autor 
licznych publikacji na ten temat (m.in. 

„Czorsztyn-Niedzica, dwa zamki 
pienińskie”, „Zamek w Baranowie”, 

„Zamek w Wiśniczu”, „Zamek w 
Pieskowej Skale”).

Spotkanie 
z Pieskową 

Skałą

M
oje pierwsze spotkanie z zamkiem w Pie
skowej Skale nastąpiło w 1947 r. Na po
czątku grudnia owego roku przyjechał na 
Wawel ówczesny generalny konserwator 
zabytków prof. Jan Zachwatowicz w towarzystwie Alek

sandra Ivanki - dyrektora budżetów państwa w Minister
stwie Skarbu Państwa. Profesor Zachwatowicz zapropono
wał mi wyjazd do zamku w Pieskowej Skale, którego dotąd 
nie znałem. Wyjazd odbył się samochodem służbowym 
profesora Zachwatowicza. W czasie wspólnej podróży do
wiedziałem się, że dyrektor Ivanka tuż przed drugą wojną 
światową spędził wakacje w zamku w Pieskowej Skale i 
zachował miłe o nich wspomnienia. W okresie międzywo
jennym funkcjonował w zamku pensjonat prowadzony 
przez spółkę akcyjną, która w końcu XIX w. kupiła zamek 
w Pieskowej Skale i adaptowała go na cele pensjonatowe. 
Dyrektor Ivanka i profesor Zachwatowicz chcieli spraw
dzić, w jakim stanie zostawiła zamek wojna.
Odległość z Krakowa do zamku w Pieskowej Skale jest 
nieduża, około 25 km, ale droga prowadząca przez wieś 
Bronowice (słynną z Wesela Wyspiańskiego), a następnie 
Modlnicę, Szyce, Biały Kamień i malowniczą Dolinę Ojco
wską - była wówczas w bardzo złym stanie, jak zresztą 
wszystkie drogi w Polsce po drugiej wojnie światowej.
Kiedy skręciliśmy z głównego traktu wiodącego z Krako
wa do Olkusza na boczną drogę prowadzącą przez Dolinę 
Ojcowską do zamku w Pieskowej Skale, zmienił się całko
wicie krajobraz, wjechaliśmy w las bukowy i wkrótce ser
pentynami zjechaliśmy do doliny Prądnika. Dolinę tę two
rzy niezbyt szeroki, a stosunkowo głęboki jar, ciągnący się 
na długości kilkunastu kilometrów. Jar wcięty jest w wa
pienny masyw Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, któ
rego środkiem płynie nikła dziś rzeczka zwana Prądnikiem. 
Procesy geologiczne, jakie dokonały się w tym miejscu w 
ciągu milionów lat kształtowania się skorupy ziemskiej, 
wytworzyły niezwykły kształt obrzeży jaru o stromych, 
dochodzących do 70 m wysokości ścianach skalnych, two
rzących liczne występy w formie bram, ambon oraz samot
nie stojących maczug, zwanych ostańcami.
Dolina Ojcowska była w tym miejscu naturalną, wytworzo
ną przez przyrodę drogą prowadzącą z Krakowa na Śląsk. 
Na początku XI11 w. przy drodze tej, na górze zwanej dziś 
Grodziskiem, znajdował się zamek obronny. Zbudował go 
książę wrocławski Henryk Brodaty w czasie, kiedy prowa
dził spór o ziemię krakowską z Konradem Mazowieckim. 
W połowie XIII w. zamek zamieniony został na klasztor 
klarysek dla siostry Bolesława Wstydliwego - Salomei. Bu
dowla uległa zagładzie w XVII w., w czasie budowy w tym 
miejscu kościoła. W połowie XIV w. istniały w Dolinie 
Ojcowskiej jeszcze dwa inne zamki: w Ojcowie i Pieskowej 
Skale, oba zbudowane przez Kazimierza Wielkiego jako 
zamki strażnicze, pilnujące drogi prowadzącej z Krakowa 
na Śląsk. Zamek w Ojcowie, zamieszkany jeszcze na po
czątku XIX w., uległ zniszczeniu - do dziś przetrwała tylko 
jedna baszta średniowieczna i resztki murów. Zamykający 
Dolinę Ojcowską od północy zamek w Pieskowej Skale
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1. Zamek w Pieskowej Skale na a- 
kwareli Zygmunta Vogla z końca XVII 
w.
2. Rysunek J.N. Głowackiego z pier
wszej potowy XIX w.: wieża na „Do
rotce" rozebrana po pożarze zamku 
w 1850 r.
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3. Model przedstawiający projekt odbudowy zamku wedtug Alfreda Maje
wskiego

miał większe szczęście i mimo klęsk pożarów, jakie go 
nawiedzały, zachował się aż do połowy XX w. Pod koniec 
XIX w. groziła mu ruina, chciano go rozebrać na materiał 
budowlany, ale dzięki akcji podjętej w prasie przez Adolfa 
Dygasińskiego nie dopuszczono do tego. Zawiązała się w 
Warszawie spółka akcyjna, która adaptowała zamek na 
pensjonat i w tej funkcji był wykorzystywany aż do drugiej 
wojny światowej.
Po wybuchu wojny zamek w Pieskowej Skale pozostawał 
bez opieki. W końcu sierpnia 1939 r. przestał funkcjonować 
pensjonat, wyjechali administratorzy. Miejscowa ludność 
opuszczony zamek wyszabrowała. W 1940 r. zainteresowa
li się nim okupanci hitlerowscy i mieli nawet zamiar adap
tować go na letnią rezydencję generalnego gubernatora 
Franka, o czym świadczy model zamku, wykonany zresztą 
bardzo nieudolnie, jaki zachował się w magazynach na 
Wawelu; model ten w 1941 r. opublikowany nawet został w 
wydawnictwie generalnego gubernatora Das General- 
Gauvernement. 1 pomysłu przekształcenia zamku na letnią 
rezydencję gubernatora Franka Niemcy jednak zrezygno
wali, kierując się zapewne względami bezpieczeństwa - 
zamek otoczony był lasami, co mogło być niebezpieczne 
dla okupanta. Adaptowano na ten cel pałac Potockich w 
Krzeszowicach, przy szosie prowadzącej z Krakowa do 

Katowic. W zamku w Pieskowej Skale znalazła schronienie 
grupa ludzi wysiedlonych z Warszawy w 1944 r. po powsta
niu, którymi opiekowała się polska Rada Główna Opiekuń
cza. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej Krakowa i 
Warszawy w styczniu 1945 r. tymczasowi mieszkańcy zam
ku wrócili do Warszawy, a wczesną wiosną tegoż roku, kie
dy odbywała się parcelacja majątków ziemskich lub ich 
przejmowanie przez państwową administrację rolną, nie
duży majątek rolny o powierzchni kilkudziesięciu hekta
rów należący do zamku przejęty został przez Państwowe 
Nieruchomości Ziemskie, a w budynku oficynowym zamku 
zamieszkał wraz z rodziną administrator - technik rolny 
Małysa. Od tego czasu wejściowa brama zamku była już na 
noc zamykana, a w pomieszczeniach parterowych zaczęto 
składować buraki, ziemniaki i inne ziemiopłody.
Taki stan zastaliśmy w zamku na początku grudnia 1947 r., 
kiedy przybyliśmy z profesorem Zachwatowiczem i dyrek
torem Ivanką. Po dokładnym obejrzeniu budowli i jej oto
czenia dyrektor Ivanka oświadczył, że gotów jest pomóc w 
finansowaniu prac konserwatorskich na zamku. Nikt z nas 
nie miał wówczas pojęcia o zakresie i rozmiarze tych prac, 
ani też o przyszłej funkcji obiektu. Generalny konserwator 
zabytków prof. Jan Zachwatowicz oraz dyrektor Aleksan
der Ivanka - sponsor prac konserwatorskich zdecydowali, 
iż zamek w Pieskowej Skale musi być uratowany.
Ta, powstała w grudniu 1947 r., idea uratowania zamku w 
Pieskowej Skale potwierdziła raz jeszcze - jak niejedno-



4.5.6. Maszkarony odsłonięte na elewacji renesansowych krużganków 
(zdjęcia: 1,2 - Stanisław Ko łowca, 3-6 - Emil Flach wał)

krotnie wielkie przedsięwzięcia mają swój początek w 
przypadkowych wydarzeniach, w tym wypadku - w mile 
wspominanych przez dyrektora Ivankę wakacjach spędzo
nych w zamku.
Generalny konserwator od razu w czasie tej pierwszej na
szej wspólnej bytności w zamku w Pieskowej Skale powie
rzył mi funkcję kierownika odnowienia zamku, co później 
potwierdził pismem (z dnia 12 grudnia 1947 r.), asygnując 
równocześnie na moje ręce pierwszą kwotę na rozpoczęcie 
prac. W tym samym jeszcze roku został powołany Społecz
ny Komitet Odbudowy Zamku w Pieskowej Skale z siedzi
bą w Warszawie, którego przewodniczącym został Alek
sander Ivanka, a wiceprzewodniczącym Stanisław Lorentz. 
Mnie powierzono funkcję sekretarza Komitetu oraz kie
rownika odnowienia zamku w Pieskowej Skale.
Odbudowa zamku trwała 20 lat, od 1948 do 1968 r., obej
mując szeroki program prac budowlano-konserwatorskich. 
Odkrycie już na początku prac badawczych renesanso
wych krużganków kamiennych oraz dwukondygnacyjnej 
loggii renesansowej zmieniło oblicze architektoniczne 
tego zabytku, nadając mu nową rangę wśród pomników 
architektury renesansowej naszego kraju. Odbudowany za
mek w Pieskowej Skale przejęty został jako oddział Pań
stwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, które urządziły w 
nim szerszą ekspozycję przemian stylowych zachodzących 
w mobiliach, tkaninach, obrazach, rzeźbach i ceramice od 
epoki gotyku do czasów biedermeiera.

Alfred Majewski
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 Warszawy do Radkowa jechałem kilkanaście 
godzin. Miałem szczęście, że pociąg nie stał w 
polu i drogi wyjątkowo tej zimy były przejezd
ne, więc autobus wyruszył z Kłodzka w godzin
ną podróż. Znałem Doktora od 10 lat, lecz je

dynie z bogatej korespondencji. Było to nasze pierwsze 
osobiste spotkanie. Od razu spostrzegłem, że zamyślając 
się podpiera twarz charakterystycznie układając dłoń. W 
takim samym geście Wyczółkowski uwiecznił jego dziadka 
Karola Estreichera st. w loży na premierze Wesela. Tak 
samo podpierał twarz stryjeczny brat Doktora Karol E- 
streicher ml., co widać na jednej z ostatnich jego fotogra
fii.
Na powitanie Doktor przygotował wystawę książek Sta
nisława Wyspiańskiego, wydanych w nakładzie 10 egzemp
larzy na papierze czerpanym z fabryki Pietro Miliani w 
Fabriano we Włoszech: Bolesława Śmiałego (1903), Achil
lesa (1903), Nocy Listopadowej (1904) oraz dwóch edycji 
Legendy (1897 i 1904). Na każdej z książek widniała dedy
kacja dla ojca Leona Estreichera - prof. Tadeusza Estrei
chera.
Tadeusz Estreicher był w latach 1906-1919 profesorem 
chemii na Uniwersytecie we Fryburgu. Przede wszystkim 
jednak był przyjacielem artystów: Wyspiańskiego, Mehof
fera, Laszczki, Wyczółkowskiego. Tradycja wymienia go 
jako autora nowej techniki graficznej, tzw. fluoroforty, któ
rą obmyślił specjalnie dla Wyspiańskiego. Tadeusz Estrei
cher przez lata był sekretarzem Leona Wyczółkowskiego i 
- za wiedzą artysty - w jego imieniu odpowiadał na listy, co 
przychodziło tym łatwiej, że do perfekcji opanował styl

Gniazda rodzinne

Janusz Miliszkiewicz

Wzlot
Już jako dziecko dostawał do oglądania 

największą domową relikwię - zatopione 
w szklanej rurce gęsie pióro, którym 

Wyspiański napisał „Noc Listopadową”. 
Pozował Mehofferowi do postaci aniołka 

do jednego z fryburskich witraży. Jako 
uczeń gimnazjum grywał na scenie 

Teatru im. Słowackiego, w sztukach 
przygotowanych pod kierunkiem 

Osterwy. Tamte pierwsze dziecięce 
doświadczenia bardzo przydały się, kiedy 

w latach czterdziestych Leon Estreicher 
został lekarzem na Ziemiach 

Odzyskanych...

1. Doktor Leon Estreicher
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2. Leon Wyczółkowski - portret Elżbiety z Kiersnowskich Estreicherowej (pastel)
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3. Stanislaw Wyspiański - portret 
prof. Tadeusza Estreichera (pastel)

3

pisma malarza. Po pierwszej wojnie powrócił z rodziną ze 
Szwajcarii i kontynuował prace w Krakowie. Studenci z 
owych czasów wspominają w pamiętnikach, jak na egzami
nach z chemii prof. T. Estreicher wymagał wiedzy np. o ilu
minowanych rękopisach, miniaturach, inkunabułach, o skła
dzie chemicznym farb Matejki lub szminki Kleopatry.
Tadeusz Estreicher pozostawił po sobie liczne publikacje, 
które oglądałem w Radkowie. Na przełomie stuleci wydał 
bogato udokumentowaną rozprawę historyczno-geogra- 
ficzną o Globusie Jagiellońskim, z której uczeni świata 
mogli dowiedzieć się, że w Krakowie przechowywany jest 
globus z po raz pierwszy zaznaczoną nazwą „Ameryka”. 
Wydal także pracę Mickiewicz i fale elektryczne, udowad
niając bezpośredni związek pomiędzy Czterema toastami 
poety a podręcznikiem chemii Jędrzeja Śniadeckiego, z 
którego uczył się młody Mickiewicz. Już po drugiej wojnie 

ten wybitny erudyta na łamach „Języka Polskiego” ogłosił 
studium pt. Brus i bruszenie, uzupełniał książkę Tuwima 
Pegaz dęba, na łamach „Przekroju” opisywał erotyczne wy
bryki poety Kazimierza Tetmajera, pisał książkę o imio
nach występujących w komediach Fredry i hasła dla Pol
skiego Słownika Biograficznego.
W 1939 r. dala o sobie znać publikacja z przełomu wieków 
- hitlerowcy zgłosili się do Tadeusza Estreichera po Glo
bus Jagielloński. Uczony został uwięziony w obozie w 
Sachsenhausen, gdzie umarł jego rodzony brat, Stanisław. 
Po uwolnieniu z obozu został korektorem, rozpoczął rów
nież przekład Baśni z tysiąca i jednej nocy.
Podczas mojej wizyty w Radkowie dr Leon Estreicher pre
zentował zachowane resztki rodzinnego majątku. Obraz 
namalowany przez jego ojca przedstawia „Młyny św. Klary 
nad Odrą we Wrocławiu, naprzeciw wylotu ul. św. Marci-

a



4.5.6. Stanisław Wyspiański' ..Dziewczynka z kozikiem" (pastel) (4), „Helenka z 
kokardami' (fluoroforta) (5) i „Dziewczynka nad stołem" (fluoroforta) (6)

na”. Z tyłu obrazu, słynący z pedanterii Tadeusz Estreicher 
odnotował: „Młyny założone przez Henryka III, odrestau
rowane przez Jadwigę ksienię klarysek w 1799 roku, nama
lowałem w ciągu marca 1906 (druga w życiu próba rysunku 
i malowania z natury). Około 1910 roku spłonął młyn z pra
wej strony i został odbudowany w ten sposób, że sylwetka 
została zupełnie zepsuta. Zachowując rysunek ściany 
szczytowej, nadbudowano dach dwupiętrowy, aby uzyskać 
rozszerzenie ubikacyj, mniej więcej w sposób poniżej na
szkicowany”. U dołu zaś uczony zamieścił rysunek zmian 
architektonicznych zabytku zburzonego już w naszych cza
sach.
Na odwrocie fluoroforty Wyspiańskiego „Helenka śpiąca” 
(odbitka nr VII) Tadeusz Estreicher napisał: „Jest to pier
wsza w ogóle klisza, na której próbowałem techniki fluoro- 
fortowej. Pękła potem na trzy części po zrobieniu niewielu 
odbitek.”! kolei na odwrocie dzieła Ferdynanda Ruszczy- 
ca przeczytałem: „Studium pejzażowe z niebem (japonizo- 
wane). Fluoroforta barwna, rysunek trawiony, barwy nakła
dane przez autora na kliszę, w ten sposób ma charakter 
monotypii. Ruszczyć robił to w mojej pracowni jako asys
tent I Zakładu Chemii UJ, ucząc się fluoroforty w jesieni 
1903 roku (papier chiński)”.
Oniemiałem, bowiem zdałem sobie sprawę, że kolejne dzie
ła pokazywane przez Gospodarza nie są odnotowane w 
monografiach artystów. Choćby fluoroforta Tymona Nie
siołowskiego (12x8 cm) z 1903 r., przedstawiająca tajem
niczą postać pod drzewem. Podobnie fluoroforta Józefa 
Mehoffera pt. „Meduza”, wykonana w stycznu 1919 r. we 
Fryburgu, odbita przez Tadeusza Estreichera na gipsie.
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7. Tadeusz Estreicher - „Młyny św. Klary nad Odrą we Wrocławiu" (pastel)
8. Tymon Niesiołowski -.„Fluoroforta"

(zdjęcia: Janusz Miliszkiewicz)

„Portret Tadeusza Estreichera” namalowany przez Wys
piańskiego, nazywany przez rodzinę „tatuś z kwadratową 
głową”, gdyż Wyspiański zaczął malować modela od dołu, 
przez co głowa jest spłaszczona, ponieważ nie mieściła się. 
Portret Tadeusza Estreichera rysowany węglem przez Me
hoffera. Japońskie drzeworyty pochodzące z kolekcji 
Mangghi Jasieńskiego, grafiki Laszczki, „Dachy cerkiewne” 
Jana Stanisławskiego. Fragmenty księgozbioru Karola E- 
streichera st. Obraz prapradziada Dominika Estreichera, 
który wraz z Hugo Kołłątajem reformował Wszechnicę 
Jagiellońską. Dawne fotografie majątku w Horodziłówce, 
będącej według niektórych literackim pierwowzorem Sop- 
licowa, należącej do rodziców matki Leona Estreichera, 
Elżbiety z Kiersnowskich.
W promieniu wielu (wieluset?) kilometrów od Radkowa 
nie było chyba drugiego inteligenckiego domu o równie 
bogatej tradycji. Leon Estreicher był przez lata jedynym 
lekarzem na cztery powiaty, równocześnie prowadził ama
torski zespół dramatyczny (grywano oczywiście Wyspiań
skiego). Wędrował po okolicy z przedstawieniami Szopki 
Krakowskiej, której monografię w 1904 r. wydał jego oj
ciec pod pseudonimem Jan Krupski. Fundował i projekto
wał miejscowe pomniki (np. pomnik ku czci idei Czerwone
go Krzyża). Inicjował stowarzyszenia kulturalne, regular

nie wypożyczał dzieła z rodzinnej kolekcji na wystawy w 
Kłodzku i Wałbrzychu. Większości mieszkańców okolicy 
pomógł przyjść na świat, ostatnio w redagowanych przez 
siebie „Wiadomościach Radkowskich” publikował dla nich 
spisane przez siebie dzieje miasta.
Przed wojną niemiecki Wiinschelburg utrzymywał stałą or
kiestrę symfoniczną, własną gazetę, korty tenisowe. Było 
tam kilka luksusowych hoteli. Po drugiej wojnie, w polskim 
Radkowie, w koncertowym fortepianie Bechstein, jaki 
mógłby swobodnie stanąć np. w Filharmonii Wiedeńskiej, 
przez długi czas gnieździły się kury, zaś renesansowe zaby
tki kolejno rozsypywały się w proch. Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych „Ruch” nie chciał dostarczać prasy kultu
ralnej na to pustkowie. W czasie uroczystych obchodów 
700-lecia Radkowa, z woli mieszkańców Doktor był prze
wodniczącym Komitetu Honorowego.

Kiedy nagle umarł pod koniec 1990 r„ gorączkowo zaczą
łem poszukiwać trafnego określenia dla jego życia. Wyda
wał mi się tym. kim był dr Chałubiński dla Zakopanego, 
jawił się jako społecznik-bohater Żeromskiego. Doktor, 
kiedyśmy rozmawiali, miał stałą potrzebę usprawiedliwia
nia się z życia w Radkowie. Jakby nie był pewien, czy jegó 
życie oznacza wzlot, czy raczej zmierzch rodziny. Wszyst
kie pamiątki rodzinne rozdał muzeom. Czterem synom i 
córce nie zostawił nic...

Janusz Miliszkiewicz
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Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pradzie
jowa (i)

Badania nad sztuką pradziejową 
wkroczyły w ostatnich latach w fazę 

kryzysową, która jednak zawiera w sobie 
nurt optymizmu. Kryzys nie jest właściwy 

tylko tej gałęzi badań nad sztuką - 
towarzyszy już od dłuższego czasu samej 

koncepcji i definicji pojęcia sztuki, a 
przeniesienie katalogu kwestii ku czasom 

pierwocin sztuki ujaskrawia jeszcze 
hardziej wiele istotnych zagadnień.

O
ptymizm wynika z faktu stałego narasta
nia materiału źródłowego, nie ustają
cych nowych odkryć oraz rozszerzenia 
strefy badań na wszystkie kontynenty. 
Powstały też i rozwinęły się instytucje 

badawcze, zajmujące się edycją źródeł, wydawaniem 
periodyków i organizowaniem konferencji oraz sym
pozjów naukowych. Wśród tych instytucji rolę przo
dującą odgrywa niewątpliwie włoskie Centro Camu- 
no di Studi Preistorici w Capo di Ponte (Brescia), 
powstałe z inicjatywy prof. Emanuela Anati jako pry
watna fundacja. Położone w alpejskiej dolinie Val 
Camonica, gdzie odkrywa się prawdziwy skarbiec 
sztuki prahistorycznej w postaci tysięcy rytów ska
lnych z czasów od schyłku paleolitu do czasów rzym
skich, stanowi niejako naturalne powiązanie ośrodka 
badawczego i zaplecza źródłowego w wyjątkowo 
korzystnej symbiozie. UNESCO powołało wreszcie 
międzynarodową komisję do badań nad sztuką skal
ną w ramach ICOMOS z siedzibą w Paryżu.

Optymizmem napawa także fakt, że w czasach nara
stania istotnych zjawisk kryzysowych w strukturach 
myślenia o sztuce, w studiach nad pradziejami sztuki 
pojawiają się nowe teorie i próby interpretacji. Do 
takich należą nowe teorie na temat charakteru i roli 
sztuki jaskiniowej późnego paleolitu pirenejskiego 
(franko-kantabryjskiego), przedstawione przez wy
bitnego badacza francuskiego, prof. Andre Leroi- 
Gourhana. Jego teorie przenoszą jakby na wyższe 
piętro zakres poznawania i rozumienia sztuki naj
dawniejszej, a także stwarzają przesłanki do pogłę
bienia studiów nad charakterem i znaczeniem sztuki 
w ogóle.
Znaczenie tych ostatnich dla teorii sztuki pierwotnej i 
pradziejowej sprowadza się do fundamentalnego py
tania: czy i w jakim stopniu sztuka owa była tym 
samym, co my rozumiemy pod tym mianem? Pytanie 
zasadne o tyle, że w czasach historycznych występo
wały pod mianem sztuki takie dziedziny działalności 
ludzkiej, których nie uznalibyśmy teraz za sztukę. W 
starożytnej Grecji sztuka nosiła miano „techne”, któ
re nam się kojarzy raczej z techniką, a służyło na 
określenie wytwarzania według reguł. Kryterium to 
obejmowało pospołu architekturę, rzeźbę, arytmety
kę, malarstwo, logikę i ...krawiectwo. Dopiero od cza
sów Pitagorasa włączono w krąg sztuki muzykę, a od 
Arystotelesa - poezję. Jednocześnie zaś sztuki wyma
gające wysiłku fizycznego (np. rzeźba, malarstwo, ar
chitektura, krawiectwo itp.) zostały zdegradowane do 
sztuk pospolitych, a muzyka, matematyka czy poezja 
wzniesione do rangi sztuk wolnych. Taki system z 
modyfikacjami trwał przez średniowiecze do Odro
dzenia, które ze sztuk pospolitych stworzyło rzemio
sło, a z wolnych - wyodrębniło nauki.

W połowie XVIII w. Ch. Batteux stworzył koncepcję 
sztuk pięknych, Les Beaux Arts, obejmujących: ma-



1, Vai Camonica (Italia), ryt figuralno- 
symboliczny na obelisku skalnym z 
ok. 3000 p.n.e.

larstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, poezję, taniec i 
wymowę. Od tego czasu aż do połowy XX w. utarło 
się przekonanie, że sztuka jest tworzeniem piękna. 
Kryterium to straciło swoje znaczenie w ostatnich 
dziesięcioleciach w efekcie rozwoju nowych kierun
ków w sztuce, w których piękno czerpane z natury 
czy też piękno w ogóle, straciły sens wartościujący. 
Epatowanie brzydotą ma także prawo obywate
lstwa.
Niesłusznie powszechne jest przekonanie do dziś, że 
za sztukę pradziejową należy uznawać głównie te 
dziedziny twórczości człowieka pierwotnego, które 
w gruncie rzeczy odpowiadają kryteriom Ch. Bat- 
teux. Stąd nieustające zainteresowanie i zachwyt ma
larstwem jaskiniowym późnego paleolitu czy niektó
rymi rodzajami rzeźby z tego czasu, przy pomijaniu 

lub niedocenianiu sztuki z późniejszych czasów o du
żym ładunku symbolizmu, lecz stwarzającej pozory 
niedoskonałości warsztatowej. Ta ostatnia była jed
nak zazwyczaj zamierzoną formą w takiej postaci i 
należała do konwencji stylu i czasu występowania, 
prezentując treści i wartości estetyczne, odpowiada
jące potrzebom odbiorców. Owe potrzeby zaś były 
wyższej rangi, niż tworzących realistyczną sztukę 
mieszkańców jaskiń pirenejskich sprzed 15 czy 17 
tysiącleci.

Mamy więc do czynienia z pewnym paradoksem, kie
dy doskonalsza (według naszych kryteriów) sztuka 
towarzyszy społeczności ewidentnie prymitywniej
szej niż ta, która tworzy sztukę uboższą i nieporadną 
warsztatowo (według naszych kryteriów).
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2

2. Ha Baroana (Lesotho), malowidło z przedstawieniem biegnącego łucznika z 
ok. 1500 n.e.
3. Dekoracja sklepienia jaskini Koongine w południowej Australii z ok. 13 000 
lat p.n.e.

Pozostaje wszelako nie wyjaśnioną zagadką, dlacze
go ludzkość w bardzo wczesnej fazie rozwoju stwo
rzyła dzieła malarstwa i rzeźby o walorach warszta
towych, które zdołały osiągnąć te rodzaje sztuki nie 
wcześniej niż w XVIII w. (po Chr.). Wyjaśnienie tej 
zagadki pozwoli rzucić wiele dodatkowego światła 
na sprawę genezy i miejsca sztuki w dziejach rodzaju 
ludzkiego.

Nowe perspektywy badań rysują się również dzięki 
włączeniu w krąg instrumentarium także pozornie 
odległych dyscyplin naukowych, jak religioznawstwo 
porównawcze, cybernetyka, psychologia, nie mówiąc 
już o antropologii społecznej i etnologii.

Prof, dr Jerzy Gąssowski - kierownik Zakładu Ar
cheologii Wczesnośredniowiecznej w Instytucie Ar
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego - jest jednym 
z niewielu w naszym kraju badaczy sztuki pradziejo
wej i cenionym popularyzatorem archeologii. Z jego 
licznych książek popularnonaukowych należy wymie
nić: Z archeologią za pan brat, Ziemia mówi o Pia
stach i Sztuka pradziejowa w Polsce.

Jerzy Gąssowski
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Z warsztatu historyka sztuki

Portrety
Wiśniowieckich

W kościele Św. Anto
niego we Lwowie, któ
ry po drugiej wojnie 
światowej nie uległ za
mknięciu, jak więk
szość rzymskokatoli
ckich świątyń w tym 
mieście, znajdują się w 
zakrystii dwa stare 
portrety olejne w owa
lnych ramach, przed
stawiające dobroczyń
ców tego kościoła. Ob
razy te jeszcze w XIX 
w. wisiały w prezbite
rium na bocznych ścia
nach koło głównego 
ołtarza. Przedstawiają 
popiersia osób należą
cych do znanego rodu 
książąt Wiśniowie
ckich linii książęcej (a 
nie królewskiej), któ
rzy w XVII i XVIII w. 
odgrywali wybitną 
rolę na obszarze zie
mi czerwieńskiej, w 
szczególności zaś we 
Lwowie. Między inny
mi znani byli z działal
ności dobroczynnej i 
fundatorskiej. W tym 
czasie mieli pałacyk w 
pobliżu budującego się 
kościoła Św. Antonie
go przy trakcie gli- 
niańskim na Łyczako
wie. Budowa tego ba
rokowego i jednona- 
wowego kościoła poza

murami miasta została 
zakończona w latach 
1718-1720, następnie 
przez blisko 10 lat 
kościół był wyposaża

ny i doprowadzany do 
stanu umożliwiającego 
jego konsekrację 21 
czerwca 1739 r. przez 
biskupa sufragana Sa
muela Głowińskiego.

W czasie prac wyposa
żeniowych wielkim 
dobroczyńcą okazał 
się książę Janusz An
toni Wiśniowiecki 
kasztelan krakowski, 
wojewoda wileński, 
starosta krzemieniecki.

Właśnie on dopomógł 

swojemu dawnemu 
dworzaninowi, a na
stępnie gwardianowi 
zakonu franciszkanów 
księdzu Michałowskie
mu przy wykańczaniu 
tej barokowej świątyni 
wraz z przyległym kla
sztorem przeznaczo
nym dla franciszka
nów i przy wyposaża
niu całego kompleksu. 
Żona księcia Janusza 
A. Wiśniowieckiego - 
Teofila z Leszczyń
skich należała również

1.2. Portret księcia Konstantego 
Krzysztofa Wiśniowieckiego (1) i jego 
żony (2)
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do wybitnych niewiast 
w Polsce, które zasły
nęły z pobożności i 
dobrodziejstwa. Była 
fundatorką kościoła 
dorninikanek wraz z 
zabudowaniami, który 
powstał w latach 
1722—1729 na przed
mieściu halickim Lwo
wa, przy drodze So- 
kolnickiej, następnie 
Szerokiej, a obecnie ul. 
Kopernika. Kościół 
ten podczas kasaty jó
zefińskiej w 1784 r. zo

stał oddany grekoka
tolikom i przemienio
ny na cerkiew semina
ryjną Św. Ducha. Cer
kiew ta podczas obro
ny Lwowa we wrześ
niu 1939 r. uległa zu
pełnemu zniszczeniu 
przez niemiecką bom
bę lotniczą; ocalała je
dynie barokowa wieża. 
Trzeba jeszcze przy
pomnieć, że książę Ja
nusz A. Wiśniowiecki 
przyczynił się do od
nowienia i doprowa

dzenia do wspaniałego 
stanu wnętrza kaplicy 
Buczackich w kate
drze łacińskiej Wnie
bowzięcia NMPanny 
we Lwowie. Pochowa
ny został w podzie
miach tej kaplicy w 
1741 r., w niedługim 
czasie po uroczystoś
ciach konsekracji koś
cioła Św. Antoniego, 
w której brał udział 
jako jego dobroczyń
ca. Serce księcia Janu
sza A. Wiśniowieckie- 

go złożono w kościele 
jezuickim w Krze
mieńcu, którego też 
był dobroczyńcą.

Wspomniane portrety 
w owalnych ramach w 
kościele Św. Antonie
go już w XIX w. ucho
dziły za wizerunki 
„fundatorów i dobro
czyńców kościoła”, 
którego budowę odno
szono wyłącznie do lat 
1718-1720. Ponieważ 
ostatnimi dobrze zna
nymi dobroczyńcami 
byli książę Janusz A. 
Wiśniowiecki i jego 
małżonka Teofila, 
wszędzie odnotowy
wano, że portrety 
przedstawiają właśnie 
te postacie, a budowę 
kościoła Św. Antonie
go łączono tylko z 
działalnością tych 
osób. Księgi inwenta
ryzacyjne parafii Św. 
Antoniego znajdujące 
się w lwowskim ar
chiwum bernardyń
skim z pierwszej i dru
giej połowy XIX w. 
fakt ten potwierdzają.

Pisze o tym również 
Felicjan Lobeski w O- 
pisie obrazów znajdu
jących się w kościo
łach miasta Lwowa, o- 
publikowanym w „Do
datku tygodniowym 
przy Gazecie Lwo
wskiej”, nr 19 z 12 
maja 1855 r. Powtarza 
to również Antoni 
Schneider w Encyklo
pedii do krajozna ws- 
twa Galicji (t. I, Lwów 
1871, str. 116).
Historia lwowskiego
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kościoła Św. Antonie
go ma bardzo skąpą 
dokumentację, kościół 
nie miał kroniki, opra
cowania historyczne
go ani porządnego o- 
pisu. Znane opracowa
nia o zabytkach Lwo
wa, w szczególności z 
epoki baroku, tylko o- 
gólnie wspominają o 
kościele, np. w pra
cach: Lwów dawny i 
dzisiejszy B. Janusza 
(Lwów 1928) czy w 
Lwowskich kościołach 
barokowych T. Mań
kowskiego (Lwów 
1932). Nigdzie nie ma 
mowy o architekcie, 
który zaprojektował 
budowę kościoła, ską
pe są wiadomości o 
początkach zapewne 

długoletniej budowy 
tej świątyni.

Obecnie, pragnąc
choćby z okruchów 
odtworzyć historię
kościoła Św. Antonie
go, przyjrzano się do
kładnie dwom portre
tom i okazało się, że na 
portrecie męskim 
znajduje się namalo
wany herb Wiśniowie- 
ckich w otoczeniu ini
cjałów oraz napis: VI- 
XIT ANNO 1686 16 
AUGUSTI LEOPOLI 
AETATIS SVAE 52.

Po bliższym zbadaniu i 
porównaniu z podo
bizną oraz napisami na 
portrecie Wiśniowie- 
ckiego opublikowa
nym w „Biuletynie His- 

3. Herb z portretu ks. Wiśmowieckie- 
go

(zdjęcia: 1,2 - Jerzy Lang da.
3 - S. Klimek)

torii Sztuki” (nr 2, 
1968) stwierdzono, że 
nie jest to podobizna 
księcia Janusza, lecz 
portret jego ojca Kon
stantego Krzyszto
fa Wiśniowieckiego, 
zmarłego we Lwowie 
w 1686 r. Litery ota
czające herb Wiśnio- 
wieckich można roz
szyfrować: „Konstanty 
Krzysztof Kory but 
Książę Na Wiśniczu Y 
Zbarażu Wiśniowiecki 
Wojewoda Bracła- 
wski, Bełzki, Gliński, 
Osiecki Starosta”. Ale 
kim jest osoba na dru
gim portrecie, nie ma
jącym żadnych her
bów i sygnatur? Moż
liwe, że to podobizna 
jednej z dwóch żon 
księcia Konstantego, 
np. Anny Chodoro
wskiej Wiśniowieckiej, 
matki Janusza A. Wiś
niowieckiego. Nasuwa 
się więc nowe pytanie, 
czy książę Konstanty i 
jego żona mogli być 
dobroczyńcami koś
cioła Św. Antoniego? 

Okazuje się, że począ
tki budowy kościoła 
Św. Antoniego sięgają 
drugiej połowy XVII 
w. O 1669 r. jako po
czątku budowy koś
cioła wspomina dopie
ro T. Mańkowski w 
książce wydanej pod

czas drugiej wojny pt. 
Dawny Lwów - jego 
sztuka i kultura arty
styczna (Londyn 1974). 
Istnieje jeszcze za
pomniany dokument 
rajców lwowskich, 
którzy w 1617 r. nadali 
franciszkanom miejsce 
poza miastem, naj
pierw dla budowy 
drewnianego kościoła 
Św. Antoniego. To na
danie potwierdził król 
Zygmunt III w tym sa
mym roku. Obaj wy
bitni książęta mogli 
być więc długoletnimi 
dobroczyńcami koś
cioła Św. Antoniego, a 
jego historia nie jest o- 
graniczona rokiem 
1718.

Nastąpiła tu tzw. kom
pilacja błędu - wystar
czyło, aby ktoś wspo
minając o wielkiej 
dobroczynności księ
cia Janusza A. Wiśnio
wieckiego i jego żony 
połączył to z brakiem 
wiadomości o franci
szkanach budujących 
kościół murowany w 
XVII w., aby portrety 
zostały przypisane os
tatnim znanym dobro
czyńcom, bez spraw
dzania napisów na jed
nym wizerunku. I tak 
przez długie dziesię
ciolecia wiadomość ta 
była utrwalana.

Linia książęca Wiśnio- 
wieckich, która wyga
sła w połowie XVIII 
w., czeka na opraco
wanie swojej historii.

Lucjan Wólecki
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Drewniane cerkwie 
Drohobycza

Tuż obok prastarych salin 
drohobyckich, w osadzie 
solnej nazywanej Zwary- 
czą, stoją dwie przepiękne, 
drewniane cerkwie, pamię
tające na pewno XVII w., a 
może i czasy wcześniejsze 
(tradycja głosi, że stały tu 
już za Kazimierza Wielkie
go). Są to świątynie Św. Je
rzego i Św. Krzyża.
Nie wiemy kiedy zbudowa
no cerkiew Św. Jerzego 
(Jura). Pierwsza datowana 
wzmianka o jej istnieniu 
pochodzi z 1499 r., kiedy zo
stała spalona w czasie wiel
kiego napadu Tatarów. We
dług miejscowej tradycji w 
tym samym czasie w jednej 
z sąsiednich wsi rozebrano 
starą cerkiew. Materiał roz
biórkowy okazał się zupeł
nie dobry i ubodzy parafia
nie zwaryccy postanowili 
wykorzystać go do budowy 
nowej świątyni. Budulec 
przywieziono w ciągu jed
nego dnia (M. Mściwujew- 
ski, Królewskie wolne mia
sto Drohobycz, Drohobycz 
1929). Istnieje znaczna roz
bieżność datowania tej bu
dowy. Jedne źródła podają, 
że nową cerkiew zbudowa
no po spłonięciu poprzed
niej, a więc w 1499 r., inne 
zaś wymieniają rok 1525. 
Pierwsza połowa XVI w. 
przyniosła przywileje kró
lewskie dla parafii święto- 
jurskiej. Wydane w latach 
1508,1524 i 1537 nadają pa
rafii m.in. „lanze stawem ry
bnym, ogrodem i wieżą”, 
objęty częściowym immuni
tetem skarbowym. Według 
przywileju z 1537 r. paroch 
od Św. Jura pobierał od 
każdego prawosławnego 
mieszczanina i przedmiesz- 

czanina po dwa grosze 
rocznie.
W 1648 r. Tatarzy wraz z 
Kozakami ograbili cerkiew 
i wyrządzili wiele szkód. W 
latach 1651-1659 sprawio
no do cerkwi obecny ikono
stas i prawdopodobnie wy
konano polichromię na 
ścianach. Piszemy prawdo
podobnie, ponieważ w cyto
wanej pracy M. Mściwuje- 
wskiego znajdujemy zda
nie: „w 1691 r. pokryto jej 
ściany świętemi obrazami”, 
które może odnosić się za
równo do polichromii, jak i 
do nowych ikon.
Zapewne historia cerkwi 
nie zostanie do końca roz
wikłana. Obecnie badacze 
ukraińscy twierdzą, że ist
niejąca do dziś cerkiew zo
stała przeniesiona w 1656 r. 
ze wsi Nadiewo, a jej dzi
siejsza bryła została ufun
dowana na początku XVIII 
w.; najstarsze części (zręby 
ścian) pochodzą z przełomu 
XV i XVI w.
Cerkiew Św. Jerzego jest 
bez wątpienia najpiękniej
szą cerkwią w całej dawnej 
Galicji. Stanowi klasyczny 
przykład drewnianego bu
downictwa, tworzonego 
pod silnymi wpływami ba
roku. Żaden, nawet najdo
kładniejszy opis nie jest w 
stanie przekazać doskona
łych proporcji tej świątyni, 
wzniesionej rękami nie zna
nych nam dziś majstrów. 
Ma ona 23,5 m długości, 
przy czym długość wnętrza 
wynosi 17,8 m. Nawa o wy
miarach 6,31 x 6,15 m nakry
ta jest zwieńczeniem, które
go wewnętrzna wysokość 
wynosi 12,75 m. Nad babiń- 

cem (4,75x5,60 m) znajduje 
się kaplica Ofiarowania 
Matki Boskiej w Świątyni, 
otoczona z trzech stron a- 
żurową galerią i pełniąca 
funkcję drugiej cerkwi ulo
kowanej w tym samym bu
dynku. Prezbiterium 
(4,69x5,36 m) i babiniec za
mknięte są trójbocznie. Po 
dwóch stronach nawy znaj
dują się niskie kaplice 
(2,6x 2,8 m), również trój
bocznie zamknięte. Ich 
wschodnie ściany są prze
dłużeniem ściany tęczowej, 
a ich wysokość stanowi 
mniej więcej połowę wyso
kości ścian nawy. Z nawy 
do kaplic wchodzi się przez 
półkoliście zwieńczone 
przejścia. Wysokość świąty
ni mierzona do podstawy 
krzyża nad nawą wynosi 
17,2 m. Każda z części cerk
wi zwieńczona jest ośmio- 
bocznie i nakryta ośmiopo- 
lową, baniastą pseudokopu- 
łą. Zwieńczenia babińca i 
prezbiterium mają po jed
nym załamaniu. Kaplice 
przekryte zrębowymi 
zwieńczeniami ozdobione 
są łamanymi daszkami, za
kończonymi cebulkami. 
Całą cerkiew otacza daszek 
okapowy, wsparty przy na
wie i babińcu na słupach, a 
przy kaplicach i prezbite
rium na .rysiach.
Niemal całe wnętrze cerkwi 
pokryte jest polichromią 
wykonaną w drugiej poło
wie XVII w. Poszczególne 
sceny, przedstawiające 
głównie: Mękę Pańską, Sąd 
Ostateczny, „Akafisty” 
Chrystusa i Matki Boskiej, 
umieszczone są w kwate
rach o różnych rozmiarach. 
Na ścianie tęczowej nad i

konostasem namalowano 
sceny przedstawiające mę
czeńskie śmierci Aposto
łów. W 1714 r. powstała 
polichromia w kaplicy nad 
babińcem. W latach siedem
dziesiątych naszego wieku 
prowadzono przy polichro
mii prace konserwatorskie, 
ale ich zakres nie jest nam 
znany. Ozdobą wnętrza jest 
późnorenesansowy ikono
stas, który według tradycji 
powstał w połowie XVII w., 
ale nie jest wykluczone, że 
istniał już pół wieku wcześ
niej. Wskazuje na to bardzo 
harmonijna i spokojna de
koracja ramy ikonostasu 
oraz ornament okuciowy 
charakterystyczny dla sztu
ki przełomu XVI i XVII w. 
W sąsiedztwie cerkwi, w 
północno-zachodnim na
rożniku cmentarza stoi 
przepiękna dzwonnica o 
konstrukcji słupowej, zało
żona na planie kwadratu, 
zwieńczona tak jak cerkiew. 
Pseudokopułę osadzono na 
ośmiobocznym bębnie z od
krytą galerią zdobioną słu
pami z mieczowaniem. 
Taka sama galeria zdobi 
znajdującą się niżej izbicę. 
Dzwonnicę otacza daszek 
okapowy umieszczony nad 
wejściem.
Cmentarz cerkiewny ogro
dzono zrębowym parkanem 
nakrytym dwuspadowym 
gontowym daszkiem. Na 
jego teren można wejść 
przez dwie bramki uloko
wane od północy i południa. 
Niestety tej wspaniałej 
cerkwi zagraża zniszczenie! 
Smutne to, szczególnie jeśli 
zważymy, że jest ona ofi
cjalnie uznanym zabytkiem, 
a do tego pełni funkcję o- 
biektu muzealnego: zgro
madzone są tu bardzo cen
ne ikony z innych cerkwi. 
Ponadto Ukraińcy szczycą 
się tym obiektem uznając 
go za sztandarowy przy-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

kład rodzimego budownic
twa cerkiewnego i prezen
tują go w wielu opracowa
niach. Cóż z tego, kiedy o- 
becny stan cerkwi na to nie 
wskazuje. Pokrycie gonto
we, wykonane z bardzo li
chego drewna, w wielu 
miejscach nie spełnia już 
swojego zadania. Daszek 
okapowy jest ażurowy, po
łatany papą. Niewiele lepiej 
ma się pokrycie zwieńczeń. 
Woda przecieka już do 
wnętrza, spływając po bez
cennej polichromii.
We wnętrzu cerkwi wyko
nano w ostatnich latach 
nieudolne reperacje belek 
zrębu. Wstawione w kilku 
miejscach fleki nie odpo
wiadają ani szerokością, ani 
układem słoi reperowanym 
belkom. W północno-za
chodnim narożniku babińca 
załatano w ten sposób wę
gieł, który uległ wypaleniu 

prawdopodobnie od stoją
cego tu piecyka - „kozy”. 
Nad babińcem położono 
nowy strop z desek dużo 
węższych niż pierwotnie, a 
do tego umieszczono go o 
kilka centymetrów niżej od 
poprzedniego, tak że zasła
nia górny skraj polichromii. 
Konieczny jest natychmia
stowy remont cerkwi.
Kilkaset metrów na zachód 
od cerkwi Św. Jerzego stoi 
cerkiew Św. Krzyża. Choć 
nie wygląda tak imponują
co, jak opisywana wyżej, to 
jednak jej wartość dla ba
daczy budownictwa drew
nianego jest ogromna. Cer
kiew ta zachowała w swej 
bryle formy średniowiecz
ne, typowe dla cerkiewnego 
budownictwa tych stron, a 
wyparte później przez 
wpływy baroku.
Do dziś nie została defini
tywnie ustalona data jej bu-
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1.2. Cerkiew Św. Jana: widok ogólny 
(1) i przekrój z planem (2)
3.4. Cerkiew Św. Krzyża: widok ogól
ny (3) i przekrój z planem (4)

(zd/ęcia: Stanisław Kryciński)

dowy. M. Mściwujewski po- 
daje, że obecna cerkiew po
wstała po 1624 r. na miejscu 
poprzedniej spalonej przez 
Tatarów. Schematyzmy 
(spisy cerkwi wydawane co
rocznie przez kurię diecez
jalną) wymieniają rok 1661 
jako datę budowy. Współ
czesne opracowanie A. 
Lohwyna (Moskwa 1982) 
podaje, że cerkiew zbudo
wano na przełomie XV i 
XVI w., a w 1673 r„ po po
żarze, który strawił jej 
zwieńczenia, została odbu
dowana. Z pierwotnej bu
dowli pozostał zrąb prezbi
terium; nawy i babińca. Nad 
tym ostatnim znajduje się 
kaplica obwiedziona z 
trzech stron ażurową gale

rią. W 1691 r. w celu po
większenia tej kaplicy jej 
zrębowe zwieńczenie prze
sunięto o ponad 2 m na za
chód w stronę wejścia. W 
wyniku tego zachodnia 
ściana kaplicy oparta zosta
ła na stropie, który przekry- 
wa zachodnią część podcie
nia otaczającego babiniec. 
Kaplica nad babińcem ma 
ośmiopolowe, piramidalne 
zwieńczenie osadzone za 
pomocą żagli na ścianach 
wzniesionych na planie 
kwadratu o wymiarach 
4,2x4,2 m. Zwieńczenie to 
nakryte jest ośmiopolowym 
dachem namiotowym. Znaj
dujący się poniżej kaplicy 
babiniec ma wymiary 
4,2x4,5 m. Nawa założona 
na planie niemal kwadrato
wym (6,78x6,85 m) ma ścia
ny o wysokości 8,5 m. Prze
kryta jest czworobocznym, 
piramidalnym zwieńcze

niem zakończonym ośmio- 
boczną, okazałą latarnią na
krytą namiotowym da
szkiem. Trójbocznie za
mknięte prezbiterium o wy
miarach 4,45x4,98 m ma 
sklepienie zrębowe w for
mie wielopołaciowego da
chu kalenicowego. Całe 
prezbiterium wraz z da
chem ma wysokość równą 
wysokości ściany nawy. 
Całkowita wysokość cerkwi 
do podstawy krzyża nad 
nawą wynosi 18,4 m, nato
miast długość - 23,6 m, przy 
czym wnętrze (na parterze) 
liczy 16,5 m. Z zewnątrz 
nawę i prezbiterium otacza 
wspólny daszek okapowy 
wsparty na rysiach, nato
miast babiniec ogradza 
podcień utworzony z galerii 
otaczającej kaplicę, opartej 
na słupach wzmocnionych 
mieczowaniem.
Wnętrze cerkwi pokryte 

jest polichromią. W ścianie 
tęczowej, nad niskim ikono
stasem wycięty jest otwór, 
przez który widać polichro
mię sklepienia prezbite
rium. Znajdują się tu przed
stawienia Matki Boskiej, ar
chaniołów i cherubinów, 
proroków i najniżej wielkie 
„Deesis”, namalowane na 
pięciu ścianach prezbite
rium; to ostatnie przedsta
wienie pochodzi z 1613 r. 
Ta cerkiew jest w dużo lep
szym stanie niż świątynia 
świętojurska. Gontowe'po- 
krycie jest stosunkowo 
nowe, a ponadto pod oka
pem prezbiterium zgroma
dzono nowy gont. Obok 
cerkwi stoi dzwonnica z 
XVII w. o konstrukcji słu
powej, z nadwieszoną izbi
cą i otwartą galerią, nakryta 
łamanym brogowym da
chem.

Stanisław Kryciński
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FŁABYTKIW KRAJOBRAZIE

ortyfikacja
nowożytna (6)

W XVII w. nastąpiło dalsze 
udoskonalanie holender
skiej fortyfikacji. Wykształ
ciła się szkoła nowoholen- 
derska, której głównym 
teoretykiem i zarazem 
praktykiem był generał 
Menno van Coehoorn 
(1641-1704), rówieśnik i 
przeciwnik Vaubana, prze
ciwko któremu w 1692 r. 
bronił twierdzy Namur. W 
szkole tej udoskonalano tak 
charakterystyczne dla Ho
lendrów pogłębianie obro
ny. Rozwijano kolejne jej li
nie. Wewnętrzna linia skła
dała się z potężnych bastio
nów z orylonami osłaniają
cymi rozbudowane wklęsłe 
lub wieloboczne barki, 
przełamane na kurtynie, by 
ogień można było prowa
dzić równolegle do czół. 
Kolejna linia obrony w fo
sie - to wielkie raweliny 
przed kurtynami ze śród- 
szańcami w postaci bastei i 
przed bastionami słoniczo- 
ła. Trzecia zewnętrzna linia 
składała się z krytej drogi 
przed fosą z silnie rozbudo
wanymi placami broni i o- 
słaniającym je stokiem 
(przedstok, glasis). Wiemy 
poza tym, że Holendrzy po
głębiali obronę jeszcze 
przez dzieła rogowe i koro
ny, również z rawelinami, 
nieraz położone jedne 
przed drugimi. Powierz
chnia tak rozbudowanych 
miejskich fortyfikacji cza
sem była znacznie większa 
od samego miasta.
W tym bujnym dla rozwoju 
fortyfikacji okresie działało 
tak wielu fortyfikatorów, że 
nie sposób ich wymienić, 
obok Holendrów - Niemcy, 
Włosi, Hiszpanie, a szcze
gólnie Francuzi. Jeszcze 

pod koniec XVI w. Jean Er- 
rard de Bar le Due (oparty 
na jego traktacie jest nasz 
zamek w Dankowie) propo
nował dla lepszej osłony 
nachylenie barków prosto
padle do czoła bastionu, a 
Blaise Franęois de Pagan 
(1604-1665) podkreślał rolę 
samego bastionu, którego 
barki skręcał (podobnie jak 
Coehoorn) prostopadle do 
linii obrony. Najwybitniej
szy jednak wtedy, nie tylko 
we Francji, był Sebastian le 
Prestre de Vauban (1633— 
1707), inżynier wojskowy w 
czasach króla-słońce Lud
wika XIV, pod koniec życia 
marszałek. Wszechstronnie 
uzdolniony, był nie tylko 
znakomitym teoretykiem, 
który pchnął na nowe tory 
rozwój fortyfikacji, ale i bu
downiczym, który zrealizo
wał wielki system 30 
twierdz ugrupowanych w 
szachownicę i zamykają
cych od północnego wscho
du ewentualne kierunki na
tarcia nieprzyjaciół (tzw. 
żelazna bariera). Równo
cześnie był fortyfikacji zdo
bywcą; odnosząc sukcesy 
kierował 53 oblężeniami 
nieprzyjacielskich twierdz. 
Stworzył własny oryginalny 
system pogłębienia obrony i 
obniżenia wałów, co jest 
szczególnie widoczne w 
jego III systemie. Rozdzieli) 
on tam po raz pierwszy ob
ronę bliską i daleką - do
tychczas obie te obrony 
skupione na bastionie mo
gły być równocześnie znisz
czone przez nieprzyjaciela 
- na dwa rzuty: obwód ze
wnętrzny utworzony z ode
rwanych od kurtyn (deta- 
szowanych) bastionów, słu
żących przede wszystkim 

do walki dalekiej oraz na u- 
kryty za nimi obwód we
wnętrzny złożony z wysu
niętych z kurtyn śródszań- 
ców, jakby wielobocznych 
bastei, służących tylko do 
obrony bliskiej fosy w cza
sie szturmu i nie narażo
nych na wcześniejsze znisz
czenie.
Występowało, jak u Coe- 
hoorna, pogłębienie obrony 
w fosie przez rozbudowę 
kleszczy i rawelinów prze
kształconych w półksiężyce 
z własnymi redutami i dojś
ciami do nich z kurtyny w 
postaci kaponier, które roz
winie następny genialny 
Francuz - Montalembert w 
XVIII w.
Vauban doprowadził rów
nież do znakomitego sko- 
dyfikowania systemu inży
nierskiego oblężenia twier
dzy, wykazując przy tym 
jeszcze większy geniusz, niż 
przy budowie twierdz. 
Wcześniej w XVII w. przy 
mimo wszystko niezbyt 
jeszcze doskonałej artylerii 

armia oblegająca była na 
ogół wielokrotnie liczniej
sza od obleganej. Dewizą 
Vaubana było: „spalmy wię
cej prochu, wylejmy mniej 
krwi". W odległości sku
tecznego działania artylerii 
twierdzy budowano linię 
kontrwallacji zabezpiecza
jącą od wypadów oblężo
nych. Gdy spodziewano się 
odsieczy, otaczano oblega
jące wojska od zewnątrz li
nią polowych fortyfikacji 
zwaną cirkumwallacją. Od 
kontrwallacji stanowiącej 
podstawę natarcia wysuwa
no w stronę twierdzy rowy 
saperskie, łamane zygza
kiem dla zabezpieczenia od 
ognia podłużnego obrony. 
Łączono je co kilkaset me
trów rowami równoległymi 
(place broni), stanowiącymi 
osłonę dla coraz bardziej 
podsuwanych baterii artyle
rii oblężniczej. W ten spo
sób natarcie stopniowo, 
zwykle na dwóch kierun
kach, podchodziło aż do 
fosy fortecznej. Artyleria
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1. Teoretyczny rysunek twierdzy ho
lenderskiej z tradycyjnym pogłębie
niem obrony o rozbudowane dzieła 
zewnętrzne
2. Narys III systemu Vaubana
3. Teoretyczne oblężenie według 
Vaubana
4. Fragment teoretycznego oblężenia 
Twierdzy Dęblin opracowanego 
przez Rosjan w połowie XIX w. na 
podstawie zasad Vaubana

dokonywała wyłomu w o- 
skarpowaniu fortyfikacji 
twierdzy i następował 
szturm piechoty wspierany 
przez artylerię. Metoda ta, 
pozwalająca na silne skon
centrowanie ognia na od
cinku natarcia i uzyskanie 
przewagi nad artylerią for- 
teczną, doprowadziła do 
naruszenia dotychczasowej 
równowagi między natar
ciem a obroną na korzyść 
natarcia.
Vauban wprowadził także - 
straszliwy w skutkach - 
strzał rykoszetowy wzdłuż 
drogi wałowej, na której 
stała artyleria obrońców. 
Przy zgeometryzowanych 
narysach twierdz można 
było tak ustawić działa ob- 
lężnicze, by się wstrzelać 
dokładnie wzdłuż drogi wa
łowej. Lane ciężkie okrągłe 
pociski (z półkartauny wa
żące 24 funty), skacząc z o- 
gromną energią kinetyczną, 
pędziły jak piłki śmierci, 
rozbijając po kolei działa i 
ludzi ich obsługi. Był to 
strzał tak niebezpieczny, że 
jeszcze w XIX w. dzielono 
stanowiska dział krótkimi 
poprzecznymi wałami zwa
nymi trawersami, by grzęzły 
w nich pociski z rykoszeto
wych strzałów.
Genialny Vauban, pocho
wany z wielkimi honorami 
w paryskim Panteonie, stał 
się tak wielkim autorytetem, 
że mimo tworzenia we 
Francji szkół inżynierii woj
skowej, szczególnie słynnej 
w Mezieres, oficjalna dok
tryna nie oderwała się od 

niego w XVIII w. i Francja 
odrzuciła wtedy nowe idee 
rozwoju fortyfikacji następ
nego genialnego swego 
syna Montalemberta. Nato
miast przechwyciły je, o iro
nio historii, szybko rosnące 
w siłę Prusy.
Pewną ciekawostką świad
czącą o skostnieniu myśli 
Vaubana jest odkryty przez 
prof. J. Zachwatowicza, a 
wykonany przez Rosjan w 
połowie XIX w. plan ataku 
na twierdzę Dęblin (która 
nazywała się wtedy Iwan- 
gorod). Plan ten był oparty 
na zasadach Vaubana i słu
żył do obliczenia, jak długo 
może bronić się ta twierdza 
w czasie regularnego oblę
żenia, a więc na ile dni nale
ży zgromadzić zapasy żyw
ności i amunicji. Był to 
wręcz fatalizm, aczkolwiek 
do metody oblężenia opra
cowanej przez Vaubana w 
dużym stopniu nawiązywał 
sposób prowadzenia walk 
pozycyjnych jeszcze w cza
sie pierwszej wojny świato
wej.
Vauban doprowadził do 
doskonałości fortyfikację 
bastionową. Następnym 
wielkim krokiem było już 
całkowite oderwanie się od 
sztywnej bastionowej geo- 
metryzacji na rzecz coraz 
swobodniej wkomponowy
wanego w teren narysu po
ligonalnego, którego twór
cą był Marc Rene de Mon- 
talembert (1714-1800) ge
nerał, inżynier wojskowy i 
artylerzysta. Wał wielobo- 
ku stanowił u niego kurtynę 
z przedzielonymi trawersa
mi stanowiskami artyleryj
skimi dla obrony dalekiej. 
Obrona bliska natomiast, 
flankowa fosy, prowadzona 
była z niskich ukrytych w 
fosie, wysuniętych w zasa
dzie w połowie boków poli
gonu jak języczki - kapo- 
nier (kojców). Na przykła
dzie opracowanego przez 
Montalemberta narysu for
tyfikacji Cherbourga widać,
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5. Narys poligonalny Montalemberta fortyfikacji Cherbourga
6. Znakomicie rozbudowany śródszaniec typu Wieży Montalemberta w pru
skiej Twierdzy Srebrna Góra na Dolnym Śląsku z lat 1765-1777

że pogłębia! obronę przez 
wysunięte półksiężyce osło
ny kaponier i raweliny, da
jące zwielokrotniony układ 
kleszczowo-gwiaździsty.
Pod wpływem silnego ro
zwoju artylerii natarcia 
Montalembert doszedł do 

wniosku, że podstawą obro
ny powinna być również ar
tyleria. Zaproponował sku
pienie jej w wysuniętych lu
netach i fortach, w potęż
nych ich śródszańcach, w 
postaci jakby okrągłych ba- 
stei, zwanych Wieżami 

Montalemberta. Idea ta za
ciążyła nad fortyfikacją 
XIX w.
Jak już wyżej wspomnia
łem, przerastające epokę 
nowe propozycje nie były 
zrazu we Francji przyjęte, 
natomiast Niemcy śmielej 
je akceptowali, nieraz ko
piując prawie dosłownie ich 
wzory. Francuzi przejęli je 

całkowicie dopiero po klęs
ce 1870 r. Napoleon, artyle- 
rzysta, wcześniej docenił 
Mantalemberta i ostatnia 
modernizacja z lat 1811- 
1812 (dokonana właśnie 
przez Napoleona) naszej 
Twierdzy Modlin (trzy ze
wnętrzne korony) jest opar
ta na jego zasadach.

Andrzej Gruszecki

Kościół 
w Binarowej

Wielokrotnie zdarza się tak, 
że bardziej znany zabytek 
przyćmiewa swą sławą inne, 
nie mniej wartościowe. A- 
kurat najznakomitsza póź- 
nogotycka świątynia mało
polska Bożego Ciała w Bie
czu leży - jeśli tak można 
powiedzieć - na turystycz
nych peryferiach, więc koś
ciół parafialny w Binarowej, 
odległej o kilka kilometrów 
od Biecza, zazwyczaj nie 
mieści się w programie 
zwiedzania.
Drewniany kościół Św. Mi
chała Archanioła w Binaro
wej jest prawie równola- 
tkiem bardzo sławnego 

kościoła pod takim samym 
wezwaniem w Dębnie Pod
halańskim. Akt lokacyjny: 
„jeden łan ziemi pod koś
ciół” - został podpisany 
przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Kto zbudował 
kościół - nie wiadomo; pra
ce finansował prawdopo
dobnie Piotr Tycz z mał
żonką, fundatorzy ołtarza 
kościoła Bożego Ciała w 
Bieczu. Pierwszy, który na 
„łanie ziemi” postawiono - 
spalili husyci w 1493 r. Pier
wszą restaurację obecnego 
kościoła przeprowadzono 
już w 1641 r., co zostało 
skrupulatnie zapisane na

jednym z filarów podtrzy
mujących balkonik z orga
nami (XVII w.). Sam kościół 
ma cechy gotyckie w roz
wiązaniu planu, konstrukcji 
i zdobnictwa; składa się z 
prostokątnej nawy i trój- 
bocznie zamkniętego pre
zbiterium.

1. Widok na kościół od północnego 
wschodu
2. Widok na prezbiterium kościoła
3. Ambona z ok. połowy XVII w. i po
lichromie

(zdjęcia: Jerzy Langda)
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W ołtarzu głównym znajdu
je się obraz Matki Boskiej 
(olej na płótnie). Jest to rep
lika obrazu Matki Boskiej 
Piaskowej z kościoła kar
melitów w Krakowie, we
dług legendy dar króla Jana 
Kazimierza. Na tęczy usta
wiono zwyczajem średnio
wiecznym krucyfiks oraz fi
gury: Matki Bożej i św. 
Jana. Całe wnętrze pokryto 
polichromią: na ścianach 
prezbiterium namalowane 
zostały w architektonicz
nych obramieniach sceny z 
Męki Pańskiej, ściany bocz
ne pokryto scenami rodza
jowymi ukazującymi sie
dem cńót i siedem sakra
mentów.
Kościół zbudowany został 
w konstrukcji wieńcowej na 
zrąb, wieża ma konstrukcję 
słupową. W XIX w. dach 0- 
bito blachą, ńa którą poło
żono gont. Niestety, w cza
sie lipcowej burzy w 1991 r. 
zdarzyło się oberwanie 
chmury i woda przez zmur
szałe miejsca dostała się do 
wnętrza zalewając poli
chromie. Trzy lata temu po
wódź podmyła posadowie
nie kościoła. Są to dwa naj
poważniejsze zagrożenia 
dla tego obiektu.
Ksiądz proboszcz Włady
sław Oleksiak opiekuje się 
kościołem w Binarowej od 
32 lat. Jak wynika z rozmo
wy, ostatnie gruntowne pra
ce konserwatorskie rozpo
częto w 1953 r., po czym z 
braku funduszy przerwano 
je w 1969 r. Zakrystia nigdy 
nie była konserwowana, 
ksiądz od lat zabiega o fun
dusze na najpilniejsze prace 
- szczególnie po ostatnich 
dwóch katastrofach. Najno
wsza odpowiedź (z lipca 
1991 r.) od Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków 
w Krośnie jest jednoznacz
na: „W aktualnej sytuacji fi
nansowej, pomimo że ist
nieje oczywista koniecz
ność udzielenia większej 
pomocy finansowej Waszej 
Parafii, nie jest to możli
we”^ kolei diecezja tarno
wska nie spieszy się z łoże

niem na utrzymanie zabyt
ku. Parafian jest zbyt mało, 
aby mogli sprostać finanso
wo potrzebom pięćsetlet- 
niego kościoła. Dobrze, że 
ńie wpadli na pómysł uni
cestwienia zabytku, jak w 
niezbyt odległej Libuszy, 
gdzie ksiądz zaczął budo
wać nowy kościół i parafia
nie pozbyli się starego, jak 
wieść gminna niesie - za 
pomocą zapałek! A był to 
kościół z początku XVI w., 
ze wspaniałą późnogOtycką 
polichromią.
Nie ulega wątpliwości, że 
wysiłki ks. Władysława O- 
leksiaka z Binarowej, aby w 
miarę przyzwoitym stanie 
utrzymać kościółek - godne 
są wsparcia. Ostatnio otrzy
mał kilkanaście milionów 
ńa najpilniejsze naprawy. 
Konserwator zahamował 
łuszczenie się polichromii 
ołtarza głównego. W trak
cie prac okazało się jednak, 
że pód polichromią gnije 
drewno! Są to problemy 
przerastające możliwości 
małej parafii. Trzeba dodać, 
że ks. Oleksiak od lat zbiera 
stare, zaniedbane obrazy, 
wysoko oceniane przez fa
chowców, lecz i one wyma
gają kosztownej konserwa
cji.
Do tej pory kościół w Bina
rowej miał dużo szczęścia 
do opiekuna, ale od połowy 
1992 r. ks. Władysław Olek
siak odchodzi na emeryturę 
i przenosi się do innej 
miejscowości. Trudno nam, 
zwykłym śmiertelnikom in
gerować w sprawy nomina
cji kościelnych, ale w tym 
konkretnym wypadku, kie
dy Binarowa to nie tylko 
zwykła parafia, ale i zaby
tek przeszłości, jej nowym 
opiekunem winien być 
duszpasterz, który posiadł 
wysoką świadomość zna
czenia dziedzictwa kulturo
wego. Wartość kościoła 
Św. Michała Archanioła w 
Binarowej wykracza poza 
tylko religijną, stanowiąc 
ponadto historyczną, arty
styczną i ogólnokulturową!

Agnieszka Dmowska
23



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja dwory

Pałac
w Arklitach

Pałac w Arklitach (gm. Barciany) u- 
sytuowany jest w pasie przygranicz
nym, przy bocznym trakcie odcho
dzącym od drogi prowadzącej z 
Kętrzyna do Gierdaw, nad Jeziorem 
Arklickim. Do pałacu podjechać 
można dwiema alejami klonowymi, 
ujmującymi podjazd z rozległym, o- 
walnym gazonem. Przy alejach 

żony został w cenne meble, obrazy, 
porcelanę. W pierwotnej sali balo
wej około połowy XIX w. urządzo
no zbrojownię, gdzie eksponowano 
militaria, m.in. średniowieczne zbro
je. Podczas pierwszej wojny świato
wej pałac został ograbiony przez 
wojska rosyjskie. Fryderyk Kuno 
Wladimir, właściciel Arklit od 1918 

panoplia, dekorujące elewację fron
tową przeniesiono do Muzeum w 
Kętrzynie. Należy nadmienić, że 
dzieje obiektu opisane są w literatu
rze zarównc polskiej, jak i obcoję
zycznej, gdzie odnotowany był jako 
wzorcowy przykład stylu późnego 
baroku, charakterystycznego dla re- 
zydencjonalnego budownictwa krę
gów nadbałtyckich w końcu XVIII 
w.
Pałac zbudowano na planie prosto
kąta, wzbogaconego dwoma ryzali
tami. Układ wnętrz miał dwutrakto- 
wy, z korytarzem międzytraktowym 
oraz sienią i salonem na osi. Bryła 
pałacu była dwupiętrowa, podpiw
niczona, ożywiona od frontu porty
kiem kolumnowym i ryzalitami 
skrajnymi o wysokości elewacji.

no w części środkowej ryzalitu za
chodniego: łączyły one kondygna
cję piwnic z poddaszem. W tylnym 
trakcie występowały sale o amfila- 
dowym układzie z jadalnią na osi - 
po jej prawej stronie pomieszczenie 
dawnego kredensu oraz największa 
sala pałacu - dawna zbrojownia. 
Wnętrza parteru przykrywały sufity 
lustrzane o plafonach z bogatą de
koracją sztukatorską. W jadalni byl 
kominek z dekoracją stiukową z or
namentem roślinnym. Drugi komi
nek znajdował się w zbrojowni peł
niącej też funkcję sali balowej. Niż
sze pomieszczenia na piętrze pełni
ły funkcję mieszkalną i przykryte 
były gładkimi sufitami. Pałac ma o- 
koło 2400 m2 powierzchni, znajdo
wały się w nim 34 pomieszczenia.

1.2.3. Frontowa elewacja patacu w Arklitach w latach: 1975 (1), 1982 (2) i 1989
(3)

znajdowały się oficyny, z których 
zachowała się tylko jedna - zachod
nia. Za pałacem, od strony połud
niowej rozciąga się park krajobra
zowy, dochodzący aż do jeziora. 
Pałac wzniesiony został w 1782 r. 
przez Johanna Gotfrieda von Eg- 
loffsteina, urodzonego w 1720 r. w 
Garbnic. Ród Egloffsteinów wywo
dzi się z Frankonii, gdzie wymienia
ny jest w źródłach już około 800 r. 
W tym czasie przedstawiciele rodu 
piastowali wysokie stanowiska za
równo na dworze, jak i w kościele, i 
zasłynęli jako doradcy panującego 
wówczas cesarza.
Dzięki artystycznym zamiłowaniom 
kolejnych właścicieli, pałac wyposa

r., starał się uzupełnić i powiększyć 
zbiory. Pałac przeszedł wówczas 
gruntowny remont, otrzymując in
stalację elektryczną i wodno-kana
lizacyjną.

Drugą wojnę światową pałac prze
trwał nienaruszony do początku 
1945 r„ tj. do chwili opuszczenia go 
przez Egloffsteinów. Wówczas jegc 
wyposażenie rozszabrowano. Na
stępnie przejęty został przez PGR 
który użytkował go do końca lat 
siedemdziesiątych.

W 1982 r. odnotowano jedynie nie 
wielkie ubytki muru i zniszczenia 
dachu. Jeszcze wówczas był do ura
towania. W tym czasie miedziane 

(zdjęcia: 1,2- Tadeusz Kufel, 3 - Marek Marcinkowski)

Człon główny bryły krył dach man
sardowy z lukarnami. Ryzality 
boczne przykrywały oddzielne da
chy mansardowe, co czyniło z nich 
rodzaj skrzydeł.
Elewacja frontowa i ogrodowa 
komponowane były podobnie: pięt- 
nastoosiowe o trójosiowych ryzali
tach środkowych i dwuosiowych ry
zalitach flankujących obie elewacje, 
przy czym ryzality ogrodowe były 
płaskie, prawie nieczytelne w planie. 
W wystroju elewacji na uwagę za
sługiwały: reprezentacyjny cztero- 
kolumnowy.portyk frontowy, utrzy
many w wielkim porządku z boga
tym zwieńczeniem z panopliami. E- 
lewacje boczne były ośmioosiowe, 
przy czym w zachodniej znajduje 
się wejście do piwnic, tworzących w 
tej części pałacu rodzaj suteren.
Układ wnętrz wszystkich kondy
gnacji był podobny. W sieni na par
terze znajdowały się główne, repre
zentacyjne schody na piętro. Dru
gie. dodatkowe schody umieszczo

Otoczony jest parkiem o powierz
chni 8 ha. Obecnie jest własnością 
Zakładu Produkcji Rolnej w Arkli
tach, Kombinatu Rolnego Skonda- 
wa.
Dzisiaj obiekt jest kompletną ruiną: 
zarwany dach i stropy, duże wyrwy 
muru w elewacjach, wnętrza poroś
nięte krzewami. W takim stanie mo
żna mówić już tylko o odbudowie, z 
powtórzeniem dawnej bryły i ele
wacji, co często dla prywatnego u- 
żytkownika jest tańsze niż remont 
istniejącego obiektu. W zasobach 
archiwalnych Biura Badań i Doku
mentacji Zabytków w Olsztynie 
znajdują się dokładne opisy stolarki 
drzwiowej i okiennej, balustrad 
schodów. Istnieją więc materiały 
wystarczające dla rekonstrukcji pa
łacu - jednak czy znajdzie się osoba 
lub instytucja chętna podjąć się tak 
trudnego zadania?

Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak
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Akcja dwory

Drewniany 
w Gródku

Wieś Gródek leży około 20 km na 
północ od Świecia, nad Wdą (Czar
ną Wodą), przy drodze łączącej 
Drzycim i Laskowice. Na skraju wsi, 
na krawędzi klina utworzonego 
przez doliny Wdy i wpadającego do 
niej, płynącego głębokim jarem 
strumienia - położony jest dwór. 
Szczyt klina zajmują ruiny czatowni 
krzyżackiej, strzegącej przeprawy 
przez Wdę, dwór zaś leży na terenie 
byłego „przedzamcza”, gdzie nie
gdyś znajdował się folwark krzyża
cki.

Jest to budynek siedmioosiowy, par
terowy. częściowo podpiwniczony, 
z mieszkalnym poddaszem w części 
centralnej. Dwutraktowy, o amfila- 
dowym układzie pomieszczeń, zało
żony został na planie prostokąta. 
Wtórne podziały układ ten nieco 
zatarły - przez zaślepienie otworów 
drzwiowych w ścianie wzdłużnej u- 
tworzyły się dwa różnie użytkowa
ne, niezależne od siebie trakty. Bu
dynek kryty jest potężnym, cztero
spadowym dachem, dwukrotnie 
wyższym od kondygnacji przyzie
mia, przekryty dachówką karpiów- 
ką układaną w koronkę. Ściany są 
drewniane, wykonane w konstrukcji 
zrębowej.

Osiowość budynku podkreślają je
dynie facjaty wzniesione w kon
strukcji szkieletowej, wypełnionej 
cegłą. Facjatki kryte są dachami 
dwuspadowymi o kalenicach na 
równej wysokości z kalenicą dachu 
głównego. Szczyty facjatek - o pro
porcjach niemal trójkąta równo
bocznego - również wykonane są w 
konstrukcji szkieletowej o dekora
cyjnym układzie elementów, pola 
kratownicy przedzielone są prze
kątniowe esowato wygiętym mie
czem.

Gródek notowany był pod różnymi 
nazwami: w 1461 r. - Haus Schloss 
Grodek, w XVI w. - Groczki, w 
1565 r. - Groddek, w 1879 r. - Gró-

1.2. Elewacja frontowa (1) i ogrodowa
(2) dworu w Gródku
3. Plan parteru (wg I. Stawińskiego) 
(zdjęcia: 1,2- Mirosław Furmaniuk)

dek. w latach 1885-1910 - Grod- 
deck. Z materiałów źródłowych wy
nika. że były tu przynajmniej dwa 
dwory. Notatka zamieszczona w 0- 
pisie królewszczyzn z 1665 r. przy
nosi pod hasłem Gródek taką infor
mację: „w tym folwarku jest dwo

rek. w którym izb dolnych dwie, a 
górnych dwie z komorami". Dwór 
ten, być może obronny, w ciągu na
stępnych niespełna stu lat uległ 
zniszczeniu, a na jego miejscu, może 
z wykorzystaniem piwnic, powstał 
obecny dwór. Lustracja starostwa 
świeckiego z 1765 r. zawiera na ten 
temat następujący zapis: „Wieś 
Gródek. Zastaliśmy tu posesorów 
imść państwo Michała i Teresę z 
Zawadzkich Szczańskich (...) Budyn
ki. Dwór. Z sieni po lewej ręce 2 
izby, z tych dwa pokoiki, po prawej 
ręce także 2 izby większe, kuchnia i 
kumin zgrontu murowane. Na dru
gim piętrze są 2 pokoje. Pierwsz • 

kondygnacja w szachulec, a pokoje 
na górze w pruski mur. Ten dwór, 
pod dachówką ze wszystkim za
mknięciem. oknami, piecami i kumi- 
nami z grontu dzisiejsi posesorowie 
znacznym kosztem wygodnie po
stawili.

Dalsze dzieje dworu nie są znane. 
Jego trwanie, w pierwotnym zapew
ne kształcie potwierdza zapis z 1865 
r.: „Dom w więzarek (Schurzwerk) 
kryty dachówką holenderską, stary 
ale w dobrym stanie". Inne materia
ły archiwalne podają jedynie nazwi
ska kolejnych właścicieli.

Dwór w Gródku - najstarszy bodaj 
zachowany dwór drewniany w 
Polsce północnej - już w czasie 
swego powstania był realizacją wy
jątkową, odbiegającą od powszech
nych wtedy rozwiązań. Jak wynika z 
porównania zestawionych i omó
wionych przez T. Gwiazdowskiego 
form i motywów, łączy on w orygi
nalny sposób różne tendencje prze
jawiające się w architekturze poło
wy XVIII w. oraz cechy dwóch re
gionów o odmiennych tradycjach 
budowlanych - połączenie kon
strukcji zrębowej ze szkieletową.
Jest to jedna z pierwszych realizacji 
typu dworu bezalkierzowego, które 
stają się popularne od lat sześćdzie
siątych XVIII w. Był to też w swoim 
czasie jeden z niewielu dworów 
drewnianych krytych dachówką 
(wobec powszechnego nawet w 
większych budowlach murowanych 
- gontu). Najstarsze znane dotąd 
dwory drewniane kryte dachówką 
pochodzą z ostatniego dziesięciole
cia XVIII w. Inną wyjątkową cechą 
jest brak podziału na część pańską i 
czeladną; izba czeladna mieściła się 
w jednym z budynków folwarcz
nych. Już z tych kilku przykładów 
widać, że dwór gródecki wyprze
dzał o kilka, a nawet kilkadziesiąt 
lat rozwiązania stosowane i popu
larne w - tak typowych dla krajo
brazu polskiego - dworach epoki 
romantyzmu.

Obecnie we dworze prowadzone są 
prace konserwatorskie przez ak
tualnego użytkownika - PGR Ja
strzębie. Przewiduje się przywróce
nie pierwotnego układu i wystroju, 
których relikty odnalezione zostały 
w trakcie badań architektonicznych 
mgr. I. Sławińskiego z toruńskiego 
Oddziału PKZ.

Marek Gzyło
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i SĄ ZABYTKI

W drugiej połowie XIX w., na 
równinnych terenach północ
nej Europy pojawiły się wieże 
wodne jako centralne obiekty 
każdej sieci wodociągowej. Za
daniem ich było stworzenie sta
łego i odpowiednio wysokiego 
ciśnienia w sieci miejskiej, wy
równanie dostaw i gromadze
nie zapasu wody. Wznoszono 
je zazwyczaj na najwyższym 
dostępnym miejscu obszaru za
silania, a wodę doprowadzano 
za pomocą pomp.

Wieże wodne na terenie woje
wództwa katowickiego stano
wią różnorodny i bogaty zespół 
zabytków techniki, pochodzą
cych z lat 1894-1935.Ta pozor
nie szablonowa architektura 
przemysłowa stanowi przegląd 
ówcześnie panujących kierun
ków w sztuce. Dominują tu for
my historyzujące, a obok nich 
pojawiają się piękne przykłady 
secesji i modernizmu, o ce
chach tradycyjnego budownic
twa śląskiego. Na uwagę zasłu
guje nowatorstwo konstrukcji 
zbiorników i budynków, sta
ranne potraktowanie detalu ar
chitektonicznego oraz dosko
nała jakość rzemiosła budowla
nego.

Wystrój architektoniczny był 
dla projektantów wież ciśnień 
niezwykle ważnym zagadnie
niem. Na terenie Niemiec for
mę niektórych dziel, zwłaszcza 
tych, które wznoszono w obrę
bie miast, częściowo regulowa
ły przepisy. Już w latach pięć
dziesiątych XIX w. zalecały 
one nadawanie budowlom pu
blicznym, do których należały 
również wieże ciśnień, charak
teru monumentalnego. Wieże z 
powodu swych wymiarów sta
nowiły istotny akcent miejskie
go krajobrazu, dokumentowały 
oprócz gustów swoich twór
ców również dumę mieszczan, 
były wyrazem dobrobytu.

Wznoszono je pieczołowicie w 
stylu epoki. Do końca XIX w. 
wieże przybierały historyzują
ce formy, aby nie uchodzić za 
obce w historycznym krajobra
zie miasta i nie stanowić dyso
nansu w jego panoramie.

wodne
Wieże w Gliwicach nasuwają 
swym kształtem wspomnienie 
pięćsetletniej historii miasta. 
Zbudowano je w stylu gotyku 
ceglanego, niezwykle popular
nego w śląskim i niemieckim 
budownictwie monumentalnym 
drugiej połowy XIX w. Jedno
cześnie swym kształtem i istnie
jącym krenelażem (blankami) 
naśladują średniowieczne wie
że obronne. Wieża przy ul. Po
niatowskiego wzniesiona zo
stała w 1894 r. w formie cegla
nego walca. Oparta jest na ka
miennym cokole i zwieńczona 
niezwykle ozdobnym, dwukon
dygnacyjnym gzymsem arka
dowym z blankami i rozetami. 
Jest to najstarsza istniejąca 
wieża wodna na Górnym Ślą
sku i wraz ze zbiornikiem ziem
nym o podobnym neogotyckim 
detalu stanowi unikatowy ze
spół obiektów związanych z 
wodociągami komunalnymi.
Inną gliwicką więżę (przy ul. 
Sobieskiego 2) ukończono w 
1918 r. Ten ceglany obiekt o 
formach neogotyckich zaska
kuje wielkością i unikatową 
konstrukcją. Stosując zbiornik 
typu „Intze”, konstrukcję nośną 
budynku obudowano zewnęt
rzną, zdobioną ścianą kurtyno
wą, aby uniknąć „kielichowego” 
kształtu. W sposób niezamie
rzony uzyskano piękne wnętrze 
centralne, dwunawowe, z o- 
bejściem na wysokości pier
wszej kondygnacji.

Serię wież o detalu zapożyczo
nym ze średniowiecznych for
tyfikacji zaprojektowali Georg 
i Emil Zillmannowię z Berlina 
dla koncernu „Georg von Gis- 
ches Erben". Pierwsza z nich 
powstała w latach 1907-1910, 
w projektowanym również 
przez Zillmannów osiedlu Gi- 
szowiec, w pobliżu „domów a- 
merykańskich” (ul. Górniczego 
Stanu). Woda pobierana z wo
dociągu i gromadzoną w zbior
niku rozprowadzana była do 
hydrantów rozmieszczonych 
na terenie osiedla. Obiekt z su
rowej cegły składa się ze smu
kłego trzonu na planie koła i 
ośmiobocznego tamburu, czyli 
bębna wychodzącego poza ob
wód trzonu, wspartego na kon

solach (wspornikach) naśladu
jących machikuły (ganki na mu- 
rach obronnych wysunięte 
poza lico muru). Zarówno for
ma, jak i romański detal - ka
mienne konsole, niewielkie bal
kony oparte na kamiennych 
wspornikach w kształcie kro- 
ksztynów (wysunięte zakończe
nie belki stropowej), obramo
wanie portalu - nawiązują bez
pośrednio do tradycji średnio
wiecznych obiektów obron
nych. Murowana konstrukcja 
bębna jest wzmocniona stalo
wym szkieletem. Każdy żelbe
tonowy strop opiera się na jed
nym podciągu. Wewnątrz wie
ży znajduje się stalowy, nitowa
ny zbiornik typu „Barkhausen” 
o pojemności 152 m3. Obiekt 
jest przykryty ośmiopolowym, 
namiotowym dachem, z trape
zowym szczytem wieńczącym 
wykusz na osi wejścia. Na 
szczycie dachu, nad tarasem wi
dokowym wznosi się latarnia.

W wypadku wież śląskich 
mamy do czynienia z zastoso
waniem zespołu secesyjnych 
form ornamentalnych występu
jących wraz z pojedynczymi 

formami stylów historycznych. 
Wieże Świętochłowic i Cho
rzowa można zaliczyć do takiej 
secesji o monumentalnej, „ger
mańskiej” formie. Wieża komi- 
nowo-wodna szpitala im. Mie
lęckiego w Chorzowie (ul. 
Strzelców Bytomskich 11) jest 
najwcześniejszym i najbogat
szym przykładem secesji. Połą
czona z budynkiem kotłowni, 
należy do zespołu szpitalnego 
zbudowanego w latach 1903— 
1906 w stylu manieryzmu ni
derlandzkiego połączonego z 
elementami secesji. Ta strzeli
sta wieża została wykonana z 
tynkowanej cegły i ozdobiona 
kostkami z „łamanego” pia
skowca, które wzmacniają na
rożniki wieży i nadproża okien. 
Południową ścianę zegarową 
budynku wieńczy szczyt z pół
kolistym tympanonem ujętym 
wolutami (ślimacznicami) o 
zgeometryzowanym, roślinnym 
rysunku. Ośmiopolowy, wydłu
żony, cebulasty dach, niegdyś 
kryty dachówką, stanowi trze
cią część wysokości wieży.

Z nurtu secesji czerpie także 
wybudowana w Świętochłowi-
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1 Gliwice, ul. Poniatowskiego, wodociągowa wieża ciśnień z 1894 r. (średnica 
17.5, wysokość 26 m)

2. Gliwice, ul. Sobieskiego 2, wieża wodna z 1918 r.(średnica 26,2 m. wysokość 
49,7 m)

3. Katowice-Giszowiec, ul. Górniczego Stanu, osiedlowa wieża wodna z 1990 
r. (wysokość 33.5 m)

4 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, szpitalna wieża kominowo-wodna 
(średnica 7,6 m, wysokość 43 m)

5. Świętochłowice, ul. Armii Czerwone] 62, wodociągowa wieża ciśnień z 1905

6. Katowice-Brynów. ul. Gallusa 11, przemysłowa wieża wodna z 1902 r

7. Zabrze, ul. Zamoyskiego 1 a, wodociągowa wieża ciśnień z 1911 r. (średnica 
22,3, wysokość 42,8 m)

each w 1905 r. (ul. Armii Czer
wonej 62) miejska wieża wod
na o nieco ciężkiej, romanizują- 
cej formie (kopulasty dach, 
ciężki pierścień betonowy z gu
zami) przy jednocześnie spira
lnym układzie schodów i okien, 
wprowadzającym w jej kom
pozycję dynamikę i niepokój. 
Oryginalna wieża ma rzadko 
spotykany kulisty zbiornik sys
temu „KJónne” o ściętej u góry 
czaszy.

Zredukowane formy historycz
ne wież wodnych: klasyczne 
czy też świadomie archaizowa- 
ne średniowieczne występują 
niemal do drugiej wojny świa
towej. ChahaKterystyczną 
zwartą i jednolitą grupę stano

wią niewielkie wieże o podob
nej. historyzującej szacie archi
tektonicznej. Jest to tzw. styl 
niżu nadbałtyckiego, w którym 
wykorzystywano uproszczone 
formy średniowieczne (druga 
połowa XIX - początek XX 
w.). Grupę tę wyróżnia kształt 
„kielicha" wynikający z kon
strukcji budynku i zbiornika. 
Typowym elementem jest 
trzon na planie koła, zwężający 
się ku górze, wykonany z nie 
tynkowanej cegły, z otworami 
okiennymi nakrytymi półkoliś
cie lub tukiem odcinkowym.

Trzon jest zwieńczony gzym
sem uskokowym lub arkado
wym. Dachy stożkowe, kryte 
papą, bardzo spłaszczone, mają
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w
ton:

8. Ruda Sląska-Osiedle Lecha, ul. Lecha, wodociągowa wieża ciśnień z 1899 
r.
9. Toszek, ul. Gliwicka, wodociągowa wieża ciśnień z lat trzydziestych XX w.
10. Bytom, ul. Oświęcimska 29, wodociągowa wieża ciśnień z 1935 r.

(zdjęcia: Agnieszka Gryglewska)

matą latarnię na szczycie. Tam- 
bur-bęben wieży, mieszczący 
zbiornik typu „Intze” lub „Bark- 
hausen”, jest wysunięty poza 
lico trzonu. Do tego typu obie
któw możemy zaliczyć np. wie
żę kopalni „Wujek” w Katowi- 
cach-Brynowie (ul. Gallusa 11) 
z 1902 r. i wieże kolejowe m.in. 
w Rudzie Śląskiej i Szopieni
cach.

Architektura wieży w Zabrzu 
(ul. Zamoyskiego la) nawiązuje 
do stylu gotyckiego przez za
stosowanie konstrukcji szkiele
towej i filarów-przypór; pocho
dzi z lat 1909-1911. Dekoracja 
wieży jest tradycyjna i skro
mna, ograniczona do gzymsów 
międzyokiennych, obramień o- 
kien i wnęk okiennych. Potężny 
dach mansardowy z wielobocz- 
ną latarnią, kryjący dwukomo
rowy cylindryczny zbiornik o 
pojemności 2000 1 sprawia wra
żenie ciężkiego i niezgrabnego; 

jest to największa wieża na 
Górnym Śląsku.

Omawiając obiekty z przełomu 
XIX i XX w. zdominowanego 
przez architekturę o historyzu
jącym detalu, nie można pomi
nąć wież o czysto utylitarnej 
formie pozbawionej ornamen
tu. Takim budynkiem wymyka
jącym się z tradycyjnej klasyfi
kacji stylowej jest jedna z naj
starszych, bo pochodząca z 
1899 r„ wieża w Osiedlu Lecha 
w Rudzie Śląskiej (ul. Lecha 6).

Konstrukcję nośną budynku 
stanowią widoczne na ze
wnątrz trzonu stalowe słupy 
kratownicowe o wysokości 20 
m. Osłonę zbiornika o pojem
ności 1000 m1 wykonano z 
drewna. Taka wieża o surowej, 
przemysłowej formie, wynika
jącej z jej funkcji i nietrwałej, 
rozbieralnej konstrukcji należy 
do rzadkości.
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Po pierwszej wojnie światowej 
prowadzone są poszukiwania 
nowej formy architektonicznej, 
idące w dwóch zasadniczych 
kierunkach, zarysowanych już 
na przełomie wieków. Z jednej 
strony twórcy starają się korzy
stać z doświadczeń minionych 
epok, zwracając uwagę na 
kompozycję, treści symbolicz
ne i tradycje rodzime. Drugi 
kierunek reprezentowany 
przez funkcjonalistów akcentu
je funkcje użytkowe, abstrak
cyjną stronę kompozycji prze
strzennej i faktury materiałów. 

Do tego nurtu możemy zali
czyć zbudowane około 1930 r. 
wieże górnośląskie w Toszku i 
Ostropie. Wzniesiono je na pla
nie wielokąta, w szkieletowej 
konstrukcji żelbetowej wypeł
nionej surową cegłą. Wysunięte 
przed lico ściany słupy żelbeto
we mają charakter przypór. 
Wieże mają wysokość ponad 
30 m i przykryte są płaskim da
chem. Górna część wieży w O- 

stropie, kryjąca żelbetowy 
zbiornik, została wyodrębniona 
przez wysunięcie poza płasz
czyznę ściany odcinkowych be
lek spinających słupy, nato
miast w wieży w Toszku przez 
delikatne jej przewężenie i „u- 
rwanie” słupów pod zbiorni
kiem. Obie wieże są przykła
dem świadomego archaizowa- 
nia formy - słupy w kształcie 
przypór, tradycyjne zastosowa
nie cegły, belki w formie łuków 
odcinkowych.

Od lat trzydziestych XX w. po
jawiają się żelbetowe wieże, 
których formy determinują 
koncentrycznie rozmieszczone 
podpory, poziome belki i cy
lindryczny bęben mieszczący 
zbiornik. Zbiornik nie musi być 
już podpierany przez budynek, 
ponieważ sam może się stać 
budowlą-monolitem. Tego typu 
wieże zostały zbudowane w 
Bytomiu (1935 r.) i Stolarzowi- 
cach (około 1935 r.). W Byto
miu wieża wodna jest najwyż

szym punktem w panoramie. 
Wyjątkowo interesująca jest 
jej konstrukcja: żelbetowy 
szkielet założony na planie 
dziewięcioboku o średnicy o- 
koło 15 m związany jest nad 
poziomem ziemi potężnymi 
belkami, sprowadzającymi cię
żar konstrukcji na trzy punkty 
oparcia. Ze względu na położe
nie wieży na terenie tzw. szkód 
górniczych, szkielet budowli 
połączony jest z fundamentem 
przegubowo. Dotychczas sto
sowano na Górnym Śląsku je
dynie sztywne połączenie trzo
nu lub filarów wież z potężny
mi płytami czy pierścieniami 
fundamentowymi. Jedyną de
koracją tej prostej, utylitarnej 
formy są lizeny opasujące tam- 
bur wieży na przedłużeniu słu
pów, podkreślające wertyka- 
lizm konstrukcji.

Wieże wodne na Górnym Ślą
sku należy omawiać w kontekś
cie architektury przemysłowej 
całych Niemiec i Śląska. Stano

wią one dorobek architektów i 
inżynierów od końca XIX w. 
do drugiej wojny, bynajmniej 
nie prowincjonalny, o znacze
niu regionalnym, ale będący 
dziełem najlepszego rzemiosła 
budowlanego oraz odbiciem 
najnowszych europejskich 
technologii (konstrukcja zbior
ników, techniki budowlane) i 
kierunków w sztuce.

Przystosowanie wież wodnych 
do współczesnych wymagań 
powinno się odbywać przy za
chowaniu ich podstawowych 
walorów: bryły, jej detalu i 
tworzywa. Środki konieczne 
do zainwestowania w adapta
cję wież wodnych będą zapew
ne duże, jednak obiekty te, 
wznoszone niegdyś z myślą o 
prestiżu ich właścicieli, mogą 
stać się doskonałą reklamą dla 
przyszłych użytkowników.

Agnieszka Gryglewska

Lampy i latarki 
kolejowe

Lampy i latarki stosowano na 
kolei już wtedy, kiedy jeszcze 
nie istniała łączność telefonicz
na. Decydowały o bezpieczeńs
twie w ruchu pociągów, umoż
liwiały sprawne wykonywanie 
pracy transportowej w nocy i 
przy słabej widoczności w cza
sie mgieł i zamieci śnieżnych. 
Do porozumiewania się używa
no lamp, latarń i latarek o róż
nych konstrukcjach w zależ
ności od ich przeznaczenia. 
Rozwiązania konstrukcyjne 
musiały zapewniać długi czas 
trwania światła, niezawodność 
oświetlania podczas deszczu, 
śniegu i wiatrów oraz ich właś
ciwy sposób umocowywania, 
aby nie zostały zgubione w cza
sie jazdy pociągu. Ręczne latar
ki również musiały przestrze
gać odpowiednich parametrów 
technicznych zapewniających 
niezawodność działania i prak
tyczną przydatność.
Z czasów, kiedy na kolei stoso
wano oświetlenie świecowe za-

1. Lampa świecowa drogi żelaznej 
warszawsko-wiedeńskiej
2. Świecowa latarka pocztowa 

chowały się: lampa świecowa z 
drogi żelaznej warszawsko- 
wiedeńskiej, służąca do oświet
lania wnętrz pociągu; świeco
wa latarka pocztowa, umoco
wywana na zewnątrz wagonu 
pocztowego w czasie postoju 
na stacji i wyładunku poczty; 
po wyładunku poczty latarkę 
zdejmowano i dopiero wtedy 
pociąg mógł wyjechać ze stacji, 
oraz świecowa, ręczna latarka 
dróżnika przejazdowego. Tą 
latarką dróżnik przejazdowy 
za pomocą odpowiednich sy
gnałów informował maszynistę 
nadjeżdżającego pociągu, że 
przejazd jest strzeżony, a jazda 
bezpieczna.
Nadeszła nowa epoka w sposo
bie oświetlania. Rewolucji do
konał Polak, magister farma
cji, Ignacy Lukasiewicz, który 
w 1852 r. w laboratorium ap
tecznym we Lwowie przepro
wadził destylację ropy nafto
wej i wydzielił z niej naftę. Rok 
później, w 1853 r. skonstruował 
pierwszą lampę naftową i 
wprowadził oświetlenie nafto
we w szpitalu lwowskim. Było 
to wówczas wielkie osiągnięcie 
w technice oświetleniowej. W 
niedługim czasie oświetlenie
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3. Świecowa latarka dróżnika przejazdowego
4. Lampa naftowa umieszczona na przedzie parowozu
5. Lampa naftowa dla oświetlenia semaforów
6. Ręczna latarka naftowa konduktorska

naftowe zaczęto stosować na 
kolei. Wprowadzono dwie la
tarnie na czole parowozu, prze
nośnymi latarniami ©sygnalizo
wano koniec pociągu, odpo
wiednio skonstruowane lampy 
przenośne zawieszano na ra- 
miennych semaforach i prze
stawnych tarczach ostrzegaw
czych dla podawania nocą sy
gnałów świetlnych umownymi 
kolorami. Naftowe latarki ręcz
ne, zwane potocznie „konduk- 
torskimi" były używane nie tyl
ko przez konduktorów, służyły

przy wykonywaniu ruchów ma
newrowych wagonami, przy 
wykonywaniu prób hamulców 
przed wyjazdem pociągów w 
drogę itp. Oświetlenie naftowe 
latarek zostało wyparte przez 
oświetlenie karbidowe. Przy
stosowane do tego rodzaju o- 
świetlenia latarki konduktor- 
skie przez długie lata były sto
sowane w PKP. Elektryfikacja 
kolei wyeliminowała stosowa
ne dotąd tradycyjne urządzenia 
oświetlające.

Alojzy Karpiński
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Pracownia Plakietek Okolicznościowych
Jerzy Dzimira
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Dla kolekcjonerów amatorów

Wal,ka .
z korozją (4)

Odrdzewiacze fosforanowe
Metody chemiczne poprzednio 
poznane polegały na redukcji 
albo roztwarzaniu produktów 
korozji. Teraz omówimy pro
ces polegający jednocześnie na 
roztworzeniu produktów ko
rozji i wytworzeniu na po
wierzchni metalu rdzoochron- 
nej warstewki fosforanowej. 
Proces ten opiera się na stoso
waniu powszechnie dostępnych 
tzw. odrdzewiaczy fosforano
wych (przykładami są Fosol lub 
Focyt). Podstawowym składni
kiem jest kwas fosforowy, któ
rego zadaniem jest roztworze
nie tlenków i wodorotlenków 
żelaza bez naruszania samego 
metalu podłoża. W skład odr
dzewiaczy fosforanowych do
datkowo wchodzi aktywator. 
Jego rola polega na wytwarza
niu na powierzchni stali wars
tewki fosforanowej, w skład 
której wchodzą fosforany żela- 

zowo-cynkowe albo żelazowo- 
manganowe. Najprostszym ak
tywatorem jest biel cynkowa, 
czyli tlenek cynku (ZnO), który 
rozpuszcza się w kwasie fosfo
rowym. Następny składnik odr
dzewiaczy - to detergent, czyli 
środek obniżający napięcie po
wierzchniowe, a zarazem uła
twiający zwilżenie odrdzewia- 
nych powierzchni. Tę rolę naj
częściej odgrywa alkohol.
A oto przepis na łatwy do wy
konania w warunkach amator
skich odrdzewiacz fosforano
wy. W 500 cm1 8-10-procento- 
wego kwasu fosforowego 
(HrPCh) roztwarza się 25 g 
tlenku cynku (ZnO). Po całko
witym roztworzeniu się tlenku 
dodaje się 50 cm3 denaturatu. 
Przedmioty przeznaczone do 
odrdzewiania zanurza się w 
odrdzewiaczu albo zwilża ich 
powierzchnie na kilka minut. 
Po całkowitym usunięciu pro
duktów korozji odrdzewiany 
przedmiot trzeba bardzo do
kładnie spłukać wodą i wysu
szyć, ponieważ nie wolno po
zostawić na powierzchni czysz
czonego przedmiotu nawet 

1. Ta kolekcja broni białej została po 
oczyszczeniu zakonserwowana i tak 
wygląda po kilku latach

najmniejszych resztek odrdze- 
wiacza fosforanowego. O- 
czyszczony, opłukany i wysu
szony przedmiot stalowy nale
ży następnie zakonserwować. 
Odrdzewiacze fosforanowe są 
łatwe i szybkie w użyciu, ale 
mają też wady. Pozostawiają 
ciemnoszare plamy na odrdze- 
wianej powierzchni, przy nie
dokładnym usunięciu, w ze
tknięciu z wilgotnym powie
trzem mogą powodować wtór
ną korozję metali. Są szkodliwe 
dla skóry ludzkiej i otoczenia. 
Ze względu na silne działanie 
na stal nie mogą być stosowane 
do odrdzewiania gładkich po
wierzchni, ponieważ powodują 
ich schropowacenie.
Wad tych nie ma opracowany 
w Instytucie Mechaniki Precy
zyjnej w Warszawie preparat 
Spot. Usuwa on rdzę nie przez 
jej trawienie czy przetwarza
nie. ale na zasadzie zmniejsza
nia jej adhezji do powierzchni 
metalowej. Dlatego preparat 
Spot ma zastosowanie do usu
wania śladów korozji naloto
wej ze wszystkich powierzchni 
stalowych, w tym przede 
wszystkim z powierzchni gład
kich. I to jest właśnie jego 
szczególną zaletą w wypadku 
usuwania nalotów z gotowych, 
już obrobionych, elementów 
stalowych o powierzchniach 
szlifowanych. polerowanych 
lub docieranych. Usunięcie z 
nich nalotów korozyjnych pre
paratem Spot nie pogarsza 
pierwotnej gładkości powierz(fot. Jerzy Gumowski)

chni, a tym samym nie wymaga 
powtórnego polerowania, któ
re wpływa na zmianę wymia
rów.

Spot jest szczególnie zalecany 
dla kolekcjonerów narzędzi 
pomiarowych (suwmiarek, mi- 
kromierzy, cyrkli, kątownic, 
przymiarów). Spot zainteresuje 
też zbieraczy brzytew, noży, 
żyletek, jednym słowem wyro
bów o gładkiej powierzchni.
Spot nie zostawia ciemnych 
plam na oczyszczonych po
wierzchniach i nie powoduje 
korozji wtórnej metalu. Dzięki 
zawartości w składzie Spotu 
środka powłokotwórczego, po
wierzchnia nim odrdzewiana 
może być nie konserwowana 
przez 24-48 godzin. Następnie 
musi być zakonserwowana 
zwykłymi środkami ochrony 
czasowej albo malowana przy 
zachowaniu normalnych za
sad.

Spot nakłada się na skorodo
wane powierzchnie i następnie 
ściera mechanicznie rozluźnie
nia, spulchniałą rdzę czy naloty 
korozyjne.

Przebieg procesu odrdzewiania 
przedstawia się następująco. 
Preparat nakłada się przy uży
ciu pędzla z miękkim włosem 
na skorodowaną powierzchnię. 
Na czyszczonej powierzchni 
pozostaje on nie dłużej niż 3 
minuty. Następnie za pomocą 
miękkiej szmatki wyciera się o- 
czyszczoną powierzchnię do 
sucha, usuwając jednocześnie 
produkty korozji. W wypadku 
pozostawienia jeszcze śladów 
rdzy, operację trzeba powtó
rzyć.

Metoda elektrochemiczna
Stosunkowo prosta, ale długo
trwała jest elektrochemiczna 
metoda usuwania produktów 
korozji ze stali. Polega ona na 
wytworzeniu odpowiednich 
ogniw galwanicznych, w któ
rych oczyszczany stalowy 
przedmiot stanowi anodę.

Przez dobranie odpowiedniego 
elektrolitu możemy w takich 
warunkach roztworzyć pro
dukty korozji bez naruszania 
stali. Lekko skorodowany 
przedmiot stalowy owija się na 
przykład drutem niklowym i 
umieszcza na 48 godzin w 5- 
procentowym wodnym roz
tworze wodorotlenku sodu 
fN.iOH).
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Metoda elektrolityczna
Najtrudniejszą, ale zarazem 
najlepszą metodą usuwania 
produktów korozji bez naru
szania podłoża jest metoda e- 
lektrolityczna. Jej zalety - to 
szybkość, skuteczność, pełna 
selektywność działania, a w 
niektórych wypadkach zwięk
szenie gładkości powierzchni 
dzięki efektowi elektropolero- 
wania.
Elektolitem, w którym odbywa 
się takie odrdzewianie, jest go
rący stężony roztwór glukonia- 
nu sodu (niestety, trudny do na
bycia). Katodę stanowią pa
łeczki węglowe, a anodę o- 
czyszczany przedmiot stalowy.

ją zszorstkowienie i rozwinię
cie powierzchni stali. Po usu
nięciu rdzy kwasami otrzymuje 
się powierzchnię chropowatą, 
silnie rozwiniętą, a więc bardzo 
wrażliwą na ataki korozji. 

Tymczasem mikrowygładzanie 
zachodzące w glukonianach 
daje powierzchnie zupełnie 
czyste i' gładkie, a tym samym 
znacznie odporniejsze na ko
rozję.

A oto parametry składu i pracy 
kąpieli glukonianowej. Skład 
kąpieli: glukonian sodu 100 g, 
wodorotlenek sodu 100 g, woda 
do objętości 1 dmJ. Temperatu
ra kąpieli: 60-80°C. Gęstość 

2. Elektrolityczne usuwanie korozji stali: 1 - odrdzewiaty klucz. 2 - roztwór 
glukonianu sodu, 3- elektroda węglowa

W roztworach glukonianu sodu 
roztworzeniu ulega tylko rdza, 
a jednocześnie odsłonięta po
wierzchnia stali zostaje mikro- 
wygładzona. I właśnie to jest 
tak ważne. Przecież wszelkie 
trawienia w kwasach, nawet z 
dodatkiem inhibitora, powodu

prądu: dla metali kolorowych 
0,50-1,5 A/dm’, dla stali 2-6 A/ 
dm’. Elektrody grafitowe. W o- 
stateczności można stosować 
elektrody ze stali kwasoodpor- 
nej, ale po paru godzinach pra
cy zanieczyszczają one kąpiel. 
Z uwagi na bardzo silne na- 

wodorowanie polerowanych 
przedmiotów (tzw. kruchość 
wodorowa) pracować należy w 
cyklu przemiennym. Oznacza 
to, że polerowany przedmiot 
musi być na przemian (np. co 3 
minuty) anodą, a następnie ka
todą. Przy braku odpowiednie
go samoczynnego przełącznika 
biegunów trzeba ręcznie zmie
niać biegunowość połączeń. 
Czas polerowania jest zależny 
od stanu wyjściowego powierz
chni przedmiotu (powinna być 
jak najgładsza) i przeciętnie 
wynosi 30-40 minut. Aby nie 
zanieczyścić kąpieli, produkty 
korozji stali powinny być jak 
najdokładniej usunięte (mecha
nicznie, a następnie kwasem z 
inhibitorem).
Metodę glukonianową stosuje 
się najczęściej do konserwacji 
wyrobów cennych i bardzo de
likatnych.

Zabezpieczanie
Po usunięciu produktów koroz
ji ze stalowych wyrobów którą
kolwiek z metod, trzeba je bar
dzo dokładnie opłukać wodą, 
dwukrotnie wygotować w 
zmienianej wodzie destylowa
nej, wysuszyć i zabezpieczyć, 
czyli zakonserwować. W myśl 
naczelnej zasady konserwator
skiej, że nigdy nie należy stoso
wać zabiegów dających nieod
wracalne skutki, oczyszczone
go bagnetu, kłódki czy sierpa 
nie wolno niklować, cynkować 
lub malować kryjącymi farba
mi. W celu zabezpieczenia o- 
czyszczonych powierzchni stali 
przed korozją, należy pokryć je 
odpowiednim środkiem. Zawo
dowi konserwatorzy, zwłasz
cza w muzeach, zabezpieczają 
oczyszczone eksponaty meta
lowe preparatem o nazwie Pa
raloid. Jest on stosowany na ca
łym świecie do konserwacji 
przedmiotów ze stali, żeliwa, 
miedzi i jej stopów, cyny, oło
wiu, lecz nie srebra. Pod hand
lową nazwą Poraloid B 72 albo 
Acryloid B 72 kryje się synte
tyczna żywica stanowiąca ko
polimer akrylowo-metakryio- 
wy. Ten kopolimer tworzy bez
barwne kryształki doskonale 
rozpuszczalne w toluenie i ksy
lenie. Do konserwacji ekspona
tów metalowych stosuje się 
najczęściej 10-15-procentowy 
roztwór tego kopolimeru w to
luenie. Roztwór Paraloidu na
kłada się pędzlem. Po wyparo

waniu rozpuszczalnika pozo- 
staje na powierzchni metali 
cienka, przezroczysta, bez
barwna, nie błyszcząca powło
ka dobrze chroniąca metale 
przed korozją, ale wyłącznie w 
ogrzewanych i wietrzonych po
mieszczeniach zamkniętych. 
Taką powłokę w razie potrze
by bardzo łatwo zmywa się to
luenem. W ten sposób postępu
ją zawodowi konserwatorzy. 
Nie zawsze udaje się zdobyć 
Paraloid, środek produkcji an
gielskiej. Możemy wtedy zasto
sować jeden z następujących 
preparatów: 30-procentowy 
benzynowy roztwór oleju para
finowego, 10-procentowy ben
zynowy roztwór parafiny, 10- 
procentowy spirytusowy roz
twór bielonego szelaku, lakier 
Capon. Przestrzegamy jedno
cześnie przed stosowaniem do 
konserwacji wyrobów stalo
wych pokostu i jakichkolwiek 
olejów schnących. Takie oleje 
pod działaniem tlenu tworzą 
lepką, bardzo trudną do usunię
cia błonę, która dodatkowo sil
nie chłonie kurz i brud. Nie 
wolno też do konserwacji wy
robów metalowych stosować 
doskonałego lakieru do drewna 
o nazwie Chemosil albo Che- 
matosil. Tego typu lakiery za
wierają katalizatory utwardza
nia o silnie kwaśnym odczynie, 
co powoduje aktywną korozję 
metali. Również nie polecamy 
używania innych lakierów che- 
moutwardzalnych, bo utworzo
ne z nich powłoki byłyby w 
przyszłości bardzo trudne do u- 
sunięcia bez obawy uszkodze
nia samego stalowego przed
miotu.

Czy wobec tego eksponatów 
stalowych nigdy nie należy ma
lować? Należy, ale tylko te, 
które były malowane pierwot
nie, to jest w trakcie ich użytko
wania. Dla przykładu - oczysz
czone stare klucze, tasaki, sie
kiery, sierpy, żelazka do praso
wania, podkowy czy bagnety 
konserwujemy tylko jednym z 
podanych preparatów. Nato
miast hełm, manierkę czy po
chwę do bagnetu możemy po 
oczyszczeniu pomalować farbą 
olejną w kolorze odpowiednim 
dla danego eksponatu w jego 
pierwotnym stanie.

Stefan Sękowski
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apalniczki
Przez całe życie zbierałem 
zapalniczki. Tworzenie tej 
kolekcji spowodowało 
głębsze zainteresowanie te
matem i przy katalogowa
niu eksponatów starałem 
się zawsze poznać datę ich 
produkcji oraz dzieje.
W latach sześćdziesiątych 
XIX w. przez krótki czas 
modne były zapalniczki 
tzw. stałopalne. Były to po
jemniki, przeważnie blasza
ne, napełnione naftą, w któ
rej zanurzony był knot, osa
dzony ciasno w rurce prze
lotowej. Na wszelkiego ro
dzaju przyjęciach zapalano 
ją, oszczędzając w ten spo
sób drogie zapałki. Na Ślą
sku używano zapalniczki 
stałopalnej na spirytusie. O- 
twór wylotowy przykryty 
był metalową siateczką. Po 
nagrzaniu siateczki opary 
spirytusu tworzyły dookoła 
niej niebieskawy ognik. 
Była to zapalniczka bar
dziej ekonomiczna od naf
towej; zawieszana nad sto
łem grających w karty słu
żyła do zapalania cygare
tek.

Pierwsze egzemplarze za
palniczek benzynowych 
były bardzo prymitywne. 
Małe blaszane pudełko 
przypominało wyglądem 
puszkę konserw. W puszce 
znajdował się otworek z 
knotem, a do jednej ze ścia
nek przymocowana była 
cienka rurka ze sprężynką, 
kamieniem i żelaznym kar
bowanym kółkiem. Jednak 
już pod koniec lat siedem-

1. Zapalniczka „statopalna" (1), za
palniczki naftowe (3. 4), zapalniczki 
na suchy knot (2), zapalniczki elek
tryczne (5) 

dziesiątych ubiegłego stule
cia rzemiosło nadało tym 
wyrobom „duszę artystycz
ną” - zaczęły pojawiać się 
coraz to piękniejsze kształ
ty, rzeźby figuralne, a także 
pierwsze ulepszenia tech
niczne. Bardzo modne było 
wykorzystywanie do pro
dukcji zapalniczek gilz po 
wystrzelonych pociskach.
Zapalniczki na suchy knot 
stosowano na otwartych 
przestrzeniach, wszędzie 
tam, gdzie wiały silne wia
try. Wykonany z bawełny 
gruby knot, rozczapierzony 
na końcu, wprowadzano do 
metalowej rurki, do której 
przymocowana była druga 

rurka z kamieniem i kół
kiem. Iskra rozżarzała koń
cówkę knota - im silniejszy 
był wiatr, tym knot żarzył 
się mocniej. Po zapaleniu 
papierosa pociągało się od 
dołu za knot, ten chował się 
w rurce, a przyczepiona do 
jego górnej części metalo
wa kulka zamykała dopływ 
powietrza powodując zga
szenie knota. Należy przy
puszczać, że tego typu za
palniczki produkowane 
były równocześnie z wpro
wadzeniem kółka i kamie
nia, a więc na początku lat 
siedemdziesiątych XIX w.

Wytwarzane są do dzisiaj i 
cieszą się dużym zaintereso
waniem rybaków i tury
stów.

Z kolei zapalniczki elek
tryczne oparte były na dzia
łaniu prądu elektrycznego 
110 lub 220 V. Pokazane na 

zdjęciu trzy przykłady po
chodzą z początku naszego 
stulecia. Osobliwością jest 
tutaj zapalniczka w kształ
cie siedzącej małpy, trzyma
jącej nogami przedmiot w 
rodzaju bębenka, w którym 
zamocowano siateczkę me
talową pokrytą płytką eter
nitową. Po naciśnięciu gu
ziczka włączającego prąd 
siateczka rozpala się i mo
żna zapalić papierosa.
Różnorodność eksponatów 
z okresu międzywojennego 
jest praktycznie nie do opi
sania. Dla ludzi bogatych 
produkowane były zapal
niczki o wyrafinowanych 
kształtach, takich jak: gło
wa mężczyzny z odchylaną 
czapką czy pięknie wykona
ny dyliżans z czwórką koni 
(zapalniczka znaleziona w 
kawałkach u jednego z 
handlarzy starzyzną w Bag
dadzie). Przykładem zapal
niczki - ciekawostki jest za- 
palniczka-automat, wyko
nana z zegarka kieszonko
wego w więzieniu przez ka- 
siarza, prawą rękę słynnego 
„Szpicbródki”.

Bardzo popularne były w 
okresie międzywojennym 
zapalniczki z wizerunkiem 
Piłsudskiego. Wykonywano 
je ze srebrnych monet 5 i 10 
zł z podobizną Marszałka. 
Przepiłowywane na pół mo
nety (wzdłuż cienkiej kra
wędzi) wykorzystywano na 
ścianki wytwarzanych za
palniczek. W okresie mię
dzywojennym zasłynęła fir
ma Konopczyńskiego, pro
dukująca zapalniczki dla 
mężczyzn i dla kobiet. 
Przez pewien czas modne 
były zapalniczki w formie 
książeczek, np. z napisem 
na okładce Historja Brac
twa Strzelców Kurkowych 
w Warszawie. Ponieważ 
zapalniczki w czasach mię
dzywojennych były bardzo 
drogie, często stanowiły 
główne nagrody w zawo
dach sportowych.
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2. Zapalniczki z okresu międzywojennego: w kształcie głowy męskiej (6). psa 
(7), dyliżansu (9). więzienna zapalniczka-automat (8), zapalniczki „100-kroć” 
(10), wykonane z monet (12); zapalniczki okupacyjne ze stopu aluminiowego 
(13)
3. Zapalniczki powojenne (kelnerska - 15, japońska firmy „Hemica” - 20)

W okresie okupacji najpo
pularniejsze były zapalnicz
ki ze stopu aluminium. Wy
konywano je w przejętych 
przez Niemców warszta
tach przemysłu zbrojenio
wego, bez wiedzy okupanta, 
z kradzionego przez przy
musowo tam pracujących 
Polaków materiału. Przez 
pewien czas dochód ze 
sprzedaży tych zapalniczek 
zasilał kasę Armii Krajo
wej, z przeznaczeniem na 
zakup broni i pokrycie ko
sztów wydawania prasy 
podziemnej. Do ciekawos
tek okupacyjnych należały 
zapalniczki dywersyjno-sa
botażowe. Małe, lekkie, nie
zawodne, pokryte często 
czarnym, matowym lakie

rem, używane były przez 
„cichociemnych” i w oddzia
łach bojowych.
Rozkwit przemysłu zapal- 
niczkowego nastąpił po 
wojnie we wszystkich kra
jach. Ich wytwarzaniem na 
skalę przemysłową zajmo
wały się nie tylko firmy spe
cjalistyczne, ale również fa
bryki produkujące papiero
sy. Zaczęto wypuszczać na 
rynek coraz to więcej za
palniczek mało różniących 
się od siebie konstrukcją i 
wyglądem. Jak po pierwszej 
wojnie modne były zapal
niczki z gilz po nabojach, 
tak po drugiej popularność 
zdobyły zapalniczki-pisto- 
lety: od maleńkich, wysa
dzanych kamieniami i imitu

jących stare, damskie pisto
leciki „torebkowe”, aż do 
dokładnej kopii „Colta-cal. 
4,55 Government model” w 
skali 1:1 czy „Aurory-45” 
firmy „Penguin” na baterię. 
Zaczęły pojawiać się też za
palniczki ułatwiające wyko
nywanie zawodu, np. „kel
nerska”, produkowana 
przez niemiecką firmę 
„Stern", gazowa, świetna do 
obsługi klientów w restau
racjach.

Napełnienie zbiorniczka za
palniczki benzynowej wy
starczało na 3-4 dni użytko
wania, gazowej - starcza na 
1-2 miesiące. Należy przy
puszczać, że już w niedłu
gim czasie zostaną wypro
dukowane takie egzempla
rze, w których paliwa star
czy na cały okres ich użyt
kowania. Wymianę kamie
nia zlikwidowano urządze
niem „piezo-electronic”. W 

RFN wyprodukowano za
palniczkę „Solartronic” 
funkcjonującą na zasadzie 
wykorzystania energii sło
necznej. Wyposażona jest 
w fotokomórkę, która za
mienia światło słoneczne na 
energię elektryczną. Zapal
niczki przyszłości, oprócz 
funkcji podstawowej, będą 
spełniały dodatkowe, np. 
zapalniczka japońskiej fir
my „Henica” jest jednocześ
nie latarką i radiem ze słu
chawkami. Będą je zbierać 
inne pokolenia kolekcjone
rów...

Stefan Śmigielski

Stefan Śmigielski zmarl we 
wrześniu 1990 r. Był architek
tem i projektantem wielu obie
któw, żołnierzem AK i uczest
nikiem Powstania Warsza
wskiego. W redakcji „Spotkań 
z Zabytkami” zostawił opis 
swojego zbioru zapalniczek, 
był bowiem także warsza
wskim kolekcjonerem.
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Lista Światowego Dziedzictwa

iszpania (1)
Historia tego kraju sprawiła, że 
na jego dziedzictwo złożyły się 
wpływy i dokonania wielu kul
tur i ludów: Iberów, Celtoibe- 
rów, Kartagińczyków, Impe
rium Rzymskiego, Wizygotów, 
Arabów (zwanych tu Maura
mi), wreszcie królestw chrześci
jańskich Leonu, Kastylii, Ara- 
gonii, Nawarry - stopniowo 
jednoczących się w procesie re- 
konkwisty (tj. odzyskiwania 
ziem zajętych poprzednio 
przez Arabów) w Królestwo 
Hiszpanii. Odkrycie Nowego 
Świata i zdobycie kolonii po
zostawiło z jednej strony trwa
ły ślad w kulturze Hiszpanii, z 
drugiej przeniosło tradycje 
hiszpańskie na inne kontynen
ty. Jednocześnie do dziś żywa 
jest świadomość kulturowej 
odrębności Katalonii, Asturii, a 
zwłaszcza Kraju Basków. W 
rezultacie, pomimo wojen i 
walk wewnętrznych, jakie 
przetoczyły się przez ten kraj, 
Hiszpania jest niezwykle boga
ta w zabytki architektury i sztu
ki. Ich piękno często jest niero
zerwalnie związane z walorami 
krajobrazowymi.
Do „Konwencji w sprawie och
rony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego” U- 
NESCO (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 5, 1990) Hiszpania 
przystąpiła w 1982 r. Do chwili 
obecnej na Listę Światowego 
Dziedzictwa wpisano 15 obie
któw dziedzictwa kulturalnego; 
wiele z nich - to zespoły zabyt
ków i całe centra historyczne 
miast. Jako obiekt dziedzictwa 
naturalnego na Listę UNESCO 
wpisany został Park Narodowy 
Garanjonay, znajdujący się na 
Wyspach Kanaryjskich, poło
żonych u północno-zachodnich 
wybrzeży Afryki, lecz należą
cych do Hiszpanii.

Santiago De Compostela (Ga
licja) - jedno z najważniejszych 
w średniowiecznej Europie 
miejsc pielgrzymkowych, zwią
zane z kultem apostoła św. Ja
kuba Starszego. Katedra po
wstała w końcu IX w.; obecna 

budowla romańska wzniesiona 
została w okresie od 1074 r. do 
XIII w. i ozdobiona wspaniałą 
dekoracją rzeźbiarską. W 
XVIII w. dodano do niej nową, 
barokową elewację. Na Listę 
Światowego Dziedzictwa wpi
sane zostało całe Stare Miasto, 
na terenie którego poza kated
rą inne ważniejsze budowle - 
to: Palacio del Gelmirez (XII 
w.), Szpital Królewski (XV w.), 
uniwersytet, kościoły, klasztory 
i kolegia.

Kościoły królestwa Asturii. 
Królestwo Asturii jako jedyne 
nie uległo podbojowi arabskie
mu i dało początek współczes
nej Hiszpanii. Przetrwały na 
tym terenie kościoły, będące u- 
nikatowymi przykładami naj
wcześniejszej fazy rozwojowej 
architektury zachodnioeuro
pejskiej. Jednym z tych kościo
łów jest Camara Santa, obecnie 
stanowiąca skarbiec katedry w 
Oviedo, wzniesionej w latach 
1388-1528 na miejscu kościoła 
S. Salvador z czasów Alfonsa II 
(VIII w.). W Camara Santa 
przechowywane są relikwiarze 
i insygnia królestwa Asturii z 
VIII—IX w. W pobliżu Oviedo, 
na szczycie Monte Naranco 
(1233 m), położone są przedro- 
mańskie kościółki: S. Maria de 
Naranco (przebudowany w X- 
XI w. z sali pałacowej Ramiro 
II) i S. Miguel de Lilio (IX w. - 
dawna kaplica pałacowa).

Jaskinia Altamira koło Santil- 
lana del Mar, na Wybrzeżu 
Kantabryjskim (prowincja 
Santander). Odkryta została w 
1879 r„ zawiera jeden z najważ
niejszych w świecie zespołów 
prehistorycznych rytów i malo
wideł, wykonanych farbami 
ziemnymi na skale. Ich wiek o- 
ceniany jest na około 14 tysięcy 
lat; pochodzą prawdopodobnie 
z kręgu tzw. kultury franko- 
kantabryjskiej.

Barcelona (Katalonia). Spo
śród licznych zabytków stolicy 
Katalonii na Liście Światowe

go Dziedzictwa znalazły się o- 
biekty projektowane przez jed
nego z prekursorów architektu
ry współczesnej - Antonio 
Gaudiego (1852-1926): pałac 
Giiel, park Giiel i Casa Mila - o 
niezwykłych organicznych for
mach.

Burgos (Stara Kastylia) - ka
tedra S. Maria. Świątynia ta, 
budowana od 1221 r. do końca 
XV! w., uważana jest za jedną z 
najpiękniejszych katedr goty
ckich w Europie; zawiera liczne 
i cenne dzieła sztuki.

Salamanka (Salamanca 
Leon) - Stare Miasto. Sięga 

katedry, historyczne budynki u- 
niwersytetu (Escuelas Mayores, 
Escuelas Minores), zabudowa 
rynku (Plaza Mayor) według 
projektu braci Churriguera 
(XVIII w.), liczne budowle sa
kralne (Clerecia, Rosario i in.), 
średniowieczne domy, renesan
sowe i barokowe pałace (m.in. 
Casa de las Conchas, łącząca i- 
zabeliński gotyk, wpływy wło
skiego renesansu i patio o cha
rakterze mauretańskim) oraz 
rzymski most na rzece Tor- 
mes.

Segowia (Segovia - Stara Ka
stylia) - Stare Miasto i akwe
dukt rzymski. Malowniczo po

1. Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzic
twa na terenie Hiszpanii

swymi początkami czasów sta
rożytnych (rzymska Salamanti- 
ca). Znaczenie Salamanki dla 
historii i kultury związane jest 
przede wszystkim z uniwersy
tetem. Założony w pierwszej 
połowie XIII w., wkrótce stał 
się jedną z czterech najważ
niejszych uczelni średniowiecz
nej Europy, obok Bolonii. Pary
ża i Oksfordu. Szczytowy okres 
rozwoju miasta przypadł na 
wiek XVI, dlatego odnaleźć tu 
można znakomite przykłady 
stylu „plateresco” - wczesnego 
renesansu hiszpańskiego, cha
rakteryzującego się bogac
twem dekoracji architektonicz
nej. Ważniejsze zabytki rejonu 
Starego Miasta - to zespół sta
rej (XII w.) i nowej (1509-1733) 

łożone na wzgórzu pomiędzy 
dwoma wąwozami i otoczone 
średniowiecznymi obwarowa
niami Stare Miasto należy do 
najbogatszych w zabytki archi
tektury zespołów urbanistycz
nych Hiszpanii. Zabytki te - to 
m.in. Alkazar (zamek), którego 
zasadnicza część powstała w 
XI-XV w.; katedra - ostatnia z 
gotyckich katedr Hiszpanii, 
wzniesiona już w XVI w.; ro
mańskie kościoły S. Martin, S. 
Esteban, S. Nicolas, S. Juan de 
los Cabelleros; liczne pałace 
gotyckie i renesansowe. Ze Sta
rym Miastem związany jest 
najsłynniejszy zabytek Sego- 
wii: świetnie zachowany, ka
mienny akwedukt rzymski (z 
czasów Trajana) o łącznej dłu
gości 813 m i 118 arkadach. Od
cinek akweduktu przyległy do 
miasta ma wysokość 29 m - 
dwie kondygnacje arkad cha
rakteryzuje na tym odcinku 
niezwykła smukłość.
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Z ZAGRANICY

Avila (właściwie: Avila de los 
Caballeros - Stara Kastylia) - 
Stare Miasto. Otacza je w ca
łości zachowany zespół murów 
obronnych z XI w., długości 2,5 
km, z 88 wieżami i 9 bramami 
(m.in. Puerta del Alcazar, Puer- 
ta de San Vicente). W linię mu
rów włączona także została ro- 
mańsko-gotycka katedra S. 
Salvador (XI1-XIV w.). W ob
rębie murów miasto zachowało 
średniowieczny układ wąskich, 
krętych uliczek i starą zabudo
wę. Zwracają uwagę domy pa- 
trycjatu, np. Casa de los Davila, 
Casa de los Polentinos, Casa de 
Conde de Onató; kościoły (S. 
Esteban, S. Juan) i liczne kla
sztory, z których wiele związa
nych jest z działalnością św. 
Teresy z Avila (m.in. Convento 
de Santa Teres na miejscu jej 
domu rodzinnego). Jako świa
towe dziedzictwo uznano także 
zabytkowe zespoły sakralne 
położone poza obrębem mu
rów obronnych: klasztory S. 
Tomas (późnogotycki, fundacja 
z 1482 r.), Encarnacion, Con
ception, Las Gordillas, kościoły 
S. Vicente (romańsko-gotycki, 
XII-XIV w.), S. Ana, romańskie
- S. Andres, S. Nicolas, S. Se
gundo, S. Pedro.

Eskurial (właściwie: Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial
- Nowa Kastylia). Ta rezyden
cja królów Hiszpanii i jedno
cześnie klasztor wzniesione zo
stały z rozkazu Filipa II w la
tach 1563-1584 na południo
wych zboczach gór Guadarra
ma. Monumentalne założenie 
(161x207 m), zbudowane nie
mal w całości z granitu według 
planów architekta Juana Bauti
sta de Toledo i Juana Herrera, 
stało się wzorem „stylu herre- 
riańskiego” (herreresco, estilo 
desornamentado), charaktery
zującego się zawartością bryły, 
surowością i brakiem ozdób, a 
także wzorem klasztorów kar- 
melitańskich w całej Europie 
(„rusztowy" układ planu). W 
kryptach kościoła mieści się ne
kropolia władców Hiszpanii 
(Panteon de los Reyes) i ich ro
dzin. W rezydencji znajdują się 
bogate zbiory sztuki, zwłaszcza 
malarstwa, a także biblioteka z 
unikatowymi manuskryptami.

Teruel (Aragonia) - zabytki 
stylu „mudejźr” (kontynuacja 
tradycji sztuki arabskiej pod 
panowaniem chrześcijańskim i
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2.3. Segowia, Alkazar (2) i katedra 
(3)
4. Avila, fragment murów obronnych
5. Granada, fragment Alhambry

łączenie ich ze sztuką średnio
wiecza europejskiego): kościo
ły S. Martin i S. Salvador z 
„bliźniaczymi” dzwonnicami; e- 
lementy tego stylu odnaleźć 
można również w katedrze 
(XIII—XVI w.), kościele S. Pe
dro i innych budowlach mia
sta.

Caceres (Estremadura) - Stare 
Miasto. Wiele jego budowli się
ga początkami czasów rzym
skich (np. Torre del Bujaco). 
Słynie z licznych kościołów 
(m.in. późnogotyckiej katedry 
S. Martin), klasztorów, pałaców 

gotyckich i renesansowych 
(XV-XVI w.). Całość, otoczona 
murami obronnymi, stanowi 
cenny zespół urbanistyczny.

Kordoba (Cordoba - Andaluz
ja) - meczet. Świątynia zbudo
wana została na miejscu kated
ry wizygockiej w 785 r. przez 
Abdel Rahmana I, a następnie 
rozbudowana w latach 833-848 
(Abdel Rahman II), 961-976 
(kalif Al-Hakim II) i około 1000 
r. (Almanzor) do imponujących 
rozmiarów 135x175 m. Po re- 
konkwiście zamieniona została 
na katedrę: w latach 1523-1607 

w centrum starej budowli 
wzniesiono chrześcijańską ba
zylikę o formach późnogoty- 
ckich i renesansowych, a mina
ret przebudowano na dzwonni
cę (arch. Hernan Ruiz starszy). 
Niezapomniane wrażenie spra
wia „las” kolumn we wnętrzu, 
dekoracja mihrabu, kaplica 
królewska (wzniesiona już za 
władców chrześcijańskich, lecz 
w stylu „mudejńr”) oraz Dzie
dziniec Pomarańcz.

Sewilla (Sevilla - Andaluzja). 
Spośród wielu zabytkowych 
budowli miasta, którego świet

ność związana była z monopo
lem handlu z koloniami w A- 
meryce Łacińskiej, za szczegól
nie cenne uznano:
Alkazar - zespół pałacowy 
władców mauretańskich (XIII 
w.), przebudowany i rozbudo
wany w stylu „mudejźr” w dru
giej połowie XIV w. przez kró
la Kastylii Piotra I oraz w XVI 
w. (Karol I, Filip II); najpięk
niejszą dekorację mają Dzie
dziniec Dziewcząt (Patio de las 
Doncellas) i Dziedziniec Lalek 
(Patio de las Munecas). Z pała
cem sąsiadują wspaniałe ogro
dy z basenami wodnymi, fon
tannami, rzeźbami i pawilona
mi.
Katedra - wzniesiona w okre
sie od 1402 r. do połowy XVI w. 
na miejscu meczetu. Ogromna 
(dł. 116 m) gotycka budowla za
wiera wiele cennych dzieł sztu
ki (m.in. retabulum ołtarza 
głównego); uwagę zwracają 
kaplica królewska (XVI w.), 
wieża Giralda (dawny minaret 
przebudowany na dzwonnicę) i 
Dziedziniec Pomarańcz.
Generalne Archiwum Indii Za
chodnich - dawna Casa Lonja, 
wzniesiona w latach 1583-1598 
przez architekta Juana de Her
rera, od 1748 r. mieści ogromny, 
unikatowy zbiór dokumentów 
dotyczących hiszpańskich po
siadłości w Ameryce Łaciń
skiej.

Granada (Andaluzja) - Alham
bra. Ten zespół pałacowy wład
ców mauretańskich wzniesiony 
został w XIII-XIV w. na ufor
tyfikowanym, górującym nad 
miastem wzgórzu. Budowle pa
łacowe o bogatej a jednocześ
nie finezyjnej dekoracji (stiuk i 
płytki glazurowane, tzw. azule- 
jos) zgrupowane są wokół 
trzech dziedzińców: Patio de 
Mexuar, Dziedzińca Mirtów i 
najsłynniejszego - Dziedzińca 
Lwów. Architektura, woda (sa
dzawki i fontanny) oraz zieleń 
ogrodów połączone zostały w 
całość o urzekającym pięknie. 
W XVI w. w zespole tym archi
tekt Pedro de Machuca wzniósł 
dla Karola I renesansowy pa
łac, na planie kwadratu z koli
stym dziedzińcem. Na sąsiadu
jącym z Alhambrą wzgórzu 
Generalife znajdują się rozle
głe ogrody z letnim pałacykiem 
władców Granady; założone 
zostały w XIV w. i uważane są 
za arcydzieło sztuki ogrodo
wej.

Piotr Stępień
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. ROZMAITOŚCI

Opowieść o szabli

Biorąc do ręki dzieło sztuki, stary 
przedmiot lub starą broń interesuje
my się czasem powstania obiektu, 
warsztatem, formą, techniką wykona
nia, materiałem itp., ale najczęściej 
nie uprzytamniamy sobie, że przed
miot ten np. w wypadku broni mógł 
spowodować śmierć człowieka. Albo 
że byt on wykonany lub przeznaczo

ny dla konkretnej osoby czy jej de
dykowany i pozostał jednym z nie
licznych śladów jej życia. Gromadzo
ne przez ludzi eksponaty mają więc 
swoją dwutorową historię: z jednej 
strony chłodne, katalogowe opraco
wanie, z drugiej zaś owa „aura” oso
by, której były przypisane.
Dla człowieka wrażliwego, o reflek

na, sztucer myśliwski po gen. Włady
sławie Świerczewskim czy zespół 
szabel polskich z dedykacjami, 
wśród których najcenniejszą jest 
szabla z 1921 r„ wręczona w czerwcu 
1939 r. na Warszawskich Błoniach 
marszałkowi Polski Edwardowi Śmi- 
gtemu-Rydzowi z dedykacją „Naród- 
Wodzowi 1939”.
Wśród szabel nagrodowych znajduje 
się też polska szabla oficerska (wzór 
1921/22), której właścicielowi - rtm. 
Stanisławowi Sokołowskiemu przy- 
padłw udziale szczególny i tragiczny 
los w czasie drugiej wojny światowej.

1. Szabla wzór 1921/22 z dedykacją 
dla por. Stanisława Sokołowskiego
2. Stanisław Sokołowski (1912- 
1945?)
3. Po wręczeniu szabli prymusowi 
rocznika 1933-1935 por. Stanisławo
wi Sokołowskiemu 

syjnym nastawieniu jest to bardzo 
ważna część POZNAWANIA.
W Arsenale Muzeum Historycznego 
we Wrocławiu znajdują się ekspona
ty, których proweniencja jest znana i 
związana z konkretnymi postaciami: 
kaseta podróżna po gen. Kossako
wskim, adiutancie cesarza Napoleo

Stanisław Sokołowski otrzymał tę 
szablę z rąk prezydenta Rzeczypos
politej w 1935 r. jako prymus Szkoły 
Oficerskiej Podchorążych Kawalerii 
w Grudziądzu. Do 1939 r. była w jego 
posiadaniu, w okresie wojny i po jej 
zakończeniu los jej byt nie znany i 
trudny do wyśledzenia. Na rynku an

tykwarycznym pojawiła się we Wro
cławiu w 1974 r. (35 lat po wojnie) i 
zakupiliśmy ją do zbiorów Arsenału 
we wrocławskiej Desie.
Nabyliśmy sfabię jako jeszcze jeden 
eksponat do zapoczątkowanej ko
lekcji polskich szabel. Przypadek 
zrządził, że w zupełnie innej sprawie 
zgłosiła się do nas pani Krystyna Ko- 
rewicka-Palimąka z Warszawy, która 
zobaczyła szablę na wystawie „Broń 
biała żołnierza polskiego XVII—XX w." 
Pani Korewicka-Palimąka, jak się 
okazało blisko spokrewniona ze Sta
nisławem Sokołowskim, opowiedzia
ła nam wojenne dzieje rotmistrza, 
inspirując nas do prześledzenia dal
szego tragicznego losu tego boha
terskiego żołnierza - pierwszego 
właściciela dedykowanej mu szabli. 
W ten sposób szabla nie była już 
obojętnym, kolejnym eksponatem 
wytwórni G. Borowskiego, ale wraz z 
zespołem dokumentów i zdjęć udo
stępnionych nam przez p. Korewicką 
stała się cennym nabytkiem. Niemal 
namacalnie ukazała nam tę drugą, e- 
mocjonalną stronę historii.
Oto warte odnotowania dla pamięci 
narodowej wojenne losy właściciela 
szabli, rotmistrza Stanisława Sokoło
wskiego herbu Pomian. Urodził się 
23 I 1912 r. w rodzinnym dworze w 
Kępce Szlacheckiej koto Kowala Ku
jawskiego. Po zdobyciu rutynowego 
wykształcenia dostał się do Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii, u- 
kończyf ją w 1932 r„ a później jako 
podoficer rezerwy odbył praktykę w
2. Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich 
w Starogardzie. W 1933 r. zdał egza
min konkursowy do Szkoły Podcho
rążych Kawalerii w Grudziądzu, którą 
ukończył 15 X 1935 r., otrzymując no
minację na podporucznika, z przy
działem do 1. Pułku Strzelców Kon
nych im. ces. Napoleona w Garwoli
nie. Rok promocyjny 1933-1935 Sta
nisław Sokołowski ukończył z pier
wszą lokatą i jako prymus otrzymał 
podczas uroczystości pasowania 
wymienioną tu złotą szablę od Prezy
denta Rzeczypospolitej.
Do września 1939 r. Sokołowski sta
cjonował w Garwolinie. Podaję za A. 
Zakrzewskim (Wrzesień 1939- 
wspomnienia. Warszawa 1958), że 
we wrześniu 1939 r. był dowódcą 
plutonu łączności 1. Pułku Strzelców 
Konnych.
Po kampanii i klęsce wrześniowej 
por. Sokołowski przekroczył 30 
września 1939 r. granicę polsko-wę
gierską i przybył do Francji. Został 
wcielony do służby w Polskich Si
łach Zbrojnych pod dowództwem 
francuskim i przydzielony do Pułku 
Kawalerii Motorowej brat udział w 
kampanii francuskiej. Po upadku 
Francji został ewakuowany do Anglii 
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z przydziałem do 24. Pułku Ułanów (1 
VII 1940 r.). W maju 1941 r. ukończył 
Kurs Wyższej Szkoły Wojennej i 21 
grudnia tego roku został przeniesio
ny do dyspozycji Sztabu Naczelnego 
Wodza z przydziałem do 10. Baonu 
Kawalerii Pancernej. Zmieniły się de
cyzje dowództwa Sztabu Naczelne
go Wodza: por. Sokołowski 25 
czerwca 1942 r. wyznaczony został 
na oficera łącznikowego z francu
skim Ruchem Oporu. 1 stycznia 1943 
r. został awansowany na rotmistrza. 
Byt wówczas w organizacji SOE 
(Specjał Operation Executive - Kie
rownictwo Specjalnych Operacji), 
gdzie szkolono kurierów na kursach 
specjalnych: Sokołowski znajdował 
się w wywiadzie.
W czerwcu 1942 r. por. Sokołowskie
go - „cichociemnego" zrzucono do 
Francji, gdzie zaczął działać w wy
wiadzie, współpracując z Reistance. 
Do dziś uzyskanie bliższych informa
cji na temat tej współpracy jest nie
możliwe - akta mogą być odtajnione 
przez Brytyjskie Ministerstwo Wojny 
dopiero w 1995 r. Tylko na podstawie 
wspomnień „cichociemnych” oraz 
innych osób, można dopisać dalsze 
losy por. Sokołowskiego.
Zrzucono go z brytyjskiego samolotu 
w okolicy Lyonu, działał w Nicei i Pa
ryżu, gdzie został aresztowany w

1944 r. i przewieziony do obozu w 
Neuengamme koto Hamburga pod 
nazwiskiem Henryk Matuszewski. Tu 
w kwietniu 1945 r. załadowano na 
statki 22 tysiące jeńców. Wśród nich 
był Sokołowski. Na wodach Zatoki 
Lubeckiej statki te - na skutek nie
mieckiego kamuflażu - zostały 
zbombardowane i zatopione przez 
lotnictwo alianckie. Ponieważ fakt ten 
nie został oficjalnie potwierdzony, 
Sokołowskiego uznano za zaginio
nego.
Tak skończyła się historia jednego 
życia, pozostały rodzinne zdjęcia, 
pamiątki, strzępy informacji, utajnio
ne akta w Londynie i... szabla, dedy
kowana prymusowi Szkoły Podcho
rążych Kawalerii w Grudziądzu, która 
przypadkiem znalazła się we Wrocła
wiu, a od 1974 r. jest w zbiorach mu
zealnych Arsenału. Oglądając ją za
stanówmy się chwilę nad kolejami 
losu człowieka, dla którego była 
przeznaczona.

Irena Zielińska
Kierownik Oddziału Arsenał 

Muzeum Historycznego 
we Wrocławiu

Autorka składa serdeczne po
dziękowanie Krystynie Korewi- 
ckiej-Palimąka za udostępnienie 
materiałów i informacji o rtm. 
Stanisławie Sokołowskim.

Akcja cmentarze

Cmentarz żydowski 
w Pyskowicach

Pierwsza wiadomość o Żydach 
w Pyskowicach pochodzi z 1349 
r„ kiedy książę cieszyński w 
procesie z księciem Oleśnickim 
wymienia go jako swego pod
władnego. Ponownie Żydzi w 

Pyskowicach pojawili się w XVIII 
w. W 1775 r. Josef Abraham zo
stał wpisany do ksiąg miejskich. 
Początkowo podlegali gminie w 
Wielowsi i tu chowali swych 
zmarłych . W 1811 r. mieszkało 

tu 116 Żydów, co stanowiło 6 
procent mieszkańców. Własną 
gminę założyli prawdopodobnie 
na początku XIX w. W 1822 r. 
spłonęła drewniana synagoga. 
Nową, murowaną wystawiono o- 
koło 1830 r. W tym roku został 
założony cmentarz we wsi Zaol- 
szany przy drodze do Gliwic.

Z lat pięćdziesiątych XIX w. za
chowały się dwa interesujące 
dokumenty dotyczące historii i 
działalności społeczności żydo
wskiej w Pyskowicach. Pierwszy 
z nich - to lista podatku wyzna
niowego z 1853 r., która obejmu
je bogatszych Żydów, posiada
jących dochody określonej wy
sokości. Znajdujemy na niej 48 
osób, z ogólnej liczby około 350 
Żydów w gminie pyskowickiej. 
Obok rabina, doktora i inspekto
ra na liście dominują zawody 
związane z handlem: kupcy, 
właściciele restauracji i domów, 
handlarze, karczmarze i arenda- 
rze. Drugim dokumentem jest 
statut gminy z 1854 r. określają
cy zasady wyboru władz gminy: 
Zarządu Gminy i Kolegium Re
prezentantów, formy samorządu 
wewnętrznego gminy oraz pra
wa i obowiązki zarówno władz, 
jak i członków gminy. Pomyślny 
rozwój gminy trwał do pierwszej 
dekady XX w. W latach osiem
dziesiątych został powiększony 
cmentarz. Wzniesiono również 
dom pogrzebowy przylegający 
do terenu cmentarza od półno
cy. Po pierwszej wojnie świato
wej obserwujemy powolny spa
dek liczby członków społecz
ności żydowskiej, mimo kilka
krotnego powiększania obszaru 
gminy przez włączanie doń no
wych miejscowości.

Obecnie zarówno cmentarz, jak i 
dom pogrzebowy stanowią cen-

1.2. Fragmenty cmentarza w Pysko
wicach

(zdjęcia: Adam Kwiecień) 

ne, bo jedyne źródło dziejów 
gminy żydowskiej w Pyskowi
cach. Pozbawiony od czasów 
wojny opieki kirkut niszczał i u- 
legał bezkarnej dewastacji oraz 
kradzieżom nagrobków wyko
nanych z cennych kamieni. Dom 
pogrzebowy kilka lat służył jako 
magazyn, a obecnie mieści za
kład tapicerski. Wnętrze zostało 
całkowicie przekształcone - tyl
ko bryła i elewacje, poza małymi 
zmianami, zachowały dawny wy
gląd. Kirkut, którego układ jest 
czytelny do dnia dzisiejszego, 
ma kształt wydłużonego prosto
kąta z przebiegającą wzdłuż 
dłuższej osi aleją centralną. Pro
stokąt cmentarza, podobnie jak 
przebieg alei głównej, podkreś
lony został regularnie posadzo
nymi drzewami, z których więk
szość dotrwała do naszych cza
sów. W chwili obecnej na tere
nie kirkutu zachowało się ponad 
sto pięćdziesiąt nagrobków, w 
większości mających tradycyjny, 
kształt macewy, ustawionych w 
rzędach w starszej części cmen
tarza, orientowanych licami w 
kierunku wschodnim. Najstar
sze z nich pochodzą z 1833 r„ 
ostatnie z 1936 r. Wykonane z 
piaskowca, granitu lub marmuru, 
w większości zwieńczone są 
półkoliście, eliptycznie, odcin
kiem tuku lub tukiem obniżo
nym. Występują również zakoń
czenia trójkątne i prostokątne. 
W górnym polu, w zwieńczeniu, 
występują przedstawienia sym
boliczne. Poniżej, na tablicy epi- 
tafijnej, nierzadko ujętej skrom
nym obramieniem, wykonany z 
reguły wklęsłymi literami znajdu
je się napis w języku hebraj
skim. Na tylnej ścianie więk
szość nagrobków ma analogicz
ną inskrypcję w języku niemiec
kim. Obok tradycyjnych nagrob
ków - macew są na cmentarzu 
pyskowickim również nagrobki 
w formie smukłego obelisku 
oraz nagrobki architektoniczne, 
rodzinne. Niestety, żaden z nich 
nie dotrwał w całości do chwili 
obecnej. Najokazalszy nagro
bek rodziny Orgler z początku 
XX w. został zburzony i rozkra- 
dziony w 1982 r. W 1985 r. woje
wódzki konserwator zabytków 
zaopiniował projekt trwałego o- 
grodzenia cmentarza, które mia
ło być zrealizowane w 1986 r. w 
celu zabezpieczenia obiektu 
przed dalszą dewastacją. Nie 
zostało zrealizowane do dnia 
dzisiejszego.

Adam Kwiecień
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ROZMAITOŚCI

Sieniawskie wieńce

W odrestaurowanym patacu książąt 
Czartoryskich w Sieniawie koło Jaro
sławia urządzono wystawę, będącą 
pierwszym tego rodzaju wydarze
niem w dziejach siedziby Czartory- 

się one przede wszystkim charakte
rem, pomysłowością, kolorystyką 
artyzmem wykonania. Wieńce pary
skie zrobione były dla Adama Jerze
go Czartoryskiego i jego bliskich. 

kolei wiedeńskie są bardziej skrom
ne, skonstruowane zostały jedynie z 
koralików czarnych lub białych i mają 
powtarzający się wzór wianuszka z 
wmontowanym weń krzyżem. Są one 
małe i na ogół płaskie. Ich odmianą 
są wianki przestrzenne, nieco bar
dziej ozdobne, z dodanym nad dol
nym kołem wianuszka takim samym 
kołem górnym. Połączono je równo
miernymi, skośnymi i krótkimi sznu-

1. Obecny wygląd grobowca Czarto
ryskich w Sieniawie; wieńce znajdo
wały się tu ok. 120 lat
2. Elipsoidalny wieniec kwiatowy z 
1861 lub 1864 r. (Adama Jerzego lub 
jego żony Anny) z płaskim napisem z 
białych koralików szklanych: OD 
UCZENNIC HOTELU LAMBERT
3. Wieniec w kształcie krzyża z napi
sem: HOLD WDZIĘCZNOŚCI OD 
DAWNYCH UCZENNIC HOTELU 
LAMBERT
4. Okrągły, wgłębiony wieniec ko
szowy z misternie wykonaną z cza
rnych koralików szklanych koronko
wą obudową i dnem wypełnionym 
kwiatami i liśćmi ze spiralnie ułożo
nych koralików 

rami koralików, tworzącymi geome
tryczne figury rombów.

Wśród pokazanych na wystawie sie- 
niawskich wieńców nagrobnych mo
żna wyróżnić kilka rodzajów. Są tu 
wieńce duże o średnicy 80 cm i małe 
o średnicy 30 cm, wielo- i jedno
barwne, zdobione motywami roślin
nymi oraz geometrycznymi. Do ich 
konstrukcji używano koralików szkla
nych i porcelanowych, porcelano
wych płatków kwiatowych (np. róży), 
papieru parafinowego lub kartonu 
(do wykonania liści barwionych na 
zielono lub ozdobnych krzyży splata
nych z gałązek w kolorze kości sło
niowej); korzystano też z niewielkiej 
ilości blaszek metalowych. Konstruk
cja wieńców tworzona była za pomo
cą rusztowania wykonanego z dru
tów o różnych grubościach, ale 
sztywnych i stabilnych, nie ulegają
cych odkształceniom. Byty to głów
nie stopy metali, często szlache
tnych, nie korodujących w warun
kach podziemnego grobowca. Wień
ce są symetryczne lub asymetryczne 
w formie: o krzyżach pojedynczych i 
podwójnych, łączonych z kołem, o- 
walne i elipsoidalne, z gałązek kwia
towych i krzewów.

Zabytkowa wartość prezentowanych 
na wystawie wieńców nie podlega 
dyskusji. Wiele z nich liczy około 130 
lat, wysoko należy cenić ich artyzm, 
piękno i estetykę, a poza tym należą 
do rzadkości, nawet w Paryżu i Wied
niu, gdzie powstały.

Wieńce te, odnowione w 1985 r. 
przez krakowskie Pracownie Konse
rwacji Zabytków, nie powracają do 
krypty Czartoryskich; pozostają jako 
stała ekspozycja na wystawie w pa
łacu w Sieniawie.

Wiesław Kula

skich. Obok takich dzieł sztuki, jak 
olejne portrety rodziny Czartory
skich, obraz Juliusza Kossaka z wi
dokiem pałacu w Sieniawie z 1873 r„ 
grafiki i sztychy, znalazła się tu po
śmiertna maska Izabeli z Flemingów 
Czartoryskiej oraz nagrobne wieńce 
żałobne.
Niewątpliwie najciekawsze są wień
ce nagrobne, pochodzące z pobli
skiej krypty (zob. „Spotkania z Zaby
tkami", nr 5, 1991), dedykowane u- 
mierającym poza granicami Polski 
Czartoryskim, głównie we Francji i 
Austrii, i przywiezione do Sieniawy 
wraz z trumnami. Są to odnowione 
zrekonstruowane akcesoria cmen
tarne z XIX w.: wieńce wykonane z 
tysięcy nawleczonych na druty kora
lików. Powstały one na Zachodzie, w 
paryskich i wiedeńskich manufaktu
rach.
Eksponaty znajdujące się na sienia- 
wskiej wystawie można podzielić na 
dwie podstawowe grupy w zależnoś
ci od miejsca ich powstania. Różnią 

wiedeńskie - dla rodziny Konstante
go Czartoryskiego. Niestety nie wie
my, komu imiennie były przeznaczo
ne, nie zachowały się szarfy i wstęgi, 
na których były dedykacje. Należy 
przypuszczać, że wykonane zostały z 
nietrwałych materiałów, jak papier, 
pergamin, jedwab itp. Trwałe okazały 
się natomiast litery z białych korali
ków, wmontowane w konstrukcje 
dwóch wieńców, zapewne dla Ada
ma Jerzego lub Anny z Sapiehów 
Czartoryskich.

Wieńce paryskie są bogato zdobio
ne, kolorowe, o różnych formach: o- 
krągte, elipsoidalne, w kształcie 
części koła, gałązki, krzyża, koszyka 
wklęsłego lub wypukłego, wypełnio
ne wewnątrz lub puste. Wspólną ich 
cechą jest bogactwo dekoracji i po
dobieństwo stosowanych surowców. 
Wzbudzają podziw wielością użytych 
detali, np. w jednym z nich doliczono 
się ponad 1,5 miliona drobniutkich 
koralików i płytek porcelanowych. Z

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie inne spoza tej dziedziny - prosimy nadsy
łać pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem (w 
wypadku Instytucji podpis głównego księgowego). 
Po przyjęciu zamówienia przez redakcję należy 
wpłacić odpowiednią sumę na konto: Fundacja PRO 
AUXILIO PBK III O/Warszawa nr 370015-971658- 
-132-3. Ceny: 4500 zł za jedno słowo w wypadku 
ogłoszeń tekstowych ze składu drukarskiego albo 
1 500 000 zł za reklamę zajmującą 1 stronę druku, 
750 000 - 0,5 strony, 375 000 zł - 0,25 strony; w 
wypadku koloru zwyżka o 100%, a specjalnego o- 
pracowania graficznego przez redakcję o 50%. U- 
WAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (12 ogło
szeń lub reklam) przysługuje zniżka 10%, przy za- 

„ mówieniu półrocznym (6 ogłoszeń lub reklam) - 
’ zniżka 5%.
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Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. - 12 000 zł. Dokonanie wpłaty do dnia 10 
danego miesiąca powoduje otrzymanie kolejnego nume
ru w następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na konto 
Zakładu Kolportażu SUNRISE (dodatkowe informacje 
pod telefonem: 39-17-52), 01-506 Warszawa, ul. Szen
walda 1, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie XIV 
O/Warszawa nr 320007-7588-136 (z dopiskiem „Spotka
nia z Zabytkami" i podaniem, którego numeru dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 10 
egz. - jeden dodatkowy egzemplarz pisma.

UWAGA: firma SUNRISE nie pobiera dodatkowej opłaty 
za dostawę.

Prenumerata w Centrali Kolportażu 
„Prasa-Książka-Ruch”:

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na kwartał. Cena 
prenumeraty na I kwartał wynosi 36 000 zł, na II kwartał - 
36 000 zł, na III kwartał - również 36 000 zł. Prenumerata 
ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100% wyższa od 
krajowej. Wpłaty na prenumeratę przyjmują: na teren kra
ju - jednostki kolportażowe „Ruch” i urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenu
meratora; na zagranicę - Zakład Kolportażu Prasy i Wy
dawnictw 00-958 Warszawa, konto: PBK, XIII Oddział w 
Warszawie, nr 370044-1195-11.

Dostawa zamówionej prasy następuje:
- przez jednostki kolportażowe „Ruch” w sposób uzgod
niony z zamawiającym,
- przez urzędy pocztowe - pocztą zwykłą lub na wskaza
ny adres, w ramach opłaconej prenumeraty z wyjątkiem 
zlecenia dostawy na zagranicę pocztą lotniczą do odbior
cy zagranicznego, której koszt w pełni pokrywa prenume
rator.
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" 
można nabywać w Wydawnictwach ODZ (00-052 Warsza
wa, ul. Mazowiecka 11, II p„ pok. 18) w poniedziałki, środy, 
piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu tele
fonicznym (tel. 26-93-57).

IIDA1WIIB
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



w Polsce
Zamki

1. Linia obronnych murów zamku 
książąt mazowieckich w Czersku 
pod Warszawą, budowanego od koń
ca XIV w. nad doliną Wisły; widok na 
wieżę bramną z połowy XIV w.

2. Kazimierz Dolny - widok z bramy 
zamku królewskiego (Kazimierz 
Wielki) na wolno stojącą wieżę - naj
prawdopodobniej wcześniejszą, peł
niącą funkcje strażnicze przy szlaku 
handlowym (znany w źródłach od 
1181 r.) przekraczającym w tym 
miejscu Wisłę

3. Inny zamek królewski z XIV w. w 
Pieskowej Skale koło Olkusza, usy
tuowany nad doliną Prądnika, rozbu
dowany w XV i XVI w. przez ród Sza- 
frańców w renesansową rezydencję 
(o tym zamku także na s. 2)

4. Następny zamek Kazimierza Wiel
kiego w pobliskim Ojcowie, także 
wznoszący się nad doliną Prądnika; 
widok na wieżę bramną

5. Zamek rycerski Firlejów i Bonerów 
w Odrzykoniu koło Krosna (zwany 
Kamieńcem), budowany od XIV w., 
przekształcony w zespół warowny; 
widok na zamek górny

(zdjęcia: 3-5 - Agnieszka 
i Włodek Bilińscy)


