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KOMENTARZ

Od redakcji
W tym numerze zamieszczamy rozmowę z 
pełnomocnikiem rządu do spraw dziedzic
twa kulturalnego za granicą, który wyjaśnia 
sprawy od dawna niepokojące Czytelników, 
przede wszystkim w odniesieniu do naszych 
najbliższych sąsiadów (s. 18). Polecamy tak
że artykuł „handlowy” (s. 10) - choć dotyczy 
dosyć wąskiej grupy konserwatorów zabyt
ków, jest niewątpliwie wiernym odbiciem 
naszego nieobliczalnego i rozhuśtanego 
rynku. Konserwatorzy jakoś sobie jednak 
muszą radzić, o czym świadczą prace (i nie
zwykle cenne odkrycia) w toruńskiej kamie
nicy (s. 28) oraz poza granicami kraju, w 
kolegiacie w Żółkwi (s. 15).

Niczym szczególnym nie wyróżnia się zagu
biona na Podlasiu wieś Korytnica. Okazuje 
się jednak, że historyk na podstawie doku
mentów i innych źródeł archiwalnych potra
fi wynaleźć wiele interesujących faktów z 
jej dziejów i tradycji (s. 22). Analogicznie 
jest z poszukiwaniami w zbiorach rodzin
nych - zawsze można natrafić na tajemni
cze przedmioty i ...opisać je w „Spotkaniach 
z Zabytkami” (s. 25), do czego wszystkich 
zachęcamy. Kontynuujemy AKCJĘ DWO
RY, tym razem o niedokończonych budo
wlach (s. 13) i AKCJĘ OGRODY o tym, jak 
ogrodnicy nie lubią swojego miejsca pracy 
(s. 24).

Od następnego numeru będziemy prezento
wali na III stronie okładki ilustrowany prze
gląd zabytkowych mebli od romańskich po 
dwudziestowieczne. Do czytania zachęcamy 
wszystkich zbieraczy antyków. Warto wie
dzieć na czym się w domu... siedzi!

UWAGA!
Poszukujemy współwydawcy „Spotkań z 
Zabytkami”, który byłby zainteresowany ut
rzymaniem pisma na rynku i rozszerzeniem 
kręgu czytelników poza granicami kraju. 
Forma takiej współpracy - do uzgodnienia - 
po zgłoszeniu pisemnej intencji pod adre
sem redakcji: 00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11.

Poznańska fara ŚŚ. Marii Magdaleny i Sta
nisława przy ul. Gołębiej - budowana w latach 
1651-1701 przez plejadę architektów baroku 
(Tomasz Poncino, Bartłomiej Wąsowski, Jan 
Catenaci), wspaniały portal w fasadzie zachod
niej autorstwa Pompeo Ferrari, przepych baro
kowego wyposażenia wnętrza - to jeden z naj
piękniejszych kościołów barokowych w Polsce.

Obecnie: zagrożona konstrukcja budowli, co 
widoczne jest w postaci spękań murów i sypią
cego się tynku, odpadanie sztukaterii (dzieło 
Giovanni Baptista Bianco z około 1700 r.), wyk
wity wilgoci na tynkach i malowidłach (Karol 
Dankwart) na skutek przeciekających dziura
wych dachów i zawilgocenia fundamentów.

Ta destrukcja trwa już od wielu lat (ostatnie 
prace zabezpieczające obiekt wykonano w la
tach 1945-1949), pogłębia się z każdym dniem, a 
ponieważ objęła także konstrukcję budowli - 
grozi katastrofą. W ubiegłym roku miejski kon
serwator zabytków zalecił Kurii Metropolital
nej szybkie ratowanie świątyni, co pozostało 
bez odpowiedzi; wystąpił też o przyznanie fun
duszy na remont do poznańskiego wojewody. 
Parafia jest wyjątkowo biedna i skarbonka z 
napisem „Moja pomoc na remont Fary” - przy
nosi rzeczywiście grosze.

Przypominamy: zgodnie ze znowelizowaną u- 
stawą o ochronie dóbr kultury „obowiązkiem 
właścicieli i użytkowników jest utrzymanie na
leżących do nich dóbr kultury we właściwym 
stanie”; w tym wypadku właścicielem i użyt
kownikiem fary jest poznańska Kuria Metropo
litalna.

Jesteśmy przekonani, że Kościół katolicki nie 
da zginąć jednej z najcenniejszych świątyń w 
mieście i kraju, że choćby przez zaniechanie 
budowy jednego z licznie stawianych nowych 
kościołów fara będzie uratowana. Że do tego 
dzieła dołączą partie chrześcijańskie i organi
zacje katolickie, tworząc np. fundację zbierają
cą pieniądze na renowację kościoła. Z tym, że 
wrogiem numer jeden poznańskiego zabytku 
jest upływający czas, a odliczanie zaczęło się 
już kilka lat temu...



Profesor Majewski wspomina

Spotkanie 
z Wiśniczem

Pierwsze moje spotkanie z zamkiem w 
Wiśniczu nastąpiło późną wiosną 1948 r. 
Byłem już wówczas od roku na Wawelu, 

w Kierownictwie Odnowienia 
Zamku Królewskiego.

B
ył piękny słoneczny dzień, wyruszyłem więc z
Krakowa, aby zobaczyć słynny zamek w Wiśni
czu, który znałem tylko z fotografii umieszcza
nych w publikacjach. Nie dysponowałem wtedy 

jeszcze samochodem służbowym, ani też prywatnym, mia
łem tylko motorower. Tym więc motorowerem, tzw. setką, 
wyjechałem z Krakowa do Wiśnicza. Droga z Krakowa 
przez Gdów aż do Bochni znana mi była od dawna, spędzi
łem bowiem na wsi pod Gdowem całą wojnę i od czasu do 
czasu jeździłem tą trasą rowerem lub końmi na jarmark do 
Bochni lub do Krakowa w interesach związanych z gospo
darstwem rolnym mojej teściowej w Stadnikach. Droga na 
odcinku z Krakowa do Gdowa jest bardzo górzysta, gdyż 
w tych okolicach zaczyna się pogórze karpackie, rozciąga
jące się coraz wyższymi wzniesieniami w kierunku połud
niowym. Ciężko jechało się po takiej drodze słabym moto
rowerem, zwłaszcza że było na niej pełno dziur jeszcze z 
okresu wojny, była to bowiem główna arteria idąca na 
wschód od Krakowa w kierunku Lwowa i Kijowa i tym 
szlakiem przetoczył się kilkakrotnie walec wojenny w la
tach 1939-1945.
Przed samym wjazdem do Bochni droga do Wiśnicza skrę
ca na południe, staje się jeszcze bardziej górzysta, a krajob
raz jest tu bardziej malowniczy. Około kilometra od Wiśni
cza zobaczyłem po stronie południowo-wschodniej sylwetę 
budowli zamkowej z widocznymi czterema wieżami. Im 
bardziej zbliżałem się do miasteczka, tym wyraźniej uwi
doczniała się usytuowana na wzgórzu sylweta zamku. Wiś
nicz o kilkutysięcznej ludności położony jest na stoku 
wzgórza łagodnie opadającego w kierunku wschodnim ku 
dolinie rzeczki Leksandrówki. Dolina oddziela miasto od 
leżącego po jej wschodniej stronie wyższego wzgórza roz
ciągającego się w kierunku południowo-wschodnim. Na 
niższej części północnej tego wzgórza usytuowany jest za
mek wiśnicki, wyniesiony w stosunku do doliny Leksand
rówki około 40 m.

Trasa do zamku prowadzi z rynku w dół do doliny rzeczki, 
na początku tej doliny rozwidla się - jedna droga wiedzie 
wprost na most i do zamku, druga skręca na północ w kie
runku Wiśnicza Starego. Na skrzyżowaniu stoi ocieniona 
drzewami murowana malownicza kapliczka Św. Jana Kan- 
tego i właśnie stąd widok zamku jest najbardziej monu
mentalny: masywną budowlę zamykają na narożach dwie 
okrągłe baszty, u podnóża długa kurtyna kamienna z dwo
ma bastionami na narożach stanowi podstawę optyczną dla 
całego zamku.
Dalsza droga biegnie gwałtownie w górę i ostrymi zakręta
mi podprowadza pod sam zamek, ciągnąc się wzdłuż kur
tyny południowej i wschodniej założenia bastionowego, aż 
do bramy wjazdowej usytuowanej przy bastionie północ
no-wschodnim. Do głównej bramy wjazdowej przejeżdża 
się przez kamienny trójarkadowy most kamienny założony 
nad suchą fosą ciągnącą się wzdłuż kurtyny wschodniej.
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1.2. Zamek w Wiśniczu w XIX w.: na 
rysunku Jana Matejki z 1861 r. (1) i na 
olejnym obrazie K.Grabowskiego (2)
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3. Zamek w Wiśniczu na akwareli E. Fabijańskiego z 1889 r.
4.5.6. Obecne widoki zamku po pracach konserwatorskich: brama 
wjazdowa i bastion przybramny (4), elewacja zachodnia (5) oraz 
kaplica i baszta gotycka (6)
(reprod.: 1,2,3 - Emil Rachwał, zdjęcia: 4,5,6 - Stanislaw Michta)
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Stanąłem po raz pierwszy w życiu przed wjazdową bramą 
zamkową, monumentalną w swych barokowych formach 
architektonicznych, świadczącą o wysokim kunszcie jej 
twórcy. Po jej przekroczeniu zjawiła się w całej okazałości 
potężna bryła rezydencjonalnej budowli zamkowej, usy
tuowanej pośrodku pięciobocznego założenia obronnego. 
Od strony bramy widoczne są dwie elewacje: północna 
założona równolegle do osi bramy wjazdowej i wschodnia 
prostopadła do elewacji północnej. Elewacja północna jest 
elewacją frontową, bowiem przy niej założone były nie
gdyś szerokie schody wachlarzowe, z których pozostały już 
tylko resztki świadczące o ich kształcie architektonicznym. 
Elewację frontową zamykają na narożach dwie okrągłe 
baszty, masywniejsza od strony zachodniej, nazywana tra
dycyjnie basztą Bony. Między basztami stoi kwadratowa 
wieża mieszkalna. Główna brama wejściowa do budowli 
zamkowej jest umieszczona w połowie elewacji między 
wieżą kwadratową a okrągłą basztą Bony i do niej prowa
dzą wachlarzowe schody. Na elewacji frontowej zachowa
ły się prawie wszystkie okienne obramienia piaskowcowe, z 
wyjątkiem pięciu na poziomie pierwszego piętra. Tynki na 
tej elewacji były sczerniałe od starości i pożaru, w znacz
nych partiach już odpadły. Zamkowa budowla mieszkalna 
o czterech kondygnacjach przykryta była prowizorycznym 
dachem. Otwory okienne na elewacji były albo zamurowa
ne cegłą, albo zabite deskami.

Tuż obok bramy wjazdowej stał niski parterowy budynek 
mieszkalny. Wyszła z niego starsza kobieta z młodym męż
czyzną; jak się wkrótce od nich dowiedziałem nazywali się 
Hyży i byli dozorcami zamku z ramienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z Krakowa - wówczas dra Józefa 
Dutkiewicza. Oboje Hyżowie towarzyszyli mi już dalej w 
oglądaniu zamku. Oglądałem wtedy m.in. stosy gruzów ce
glanych, pochodzące ze zwalonych sklepień, wypalone 
podczas pożaru podłogi, stropy drewniane, drzwi, okna i 
dach. Pozostały właściwie tylko ściany budowli domagają
ce się ratunku. Zamek długo musiał pozostawać bez dachu, 
skoro ceglane sklepienia zawaliły się pod wpływem opa
dów atmosferycznych i mrozu. We wnętrzu zamku odczu
łem dramat tego umierającego zabytku.
Przyszedł czas na refleksje. Zamek wiśnicki zrobił na mnie 
wielkie wrażenie swą monumentalną architekturą. Stosun
kowo dobrze zachowana struktura murów, prawie w całoś
ci utrzymana kamieniarka obramień okiennych i drzwio
wych, ocalałe fragmenty sztukaterii wskazywały, że bu
dowlę tę można przywrócić do życia, gdyż jej autentyczna 
substancja zabytkowa jest w całości zachowana. Należy 
tylko odbudować zwalone sklepienia na parterze zamku i 
stropy nad pierwszym i drugim piętrem, aby zamek mógł 
być dostępny na wszystkich kondygnacjach. Oczywiście 
byłby to tylko początek wielkich prac zmierzających do 
uratowania tego wspaniałego zabytku. Byłem wówczas 
jeszcze młody, miałem 40 lat, nawet ogromne zadania wy

dawały mi się możliwe do realizacji. W tym czasie mierzy
łem - jak w Odzie do młodości Mickiewicza - siły na 
zamiary, a nie zmiar podług sił. Byłem w środku nurtu ogól
nego zrywu społeczeństwa polskiego, które po zniszcze
niach drugiej wojny światowej przystąpiło do odbudowy 
kraju. Moje stanowisko na Wawelu wpływało na zaintere
sowanie zniszczonymi budowlami zamkowymi, które mnie 
szczególnie ciekawiły jeszcze od czasów przedwojennych, 
kiedy zaczynałem swój „start” architektoniczno-konserwa- 
torski od zamków w Olesku i Zbarażu. To, że tę odnowę 
życia w najszerszym zakresie i na swoją modlę wprowadził 
w Polsce komunizm przywieziony do nas na czołgach so
wieckich, przyjmowałem - jak prawie całe społeczeństwo 
polskie - jako dziejowy los naszego narodu, w którym 
zmuszeni zostaliśmy przemocą żyć, tłumiąc w sobie niechęć 
do nowego ładu i nowej rzeczywistości narzuconej nam 
wbrew naszej woli i pragnieniom. Wszyscy czekaliśmy na 
inną Polskę, taką, jaką pamiętałem sprzed wojny, suweren
ną i prawdziwie niepodległą. W tej sytuacji trzeba było 
zatopić się w działaniu, które ratowało materialne doku
menty tożsamości kulturowej naszego narodu; tego rodza
ju działanie nie mogło naruszać patriotycznego sumienia, 
gdyż odbudowywało się własny kraj, a mnie przypadłe w 
udziale zadanie szczególne - ratowanie polskich zabytków. 
W tym czasie, kiedy nastąpiło moje pierwsze spotkanie z 
zamkiem w Wiśniczu, oprócz prac na Wawelu prowadzi
łem już prace przy odbudowie zamku w Pieskowej Skale 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 1992) i w zamku w 
Niedzicy. Uważałem wówczas, że trzeba wszystko zrobić, 
aby uratować także zamek w Wiśniczu.

To pierwsze spotkanie z zamkiem w Wiśniczu stało się 
początkiem moich bojów o przyszłość tego cennego zabyt
ku. Po powrocie do Krakowa przygotowałem sprawozda
nie z podróży, opisując dramatyczną sytuację, w jakiej 
znajduje się zamek wiśnicki. Równocześnie w sprawozda
niu tym przeznaczonym dla wojewódzkiego konserwatora 
zabytków zaznaczyłem, że gotów jestem zorganizować 
prace zmierzające do trwałego zabezpieczenia zamku. 
Moja oferta została z aplauzem przyjęta i już w 1948 r. 
powierzono mi kierownictwo prac nad jego odbudową, 
asygnując pierwszą nieznaczną kwotę na ich rozpoczęcie. 
Wiosną 1949 r. zorganizowałem kierownictwo robót dla 
zamku wiśnickiego, pojawili się na zamku pierwsi robotni
cy, których nietrudno było wówczas zwerbować w samym 
Wiśniczu i okolicy. Prace zorganizowane zostały wypróbo
wanym już w zamku w Pieskowej Skale systemem, to zna
czy własnymi brygadami roboczymi. Tak zaczęła się dla 
mnie epopeja odbudowy zamku wiśnickiego, która trwała 
kilkadziesiąt lat, aż do mego przejścia na emeryturę w koń
cu 1983 r.

Alfred Majewski
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W
 wielu wypadkach, kiedy mowa jest o 
sztuce pradziejowej, rozumie się pod 
tym pojęciem bogatą sztukę późnej 
fazy młodszego paleolitu (po ok. 15 000

Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pra

dziejowa (3)

Jednym z najbardziej interesujących 
przejawów sztuki człowieka młodszej 

epoki paleolitu (ok. 40 000 - ok. 10 000 
p.n.e.) było pojawienie się realistycznego 

nurtu przedstawień figuralnych w 
głównych gałęziach plastyki: rysunku, 

malarstwie, rzeźbie pełnej i 
płaskorzeźbie. Było to w znacznej mierze 

bezprecedensowe zjawisko w dziejach 
sztuki pradziejowej aż po czasy 

pojawienia się wczesnych cywilizacji i od 
dawna przyciągało archeologów 

oraz historyków sztuki z uwagi na jego 
porównywalność ze sztuką nowożytną 

pod względem formalnym i 
warsztatowym. 

p.n.e.), głównie okresu solutrejskiego i magdaleńskie
go.
Jednak nie malarstwo jako pierwsze objawiło się peł
nym realizmem, lecz rzeźba, głównie pod postacią 
drobnej plastyki figuralnej. Pojawiła się ona w naj
starszym okresie późnego paleolitu - orynjackim i - 
w odróżnieniu od malarstwa - odznaczała się rozleg
łym występowaniem na obszarach Eurazji, odciska
jąc swe piętno także na wielu późniejszych kulturach, 
jak np. wczesnych cywilizacjach Egiptu, Mezopota
mii czy doliny Indusu.
Różnicę pogłębia fakt, że tutaj nie zwierzę, lecz czło
wiek był głównym tematem przedstawień, ściślej mó
wiąc - kobieta. Najstarsze przedstawienia tej plasty
ki wyobrażają najczęściej kobietę dojrzał^, niekiedy 
otyłą (lub ciężarną), o silnie zaakcentowanych ce
chach płci w postaci wydatnego i obwisłego biustu 
oraz wyraźnie zarysowanym wzgórku łonowym. Po
stacie są nagie, mają czasami zaznaczone ślady oz
dób (lub tatuażu), a ich nogi są nie dokończone poni
żej kolan i zwężające się tak, że figurki mogły być 
wbijane w ziemię. Także głowa z wyjątkiem fryzury 
ma cechy schematyczne. Jedną z najbardziej znanych 
rzeźb tego rodzaju jest figurka tzw. Venus z Willen- 
dorfu w Austrii.
Nie wszystkie jednak figurki powtarzają taki wzo
rzec, kojarzący się wyraźnie z macierzyństwem. Nie
które przedstawiają postać młodej i urodziwej (we
dług naszych kryteriów) dziewczyny, np. tzw. Venus 
impudique z Laugerie Haute we Francji czy też smu
kłe figurki z Awdiejewa koło Kurska (Rosja) lub 
Malty nad jeziorem Bajkał. Dużym wdziękiem od
znacza się również wyrzeźbiona z kości mamuta głó
wka kobieca o delikatnych rysach twarzy i gładkiej 
fryzurze, pochodząca z Dolnych VestOnic na Mora
wach.
Znakomita większość figurek kobiecych występuje w 
postaci stojącej - z rzadka tylko siedzącej; jak nie
które posążki z Awdiejewa (Rosja) lub Trou Marge- 
rite (Belgia).
Sakralną funkcję tych figurek może poświadczać fakt 
znajdowania niektórych z nich w szczególnych oko
licznościach. W Gagarino (Rosja), w mieszkalnej zie
miance wyrytej w podłożu lessowym znajdowała się 
nisza ścienna, w której stały figurki kobiece. Takie 
posążki zostały również odkryte w grobach w Abale- 
ssa w Algierze i w Brnie na Morawach.
Znamienna odmiana przedstawienia kobiety-matki 
widnieje na słynnej orynjackiej płaskorzeźbie ka-
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miennej z jaskini w Laussel (Francja). Widnieje tam 
wyobrażenie dwóch kobiet i jednego mężczyzny: na
czelna postać kobieca dzierży w uniesionej prawej 
dłoni róg bizona, w ręce drugiej widnieje okrągły 
przedmiot, zapewne naczynie kamienne. Obie kobie
ty przedstawione są frontalnie, a towarzyszący im 
mężczyzna widnieje w profilu i znajduje się w ruchu, 
być może w chwili rzutu włócznią.
Motyw kobiety z rogiem obfitości w dłoni, który po
jawił się u zarania istnienia sztuki realistycznej, bę
dzie towarzyszył symbolice sakralnej (i nie tylko) po 
najnowsze czasy, wykazując zadziwiającą trwałość 
archetypu.
Najogólniej biorąc, przedstawienia kobiet w sztuce 
paleolitu, ograniczone głównie do rzeźby i płasko
rzeźby, wyobrażają dwa zasadnicze kanony i dwie 
cechy kobiecości, akcentowane przez całą starożyt-
8



1.2. Figurki kobiece z kości słonio
wej: Awdiejewo w Rosji (1) i Lespug 
ne we Francji (2)
3. Płaskorzeźba z kobietą trzymającą 
róg bizona z jaskini w Laussel (Fran
cja)
4. Bizon i człowiek o twarzy (masce?) 
ptaka na malowidle z jaskini Lascaux 
(Francja)
5. Tancerze w maskach zwierzęcych 
na rytach z jaskini Teyat (Francja)
6. Kozły skalne na rycie z jaskini Les 
Combarelles (Francja)

ność: motyw kobiety-matki a zarazem Bogini-Matki. 
identyfikowanej z Ziemią, oraz motyw Wenery, tan
cerki, nierzadko prostytutki świątynnej. Obydwa te 
kanony, spotykane obficie zarówno w cywilizacjach 
śródziemnomorskich, jak i na całym Bliskim oraz Da
lekim Wschodzie, biorą początek już u narodzin sztu
ki, stając się w takich kulturach, jak staroegipska, 
mezopotamska czy hinduska, czytelnym wyjątkiem 
co najmniej po czasy średniowiecza.
Przedstawienia kobiet w malarstwie skalnym ograni
czają się do - na ogół zeschematyzowanych - ujęć w 
profilu lub też są zapewne symbolizowane przez na
der częste realistyczne bądź schematyczne wyobra
żenia kobiecych organów rodnych. Tutaj jednak owe 
wyobrażenia - w postaci szokującej dzisiejszego od
biorcę ze względu na możliwość skojarzenia z niewy
brednymi rysunkami w publicznych szaletach - re
prezentują zgodną częstotliwość symboli męskich i 
żeńskich.

Świat malowideł jaskiniowych zdominowany jest 
przez mniej lub bardziej realistyczne przedstawienia 
zwierząt. W strefie franko-kantabryjskiej (Pireneje) 
osiągają one w szczytowej fazie rozwoju (ok. 15 000 
- 12 000 p.n.e.) wysoki poziom realizmu, stosowania 
polichromii i umiejętności operowania światłocie
niem. Malowidłom zwierząt towarzyszą trudne do 
skojarzenia konstrukcje zgeometryzowane i wspom
niane już symbole seksu.
Postać ludzka pojawia się z rzadka i jest w jakiś spo
sób „uzwierzęcona” czy raczej podporządkowana 
dominującej tematyce zwierzęcej. Ludzie tacy (wy
łącznie mężczyźni) są bądź częściowo przebrani za 
zwierzęta, bądź też są na poły zwierzętami lub przy
najmniej noszą maski w postaci głów zwierząt.

O ile więc drobna, realistyczna plastyka figuralna 
młodszego paleolitu pochłonięta była tematyką ko
biecą, to malarstwo i ryty jaskiń skalnych oddane 
były tematyce zwierzęcej, w której dominują ssaki 
tego czasu, z mamutami i nosorożcami włochatymi 
na czele. Ptaki przedstawiane były bardzo rzadko, to 
samo można powiedzieć o rybach. Wygląda więc na 
to, że główną sferą zainteresowania malarzy paleoli
tu były zwierzęta, na które z zapałem polowano. Zro
dziło to pogląd, że przyczyną powstania tej wielkiej 
sztuki była magia myśliwska.

Jerzy Gąssowski
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Bogumiła J. Rouba

Kto 
zrozumie 

ten rynek?
Pośród tysięcy informacji docierających 

do nas każdego dnia bardzo trudno 
wyselekcjonować te najistotniejsze. 

Wśród dziejących się wokół spraw 
ważnych i mniej ważnych, to co dotyczy 

naszej wąskiej grupy zawodowej - 
konserwatorów dzieł sztuki - brzmi słabo 

i rzecz jasna nigdy nie osiągnie 
natężenia jakże ważnej kwalifikacji: 

„Nowoczesne kobiety 
kupują teraz proszek Lanza”. 

A nowocześni konserwatorzy?

H
andlowcy jeszcze nie w pełni sprawnie potra
fią docierać do środowiska konserwatorskie
go. Stare przyzwyczajenia i arogancja w 
traktowaniu klientów wyrażają się tym, że w 
zdecydowanej większości sklepów rozprowadzających 

materiały konserwatorskie nadal słyszymy odpowiedź „nie 
ma" zamiast „ja to Pani (Panu) w ciągu tygodnia sprowa
dzę". Nie tak dawno miałam okazję zaopatrywać się w 
Wiedniu. Wybrałam się do największego i najlepiej zaopa
trzonego sklepu z artykułami malarsko-konserwatorskimi. 
Z długiej listy potrzebnych mi rzeczy na miejscu była tylko 
Beva. Pozostałe sprowadzono na zamówienie; musiałam je 
tylko odebrać w określonym dniu. Pracownicy sklepu za
mawiają telefonicznie według katalogu wszystko, czego 
potrzebują klienci. Sklep sprowadza towary i - zwłaszcza 
większe zamówienia - dostarcza własnym transportem 
bezpośrednio do pracowni. Wszystko jest tak skalkulowa
ne, że nikt na tym nie traci, a wszyscy zyskują - handlowiec 
handluje, konserwator oszczędza czas. Handlowiec nie za
mraża gotówki, magazynując rzadko kupowane materiały, 
materiały niepotrzebnie się nie starzeją w oczekiwaniu na 
klienta, klient nie odchodzi z kwitkiem, pytając bezskutecz
nie piąty raz o tę samą tubkę farby lub butelkę werniksu, 
którego „nie dowieźli”.
W rodzimych sklepikach zaopatrujących plastyków w tzw. 
terenie najwyraźniej nadal panuje przeświadczenie, że pol
ska szkoła konserwacji polega na umiejętności zastępowa
nia bieli pastą do zębów! Jeśli nie można czegoś dostać w 
terenie, jedzie się do stolicy. Ciągle najpopularniejszym 
warszawskim sklepem jest ten przy ul. Mazowieckiej. A tu 
dopiero niezapomniane przeżycie: kolejka na dwie (bez 
najmniejszej przesady) godziny stania! Trzy osoby za ladą 
uwijają się jak w ukropie, co pozostaje bez wyraźnego 
wpływu na sytuację klienta, która jako żywo przypomina tę 
ze sklepów mięsnych przed trzema laty. Wybieranie, wypi
sywanie rachunków - wszystko trwa w nieskończoność. 
Specyfików konserwatorskich brakuje. Wszyscy są zdener
wowani, obsługa zmęczona i arogancka, klienci również. 
Nic nie wskazuje na to, aby sklep przy Mazowieckiej, cie
szący się, jak dotąd, pozycją niemal monopolisty, chciał 
poprawić formy działania. Stanie się to dopiero wtedy, gdy 
wyrośnie konkurencja. O prowadzonym przez Włochów 
sklepie „Optimus” przy ul. Mokotowskiej trudno mówić 
jako o konkurencyjnym. Wprawdzie oferta włoska jest 
bardzo bogata, formy sprzedaży zachodnie, z możliwością 
sprowadzenia wszystkiego, co potrzebne, ale ceny niestety 
zdecydowanie „drenażowe”. W naszej sytuacji wiele mate
riałów bardziej się opłaca przywieźć sobie sprawdzonymi 
prywatnymi szlakami, np. z Niemiec niż kupić przy Moko
towskiej.
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Włosi jak gdyby nie mogą zrozumieć, że w Polsce długo 
jeszcze pytanie „ile to kosztuje /’’będzie podstawowe. Pyta
nie o kwalifikacje, jakość, atesty - również zawsze będzie 
stawiane, bo jest ono skutkiem określonego sposobu 
kształcenia konserwatorów polskich. Wszystkie trzy uczel
nie konserwatorskie konsekwentnie od lat zaszczepiają 
swoim studentom nieufność wobec typowo handlowej, nie 
popartej rzetelnymi wynikami badań reklamy. Niewielu 
tylko może oszołomić zapewnienie, że inni ten materiał z 
powodzeniem stosują, że wynika to z wieloletniej tradycji, 
itp. Zapewnienia takie nie mają żadnej wartości. Światło- 
trwałość, odporność na starzenie, stabilność barwy - to 
cechy wymierne i dające się porównywać z cechami innych 
preparatów. Aby więc kogoś przekonać, że materiał jest 
dobry, bądź lepszy od innych, trzeba ten materiał poddać 
rzetelnie przeprowadzonym testom porównawczym. Sza
nująca się firma na każde życzenie klienta powinna udo
stępnić wyniki takich testów wraz z opisem warunków ich 
wykonywania. Jeśli firma sprzedaje towary dobrej jakości, 
tego rodzaju otwartość nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla jej interesów - wręcz przeciwnie. Materiały mniej trwa
łe stosuje się do plastycznych prac studyjnych i sprzedaje 
po odpowiednio niższych cenach. Materiały do prac konse
rwatorskich muszą mieć najwyższą jakość. Muszą być dro
gie, chociażby dlatego, że w skład ich ceny wchodzi oprócz 
wysokich kosztów surowców także koszt stałej kontroli 
jakości.

Nie można jednak zaakceptować sytuacji, że w Polsce, kra
ju ogarniętym recesją, oferuje się Bevę prawie dwukrotnie 
drożej niż sprzedają ją firmy handlowe za granicą, zwłasz
cza że jest to ten sam produkt szwajcarskiej firmy Lascaux. 
Koszty produkcji i kontroli jakości poniósł już szwajcarski 
producent, reszta ceny - to zysk handlowca. Z jednej strony

trudno się włoskim właścicielom sklepu dziwić - wszak w 
ich interesie leży sprzedać jak najdrożej, z drugiej - trudno 
to pojąć; jest to przecież firma, która już od kilku miesięcy 
rozpoznaje realia polskiego rynku. Kto zatem zrozumie i 
opanuje polski rynek materiałów konserwatorskich? Sklep 
przy ul. Mazowieckiej na pewno nie - musiałby całkowicie 
zmienić formy działania, a to wydaje się mało prawdopo
dobne. Włosi? Być może, jeśli duże zapotrzebowanie na 
materiały będą zaspokajać nastawiając się nie na maksy
malny zysk ze sprzedaży niewielkich ilości materiałów, lecz 
na minimalny, i dzięki temu większe obroty, jeśli skalkulują 
ceny tak, aby nie były wyższe niż w innych krajach euro
pejskich, jeśli przeliczając ceny na złotówki za podstawę 
będą brać włoskie ceny hurtowe, a nie (chyba) detaliczne,



jeśli pozyskają i wykorzystają maksymalnie rabaty produ
centów z tytułu promowania materiałów na nowym rynku, 
jeśli zechcą nie tylko krótko drenować ten rynek, a zaist
nieć na nim trwale, wykorzystać sytuację „pierwszego”. Zy_- 
ski z bycia „pierwszym” przyjdą za kilka lat. Dziś trzeba się 
martwić nie o to, jak maksymalnie zarobić, ale jak zarabiać 
bez zniechęcania horrendalnymi cenami, co jest istotne 
przy stale kurczącym się rynku pracy dla konserwatorów. I

(wszystkie rys. Małgorzata Tabaka)

jeszcze jedno „jeśli”. Jeśli nie zlekceważą, a zadbają o za
spokojenie potrzeby rzetelnej wiedzy o jakości i właści
wościach materiałów. Nikt bardziej niż konserwator nie 
jest świadom, że nie ma materiałów nie podlegających pro
cesom starzenia. Trzeba więc dostarczyć danych, które po
zwolą konserwatorowi ocenić, przewidzieć i świadomie u- 
względnie efekty starzenia wprowadzanego w obieg mate
riału.

A może rynek opanują dwie firmy krakowskie „Arf” i 
„Edan”, oferujące głównie materiały pozłotnicze, gotowość 
współpracy i realizacji wszelkich zamówień? Być może, 
jeśli nadal wytrzymają koszty trudnego początku. Kraków, 
z racji położenia, nie stanie się centrum zaopatrzenia kon
serwatorów, chyba że firmy dotrą aż po Bałtyk za pośred
nictwem dobrze przygotowanych katalogów oferujących 
konkretne towary, a nie tylko gotowość sprowadzenia 
wszystkiego. Pokonawszy etap wstępnych uzgodnień z 
producentami, będą oferować sprowadzanie katalogowych 
materiałów i podawać przybliżone ceny obliczone już wraz 
z kosztami dostarczenia.

Może na rynku wyróżni się wrocławska firma „Klimatest”, 
która próbuje zaistnieć jako pośrednik sprowadzający to
war z Niemiec, ale również oszczędza na reklamie? Od 
czasu wystawy materiałów i urządzeń dla muzeów we 
Wrocławiu rozpowszechniam (bez grosza prowizji!) adres 
tej firmy. Udostępniłam go kilkudziesięciu konserwatorom 
i za każdym razem dziwiło mnie zaskoczenie kolegów. Fir
ma chce funkcjonować, a nie dotarła do osób, które powin
ny o jej działalności wiedzieć.

Może jeszcze istnieją jakieś firmy, o których nie słyszałam? 
Jeśli ja nie słyszałam - to firmy te nie potrafią zdobywać 
klientów, bo zaczynać trzeba od uczelni kształcących kon
serwatorów! Organizując wystawy (Wrocław!) też warto o 
tym pamiętać.

A może polski rynek materiałów konserwatorskich zorga
nizuje i zaspokoi ktoś jeszcze zupełnie inny?

Bogumiła J. Rouba

Fundacja PRO AUXILIO dziękuje: pp. Teresie 
Leśniewskiej, Michałowi Urbanowskiemu oraz 
Krystynie i Andrzejowi Wawrzeńczakom za wpłaty 
na konto: PBK III O/Warszawa, nr 370015-971658- 
-132-3.

12



Akcja dwory

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Nie
dokończone 

siedziby
W czasie wędrówek po Mazowszu 

natrafiliśmy na dwa dwory, które swym 
niecodziennym wyglądem przykuły naszą 

uwagę i sprowokowały do napisania 
niniejszego artykułu. Oba są nie 

ukończone; wzniesiono je do połowy, po 
czym roboty budowlane przerwano. 

Łatwo się domyśleć, z jakiego powodu - 
właścicielom zabrakło po prostu 

pieniędzy. Ziemiaństwo polskie po 
pierwszej wojnie światowej tylko w ciągu 
pierwszych kilku lat niepodległości miało 

tyle siły, aby odbudować zniszczone 
siedziby, później, po 1930 r. działalność 

budowlana tej grupy społecznej znacznie 
zmalała. Jedną z nie ukończonych siedzib 

jest dwór (a właściwie pałac) w 
Rzeczkowie koło Białej Rawskiej, drugą 

- dwór w Dylewie koło Mogielnicy.

M
iejscowość Rzeczków leży kilka kilome
trów na północny wschód od Białej Ra
wskiej, tuż koło Dańkowa. jak dowiedzie
liśmy się na miejscu, pierwotny dwór spa
lił się, a właściciel majątku w dwudziestoleciu międzywo

jennym zdołał wybudować tylko połowę nowego pałacu, 
pozostawiając jednocześnie ocalały fragment dawnej sie
dziby. W efekcie powstała dziwaczna struktura, która 
wprawia w zdumienie każdego, kto ją ujrzy po raz pier
wszy. Nowy pałac z wgłębnym portykiem zwieńczonym 
trójkątnym frontonem ma znacznie większą skalę niż mi
zerne pozostałości starszego dworu. Nie udało nam się 
dotąd ustalić ani nazwiska inicjatora budowy, ani twórcy 
projektu, znamy tylko przybliżony czas wzniesienia poło
wy pałacu - jedyną wskazówką jest wyryty rok „1927” 
wśród ornamentów zdobiących drewnianą klatkę schodo
wą.
Dzięki informacjom p. Stanisława Potyńskiego dowiedzie
liśmy się, że Rzeczków jeszcze w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego stał się własnością rodziny Kacperskich 
i należał do niej do 1945 r. Z tego samego źródła wiemy, że 
p. Kacperski doprowadził majątek do stanu dużej rentow
ności, lecz mimo poprawy warunków finansowych nie u- 
kończył budowy pałacu.
Cała okolica Rzeczkowa nastawiona była na hodowlę zie
mniaków przemysłowych i nawet zwano ją żartobliwie „za
głębiem kartoflanym”. Nic zatem dziwnego, że przedsię
biorczy właściciel majątku wybudował na folwarku kroch
malnię. Pan Stanisław Potyński przypomina sobie, że na 
blaszanej chorągiewce na kominie krochmalni widniała 
data „1940” - zapewne rok ukończenia budowy. W 1945 r. 
krochmalnia ta została zdewastowana.
Pan Potyński wspomina jak odwiedzał Rzeczków w gło
dnym 1941 r. „w prozaicznym celu zakupu ziemniaków". 
Miał wtedy lat 13 i zakupione kartofle (25 kg) przewoził 
rowerem. Z sympatią pisze o rodzinie Kacperskich i jej 
gościnności. „Przyjeżdżaliśmy jako klienci po zakup zie
mniaków, a zapraszani byliśmy na kolację i nocleg we dwo
rze, chociaż prosiliśmy o zgodę na nocleg w stodole. Dwór 
pełen byl młodzieży oraz jak się orientuję, rodziny lub zna
jomych, których skierowały tam losy wojny” - pisze p. 
Potyński w liście do autorów niniejszego artykułu. Tak 
samo było w innych okolicznych dworach przechowują
cych bądź wysiedlonych z Wielkopolski, bądź ludzi, którzy 
musieli z różnych powodów uciekać z Warszawy.
Po drugiej wojnie światowej Rzeczków został przejęty 
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, a pałac zmieniony 
na magazyn. Dopiero niedawno odnowiono go i przezna
czono na biura i mieszkania pracowników spółdzielni. 
Przed pałacem rozciągają się resztki parku krajobrazowe
go, podobno niegdyś bardzo ładnego, przez który przepły-
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wa rzeczka (przypuszczano, że stąd wzięła się nazwa miejs
cowości).
Dwór w Dylewie, również nie ukończony, znacznie przera
sta pałac w Rzeczkowie poziomem architektury. Gdyby 
jego budowę doprowadzono do końca, byłby niezawodnie 
jedną z najpiękniejszych siedzib ziemiańskich w dawnym 
powiecie grójeckim. Jak wynika ze Spisu ziemian Rzeczy
pospolitej Polskiej w roku 1930 należał wówczas do Jerze
go Jackowskiego i pewnie to jemu zabrakło pieniędzy na 
dokończenie własnej siedziby. Budowę dworu rozpoczęto 
najprawdopodobniej na początku dwudziestolecia między
wojennego i przerwano w okresie kryzysu. Jego architektu
ra skomponowana w duchu tzw. stylu dworkowego, z wy-

1. Pałac w Rzeczkowie
2.3. Dylewski dwór od frontu (2) i od ogrodu (3)

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

raźną przewagą form późnobarokowych i klasycystycz- 
nych, przypomina niektóre dzieła architekta Jana Koszczy- 
ca-Witkiewicza, notabene dobrze znanego w tych stronach 
twórcy nowego kościoła w Błędowie. Pomysł dworu w 
Dylewie był bardzo wyrafinowany i najstaranniej przemy
ślany w każdym szczególe. Podstawowym budulcem miało 
być drewno, a tylko ośmioboczne alkierze na narożach i 
portyk kolumnowy zwieńczony szczytem o późnobaroko
wych formach miały być murowane. Gdyby pomysł ten 
zrealizowano w całości, powstałaby budowla bardzo zróż
nicowana kolorystycznie. Jasny portyk i alkierze oraz wy
soki dach łamany, kryty dachówką, kontrastowałyby z na
turalną barwą drewnianych ścian. Nie znamy w obecnym 
stanie badań nazwiska projektanta dworu w Dylewie, ale 
klimat jego architektury ma wiele wspólnego z niektórymi 
dziełami wspomnianego przed chwilą Jana Koszczyca- 
-Witkiewicza.
Dwór w Dylewie ma piękną okupacyjną kartę - byl zawsze 
gościnnie otwarty dla wszystkich potrzebujących schronie
nia. Ostatnio prof, dr Roman Andrzejewski w liście do „Ga
zety Wyborczej” przypomniał pp. Jackowskich z Dylewa, 
którzy w czasie mroźnej zimy 1940 r. udzielili mu gościny, 
czyli wzięli „na wikt i opierunek” wraz z matką i młodszą 
siostrą.
Siedziba Jackowskich wyszła obronną ręką z drugiej wojny 
światowej. Zdewastowana jak wszystkie okoliczne dwory, 
miała jednak wielkie szczęście. Niedawno kupił ją pianista 
Marek Drewnowski i niezwłocznie przystąpił do odbudo
wy istniejącej części. Przy okazji kazał wymienić drewnia
ną zgniłą ścianę między portykiem a alkierzem na murowa
ną.
Ścianę murowaną kazał naturalnie otynkować na biało, 
zmieniając tym samym pierwotną koncepcję kolorystyczną 
dworu. Nowy właściciel ma zamiar dokończyć budowę sie
dziby; w nowej części (na lewo od portyku) ma się znaleźć 
sala koncertowa.
Piszący te słowa, przyglądając się fotografiom obu siedzib, 
dochodzą do przewrotnego wniosku, że obie nie dokończo
ne budowle w jakiś sposób się dopełniają. Jednej brakuje 
prawej części, a drugiej lewej. Nie sposób jednak ich zesta
wić nawet „in abstracto”, różnica poziomu architektury obu 
obiektów, jak już napisaliśmy wcześniej, jest zbyt widocz
na. Mimo wszystko prosimy Czytelników, by spojrzeli „sine 
ira et studio”na obie siedziby jako na świadectwa trudności 
finansowych, z jakimi borykało się ziemiaństwo polskie 
między wojnami.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski



Konserwatorzy 
w Żółkwi

Odpowiadając na apel za
mieszczony w „Spotkaniach z 
Zabytkami”, nr 3, 1990 r. i ko
rzystając z życzliwości wielu 
osób i instytucji (w tym nieza
wodnego „Energopolu”), a tak
że gościnności ks. proboszcza 
Bazylego Pawełko i polskich 
mieszkańców Żółkwi, pojawili
śmy się - absolwenci Katedry 
Konserwacji Rzeźby Kamien
nej i Detalu Architektoniczne
go Wydziału Konserwacji 
Dzieł Sztuki ASP w Warszawie 
- w kolegiacie żółkiewskiej. 
Celem naszym było dokładne 
zapoznanie się ze stanem za
chowania wszystkich zabytków 
kolegiaty. Prace rozpoczęliśmy 
od wstępnej inwentaryzacji na
grobków i epitafiów świątyni, a 
także zgromadzenia wszyst
kich detali tych nagrobków 
rozproszonych we wnętrzu 
(większość z nich zabezpieczyli 
wierni w czasie porządkowania 
świątyni dzięki zaradności ks.

Ludwika Kamilewskiego ze 
Lwowa). Udało nam się jeszcze 
znaleźć kilkadziesiąt fragmen
tów - głównie rzeźb alabastro
wych z nagrobków Jakuba So
bieskiego i Stanisława Danile
wicza z lat 1692-1693, autors
twa Andrzeja Schliitera. Więk
szość z nich znajdowała się w 
krypcie grobowej pod posadz
ką prezbiterium. Mimo odnale
zienia tak znacznej liczby deta
li, ubytki w niektórych rzeź
bach były ogromne, a najbar
dziej zniszczone okazały się 
kompozycje rzeźbiarskie wy
konane w alabastrze, który jest 
materiałem bardzo delikatnym, 
kruchym i miękkim.
1 tak np. jedyną figurą z zacho
waną głową była Stałość na na
grobku Sobieskiego, całkowi
cie rozbita została Sprawiedli
wość, postać Geniusza nie mia
ła głowy, części skrzydeł, rąk i 
atrybutu, natomiast urna po
zbawiona została ozdób, a pły

ta inskrypcyjna potrzaskana. 
Podobnie w nagrobku Daniło- 
wicza - głów i kończyn pozba
wiono figury przedstawiające 
Siłę, Sławę i Geniusza. Wszyst
kie elementy pokryte były za
nieczyszczeniami, brudem, za
prawą i rudymi zaplamieniami, 
pochodzącymi z korodujących 
bolców żelaznych, stosowa
nych wcześniej do łączenia po
szczególnych elementów.
W czasie wstępnych prac udało 
nam się częściowo oczyścić i 
posklejać elementy alabastro
we postaci Sprawiedliwości i 
Stałości i zamontować je w 
pierwotnych miejscach. W cza
sie tych prac stwierdzono, że 
nagrobek Sobieskiego był od
nawiany w połowie XIX w. U- 
żyto wówczas bolców żelaz
nych zamiast mosiężnych. W 
czasie naszych prac część tych 
korodujących połączeń zastą
piliśmy ponownie mosiężnymi, 
a w kilku wypadkach także bol
cami z włókna szklanego. Do 
spoinowania poszczególnych 
fragmentów zastosowaliśmy 
roztwór żywicy syntetycznej 
Epidian-5 z wypełniaczami, a 
do prac rekonstrukcyjnych - 
gips sztukatorski i alabastrowy 

z dodatkiem polioctanu winylu 
w dyspersji wodnej. Pobrali
śmy do badań identyfikacyj
nych próby z nawarstwień, ki
tów, powłok barwnych i pozłot 
z nagrobków alabastrowych.
Następny wyjazd nastąpił pół 
roku później. Dużą pomocą 
okazało się porozumienie pod
pisane na początku 1991 r. mię
dzy polskim i ukraińskim To
warzystwem Opieki nad Zaby
tkami. Koszty pokryła Funda
cja Ochrony Zabytków i strona 
ukraińska. Spotkaliśmy się z o- 
gromną życzliwością lwo
wskiego oddziału Towarzystwa 
z I.A.Kudinem na czele i władz 
Żółkwi z jej burmistrzem. Tym 
razem udział w pracach wzięło 
kilkanaście osób - studenci i 
absolwenci Wydziału Konser
wacji Dzieł Sztuki ASP w 
Warszawie i Krakowie oraz 
absolwenci uczelni warsza
wskiej. Kontynuowano konse
rwację nagrobka Jakuba Sobie
skiego i rozpoczęto prace przy 
zniszczonym ogromnym na
grobku hetmana Jana Żółkie
wskiego i jego syna Jana. Po
wstały w pierwszej połowie 
XVII w. nagrobek Żółkie
wskich wykonany jest z czer-
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1. Sztych z XVIII w. przedstawiający 
kolegiatę w Żółkwi



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

2.3. Nagrobek Jakuba Sobieskiego 
przed (2) i w trakcie prac konserwa
torskich (3)
4. Konserwatorzy przy składaniu ele
mentów z nagrobka Sobieskiego

(zdjęcia: 2, 3 - Janusz Smaza.
4 - Piotr Antoniak)

wono-brązowego marmuru 
„węgierskiego”, obramowane
go białymi kolumnami. Po
wierzchnia nagrobka pokryta 
była szaropopielatą zwietrzeli- 
ną i nawarstwieniami pocho
dzącymi z zanieczyszczeń at
mosferycznych. Rzeźba św. 
Stanisława, w wyniku strącenia, 
została rozbita na kilkanaście 
części, zniszczona została jego 
twarz i nie zachowały się deta
le. Zaginęły obie buławy het

mańskie i środkowe putto, zaś 
w rzeźbie św. Michała Anioła - 
lewa dłoń, głowa smoka i 
włócznia. Liczne ubytki były 
także w figurze Jana Żółkie
wskiego. Prace konserwator
skie trwają.

Pozostałe epitafia fary są rów
nież w podobnym stanie zacho
wania: od drobnych zniszczeń 
czy ubytków, jak w wypadku 
tablic konsekracyjnych, do cał
kowitego zniszczenia, np. roz
bite na kilkanaście fragmentów 
epitafium Alberta Głogowskie
go z XVII w., inkrustowana ta
blica jubileuszowa bitwy pod 
Wiedniem z 1883 r., w której z 
herbów Orła i Pogoni zacho
wały się niewielkie części.

Niestety, brak pieniędzy unie
możliwia przyspieszenie i 
zwiększenie zakresu prac kon
serwatorskich. Prawie wszyst
kie materiały i narzędzia zosta
ły przywiezione przez konse

rwatorów, dotychczasowe pra
ce wykonywane były społecz
nie. Dochodzi do tego obecna 
sytuacja gospodarcza i finanso
wa obu krajów, co stawia pod 
znakiem zapytania kontynua
cję działań.

Janusz Smaza

Zwracam się do posiadaczy fo
tografii wnętrza kolegiaty żół
kiewskiej, głównie z nagrobka
mi i epitafiami, o umożliwienie 
skopiowania ich. Materiały te 
są niezbędne do prowadzenia 
prac rekonstrukcyjnych. 
Wszystkich mogących mi po
móc proszę o kontakt: Janusz 
Smaza, Wydział Konserwacji 
Dzieł Sztuki ASP, Warszawa, 
Wybrzeże Kościuszkowskie, 
teł. 625-12-51. Jednocześnie a- 
peluję o pomoc finansową dla 
ratowania żółkiewskiej fary. 
Zainteresowanym podaję kon
to: Towarzystwo Miłośników 
Lwowa, Oddział Stołeczny, ul. 
Krakowskie Przedmieście 64 
(teł. 635-04-40), PKO VI O/ 
Wwa 1560-297064-132 (z dopi
skiem „Konserwacja fary w 
Żółkwi”).
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Wokół jednego zabytku

^^^rypetie rękopisu

W 1257 r. Stary Sącz i ziemia sądecka nadane 
zostały przez księcia krakowsko-sandomier- 
skiego Bolesława Wstydliwego (1243-1279) 
jego małżonce - księżnej Kindze (1224-1292), 
córce króla Węgier Beli IV. Przed 1273 r. nastą
piła lokacja Sącza na prawie niemieckim. Na
stępca Wstydliwego w dzielnicy krakowsko- 
-sandomierskiej Leszek Czarny (1279-1288) nie 
chciał potwierdzić nadania ziemi sądeckiej Kin
dze - był to bowiem jeden z najważniejszych 
obszarów strategicznych i handlowych Polski 
południowej. Starania Kingi popierał biskup 
krakowski, Paweł z Przemankowa. Wtedy właś
nie narodził się pomysł założenia fundacji - o- 
partej na uposażeniu Kingi - franciszkańskiego 
klasztoru klarysek w Sączu (zob. nasza okład
ka). Akt fundacyjny nosi datę 6 lipca 1280 r., a w 
październiku tego roku Leszek Czarny potwier
dził posiadanie przez Kingę ziemi sądeckiej; os
tatnie lata swojego życia 1280-1292 Kinga spę
dziła w sądeckim klasztorze.

Życiorysów bł. Kingi było kilka, lecz nasłynniej- 
szy - ze względu na swoje dzieje - jest Vita bea- 
te Kunegundis Jana Długosza. Rękopis ofiaro
wany został przez kronikarza klasztorowi 8 
maja 1474 r. i spokojnie spoczywał w klasztor
nej bibliotece do roku 1830, kiedy zaczęły się 
jego mało znane perypetie. Oddajemy głos Wik
torowi Bazielichowi (1892-1962) - sądeczanino- 
wi, tłumaczowi, malarzowi, a przede wszystkim 
historykowi i źródłoznawcy, interesującemu się 
głównie ziemią sądecką.
„W r. 1830, a może i wcześniej, wypożyczył go 
ks. Serwusiński, katecheta klasztornej szkoły 
żeńskiej. Zakonnice zapomniały jednak o tym 
zupełnie. W r. 1831 zwiedzał Stary Sącz i kla
sztor Żegota Pauli, zresztą z urodzenia nowosą
deczanin, słynny później uczony erudyta, który 
dla olbrzymiej wprost wiedzy i fenomenalnej 
pamięci nazwany został »człowiekiem-bibliote- 
ką«. Miał on wtedy w ręku ten rękopis i oglądał 
go »u jednej osoby tamtejszej« - jak napisał w 
relacji z tej podróży, nie wymieniając jednakże 
jej nazwiska. W dwa lata później zmarł ks. Ser
wusiński, nie oddawszy cennej księgi. W r. 1844 
zwiedzał klasztor Tytus hr. Działyński, a dowie
dziawszy się, że manuskrypt ten od kilkunastu 
lat zaginął, wyznaczył 400guldenów nagrody za 
jego odnalezienie. Wskutek tego ogłoszenia 
sprawa stała się głośna, a w Starym Sączu opo
wiadano, że Fr. Gawełek, niegdyś posługujący u 
ks. Serwusińskiego, chciał sprzedać jakieś dziw
ne obrazki, jakby wycięte z jakiejś księgi, i że 
widywano u niego różne książki po księdzu. 
Zdawało się, że trafiono na właściwy ślad, lecz 
nić zaraz się urwała, gdyż wnet po śmierci swe
go chlebodawcy Gawełek wyjechał do Krako
wa i zmarł tam w którymś klasztorze przed r. 
1844.

Na widownię występuje teraz jeden z bohate
rów poruseństwa chochołowskiego, ks. Michał 
Głowacki, »szperacz starożytności od lat naj- 
młodszych« i wielki miłośnik ksiąg. Aresztowa
ny w r. 1846 za udział w powstaniu i osadzony w 
więzieniu nowosądeckim, rozchorował się 
śmiertelnie. W klasztorze Klarysek przebywała 
jego siostra, Aniela, którą zakonnice zobowią
zały, aby w czasie odwiedzin wypytała brata o 

rękopis, bowiem w czasie poszukiwań wypłynę
ła wiadomość, że ks. Serwusiński wypożyczył tę 
księgę właśnie dla Głowackiego, który jeszcze 
jako kleryk miał zamiar dokonać jej przekładu. 
Konający więzień przyznał wtedy, że istotnie 
poszukiwany rękopis znajduje się wśród jego 
rzeczy na wikarówce w Poroninie. Złożył też 
wobec władz odpowiednie oświadczenie i prosił 
o wydanie księgi prawym właścicielkom. Na tej 
podstawie klasztor zażądał od komornika Ryl
skiego wydania swej własności. Ale komorniko
wi nie spieszyło się i jeszcze tego roku wyniósł 
się ze Sącza, a ks. Głowacki niebawem zmarł w 
więzieniu.

Rękopis tymczasem zawędrował, zda je się, do 
Rakowa, ale tu wszelki ślad urwał się i zatarł. 
Klaryski pisały do proboszczów i księży, którzy 
mieli styczność z Głowackim, wzywały publicz
nie posiadacza, aby się zgłosił, prosiły ordyna
riusza tarnowskiego o polecenie poszukiwań, 
lecz na listy nie otrzymały odpowiedzi, a poszu
kiwania nie dały wyniku. Cała sprawa zaczęła 
przycichać i byłaby poszła w zapomnienie, gdy
by nie to, że przypomnieli i poruszyli opinię pu
bliczną dwaj historycy, Józef Lepkowski i Józef 
Jerzmanowski, którzy odbywając w r. 1849 pod
róż naukową po Sądeczyźnie zapragnęli ręko
pis ten w Starym Sączu oglądnąć, a dowiedzia
wszy się o jego zaginięciu, ogłosili garść zebra
nych faktów w »Dodatku Literackimi do »Cza- 
su«. Zaatakowali tam Paulego, że widząc tak 
cenny zabytek w rękach prywatnych i wiedząc 
czyją jest własnością, zataił nazwisko posiada
cza i nie skłonił go do zwrotu. Klaryskom zarzu
cili, że nie dbały o swoją własność, stanowiącą 
zarazem własność narodu, i dopuściły, że tym 
cennym pomnikiem naszej kultury zabawiały się 
pensjonarki i wycięły zeń dwie pierwsze karty. 
Na skutek tego artykułu odezwał się najpierw 
Leonard Żuk-Skarszewski z Gródka pod No
wym Sączem donosząc, że w r. 1846 przebywał 
w więzieniu nowotarskim razem z ks. Głowa
ckim, który dużo z nim rozmawiał o swoich 
książkach i kazaniach przygotowanych do dru
ku, lecz wcale nie wspominał o rękopisie dzieła 
Długoszowego, wszystkie zaś swoje książki po
zostawił u proboszcza ks. Trybalskiego, który 
powinien wiedzieć, co się z manuskryptem stało. 
Informacje te były już jednak nieaktualne. Pauli 
zaś nie odezwał się i nie oczyścił z zarzutu, a 
Trybalski także siedział cicho.

W parę miesięcy później zabrali głos w prasie 
jeszcze raz Lepkowski i Jerzmanowski, wzywa
jąc ponownie wszystkich, którzy rękopis wi
dzieli, do podania o nim wiadomości dla uła
twienia wykrycia nieprawnego posiadacza.
Przemówiły też wreszcie i klaryski, usprawiedli
wiając się przede wszystkim z zarzutu niedbals
twa. Twierdziły, że przechowywały rękopis pie
czołowicie przez tyle wieków i uratowały go z 
wielu niebezpieczeństw, jak pożar w r. 1764 i 
kasata józefińska w r. 1782. Zaprzeczyły też, ja
koby pensjonarki wycięły dwie kurty z niego i 
przypuszczały, że Pauli oglądał tę księgę naj
pewniej u ks. Serwusińskiego. Opowiedziały na

stępnie o Gaweł ku i wyniku odwiedzin u ks. 
Głowackiego, a wreszcie o zabiegach u starosty 
o rewindykowanie drogiej pamiątki, »lecz rok 
ten (1846) nadto był obfity w czynności urzędo
we, by takowe prośby były mogły zająć jego 
uwagę«. Kończyły wreszcie informacją o dal
szych poszukiwaniach, które jednak nie odnio
sły żadnego skutku.
Manuskrypt tymczasem zawędrował aż do 
Lwowa. I oto w r. 1852, gdy już coraz słabsze 
były nadzieje na odszukanie i odzyskanie go, 
jezuita ks. Jozafat Zaleski doniósł klaryskom, że 
rękopis posiada Włodzimierz hr. Dzieduszycki 
we Lwowie, który dowiedziawszy się, czyją 
księga jest własnością, gotów jest ją zwrócić, o 
ile klasztor nie odsprzeda jej za 400-500 gulde
nów. Jakkolwiek była to na owe czasy suma 
ogromna, a klasztor był zazwyczaj w potrzebie, 
to jednak nie zgodził się na sprzedaż. Tak długo 
poszukiwana księga wróciła więc nareszcie w r. 
1854 z powrotem na półki biblioteczne klaszto
ru za pośrednictwem ks. Zaleskiego i konsysto- 
rza biskupiego w Tarnowie. Równocześnie hr. 
Dzieduszycki ogłosił w »Czasie« deklarację, że 
rękopis nabył, nie wiedząc, czyją był własnością 
(...)
Na parę dni przed odzyskaniem księgi ktoś nie 
podpisany - zapewne biskup krakowski Ludwik 
Lętowski - ogłosił w »Czasie«, że rękopis Dłu
gosza był własnością kapituły krakowskiej, któ
ra użyczyła go klaryskom do procesu kanoniza
cyjnego Kingi pod koniec XVII w., »ale utonął, 
jak to widać, w klasztorze starosądeckim naj
pewniej wraz z papierami do tego procesu i bul
lą kanonizacyjną, którą klasztor ten powinien 
posiadać«. W końcu twierdził, że nie ma w tym 
nic dziwnego, iż nabywca zwrócił rękopis kapi
tule jako prawej właścicielce. Było to oczywiste 
nieporozumienie, gdyż rękopis ten nie jest auto
grafem Długosza, a od r. 1474 stanowił własność 
nie kapituły krakowskiej, lecz klarysek starosą
deckich.
Z przebiegu całej sprawy można wysnuć przy
puszczenie, że ktoś sprytny i wiedzący o kodek
sie Długoszowym, jak również i o losie ks. Gło
wackiego, skorzystał z sytuacji i po prostu wy- 
kradł ten skarb z mieszkania wikarego poroniń
skiego spod urzędowych pieczęci. Prawdopo
dobnie ten ktoś miał już upatrzonego amatora i 
chciał sprzedać mu skradziony rękopis.
Jest rzeczą zastanawiającą, że tak Pauli jak i 
proboszcz Trybalski do końca zachowywali zu
pełne milczenie w całej spra wie, choć w dzienni
ku imiennie ich zaczepiono.
Nie wiadomo kiedy i przez kogo zostały wycię
te pierwsze dwie karty. Lepkowski i Jerzmano
wski twierdzili, że zrobiły to pensjonarki, za
konnice jednak zaprzeczyły temu. W każdym 
razie stało się to przed r. 1831, bo brakowało ich 
już wtedy, gdy Pauli tę księgę oglądał. Na pier
wszej z tych kart wypisany był tytuł i wymalo
wana zapewne jakaś rycina, a na drugiej karcie 
zaczynał się tekst z ozdobnym, dużym koloro
wym inicjałem. W czasie, gdy kodeks znajdował 
się we Lwowie, za staraniem znanego historyka 
Maurycego Dzieduszyckiego, sporządzony zo
stał w Ossolineum wierzytelny odpis tej karty 
według XVII-wiecznej kopii, poświadczony 
przez Augusta Biełowskiego, po czym wszyto 
go do kodeksu. W tym też stanie rękopis ten 
dotrwał do naszych czasów. Podczas pierwszej i 
drugiej wojny światowej ukryty był w wymyśl
nej kryjówce i w ten sposób ocalał z ostatnich 
burz dziejowych.
Oprawiony jest w skórę zamszową, posiada 
dwie piękne mosiężne zapinki gotyckie i prze
chowywany jest w specjalnym drewnianym 
pudle." (W. Bazielich, Historie starosądeckie. 
Kraków 1965)
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dyplomatą
Od września ubiegłego 
roku działa biuro pełno
mocnika rządu ds. dziedzic
twa kulturalnego za grani
cą. Na stanowisko pełno
mocnika powołany został 
przez premiera dr Wojciech 
Kowalski, prawnik, adiunkt 
Katedry Prawa Międzyna
rodowego na Uniwersyte
cie Śląskim w Katowicach, 
autor wielu artykułów i 
książek na temat prawnej 
ochrony dóbr kultury. Ma 
tytuł ambasadora: „tytuł ten 
służy głównie za granicą dla 
zapewnienia rozmów i ne
gocjacji na odpowiednim 
szczeblu". Biuro znajduje 
się w pałacu Potockich - 
siedzibie Ministerstwa Kul
tury i Sztuki: „współdziałam 
przede wszystkim z mini
strami kultury i spraw za
granicznych, poza tym 
funkcje pełnomocników 
rządu do różnych spraw 
wiązane są obecnie z właś
ciwymi resortami”.
Polacy byli wszędzie - od 
Azji po Amerykę i od Afry
ki po Skandynawię - pozo
stawiając po sobie różne 
pamiątki zwane dziś poloni
kami. Wojny światowe, za
bory, okupacje sprzyjały z 
kolei rozpraszaniu polskich 
dóbr kultury poza granica
mi kraju. Czy szczupłe biu
ro pełnomocnika jest w sta
nie objąć całe polskie dzie
dzictwo kulturalne?

„Oczywiście, że nie! Dzisiaj 
- przede wszystkim ze 
względu na brak odpowied
nich środków - musieliśmy 
wybrać jeden obszar dzia
łań - opracowanie listy strat 
wojennych w dziedzinie 
dóbr kultury; jest to szero
ko zakrojona akcja mająca

na celu ostateczną likwida
cję skutków ostatniej woj
ny. Owszem, w latach czter
dziestych działała podobna 
komórka w Ministerstwie 
Kultury, ale tylko do 1950 r. 
Zebrane przez nią dane 
trzeba uaktualnić i znacznie 
rozszerzyć. Biuro jest w 
tym wypadku koordynato
rem prac, natomiast wyko
nawcami - różne instytucje 
w kraju, np. regionalne pla-1 
cówki Ośrodka Dokumen
tacji Zabytków i większe bi
blioteki. ”.

Na te działania potrzeba 
pieniędzy i czasu. Jednak dr 
Kowalski zapewnia, że ra
port, z którego będzie wia
domo, które zabytki uległy 
likwidacji lub zostały wy
wiezione i w jakim rejonie 
kraju należy prowadzić ba
dania szczegółowe - będzie 
gotowy w najbliższych mie
siącach. Pocieszający jest 
fakt, że wiele instytucji w 
kraju wykazuje - mimo 
szczupłych kadr i kiepskich 
finansów - dużo życzliwoś
ci dla inicjatywy pełnomoc
nika. „ Widzę w tym - mówi 
dr Kowalski - duże zrozu
mienie dla nauki, kultury, a 
także oznakę patriotyzmu”. 
„Spotkania z Zabytkami” od 
początku istnienia prowa
dzą dział „Polskie zabytki 
na świecie”, od 1989 r. - 
„Spotkania na Wschodzie”. 
W obydwu tropimy ślady 
polskości, często pokazuje
my zupełnie nie znane o- 
biekty i przedmioty związa
ne z Polską. Najbardziej 
jednak interesują naszych 
Czytelników sprawy zwią
zane z najbliższymi sąsiada
mi. W traktacie polsko-nie
mieckim „o dobrym sąsiedz

twie i przyjaznej współpra
cy” znajduje się artykuł 28, a 
w nim punkt 1: „Umawiają
ce się strony będą współ
pracować w zakresie za
chowania i opieki nad euro
pejskim dziedzictwem kul
turowym”.
„Jest tu użyte niezwykle 
ważne sformułowanie - o 
europejskim dziedzictwie 
kulturalnym - wyjaśnia peł
nomocnik. Unika się w ten 
sposób nieporozumień i 
wzajemnych uprzedzeń, 
także psychologicznych. Na 
przykład nie będziemy już 
dyskutowali, czy obiekty na 

Pomorzu są bardziej nie
mieckie, czy też bardziej 
polskie. Dzięki temu zapiso
wi m.in. Pomorze i Śląsk są 
po prostu jednymi z regio
nów Europy i obie strony 
wszystkie znajdujące, się 
tam dobra kultury »otoczą 
szczególną opieką«, jak 
czytamy w punkcie 2 tego 
artykułu.”
Z kolei przygotowując się 
do realizacji m.in. punktu 3 
zobowiązującego Polskę i 
Niemcy „do rozwiązywania 
problemów związanych z 
dobrami kultury i archiwa
liami”, ci ostatni powołali w
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1. Odzyskane: ptyta nagrobna bisku
pa Bernarda Lubrańskiego (zm. 
1499), wywieziona przez Niemców z 
katedry poznańskiej do Norymbergi, 
ukryta w Górach Harzu, przejęta 
przez Armię Czerwoną w 1945 r„ od
naleziona w petersburskim Ermitażu 
w 1990 r„ obecnie znajduje się w ka
tedrze
2.3. Poszukiwane: obraz z XVI w. 
przedstawiający mieszczanina wro
cławskiego, wywieziony z Muzeum 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu przez 
Armię Czerwoną (2); gotycki kielich z 
kościoła w Supraślu zrabowany 
przez wojska rosyjskie w czasie pier
wszej wojny (3) 

Berlinie specjalną komisję 
do rejestrowania swoich 
strat i tego, co zastali na te
renie byłej NRD. „Mam na
dzieję, że wiele zaginionych 
polskich zabytków odnaj
dzie się właśnie tam” - do- 
daje W. Kowalski.
Mówiąc o sprawach 
wschodnich prosimy pełno
mocnika rządu RP - choć 
zdajemy sobie sprawę, że 
prowadzi rozmowy na wy
sokich szczeblach państwo
wych - o wyjaśnienie niepo
kojących informacji napły
wających z Ukrainy o likwi
dowaniu polskich zabyt
ków. W numerze 3, 1992, 
zamieściliśmy artykuł pt. 
Gdzie jest pomnik? o na
grobnym pomniku gen. 
Dwernickiego w kościele 
karmelitów we Lwowie. 
Nagrobek ten zniknął po 
objęciu kościoła przez uni
cki zakon ojców studytów, 
którzy obecnie twierdzą, że 
go w ogóle nie widzieli. 
„Jest to sprawa dla miejsco
wej prokuratury, którą 
może do niej zgłosić - jak 
myślę - polski konsulat we 
Lwowie. Przecież także na 
Ukrainie działa prawo 

chroniące zabytki! Sądzę 
natomiast, że na takie czy 
podobne wypadki nie po
winniśmy reagować zbyt e- 
mocjonalnie. Są to - i za
pewne będą - sprawy bar
dzo delikatne, które muszą 
być rozwiązywane drogą 
negocjacji, aby nie zburzyć 
w zarodku porozumienia 
budowanego dzisiaj przez 
nasze narody.”
Młode państwo ukraińskie 
znajduje się obecnie w trud
nym okresie tworzenia nie
podległości. Jest to olbrzy
mi obszar z ogromną liczbą 
zabytków. Polska ofiarowa
ła pomoc przy ich ewiden
cjonowaniu i ochronie. W 
tym wypadku rzeczywiście 
możemy działać tylko 
wspólnie, między innymi 
dlatego, żeby uniknąć nie
potrzebnych zadrażnień.
Działalność pełnomocnika 
jest bardzo trtidna - tak na 
Wschodzie, jak i na Zacho
dzie. Trzeba tu bowiem nie 
tylko znać międzynarodo
we prawo - także prawne 
przepisy każdego kraju - 
ale przede wszystkim być 
znakomitym dyplomatą. 
Życzymy powodzenia!

Pełnomocnik rządu ds. polskiego dziedzic
twa kulturalnego za granicą (00-950 War
szawa, Krakowskie Przedmieście 15/17, 
skrytka pocztowa P-34) zwraca się do 
wszystkich miłośników sztuki i osób zain
teresowanych o pomoc przy sporządzaniu 
inwentarza naszych strat wojennych. Bę
dzie on obejmował nie tylko listę zagrabio
nych dzieł sztuki, ale również tych, które w 
wyniku działań wojennych uległy całkowi
temu zniszczeniu. Jeśli posiadacie Państwo 
jakiekolwiek informacje o zaginionych 
dobrach kultury, napiszcie pod podany wy
żej adres.
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Fortyfikacja 
nowożytna (8)

Po utracie niepodległości przez 
prawie 150 lat, z wyjątkiem 
krótkiego okresu Powstania 
Listopadowego, na naszych 
ziemiach nie wznosiliśmy pol
skich fortyfikacji. Nawet twier
dze budowane w okresie nie
podległego Księstwa Warsza
wskiego przy ścisłym powiąza
niu z Cesarstwem Francuskim 
Napoleona - były francusko- 
polskie.
Najwcześniej na naszych tere
nach wznosili twierdze Prusa
cy. Dynamicznie rozwijało się 
wtedy Królestwo Pruskie po
wstałe w 1701 r. Fryderyk 11 
Wielki znacznie poszerzył je 
terytorialnie i umocnił w duchu 
„światłego absolutyzmu”, za
bezpieczając również nowe te
reny przez modernizację istnie
jących i budowę nowych 
twierdz. Na polskich ziemiach 
był to przede wszystkim szyb
ko realizowany system obrony 
od strony Austrii, z którą Prusy 
zrazu rywalizowały, ale w 1792 
r. przeprowadziły już wspólną 
wyprawę przeciwko rewolucyj
nej Francji. Wznoszono rów
nież twierdze od strony Rosji 
(raczej za czasów następców 
Fryderyka II), której Prusy nie 
ufały i nawet inspirowały prze
ciwko niej zbliżenia z Polską, 
co nie przeszkodziło w rozbio
rach (pierwszy z inicjatywy 
Prus). Dochodziło do tego u- 
mocnienie portów, ale już nie 
tak kluczowych, wobec słabną
cego zagrożenia szwedzkiego. 
Dzięki badaniom Jerzego Stan
kiewicza, później Krzysztofa 
Biskupa i Marii Lewickiej Cem- 
py mamy polskie opracowania 
dotyczące tych fortyfikacji.
W 1742 r., jeszcze przed zabo
rami, po opanowaniu już 
wcześniej przez Polskę utraco
nego Śląska, Prusacy przystą
pili do modernizacji i rozbudo
wy twierdz: we Wrocławiu, 
Koźlu, Brzegu, Nysie, Kłodzku, 
Świdnicy i Głogowie. Wznieśli 
również dwie nowoczesne 
twierdze: w Srebrnej Górze i u 
ujścia Nysy Kłodzkiej pod Sko- 
rogoszczą. W środkowym bie
gu Odry znajdowała się silna, 
położona w rozlewiskach rzeki 
Twierdza Kostrzyń, stale ro

zbudowywana i unowocześnia
na; skasowano wtedy Twierdzę 
Drezdenko. Na Pomorzu Za
chodnim na początku XVIII w. 
opanowano modernizowaną 
Twierdzę Szczecin. Skasowano 
związaną z nią Twierdzę Dąbie 
i zmodernizowano umocnienia 
Dziwnowa i Świnoujścia, rów
nież Twierdzy Kołobrzeskiej, 
kasując przy tym Stare Draw
sko.
W ramach rozbiorów Polski 
Prusy uzyskały ciągle moderni
zowaną, potężną Twierdzę 
Gdańską i kontynuowały ro
zbudowę jej umocnień w stro
nę morza. Skasowano przy tym 
już niepotrzebną Twierdzę El
bląg. Na Pomorzu założono 
nową, bardzo interesującą 
twierdzę pod Grudziądzem. W 
czasie krótkiego władania 
Warszawą nie udało się już 
zrealizować projektu ufortyfi
kowania Pragi, jak również 
bardzo interesującego fortu na 
Bródnie. Prawdopodobnie Pru
sacy nie zdążyli też usypać pla
nowanych szańców pod Wy
szogrodem, zrealizowali nato
miast część zamierzeń wznie
sienia nowej Twierdzy Łęczy
ca.
W XVIII w. w Prusach wystę
powała fortyfikacja zwana sta- 
ropruską. W jej ramach od 
schyłku XVII w. do około 1720 
r. fortyfikacje rozwijały się naj
częściej pod wpływem inżynie
rów francuskich. W następnym 
okresie zdominował je pozo
stający od 1715 r. w służbie 
króla pruskiego, niezwykle uta
lentowany inżynier wojskowy i 
architekt Gerhard Cornelius 
Walrave, Holender, podlegają
cy zapewne silnym wpływom 
francuskim. Wykorzystując 
doskonałą znajomość francu
skiej szkoły fortyfikacyjnej 
oraz teoretyków holenderskich 
i włoskich rozwinął on orygina
lny własny system. Na tych te
renach pracował przy projek
towaniu rozbudowy lub budo
wy fortyfikacji w Szczecinie, 
Koźlu, Brzegu, Nysie, Kłodzku, 
Świdnicy, pod Skorogoszczą i 
w Głogowie. Oskarżony nie
słusznie o zdradę stanu i nadu
życia, osadzony bez procesu w

1748 r. w Twierdzy Magdebur
skiej, umarł w 1773 r. Podsta
wowe elementy systemu Wal- 
ravego - to forty oddalone od 
głównego obwodu, nieraz jesz
cze dość bliskie, podobnie jak 
lunety; obok tradycyjnego u- 
kształtowania w formie raweli- 

nów i dzieł rogowych występo
wał narys gwiaździsto-klesz- 
czowy (Fort Prusy w Szczeci
nie, Świdnica), charaktery
styczny dla Walravego narys 
kleszczowy (np. Koźle), rów
nież tzw. narys moguncko-wiir- 
zburski, pośredni między formą
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1 Fortyfikacje Szczecina w pierwszej połowie XVIII w,: 1 - gwiażdzisto-klesz- 
czowy Fort Prusy, 2 - Fort Wilhelma (jakby niekonwencjonalna korona), 3 - 
Fort Leopolda, rodzaj kleszczowego, rozbudowanego dzieła rogowego
2. Fort Owczej Góry w Kłodzku według projektu Walravego z 1743 r.; przy 
narysie kleszczowym występuje centralny bastion o narysie moguncko-wur- 
zburskim i charakterystyczna dla fortyfikacji staropruskiej rozbudowa chodni
ków kontrminowych
3. Projekt twierdzy Srebrna Góra z drugiej połowy XVIII w.: D - donżon, wielka 
dziatobitnia, D.K. - dzieło kleszczowe, F.K.- 1- fort kleszczowy pierwszy, F.K.-
2 - fort kleszczowy drugi (nie zrealizowany), F.R.-1 - fort rogowy pierwszy, 
F.R.-2 - fort rogowy drugi, O - fort Ostroróg; twierdza ta świetnie panowała 
nad górzystym terenem i ryglowała przejazd przez przełęcz do Kotliny Kłodz
kiej
4. Schematyczna rekonstrukcja J.Stankiewicza Twierdzy Grudziądz według 
stanu z pierwszej połowy XIX w.: D - donżon, K - kleszcze. B - bramy, M - 
magazyn, I-V - detaszowane bastiony, N - nożyce, R - raweliny, 1-8 - lunety, 
S - stoniczoło, DR - właściwe dzieło rogowe, O - odcinki obrony, LK - linia 
komunikacyjna, SKL - szaniec Kępy Lubieńskiej, LG - luneta górna, LKZ - 
luneta krzyżowa, LD - luneta dolna
5. Reduta wieżowa typu Wieży Montalemberta kołobrzeskiego fortu nadmor
skiego na rysunku z 1834 r.
6. Na górze - projekt nie zrealizowanego fortu na Bródnie wówczas pod War
szawą, na dole - fort czworoboczny Montalemberta według Wagnera 

(wszystkie rys. z niemieckich materiałów archiwalnych publikowanych przez 
J. Stankiewicza „Ze studiów nad fortyfikacjami pruskimi na ziemiach pol
skich ")

bastionu i kleszcza, charaktery
zujący się cofniętymi barkami 
bastionów, równoległymi lub 
prawie równoległymi do czół 
(Fort Owczej Góry w Kłodzku, 
twierdza pod Skorogoszczą). 
Zapewne również Walrave 
rozpowszechnił w fortyfikacji 
pruskiej rozbudowany system 
chodników kontrminowych 
pod stokiem. System Walrave
go prezentowa! bardzo nowo
czesne tendencje rozwoju for
tyfikacji w kierunku elastyczne
go pogłębiania obrony, odcho
dzenia od tradycyjnego narysu 
bastionowego i rewelacyjnie 
wczesnego wprowadzania for
tów; częściowo odpowiadał on 
ideom Montalemberta.

W czasie uwięzienia Walrave
go główny program fortyfiko-

wania kraju został w zasadzie 
zrealizowany i prace ożywiły 
się dopiero w latach sześćdzie
siątych. Wystąpił wtedy nurt 
kontynuacji niektórych konce
pcji Walravego, jak świetnie 
wpisane w ukształtowanie tere
nu forty Twierdzy Srebrna 
Góra (do 1777 r.), pierścień lu
net Twierdzy Koźle (lata o- 
siemdziesiąte) oraz szańce i re
duty ujścia Wisły. Powszechnie 
był wtedy stosowany narys 
kleszczowy. W tym czasie wi
dzimy również nawrót do tra
dycyjnego narysu bastionowe
go (Wrocław, ale i niektóre 
dzieła w Srebrnej Górze, Gru
dziądzu. Wyszogrodzie i Łę
czycy). Pojawiło się również 
nawiązanie do form holender
skich z XVII w. (Nysa). Wystą-
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pił ponadto wpływ starych i no
wych tendencji szkół francu
skich. Twierdza Grudziądz - to 
nawiązanie do detaszowanych 
bastionów drugiego i trzeciego 
systemu Vaubana. Natomiast w 
forcie broniącym wejścia do 
portu w Kołobrzegu wprowa
dzono czterokondygnacjową 
działobitnię na planie okręgu, 
bardzo przypominającą Wieżę 
Montalemberta. Tej idei odpo
wiada również centralna dzia- 
łobitnia Twierdzy Srebrna 
Góra, a zaprojektowany około 
1800 r. fort na Bródnie w rejo
nie warszawskiej Pragi prawie

dokładnie odpowiada, i to z ka- 
ponierami, rysunkowi fortu 
Montalemberta, tylko bez cen
tralnej działobitni. Jak zatem 
widzimy, ten częściowo eklek
tyczny okres drugiej połowy 
XVIII w. w fortyfikacji staro- 
pruskiej również był bardzo in
teresujący, z nawiązaniami na
wet do rewelacyjnie nowoczes
nego Montalemberta, odrzuco
nego jeszcze w jego ojczyźnie, 
zafascynowanej Vaubanem, 
którego replikę też tu wprowa
dzono (Grudziądz).

Andrzej Gruszecki

W Korytnicy 
na Podlasiu

cztery folwarki. Najbardziej 
zasłużonymi właścicielami Ko
rytnicy byli hrabiowie Ronikie- 
rowie (1856-1873), którzy zało
żyli tu wytwórnię sera śmietan
kowego oraz Tymoteusz Łu- 
niewski (1847-1905), który na
był Korytnicę w 1874 r. Ten 
wybitny praktyk i pisarz rolni
czy współpracował z wieloma 
pismami i wydawnictwami. \y 
czasie jego zarządzania Koryt
nicą majątek liczył około 2500 
mórg, z tego 1084 gruntów or
nych, 454 łąk i 550 lasów. Nie 
była to - jak na ówczesne sto
sunki - wielka posiadłość ziem
ska. Luniewski bardzo szybko 
doprowadził do ugody z włoś
cianami, realizując uczciwie zo
bowiązania serwitutowe wobec 
wsi. Wielkie sukcesy osiągnął 
jako gospodarz i rolnik: rozwi
nął wytwórnię sera „ronikiero- 
wskiego”, wysyłając go m.in. do 
Wrocławia i Odessy, wybudo
wał olejarnię i gorzelnię, zało
żył plantację wierzby koszy
karskiej, cegielnię, meliorował 
łąki. Szczególne sukcesy zano
tował w uprawie kartofli róż
nych odmian (drukowany cen

Piękne karty przeszłości i zaby
tki sprawiają, że przy okazji 
wycieczki do zamku i muzeum 
w Liwie czy bogatego we 
wspaniałe kościoły Węgrowa 
warto zajrzeć do Korytnicy - 
niegdyś siedziby starostwa, dziś 
jednej z gmin województwa 
siedleckiego, położonej w byłej 
ziemi liwskiej, około 10 km na 
zachód od Węgrowa. Na pod
stawie zachowanych źródeł po
czątki wsi i parafii korytnickiej 
(diecezja płocka) należy od
nieść do XIV w. W XV w. Ko
rytnica została podniesiona do 

rangi starostwa podporządko
wanego starostwu liwskiemu, 
stając się po wygaśnięciu linii 
książąt mazowieckich posiad
łością królewską jako oddziel
ne starostwo niegrodowe. Brak 
źródeł nie pozwala na dokład
niejsze określenie zerwania 
zależności administracyjnej 
starostwa korytnickiego od 
Liwa. Nastąpiło to po 1564 r., 
gdyż lustracja starostwa li
wskiego z tego roku wspomina 
o przynależności Korytnicy do 
Liwa. Do dóbr królewskich 
Korytnica należało sześć wsi i 

nik plantacji korytnickiej wy
mieniał 28 gatunków kartofli 
fabrycznych, 38 stołowych i 34 
pastewnych). Luniewski sam 
konstruował maszyny rolnicze, 
a za prezentowane na wysta
wach płody rolne i okazy hodo
wlane uzyskał wiele medali, na
gród i wyróżnień. Prowadził 
też stację meteorologiczną.

Stałym bywalcem Korytnicy 
był Zygmunt Gloger, jego naj
bliższy przyjaciel, od którego 
Luniewski „zaraził się” historią 
i archeologią, odwiedzali go 

m.in. Michał Elwiro Andriolli, 
Michał Rawita Wilanowski, 
Klemens Junosza Szaniawski. 
Rzeźbiarz Konstanty Laszczka 
w 1899 r. sporządził popiersie 
żony Luniewskiego - Marii z 
Boglewskich (Muzeum Naro
dowe w Warszawie), a uczeń 
Gersona malarz Jan Olszewski 
w jego pamiętniku pozostawi! 
rysunki dworu i kościoła w Ko
rytnicy. Do przyjaciół Lunie
wskiego zaliczali się m.in. Bole
sław Prus, Kajetan Kraszewski 
z Romanowa (brat Józefa Igna
cego) i August Cieszkowski z 
Suchej.

W 1902 r. coraz bardziej podu
padający na zdrowiu Luniewski 
sprzedał Korytnicę Teodorowi 
Holder-Eggerowi. Również 
nowy właściciel należał do wy
bijających się działaczy rolni
czych i od 1916 r. stał na czele 
Rady Opiekuńczej powiatu wę
growskiego. Od śmierci T. Hol- 
der-Eggera w 1929 r. zajęta 
działalnością publiczną jego 
żona niewiele czasu poświęcała 
majątkowi, prowadząc syste
matyczną jego parcelację. Po 
śmierci Marii Holder-Eggero- 
wej w myśl jej testamentu 
resztki folwarku (18 ha w Ko
rytnicy i 550 morgów pod na
zwą Korytnica-Luniewo odda
nych w dzierżawę) przejęli suk
cesorzy, a po drugiej wojnie 
światowej folwark został roz
parcelowany.

Po wielowiekowej historii w 
Korytnicy pozostało niewiele 
zabytków, niemniej jednak 
godne uwagi są trzy obiekty z 
XIX w.: kościół, cmentarz i 
resztki parku dwor’skiego z 
dworem wzniesionym przez T. 
Luniewskiego. Do 1880 r. znaj
dowały się tu kościoły drewnia
ne. W 1880 r. wzniesiono muro
wany, neoklasycystyczny, trój- 
nawowy kościół Św. Wa
wrzyńca, według projektu Bo
lesława Podczaszyńskiego, u- 
kończony przez Bronisława 
Zochowskiego. Budowę nadzo
rował majster murarski Paweł 
Jakobi z Białegostoku. Dla ze
brania środków finansowych i 
organizacji robót zawiązał się 
specjalny komitet, na czele któ
rego stanął właściciel Turny 
Wacław Popiel. W skład komi
tetu weszli okoliczni ziemianie 
(m.in. T. Luniewski, który wya
sygnował na cel budowy pra
wie 4 tysiące rubli materiałem i 
gotówką), drobna szlachta, 
chłopi z Korytnicy i wsi należą-
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1 Rysunki dworu i kościota w Korytnicy wykonane przez Jana Olszewskiego i 
znajdujące się w pamiętniku Tymoteusza Łuniewskiego
2. Ołtarz główny kościota
3. Cmentarz w Korytnicy: nagrobek Olusi Holder-Eggerówny z 1908 r.

(zdjęcia: Cezary Ostas)

2

cych do parafii. Z zachowanych 
akt komitetu wynika, że poło
wa jego członków nie umiała 
się nawet podpisać. Jednak to 
właśnie dzięki pracy i drobnym 
datkom Jaczewskich, Górskich, 
Lipków, Sulichów i innych 
świątynia mogła powstać. Na 
poświęcenie kościoła 11 wrześ
nia 1880 r. przybył biskup wło- 
cławsko-kujawski Wincenty 
Popiel, naczelnik powiatu i kil
ka tysięcy ludzi. Władze i du
chowieństwo podejmował Łu- 
niewski w swoim dworze, a dla 
kościoła ufundował w 1895 r. 
dodatkowo ambonę.
W kościele zachowało się kilka 
zabytków godnych odnotowa
nia: tabernakulum rokokowe z 
około połowy XVIII w., obrazy 
śś. Łukasza i Jana z pierwszej 
połowy XIX w., obraz św. Ma
rii Magdaleny namalowany 
przez Józefę Ronikier w 1874 r., 
monstrancja barokowa z końca 
XVII w. z figurkami aniołków 

na ramionach i wieńcem ema
liowanych kwiatów w glorii, 
kilka sprzętów liturgicznych i 
szat z XV1II-XIX w. Na uwagę 
zasługują tablice epitafijne ro
dziny Luniewskich oraz księdza 
Jana Radomyskiego, z medalio
nem odlanym z brązu przedsta
wiającym popiersie zmarłego 
(według projektu Konstantego 
Laszczki), pod którym znajduje 
się inskrypcja na marmurowej 
tablicy. Całość ujęto w marmu
rową, zdobioną gładkimi kolu
mienkami, prostokątną ramę 
zwieńczoną półkoliście. W ar
chiwum parafialnym zachowa
ły się księgi urodzin, małżeństw 
i zgonów od stycznia 1657 r., 
niemal w komplecie prezentują 
się księgi z XVIII-XIX w.
Najcenniejszym z zachowa
nych nagrobków cmentarza w 
Korytnicy jest pomnik Olusi 
Holder-Eggerówny, córki Ma
rii i Teodora, zmarłej 7 paź
dziernika 1908 r. w wieku 15 lat.
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Pomnik ma kwadratowy cokół 
z czarnego, polerowanego ka
mienia, na nim ustawiono peł
ną, wolno stojącą, kutą w bia
łym marmurze rzeźbę Anioła 
Śmierci. Ten najwartościowszy 
pod względem artystycznym w 
województwie siedleckim 
pomnik został wykonany w 
pracowni kamieniarskiej J. 
Norblina i S. Bartmańskiego w 
Warszawie. Nie sygnowaną 
rzeźbę wykonał prawdopodob
nie Bartłomiej Mazurek. Cenny 
ze względów historyczno-arty- 
stycznych jest nagrobek rodzi
ny Sobieskich, wykonany z żeli
wa, poddany gruntownej kon
serwacji w latach 1984-1985. 
Neogotycki nagrobek z 1854 r. 
należy do najstarszych żeliw
nych obiektów tego typu na te
renie województwa. Są tu rów
nież pomniki nagrobne hra
biów Ronikierów Adama i A- 
dama Michała (1852-1871). 
Przy bramie cmentarza znajdu
je się brązowa tablica pamiąt
kowa ku czci poległych w woj
nie 1920 r. Warto by tablicą 
zainteresowały się bliżej lokal
ne władze, gdyż nosi wyraźne 
ślady skutków wandalizmu.

Niewiele pozostało z pięknego 
niegdyś założenia dworskiego 
w Korytnicy. Do modrzewio
wego dworku z XVIII w. T. Łu- 
niewski dobudował w latach 
1895-1896 murowany, piętro
wy dwór. We wschodnim rogu 
piwnicy w środkowej ścianie 
dworu zamurował wówczas 
puszkę z aktem poświęcenia 
fundamentów. W rok później 
doprowadził wodę i założył ka
nalizację. Obecnie drewniany 
dworek już nie istnieje, zaś we 
dworze murowanym nie zacho
wały się żadne elementy wy
stroju wnętrza. Znalazł w nim 
pomieszczenie zakład produ
kujący meble. Na uwagę zasłu
guje jedynie ciekawie prezentu
jący się szczyt z niewielkim ta
rasem wspartym na murowa
nym ganku. Dwór i resztki par
ku stanowią dziś własność pry
watną. Natomiast bogate archi
wum Tymoteusza Łuniewskie- 
go znalazło się w zbiorach Ar
chiwum Głównego Akt Daw
nych w Warszawie, Ossolineum 
we Wrocławiu (m.in. dwutomo
wy pamiętnik z wpisami gości 
odwiedzających Łuniewskiego) 
i Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie.

Arkadiusz Kołodziejczyk

Akcja ogrody

W rękach
ogrodników

Klasycystyczny pałac w Passie 
w pobliżu Błonia, zbudowany 
w latach 1830-1835 dla Ludwi
ka Halperta według projektu 
Adolfa Schucha (?), należał po
tem do Zyberk-Platerów, a do 
1944 r. do Jasińskich i jak wiele 
innych tego rodzaju obiektów - 
popadł w ruinę. Od kilkudzie
sięciu lat gospodarzem zespołu 
składającego się z pałacu, za
budowań folwarcznych i parku 
angielskiego jest Państwowa 
Stacja Hodowli Roślin Ogrod
niczych. Na szczęście pałac, o- 
zdobiony pięknym portykiem z 
kolumnami jońskimi i zwień

czonym tympanonem od strony 
parku, poddano ostatnio grun
townemu remontowi.

Natomiast obraz przysłowio
wej „nędzy i rozpaczy” przed
stawia park. Przed bramą od 
strony Błonia, po obydwu stro
nach drogi do pałacu stoją 
koszmarne, standardowe bloki 
mieszkalne pracowników sta

1. Pałac w Passie z lat 1830-1835
2. „Zabudowa” parku angielskiego

(zdjęcia: Tomasz Kowalik)

cji. Brama ledwie wisi na za
wiasach, słupy wypacykowane 
przez „kibiców” piłkarskich. A- 
leja od bramy wiedzie przez 
park pełen dorodnych, starych 
drzew. Kilkadziesiąt z nich o- 
znakowano tabliczkami „pom
nik przyrody - prawem chro
niony”, a są to m.in. kasztanow
ce, dęby, topole, modrzewie, 
klony, graby. Większość ma w 
obwodzie ponad 4 m.

Tuż za bramą pośród starych 
drzew zbudowano osadnik 
ścieków czy też prymitywną o- 
czyszczalnię. Jest to obecnie 
siedlisko chwastów i cuchną
cych wyziewów. Ścieki praw
dopodobnie spuszczane są do 
przepływającej kilkadziesiąt 
metrów dalej, ograniczającej 
teren pałacu i parku Utraty, 
która i tak jest jednym wielkim 
ściekiem. W parku znajduje się 
także staw, który zawalony jest 
połamanymi konarami drzew, 
złomem, starymi oponami i - 
jak płynąca opodal rzeka - po 
prostu cuchnie. Zdziczały park 
zarastają sięgające ramion do
rosłego człowieka pokrzywy, 
łopian, bluszcz i jeżyny.

Obrazu dewastacji dopełniają 
szopy, kurniki, składowiska po
łamanych desek, rozrzucone 
odpady, stare meble, butelki,, 
makulatura. Alejek od dawna 
tu już po prostu nie ma. Panuje 
iście polski bałagan, niedbals
two i śmieci. Przez część fol
warczną można przejść, ale od
radzam taką wycieczkę, chyba, 
że ktoś nie jest wrażliwy na 
grząskie błoto złożone z gnoju, 
resztek kiszonek do karmienia 
bydła, liści itp.

Wiele wskazuje na to, że po re
moncie pałacu nie starczyło 
środków na pielęgnację parku. 
Starodrzew marnieje, a tablicz
ki nie chronią pomników przy
rody. A może po prostu nikt nie 
przewidywał pielęgnacji parku 
w tym stuleciu? Podkreślamy, 
że gospodarują tu ludzie zaj
mujący się... roślinami ogrodni
czymi.

Tomasz Kowalik
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Welcome 
little stranger

(fot. Stanisław Jablonski)

Poduszeczka o wymiarach o- 
koło 20x20 cm, mocno wypcha
na (nie wiadomo czym), pokry
ta jest zniszczonym jedwabiem 
naturalnym, dziś barwy brud- 
nokremowej, i wykończona de
likatną frędzlą. Wierzch podu
szki w górnej części zawiera 
geometryczny wzór dekoracyj
ny, pod nim znajduje się napis 
w języku angielskim: WELCO
ME LITTLE STRANGER 
1827 („Witaj mały przybyszu’’). 
Tło wypełnione jest motywem, 
a każdy jego element składa się 
z trzech szpileczek.
Powierzchowne oględziny se
tek szpileczek tworzących 
wzór dekoracyjny w połącze
niu z datą „1827” - wprawiają 
w zdumienie. Nawet silna lupa 
binokularowa nie pozwala wy
kryć skutków korozji - główki 
szpilek są tylko lekko matowe. 
Natychmiast nasuwa się pyta

nie: z jakiego metalu czy stopu 
robiono szpilki na początku u- 
biegłego wieku? Przyłożony do 
szpileczki magnes wykazuje, że 
jest niemagnetyczna, co wyklu
cza obecność stali i niklu w 
rdzeniu. Znając z doświadcze
nia stan powierzchni srebra ek
sponowanego zaledwie kilka 
lat w warunkach domowych, e- 
liminuję także ten metal jako 
surowiec. Z kolei cyna i jej sto
py z ołowiem lub cynkiem nie 
zapewniłyby szpilce takiej 
twardości i sztywności. Dopie
ro przeprowadzona jakościo
wa mikroanaliza chemiczna 
wyjaśniła tajemnicę materiału, 
z którego wykonano szpileczki. 
Zrobiono je ze stopu o dużej 
zawartości miedzi, niklu i cynku 
z dodatkiem cyny i żelaza.
Z dostępnej literatury można 
się dowiedzieć, że tego typu 
stopy, zwane argentan, znane 

były od wieków i stosowane 
m.in. do wyrobu galanterii i 
zdobnictwa. W zależności od 
kraju pochodzenia stopy ar
gentan miały różne składy, np. 
chińskie - 40% miedzi, 18% ni
klu, 25% cynku oraz domieszki 
cyny i żelaza, angielskie - 63% 
miedzi, 20% niklu, 17% cynku i 
takie same domieszki, itd. Do
piero ilościowa analiza stopu 
mogłaby rzucić światło na po
chodzenie szpileczek i potwier
dzić lub obalić przekaz rodzin

ny mówiący o miejscu powsta
nia poduszeczki. Niestety, o- 
becna jej właścicielka nie zgo
dziła się na zniszczenie ani jed
nej szpileczki.
A teraz wyjaśnijmy do czego 
służyła ta poduszka. Otóż zo
stała ona wykonana - jak prze
kazuje tradycja rodzinna obec
nej właścicielki przedmiotu - 
jako prezent dla oczekiwanego 
dziecka (napis: „Witaj mały 
przybyszu”). Dzieckiem tym 
była Elżbieta Farndell z domu 
Fleming, która przybyła ze 
Szkocji do Polski i tu zmarła w 
październiku 1899 r.; pochowa
na jest na cmentarzu ewange
licko-reformowanym w War
szawie.

Stefan Sękowski

Stoewer

Czerwony double deck-bus, 
bez którego nie można sobie 
wyobrazić londyńskiej ulicy, 
ma rodowód sięgający również 
Szczecina. Wśród pierwszych 
„piętrusów” było około 200 
sprowadzonych nad Tamizę ze 
szczecińskiej fabryki braci 
Stoewer.
Ta nieduża firma, która w ciągu 
45 lat istnienia wykonała nie 
więcej niż 50 tysięcy pojazdów, 
należała do europejskiej elity 
producentów samochodów. 
Renomę zawdzięczała wyso
kiej jakości wyrobów, szybkie
mu przyswajaniu nowości po
stępu technicznego, licznym 
sukcesom sportowym, elegan
cji nadwozi. Do dziś zachowało 
się na świecie około 100 Stoe- 
werów i są one zaliczane do 
prawdziwych rarytasów kolek
cjonerskich.
W 1896 r. Bernhard Stoewer, 
rzutki przemysłowiec szczeciń
ski produkujący maszyny do 
szycia i rowery, uruchomił 
nową fabrykę obrabiarek oraz 
części zamiennych do swych 
wyrobów. Synowie właściciela, 
Emil i Bernhard junior, skon
struowali w latach 1898-1899 

trzy próbne „samojazdy”. We
hikuły wzbudziły zainteresowa
nie i perspektywa dobrej ko
niunktury przesądziła o nowej 
specjalizacji fabryki. W 1899 r. 
Stoewer senior przekazał ją sy
nom i zakłady otrzymały na
zwę „Gebruder Stoewer, Fa- 
brik fur Motorfahrzeuge und 
Fahrradbestanteile”.
Firma, stanowiąca początkowo 
własność braci Stoewer, w 1916 
r. została przekształcona w 
spółkę, której akcjonariuszami 
byli wyłącznie członkowie ro
dziny. W 1929 r. większą część 
akcji zagrożonego bankruc
twem przedsiębiorstwa przeję
ła rada miejska Szczecina. Jej 
wpływ na zakłady był jednak 
krótkotrwały, gdyż po objęciu 
władzy przez hitlerowców fak
tycznym zarządcą stał się, jako 
przewodniczący od 1935 r. rady 
nadzorczej, sam Franz Schwe- 
de-Koburg, w jednej osobie 
gauleiter NSDAP i nadprezy- 
dent prowincji pomorskiej.
Fabryka samochodów „Stoe
wer” szybko osiągnęła mocną 
pozycję i mimo silnej konku
rencji do końca pierwszej woj
ny światowej prosperowała tak
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korzystnie, że zamierzano 
przenieść ją na teren o po
wierzchni dziesięciokrotnie 
większej. Czynnikiem sprzyja
jącym pomyślnemu rozwojowi 
była trafnie obrana specjaliza
cja, obejmująca samochody u- 
żytkowe o dużej jak na owe 
czasy nośności 3-5 ton. Budo
wane w długich seriach, zapew
niały wysoką opłacalność pro
dukcji.
Dochody pozwalały na finan
sowanie produkcji aut osobo
wych, nie zawsze rentownej ze 
względu na szczególne aspira
cje braci Stoewer. Byli oni bo
wiem przemysłowcami mający
mi na względzie nie tylko zyski. 
Pretendowali do zajęcia zna
czącej pozycji w całym świecie 
automobilowym, jaką można 
było uzyskać oferując wyróż
niające się budową, elegancją i 
sukcesami sportowymi samo
chody osobowe.

Już w 1902 r. szczecińska firma 
zwróciła na siebie uwagę pre
zentując jedno z pierwszych w 
Europie aut czterocylindro- 
wych. Podobnie awangardowy 
był sześciocylindrowy typ P6 z 
1906 r. Obydwa auta jako bar
dzo drogie nie znalazły więcej 
niż po 10 nabywców. Były defi
cytowe, ale wprowadzały mar
kę Stoewer do światowej elity 
producentów. Spośród 19 ty
pów samochodów osobowych 
zaoferowanych do 1914 r., tyl
ko osiem wykonano w seriach 
o opłacalnej długości. Ale zyski 
ze sprzedaży ciężarówek, auto
busów i nie skarosowanych 
podwozi użytkowych rekom
pensowały straty.

Sytuacja powojenna okazała 
się bardzo niekorzystna. Posta
nowienia traktatu wersalskiego 
przekreśliły rachuby na zamó
wienia wojskowe. Wyprzedaż 
demobilu wydatnie zmniejszyła 
popyt na ciężarówki i w Szcze
cinie zrezygnowano z ich pro
dukcji. Kryzys trwający do 
1925 r. potęgował trudności na 
rynku. Zmiany strukturalne w 
przemyśle motoryzacyjnym 
sprawiły, że firma Stoewer spa
dła z pozycji średnich do rzędu 
małych producentów. A dla ta
kich były tylko dwa racjonalne 
wyjścia - albo przestawić się na 
jakąkolwiek produkcję gwa
rantującą zbyt i dochód, albo 
stowarzyszyć się z silniejszym 
partnerem. Ale bracia Stoewer 
nie zamierzali zrezygnować z 
niezależności, ani nie chcieli 
wyrzec się produkcji wpraw
dzie deficytowej, lecz przydają
cej prestiżu.
W latach 1919-1927 skierowa
no do produkcji 14 nowych ty
pów aut cztero- i sześciocylind- 
rowych, o pojemności skoko

wej silników od 1,6 do 11,0 (!) I i 
mocy od 24 do 120 KM. 
Wszystkie modele cechowały 
się udanym połączeniem 
sprawdzonych w praktyce roz
wiązań i trafnie dobranych no
wości technicznych. „Ubierane” 
były we własnej nadwozowni w 
karoserie klasycznie wytworne 
lub awangardowe. Wszystkie 
auta były jednak zbyt drogie, 
jak na swą kategorię. Na wygó
rowaną cenę wpływała wielka 
dokładność wykonania, wyma
gająca drogiej technologii i ro
bocizny. Klientela, mając do 
wyboru samochody tej samej 
kategorii, na ogół wołała po
jazd mniej doskonały, ale tań
szy.
W 1927 r. bracia Stoewer zde
cydowali się na wykonywanie 
aut wyłącznie ośmiocylindro- 
wych. Była pełnia „szalonych 
lat dwudziestych”. Wydawało 
się, że świat po uporaniu się z 
powojennymi perturbacjami 
wkroczył w erę niezmącenie 
postępującej pomyślności. Z 
prosperity korzystały sfery gos
podarcze, elita kulturalna i ar
tystyczna, aferzyści i gangste
rzy. Ten świat nie mógł egzy
stować bez luksusowego samo
chodu, a samochód nie był luk
susowy, jeśli nie miał silnika co 
najmniej ośmiocylindrowego. 
W latach 1928-1930 Stoewer 
wprowadził na rynek 6 typów 
tej kategorii o pojemności sko
kowej od 2 do 5 1 i mocy 45-100 
KM. Wydawało się, że firma 
znalazła wreszcie właściwy dla 
swych aspiracji i możliwości 
rodzaj auta. Jednak wielki kry
zys zapoczątkowany w 1929 r. i 
silna konkurencja w tej klasie 
spowodowały, że zdolność pro
dukcyjna fabryki nie była wy
korzystana nawet w połowie i 
w latach 1928-1935 zakłady o- 
puściło 2274 „ósemek”.
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stycznie spadał. Rada nadzor
cza spółki obwiniła Emila Stoe- 
wera o nietrafną ofertę rynko
wą i w końcu 1932 r. musiał o- 
puścić fabrykę. Jego brat pozo
stał jeszcze do 1935 r., kiedy 
wraz z synem Jurgenem, też in
żynierem, przeszedł do zakła
dów Opel.
Zakończył się rodzinny roz
dział w historii firmy, a wraz z 
nim budowanie samochodów 
zwracających uwagę indywi
dualnością konstrukcji i kształ
tów. Coraz większą część pro
dukcji zaczęły stanowić dosta
wy dla wojska i formacji poli
cyjnych, głównie lekkie pojaz
dy terenowe, zwane „Kubelsit- 
zwagen”. Po raz pierwszy sięg
nięto po licencję. I tak powstał 
typ Greif Junior, dla którego 
wzorem była Tatra 57. Ostatnie 
dwa modele własnej konstruk
cji: „Sedina” (2,5 1) i autostrado
wa „Arkona” (3,6 1), poprawne 
pod względem technicznym, 
pozbawione były indywidual
ności, do której zdawała się zo
bowiązywać uzyskana w po
przednich dziesięcioleciach re
noma związana ze znakiem fir
mowym gryfa.
Od 1941 r. szczecińska fabryka 
służyła wyłącznie produkcji 
wojennej. W marcu 1945 r. 
część zakładów przeniesiono 
do Róbel nad jeziorem Miiritz 
w Meklemburgii i tam konty
nuowano produkcję. Pozostałe 
w Szczecinie maszyny i urzą
dzenia oraz zachowany pier
wszy automobil Stoewer z 1899 
r. wojska radzieckie wywiozły 
do ZSRR.
W halach fabrycznych, wypo
sażonych całkowicie od nowa 
przez Państwowe Zakłady 
Przemysłu Motoryzacyjnego 
przystąpiono w maju 1947 r. do 
produkcji części zamiennych 
dla amerykańskich traktorów z 
dostaw UNRRA. W latach 
1957-1965 mieściła się tu 
Szczecińska Fabryka Motocy
kli wykonująca „Junaki”, a na
stępnie Fabryka Mechanizmów 
Samochodowych POIMO. Co 
przyniesie prywatyzacja?

1. Bracia Stoewer w 1929 r.
2 Londyński omnibus z 1906 r.
3. Samochód osobowy typ D3 z 1920 r. - to przykład ekspresjonistycznego 
stylu karoserii występującego w pierwszej połowie lat dwudziestych
4. Samochód osobowy typ D10 - jedno z pierwszych aut seryjnych łączących 
cechy samochodu turystycznego i wyścigowego
5. Polski Stoewer - kabriolet wykonany przez firmę Superba w Parzęczewie, 
prezentowany na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w Po
znaniu w 1929 r.
6. Jedna z czternastu zachowanych „ósemek" - typ P20 Reprasentant
7. Jeden z pierwszych samochodów seryjnych z napędem przednim - typ V5 z 
lat 1931-1932

Dostosowując się do uwarun
kowań kryzysu zakłady skon
struowały w latach 1931-1935 
cztery nowe typy aut kategorii 
„ekonomicznej”. Należały one 
do pionierów napędu przednie
go, a najmniejszy z nich typ V5 
był kreacją na wskroś awan
gardową. Wszystkie modele 
spotkał ten sam los, co po
przednie z lat dwudziestych. Po 
początkowym żywym zaintere
sowaniu klienteli, popyt dra- 

Najbardziej cenione dziś jako 
zabytki „Stoewery” powstały w 
latach, gdy firma permanentnie 
niewypłacalna wobec dostaw
ców nieustannie zagrożona 
była upadłością. Zrodziła je za
tem awangardowa myśl kon
strukcyjna i wiara w wyższość 
tradycyjnych, warsztatowych 
metod wytwarzania nad maso
wą produkcją.

Mieczysław 
Kurzątkowski
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1747 r.) umieszczone na jed
nej z wsuwek.
Na stropie nad parterem w 
trakcie przednim kamieni-Tajemnice

toruńskiej kamienicy
Mimo obszernej wiedzy o 
kulturze i historii Torunia 
wciąż jesteśmy zaskakiwani 
nowymi odkryciami wzbo
gacającymi tę wiedzę. Pod 
koniec 1990 r. w kamienicy 
przy ul. Szerokiej 16, pod
czas prac budowlano-kon- 
serwatorskich wykonywa
nych dla potrzeb PKO 
przez Przedsiębiorstwo Ba
dań i Konserwacji Zabyt
ków „Renbud” zaczęły uka
zywać się belki i deski poli
chromowanego stropu. Z 
odkryciami w tej kamienicy 
konserwatorzy nie wiązali 
wielkich nadziei. Choć bu
dynek ma rodowód gotycki, 
to jednak był wielokrotnie 
przebudowywany. Między 
innymi zmieniano w nim 
poziomy stropów i podziały 
ścian, a wstępne, pobieżne 
badania konserwatorskie 
nie wykazały śladów malar
skiego wystroju wnętrz. 
Tym większe było zasko
czenie, gdy nad parterem 
odsłoniły się pierwsze stro
py pokryte polichromią, 
występujące - jak się oka
zało - we wszystkich trzech 
traktach kamienicy. W dal
szych badaniach odsłonięto 
pod warstwą desek, trzciny 
i narzuconego na to tynku 
równie rozległe stropy nad 
pierwszym i drugim piętrem 
oraz polichromowane belki 

cy, na ciemnej czerwieni tła 
belek namalowano płynną, 
dość mięsistą, szaroniebie- 
ską, stylizowaną wić akantu 
przechodzącą w geometry- 
zującą plecionkę. W orna
ment wkomponowane zo
stały lekko i dobrze malo
wane ptaki, kwiaty i głowy 
ludzkie. Ornament jest nie
zwykle plastyczny przez 
podkreślenie świateł bielą, a 
cieni brązem. Ciągi wsuwek

daje fakt, że mamy do czy
nienia z polichromią nie tyl
ko o dużych walorach arty
stycznych, ale i rozległym 
programie tematycznym.

Dla badaczy historii Toru
nia ważne jest bezsporne 
datowanie stropów na 1747 
r., co zostało napisane na 
jednej z belek, oraz sygna
tura malarza i data (również 

nad traktem środkowym 
obu kondygnacji.
Odkryte stropy zostały zde
montowane i poddane pra
com konserwatorskim. Pra
ce te jeszcze trwają, ale już 
obecnie można stwierdzić, 
że jest to prawdopodobnie 
jedyny zespół jednoro
dnych stylowo stropów w 
kamienicy mieszczańskiej w 
Polsce. Wagi odkryciu do
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1.2. Fragmenty polichromii nad dru
gim piętrem: dziecko w muszli (1) i 
ornament roślinny z ptakiem (2)
3. Scena z życia Jakuba na polichro
mii.stropu nad drugim piętrem

(zdjęcia: Jerzy Wardak)

pokrywa plecionkowy or
nament wstęgowo-cęgowy 
namalowany na ugrowym 
tle, wzbogacony również 
wizerunkami twarzy ludz
kich oraz sylwetkami pta
ków. Z kolei strop nad par
terem traktu tylnego ma 
trzy warstwy. Pierwsza, 
wielobarwna o bogatym or
namencie, współczesna z 
pozostałymi stropami, po
kryta została przemalowa- 
niami w technice olejnej - 
na belkach i deskach na sza
rozielonym tle przebiega 
pas ornamentu rokokowe
go. Podczas któregoś z re
montów naniesiono na tę 
warstwę szarogranatową 
warstwę monochromatycz
ną.
Strop nad pierwszym pię
trem traktu przedniego ma 
najbogatszą dekorację. Na 
główną jego kompozycję 
składa się pięć dużych pły- 
cin ujętych w roślinne, styli
zowane ramy z wolutami, 
wypełnionych scenami ze 
Starego i Nowego Testa
mentu (Adam i Ewa w oto
czeniu zwierząt, ofiara A- 
brahama, Chrystus w dro
dze do Emaus, prorok E- 
liasz karmiony przez kruki, 
Tobiasz prowadzony przez 
archanioła Rafaela). W or
nament stylizowanej wici a-
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Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (6)

kantu namalowanej na 
czerwonobrązowym tle 
wplecione zostały personifi
kacje cnót: Wiary, Nadziei, 
Miłosierdzia i Sprawiedli
wości oraz uosobienia czte
rech kontynentów: Amery
ki, Azji, Europy i Afryki. Na 
tym właśnie stropie znajdu
je się belka z wymalowaną 
datą „1747”. W tylnym trak
cie kamienicy strop podzie
lony był ścianką działową 
na dwa pomieszczenia, a 
malowidła mają tu charak
ter czysto dekoracyjny (wici 
akantu, ptaki, kwiaty, musz
le itp).
Również strop nad drugim 
piętrem przedniego traktu 
pierwotnie podzielono na 
dwa pomieszczenia. W jed
nym z nich osiowy układ 
kompozycji wyodrębniony 
został poprzez napisy, i po
staci - alegorie pór roku 
połączone wicią roślinną. W 
drugim pomieszczeniu oś 
kompozycyjną tworzą ale
goryczne przedstawienia 
czterech temperamentów: 
Melancholik, Flegmatyk, 
Choleryk i Sangwinik. Inny 
strop z tego piętra także 
podzielony był ścianką 
działową na dwie niezależ
ne kompozycje. Na jedną z 
nich składa się pięć umiesz
czonych na osi dużych 
konch muszli, wewnątrz 
których przedstawiono po
stacie dziecięce w różnych 
pozach i z różnymi atrybu
tami. Z obu stron konch 
rozwija się na ciemnym, zie- 

lononiebieskim tle mięsisty, 
bogaty ornament roślinny 
łączący się z plecionką, a 
pośród tego kosze pełne 
kwiatów, barwne, egzotycz
ne ptaki, głowy gryfów, 
podwieszone draperie, bu
kiety kwiatów itp. Na jed
nej z konch muszli, na sza
cie dziecka widoczna jest 
jedyna jak dotąd w Toruniu 
sygnatura malarza: F.W. Si- 
dow (?) pinxit 1747. Na osi 
drugiej części stropu, na 
brązowożóltym tle znajdu
ją się trzy sceny z życia Ja
kuba. Są to drobiazgowo 
namalowane przedstawie
nia z rozbudowanym szta
fażem w bogatych, roślin- 
no-geometrycznych ra
mach. I tu z obu stron roz
wija się pas ornamentu z 
wplecionymi ptakami, syre
nami, pękami kwiatów i o- 
woców.
Odkryciu w kamienicy przy 
ul. Szerokiej 16 w Toruniu 
tak dobrze zachowanego, 
tak bogatego malarsko i 
programowo zespołu stro
pów jest dużym wydarze
niem zarówno dla teorety
ków wiedzy o historii ka
mienic mieszczańskich z 
XVIII w., jak i dla konse
rwatorów zabytków wyko
nujących prace renowacyj
ne.

Anna
Bystroń-Kwiatkowska

Alina Skibińska

Po usunięciu produktów ko
rozji z wyrobów stalowych 
którąkolwiek z opisanych 
już metod, trzeba je bardzo 
dokładnie opłukać w wo
dzie, dwukrotnie wygoto
wać w zmienianej wodzie 
destylowanej, wysuszyć i 
zakonserwować.
W myśl podstawowej zasa
dy konserwatorskiej, że ni
gdy nie należy stosować za
biegów dających nieodwra
calne skutki, oczyszczonego 
bagnetu, kłódki czy sierpa 
nie będziemy niklować, cyn
kować lub malować farba
mi kryjącymi. Trzeba nato
miast pokryć oczyszczone 
powierzchnie żeliwne i sta
lowe odpowiednim środ
kiem w celu zabezpieczenia 
ich przed korozją.
Zawodowi konserwatorzy, 
zwłaszcza w muzeach, za
bezpieczają stalowe i żeliw
ne oczyszczone eksponaty 
angielskim preparatem o 
nazwie Paraloid. Jest on 
stosowany na całym świecie 
do konserwacji przedmio
tów nie tylko ze stali, żeli
wa, cyny i ołowiu, ale i z 
miedzi i jej stopów, ale - u- 
waga! - nie ze srebra. Pod 
handlową nazwą Paraloid 
B72 lub Acryloid B72 kryje 
się syntetyczna żywica sta

nowiąca kopolimer akrylo- 
wo-metakrylowy. Taki ko
polimer tworzą bezbarwne 
kryształki doskonale rozpu
szczalne w toluenie i ksyle
nie (toluen jest o wiele lot- 
niejszy od ksylenu; tempe
ratura wrzenia toluenu wy
nosi lire, a ksylenu 
144°C). Do konserwacji ek
sponatów metalowych sto
suje się powszechnie 10- 
15% roztwór kopolimeru w 
toluenie. Roztwór Paraloi
du nakłada się pędzlem. Po 
wyparowaniu rozpuszczal
nika na powierzchni metalu 
pozostaje cienka, przezro
czysta, bezbarwna i nie 
błyszcząca powłoka dobrze 
chroniąca metale przed ko
rozją. Ale pamiętajmy, że o- 
mawiany preparat spełnia 
postawione mu zadania tyl
ko w ogrzewanych i wie
trzonych pomieszczeniach 
zamkniętych. Taką powłokę 
ochronną przed następną 
konserwacją bardzo łatwo 
zmywa się toluenem.
Gdy kolekcjonerom amato
rom nie uda się dostać Para
loidu, mogą użyć innych do
stępnych środków, dosko
nale nadających się do kon
serwacji metali: 30% benzy
nowego roztworu oleju pa
rafinowego, 10% roztworu
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1. Należycie i okresowo konserwo
wane oprawki okularów z połowy XIX 
w. zachowały się w doskonałym sta
nie

(zdjęcia: Stanisław Jabłoński)

parafiny, 10% spirytusowe
go roztworu bielonego sze
laku lub lakieru Capon (ka- 
ponowego).
Dwa pierwsze roztwory po 
odparowaniu rozpuszczal
nika (benzyny ekstrakcyj
nej) dają zwartą błonkę 
skutecznie chroniącą stal i 
żeliwo w pomieszczeniach 
zamkniętych. Lecz błonka 
ta jest miękka, łatwo ście
ralna i szybko pokrywa się 
kurzem, którego praktycz
nie nie daje się usunąć. Dla
tego, gdy warstewka kurzu 
jest już widoczna i nieeste

tyczna, błonę zmywa się 
benzyną i eksponat konse
rwuje powtórnie. Z kolei 
błonki z szelaku i Caponu 
są gładkie, twarde, pół- 
błyszczące i nie wiążą kurzu 
na swoich powierzchniach. 
W tym miejscu specjalnie 
przestrzegamy przed stoso
waniem do konserwacji wy
robów stalowych i żeliw
nych pokostu i jakichkol
wiek innych olejów schną- 
cych. Oleje te pod wpływem 
tlenu tworzą lepką, bardzo 
trudną później do usunięcia 
błonę, która dodatkowo sil
nie chłonie kurz i brud. Do 
konserwacji wyrobów me
talowych w żadnym wypad
ku nie wolno stosować la
kierów, doskonałych skądi
nąd do zabezpieczania 
drewna: Chemosilu, Che- 

matosilu, Drewnoluxu i U- 
reluxu. Tego typu lakiery 
zawierają utwardzacze o 
silnie kwaśnym odczynie, 
które powodują aktywną 
korozję metali. Nie poleca 
się też używać do konse
rwacji innych lakierów che- 
moutwardzalnych, np. e- 
poksydowych, poliuretano
wych i poliestrowych, po
nieważ wytworzone z nich 
powłoki będą w przyszłości 
praktycznie nie do usunię
cia bez uszkodzenia samego 
przedmiotu metalowego. W 
praktyce jedynymi skutecz
nymi metodami usuwania 
powłok z lakierów chemou- 
twardzalnych są piaskowa
nie albo silne ogrzewanie 
eksponatu do temperatury 
około 350°C.
Czy wobec tego ekspona

tów metalowych nigdy się 
nie maluje? Owszem, ale 
tylko te, które pierwotnie 
(w trakcie użytkowania) 
były malowane. Dlatego o- 
czyszczone stare klucze, ta
saki, siekiery, sierpy, żelaz
ka do prasowania, podkowy 
czy bagnety konserwujemy 
tylko jednym z już poda
nych preparatów. Nato
miast hełmy, manierki lub 
pochwy bagnetów możemy 
po oczyszczeniu pomalo
wać olejną farbą w kolorze 
odpowiadającym barwie 
danego eksponatu w jego 
pierwotnym stanie. Podob
nie okucia drzwi, okiennic 
albo żeliwne balustrady 
balkonowe musimy poma
lować czarną farbą. Nasu
wa się pytanie, czy powierz
chnia tak zabezpieczonego
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2. Dwie suwmiarki oczyszczone w 
kąpieli glukonianowej przed 5 laty: 
prawa nie zabezpieczona, lewa za
konserwowana preparatem wosko
wym

eksponatu ma być czarna i 
błyszcząca, czy czarna i ma
towa?
W środowisku konserwato
rów od wielu lat toczy się 
na ten temat nie kończąca 
się dyskusja. Są też konse
rwatorzy, którzy lansują

dodawanie do czarnej farby 
sproszkowanego grafitu, co 
powoduje, że eksponat wy
gląda jak świeże, niczym nie 
pokryte żeliwo. Czy jednak 
tego rodzaju mistyfikacja 
jest celówa? W tych spra
wach nie ma jednoznacznie 
obowiązujących kanonów, 
bo jak mówi łacińskie przy
słowie: „De gustibus non est 
disputandum" (o upodoba
nia nie należy się spierać).

Stefan Sękowski

ZAKŁAD 
CHIRURGII DRZEW

M. Kubacki, K. Zbroński
90-369 Łódź

ul. Piotrkowska 204/210 m 175
zrzeszony
w Polskim 

Towarzystwie 
Chirurgii 

Drzew

wykonuje:

► wszelkie prace przy drzewach - pomnikach przy
rody

► prace przy drzewostanach w ramach zabytko
wych założeń ogrodowych

► prace przy zieleni parkowej, osiedlowej, przyd
rożnej, cmentarnej

► ścinanie drzew w trudnych warunkach
► doradztwo techniczne w zakresie pielęgnacji i 

leczenia drzew ozdobnych (opinie, ekspertyzy, 
projekty, nadzory prac)
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Lista Światowego Dziedzictwa

ortugalia
W naszym stałym cyklu pre
zentacji Listy Światowego 
Dziedzictwa dziś kolej na Por
tugalię. W 1980 r. umieszczono 
na Liście kilka spośród licz
nych, olśniewających bogac
twem form, zabytków tego kra
ju.

Alcobaęa - znajdujące się tu o- 
pactwo cysterskie (Mosteiro de 
Santa Maria), ufundowane oko
ło 1152 r. przez króla Alfonsa 
Henryka, jest jednym z naj
większych i najciekawszych ze
społów tego typu. Tu po raz 
pierwszy w Portugalii pojawił 
się gotyk. W latach później
szych kompleks klasztorno- 
kościelny przechodzi! wielo
krotne przebudowy. Fasadę 
kościoła przekształcono w sty
lu barokowym - pozostał jedy
nie gotycki portal i rozety. Pier
wotny charakter zachowało 
również wnętrze. Ten halowy, 
trój nawowy kościół z transep- 
tem i obejściem z kaplicami 
promienistymi należy do naj
większych w Portugalii - ma 
106 m długości, 23 m szerokoś
ci i 20 m wysokości. Rozmach i 
wielkość widoczne są też w 
części klasztornej - w dobie 
rozkwitu w klasztorze żyło po
nad tysiąc zakonników. Z cza
sów króla Dinisa I (XIII w.) po
chodzi gotycki Krużganek Ci
szy (Claustro do Silencio), a na 
początku XVI w. dobudowano 
fragmenty manuelińskie. W 
kościele, pośród licznych gro
bowców panujących, możemy 
podziwiać sarkofag Piotra i 
Ines de Castro - jeden z najcie
kawszych zabytków gotyckiej 
rzeźby portugalskiej XIV w.

Angra do Heroismo - to port 
na wyspie Terceira w archipe
lagu Azorów, założony w 1534 
r., z zachowanym zabytkowym 
zespołem staromiejskim. Spo
śród licznych znajdujących się 

tu pałaców szczególnie godne 
uwagi są: Palacio dos Capitaes- 
Generais (dawne kolegium je
zuickie, a od 1766 r. siedziba 
władz miejskich) ze wspaniałą 
kolekcją portretów królów z 
dynastii Brangaca, następnie 
Palacio dos Bettencourte (pięk
ny przykład architektury baro
kowej drugiej połowy XVII w.), 
mieszczący obecnie bibliotekę 
publiczną, archiwum i muzeum 
regionalne oraz pochodzący z 
przełomu XIX i XX w. Pńlacio 
Pacos do Concelho. Angra do 
Heroismo - to również jeden z 
najbogatszych zespołów koś
ciołów i kaplic. Większość z 
nich ma wnętrze zdobione cha
rakterystyczną dla sztuki por
tugalskiej dekoracją z kafli ce
ramicznych tzw. azulejo, np. 
katedra (ufundowana pod ko
niec XVI w. przez króla Filipa), 
Igreja (kościół) de Sao Francis
co (poł. XVII w.) czy Igreja de 
Sao Goncalo, gdzie ceramiczną 
dekoracją pokryta jest niemal 
cała powierzchnia ścian. U stóp 
wzgórza Brasil wznosi się Ca
stelo de Sao Joao Baptista - za
mek zbudowany w XVI w. w 
celu obrony miasta. Temu sa
memu służył też inny zamek - 
Castelo de Sao Sebastiao.

Belem - to przedmieście Li
zbony, położone nad Tagiem. 
Niegdyś był tu port Restelo, 
gdzie w 1497 r. rozpoczęła się 
wielka podróż Vasco da Gamy. 
Jako wyraz dziękczynienia za 
szczęśliwy wynik tej wyprawy 
do Indii król Manuel I zainicjo
wał w Belem budowę klasztoru 
i kościoła przeznaczonego dla 
zakonu hieronimitów, działają
cego w Portugalii od XIV w. 
Realizatorem królewskich za
mierzeń został architekt Diogo 
de Boytac - pierwszy wielki 
twórca stylu manuelińskiego. 
Rozpoczął on budowę kościoła 
w 1502 r. i kierował nią przez

1. Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzic
twa w Portugalii

15 lat. Kontynuatorem prac był 
Hiszpan Joao do Castilho. 
Wspólnym dziełem obu archi
tektów jest wspaniały manue- 
liński portal główny kościoła w 
kształcie monstrancji. Portal 
zachodni, wykonany przez 
francuskiego rzeźbiarza Nico
lasa Chanterene’a, utrzymany 
jest w stylu europejskiego re
nesansu. Budowę świątyni u- 
kończono w 1572 r. Do północ
nej strony kościoła przylega 
krużganek klasztorny - arcy
dzieło sztuki manuelińskiej. 
Jest też nim niewątpliwie poło
żona nad Tagiem wieża obron
na Torre de Belem, zaprojekto
wana i zbudowana przez Fran
cisco de Arruda. Budowę roz
poczęto w 1515 r. i całkowicie 
ukończono po 5 latach. Dzięki 
temu został zrealizowany jed
nolity zamysł artystyczny tej 
niezwykłej budowli, o silnie za
znaczonych akcentach sztuki 
mauretańskiej.

Evora - jest to jedno z najstar
szych miast Półwyspu Pirenej- 
skiego (z czasów rzymskich za

chowała się świątynia Diany z 
III w.n.e.). W 1186 r. rozpoczęto 
w Evorze budowę katedry, któ
ra jest typowym przykładem 
romańskiego stylu obronnego. 
Gotyckim elementem jest tu 
czternastowieczny portal, zaś 
bogato wyłożony marmurem 
chór pochodzi z XVIII w. W 
kościele św. Franciszka (ufun
dowanym przez Jana II w 1481 
r.) znajduje się słynna Casa dos 
Ossos - kaplica zbudowana 
przez franciszkanów w 1600 r. 
z około tysiąca ludzkich szkie
letów, ekshumowanych z 
cmentarzy. Pochodząca z 1485 
r. Ermida de Sao Bras - kaplica 
wotywna (ufundowana również 
przez Jana II) jest przykładem 
mudejaru - stylu powstałego z 
połączenia wpływów sztuki 
mauretańskiej z gotykiem. Mu- 
dejarowe elementy zdobnicze
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2. Plan Mosteiro da Batalha: 1 - por
tal zachodni kościoła, 2 - Kaplica 
Fundatora, 3-7 - kaplice części ab
sydowej, 8 - zakrystia, 9 - kapituła, 
10 - Krużganek Królewski, 11 - re
fektarz. 12 - Krużganek Alfonsa V, 13 
- przejście do „niedokończonych 
kaplic", 14 - „niedokończone kapli
ce"
3. Widok ogólny klasztoru z zacho
du
4. Fasada kościoła
5. Sklepienie Kaplicy Fundatora
6. Krużganek Królewski

można też odnaleźć w czterna
stowiecznym klasztorze Con- 
vento dos Loios, z pięknym, go- 
tycko-renesansowym krużgan
kiem. Renesansową wizytówką 
miasta jest jednak plac centra
lny, Praca de Geraldo, z kościo
łem Santo Antao z 1557 r. Pięk
ną budowlą z tego okresu jest 
również kościół Nossa Senhora 
da Graca. W czasach panowa
nia Jana III, w pierwszej poło
wie XVI w., powstał w mieście 

akwedukt, którego twórcą był 
Francisco de Arruda.

Tomar - siedziba zakonu 
templariuszy, którzy dali po
czątek miastu w XII w., wybie
rając to miejsce pod budowę u- 
fortyfikowanego klasztoru i 
kościoła. Rozbudowa komplek
su trwała do XVII w. Nosi on 
nazwę Mosteiro de Cristo, ale 
popularnie jest nazywany O 
Convento. Z czasów templariu-
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szy pozostała forteca i kościół z 
XIi w. zwany Charola-Roiun- 
da, zbudowany na planie sze- 
snastokąta. Dwa gotyckie kruż
ganki, powstałe na zlecenie 
wielkiego mistrza infanta Hen
ryka należą do najpiękniej
szych w Portugalii. Czasy Ma
nuela I - to kolejny etap rozbu
dowy. W 1500 r. rozpoczęto 
prace nad wzniesieniem nowe
go kościoła. Pierwotna Rotun
da, wzbogacona wystrojem 
manuelińskim, posłużyła za 
chór powstającej świątyni. Z 
tego okresu pochodzi portal 
klasztoru (1515) oraz słynne 
okno z zachodniej fasady Sali 
Kapituły - arcydzieła sztuki 
manuelińskiej.

Batalha - nazwa miejscowości 
pochodzi od stoczonej w pobli
żu zwycięskiej bitwy Jana I 
Portugalskiego z Janem I Ka- 
stylijskim, która odbyła się w 
1485 r. W dowód wdzięczności 
za zwycięstwo nad Kastylijczy- 
kami Jan I postanowił wznieść 
klasztor i kościół. Tak powstało 

jedno z najwspanialszych dzieł 
architektury portugalskiej - 
Mosteiro de Santa Maria da Vi
toria - zwane popularnie Mos
teiro da Batalha (klasztor bi
twy). Prace budowlane rozpo
częto w 1388 r., według projek
tu Alfonso Dominguesa. W la
tach 1401-1438 robotami kie
rował angielski architekt David 
Huguete. Do tego czasu po
wstały najważniejsze części 
składowe kompleksu, niemniej 
trwająca aż 150 lat budowa ni
gdy nie została ukończona. 
Cały zespół architektoniczny 
ma 178 m długości, 137 m sze
rokości i składa się z 7 części. 
Nad całością góruje wyniosła 
bryła kościoła o filigranowej 
ornamentyce. Trzyczęściową 
fasadę zdobi bogato rzeźbiony 
portal z 78 figurami aniołów, 
proroków, królów i świętych. 
Rytmiczny podział ścian we 
wnętrzu dodatkowo potęguje 
wrażenie strzelistości - wyso
kość nawy głównej wynosi 32,5 
m. Z prawą nawą łączy się Ca- 
pela do Fundador, na planie 

kwadratu, zwieńczona ośmio
kątnym sklepieniem gwiaździ
stym. Pośrodku kaplicy znajdu
je się podwójny sarkofag króla 
Jana I i królowej Filipy, zaś w 
ściennych niszach umieszczono 
nagrobki ich synów. Do lewej 
nawy kościoła przylega Kruż
ganek Królewski (Claustro 
Real), który jest najdoskonal
szym przykładem symbiozy go
tyku z manuelińską ornamenty
ką. Powstałe w pierwszej poło
wie XV w. gotyckie ostrołuki 
wypełnił ażurową, kamienną 
dekoracją Diogo de Boytac, 
który przebywał w Batalha za 
czasów panowania Manuela 1. 
Krużganek Królewski jest po
łożony centralnie i łączy się z 
kościołem, refektorium, Kruż
gankiem Alfonsa V oraz kapi
tułą. Krużganek Alfonsa V po
wstał później niż cały komp
leks - w drugiej połowie XV w. 
i otrzymał renesansową galerię. 
Kapituła, znajdująca się na
przeciwko refektorium, jest 
dziełem Alfonso Dominguesa. 
Stąd prowadzi przejście do 

słynnych „niedokończonych 
kaplic” (capelas imperfeitas). 
Ich budowę zainicjował król 
Duarte, syn pierworodny Jana I 
z zamiarem wzniesienia pan
teonu królewskiego. Ale z sied
miu kaplic nagrobnych tylko 
jedna jest zajęta, właśnie przez 
grób króla Duarte i jego żony 
Eleonory. Pozostali członkowie 
rodziny spoczywają w Kaplicy 
Fundatora. Twórcami oktago- 
nalnego panteonu capelas im
perfeitas byli Mateus Fernan
des i Joao do Castilho. Ich dzie
ło fascynuje i zachwyca, mimo 
braku sklepienia. „Niedokoń
czone kaplice” budowało pięciu 
królów, lecz żadnemu nie udało 
się sfinalizować robót. Nie zra
ża to jednak turystów, którzy 
tłumnie odwiedzają Mosteiro 
da Batalha, olśnieni wspania
łością jego architektury.

Ewa Kędzierska

Artykuł powstał przy pomocy 
dr. Augusta da Ponte Deslan- 
des, radcy ambasady Portugalii 
w Polsce.
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Kaplica grobowa 
w Łańcucie

Łańcucka fara Św. Stanisława Bisku
pa i Męczennika jest kościotem kola- 
torskim, w którym chowano zmarłych 
właścicieli tych ziem - Lubomirskich 
i Potockich. Po raz pierwszy w pod
ziemiach tej świątyni księżna mar
szałkowa Izabela z Czartoryskich Lu- 
bomirska poleciła wybudować praw
dopodobnie Hieronimowi Jędrzejo
wskiemu kaplicę grobową, w której 
umieściła zwłoki swego męża, Sta
nisława. Do tej pory bowiem zmar
łych kolatorów łańcuckich i ich naj
bliższych chowano w kaplicach znaj
dujących się w bocznych nawach 
kościoła.
Widok kaplicy grobowej Chrystusa 
Zmartwychwstałego, w której u- 
mieszczono ciało Stanisława Lubo
mirskiego utrwalił akwarelą w 1847 r. 
Mikołaj Żebrowski, architekt Alfreda 
Potockiego, I ordynata Łańcuta, suk
cesora księżnej marszałkowej. Pole
cono mu przebudować tę kryptę na 
mauzoleum Potockich. Z zachowanej 
dokumentacji architekta, z planszy 
Groby dzisiejsze i Objaśnień ogól
nych projektu dowiadujemy się, że w 
czasach Lubomirskiej była to kaplica 
na planie prostokąta 4,5 x 9 m, wyso
ka na 4 m, z dwiema komorami o 
krzyżowych sklepieniach. W pier
wszej komorze na osi wschód-za
chód mieścił się wolno stojący, kla- 
sycystyczny ołtarz z kamienną men
są i nastawą zwieńczoną półkoliście, 
z płaskorzeźbą przedstawiającą 
Zmartwychwstanie Chrystusa. Za oł
tarzem, w drugiej komorze na tylnej 
ścianie, na wzór starorzymskiego ko- 
lumbarium, znajdowały się w dwóch 
kondygnacjach cztery nisze z trum
nami, drążone w głąb. Kaplicę usy
tuowano pod południową nawą 
boczną kościoła, z wejściem od za
chodu (od 1950 r. jest to pomiesz
czenie kotłowni c.o.).
Mikołaj Żebrowski zamierzał całko
wicie zmienić wystrój tej kaplicy, po
większając liczbę nisz do trzynastu 
(dodając dwie, arkadowe wnęki z 
niszami w ścianie północnej) lub 
stworzyć zupełnie nową, neogotycką 
kaplicę Niepokalanego Poczęcia 
NMP, dobudowaną do ściany fary. 
Koszt budowy nowej kaplicy miał 
jednak wynosić aż 1500 zł reńskich. 
Zrealizowano więc pierwszą, trzy
krotnie tańszą wersję Żebrowskiego, 
tzn. adaptację kaplicy Lubomirskiej 
na mauzoleum dla trzynastu trumien. 
Zgodnie z tym planem polecono 
również ozdobić portal kaplicy her
bami Pilawa Potockich i Pogoń Czar
toryskich, wymienić schody na nowe 
„z łagodniejszą pochyłością", poło
żyć marmur na posadzce, a wszelkie 
detale architektoniczne ozdabiające 
ołtarz i nisze wykonać z „kamienia 
białego korczyńskiego"

Minęło kolejne pół wieku i mauzo
leum zlikwidowano zamieniając na 
kaplicę Matki Boskiej Bolesnej, peł
niącą funkcję ciemnicy wielko- 

czwartkowej. Natomiast na zlecenie 
Romana Potockiego. III ordynata 
Łańcuta i jego żony Elżbiety z Radzi
wiłłów, w ramach budowy nowej 
świątyni w Łańcucie Teodor M. Talo- 
wski, krakowski architekt zaprojekto
wał w 1894 r. neogotycką budowlę, w 
której kaplica grobowa Potockich 
miała być wybudowana także w pod
ziemiach, ale pod północnym ramie
niem transeptu kościoła i dalej 
wzdłuż jego bocznej nawy północnej, 
z wejściem od zachodu w fasadzie 
frontowej.

Plan ten jednak nigdy nie został 
zrealizowany, ponieważ upadła kon
cepcja budowy na nowo całej świą
tyni. W 1896 r. T.M. Talowski przed
stawił nową wersję, tym razem prze
budowy barokowego kościoła na 
dzisiejszą formę architektoniczną, 
nawiązującą do modnych wówczas 
stylów historycznych. Prace rozpo
częto 22 czerwca 1896 r. od wydłuże
nia kościoła od wschodu przez do
stawienie nowego prezbiterium wraz 
z neoromańską kaplicą grobową Po
tockich pod nim, za co Talowski jako 
główny projektant otrzymał wynagro
dzenie na łączną kwotę 10 250 złr. 
Kaplicę ukończono i poświęcono 5 
listopada 1900 r. Poświęcenia doko
nał bł bp Józef Sebastian Pelczar.

Główne wejście do tego mauzoleum 
znajduje się od strony wschodniej z 
reprezentacyjną, eklektyczną elewa
cją frontową ozdobioną w neogoty
ckim szczycie herbem Pilawa Potoc
kich pod hrabiowską dziewięciopał- 
kową koroną. Niżej, w podłuczu neo- 
romańskiego portalu umieszczono 
wypukło rzeźbioną postać anioła ze 
wstęgą. Do wnętrza krypty z główną 
oktogonalną i wydłużoną na osi do 
12 m komorą, nakrytą żeglastym w 
formie gwiaździstej sklepieniem, 
wiedzie piętnaście jednobiegowych 
szerokich schodów z szarego mar
muru, otwierając się arkadami na 
dwie pięcioboczne komory ułożone 
symetrycznie po bokach komory 
centralnej, pod transeptem kościoła, 
liczące 27 m szerokości. Z bocznej 
przybudówki od południa prezbite
rium, mieszczącej na piętrze lożę ko- 
latorską Potockich, prowadzi osobna 
klatka schodowa z dodatkowym, 
prywatnym wejściem od zewnątrz, 
łącząc się również z kryptą w podzie
miach. Kaplicę oświetla głównie e- 
lektryczność i tylko niewiele światła 
dziennego przedostaje się do środ
ka przez przyziemne witraże w za
mknięciach każdej z komór. Wykonał 
je w 1908 r. Jan Bukowski w krako
wskiej pracowni S. Żeleńskiego. W 
północnym witrażu poniżej postaci 
Chrystusa „Ecce Homo” zarysowa
no banderolę z antyfoną oraz herby 
Szreniawa Lubomirskich i Pogoń 
Czartoryskich, które sugerują, że w 
północnej komorze znajdowały się 
trumny marszałka Lubomirskiego, I- 
zabeli z Czartoryskich i osób z ich

otoczenia. W południowej komorze z 
witrażem Matki Boskiej Ostrobram
skiej, u stóp której umieszczono her
by Pilawa Potockich i Trąby Radziwił
łów, spoczywały prawdopodobnie 
ciała Potockich, m.in. I i II ordynata. 
W przyszłości miały tu także stanąć 
trumny z prochami ówczesnych fun
datorów kaplicy. Na centralnej ścia
nie krypty, na wprost schodów usy
tuowany jest ołtarz z szarego marmu
ru z szeregiem ostrołukowych arkad 
w antepedium. W zwieńczeniu ołta
rza umieszczono Pietę z białego kar
raryjskiego marmuru dłuta Antonie
go Popiela z Krakowa, a poniżej w 
predelli gotyzujący napis Anioł Pań
ski.
W łańcuckiej kaplicy grobowej złożo
no trumny (obecnie zsunięte do pół

nocnej komory) następujących 
członków rodziny Lubomirskich i Po
tockich: Stanisława Lubomirskiego, 
marszałka wielkiego koronnego (zm. 
1783), Izabeli z Czartoryskich Lubo
mirskiej, jego żony (zm. 1816), Marii 
Potockiej, trzyletniej córki Józefy i Al
freda Potockiego, I ordynata (zm. 
1822), Artura Potockiego, dziewiętna
stoletniego syna wspomnianych już 
Józefy i Alfreda Potockich (zm. 1834), 
Józefy z Czartoryskich Alfredowej 
Potockiej (zm. 1862), Alfreda Potoc
kiego, I ordynata (zm. 1862), Izabeli z 
Potockich z Brzeżan Romanowej Po
tockiej, pierwszej żony III ordynata 
(zm. 1883), Alfreda Józefa Potockie
go, II ordynata (zm. 1889), Marii z 
Sanguszków Alfredowej Potockiej, 
żony II ordynata (zm. 1903) oraz Ro
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Zabytki
w pracy pedagogicznej

mana Potockiego, III ordynata (zm. 
1915).

Wmurowana w ścianie tablica epita- 
fijna z czarnego granitu przypomina 
Józefa Potockiego z Antonin, brata 
Romana Potockiego z Łańcuta, 
zmarłego w 1922 r. we Francji, po
chowanego w Montresor. W 1971 r. 
spoczęły tutaj zwłoki Romana Potoc
kiego z linii antonińskiej, syna Józefa 
i Heleny z Radziwiłtów. Miejsce 
wiecznego spoczynku znalazły także 
osoby związane z dworem ks. Izabeli 
Lubomirskiej, zmarłej w Łańcucie: 
Louis Hector Honore de Sabran) bis
kup Loanu, spowiednik Marii Antoni
ny, królowej Francji .(zm. 1792), oraz 
Ignacy Gabard de Voux, administra
tor dóbr marszałkowej (zm. 1792). Do 

na którym dotychczas spoczywała 
księżna.

Z połowy XIX w. pochodzą również 
dwie metalowe trumny pary małżon
ków, Alfreda Potockiego, I ordynata i 
Józefy z Czartoryskich. Obie o pros
tej, powściągliwej formie, z oszczęd
ną dekoracją, oparte na sześciu ku
lach mają na wiekach identyczne, re
liefowe o geometrycznym rysunku 
krzyże. Różnią je tylko uchwyty, które 
przy trumnie Alfreda Potockiego 
mają kształt antab z łbami lwów. War
sztat, w którym te trumny zamówiono 
można wiązać z Wiedniem, skąd 
sprowadzono na pewno trumnę 
zmarłej w Wiedniu Józefy Potockiej. 
Pozostałych dwanaście łańcuckich 
trumien wykonano z dębowego

Jak pogodzić element uatrakcyjnia
nia szeroko rozumianej działalności 
kulturalno-oświatowej z wymogami, 
jakie wyznacza obiekt zabytkowy? 
Jakie formy pracy kulturalnej nie za
kłócą jego powagi, a jakie wynikają z 
jego charakteru? Między innymi na 
takie pytania miały dać odpowiedź 
doświadczenia zebrane w czasie o- 
bozu naukowego studentów ostat
nich lat pedagogiki kulturalno-oświa
towej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Program opracowany przez doc. dr. 
hab. Jana Samka z Krakowa obejmo- 

be z Baltimore z ubiegłego wieku. W 
tej komnacie odbywają się koncerty 
muzyki dawnej, stąd jej obecna na
zwa - Sala Koncertowa. Z kolei na 
parterze budynku znajduje się m.in. 
„zbrojownia", wystawa archeologicz
na, stała ekspozycja poświęcona 
historii zamku i wsi Dębno, niedawno 
odtworzone wnętrze kuchni, sala wy
staw czasowych i biura muzeum.
Zamek w Dębnie jest jednym z nie
licznych obiektów historycznych u- 
trzymanych w doskonałym stanie i 
wykorzystywanych w różnorodny

3

1. Główne wejście do kaplicy grobo
wej Potockich według projektu Teo
dora M.Talowskiego
2. Wnętrze krypty z ołtarzem zwień
czonym Pietą dłuta Antoniego Popie
la
3. Komora południowej kaplicy gro
bowej z trumnami Lubomirskich i Po
tockich

(zdjęcia: Marek Kosior) 

przyjaciół Potockich należał nato
miast dr Tadeusz Chutkowski, które
go prochy złożono w krypcie w 1978 
r. Znajduje się tutaj jeszcze jedna, 
niewielka trumna, pozbawiona 
wszelkich znaków proweniencyj- 
nych.

Najstarsza jest trumna księżnej Iza
beli Lubomirskiej - niewielka, meta
lowa, wsparta na stylizowanych lwich 
łapach, ozdobiona motywami skła
dającymi się z otaczającego brzeg 
wieka wieńca laurowego z uskrzyd
lonymi puttami w narożach oraz wi
zerunku Chrystusa na cierniowym 
krzyżu na wierzchu wieka. Trumnę z 
prochami zmarłej w Wiedniu mar- 
szatkowej sprowadził do Łańcuta do
piero w 1885 r. prawnuk Lubomir
skiej Alfred Potocki, II ordynat. Likwi
dowano wówczas cmentarz Wahring, 

drewna z metalowymi uchwytami 
Przy okazji pochówku Romana Po
tockiego w 1915 r. umieszczono 
zwłoki jego matki Marii z Sangu
szków Potockiej w identycznej tru
mnie. Obie też mają jednakowe ta
bliczki trumienne z mosiądzu, o lapi
darnej treści ograniczającej się do 
dat urodzin i śmierci pod tym samym 
wzorem krzyża. Takie same tabliczki 
przydano wówczas innym trumnom, 
co świadczy o pracach konserwator
skich prowadzonych wówczas w 
krypcie.

Jednakowe dębowe trumny wtórne 
już z XX w., kryją także zwłoki mar
szałka Stanisława Lubomirskiego 
Artura Potockiego, przy czym na tru
mnie marszałka umieszczono orygi
nalną, pochodzącą z pierwszej jego 
trumny miedzianą tablicę z rysun
kiem herbu Szreniawa w paludamen- 
tum, z mitrą książęcą i labrami po
środku epitafijnego tekstu po łaci
nie.

W latach 1950-1991 rodowa krypta 
grobowa Potockich pełniła funkcję 
parafialnej kaplicy przedpogrzebo- 
wej. Zmarli poza granicami Polski: w 
1958 r. Alfred Potocki, czwarty i os 
tatni ordynat Łańcuta, jego matka 
Elżbieta z Radziwiłtów Romanowa 
Potocka w 1950 r. oraz brat Alfreda 
Jerzy Potocki, senator i dyplomata, w 
1961 r., pochowani zostali we wspól
nym grobowcu w Lozannie w Szwaj
carii.

Marta Paterak 

fragment zamku w Dębnie (fot. Tadeusz Chrzanowski)

wał wykłady, zwiedzanie muzeów, 
galerii, kościołów i parków Krakowa, 
a także wyjazdy poza miasto i woje
wództwo, które miały na celu pozna
nie zabytkowych obiektów od strony 
ich wartości jako dzieł sztuki oraz za
znajomienie się ze związanymi z nimi 
formami pracy kulturalno-oświato
wej.
Jednym z najciekawszych obiektów, 
którego zwiedzanie znalazło się w 
programie obozu był zamek w Dęb
nie. Rangę tego obiektu wyznacza 
wartość jako dzieła sztuki oraz atrak
cyjność organizowanych tam imprez 
kulturalnych. Wieś Dębno znajduje 
się nie opodal Brzeska w woj. tarno
wskim. Zamek jest budowlą póżno- 
gotycką, w której odnaleźć też mo
żna cechy charakterystyczne dla re
nesansowego budownictwa świe
ckiego w Polsce. Wzniesiony został 
około 1470 r. dla kanclerza wielkiego 
koronnego Jakuba Dębińskiego. 
Wielokrotnie przekształcany i kon
serwowany, dzisiaj jest budowlą w 
kształcie nieregularnego czworobo
ku, otoczoną suchą fosą, ponad któ
rą przebiega drewniany most.
W budynku wschodnim zamku mieś
ci się Sala Rycerska - bardzo rzadki 
w Polsce przykład komnaty mie
szkalnej z XV w. Na piętrze budynku 
zachodniego znajduje się największa 
komnata z pięcioma dużymi oknami. 
Łączy się ona z dwoma alkierzykami 
powstałymi we wnętrzach narożnych 
baszt. Stoją w niej dawne instrumen
ty muzyczne: organy z 1686 r. z nie 
istniejącego już kościoła w Porąbce 
□szewskiej i fortepian firmy W. Kna- 

sposób. Program pracy kulturalnej 
ha zamku jest bogaty. W Sali Kon
certowej odbywają się koncerty mu
zyczne organizowane przy współpra
cy dyrekcji zamku z Tarnowskim To
warzystwem Muzycznym. Warto 
wspomnieć także o koncertach od
bywających się w ramach cyklu Im
presje Muzyczne i w ramach Tygod
nia Talentów. Muzeum Okręgowe w 
Tarnowie organizuje wycieczki mło
dzieży szkolnej dla zwiedzania zam
ku. Na zamku odbywają się też uro
czystości ślubów oraz złotych i 
srebrnych godów par małżeńskich. 
Pomimo różnorodności imprez fre
kwencja uczestników nie jest wyso
ka, nawet w sezonie wakacyjnym. 
Przyczyną tego stanu jest z pewnoś
cią zbyt mało informacji w środkach 
masowego przekazu. Anons rekla
mujący imprezę kulturalną organizo
waną na zamku w Dębnie można u- 
mieścić tylko w prasie lokalnej woj. 
tarnowskiego, ewentualnie nowosą
deckiego, a już prasa krakowska nie 
przyjmuje ogłoszeń dotyczących o- 
biektów spoza województwa. Po
dobnie nie jest tym zainteresowana 
krakowska telewizja. Do niskiej fre
kwencji wśród zwiedzających zamek 
przyczynia się także prawie niedo
strzegalna tablica informacyjna doty
cząca tego obiektu, umieszczona 
przy trasie Kraków-Tarnów. Ma to is
totne znaczenie zwłaszcza w okresie 
wakacji, tym bardziej że nawet dla 
krakowian zamek w Dębnie nie jest 
w ogóle znany lub niewiele o nim 
wiedzą.

Dorota Witek
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Stopnica - 630 lat
Stopnica, niewielkie miasteczko w 
woj. kieleckim, przy drodze z Kielc 
do Tarnowa, w roku bieżącym ob
chodzi 630-lecie nadania prawa 
miejskiego średzkiego. We wczes
nym średniowieczu w Stopnicy ist
niał prawdopodobnie gródek książę
cy, do którego wtadcy przybywali na 
polowania. Gródek leżał na mokra
dłach i rozlewiskach przepływającej 
opodal Stopniczanki, stanowiąc na
turalne miejsce obronne. Pierwotna 
nazwa „Stobnica" pochodzi od rdze
nia „stob", znanego z nazw wodnych 
oraz z nazw miejscowych określają
cych osady położone nad wodą. 
(K.Rymut, Nazwy miast Polski, Wro
cław 1987).
W 1275 r. w grodzie stopnickim ksią
żę Bolesław Wstydliwy wydał przywi
lej dla klasztoru cystersów w Wą
chocku. Kazimierz Wielki w miejscu 

grodu wybudował zamek obronny, a 
w 1362 r. nadał Stopnicy prawo miej
skie średzkie, ustanawiając centrum 
miasta po przeciwnej stronie rzeki w 
odniesieniu do zamku. Tam też ufun
dował istniejący dotąd kościół tarny 
ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła. Stop
nica była najpierw własnością ksią
żęcą, a potem królewską: w imieniu 
królów rządzili nią starostowie, którzy 
rezydowali na zamku. Podczas 
szwedzkiego „potopu” został on 
przez Szwedów zdobyty i zniszczo
ny. Odbudował go w stylu baroko
wym w 1661 r. ówczesny starosta 
stopnicki, Jan Klemens Branicki. Os
tatnią poważną przebudowę prze
szedł zamek w 1783 r„ kiedy urząd 
starosty sprawował Eliasz z Granowa 
hr. Wodzicki, generał Wielkopolski. 
Budowla otrzymała wtedy formę 
dwupiętrowej rezydencji pałacowej.

Na obszarze między zamkiem a mu- 
rami klasztoru reformatów został za
sadzony park zwany ogrodem wło
skim, w którym jeszcze w XIX w. mo
żna było oglądać altany, oranżerię, 
figury kamienne i tuki tryumfalne. W 
dniu 11 czerwca 1787 r. zamek stop
nicki gościł powracającego tędy z U- 
krainy króla Stanisława Augusta Po
niatowskiego. W okresie zaborów 
zamek stał się siedzibą władz utwo
rzonego w 1809 roku powiatu stopni- 
ckiego (do 1915 r.).
W 1854 r. Stopnica padła pastwą po
żaru, który nie oszczędził także zam
ku. Podczas odbudowy rozebrano 
ruiny drugiego piętra, tak że zamek 
stał się jednopiętrowy i takim pozo
stał do kolejnego zniszczenia w 1944 
r. W 1918 r. ulokowano tu nowe gim
nazjum, które w 1933 r. przeniesiono 
do Buska-Zdroju.
Piękny park zamkowy został na prze
łomie XIX i XX w. wycięty przez dzier
żawcę majątku przyzamkowego, ale
ję grabową wycięli miejscowi chłopi

1. Fasada zamku w okresie między
wojennym, gdy mieściło się tu gim
nazjum
2. Tyle pozostało ze stopnickiego 
zamku
3. Ruiny kaplicy cmentarnej z XIX w.
4. Krzyż z 1786 r. upamiętniający za
łożenie cmentarza
5. Zniszczony grób Antoniego Głu
chowskiego (zm. 1858)

(reprod. i zdjęcia: Krzysztof Sędek) 

po 1945 r. Dziś z parku i stojących w 
nim rzeźb nie pozostało śladu. Ich 
miejsce zajmuje stadion Ludowego 
Klubu Sportowego „Piast” oraz teren 
szkoły podstawowej. Niewiele też 
pozostało z dawnej świetności zam
ku. Od lipca 1944 r. do stycznia 1945 
r. Stopnica znalazła się na linii frontu 
radziecko-niemieckiego, co w efek
cie zamieniło miasto liczące przeszło 
6000 mieszkańców w zwalisko gru
zów. Nie ocalał dosłownie ani jeden 
dom, także zamek obrócony został w 
ruiny, Powojenna odbudowa również 
nie obeszła się z nim najtaskawiej. 
Rozebrano wtedy mury pierwszego 
piętra, tak więc dziś jest to już tylko 
budowla jednokondygnacyjna. Za
chował się klasycystyczny ganek o 
kolumnadzie w porządku doryckim, a 
w narożniku północno-wschodnim 
gotycka skarpa. Budynek ten mieści 
obecnie filię Spółdzielni Ogrodniczej 
w Busko-Zdroju.

Na południu Stopnicy, po północnej 
stronie obwodnicy Kielce-Tarnów 
znajduje się jeden z najstarszych 
cmentarzy w Polsce powstałych (w 
1786 r.) poza obrębem kościoła. Fun
datorem tego cmentarza był Józef O- 
lechowski, biskup sufragan krako
wski i proboszcz stopnicki. Cmen
tarz stanowi) główne miejsce po
chówków mieszkańców parafii stop- 
nickiej do 1880 r„ kiedy założono o- 
becny cmentarz parafialny. Od tego 
czasu stary cmentarz zaczął popa
dać w stopniowe zapomnienie. W 
1970 r. ówczesny proboszcz, ks. ka
nonik Kazimierz Biernacki, dokonał 
odnowienia kaplicy cmentarnej. W 
1984 r. z inspiracji ówczesnego pro
boszcza, ks. prałata Stanisława Ur
bańskiego, wycięto porastające 
cmentarz dzikie krzewy, a w ich 
miejsce posiano trawę. To porządko
wanie przyczyniło się do zniknięcia 
kilku nagrobków. Dziś niewiele już 
pozostało z dawnego cmentarza. W 
1990 r. z inspiracji Towarzystwa Przy
jaciół Stopnicy ustawiono dwie tabli
ce informujące o zabytkowym cha
rakterze opisywanego obiektu.

Do chwili obecnej zachowaty się rui
ny neogotyckiej kostnicy i bramy 
cmentarnej. Z murku otaczającego 
cmentarz pozostały już niestety fun
damenty. W pobliżu ruin kostnicy i 
bramy stoi kamienny krzyż z 1786 r„ 
upamiętniający założenie cmentarza. 
W pobliżu znajduje się grób Jakuba 
Nawrockiego (zm. 1868) z figurą św. 
Jakuba Starszego, przed kilkoma 
laty zrzuconą z postumentu i obecnie 
leżącą na ziemi. W narożniku połud
niowo-wschodnim zachował się 
grób Antoniego Głuchowskiego (zm. 
1858). Przed kilkoma laty jego postu
ment miał marmurową tablicę usu
niętą przez nieznanego sprawcę. Po
stument wieńczy żeliwny krzyż, bę
dący seryjnym produktem Fabryki 
Odlewów Żeliwnych w Biatogonie 
koto Kielc. W niższej części cmenta
rza stoi neogotyckie mauzoleum ro
dziny Żelazowskich z 1870 r. Uszko
dzone w czasie ostatniej wojny, zo
stało odnowione w 1970 r. Naprzeci
wko kaplicy stał żeliwny nagrobek 
Franciszka Puchackiego (zm. 1846), 
obywatela i radnego miasta Stopni
cy. W czasie porządkowania cmenta
rza w 1984 r. został przeniesiony w 
pobliże ruin bramy cmentarnej i leży 
tam do dziś.

Jarosław 
T. Leszczyński
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Krzyże z figurami

Paweł Bryliński - rzeźbiarz ludo
wy regionu ostrowskiego urodził 
się w 1813 r. w Wieruszowie. Na 
tereny nad rzeką Ołobok przybył 
wraz ze stryjem Piotrem mając 
dwadzieścia dwa lata. Najpierw 
mieszkał w Wielowsi Klasztor
nej, a po nabyciu nowego gos
podarstwa przeniósł się do są
siedniego Masanowa. Zmarł 18 
kwietnia 1890 r.; pochowano go 
na cmentarzu obok drewniane
go kościoła Jana Chrzciciela z 
1521 r. w Ołoboku koto Ostrowa 
Wielkopolskiego.
Paweł Bryliński był twórcą ludo
wym, wkładającym w wykonanie

dziesięciu krzyży, które dotrwały 
do 1939 r. zachowało się do 
dnia dzisiejszego kilkanaście 
dzięki odwadze parafian, którzy 
ukryli je w różnych miejscach i 
uchronili przed zniszczeniem 
przez hitlerowców.
W Ołoboku stała figura przydro
żna z 1840 r., wykonana na za
mówienie Szymona Bógaja. Na 
szczycie stupa z płaskorzeźba
mi świętych umieszczono rzeź
bę Chrystusa Frasobliwego. 
Słup z figurą znajduje się obec
nie w Muzeum Narodowym w 
Poznaniu. Było to pierwsze dzie
ło Brylińskiego wykonane dla

stusa ukrzyżowanego w towa 
rzystwie pięciu aniołów z kieli
chami, Matkę Boską, św. Marię 
Magdalenę. Przy gtównym wejś
ciu do kościoła i klasztoru po- 
franciszkańskiego wisi również 
wykonany przez Brylińskiego 
krzyż procesyjny. Z kolei na 
cmentarzu przykościelnym w 
Mikstacie znajduje się krzyż z fi
gurami: pelikana, Chrystuśa u- 
krzyżowanego, Matki Boskiej, 
św. Weroniki itd.
Marcin Szymczak z Droszewa 
zamówił w 1865 r. u Pawła Bry
lińskiego krzyż, który stoi dzisiaj 
na cmentarzu parafialnym. 
Szczyt krzyża również wieńczy 
rzeźba pelikana, oprócz niego 
są tu: ukrzyżowany Chrystus, 
Matka Boska, św. Maria Magda
lena itd. W Kani nad Prosną, z

1. Fragment krzyża w Odolanowie
2. Krzyż procesyjny w kościele po- 
franciszkańskim w Grabowie
3. Postać św. Idziego i św. Wojciecha 
na krzyżu w Kani
4. Św. Weronika z krzyża w Kowale
wie po konserwacji

(zdjęcia: Marian Kostrzewski)

drewnianych rzeźb wiele serca. 
Rzeźbił dużo, przede wszystkim 
postaci świętych. Każda z nich 
jest inna, każda potwierdza fan
tazję i talent rzeźbiarza. Jego 
dzieła były zrozumiałe przez 
oglądających; sztuka Brylińskie
go docierała więc do wszyst
kich. Rzeźbił figury o różnej wiel
kości, niektóre miały wysokość 
człowieka. Polichromowane fi
gury przytwierdzał za pomocą 
śrub do cokoła krzyża. Z kilku- 

wsi odległej o 2,5 km od Masa
nowa.
Przy skrzyżowaniu ulic Kroto
szyńskiej i Raszkowskiej, w 
Odolanowie (14 km na połud
niowy zachód od Ostrowa Wiel
kopolskiego) znajdujemy krzyż z 
polichromowanymi postaciami, 
wykonanymi przez artystę w 
1846 r. Są tam figury Chrystusa 
ukrzyżowanego, Matki Boskiej, 
św. Marii Magdaleny, św. Jana, 
św. Rocha, Adama i Ewy oraz 
akcesoria Męki Pańskiej. W za
krystii drewnianego kościoła 
św. Barbary z 1784 r. w Odola
nowie Górce wisi krucyfiks z o- 
koło połowy XIX w.
Krzyż na cmentarzu przykościel
nym parafii Niepokalanego Ser
ca NPMarii i Św. Mikołaja z oko
ło potowy XIX w. w Grabowie ma 
na cokole wiele figur, m.in. Chry- 

dala od głównych szlaków, 
twórca wyrzeźbił w 1859 r. na ży
czenie Łukasza Skrobańskiego 
krzyż z pelikanem na szczycie i 
figurami Chrystusa, Matki Bo
skiej oraz świętych.

W Masanowie - miejscu za
mieszkania Pawła Brylińskiego 
- znajduje się inne jego dzieło: 
krzyż ufundowany przez miejs
cowego gospodarza Urbana. Z 
figur, które wyrzeźbił artysta zo
stał tylko Chrystus.

Jan Kurzawski ufundował w 
1878 r. krzyż w Granowcu. Znaj
dują się na nim figury dłuta P. 
Brylińskiego: Chrystusa ukrzy
żowanego, Matki Boskiej, św. 
Weroniki, św. Marii Magdaleny, 
na szczycie krzyża także peli
kan. Krzyż odnowiono i przenie
siono z podwórka gospodars

twa na skrzyżowanie szosy 
Odolanów-Twardogóra z drogą 
ku stacji kolejowej. Natomiast 
fundatorem krzyża z 1860 r., sto
jącego między Kowalewem a 
Pleszewem byt gospodarz 
Kaczmarek. Na krzyżu znajdują 
się figury: Chrystus ukrzyżowa
ny, Matka Boska, św. Jan, św. 
Weronika, św. Walenty i św. Wa
wrzyniec; szczyt wieńczy peli
kan z pisklętami. Figury po kon
serwacji nałożono na nowy słup 
krzyża.

To tylko kilka przykładów arty
stycznej działalności domoro
słego rzeźbiarza. Rzadko się 
zdarza, aby znany byt życiorys i 
dzieła takich wędrownych arty
stów. Ilu nieznanych upiększało 
polski krajobraz przez stulecia?

Marian Kostrzewski
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ROZMAITOŚCI

Wielce Szanowny Panie 
Redaktorze!

Niezwykle cenię „ Spotkania z 
Zabytkami" jako ciekawe, kom
petentne, świetnie redagowane 
pismo, bardzo zasłużone dla 
popularyzowania naszego dzie
dzictwa i idei jego ochrony. Bę
dąc stałym czytelnikiem z dużą 
satysfakcją odbieram wyjątko
wość tego miesięcznika, który 
stanowi nader rzadki przykład 
periodyku o minimalnej liczbie 
potknięć. Niestety, trudno je cał
kowicie wyeliminować. Dowiódł 
tego również p. Janusz Mili- 
szkiewicz w artykule „Większy 
od Allacha" w nr. 5, 1991. Z 
drobnymi nieścisłościami, które 
tam wystąpiły można by się po
godzić, przechodząc nad nimi 
do porządku dziennego, gdyby 
nie pogłębianie błędów w pole
mice z listem obecnej dyrektor 
Muzeum Tatrzańskiego mgr Te
resy Jabłońskiej. W komentarzu 
do jej wyjaśnień (nr 2,1992) p. 
red. Janusz Miliszkiewicz stwier
dził, że korzystał z „najbogat
szego archiwum", w tym z „ko
respondencji pomiędzy p. Kul
czycką i b. generalnym konse
rwatorem zabytków dr. Ryma
szewskim oraz b. ministrem kul
tury i sztuki Tejchmą" i że „na 
wyraźną prośbę p. Kulczyckiej" 
nie cytował tych dokumentów, 
gdyż „ofiarodawczyni uznała, że 
problemy w nich opisane należą 
do niechlubnej przeszłości". 
Chciafoby się powiedzieć: szko
da, że listy te nie zostały zacyto
wane. Z nich bowiem można by 
dowiedzieć się m.in., że ówczes
nym „niechlubnościom" starał 
się w miarę swych możliwości 

przeciwstawiać ówczesny mini
ster J. Tejchma i niżej podpisa
ny, jako jego pracownik. Jednak 
nie wzywam do cytowania, z 
obawy przed możliwością pow
tórzenia przez p. J. Miliszkiewi- 
cza zastosowanej już praktyki, tj. 
umieszczenia wyrwanej z kon
tekstu części zdania i opatrzenie 
własnym, sprzecznym z intencją 
całego pisma komentarzem. Tak 
się właśnie stało w wymienio
nym artykule, gdzie znalazł się 
krótki cytat z listu p. Kulczyckiej 
do ministra J. Tejchmy. Była ona 
w Zakopanem trapiona licznymi 
kłopotami' i zwracała się o po
moc do osoby, do której mogła 
mieć, i jak sądzę miała, zaufanie. 
Adresat nie tylko w stosownej 
formie wyraził Darczyni wdzięcz
ność za Jej niewątpliwe zasługi 
dla kultury polskiej, ale również 
podejmował szereg interwencji, 
aby darowanym zbiorom i ich O- 
piekunce stworzyć właściwe 
warunki. Sądzę, że ilustracją 
tego mogą być także starania o 
przeznaczenie „Cyrankiewi- 
czówki" na galerię kobierców 
wschodnich Włodzimierza i Je
rzego Kulczyckich. Kwestia ta 
znalazła się pośród wielu żądań, 
kierowanych pod adresem 
władz przez Nowosądecki NSZZ 
„Solidarność", w trakcie wielkiej 
akcji strajkowej. Warto przy
pomnieć, że inicjatorem, pilotu
jącym do końca sprawę, był ów
czesny przewodniczący tamtej
szego związku mgr St. Żurowski, 
obecny poseł. Przeznaczenie 
„Cyrankiewiczówki" na galerię 
Kulczyckich było jedynym po
stulatem nie dyskutowanym, 
lecz natychmiast przyjętym, 
gdyż w całej rozciągłości popie
rał go także ówczesny minister 
kultury J. Tejchma. Zresztą do 
tego resortu innych wniosków 
wówczas z Zakopanego nie 
zgłaszano. Jeszcze przed „opu
szczeniem" Ministerstwa Kultu
ry przez J. Tejchmę i potem tak
że przez niżej podpisanego, u- 
dało się przejąć od Urzędu Rady 
Ministrów „ Cyrankiewiczówkę ’' 
na rzecz Muzeum Tatrzańskie
go, z przeznaczeniem na Galerię 
Kulczyckich. Dlatego błędna 
jest sugestia p. Miliszkiewicza, 
że „ponad wszelką wątpliwość 
forsowano pomysł (...), aby tam 

zorganizować galerię Rząsy lub 
Hasiora". Nie jestem w stanie 
zaprzeczyć istnieniu takich wizji 
przy jakimś kawiarnianym stoli
ku. Natomiast z całą mocą mogę 
stwierdzić, że przynajmniej do 
czasu, gdy w ramach „porząd
ków" stanu wojennego zosta
łem przez K. Żygulskiego wyrzu
cony z Ministerstwa Kultury, ta
kich zamiarów nikt w tej mierze 
kompetentny nawet nie rozwa
żał.

Z wyrazami szacunku 
prof, dr hab.

Bohdan Rymaszewski

Szanowny panie Redaktorze!
Pański komentarz w nr. 2 

„Spotkań z Zabytkami" przeczy
tałem ze zdziwieniem, gdyż 
rzadko się zdarza, aby „Redak
cja nie podzielała wniosków i 
uogólnień"zwięzłego tekstu na
pisanego na jej własne życze
nie. Nieporozumieniem jest tak
że stwierdzenie, że w „komenta
rzu zabrakło minimum obiekty
wizmu" (tj. braku oparcia wywo
du na przestankach rzeczo
wych). Zgadzam się natomiast, 
że to „rozgoryczenie autora" 
sprawia, iż piszę cum ira et stu
dio o pozorowanych i niesku
tecznych działaniach, które spo
wodowały tyle szkód w naszym 
zasobie zabytkowym. Dowody 
tego znajdzie Pan Redaktor w 
kolejnych numerach czasopi
sma. Oczekiwana reorganizacja 
służb konserwatorskich nie 

przyniesie rezultatów, jeżeli jej 
zadania nie będą sprecyzowane 
i skonkretyzowane. Hasła o ko
nieczności ochrony spuścizny, 
dziedzictwa czy dóbr kultury nie 
zastąpią przepisów, na podsta
wie których konkretny zasób za
bytkowy poddany będzie ochro
nie prawnej ze skutkami w sfe
rze odpowiedzialności. Nie jest 
to więc bynajmniej „polemika 
zastępcza", gdyż atak mój nie 
byt wymierzony w Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, ale w sposób, w 
jaki podstawowe kwestie pozo
stawia się regulacjom meta- 
prawnym. Co się zaś tyczy 
przedstawienia własnych poglą
dów, to czyniłem to wielokrotnie, 
między innymi w krytykowanym 
przez Pana komentarzu. Szkoda 
jedynie, iż do mych oponentów 
nie dociera prosta konstatacja, 
że nawet najbardziej uzasadnio
nych społecznie racji (a do ta
kich należy niewątpliwie ochro
na zabytków) należy bronić ar
gumentami prawnymi - nie zaś 
sprzecznymi z podstawowymi 
zasadami porządku prawnego. 
Poglądy zaś, których raczy Pan 
Redaktor nie podzielać, i które 
tak zbulwersowały przedstawi
cieli obu Stowarzyszeń wynikają 
właśnie z przesłanek prawnych. 
Zechce Pan Redaktor zamieścić 
to wyjaśnienie i przyjąć wyrazy 
należnego poważania.

prof, dr hab. 
Jan P. Pruszyński

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA dotyczące wszelkich u- 
sług związanych z ratowaniem zabytków, a także 
wszystkie inne - prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11), 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó
wienia przez redakcję należy wpłacić odpowiednią 
sumę na konto: Fundacja PRO AUXILIO PBK III O/ 
Warszawa nr 370015-971658-132-3. Ceny: 6000 zł za 
jedno słowo w wypadku ogłoszeń tekstowych ze 
składu drukarskiego, albo 5 000 000 zł za reklamę 
zajmującą jedną stronę druku, 2 500 000 zł - 0,5 
strony, 1 250 000 zł - 0,25 strony; w wypadku koloru 
zwyżka o 100%.
UWAGA: przy stałym rocznym zamówieniu (12 rek
lam lub ogłoszeń) przysługuje zniżka 10%, przy za
mówieniu półrocznym (6 reklam lub ogłoszeń) - 
zniżka 5%.
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Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. - 12000 zł. Wpłata dokonana do dnia 10 
każdego miesiąca zapewnia dostawę pisma w następ
nym miesiącu. Wpłat dokonujemy na konto Zakładu Kol
portażu SUNRISE, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, 
Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie XIV O/War- 
szawa nr 320007-7588-136 (z dopiskiem „Spotkania 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. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefo
nu: 39-17-52.

Prenumerata w Centrali Kolportażu 
„Prasa-Książka-Ruch”

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na kwartał. Cena 
prenumeraty krajowej na kwartał wynosi 36000 zł. Prenu
merata ze zleceniem dostawy zagranicę jest o 100% wyż
sza od krajowej. Wpłaty na prenumeratę przyjmują: na 
teren kraju - jednostki kolportażowe „Ruch” i urzędy 
pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedzi
by prenumeratora; na zagranicę - Zakład Kolportażu 
Prasy i Wydawnictw, 00-958 Warszawa, konto: PBK, XIII 
O/Warszawa, nr 370044-1195-139-11.

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 Zabyt
kami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 26- 
-93-57).

Najtańszy samochód zachodni 
Już jest!

Możesz go obejrzeć i kupić!

MARUT1-SUZUKI
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 98 min 800 tys. zł

Sprzedaż ratalna
i uwzględnione ulgi 

celne

Salon Samochodowy 
„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



Zamki w Polsce
1. Olsztyn koło Częstochowy - ruiny zamku królewskiego 
z ok. połowy XIV w., wspaniale zharmonizowane z wapien
nymi skałami stanowiącymi jego skalne podłoże; wieża 
została w XIV w. podwyższona o ceglaną nadbudowę (wi
doczny ciemny pas)
2. Otmuchów - zamek biskupi z końca XIII w., rozbudowa
ny w XVI w., zniszczony w XIX w.; zachowało się skrzydło 
północno-zachodnie z prostokątną wieżą o zaokrąglo
nych narożach
3. Niedzica - rycerski zamek węgierskiego rodu Berzevi- 
czych, obecnie dom wypoczynkowy Stowarzyszenia His
toryków Sztuki; widok na system obronny zamku górne
go
4. Kórnik - rycerski zamek rodziny Górków z XV w., prze
budowany w XIX w. przez Działyńskich na neogotycką 
rezydencję
5. Lublin - zamek królewski budowany od połowy XIV w., 
rozbudowany w XVI w., na skutek przebudowy na więzie
nie w XIX w. pozostała tylko kamienno-ceglana wieża i 
kaplica Św. Trójcy

(zdjęcia: 1,2,4 - Agnieszka i Włodek Bilińscy)


