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Od redakcji
Zapowiadamy WIELKI ŚWIĄTECZNY 
KONKURS w następnym numerze! Po
winien ukazać się około 15 grudnia, na 
rozwiązanie konkursowych zagadek 
przeznaczymy około dwóch tygodni. 
Dzięki: Towarzystwu Opieki nad Zabyt
kami z przewodniczącym dr. Wojcie
chem Fijałkowskim, Stowarzyszeniu 
Konserwatorów Zabytków z przewodni
czącym prof. dr. Jerzym Kowalczykiem 
oraz warszawskiej firmie spedycyjno- 
przeprowadzkowej „W. Węgielek i Ska” 
z dyrektorem Pawłem Kamińskim — na 
uczestników konkursu czekają WYSOKIE 
NAGRODY PIENIĘŻNE; do rozlosowa
nia przeznaczone będą także bardzo cen
ne nagrody rzeczowe od Fundacji Kultu
ry Polskiej, której prezesem Zarządu jest 
prof, dr Tadeusz Polak. Szczegóły w nu
merze 12, 1992, „Spotkań z Zabytkami”. 
Przed oczekującymi emocjami przeczy
tajmy spokojnie numer bieżący, m.in. o 
odkryciach w zagrożonym mieście Wie
liczce (s. 2), karpackich cmentarzach II 
Brygady Legionów (s. 15) i o budownic
twie mieszkaniowym Centralnego Okrę
gu Przemysłowego (s. 26). W następnym 
numerze — oprócz rewelacyjnego kon
kursu — liczne artykuły do świątecznego 
poczytania.
Na s. 37 zamieszczamy przekaz poczto
wy, którym po wycięciu i wypełnieniu 
można opłacić prenumeratę naszego 
pisma w 1993 r.; cena jednego egzempla
rza w roku przyszłym — 14 000 zł, czyli 
kwartalnie — 42 000 zł, półrocznie — 
84 000 zł (przepraszamy za podwyżkę, 
ale i tak przez cały rok bieżący jesteśmy 
chyba najtańszym kolorowym miesię
cznikiem w Polsce!).

W wyniku losowania kuponów (nr 1 z lip- 
ca, nr 2 z sierpnia), nadesłanych na kon
kurs — zabawę za 1, 2 i 3 miliony zł, na
grodę 2 milionów zł, ufundowaną przez 
Firmę AMOS, wygrała p. DANUTA SO
SNOWSKA z Warszawy. GRATULUJEMY! 
W następnym numerze przedstawimy 
wynik losowania trzech kuponów. Po
dobny konkurs, ale z możliwością wy
grania znacznie wyższych kwot i a- 
dresowany wyłącznie do prenumerato
rów „Spotkań z Zabytkami” — ogłosimy 
wkrótce na rok przyszły.

KOMENTARZ

Konieczność ochrony polskiego krajobrazu podnosi
li autorzy nie tylko związani z ochroną zabytków już 
na początku naszego wieku — mija więc prawie 100 lat 
degradacji tego krajobrazu, najpierw stopniowej, w 
ostatnich latach XX w. bardzo gwałtownej. Zrozumia
łe jest, że nikt nie odwróci procesu zastępowania 
drewnianych, krytych słomą chałup wiejskich domami 
murowanymi. Było i jest to prawidłowe dążenie do 
poprawy warunków życia. Chałupa zostaje zburzona, 
w najlepszym wypadku przeniesiona do skansenu lub 
na letnią działkę. Normalny proces cywilizacyjny, po 
prostu.

Natomiast to, co powstaje na miejscu wielopokole
niowej zagrody wzbudzało i wzbudza niepokój. Lubi
my powoływać się na przykłady zachodnioeuropejskie, 
gdzie drewno dawno już przestało dominować, lecz 
nigdzie nie zastępowano go z tak charakterystycznym 
dla naszego kraju piętnem dorobkiewiczostwa. Rozej
rzyjmy się w polskim krajobrazie. Bogaty gospodarz 
stawiał do niedawna kilkupiętrową „willę” z płaskim 
dachem i tarasami, mniej zamożny identyczną, ale 
trochę niższą, jeszcze uboższy taką samą, lecz parte
rową. Rzadko były one tynkowane, a jeśli — to w tynku 
pojawiały się kolorowe kafelki lub mozaiki z tłuczone
go szkła, okna były zazwyczaj zakratowane, od pol
nych dróg oddzielały je solidne metalowe ogrodzenia o 
fantastycznych wręcz kształtach. Sklepy i restauracje 
— to następne murowane klocki. Wszystko bez żadne
go związku z naszą tradycją i z krajobrazem. Chaos 
zabudowy, standardowe projekty powielane w różnych 
odmianach bez właściwej krajobrazowi wiejskiemu 
skali — to w odróżnieniu od widoków w Niemczech czy 
Francji świadectwo źle i nierozumnie urządzanej 
przez człowieka przestrzeni. I jeszcze dobrze, gdy ta 
zabudowa przysłonięta jest np. drzewami (choć właś
ciciele na ogół starali się właśnie ją wyeksponować!). 
Kuriozalnym zjawiskiem — ale niestety również nale
żącym już do polskiego krajobrazu — są owe miniatu
ry wielkomiejskich bloków stojące w szczerym polu; w 
pobliżu miast towarzyszą im zazwyczaj szklarnie.

Polski krajobraz — naturalny i kulturowy — każde
go dnia jest zeszpecany. Teraz pojawiają się na polach 
zamkowe potwory — ze spiczastymi basztami, tysią
cem łukowatych okien, arkad, daszków, tarasów i log
gii; wszystko to często dowolnie łączone z różnych pro
jektów zachodnich przez naszych architektów dla na
szych Carringtonów. Jak wiele innych spraw, także 
dzisiejszy krajobraz oddala nas od Europy, zamiast 
przybliżać. W większości rejonów kraju jest to już nie
odwracalne. Często — szczególnie po letnich wędrów
kach — z żalem piszą o tym do nas Czytelnicy.



O katastrofie grożącej wielickiej 
kopalni pisaliśmy w numerze 7, 

1992 (s. 1). Ta sama katastrofa 
zagraża miastu. Według ekspertyz 

bez prac zabezpieczających na 
miejscu kopalni i miasta może 

powstać głębokie jezioro. 
Konserwatorzy stale jednak 

badają wielickie zabytki 
i niejednokrotnie dochodzi do 

niespodziewanych odkryć. Są to 
„wymierne” dowody, że tak 

kopalnię, jak i miasto 
ratować trzeba!

Andrzej Gaczoł

Odkrycia 
w Wieliczce

Od wielu lat starałem się penetrować 
zawiłą przeszłość kaplicy Morstinów, 
przylegającej do południowej ściany 

prezbiterium kościoła Św. Klemensa — 
jedynej pozostałości dawnej fary wielickiej 
z przełomu XIII i XIV w., rozebranej przez 

Austriaków po 1786 r. Z przekazów 
źródłowych wynikało, że w 1690 r. wdowa 

po Władysławie Morstinie (Morsztynie) 
z pobliskiego Raciborska, staroście 

kowalskim i bachmistrzu wielickim (zm. 
1689 r.), „kazała wznieść dużym kosztem 

ponad grobem męża kaplicę — jak 
zapisano w »Historii Domu Zakonnego 

Towarzystwa Jezusowego w Krakowie« — 
a co żeby szybko zrealizować użyła Ojców 

Jezuitów, architekta i budowniczego, 
którzy w tym roku (1690) dzieło zaczęli, 

z wielkim smakiem, przy pochwałach 
innych oraz dla naszego zaszczytu".

P
rojektantem nekropolii był najprawdopo
dobniej ksiądz jezuita Jan Ignacy Dela- 
mars (1655—1719), a budowniczymi jezu
ici: Piotr Abramowicz lub Stanisław Sol
ski. W pierwszej chwili może nas to zaska
kiwać: jezuici budujący na zlecenie Barbary z Mosko- 

rzowskich Morstinowej, wnuczki wybitnego pisarza 
ariańskiego i adwersarza księdza Piotra Skargi, Hie
ronima Moskorzowskiego. Pani Barbara o siedem lat 
dłużej od swego męża zwlekała z decyzją o konwersji, 
ale za to działalnością po 1667 r. zyskała sobie miano 
„znakomitej dobrodziejki kościoła i domu zakonnego 
krakowskich jezuitów ”.
W trakcie badań sondażowych (rozpoczętych 
w 1989 r. przez wielicką kopalnię w ramach usuwania 
szkód górniczych) odkryto tylko fragmenty sklepie
nia krypty grobowej pod kaplicą. Z radością przyją
łem wymagania konstruktorów: należy wykonać pły
tę żelbetową pod posadzką kaplicy z XIX w. oraz żel
betowe wieńce u spodu fundamentów tak na ze
wnątrz, jak i wewnątrz nekropolii. Należało więc 
usunąć w całości gruz wypełniający dawną kryptę!
Powróćmy na moment do dokumentów. Ludwik 
Morstin zanotował w 1851 r., że Austriacy po pier
wszym rozbiorze Polski, likwidując wielicki kościół 
parafialny „podpretekstem iż nadto ciąży na kopalnię, 
grób morstinowski zasypali. Austriakom spodobało się 
wyrzucić ciała Morstinów z trumien metalowych i 
marmurowych i te trumny przez licytację sprzedać. 
Kilku Morstinów poległo na wojnach, tu tylko wspomnę 
Michała (syna Władysława) pod Parkanami poległego, 
którego zwłoki do grobu familijnego sprowadzone spo
częły w Wieliczce. W kilkadziesiąt lat potem widział 
Michała Wojciech Morstin jeszcze dobrze zachowane
go, od szabli miał czaszkę od tułowia odciętą. Piękny 
mężczyzna łeżał w szacie pąsowej aksamitnej”.
Wśród cegieł i gruzu wypełniającego wnętrze „Mor- 
stinowskiego grobu” znaleziono, zgodnie z powyższym 
zapisem, tylko chaotycznie porozrzucane czaszki i 
szczątki szkieletów, nieliczne fragmenty kamieniarki 
oraz elementy dawnego sklepienia, dobrze zachowa
ne przy ścianach zewnętrznych kaplicy. Po stosow
nych konsultacjach i analizie ekonomicznej, przy 
pełnym poparciu wojewódzkiego konserwatora za
bytków w Krakowie, Janusza Smólskiego, zapadła 
decyzja o odtworzeniu ceglanego sklepienia według 
metody z XVII w. Bez zbędnych projektów, tylko 
pod stałym nadzorem mgra inż. Jerzego Tylutkiego, 
młodzi wykonawcy z ówczesnego oddziału PKZ-tów 
na Wawelu przesklepili kryptę. Dużym zaskocze
niem było odkrycie doskonale zachowanych schodów 
do „Morstinowskiego grobu”, rozpoczynających swój 
bieg za ołtarzem Matki Boskiej Różańcowej, stoją
cym w prawej, bocznej nawie obecnego kościoła. 
Brakowało natomiast szczątków dawnej kopuły, któ
rą nad kaplicą grobową wznieśli jezuici-budowni- 
czowie, a którą zburzyli Austriacy. Sztukatorskie de
koracje wewnątrz kopuły wykonał twórca najwyższej 
europejskiej klasy: Baltazar Fontana. W 1693 r. zna
na nam już pani Barbara zawarła umowę z Fontaną i 
Pakoszem Trebellerem „jegoż kompanem, z rzemiosła 
sztukatorskiego współpracownikiem, o roboty sztuka
torskie tak w samej latarniej na tejże odstającej kapli
cy, jako i na wszystkich podniebieniach kaplicznych po 
okna dolne”. Architekt Jan Janczykowski, który
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1. Kaplica Morstinów (1) przy południowej ścianie prezbiterium (2) kościoła Św.
Klemensa; zakreskowany obszar pierwszego etapu badań; 1 — prezbiterium. 2 
— nawa boczna
2. Zachodnia część krypty po odgruzowaniu
3. Murowana podstawa ołtarza (?)
4. Kartusz z 1693 r, na południowej ścianie kaplicy Morstinów

przez cały czas sprawował nadzór architektoniczno- 
badawczy, tak tłumaczy brak szczątków kopuły w 
gruzie wypełniającym od dwustu lat dawną kryptę: 
„ W następstwie lokalnego trzęsienia ziemi, 27 lutego 
1786 r., runęła kopuła kaplicy niszcząc sklepienie kryp
ty. Z uwagi na fakt, iż kaplica Morstinów przejęła 
wówczas funkcje wielickiego kościoła parafialnego, 
usunięto z jej wnętrza gruz z zawalonych sklepień i 

prawdopodobnie wykonano prowizoryczny strop drew
niany. Szczątki Morstinów złożono w płytkim wykopie 
wykonanym w środkowej i południowo-zachodniej częś
ci krypty. Dopiero w pierwszych latach XIX w., kiedy 
była już gotowa nawa »józefińskiego« kościoła, kryptę 
pod kaplicą zasypano gruzem z resztek gotyckiego 
prezbiterium i na zasypie ułożono nową posadzkę. ”
Schodząc po dwustu latach do wnętrza krypty, mo
żemy się przekonać, że postawiona została na planie 
ośmioboku, nieznacznie zdeformowanego w części 
zachodniej, prawdopodobnie z konieczności wpisa
nia barokowej nekropolii w mury fundamentowe 
starszego, średniowiecznego obiektu. Sklepienie że
browe krypty z bardzo szerokimi żebrami, schodzą-
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5. Renesansowe okno Domu Zupnego; widoczna odkrywka gotyckiego wątku 
ceglanego i wnęka okienna z renesansową polichromią

(rys. Jan Janczykowski: zdjęcia: 2,3 — Jerzy Doraczek, 4 — Kazimierz Bednarz, 
5 — Jan Szczurek)

cymi przy ścianach do poziomu posadzki i rozpięty
mi pomiędzy nimi półeliptycznymi lunetami, nie ma 
wielu odpowiedników w architekturze polskiego ba
roku. Krypta „Morstinowska” oświetlona była trze
ma oknami w kamiennych obramieniach, które w 
pełni będą przywrócone i zabezpieczone ozdobnymi 
kratami. Na osi południowo-wschodniego okna 
przypuszczalnie znajdował się niewielki ołtarz, po 
którym pozostał murowany postument.
Dopiero po zakończeniu kompleksowego remontu 
kaplicy grobowej Władysława i Barbary Morstinów 
zasadne stałyby się słowa zawarte na tablicy funda

cyjnej z dębnickiego marmuru, ujętej w niezwykle 
bogate obramienie i wmurowanej w 1693 r. w połud
niową, zewnętrzną ścianę obiektu:

„Zatrzymaj się przechodniu!...
Gratuluj kształtowi budowli
Bo niemal same kamienie dobrowolnie tu spłynęły, 
Gdy na własnym gruncie dotąd nieznane tutaj się 

ukazały ”
Konserwatorzy zewnętrznego wystroju rzeźbiarskie
go kaplicy (M. Sawicki, K. Bednarz, P. Dziurawiec) 
zastanawiali się wielokrotnie, czy projekt bądź wyko
nawstwo zewnętrznej kamieniarki można przypisać 
Baltazarowi Fontanie? Dokumenty archiwalne nic o 
tym nie mówią, a charakter tablicy fundacyjnej — 
pomimo wysokiego poziomu i biegłości warsztatu — 
jest może bardziej „północny” i brakuje w formach 
jej obramienia rzymskiej błyskotliwości i finezji. Nie 
zapominajmy jednak o fakcie, że Fontana pojawił się 
w Wieliczce jako początkujący twórca-sztukator, bę
dący po raz pierwszy w Polsce.
W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Św. Klemensa 
znajduje się od XIII w. zespół zamku Żupnego, re
zydencja żupnika krakowskiego — zwierzchnika 
wielkiego przedsiębiorstwa państwowego, jakim w 
przedrozbiorowej Polsce były Krakowskie Żupy 
Solne oraz siedziba administracji kopalni. Według 
zachowanych przekazów źródłowych, w latach 
1536—1539 podjęto prace nadające wnętrzom zam
kowym „Domu Pośród Żupy,, (skrzydło środkowe) i 
„Domu Żupnego” (skrzydło północne) reprezenta
cyjny wygląd. Żupnikiem krakowskim był wówczas 
(1523—1545) Seweryn Boner, słynny burgrabia i 
wielkorządca królewski, współorganizator renesan
sowej przebudowy zamku królewskiego na Wawelu 
oraz kaplicy grobowej, nazwanej później Zygmun- 
towską.
Konserwując piękną, renesansową kamieniarkę okna 
na piętrze Domu Żupnego, przy którego wystroju 
najprawdopodobniej pracowali rzeźbiarze „wawels
cy” z kręgu skupionego wokół Bartolomea Berreccie- 
go, młodzi konserwatorzy: M. A. Tekielak i J. Szczu
rek natrafili na zamurowaną z obu stron wnękę 
okienną. Po usunięciu kilku cegieł zauważyli dobrze 
zachowane fragmenty polichromii... renesansowej. 
Po wnikliwych badaniach, które wykluczyły groźbę 
uszkodzenia późniejszych malowideł z XVIII w., 
występujących na ścianach wielickich pomieszczeń 
zamkowych, podjęta została decyzja o całkowitym 
usunięciu dziewiętnastowiecznej zamurówki wnęki 
okiennej. Charakter malowideł, ornamentyka oraz 
koloryt przemawiają za tym, aby odkrytą polichro
mię datować na drugą połowę XVI w. Analiza che- 
miczno-fizyczna przeprowadzona w Laboratorium 
Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krako
wie potwierdziła, że paleta pigmentów i skład spoiw 
oraz struktura tynków są charakterystyczne dla okre
su renesansu.
W zapiskach archiwalnych odnotowano dwu mala
rzy, wykonujących w XVI w. liczne prace wzbogaca
jące wystrój wnętrz zamkowych: Jana Bądkowskiego 
oraz nie znanego z nazwiska malarza Pawła. Oba wie
lickie odkrycia wymagają dalszych prac konserwator
skich.

Andrzej Gaczoł
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Akcja dwory

Waldemar Baraniewski
Tadeusz S. Jaroszewski

Bardzo polski 
Kuznocin

W
śród różnych propozycji stylu na
rodowego architektury polskiej, ja
kie formułowano na przełomie 
XIX i XX w., największą popular
nością cieszył się tzw. styl dwor

kowy, będący konglomeratem form barokowych 
i klasycystycznych. Jego rozpowszechnieniu 
sprzyjały zarówno prostota elementów niezbęd
nych w kompozycji — prostokątna bryła, trój
kątny fronton wsparty na kolumienkach i czte
rospadowy dach, jak oczekiwania i nadzieje na 
stworzenie prawdziwie polskich form budow
nictwa, tak wyraźne u progu niepodległości. 
Wśród wielu dzieł ukształtowanych według kon
cepcji „stylu dworkowego” odrębne miejsce wi
nien zająć, nie znany do tej pory szerzej, dwór w 
Kuznocinie tuż pod Sochaczewem. Jego archi
tektura jest niejako syntezą wyobrażeń o polskim 
dworze, a malownicza bryła łączy elementy ba
rokowe z fantazyjną, nieco ekspresjonistyczną 
stylizacją. Do niedawna wiedzieliśmy o Kuzno
cinie bardzo mało, dopiero informacje i materia
ły udostępnione nam przez wnuczkę ostatnich 
właścicieli p. Hannę Jankowską oraz informacje 
uzyskane od p. Barbary Łempickiej, która od-

1. Przed dworem w Kuznocinie



2

2. Rodzina Smoleńskich na ganku starego 
dworku
3 Karol Woyzbun na ganku nowego dworu

budowała zrujnowany dwór, pozwoliły na zapre
zentowanie tej niezwykle ciekawej i pełnej 
wdzięku budowli. Naszym poszukiwaniom to
warzyszyła nieustanna refleksja nad niedostat
kiem prac inwentaryzacyjnych i trudnym do 
zrozumienia pominięciem tego „podręczniko
wego” przykładu „stylu dworkowego” przez Ka
talog Zabytków Sztuki w Polsce.
Majątek Kuznocin nabyty został w 1910 r. przez 
Marię i Wincentego Smoleńskich. Zamieszkali 
oni w niewielkim dworku, położonym nad Bzu
rą, wzniesionym zapewne w końcu XIX w. Była 
to skromna, parterowa budowla, przykryta 
dwuspadowym dachem, z drewnianym gankiem 
od frontu, który zdobiła dekoracja snycerska. 

Dom ten spalił się podczas działań wojennych w 
1914 r. i Smoleńscy przez następnych 10 lat 
mieszkali w tymczasowo wzniesionej siedzibie.
Nowy, istniejący do dziś dwór w Kuznocinie 
powstał z inicjatywy Haliny (z domu Smoleń
skiej) i Karola Woyzbunów. Inżynier Karol 
Woyzbun ukończył politechnikę w Darmszta- 
dzie i był jednym z pionierów polskiej elektro
techniki, współorganizatorem Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, a wraz z inż. T. Ruśkiewi- 
czem założył w Warszawie firmę „Cyrkon”, któ
ra wyprodukowała pierwsze polskie żarówki. Ich 
produkcję rozpoczęto w 1907 r., według nowego 
niemieckiego patentu — z włókien wolframo
wych. Przed 1914 r. wytwórnia „Cyrkon” pro

6



dukowała 600 000 sztuk żarówek rocznie. Dopie
ro kłopoty finansowe, już w niepodległym pań
stwie, zmusiły jej właścicieli do zawarcia w 1921 
r. umowy, na mocy której akcje firmy przejął 
„Tungsram”. Po kilku latach wytwórnia założo
na przez Woyzbuna i Ruśkiewicza przestała ist
nieć, stając się zakładem produkującym tungs- 
ramowskie produkty. Budynki fabryki stały do 
ubiegłego roku przy ul. Nowowiejskiej 13, w la
tach powojennych mieściły drukarnię akcyden

sową i zostały całkowicie zburzone w związku z 
budową metra.
Inżynier Karol Woyzbun, nowocześnie myślący 
inteligent, urzeczywistniający pozytywistyczne 
idee w działalności przemysłowej, był jedno
cześnie przywiązany do wyobrażeń o „polskim 
domu” i formach, jakie winien przybrać. Formy 
i wyobrażenia wyniósł z rodzinnej tradycji i, jak 
się wydaje, w niczym nie kolidowały one z jego 
dążeniem do nowoczesnego życia. Jego inicjaty
wie należy przypisać nowy kształt kuznocińskie- 
go dworu. Został on zaprojektowany przez po
znańskiego architekta Franciszka Morawskiego 
ożenionego z jedną z córek Karola Woyzbuna.
Budowlę wzniesiono w 1923 r. i wykończono w

Spotkanie z książką

Polskie dwory
Nakładem Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków w Warszawie ukazała 
się książka Anny Marii Sikorskiej 
Wiejskie siedziby szlachty polskiej z 
czasów saskich. Ogrom pracy wło
żonej w to opracowanie wzbudza 
szacunek. Autorka wykorzystała 
wszystkie możliwe źródła: opisy, 
wspomnienia, inwentarze, materia
ły ikonograficzne i dokumentacyj
ne, co pozwoliło na bardzo precy
zyjne przedstawienie rozwoju dwo
ru polskiego na tle historycznym w 
pierwszej połowie XVIII w. (ściś
lej: w latach 1697—1763). To właś
nie ten rodzaj dworu tak bardzo

związał się z naszym krajobrazem, 
że w świadomości Polaków kojarzy 
się z typowym dworem polskim.
Bogaty materiał opisowy każdego 
z istniejących do dzisiaj — często 
w ruinie — dworów z okresu sa
skiego jest nie tylko znakomitą 
lekturą, lecz przede wszystkim 
powinien stać się podstawową 
pomocą przy rekonstruowaniu czy 
odnawianiu dworów przez no
wych użytkowników i właścicieli. 
Książka do nabycia w Wydawnic
twach ODZ, Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11, II p., pok. 18.

(m)

roku następnym. Zaprojektowano ją na planie 
prostokąta z dwoma wielobocznymi alkierzami 
w elewacji frontowej i kolumnadą (kryjącą wejś
cie) między nimi oraz dwukondygnacyjnym, 
półkolistym ryzalitem od ogrodu. Przed tą ele
wacją założono rozległy taras, z którego roztaczał 
się piękny widok na Bzurę przepływającą tuż 
pod domem. Całość przykryto wysokim man
sardowym dachem kryjącym mieszkalne podda
sze. Ważnym elementem kompozycji bryły jest 
dekoracyjny szczyt nad wejściem o stylizowa-r 
nych formach i zdecydowanie fantazyjnym cha
rakterze. We wnętrzach zachowano tradycyjny 
układ sieni i salonu na osi oraz przylegających do 
nich innych pomieszczeń. Od południa, nieco z 
boku, umieszczono kuchnię łączącą się poprzez 
kredens z jadalnią. Część wnętrz, w tym właśnie 
jadalnia, otrzymała skromną dekorację malars
ką w postaci fryzów o motywach roślinnych. 
Majątek Kuznocin funkcjonował na podstawie 
dochodów z gospodarstwa oraz nowoczesnej i 
dobrze prosperującej cegielni. Właśnie z niej 
miały pochodzić — według rodzinnej tradycji — 
cegły, z których zbudowano tzw. dworek Chopi
na w Żelazowej Woli, i które miał na ten cel po
darować Karol Woyzbun.
Karol Woyzbun umarł w 1943 r., we dworze po
za spadkobiercami właściciela mieszkali wó
wczas uciekinierzy z Warszawy, a po 1945 r. tak
że dzicy lokatorzy. Woyzbunowie, pozbawieni 
w nowych warunkach możliwości utrzymania 
dworu, sprzedali go w końcu lat czterdziestych 
dawnemu ogrodnikowi Franciszkowi Majorko- 
wi. Od niego odkupiła dwór w 1974 r. urzeczona 
jego wdziękiem p. Barbara Łempicka. Dzięki 
nadzwyczajnemu uporowi i wytrwałości udało 
się jej nie tylko powstrzymać rujnację dworu, ale 
odnowić i zmodernizować budowlę. Założono
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4. o. uwor w OKresie międzywojennym 
(4) i obecnie (5)

(reprod.: Jacek Borowik)

wówczas kanalizację i co, odbudowano zniszczo
ny taras, a w dawnym salonie wybudowany zos
tał według projektu Andrzeja Zaborowskiego 
piękny ceramiczny kominek z herbem Junosza. 
Barbara Łempicka chciała uczynić z Kuznocina 
miejsce spotkań ludzi sztuki i kultury. Wśród jej 
gości było wielu znanych artystów, a o atmosferze 
panującej w Kuznocinie niech świadczy jeden z 
wpisów do „Księgi Gości”: „ Warta Basia Kuzno
cina / A Kuznocin Basi syna. ” Sprawy osobiste 

spowodowały, że Łempicka sprzedała dwór. No
wy właściciel p. Jan Krzysztof Polachowski, opie
kujący się troskliwie budowlą, dokonał jednej nie
korzystnej zmiany, zastępując pokrycie ceramicz
ne twardym i obcym tradycji dachem blaszanym. 
Starannie odnowiony i dobrze utrzymany dwór 
stoi jednak pusty. Ostatnio w piśmie „Nierucho
mości” ukazała się oferta wynajęcia dworu za 
miesięczny czynsz w wysokości 33 min zł...

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pradziejowa (8)

W
raz z pojawieniem się umiejęt
ności wytwarzania pierwszych 
metali — miedzi, a wkrótce 
brązu, sztuka nie pozostała obo
jętna na tę istotną przemianę. Stosowane 

przez ludzi metale ujawniały dwie istotne 
właściwości: symbol bogactwa i prestiżu oraz 
cechy użytkowe. W tej pierwszej dziedzinie 
zarówno miedź, jak i brąz lokowały się zaraz 
za złotem, dawniej już poznanym i od razu 
docenionym ze względu na swe walory este
tyczne, odporność na korozję oraz właści
wość kumulacji bogactwa. Małe wartości 
użytkowe i wysoka cena złota (a także srebra) 
sprawiły, że używano ich do wyrobu najcen
niejszych ozdób, odgrywały także rolę środ
ka wymiany, który z czasem przekształcił się 
z formy odważanej w monetę.
Miedź i brąz spełniały funkcję „złota dla 
ubogich”, przypominając w nowych wyro
bach złoto, zanim zielonkawy nalot śniedzi 
czy szlachetnej patyny oraz inny ciężar włas
ny nie zdradziły ich prawdziwej tożsamości. 
Brąz, z uwagi na utwardzające właściwości 
cyny (lub arsenu), umożliwiał także zastoso
wanie go do wyrobu przedmiotów użytko
wych — najpierw broni, a później także nie
których ważniejszych narzędzi pracy.
Dały się również zaobserwować pośrednie 
wpływy nowego surowca na inne tradycyjne 
wyroby. Tak np. naczynia gliniane — z natu
ry brązowo-żółtawe w efekcie utleniającego 
się wypału — starano się upodobnić do wy
konanych z blachy miedzianej czy brązowej 
przez odpowiednie dobranie engoby (powło
ki) lub ubarwienia. Niektóre wyroby z ka
mienia, jak np. topory kamienne uzyskiwały 
dekorację w postaci imitacji tzw. szwu od
lewniczego, który często pozostawał na ich 
brązowych odpowiednikach w efekcie niesta
rannego wykończenia po odlaniu w dwu
częściowej („muszlowatej”) formie.
Technologia odlewania brązu w formach sta
łych lub niszczejących dawała szczególną 
przewagę nowemu metalowi nad narzędzia
mi kamiennymi czy krzemiennymi. Oto mo
żna było w potrzebie wojennej dokonać 
przysłowiowego „przekucia lemieszy w oręż” 
— tu raczej przetopienia sierpów czy branso
let na sztylety, groty włóczni, toporki lub 
miecze — by w czasach pokoju ten sam me
tal obrócić w ozdoby dla żon i córek.
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Nowa epoka — która w naszej części Europy 
trwała od około 1800 do około 700 r. przed 
Chr. — przyniosła także wzrost znaczenia 
kultów słonecznych, manifestujących się 
rozpowszechnieniem symboliki solarnej w 
postaci wózków kultowych z tarczami słone
cznymi, znaków swastyki, trykwetrów, kół, 
krzyży równoramiennych czy krzyży w kole. 
Towarzyszyła temu rosnąca dominacja roli 
mężczyzny w rodzie i społeczeństwie, wzrost 
znaczenia wojny, walki, pojawienie się idei 
wodzostwa i bóstw z atrybutami oręża. Berło 
sztyletowe wykonane w całości wraz z ręko
jeścią z brązu otwierało tę epokę jako jeden z 
jej przewodnich zabytków, zarazem oręż i 
symbol wodzostwa. Po raczej pokojowej

1 „Berto sztyletowe'1 z Łąk Małych koto Kościana z wczesnej epoki brązu
2. Naramiennik brązowy z Dratowa kolo Opola Lubelskiego z wczesnej epoki brązu
3. Rysunek labiryntu z Pedra dos Campinos w Mogor (Pontaverda, Hiszpania)
4. Labirynty na planie okrągłym: a, b. c — Mogor (Hiszpania), d, e — Valcamoni- 
ca (Włochy), f — Holiwood (Irlandia), g, h — Tintagel (Kornwalia), i — Knossos 
(Kreta), j — Tagliatella (Włochy), k — Conimbnga (Portugalia), I, m — Arizona 
(USA), n — Tell Rifa at (Irak)
5. Labirynty na planie czworobocznym: a — Pompeja, b — Pałac w Pilos, c — 
moneta z Knossos, d — Akropolis Ateńska
6. Brązowy, pozłacany wózek kultowy z Trundholm (Dania)

(reprod.: Michał Dąbski) 
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epoce neolitu były to znamiona postępują
cych przemian w nadchodzących epokach 
metali — brązu i żelaza.
Symbolika sztuki chętnie posługuje się mo
tywami troistymi, które mają na celu odz
wierciedlenie trój jedności świata (niebo, zie
mia, świat podziemny), odwzorcowanej w 
trójpodziale społeczeństwa: na tych, którzy 
modlą się (kapłanów), na tych, którzy walczą 
(wojowników) i na tych, którzy pracują (rol
ników, hodowców, rzemieślników). Owe 
trójpodziały w społeczeństwie i sztuce naj
wyraźniej występowały u ludów indoeuro- 
pejskich i odznaczały się znaczną trwałością,

sięgając od epoki brązu po wczesne cywiliza
cje i struktury pierwszych państw.
Innym motywem symbolicznym, który od
grywał ważną rolę począwszy od epoki brązu 
było wyobrażenie labiryntu. Miał on dwie 
podstawowe formy: na planie okrągłym i 
czworobocznym. Pierwotne, a zarazem kla
syczne labirynty miały jedno wejście, które 
było zarazem wyjściem i wyraźnie zaznaczo
ny punkt centralny. Późniejsze miały bogat
sze ukształtowanie, osobne wyjście oraz wię
cej niż jeden punkt centralny lub były go 
pozbawione. Istnieje wyraźny związek gene
tyczny labiryntu kolistego z dawniejszym 
motywem spirali i czworobocznego z moty
wem swastyki i meandra. Zwraca uwagę fakt, 
że we wczesnych formach labiryntu obu za
sadniczych typów jego rysunek wiedziony 
jest jedną linią, która tylko w jednym miejscu 
— między wejściem (wyjściem) a centrum — 
przecina się, tworząc znak krzyża.
Jeszcze bardziej interesującym zjawiskiem 
jest fakt, że obok labiryntów, występujących 
na Bliskim Wschodzie, w Italii, Hiszpanii, 

Grecji i na Wyspach Brytyjskich, spotykamy 
nieomal identyczne w Arizonie (USA) oraz 
w Argentynie. Symbolika labiryntu wiąże się 
wyraźnie z misteriami kultowymi, co wyraża 
m.in. znany mit starogrecki o Tezeuszu, się
gający korzeniami narodzin cywilizacji egej
skiej.
Epoka brązu rozprzestrzeniana była przez 
ruchliwe ludy. Zwiastowali ją w Europie za
gadkowi łucznicy z Półwyspu Pirenejskiego 
ze schyłku neolitu, zwani ludnością kultury 
pucharów dzwonowatych, których najdalsze 
forpoczty dotarły na Wyspy Brytyjskie, a na 
wschodzie do brzegów Wisły. Nosicielami jej 
byli także żeglarze, których smukłe łodzie 
obserwujemy na rytach skalnych Skandyna
wii i na liguryjskich wybrzeżach Italii. 
Bez tych ostatnich jej rozwój nie byłby moż
liwy: węgierska czy hiszpańska miedź nie 
spotkałaby się z cyną z Kornwalii, by 
stworzyć nowy aliaż metalu. W ładowniach 
najdawniejszych statków handlowych, od
krywanych na dnie Morza Śródziemnego 
u wybrzeży Europy i Azji Mniejszej spoty
kamy bryły miedzi lub przemysłowy suro
wiec brązowy obok gotowych wyrobów, pre
zentujących niekiedy wysokie walory artys
tyczne.
Nie należy jednak zapominać, że brąz nigdy 
nie stał się surowcem tanim, nawet w czasach 
jego największego upowszechnienia. Nawet 
wtedy większość mieszkańców Europy pos
ługiwała się na co dzień narzędziami z ka
mienia i krzemienia, o czym świadczą dobit
nie inwentarze znalezisk archeologicznych w 
osadach z owych czasów. Na znacznych ob
szarach północno-wschodniej Europy narzę
dzia, ozdoby czy broń z brązu należą do 
przedmiotów o charakterze elitarnym w kul
turze, będącej nadal kontynuacją epoki ka
mienia.
Wydaje się, że epoka brązu padła ofiarą swej 
elitarności i zależności od handlu dalekosię
żnego, żeglugi oraz ogólnej prosperity. Jej 
upadek znaczą w wielu częściach Europy 
znamiona kryzysu, wręcz powrotu do ery 
kamienia. Dopiero opanowanie i upow
szechnienie technologii żelaza stało się wa
runkiem odrodzenia zarówno gospodarki, jak 
i sztuki po IV w. p.n.e.

Jerzy Gąssowski
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Na ziemi 
niczyjej

Któż między Odrą a Bu
giem zna malarstwo Joa
chima Weingarta, Henryka 
Epsteina, Zygmunta Schre- 
tera, Maksymiliana Feur- 
ringa, Zygmunta Landaua, 
Henryka Haydena? O 
Aberdamie, Menkesie, Mu
ter, Halickiej, Adlerze, Ka- 
nelbie i Kislingu może je
szcze ktoś słyszał, ale o pol
skim malarzu Szymonie 
Mondzainie raczej nikt... 
Łączy ich to, że na przeło

mie XIX i XX w. wyemi
growali z Polski, aby osiąść 
w ówczesnej stolicy arty
stycznej świata i należeli do 
środowiska malarzy nazy
wanego „Szkołą Paryską”. 
Łączy ich także to, że ich 
obrazów, z małymi wyjąt
kami, nie ma w polskich 
muzeach ani w prywatnych 
zbiorach. Związek ten jed
nak najbardziej jest wido
czny i bogato reprezento
wany w kolekcji Ewy i 

Wojciecha Fibaków, którą 
pokazano w Muzeum Na
rodowym w Warszawie i 
Poznaniu.
Bodaj w całej Polsce nie ma 
tak wspaniałego zestawu 
dzieł Eugeniusza Żaka. Fi- 
bak zdobył 16 obrazów tego 
artysty. Oglądając je, do
chodzimy do wniosku, że 
mamy do czynienia z jed
nym z największych mala
rzy w dziejach polskiej 
sztuki. Tadeusz Makowski 
reprezentowany jest świet
nym zespołem 23 obrazów, 
w tym sztandarowymi 
płótnami „Piekarz” i 
„Strzelec”, tej samej rangi 
artystycznej, co „Szewc”, 
będący własnością stołe

cznego Muzeum Narodo
wego. Nie ma w kraju tylu 
dzieł Zygmunta Menkesa. 
To samo można powiedzieć 
o 20 wybitnych obrazach 
Leopolda Gottlieba, naj
młodszego brata dobrze u 
nas znanego Maurycego 
Gottlieba.
Kolekcjoner szczególnie 
dumny jest z jedenastu 
dzieł Gustawa Gwozdec- 
kiego, przy każdej okazji 
podkreśla, że był to jedyny 
polski fowista. Fibak nie 
mniej ceni dorobek Wła
dysława Slewińskiego (11 
obrazów), przyjaciela Paula 
Gauguina, należącego do 
jego grupy malarskiej w 
Pont Aven w Bretanii. Pro-
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1, Wnętrze domu W. Fi- 
baka w Greenwich opo
dal Nowego Jorku
2—4. Obrazy: „Kiki z 
Montparnasse” Gustawa 
Gwozdeckiego z 1920 r. 
(2), „Autoportret z akor
deonem" Zygmunta Men- 
kesa z 1925 r. (3) i Raj
munda Kanelby „Portret 
żony z synem Jerzym” z 
1934 r. (4)

(zdjęcia: Andrzej 
Jaroszewicz)
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gram kolekcji wydaje się 
oczywisty. Fibak zbiera obra
zy malarzy-emigrantów, któ
rzy opuścili polski zaścianek, 
aby zmierzyć się z najnow
szymi prądami w sztuce, ja
kie obowiązywały w Europie 
na przełomie wieków lub 
później, a nad Wisłę ich 
dzieła nie dotarły nigdy albo 
też z wielkim opóźnieniem. 
Jeszcze pod koniec lat sie
demdziesiątych Fibak zbie
rał obrazy polskich malarzy 
związanych ze środowi
skiem Akademii Sztuk Pię
knych w Monachium. Miał 
m.in. „Kawalkadę jeźdź
ców” Józefa Brandta, jedną 
z wersji „Kopernika” Jana 
Matejki, „Pastuszkę” Cheł
mońskiego, także płótna 
Szermentowskiego, Kotsi
sa, Wyczółkowskiego; jed
nak pozbył się tych obra
zów. I wówczas jego kolek
cja zaczęła się rozwijać w 
wyraźnej opozycji do ma
larstwa „Szkoły Monachij
skiej”. W połowie lat 
osiemdziesiątych warszaw
ski „Sportowiec” powtó
rzył wypowiedź Fibaka, 
który tak recenzował doro
bek polskich „monachij- 
czyków”: „Nie jest to ma
larstwo, które wytrzymywa
łoby konkurencję z tym sa
mym okresem malarstwa 
europejskiego, np. francu
skiego. Malarstwo monachij
skie wydaje się być zasie
działe. Malarze tej szkoły 
ciągle malowali konie na 
śniegu i wilki, a w tym czasie 
nawet już w Niemczech pow
stał ekspresjonizm. Był to 
początek XX wieku, a Szko
ła Monachijska malowała 
ciągle to samo! Tak że zbie
ranie obrazów Wierusza 
Kowalskiego, Brandta, Cheł
mońskiego nas nie ciekawi. 
Jest to malarstwo, które jeśli 
porównałbym z tenisem, to 
tak jakbym ja starał się być 

ze światową czołówką, jeź
dzić z nimi i grać, a ktoś w 
tym czasie wygrywałby tur
niej na kortach w Sopo
cie. .. ”
Echa tamtej wypowiedzi 
pobrzmiewały w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, 
kiedy w parę dni po werni
sażu W. Fibak oprowadzał 
widzów po wystawie. Za
chwalając malarstwo Sle- 
wińskiego, zapewnił, że 
gdyby jego płótno wisiało 
pomiędzy obrazami euro
pejskimi z tej epoki, to jest 
tak dobre, że nikt by nie 
pomyślał, „że to jakiś Polak 
namalował”. Podobne oce
ny twórca kolekcji powta
rzał przy dziełach innych 
malarzy, np. Jana Rubcza- 
ka.
Kolekcja jest odkryciem. 
Czymś oczywistym wyda
wały się gorące prasowe po
lemiki, uczone dyskusje, 
próby przewartościowań 
dotychczasowych ocen pol
skiej sztuki. Już same wy
powiedzi kolekcjonera pro
wokowały do spontanicznej 
dyskusji, do której — o 
dziwo! — nie doszło.
Jaką pozycję artystyczną i 
rynkową osiągnęli zbierani 
przez Fibaka malarze? W 
większości pozostali ano
nimowi. Wystarczy prześ
ledzić miejsca, gdzie Fibak 
kupował obrazy. Jedynie 
obrazy Kislinga i Adlera 
mogły pojawić się na aukcji 
w Sotheby’s, zaś obrazy 
Haydena i Adlera na aukcji 
w „Hotel Druot” w Paryżu. 
Prace pozostałych malarzy 
nie miały prawa wstępu do 
renomowanych antykwa
riatów.
Na dobrą sprawę tylko Fi
bak poszukiwał tego malar
stwa. Stworzył rynek, 
umocnił pozycję dwóch 
polskich marszandów, któ
rzy znalazłszy bogatego 

odbiorcę zaczęli specjali
zować się w malarstwie 
„Szkoły Paryskiej”. Ow
szem, wcześniej istniały 
prywatne „polonijne” ko
lekcje obrazów. Dokumen
tuje je wydana w Nowym 
Jorku książka Stanisława 
Jordanowskiego pt. Vade- 
mecum kolekcjonera. Z jej 
lektury wynika, że rozsiani 
po świecie rodacy nie po
szukują w malarstwie sztu
ki, lecz jedynie treści, 
głównie historyczno-patrio- 
tycznej, ceniąc przede 
wszystkim dorobek pol
skich artystów właśnie ze 
środowiska monachijskie
go. Nawiasem mówiąc, ko
lekcjonerzy opisani przez 
Jordanowskiego sami mu- 
sieli sfinansować druk ilus
tracji. Fibak nie był zainte
resowany promocją swoich 
zbiorów w książce doku
mentującej artystyczny 
gust Polonii.
Tak więc Wojciech Fibak 
rozpoczął kolekcjonerską 
działalność na ziemi niczy
jej. Dzięki temu mógł kupić 
większość obrazów za cenę 
zdecydowanie niższą od 
cen dzieł tych artystów, 
którzy cieszyli się uzna
niem historyków sztuki, 
muzealników, koneserów. 
Tak np. w latach 
1987—1989 od prywatnego 
kolekcjonera nabył kilka
dziesiąt obrazów Meli Mu
ter za jedyne 30 tys. dola
rów. Za niewielkie pienią
dze zdobywał obrazy Sta
nisława Eleszkiewicza, hur
tem wykupione przez jed
nego z polonijnych mar
szandów po likwidowanej 
pracowni malarza.
Dziś obrazy większości pol
skich emigrantów należą
cych do „Ecole de Paris” 
nadal słabo sprzedają się na 
Zachodzie, wystarczy prze
śledzić wyniki aukcji. Dla

tego też osoby, które mają 
duże zapasy tego malar
stwa, postanowiły stworzyć 
na nie popyt nad Wisłą. 
Korzystając z nagłośnienia 
wystawy Fibaków, w stołe
cznej Galerii Zapiecek pró
bowano sprzedać obrazy 
m.in. Menkesa, Muter, 
Eleszkiewicza, pochodzące 
głównie ze zbioru Marka 
Mielniczuka. Nabywcy jed
nak zawiedli.
W rezydencjach Ewy i 
Wojciecha Fibaków w 
Greenwich opodal Nowego 
Jorku i w Paryżu znajduje 
się ponad 400 obrazów. Ko
lekcja jest stylistycznie nie
spójna. Trudno się dziwić, 
że jest tam okazały zespół 
prac Piotra Michałowskie
go, w tym pochodzące z hi
storycznej kolekcji Kor- 
win-Milewskiego, zakupio
ne w głośnym swojego cza
su wiedeńskim antykwaria
cie Bednarczyka. Micha
łowski był wielkim mala
rzem i już samo to uzasad
nia jego obecność. Ale tylko 
jakimś szczególnym senty
mentem można usprawiedli
wić fakt, że w kolekcji znaj
dują się obrazy Vlastimila 
Hofmana, Teodora Axento- 
wicza czy Władysława Ja
rockiego, w dodatku są to 
prace słabe. Może była to 
zamierzona prowokacja? 
Może właśnie na tle tego 
anachronicznego malarstwa 
kolekcjoner chciał uwypu
klić zalety wyróżnianych 
przez siebie artystów?
Panuje powszechne prze
konanie, że Fibak ogołocił 
zachodnie rynki sztuki z 
obrazów polskich malarzy 
należących do „Szkoły Pa
ryskiej”. Jaki ambitny zbiór 
może stworzyć zamożny 
„polonus”, rozpoczynający 
karierę kolekcjonerską po 
Fibaku?

Janusz Miliszkiewicz
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Karpackie 
cmentarze

Druga Brygada Legionów, 
zwana także Żelazną lub Kar
packą, została formalnie utwo
rzona w marcu 1915 r. Jednak 
już od października 1914 r. jej 
pierwsze oddziały złożone z 
kilku pułków legionowych 
prowadziły działania na fron
cie austriacko-rosyjskim w pa
sie karpackim, wypierając Ros
jan ze wschodnich rubieży 
Królestwa Węgier i wkracza
jąc do Galicji. W ciągu jesien
no-zimowej kampanii 1914— 
1915 brygada stoczyła kilka
dziesiąt, w większości zwycię
skich bitew i potyczek. Ślady 
tych wydarzeń — to między 
innymi cmentarze rozrzucone 
na terenie działalności bryga
dy, na których znalazło miejs
ce spoczynku ponad 300 po
ległych legionistów.
Co dziś zostało ze śladów i 
pamiątek tych wydarzeń? W 
październiku 1914 r. oddziały 
legionowe dotarły do grani 
karpackiej w rejonie przełęczy 
Rogodze Wielkie (1110 m 

n.p.m.), zwanej od tego czasu 
Przełęczą Legionów. Nazwa 
ta zachowała się w miejscowej 
tradycji do dziś, występuje 
także na jednej ze współczes
nych map ukraińskich. Na 
przełęczy znajduje się sied
miometrowy metalowy Krzyż 
Legionów, wystawiony na 
pamiątkę przekroczenia przez 
legionistów granicy history
cznej Polski, dzielącej Króle
stwo Polskie i Węgry od cza
sów Kazimierza Wielkiego do 
pierwszego rozbioru Polski. U 
stóp krzyża leży kamienna tab
lica z wyrytym czterowierszem 
autorstwa legionisty Adama 
Szani:
„Młodzieży polska, patrz na

ten krzyż!
Legiony Polskie dźwignęły go

wzwyż, 
Przechodząc góry, doliny i

wały, 
Do Ciebie Polsko i dla Twej

chwały!" 
Schodząc z Przełęczy Legio
nów na północ dociera się po 

kilku godzinach marszu do wsi 
Rafajłowa (obecnie Bystrica), 
modnej przed wojną miejsco
wości wypoczynkowej, w po
bliżu której znajdowały się 
prezydenckie obszary łowiec
kie. W centrum wsi napoty
kamy pierwszy cmentarz le
gionistów, znajdujący się dziś 
w opłakanym stanie. Co praw
da pomnik z tablicą stoi jak 
dawniej, choć bez krzyża, ale 
przez leżące w jego otoczeniu 
mogiły przebiega ścieżka do 
znajdującego się w sąsiedztwie 
sklepu, na który przeznaczono 
dawny przycmentarny kośció
łek. Zniszczone zostało rów
nież metalowe ogrodzenie 
cmentarza oraz jedna z ka
miennych płyt. Ocalała płyta 
informuje, że pochowano tu 
40 legionistów, w tym 29 nie
znanych.

Wydana w 1937 r. przez Woj
skowy Instytut Naukowo-O- 
światowy książka Szlakiem II 
Brygady Legionów Polskich w 
Karpatach Wschodnich wy
mienia oprócz Rafajłowej sie
dem innych miejscowości, w 
których znajdowały się legio
nowe pomniki i cmentarze: 
Mołotków, Zielona, Pasieczna, 

Sołotwina, Bohorodczany, Na
dworna i Żabie.

W Mołotkowie, gdzie już 29 
października 1914 r. legioniści 
stoczyli największą w rejonie 
karpackim i przegraną bitwę 
(łącznie wzięło udział w boju 
25 tys. ludzi) znajdował się 
cmentarz, na którym pocho
wano około 200 polskich żoł
nierzy. Po kilkugodzinnych 
poszukiwaniach we wsi i na 
miejscowym cmentarzu, po 
rozmowach z przedstawicie
lami czterech pokoleń, odkry
liśmy na łące ostatni fragment 
cementowego postumentu głó
wnego krzyża, przykrytego 
żerdziami i obornikiem. Wo
kół tego miejsca, pod darnią 
łąki, spoczywają szczątki pol
skich żołnierzy. Wielu z nich 
zginęło w walce tuż obok, 
gdzie widać ślady dawnej tran- 
szei. Według relacji miejsco
wych pomnik i cmentarz zo
stały zniszczone w 1947 lub 
1948 r., gdy nieznani ludzie 
wywieźli kamienne orły i ro
zebrali ogrodzenie. Z przed
wojennej fotografii wynika, że 
cmentarz w Mołotkowie był 
największy spośród podkar
packich miejsc pamięci legio
nowej. Jego obszar wynosił 
około 100 m2 i był otoczony 
metalowym ogrodzeniem z 
czterema kamiennymi na
rożnikami. W centrum znaj
dował się stożkowy kilkume
trowy pomnik zbudowany z 
kamienia z krzyżem na szczy
cie; jego podwalina zachowała 
się do dziś.

Po bitwie pod Mołotkowem 
oddziały polskie wycofały się 
15 km na południowy zachód 
do wsi Zielona i Pasieczna, 
gdzie w listopadzie 1914 r. do
szło do potyczek z nieprzyja
cielem. Tam też powstały ko
lejne zbiorowe mogiły.

W Zielonej (Zełenej) na tzw. 
starym cmentarzu naprzeciw 
cerkwi (od niedawna znów 
greckokatolickiej) znajduje się 
pomnik z tablicą zniszczoną 
odłamkami w 1944 r. Pocho
wano tu 25 legionistów. Po
dobny jest w sąsiedniej Pasie- 
cznej-Roztoki, na południo
wym krańcu wsi, na starym 
cmentarzu, górujący nad in-
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1. Krzyż na Przełęczy Legionów
2. Pomnik legionistów w Rafajtowej
3. Krzyż legionistów na cmentarzu w 
Pasiecznej
4. Pomnik na cmentarzu w Bohorod- 
czanach
(zdjęcia: Janusz Gudowski i Maciej 
Skrzypkowski)

nymi grobami. Z resztki beto
nowej płyty można wyczytać: 
„Bohaterom Żelaznej Brygady 
Poległym 1914—1915”. "

Pod Mołotkowem Polacy starli 
się z siłami rosyjskimi ponow
nie w lutym 1915 r., wypiera
jąc nieprzyjaciela ze znacznej 
części pogórza. Być może śla
dem tych bojów były mogiły 
76 legionistów w leżącej 8 km 
na północny wschód Sołotwi- 
nie, zniszczone przez Nie
mców w 1942 r. Pomnik w So- 
lotwinie miał kształt kilkume
trowej ściany z dużym orłem. 
W leżących niedaleko Sołot- 
winy Bohorodczanach pocho
wano siedmiu żołnierzy 3. 
pułku piechoty, którzy zostali 
spaleni w stodole w miejsco
wości Skibaczówka. Do 1938 
lub 1939 r. groby ich znajdo
wały się na cmentarzu w Ski- 
baczówce, a następnie przenie
siono je do Bohorodczan na 
cmentarz przy ul. Żóhniewa, 
gdzie zbudowano pomnik. Na 
nim znajduje się blaszany 
orzeł oraz płyta z napisem: 
„Polegli bohaterowie II Bryga
dy Legionów Polskich” oraz ich 
nazwiska.

Kolejny pomnik znajduje się 
w miasteczku Nadworna. 
Według danych z 1914 r. na 
8400 mieszkańców 1550 sta
nowili Polacy. Dziś jeszcze 
mieszka ich w Nadwornej po
nad 100. Jesteśmy tu po raz 
czwarty w ciągu ostatnich 
miesięcy i możemy obserwo
wać zmiany zachodzące na 
niepodległej już Ukrainie. Ze 
ściennego radioodbiornika w 
miejscowym hotelu płyną 
dźwięki melodii, jakich nie 
spodziewalibyśmy się tu właś
nie usłyszeć. To wiązanka me
lodii legionowych i innych 
polskich pieśni, nadana przez 
rozgłośnię iwano-frankijską 
(stanisławowską). Słuchamy 
„Hej, strzelcy wraz”, „Pier
wszej Kadrowej”, „Ułani, uła

ni” — jakby na nasze za
mówienie.
W Nadwornej na starym 
cmentarzu znajduje się bli
źniaczy krzyż jak w Pasiecznej 
i na Przełęczy Legionów. Tab
lica całkowicie skuta. Na 
cmentarzu liczne groby pol
skie; leżą tu: pułkownik wojsk 
powstańczych 1863 r. Julian 
Wiliusz Delacroix, Aleksander 
Junosza, Karolina z Hiolskich 
Drewnowska i wielu, wielu 
innych.
Legionowa mogiła miała się 
także znajdować w położonej 
blisko Czarnohory wsi Żabie 
(dziś Werchowyna), jednak 
nie udało nam się jej odnaleźć. 
Dalszy szlak wojenny II Bry
gady wiódł od marca 1915 do 
maja 1918 r. po Bukowinie, 
Wołyniu i Podolu. Tam też 
powstały inne cmentarze le
gionowe, z których najbardziej 
znany był cmentarz w Rarań- 
czy w pobliżu miejsca słynnej 
szarży ułanów pod Rokitną. 
Szczątki poległych tam żołnie
rzy zostały przeniesione w la
tach dwudziestych na Łycza
ków. Nie wiadomo, czy pozo
stałe cmentarze nadal istnieją. 
Natomiast warto zaapelować 
do różnych instytucji w Pol
sce o zainteresowanie się ty
mi pomnikami chwały oręża 
polskiego i narodowej pamię
ci. Atmosfera, jaka obec
nie panuje na Ukrainie, 
sprzyjałaby pracom konserwa
cyjnym.
Na zakończenie należy dodać, 
że po opublikowaniu przez au
torów tekstu o Rafajłowej 
(IMT „Światowid”, nr 4, 
1991) Polacy mieszkający w 
pobliskich miejscowościach 
postanowili ogrodzić znajdu
jący się tam pomnik na własny 
koszt. Jednak wobec innych 
obciążeń, związanych m.in. z 
odbudową odzyskiwanych koś
ciołów, opieka nad cmenta
rzami przekracza możliwości 
finansowe tych ludzi, utrzy
mujących się z niewielkich 
emerytur.

Janusz Gudowski 
Maciej Skrzypkowski

Pogrzeb
Ujejskiego

W bieżącym roku przypada 
95-ta rocznica śmierci Korne
la Ujejskiego, jednego z bar
dziej znanych poetów polskich 
XIX w., uważanego nawet 
przez niektórych za narodo
wego wieszcza. Jego Chorał (z 
cyklu poetyckiego Skargi Je
remiego), napisany do muzyki 
Józefa Nikorowicza, a zaczy
nający się od słów „Z dymem 
pożarów... ”, był niegdyś bar
dzo popularny, śpiewany często 
jako hymn narodowy; innym 
znanym utworem poety jest 
Maraton.
Kornel Ujejski urodził się 12 
września 1823 r. w Beremia- 
nach na Podolu, miejscowości 
leżącej u ujścia Strypy do 
Dniestru, zmarł 19 września 
1897 r. w Pawłowie koło Ra- 
dziechowa, na pograniczu 
podolsko-wołyńskim. W Paw
łowie mieszkał poeta trzykrot
nie; w latach 1850—1853, 
dzierżawiąc majątek swego teś
cia Henryka Komorowskiego 
oraz w latach 1883— 1890 i od 
1893 r. do śmierci — u swego 
młodszego syna, który przejął 
pawłowskie dobra. Podczas 
drugiego pobytu staraniem 
Kornela Ujejskiego na środku 
wsi założono park, a miejsco
wy cmentarz otoczono muro
wanym, festonowym ogrodze
niem z okazałą bramą, na któ
rej kazał poeta umieścić ewan
geliczny napis „Spoczną i 
wstaną ”,
Naprzeciw pawłowskiego dwo
ru syn wybudował modrze
wiowy domek składający się z 
sieni, kuchni i dwóch poko
jów, w którym poeta mieszkał 
w ostatnich latach życia. Po je
go śmierci domek rozebrano i 
ustawiono poza obrębem fol
warku, przeznaczając go na 
Dom Ludowy im. Kornela 
Ujejskiego; funkcję tę pełnił 
do wybuchu drugiej wojny 
światowej.
Kornel Ujejski żonaty był z 
Henryką Komorowską, wnucz
ką brata osławionej Gertrudy z 
Komorowskich Szczęsnowej 
Potockiej, zamordowanej z 
poduszczenia rodziców pó
źniejszego targowiczanina 
(Gertruda była, jak wiadomo, 

pierwowzorem bohaterki Ma
rii Antoniego Malczewskiego). 
W 1911 r., staraniem Stefana 
hr. Badeniego z Radziechowa, 
w pobliskim Witkowie No
wym wybudowano pseudogo- 
tycką kaplicę, do której prze
niesiono ze stojącego obok 
kościoła dobrze zachowane 
zwłoki Gertrudy i jej rodziców 
złożone w nowych, metalo
wych trumnach krytych 
szklanymi wiekami. Przed kil
koma laty jeden ze starszych 
mieszkańców Witkowa Nowe
go opowiadał mi, że w czasie 
sowieckiej okupacji trumien 
tych używano do pojenia koni 
w powstałym tam kołchozie. 
Żona poety zmarła we Lwo
wie, zaś pochowana została na 
cmentarzu w Pawłowie. Kiedy 
zmarł także Kornel Ujejski i 
wieść o tym dotarła do Kra
kowa, nadeszła stamtąd pro
pozycja pochowania go na 
Skałce. Jednak wyrażanym 
nieraz życzeniem poety było 
spocząć na wiejskim cmenta
rzu, w pobliżu chłopskich mo
gił; chciał też, by pogrzeb był 
cichy i skromny [„bez lwow
skich fanaberii i parady”, jak 
się kiedyś wyraził), by prze
mówił proboszcz z Radzie
chowa, z którym był zaprzyja
źniony. Wola poety spełniona 
została tylko częściowo — po
chowany został na cmentarzu 
w Pawłowie „w nie murowa
nym a wykopanym grobie”. 
Trudno natomiast uznać po
grzeb za cichy i skromny, gdyż
— jak pisze w swym Pamiętni
ku wnuczka poety, Henryka 
Bartmańska — „w dzień po
grzebu przyjechał ze Lwowa 
chór «Lutnia», Sokoli lwowscy, 
delegacja słuchaczy Uniwersy
tetu i Politechniki, prezydent 
miasta Godzimir Małachowski i 
marszałek Kraju Stanisław hr. 
Badeni, z różnych miasteczek 
delegacje z wieńcami, księży 
polskich i ruskich (ukraińskich
— TK) około dwudziestu, tłu
my młodzieży szkolnej oraz 
procesje z chorągwiami z okoli
cznych miejscowości”. Pogrzeb 
rozpoczął sią o godzinie jede
nastej przeniesieniem trumny 
przez miejscowych chłopów 
do dworskiej kaplicy, gdzie
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1. 2. Brama cmentarza w Pawłowie 
przed 1939 r. (1) i w 1988 r. (2)
3. Nagrobek Kornela Ujejskiego

(zdjęcia: Tadeusz Kukiz)

ustawiono ją na katafalku. Po 
nabożeństwie, w czasie które
go śpiewał chór „Lutnia”, 
kondukt ruszył do cerkwi. Tu 
„podczas Mszy św. śpiewali 
ruscy klerycy a gdy odśpiewali 
Wicznaja pamiat', to było tak 
przejmujące (...)”. Po odpra
wieniu modłów w obu obrząd
kach zabrał głos proboszcz z 
Radziechowa.
„Na cmentarzu — pisze dalej 
wnuczka poety — postawili 
trumnę nad 4 m głębokim gro
bem. Przemawiał prezydent 
Lwowa a marszałek Kraju, Ba- 
deni, w swym przemówieniu 
przytoczył słowa dziadka ze 
słynnego jego wiersza: »Dwoj- 
giem skrzydeł połączyłbym da
lekie a bliskie, jednym kryjąc 
dwory białe, drugim chaty ni- 
skie«. Po modłach duchowień
stwa nałożono drugie, metalowe 
wieko na trumnę i na długich 
sznurach spuszczono ją do głę
bokiego grobu. Na trumnie mar
szałek Kraju złożył srebrny 
wieniec z napisem; »Kornelowi 
Ujejskiemu — Kraj«. Ten wie
niec przepadł w ostatniej woj
nie ”,
Po latach synowie poety poło
żyli na jego grobie sarkofag z 
monolitu piaskowca, do dziś 
pozostający w bardzo dobrym 
stanie, na którym wyrzeźbiono 
duży krzyż, a na bocznych 
ścianach wyryto odpowiednią 
inskrypcję. Sarkofag wykona
ny został prawdopodobnie w 
jednym z warsztatów kamie
niarskich we Lwowie. Obok 
sarkofagu Kornela Ujejskiego 
znajduje się grób jego żony.
8 grudnia 1901 r. przy ul. 
Akademickiej we Lwowie od
słonięto pomnik poety (po
piersie na cokole), dłuta Anto
niego Popiela, autora m.in. 
lwowskiego pomnika Adama 
Mickiewicza. Po drugiej woj
nie światowej pomnik Ujej
skiego, podobnie jak pomniki 
Aleksandra Fredry i Jana III 
Sobieskiego, sprowadzono do 
kraju. W 1956 r. popiersie 
Kornela Ujejskiego ustawiono 
przy Bramie Portowej w 
Szczecinie, w centrum miasta.

Tadeusz Kukiz
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Zapomniana 
nekropolia

Cmentarz Janowski we Lwo
wie jest jedną z większych pol
skich nekropolii na dawnych 
kresach Rzeczypospolitej. Nie
stety — może dlatego, że od 
jego założenia minęło niewiele 
ponad sto lat — trudno zna
leźć o nim większą wzmiankę. 
W drugiej połowie lat trzy
dziestych Polskie Towarzy
stwo Opieki nad Grobami Bo
haterów we Lwowie przygo
towywało przewodnik, lecz w 
realizacji tego zamierzenia 
przeszkodził wybuch wojny. 
Zdołano tylko wydać Prze
wodnik po cmentarzach lwow
skich Łyczakowskim i Janow
skim autorstwa Marii Baczyń
skiej (Lwów 1937), który był
— jak zaznaczono w podtytule
— opracowaniem tymczaso
wym. Poświęcono w nim 
Cmentarzowi Janowskiemu 
cztery strony, zamieszczono 
również schematyczny plan.
Cmentarz został założony w 
1883 r. na południowo-za
chodnim stoku Góry Kortu- 
mowej, z przeznaczeniem dla 
części miasta leżącej na zachód 
od Pełtwi. Początkowo cho
wano na nim tylko ludzi bied
nych. Po wybuchu pierwszej 
wojny światowej zaczęto tu 
grzebać żołnierzy austriackich 
i rosyjskich, serbskich i wło
skich jeńców wojennych, czę
sto we wspólnych mogiłach. 
Na cmentarzu spoczęli rów
nież żołnierze oddziałów Bre- 
dowa, Denikina, Wrangla oraz 
Armii Czerwonej, próbującej 
opanować Lwów w sierpniu 
1920 r.
W 1935 r., dzięki wysiłkom 
wspomnianego Towarzystwa 
ekshumowano ciała 626 żoł
nierzy polskich, poległych w 
walkach o Lwów i Kresy, i zło
żono je w osobnej kwaterze. W 
centrum tej kwatery umie
szczono kilkumetrowej wyso
kości kamienny krzyż. W są
siedztwie złożono prochy 600 
ukraińskich strzelców siczo
wych poległych w walkach z 
polskimi żołnierzami na prze
łomie 1918 i 1919 r. Wyrażono 
w ten sposób szacunek dla 

jednych i drugich. Obecnie, 
poza kamiennym krzyżem z 
uszkodzonym ramieniem, ża
dna z mogił polskich i ukraiń
skich żołnierzy już nie istnieje. 
Zostały one zniszczone, na ich 
miejscach pochowano Rosjan 
mieszkających we Lwowie. W 
wielu miejscach widoczne są 
jeszcze betonowe fundamenty 
żołnierskich grobów, zarośnię
te, pełne śmieci, wśród któ
rych można znaleźć fragmenty 
metalowych krzyży.
Do wybuchu drugiej wojny na 
cmentarzu pochowano ponad 
115 000 osób w 54 kwaterach. 
Wśród nich należy wymienić 
przede wszystkim arcybiskupa 
lwowskiego ks. Józefa Bil- 
czewskiego (zm. 1923), wielce 
zasłużonego dla miasta. Został 
pochowany wśród biednych 
na własne życzenie. Jego bar
dzo skromny grób znajduje się 
w połowie głównej alei, jest 
doskonale zachowany, stale le
żą na nim świeże kwiaty. Na 
cmentarzu spoczywają rów
nież profesorowie Uniwersyte
tu Lwowskiego im. Jana Ka
zimierza: ks. Józef Boczar, ks. 
dr Stanisław Żukowski i ks. dr 
Władysław Żyła. Nie zabrakło 
uczestników Powstania Sty
czniowego, znajdują się tu 
groby Piotra Jarosławskiego i 
ks. Michała Stasionisa.
Po 1945 r. na cmentarzu cho
wano przede wszystkim Uk
raińców i Rosjan, również 
tych, którzy padli wypełniając 
„internacjonalistyczny obo
wiązek” w Afganistanie. Idąc 
główną aleją widzi się okazałe 
grobowce ze śladami zni
szczeń, na niektórych grobach 
znajdują się jeszcze polskie 
napisy, pozostałe są już ich 
pozbawione. Te, które zdecy
dowano się ponownie wyko
rzystać do pochówku, mają 
napisy w cyrylicy. Dobrze za
chowane nagrobki, bardzo za
rośnięte, można jeszcze spot
kać kierując się w boczne alej
ki. Są jednak kwatery, w któ
rych trudno doszukać się mo
giły sprzed 1945 r.
O tym, że Cmentarz Janowski

1 Z grobów polskich żołnierzy poleg
łych w walkach o Lwów 1918—1920 
ocalał tylko ten krzyż
2. Jeden z zachowanych grobowców 
rodziny Bartkiewiczów z 1901 r.

(zdjęcia: Szczepan Rudka)

jest bardzo zapomnianą nek
ropolią świadczy choćby to, że 
niewielu rodowitych Iwowia- 
ków było w stanie udzielić o 
nim jakichkolwiek informacji. 
Obecna sytuacja polityczna 
jest znacznie lepsza niż wtedy, 
kiedy p. Stanisław Nicieja 

rozpoczynał tworzyć swe fun
damentalne dzieło dotyczące 
lwowskiego Cmentarza Łycza
kowskiego. I chociaż trudności 
gospodarcze nie pozwalają na 
renowację bardzo wielu znaczą
cych zabytków, to przecież 
nakładem stosunkowo nie
wielkich środków można by 
się pokusić o przeprowadzenie 
inwentaryzacji Cmentarza Ja
nowskiego, bo czas i działania 
ludzkie w niszczeniu są nie
ubłagane.

Szczepan Rudka
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(lot. Witalis Wolny)

Wokół jednego zabytku

Nagrobek
Firlejów

W Janowcu nad Wisłą, w kościele 
parafialnym Św. Małgorzaty, 
obok głównego ołtarza znajduje 
się piętrowy nagrobek z leżącymi 
figurami niewiasty i rycerza, ma
jący formy artystyczne typowe 

dla twórczości Santiego Guccie- 
go. Na tablicy pamiątkowej, 
umieszczonej w zwieńczeniu na
grobka, widnieje napis w języku 
łacińskim. Informuje on (w pol
skim tłumaczeniu): „Stanisław 

Tarło, starosta sochaczewski, 
który kościół janowiecki przez 
arian splądrowany, ogołocony i 
liczne lata trzymany, Kościołowi 
Rzymskiemu przywrócił... sobie 
i miłej małżonce pomnik ten 
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postawił Roku Pańskiego 1599...
Istnieje jednak rozbieżność mię
dzy treścią napisu a herbami na 
pomniku. Jest wprawdzie wśród 
nich godło Topór, którym pieczę
towali się Tarłowie, ale nie zosta
ło ono usytuowane na miejscu 
naczelnym, gdyż to zajmuje Firle- 
jowski herb Lewart. Przy postaci 
kobiecej powinien być herb 
Przegonią Barbary z Dulskich, 
żony Stanisława Tarły. Tymcza
sem figuruje tam godło Dołęga z 
inicjałami: „B.S.C.L.C.S.”, nie 
mającymi nic wspólnego z Tar- 
łami. W zwieńczeniu nagrob
ka przeciwległe do herbu Topór 
występuje jeszcze herb Gryf.
Czyjej pamięci jest zatem po
święcony janowiecki pomnik? 
Spróbujmy rozszyfrować heral
dyczny rebus. Herb Lewart w 
środku zwieńczenia wskazuje, że 
zmarłym mężczyzną w zbroi jest 
jeden z Firlejów, do którego to 
rodu Janowiec należał od końca 
XV w. do 1585 r. Zgodnie z zasa
dą rozmieszczania znaków rodo
wych herb lewy powinien wska
zywać na matkę zmarłego, prawy 
— na babkę po mieczu. Który za
tem z Firlejów miał matkę spo
śród Toporczyków, babkę z Gry- 
fitów, a żonę pieczętującą się her
bem Dołęga? Tym Firlejem był 
Andrzej, urodzony około 1537 r., 
zmarły w 1585 r., syn Piotra i Ka
tarzyny Tęczyńskiej herbu To
pór, wnuk Mikołaja i Anny Mie
leckiej herbu Gryf a małżonek 
Barbary ze Szreńskich (lub 
Srzeńskich, jak czasem pisane 
bywa to nazwisko) herbu Dołęga, 
kasztelan lubelski i starosta san
domierski. Taką identyfikację 
postaci potwierdza dodatkowo 
rozszyfrowanie inicjałów w kar
tuszu z herbem Dołęga: B(arba- 
ra) S(zreńska) C (astellana) L(ub- 
linensis) C(apitanea) S(andomi- 
riensis).
Autorem pomnika jest Santi 
Gucci Fiorentino (ur. około 
1538, zm. 1600), znakomity arty
sta polski włoskiego pochodzenia, 
nadworny architekt i rzeźbiarz 
Zygmunta Augusta, Stefana Ba
torego i Zygmunta III. Był twór
cą wielu dzieł, których indywi
dualny charakter, połączony z 

wysokim poziomem artysty
cznym stał się początkiem całego 
oryginalnego nurtu w sztuce pol
skiej drugiej połowy XVI w.
W Janowcu Gucci przebywał 
między 1577 a 1587 r. Jego długa 
obecność w tym mieście łączona 
jest z zainicjowanym przez An
drzeja Firleja przekształceniem 
miejscowego zamku w reprezen
tacyjną nowożytną rezydencję. 
Artysta zadomowił się wówczas 
w Janowcu, z którym połączyły 
go więzy rodzinne, majątkowe i 
twórcze. Janowiec stał się etapem 
w karierze artystycznej Gucciego 
między Krakowem a Pińczowem. 
Właśnie w Janowcu, po sprzeda
ży w 1577 r. kamienicy w Kra
kowie, nabył on wspólnie z żoną, 
Katarzyną Górską, dom oraz kil
ka ogrodów; jeden ogród otrzy
mał od Andrzeja Firleja. Z Ja
nowca pochodził też zięć Guccie
go Jan Cielątkowski. Jest dość 
prawdopodobne, że Santi Gucci 
prowadził w Janowcu warsztat o 
szerszym zasięgu i kształcił tu 
uczniów. Za jednego z nich uwa
żać można siostrzeńca jego żony 
Wojciecha Zbikowskiego, nazy
wanego też „wychowańcem” 
Gucciego.
Janowiecki nagrobek Firlejów 
jest dziełem wysokiej klasy. Ce
chuje go precyzyjne dopracowa
nie wszystkich detali oraz staran
ny montaż, mogący wskazywać, 
że pomnik kuty był na miejscu 
przez Gucciego i złożony też pod 
jego okiem. W twórczości Guc
ciego zajmuje dość wyjątkowe 
miejsce. Jest to pierwszy piętro
wy nagrobek wykuty przez tego 
artystę. Badająca wnikliwie prob
lem nagrobków piętrowych w 
Polsce Helena Kozakiewiczowa, 
podnosząc wysoką pod względem 
technicznym i artystycznym war
tość pomnika Firlejów w Janow
cu, widzi w nim „klasyczny typ 
nagrobka piętrowego w Polsce”. 
Warto jeszcze wrócić do cytowa
nego napisu na pomniku. Czy w 
innych swych sformułowaniach 
jest on prawdziwy? Jak było fak
tycznie z profanacją i ogołoce
niem świątyni przez „arian”? Fir
lejowie byli wyznawcami religii 
kalwińskiej, kalwinistą był też 

Andrzej Firlej do końca swego 
życia. Także więc i w tej części 
napis jest błędny, gdyż arianie 
nie użytkowali świątyni w ogóle. 
Konsekracja kościoła jano- 
wieckiego nastąpiła dopiero w 
1604 r. Wprawdzie budowa świą
tyni rozpoczęta została jeszcze 
około 1537 r. przez ojca Andrze
ja, Piotra Firleja, wojewodę ru
skiego, ale kontynuowana i za
kończona była już przez Andrzeja 
z przeznaczeniem na zbór kal
wiński. Katolicką pozostawała 
natomiast kaplica Św. Anny, mu
rowana czternastowieczna bu
dowla, którą włączono w obręb 
świątyni Firlejowskiej, stanowiąca 
dziś jego nawę boczną. Odbywały 
się w niej nabożeństwa obrządku 
łacińskiego. Tak to za czasów 
Andrzeja Firleja pod jednym da
chem modlili się i katolicy, i kal
wini. Można by powiedzieć, że 
janowieccy wyznawcy obu religii 
współżyli w duchu ekumenizmu. 
Warto na koniec zastanowić się 
— co by się stało, gdyby Stani
sław Tarło usunął herby wskazu
jące na Firlejowski rodowód na
grobka lub starannie zastąpił je 
własnym wywodem genealogicz
nym. Historycy sztuki z pewnoś
cią zaliczyliby starostę sochaczew- 
skiego do klientów Santiego Gu
cciego. Z jakich jednak powodów 
Stanisław Tarło zawłaszczył na
grobek? Może powodowała nim 
próżność połączona ze skąpstwem, 
które powstrzymało go przed wy
datkiem na zmianę herbów.
Należy jednak przyznać, że przy
pisanie sobie przez Tarłę pomni
ka prawdopodobnie uchroniło 
ten cenny zabytek przed usunię
ciem z prezbiterium albo nawet 
przed całkowitym zniszczeniem. 
W czasach kontrreformacji z 
pewnością nie tolerowano by wi
zerunku innowierców przy wiel
kim ołtarzu.
A może Stanisław Tarło tak cenił 
walory artystyczne dzieła Santie
go Gucciego, że uznał nagrobek 
za własny i swej żony po to, aby 
uchronić go przed usunięciem, 
nie zmienione herby pozostawił 
zaś dla zachowania w pamięci rze
czywistej metryki tego zabytku?

Alicja Kurzątkowska
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Fortyfikacja 
nowożytna (12)

W 1879 r. zostało ostatecznie ro
zerwane przymierze Rosji, Niemiec 
i Austro-Węgicr; doszło do zbli
żenia Rosji z Francją. Powstał 
układ sił stwarzający możliwość 
ustalania planów wojny. Zachodni 
teatr przyszłych działań wojen
nych Rosji od Bałtyku do Karpat 
zwany był centralnym lub nadwiś
lańskim. Od północy przylegały 
do niego teatry: bałtycki 1 liński, 
od południa bcsarabski. Rejon 
nadwiślański był operacyjnie naj
ciekawszy — silnie wysunięty w 
stronę krajów nieprzyjacielskich i 

zbliżony do głównych obiektów 
wojennych Berlina i Wiednia, ale 
zarazem ściśnięty i zagrożony na 
flankach przez Niemcy i Austro- 
Węgry.
W 1880 r. szef Sztabu Generalne
go gen. Obruczcw przygotował 
szczegółowy plan wojenny dla tea
tru europejskiego. Przewidując, że 
słaba Francja nic będzie mogła 
odciągnąć znacznych sił nieprzy
jaciela, planował koncentrację w 
centrum zachodnich terenów 1 
obronę dostępu w głąb Rosji. Aby 
jednak nieprzyjaciel po zajęciu 

Królestwa nic umocnił się, Obru
czcw przyjął zasadę ustępowania 
w jednym miejscu 1 przegrupo- 
wywania sil, aby stać się silniej
szym w innym miejscu i w nim 
atakować. Ze względu na powol
ność własnej mobilizacji zamie
rzano jeszcze w czasie pokoju roz
lokować jak najwięcej wojska na 
pograniczu. W pierwszych wa
riantach przeważała obrona, w 
dalszych — w związku ze wzro
stem gęstości linii kolejowych i 
powiększeniem się siły Francji — 
przewidywano obronę od strony 
Niemiec, zaś ofensywę w kierunku 
Austro-Węgicr.
Zaczęły się intensywne przygoto
wywania inżynieryjne i powstał 
Nadwiślański Rejon Umocniony. 
Jego podstawą były trzy twierdze 
położone czołowo na Wiśle: Mod

lin u ujścia Bugo-Narwi, u cen
trum admin ist racy jno-komunika- 
cyjnym Warszawa i Dęblin u ujś
cia Wieprza. Twierdze te dawały 
swobodę manewrowania na obu 
brzegach rzek i stwarzały dogodne 
przcdmoście do przyszłych opera
cji na lewym brzegu Wisły.
Z Banków najważniejszy był pół
nocny, zagrożony od ufortyfiko
wanych, trudnych do sforsowania 
Prus Wschodnich. Granica, cho
ciaż osłonięta bagnistą doliną 
Narwi i Biebrzy, przebiegała tu 
blisko ważnej linii kolejowej War
szawa—Petersburg. Ujęty był od 
zachodu Modlinem i niewielką 
twierdzą Zegrze, od wschodu 
twierdzą Osowiec. Dla zabezpie
czenia przepraw ufortyfikowano: 
Pułtusk, Różan, Ostrołękę 1 Łom
żę, projektowano również obronę 

22



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

przepraw w Topilcach i Żółtkach. 
Dalej na północ ufortyfikowano 
Kowno i wykonano czasowe 
umocnienia w Grodnie i Olicie.
Flank południowy nic miał powa
żniejszych przeszkód naturalnych, 
ale wobec planowanego stąd ataku 
na Austro-Węgry i niedostatku 
funduszy nie przykładano wagi do 
jego ufortyfikowania. W 1866 r. 
skasowano przestarzałą twierdzę 
Zamość. W sferze projektów po
zostały fortyfikacje Kocka i Wło
dawy, podobnie jak ufortyfikowa
nie węzła rówieńsko-dubicńskic- 
go. Flank ten zabezpieczał Dęblin 
i położony głębiej Brześć, spełnia
jący funkcję śródszańca. Jako dru
gi śródszaniec dla Place d’Arme 
Królestwa projektowano ufortyfi
kowany rejon Warszawa—Mod
lin—Zegrze, już z natury obron

ny, ujęty Bugo-Narwią, Wisłą i 
bagnami Kanału Królewskiego. 
Od wschodu miała go zamykać li
nia fortów od Zegrza do Warsza
wy. Brak kredytów i zmiany planu 
nie pozwoliły na konsekwentne 
ujęcie fortyfikacjami tego dogod
nego terenu.
Z początkiem XX w. mniej ko
rzystna sytuacja polityczna i wojna 
z Japonią spowodowały zmiany. 
Nową politykę realizował minister 
wojny Suchomlinow, niechętnie 
nastawiony do twierdz. W 1909 r. 
złożył raport, który przyjęto jako 
wytyczne do dalszego działania. 
Suchomlinow ocenił, że przeciw
nicy koncentrując siły pod osłoną 
twierdz w Prusach Wschodnich i 
na północ od Karpat przypuszczą 
z dwóch stron atak w podstawę 
Rejonu Nadwiślańskiego, grożąc 

odcięciem zmasowanych tu wojsk 
rosyjskich. Była to ocena przesad
na, szczególnie w stosunku do 
Austro-Węgicr, dla których ob
szar na północ od Karpat był nie
dogodny dla rozwinięcia armii. 
Konsekwencją takiego wniosku 
było cofnięcie obszaru koncentra
cji na linię Wilno—Białystok— 
—Brześć.
Wobec tej decyzji twierdze prze
stawały być przydatne. W 1909 r. 
wydano zatem rozkaz zlikwidowa
nia umocnień w Dęblinie, War
szawie, Modlinie, Zegrzu, Pułtu
sku, Różanie, Ostrołęce i Łomży. 
Nową barierę inżynieryjną miały 
tworzyć przewidziane do unowo
cześnienia twierdze w Kownie i 
Brześciu, nowa twierdza w Grod
nie i niewielka twierdza w Osow
cu. To szokujące, ale konsekwent
ne pociągnięcie pogorszyły później 
chwiejne decyzje pozostawienia 
najpierw osamotnionego Modlina, 
następnie obrony przeprawy w 
Dęblinie, a przed samą wojną 
ufortyfikowanych przepraw na 
Bugo-Narwi. Dochodziły do tego 
rozbieżności między sztabem ge
neralnym i Ministerstwem Wojny, 
przekupstwo i działalność szpie
gowska. Zapewne decyzja o likwi
dacji twierdz była oparta na sfał
szowanych raportach szpiegow
skich przesadnie oceniających siły 
Austro-Węgier. W Niemczech w 
maju 1914 r. ukazało się nawet 
drukiem opracowanie twierdz ro
syjskich dla Sztabu Generalnego. 
W wyniku tego Rosja przystępo
wała do wojny ze zdezorganizo
wanym i nie przygotowanym naj
ważniejszym odcinkiem frontu za
chodniego. Staje się zrozumiały 
brak należytego powiązania tych 
twierdz z rosyjskimi operacjami 
wojskowymi i niewielka rola, jaką 
odegrały w czasie wojny, mimo 
dobrego poziomu rosyjskiej inży
nierii wojskowej.
Działali bowiem wtedy świetni in
żynierowie wojskowi, jak prof. 
Arkady Teljakowski (1806— 
—1891), wybitny teoretyk o no
woczesnych poglądach opartych 
na ideach Montalemberta. Opub
likował wielokrotnie wznawiany 
podręcznik Fortyfikacja stała, cie
szący się powodzeniem także za

granicą. Działalność praktyczną 
rozwijał gen. Edward Todtleben 
(1818—1884), obrońca Sewasto
pola, dyrektor Departamentu In
żynierii w Ministerstwie Wojny. Z 
młodszych działał wybitny prak
tyk i teoretyk Konstanty Wielicz
ko, autor wielu typów fortów i za
budowy międzypól. Nazwiska in
nych widoczne są w nazwach ty
pów fortów — Fort Miaskowskie- 
go z około 1880 r. o potężnych 
tradytorach, Fort Małkow-Panina 
z 1910 r. — spłaszczony, pancerny 
z wielkim trzypiętrowym trądy to
rem szyjowym, pozbawiony barków, 
lżejszy Fort gen. Bujnickicgo.
W Królestwie zrealizowano trzy 
wielkie twierdze pierścieniowe: 
Brześć, Modlin i Warszawę. W 
Brześciu Rosjanie przenieśli mia
sto o „ćwierć mili”, podobnie jak 
Terespol i wznieśli twierdzę skła
dającą się z murowanej piętrowej 
cytadeli z wieżami na wyspie na 
Bugu, otoczonej podwójnym 
wieńcem bastionowych fortyfika
cji z rawelinami trzech przedmoś- 
ci: kobryńskiego, tcrcspolskicgo i 
wołyńskiego (projekt gen. Op- 
permana, nadzór gen. Iwana 
Dchna, realizacja od 1832 lub 
1833 r.). Oprócz tego: Fort hr. Be
rga (1869 r.) broniący nowej linii 
kolejowej, wieniec 10 fortów ota
czający rdzeń w odległości 2,5— 
—5 km (gen. Todtleben, 
1871 —1885), pierścień 7 fortów i 
4 dzieł pośrednich (1885—1914) 
wysunięty na 6—8 km, trzeci pas 
pozycji polo wy ch, częściowo
przenikający się z poprzednimi i 
wysunięty do 10 km, złożony z 
lżejszych dzieł międzyfortowych, 
baterii i wału międzyfortowego 
(1914—1915). Tc ostatnie tworzyły 
z poprzednimi zespoły typu grup 
fortowych, np. od południa Fortu 
Lebicdiew czy Fortu Żuki. Twier
dza ta o obwodzie obrony do 30 km 
miała do sześciu linii obrony. 
Twierdza Modlin, od 1834 r. 
przemianowana na Nowogeo- 
rgiewsk, była jedną z największych 
w Europie. Tworzyły ją: centralna 
bastionowa cytadela napoleońska z 
wbudowanym po inspekcji gen. 
Todtlcbcna w 1864 r. obronnym 
budynkiem ciągłych koszar dłu
gości ponad 2 km (najdłuższy bu-

1. Rosyjski plan Twierdzy Warszawa zapewne z 1907 r. opracowany na podsta
wie tajnych raportów szpiegowskich w niemieckim Sztabie Generalnym w pier
wszej połowie 1914 r.
2 Rysunki umocnień Twierdzy Warszawa według tajnych niemieckich raportów 
szpiegowskich ukończonych w 1892 r. i skorygowanych w 1911 r. na górze Fort 
VI Okęcie przy ul. Leonidasa wzniesiony po 1883 r. i zapewne szybko zmoderni
zowany na jednowałowy o wydłużonym przedpiersiu (zachowane tylko koszary); 
niżej Fort Vila Służewiec, na styku ul. Puławskiej z al. Lotników wzniesiony po 
1883 r„ później zmodernizowany (zachowały się koszary)
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3. Rysunki umocnień Twierdzy Warszawa według niemieckich raportów szpie
gowskich: z lewej Fort IX Czerniaków przy ul. Powsińskiej, wzniesiony po 1883 r., 
o głębokim rzucie, jednowałowy z bardzo długim przedpiersiem skierowanym 
me na stok, ale na nasadę przeciwskarpy fosy (zachowane koszary i fosa wod
na), obok Fort X Augustówka przy ul. Gwintowe], dwuwałowy bez kapomer (za
chowane mało czytelne formy ziemne)
4. Fort w Dębem łączący Twierdzę Modlin z Twierdzą Zegrze z lat 1905—1910; 
żelbetowa kaponiera szyjowa z angułem skierowanym do tyłu i dla zwiększenia 
odporności z zaokrąglonymi wcięciami
5. Twierdza Modlin — okno ze stalową okiennicą w jednym z pięciu żelbetowych 
magazynów amunicyjnych z lat 1912—1914, widoczne ślady pocisków
6. Twierdza Modlin — most i brama do Lunety IX Fortu Księcia Warszawskiego, 
wzniesione przez gen. I Dehna i gen. A. Feldmana w latach 1832—1841; brama 
w stylu staroegipskim prawdopodobnie według projektu P. Krasińskiego
7. Twierdza Dęblin — kaponiera-śluza w półbastionie I Cytadeli z lat 
1838—1853; starannie wykonane w cegle klasycyzujące boniowame, zworniki z 
ciosów piaskowca z płaskorzeźbami głowy Gorgony, właściwego motywu dla 
fortyfikacji, która ma odstraszać
8. Twierdza Dęblin — Brama Lubelska (Aleksandryjska) wzniesiona zapewne w 
drugiej połowie okresu 1838—1853, tynkowana, piaskowcowa kolumna wew
nętrznych krużganków z koryncką głowicą i neoromańskim przekształceniem 
liści akantu w motyw rozwijających się pąków; widoczne przenikanie sztuki ro
syjskiej o proweniencji bizantyjskiej z zachodnioeuropejską

(zdjęcia: 4—8— Andrze/ Gruszecki)

dynck w Europie), średnio wysu
nięte na 600 m przed cytadelę trzy 
napoleońskie korony, przebudo
wane i połączone wałem z luneta
mi z lat 1832—1841 (gen. Iwan 
Dchn i Aleksander Feldman) w 
umocnienia rdzenia twierdzy, na
poleońska działobitnia na Wyspie 
Szwedzkiej, napoleońskie Przcd- 
mościc Kazuńskie przebudowane 
w latach 1832—1841 na koronę z 
dwoma barkanami, pierścień 8 
fortów w odległości 2—6 km od 
cytadeli (1878—1880), zewnętrz
ny pierścień 10 fortów oraz dzieł 
pośrednich w odległości 4,5—8 
km od cytadeli (1912—1914), trzy 
grupy fortowe: Janówek, Goła- 
wicka i Fortu XV (gen. Bujnicki). 
Równolegle wznoszono zaplecze 
kwatermistrzowskie, jak magazy
ny amunicyjne i prochownie, 
chłodnię, piekarnię, elektrownię, 
stację wodociągów, cerkiew, klub 
oficerski i dziesiątki kilometrów 
brukowanych dróg międzyforto- 
wych do dzisiaj używanych 
(twierdza liczyła około 50 km ob
wodu).
Twierdzę Warszawa utworzono z 
oporami po wieloletniej dyskusji, 
bano się tego nic ujarzmionego 
miasta, które często podrywało się 
do walki o niepodległość. Sród- 
szańccm stała się (wcześniej 
wzniesiona dla sterroryzowania 
miasta po Powstaniu Listopado
wym) Cytadela (od 1832 r.), z For
tem Sliwickiego i przyczółkiem 
mostowym na prawym brzegu 
Wisły, osłonięta wysuniętym na 
kilkaset metrów półkolem 5 lunet i 
baterii nadbrzeżnej (1847—1865), 
modernizowanym wraz z Cytadelą 

w latach 1866—1874. Miasto oto
czył wysunięty na około 9,5 km od 
centrum, wznoszony od 1883 r. 
wieniec 13 fortów i baterii (48 km 
obwodu). Na lewym brzegu pra
cami kierował płk. Vernandcr, na 
prawym płk. Starynkiewicz. Na 
lewym brzegu wznoszono od 1886 
r. wewnętrzny pas 5 fortów-skład- 
nic prochu i amunicji. W 
1889—1892 r. wzmocniono go for
tem pośrednim, punktami oporu i 
wałem międzyfortowym, tworząc 
umocnienia rdzenia twierdzy. Na 
Pradze budowano wtedy dzieła 
międzyfortowe i dwa forty linii 
Warszawa—Zegrze. Do 1909 r. 
trwała modernizacja wcześniej 
wzniesionych dzieł i rozbudowa 
infrastruktury, m.in.: koszar, ła
źni, piekarni, szpitali, dróg. Potem 
likwidowano twierdze, szczególnie 
gruntownie na Pradze.
Mniejsza twierdza Dęblin, prze
mianowana w 1838 r. na Iwanogo- 
rod, składała się z wcześniejszej 
cytadeli (1838—1845), z Fortem 
Gorczakowa i przyczółkiem mo
stowym na lewym brzegu Wisły 
(1847), wzniesionych następnie 
trzech lunet i dwóch barkanów, 7 
fortów wysuniętych na około 3 
km (1878 r., gen. Todtleben). Po 
1890 r. prowadzono modernizację 
umocnień, od 1909 r. likwidację 
twierdzy.
Budowę twierdzy zaporowej Oso
wiec rozpoczęto w 1882 r. od 
wznoszenia fortu I, następnie II i 
III. Połączono wałem forty I i III, 
a fort I rozbudowano w cytadelę. 
W 1891 r. rozpoczęto budowę for
tu IV i okrągłej baterii. W latach 
1912—1914 modernizowano twier

dzę, a w 1914 r. na górze Skobie- 
lowa umieszczono wieżę pancerną 
Schneidera.
Niewielka twierdza Zegrze przy 
przeprawie przez Bug składała się 
z połączonych wałem: obszernego 
fortu i mniejszego dzieła na pra
wym brzegu oraz umocnień przy
czółka na lewym brzegu Bugu; 
wzniesiono ją zapewne po 1880 r. 
Zadanie obrony przepraw na 
Narwi spoczywało na jednym for
cie w Ostrołęce i dwóch fortach w 
Pułtusku, zapewne z lat osiem
dziesiątych. Rozbudowano je w 
małe twierdze z 4 fortów w Róża
nie (po 1890 r.), w Łomży zaś z 2 
ziemnych redut na lewym brzegu 
(1889) i wznoszonych od 1902 r. 

na prawym 3 fortów, połączonych 
wałem międzyfortowym z fosą i 
tradytorami. Zespół został świet
nie wkomponowany w zwieńcze
nie morenowego wzgórza osłania
jącego most.
W fortyfikacjach tych można 
prześledzić wykształcanie się fortu 
od tradycyjnych lunet i barkanów 
Cytadeli w Dęblinie, przez 
przekształcanie w latach 
1847—1874 lunet-fortów Cytadeli 
w Warszawie (jeszcze z central
nymi okrągłymi działobitniami- 
wieżami Montalcmberta i niesa
modzielnym otwarciem od tyłu ze 
względu na bliskość Cytadeli), aż 
do „normalnych” fortów lat 
osiemdziesiątych, od początku
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przestarzałych, dwuwałowych, z 
wysokim wałem artyleryjskim o 
krótkim przedpiersiu, z trawersa
mi i niższym zewnętrznym wałem 
dla piechoty. Już po kilku latach 
nastąpiła modernizacja na jedno- 
wałowe o znacznie niższym profilu 
i wydłużonym przedpiersiu, 
dwuwałowe pozostawiono w 
wewnętrznej linii' obrony, jak w 
fortach magazynowych w War
szawie. Rozwój fortu uległ przys
pieszeniu, pojawiły się niższe o 
płytkim narysie, asymetryczne lub 
wręcz pozbawione barków, nieraz 
o tak wydłużonym przedpiersiu, że 
nie były już potrzebne kaponiery, 
nawet przeciwskarpowe. Widzimy 
wielkie betonowe tradytory, królu
je już beton i żelbet, wydzielane są 
baterie i małe dzieła międzyforto- 
we, magazyny. Grupy fortowe 
wykształcają się elastycznie w spo
sób naturalny w miarę nasycania 
terenu środkami oporu, z wyko
rzystywaniem przeszkód tereno
wych. Ostatni okres bezpośrednio 
przed i na początku pierwszej woj
ny jest bardzo interesujący, wy
maga badań i kwerendy dopiero 
otwieranych archiwów rosyjskich. 
Forty te wykazują znakomity po
ziom materiałów budowlanych i 
budownictwa. Zadziwia świetny 
stan techniczny murów, doskonale 
wypalona cegła, izolacja również z 
blachy ołowianej, wreszcie beton i 
żelbet, nad którymi intensywnie 
eksperymentowano — kilkumetro
wej grubości żelbetowe osłony dzieł 
były tak dobre, że wytrzymały na
wet eksplozje najcięższych pocis
ków niemieckich kalibru 420 mm. 
Zwracają uwagę dekoracje archi

tektoniczne w duchu eklektyzmu, 
neogotyckie, jak Brama Bielańska i 
Fort Traugutta Cytadeli War
szawskiej, czy reminiscencje ro
mańskich fryzów arkadowych w 
fortach Łomży. Bardzo bogaty de
tal występował w cytadeli w Dęb
linie, gdzie działali architekci: 
Piotr Leon Karasiński i Mateusz 
Ornano-Chiaratelli, prawdopo
dobnie też Henryk Marconi. W 
Bramie Lubelskiej występują 
kręcone kolumny kamienne o gło
wicach neoromańskich, wzory 
geometryczne z trójkolorowej ceg
ły, attyki i krenelaże. Bramę War
szawską koszar zbudowano w sty
lu neoegipskim, podobnie bramę 
IX lunety w Modlinie, a przy 
kaponierze-śluzie w zwornikach 
występują płaskorzeźby z pia
skowca głowy Gorgony. W bu
dowlach betonowych zrazu po
wtarzano formy tradycyjne, ale 
szybko uzyskały one własny wy
raz, a przy (ze względów militar
nych) zaokrąglonych krawędziach 
pojawiły się bardzo proste, wręcz 
monumentalne formy, wyprzedza
jące o dziesiątki lat rozwinięty 
modernizm.
Fortyfikacje te miały duży wpływ 
na rozwój urbanistyczny miast, 
najpierw dławiąc i wywołując 
przeskoki zabudowy na zewnątrz 
esplanad, szczególnie wzdłuż linii 
kolejowych (Pruszków). Istniejąca 
zaś do dzisiaj sieć wojskowych 
dróg międzyfortowych stawała się 
po kasacie twierdzy szkieletem 
nowego osadnictwa i nowych 
układów urbanistycznych.

Andrzej Gruszecki
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O siedla COP
Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej produkcja przemysłowa 
na ziemiach polskich była o poło
wę mniejsza niż przed wojną. Pań
stwo polskie rozpoczęło swój sa
modzielny byt na terenach zacofa
nych na skutek polityki gospodar
czej i społecznej zaborców oraz 
zniszczeń dokonanych działania
mi wojennymi.
W latach dwudziestych zaczęto 
poszukiwać nowego modelu gos
podarczego państwa polskiego. 
Już w 1921 r. powstała idea tzw. 
trójkąta bezpieczeństwa w widłach 
Wisły i Sanu, którego głównym 
zadaniem miało być stworzenie 
silnego okręgu przemysłowego na
stawionego na produkcję związaną 
z obronnością kraju. Jednak pier
wszą zrealizowaną inwestycją na 
dużą skalę po odzyskaniu niepod
ległości była budowa portu i mia
sta Gdyni, rozpoczęta w 1922 r. W 
1926 r. Gdynia uzyskała prawa 
miejskie, a w 1933 r. port ten miał 
największe obroty na Morzu Bał
tyckim. Dalszym działaniem była 
koncepcja podziału obszaru Polski 
na czterdzieści cztery okręgi gos
podarcze, wysunięta w 1927 r. 
przez Jana Piekałkiewicza i Stanis
ława Rutkowskiego. Mimo że 
koncepcja miała charakter wyłą
cznie teoretyczny, przedstawione 
tam motywacje, jak również idea 
tzw. trójkąta bezpieczeństwa za
ważyły niewątpliwie na późniejszym 
założeniu budowy Centralnego 
Okręgu Przemysłowego (ĆOP). 
Te dwie inwestycje — Gdynia i 
COP — były największe w mię
dzywojennej Polsce.
Napięta sytuacja polityczna w 
Europie w połowie lat trzydzie
stych zwróciła uwagę rządu pol
skiego na sprawę obronności kra
ju, a co za tym idzie uzbrojenia 
armii w nowoczesną broń. W po
łowie 1936 r. marszałek Edward 
Rydz-Smigły wydał rozkaz budo
wy wielu fabryk i zakładów prze
mysłowych, które miały przede 
wszystkim służyć potrzebom woj
ska. Rolę tę wyznaczono m.in. 
Centralnemu Okręgowi Przemys
łowemu. Felicjan Składkowski- 
-Sławoj, ówczesny premier stwier
dził: „do budowy COP-u zmusiła 
nas przede wszystkim potrzeba stra
tegii wytwarzania nowoczesnego 
sprzętu dla wojska, jak czołgi, sa
mochody, działa, samoloty, działka 
przeciwlotnicze oraz ogromnej ilości 

amunicji”. Koła wojskowe naty
chmiast zleciły naukowcom Uni
wersytetu Warszawskiego pod kie
runkiem doc. dra Władysława Ko- 
sieradzkiego opracowanie koncep
cji budowy przemysłu dla potrzeb 
militarnych. Już w październiku 
1936 r. plan został wykonany i 
niebawem przedstawiony na po
siedzeniu sejmowej komisji bu
dżetowej przez wicepremiera i 
ministra skarbu Eugeniusza 
Kwiatkowskiego.
Budowane od podstaw nowe za
kłady przemysłowe wymagały za
trudnienia dużej liczby pracowni
ków i zapewnienia im mieszkań. 
Tak więc przy powstających fa
brykach zaczęto równocześnie bu
dować osiedla mieszkaniowe. 
COP, jako inwestycja o charakte
rze strategicznym, musiał spełniać 
wytyczne wydane przez wojsko; 
dotyczyły one również ochrony 
osiedli mieszkaniowych na wypa
dek wybuchu konfliktu zbrojnego. 
Odnośnie do lokalizacji zakładów 
nakazywały „budowanie zakładów 
z dala jednych od drugich nie two
rząc większych skupisk". W kon
sekwencji spowodowało to budo
wę wielu osiedli mieszkaniowych 
dla pracowników. Musiały być 
one lokalizowane w bezpiecznej 
odległości od fabryk, aby jak naj
mniej ucierpiały w czasie bombar
dowań. W praktyce odległość ta 
wynosiła od 1 do 1,5 km, ale domy 
w osiedlach miały w piwnicach 
schrony przeciwlotnicze dostępne 
z dwu sąsiednich klatek schodo
wych i wyjścia ratunkowe umie
szczone poza budynkami.
Na sposób budowy domów w 
osiedlach COP-owskich wpłynęła 
też wojna domowa w Hiszpanii. 
Analiza skutków bombardowań 
miast hiszpańskich wykazała, że 
ciężkie bomby zrzucane z dużej 
wysokości z łatwością przebijały 
lekkie konstrukcje drewnianych 
dachów, następnie drewniane 
stropy i wybuchały dopiero w 
piwnicach, gdzie natrafiały na 
twarde podłoże, niszcząc w ten 
sposób całe budynki od podstaw. 
Polskie Siły Zbrojne nakazały więc 
pokrywanie wszystkich budynków 
w osiedlach stropodachem z moc
ną płytą żelbetową, aby na wypa
dek upadku bomby eksplozja na
stąpiła na dachu, a nie wewnątrz 
budynku.

Wiosną 1937 r. przystąpiono do 
budowy zakładów przemysłowych, 
a przy większych zakładach rów
nocześnie do budowy osiedli dla 
pracowników. Rozpoczęto budo
wę dziesięciu osiedli, w tym czte
rech przy zakładach o profilu 
chemicznym — w Krajowicach 
przy Państwowej Wytwórni Pro
chu, w Niedomicach przy Pań
stwowej Fabryce Celulozy, w Sa
rzynie przy Wytwórni Nitro- 
związków Organicznych „Nitroza” 
i w Pustkowie przy Nowej Wyt
wórni S.A. „Lignoza” oraz sześciu 
przy zakładach metalowych — 
przy Zakładach Południowych na
zwanych później Stalową Wolą, w 
Rzeszowie przy Wytwórni Silni
ków Samolotowych nr 2, w Rze
szowie dla pracowników Fabryki 
Cegielskiego, w Mielcu przy Fa
bryce Płatowców nr 2, w Dębie 
przy Wytwórni Amunicji nr 3 i w 
Pustyni przy Walcowni Metali 
Kolorowych.
Rozplanowanie urbanistyczne osie
dli odzwierciedlało wyraźne zró
żnicowanie mających tu zamiesz

kać grup społecznych, które wyra
ziło się podziałem poszczególnych 
dzielnic szerokimi pasami zieleni. 
Były to dzielnice: dla dyrektorów i 
głównych specjalistów, inżynie
rów, urzędników, majstrów oraz 
dzielnica dla robotników. Przy
kładem może być rozplanowanie 
osiedla w Dębie. Przy mniejszych 
zakładach osiedla były mniejsze, 
łączono tu dzielnice. Przykładem 
jest rozplanowanie osiedla w Pust
kowie, w którym były tylko trzy 
dzielnice — dla dyrektorów i in
żynierów, urzędników oraz dla 
majstrów i robotników.
Zróżnicowanie wystąpiło też w 
wielkości mieszkań. Dyrektor 
mieszkał w willi o powierzchni 
około 210 m2 (sześć pokoi, kuch
nia, łazienka, oddzielne wc i 
służbówka z osobnym wejściem), 
stojącej w ogrodzie. Dla zastępców 
dyrektora i wyższego kierownict
wa były wille wolno stojące lub 
bliźniacze z ogrodem, z pięcioma, 
czterema lub trzema pokojami, 
kuchnią, łazienką, wc i służbówką
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1. Struktura mieszkaniowego osiedla w Dębie: 1 — domy dla dyrektorów. 2 — 
domy dla inżynierów, 3 — domy dla urzędników. 4 — domy dla majstrów, 5 — 
domy dla robotników
2. Struktura mieszkaniowa osiedla w Pustkowie: t — domy dla dyrektorów i in
żynierów, 2 — domy dla urzędników, 3 — domy dla majstrów i robotników
3. Blok mieszkalny dla robotników w osiedlu Fabryki Cegielskiego w Rzeszowie 
(po modernizacji i nadbudowie w 1991 r.)
4. Blok mieszkalny dla inżynierów w osiedlu Wytwórni Silników Samochodo
wych w Rzeszowie (ul. Dąbrowskiego)

o łącznej powierzchni 170,160 lub 
130 m2. Te domy znajdowały się w 
dzielnicy dyrektorskiej, często z 
wolno stojącymi garażami. Miesz
kania dla inżynierów były trzypo
kojowe o powierzchni użytkowej 
około 85 m2. Mieszkania dla 
urzędników były trzy- lub dwu- 
pokojowe z kuchnią i łazienką (w 
mieszkaniach większych służbów
ki), o powierzchni użytkowej 75 i 
65 m2. Mieszkania dla majstrów 
miały jeden, dwa lub trzy pokoje z 
kuchnią i służbówką, wszystkie z 
łazienkami, o powierzchni użyt
kowej 32, 55 i 62 m2. Najmniejsze 
mieszkania jednopokojowe dla 
robotników z umieszczonym w 
pokoju piecem kuchennym i 
umywalnią z wc oraz większe ma
jące jeden lub dwa pokoje z kuch
nią, łazienką z wc zajmowały po
wierzchnię użytkową 25, 32 i 37 
m2.
Zarówno zakłady, jak i osiedla 
mieszkaniowe były finansowane z 
funduszów wojskowych. W nieli
cznych wypadkach w budowę 

mieszkań dla robotników i majs
trów włączało się Towarzystwo 
Osiedli Robotniczych, które na za
sadach udzielanego kredytu bu
dowało bliźniacze domki dla pra
cowników zakładów; spłacali oni 
miesięczne raty, a potem stawali 
się ich właścicielami. W tych do
mach istniały najlepsze warunki 
mieszkaniowe dla rodzin robotni
czych i majsterskich. Mimo ist
nienia kilku projektów, na pod
stawie których realizowano te dom
ki, ich program był ujednolicony z 
niewielkimi wyjątkami.
Wielkość mieszkań dla dyrekto
rów i inżynierów była stała. Nie 
decydowała o niej liczebność ro
dziny, a jedynie zajmowane sta
nowisko. W wypadku urzędników, 
majstrów i robotników na wielkość 
zajmowanego mieszkania decydu
jący wpływ miała liczebność ro
dziny. Z kolei wskaźniki urbani
styczne w dzielnicach inżynier
skich i urzędniczych były bardzo 
luźne, natomiast w dzielnicach 
majsterskich zawierały się w obec

nie obowiązującym normatywie 
stosowanym w projektowaniu 
osiedli mieszkaniowych.
Osiedla budowane przy zakładach 
przemysłowych COP były pozy
tywnym przykładem budowy 
osiedli zakładowych. Nie od
biegały one od standardu osiedli te
go typu, budowanych w ówczes
nym czasie w zachodnich krajach 
europejskich. Obecnie, po upływie 
ponad pół wieku zarówno ich ur
banistyka, rozplanowanie miesz
kań, jak i architektura nie odbiega
ją od rozwiązań dzisiejszych. Na
leży też zauważyć, że budowa za
kładów przemysłowych COP sta
nowiła duży awans cywilizacyjny 
dla całego regionu. Pracownicy 
niebywale awansowali w ówczes
nym społeczeństwie, otrzymywali 
dogodne mieszkania i dostatecznie 
duże zarobki, aby utrzymać rodzi
nę na dość dobrym poziomie. Ro
botnicy dobrze pracowali i dbali o 
swoją pracę, a wynikiem należytej 
dyscypliny pracy była wysoka ja
kość produkcji.
Realizacja programu COP rozpo
czętego w 1937 r. miała być ukoń
czona w 1941 r. Wykonywanie 
prac budowlanych było bardzo 
szybkie, 20 marca przystąpiono do 
wycinki drzew w lesie, w miejscu 
w którym miały powstać Zakłady 
Południowe (Stalowa Wola), a już 
7 czerwca następnego roku wy
produkowano w tych zakładach 
pierwsze działa. Budowę osiedla 
mieszkaniowego rozpoczęto w le- 
cie 1938 r., a już 4 grudnia tego 
roku przekazano do zamieszkania

pierwsze bloki. Wytwórnia Silni
ków Samolotowych w Rzeszowie, 
której budowę rozpoczęto wiosną 
1937 r., zapoczątkowała produkcję 
samolotowych silników jeszcze 
przed wybuchem wojny, a bliźnia
czy zakład w Mielcu zaczął mon
tować płatowce bombowe „Łoś”. 
Wywiady państw sąsiednich wie
działy o tym. Albert Speer, jeden z 
wyższych urzędników przedwo
jennych Niemiec, w swoich 
Wspomnieniach (wydanie w języku 
polskim z 1973 r.) opisuje, że 
najwyższe niemieckie koła woj
skowe wyrażały duże zaniepokoje
nie szybką budową zakładów zbro
jeniowych w Polsce. Wielkość wy
konanych robót w poszczególnych 
zakładach i osiedlach do momentu 
wybuchu wojny była różna; Sta
lowa Wola w tym czasie była już 
dużym osiedlem z czynnymi usłu
gami i szkołami, w osiedlach przy 
zakładach w Pustyni czy Krajowi- 
cach przystąpiono zaledwie do 
budowy pierwszych domów.
Wraz z upływem czasu zacierała 
się pierwotna kompozycja osiedli 
przez zagęszczanie zabudowy no
wymi domami, nadbudowywanie 
domów, pokrywanie ulic kostką 
betonową i asfaltem itp. A prze
cież pozytywne cechy tych osiedli 
predestynują je do otoczenia spe
cjalną opieką, wciągnięcia na listę 
dóbr kultury i objęcia ochroną 
konserwatorską, jak to się stało w 
wypadku niektórych z nich.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai

Darowane 
szable

Wśród bardzo wielu szabel ok
resu międzywojennego są 
również te najcenniejsze — 
unikatowe, nierozerwalnie zwią
zane zarówno z osobą obdaro
waną, jak również z ofiaro
dawcą. Było ich bardzo nie
wiele, pozostało kilkanaście.
Zwyczaj obdarowywania orę
żem przyjął się w Polsce przed 
kilkoma wiekami i trwa po 
dzień dzisiejszy. W muzeach 
znajdują się bajecznie piękne 
karabele — broń polskich 
hetmanów, często bogatsza od 
oręża sułtanów czy wezyrów, 
bardziej ozdobna niż broń pol
skich królów. Niejednokrotnie 
były to dary w celu zjednania 
przychylności możnych na
szego narodu. Znacznie skro
mniejsze, o patriotycznej wy

mowie są dary składane przez 
współziomków. Lecz i jedne, i 
drugie są wyrazem głębokiej 
czci dla zasług obdarowanego. 
Okres międzywojenny za
chował tradycję historyczną 
związaną z darowaniem oręża. 
Również związane z tradycją 
okazje, w czasie których daro
wano broń nie zmieniły się od 
wieków. Należy do nich zali
czyć wizyty oraz rewizyty mę
żów stanu w zaprzyjaźnionych 
państwach, odwiedziny ziem, 
województw lub miast przez 
osoby zasłużone dla państwa 
lub danej ziemi, dary od woj
ska dla swojego dowódcy oraz 
formy prezentu okazjonalne
go-
Do najcenniejszych pamiątek 
z okresu międzywojennego na-
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10 TEŻ SĄ ZABYTKI

1. Szabla wz. 1917 (firma Weyersberg 
Co., Solingen, 1916) z dedykacją 
„Oficerowie I Brygady swemu Ko
mendantowi"
2. Najczęściej używana przez J. Pił
sudskiego szabla toledańska wz, 
1921/22
3. Szabla wręczona Marszałkowi 18 
października 1920 r. przez J. Tyszkie
wicza; ozdobna rękojeść wykonana w 
firmie B-cia Łopieńscy
4. Szabla ofiarowana J. Piłsudskiemu 
1 sierpnia 1921 r. przez Polaków za
mieszkałych w Rosji w podzięce za oca
lenie; projektował kpt. Antoni Dzie- 
dzicki, wykonał Wincenty Wabia-Wa- 
biński
5. Szabla ofiarowana J. Piłsudskiemu 
przez Polonię amerykańską w 1927 r.; 
rękojeść wykonał W. Wabia^Wabiń- 
ski, głownię firma G. Borowskiego
6. Szabla kaukaska gen. Józefa Dow- 
bór-Muśnickiego z połowy XIX w.
7. 8. Szable gen L. Berbeckiego (7) i 
gen. B. Popowicza (8)

(reprod.: 1 —5 — Jacek Marczuk, 
zdjęcia: 6—8 — Maciej Ciunowicz)

leżą szable związane z Marszał
kiem Józefem Piłsudskim. Z 
dziesięciu szabel, o których 
mam informacje, dziewięć znaj
duje się poza krajem, tylko jed
ną dysponuje Muzeum Woj
ska; jest to austriacka szabla 
oficera piechoty wzoru 1861 
— dar Aleksandry Piłsudskiej 
z listopada 1922 r. Pozostałe 
17 września 1939 r. znalazły 
się w Rumunii, skąd 12 paź
dziernika przewiezione zostały 
do Paryża i zdeponowane w Bi
bliotece Polskiej. Od 14 czerw
ca 1940 r. do 1 listopada 1944 r. 

były ukryte przed okupującymi 
Paryż wojskami niemieckimi, 
po czym ponownie wróciły do 
Biblioteki Polskiej, lecz ze wzglę
du na niepewną sytuację biblio
teki, po wojnie zdeponowano 
je w Chicago. Pięć spośród tych 
szabel pochodzi z XVI—XIX w., 
pozostałe wykonane zostały w na
szym stuleciu.
Do najpiękniejszych szabel 
honorowych należy szabla po
darowana gen. Józefowi Dow- 
borowi-Muśnickiemu w dniu 
imienin. Jest to przykład lu
ksusowego oręża południowe
go Kaukazu z połowy XIX w. 
Przed wręczeniem szabli zos
tała ona ozdobiona trawionymi 
napisami, ornamentami i em
blematami (przez W. S. Wiś
niewskiego). Na wewnętrz
nym płazie wytrawiono 84 
nazwy miejscowości związa
nych z bojami różnych dowo
dzonych przez generała od
działów w latach 1919—1920.
Firma Braci Łopieńskich wy
konała rękojeści do szabel ho
norowych gen. dyw. Leona 
Berbeckiego i gen. bryg. Bo
lesława Popowicza. Obie te 
szable mają podobne rękojeści, 
ale różnią się ich zdobieniem, 
ponadto inne są głownie sza
bel: Berbeckiego z wytwórni 
G. Borowskiego, a Popowicza 
— toledańska z 1808 r. Zupeł
nie odmienną formę rękojeści 
ma szabla gen. broni Józefa 
Hallera, wykonana również 

przez firmę Braci Łopień
skich. Symboliczna wymowa 
trzech smoków — zaborców i 
walczącej z nimi warszawskiej 
Syreny stanowi kompozycję 
plastyczną rękojeści, nad którą 
góruje orzeł. Na drugim jelcu 
czteropolowy herb Haller 
wskazuje na właściciela. Trzon 
rękojeści wykonany został z 
kości słoniowej. Głownię wy
konała firma G. Borowskiego 
— na płazie wewnętrznym 
widnieje trawiony napis „Ge
nerałowi Józefowi Hallerowi 
twórcy armii ochotniczej obroń
cy Warszawy — dn. 
15. VIII. 1920 r. Rodacy”, po
wyżej symbole wiary, nadziei i 
miłości. Na płazie zewnętrz
nym znajduje się złoty ryn
graf z wyobrażeniem Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, po
nadto bardzo bogate dekoracje 
roślinne z wplecionym wize
runkiem orła i węża. Ta bar
dzo piękna broń była darem 
społeczeństwa Warszawy.
W porównaniu z tą szablą, 
skromna jest szabla Władys
ława Sikorskiego. Tylko ręko
jeść odbiega swoją formą od 
regulaminu, nawiązując do 
typu szabli orlej znanej w 
XVIII w. Na wystawie „Szab
la Polska” w warszawskim Ar
senale (1980 r.) prezentowana 
była szabla gen. bryg. Mikoła
ja Bołtucia, bohaterskiego do
wódcy Grupy Operacyjnej 
„Wschód” armii „Pomorze” 

poległego we wrześniu 1939 r. 
pod Łomiankami. Na rękojeś
ci szabli znajdują się herby 
Dołęga i miasta Rypina, głow
nia natomiast na płazie ze
wnętrznym wśród wici roślin
nych ma trawione słowa „Ho
nor i Ojczyzna”, zaś na płazie 
wewnętrznym napis „Reprezen
tantowi Najpiękniejszych cnót 
Rycerskich Polski Generałowi 
Mikołajowi Bołtuciowi Miasto i 
Społeczeństwo Rypina
W Muzeum Historycznym we 
Wrocławiu (Oddział Arsenał) 
znajduje się szabla Marszałka 
Edwarda Rydza-Smigłego, 
wykonana przez firmę G. Bo
rowskiego. Na płazie zewnętrz
nym widnieje pozłacana po
stać Matki Boskiej Częstochow
skiej, na wewnętrznym grawe
rowany i srebrzony orzeł i zło
cony inicjał „E S R” oraz dwie 
skrzyżowane buławy marszałkow
skie, na jelcu zaś grawerowany 
napis „Naród Wodzowi 1939”. 
Wojna obronna Polski pociąg
nęła wiele ofiar. Ginęli żołnie
rze, ginęli generałowie — po
została po nich pamięć, legenda 
i pamiątki, wśród nich te naj
cenniejsze — szable. Niewątpli
wie są jeszcze przechowywane 
z pietyzmem przez rodziny sza
ble honorowe, w muzealnych ko
lekcjach tkwi jeszcze niejedna sza
bla generalska, lecz mimo wszy
stko ich liczba jest znikoma, a 
są ozdobą każdego zbioru.
Zbigniew Dunin-Wilczyński
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Lista Światowego Dziedzictwa

l^ułgaria
Dzieje polityczne sprawiły, 
że ziemie dzisiejszej Bułga
rii stały się spadkobiercą 
nie tylko wielowiekowych, 
ale wieloetnicznych trady
cji kulturowych. Zaludnio
ne w starożytności przez 
Traków, skolonizowane w 
VI i VII w. p.n.e. przez 
Greków, podbite w I w. 
n.e. przez Rzym, weszły po 
jego upadku w obręb Ce
sarstwa Wschodniorzy ni
skiego. W VI w. przybyli 
na Półwysep Bałkański 
Słowianie, w VII zaś turec
kie plemiona Protobułga- 
rów, którzy na terenach 
między Dunajem i pasmem 
Starej Płaniny stworzyli 
pierwsze państwo bułgar- 
sko-słowiańskie. Wszystkie 
te ludy i cywilizacje pozo
stawiły po sobie ślady kul
tury materialnej i ducho
wej, odcisnęły też swe pięt
no na sztuce i kulturze 
Pierwszego (681 —1018) i 
Drugiego (1187—1396)
Państwa Bułgarskiego. 
„Konwencję w sprawie 
ochrony światowego dzie
dzictwa kulturalnego i na
turalnego” UNESCO Buł
garia podpisała już w 1975 
r., w momencie wejścia te
go dokumentu w życie i do
tychczas na Liście Świato
wego Dziedzictwa znalazło 
się siedem bułgarskich 
obiektów zabytkowych.
Unikatowymi zabytkami z 
epoki wczesnohellenisty- 
cznej są dwa grobowce 
trackie, datowane na ko
niec IV — początek III w. 
p.n.e.
Pierwszy z nich, odkryty w 
pobliżu miasta Kazanłyk, 
8 km od antycznego Seuto- 
polis, jest jedynym gro
bowcem trackim z całkowi
cie zachowanymi malowid
łami ściennymi. Zbudo
wany w całości z cegły, 
składa się z prostokątnego 
dromosu i okrągłej, zwień

czonej kopułą komory gro
bowej o średnicy 2,6 m i 
wysokości 3,4 m. W obu 
pomieszczeniach, na po
wierzchni 40 m2, znajdują 
się freski — na ścianach 
dromosu sceny bitewne, co 
pozwala przypuszczać, że 
grobowiec należał do któ
regoś z wodzów trackich, 
zaś na kopule komory gro
bowej dwa fryzy: dolny 
ze sceną „Wieczerza po
żegnalna” i górny przed
stawiający wyścigi trzech 
rydwanów. Wszystkie ma
lowidła cechuje wyjątkowa 
umiejętność wydobycia ru
chu i form trójwymiaro
wych za pomocą światło
cienia.
Drugi grobowiec, odsłonię
ty w pobliżu wsi Sweszta- 
ri, w najwyższym punkcie 
Łudogoria, jest jedną z wie
lu mogił trackich tworzą
cych w tym miejscu dwie 
duże nekropolie. Zastoso
wane w nim rozwiązania 
architektoniczne, jak do
tychczas, nie były spotyka
ne w budownictwie anty
cznym. Składa się on bo
wiem z trzech prostokąt
nych pomieszczeń: przed
sionka, z którego wchodzi 
się do głównej komory 
grobowej i do komory 
mniejszej, rozplanowanej 
nie na osi, lecz po jego 
stronie wschodniej. Dodat
kową osobliwością jest 
okienko znajdujące się w 
ścianie między komorą bo
czną i przedsionkiem. Cały7 
grobowiec, którego długość 
wynosi 7,20 m, a szerokość 
6,23 m, wzniesiony został z 
gładko ciosanego kamienia i 
przesklepiony cylindrycz
nie, przy czym sklepienia 
mają różną wysokość — 
najwyższe jest nad komorą 
główną (4,55 m), najniższe 
nad boczną. Komora gro
bowa ozdobiona jest ma
lowidłami i rzeźbą. Cztery

doryckie półkolumny i jed
na koryncka dzielą jej ścia
ny na dziesięć pól, w któ
rych umieszczone są figury 
kobiece. W lunecie na ścia
nie północnej namalowana 
jest scena, w centrum któ
rej znajduje się postać ko
biety podającej złoty wie
niec jeźdźcowi na koniu.
Pamiątką po imponującej 
monumentalizmem sztuce 
Pierwszego Państwa Buł
garskiego jest zachowany 
nie opodal ruin dawnej sto
licy chanów protobułgar- 
skich Pliski, pod wsią Ma- 
dara, olbrzymi, blisko 
trzymetrowy, wykuty w 
skale na wysokości 23 m re
lief zwany Jeźdźcem Ma- 
darskim. Zabytek ten sta
nowi kompozycję trzech 
rozplanowanych w trójką
cie figur: jeźdźca, przebite
go kopią lwa i psa biegną
cego za koniem. Nie jest to 
jednak scena polowania. 
Majestatyczna postać jeź
dźca trzymającego w pra
wej ręce wodze, a w lewej 
puchar wina, uroczysty 
krok konia (tzw. allure roz
powszechniony w kulturze 
wschodu), proporzec przy
mocowany do kopii, a także 
lokalizacja płaskorzeźby w 
pobliżu Madary — ośrodka 
pogańskiego kultu boga 
Tangry, którego najwyż
szym kapłanem był chan, 
świadczą o tym, że celem 
artysty była heroizacja 
władcy w chwili triumfu. 
Inskrypcje w języku grec
kim umieszczone przy re
liefie (dziś już bardzo zni-

1. Rozmieszczenie obiektów zabyt
kowych wpisanych na Listę Świato
wego Dziedzictwa na terenie Bułgarii
2. Grobowiec tracki w pobliżu Swesz- 
tari — naroże północnej i wschodniej 
ściany komory grobowej
3. Klasztor Rylski
4. 5. Cerkiew w pobliżu wsi Iwanowo 
— wejście do cerkwi (4), fresk „Ze
słanie Ducha Św." (5)
6. Cerkiew Chrystusa Pantokratora w 
mieście Nesebyr

(fot. 6 — Grzegorz Micuła)

szczone), dotyczące wyda
rzeń z VII—IX w., pozwa
lają datować Jeźdźca z Ma
dary na początek VIII w. i 
upatrywać w jego postaci 
wizerunku chana Terwela.
Wybitnym pomnikiem 
chrześcijańskiej architektury 
i malarstwa Bułgarii śred
niowiecznej jest jedyny za
chowany fragment komp
leksu pałacowego twierdzy 
w Bojanie (dziś w połud
niowym rejonie Sofii) — 
cerkiew Św. Pantelej- 
mona. Świątynia ta składa 
się z trzech części: cerkwi 
na planie krzyża z X lub 
początku XI w., cerkwi- 
mauzoleum, ufundowanej 
w XIII w. przez sekwestra- 
tora Kałojana, łączącej się z 
poprzednią łukowato skle
pionym pomieszczeniem, i 
z dwupiętrowego przed
sionka, ukończonego praw
dopodobnie w 1845 r. O 
unikatowym charakterze 
zabytku stanowią malowid
ła ścienne z 1259 r., prze
łamujące obowiązujące do
tychczas kanony sztuki sak
ralnej. Kompozycje figu
ralne pokrywające ściany 
cerkwi przedstawiają sceny 
z Biblii i Ewangelii oraz
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sceny z życia Kałojana i je
go żony Desisławy. Są tu 
też portrety cara Konstan
tyna Asena i carycy Ireny. 
Anonimowy mistrz, wywo
dzący się najprawdopo
dobniej z tzw. szkoły tyr- 
nowskiej (Tyrnowo było 
stolicą i centrum kultural

nym Drugiego Państwa 
Bułgarskiego) stworzył dzie
ło oryginalne, będące zwia
stunem renesansu.
Niejednolity pod względem 
architektonicznym jest rów
nież klasztor Rylski, za
łożony w X w. przez 
mnicha, św. Iwana Rylskie

go, w górach Riły. Z pier
wotnych zabudowań klasz
toru nie zostało nic. Naj
starszym elementem zespo
łu jest wieża obronna, 
wzniesiona na dziedzińcu 
klasztornym przez miej
scowego feudała Chrelię w 
1335 r. — jedyny stołp i za

razem jedyny w pełni za
chowany zabytek czterna
stowiecznego budownictwa 
świeckiego w Bułgarii. 
Znajdująca się w wieży 
Chrelia kaplica Przemie
nienia Pańskiego pokryta 
była malowidłami, których 
niewielka część przetrwała 

31



Z ZAGRANICY

do dziś. Są to ilustracje do 
psalmów Dawida wyraźnie 
nawiązujące do antyku, co 
wyraża się w ubiorze i spo
sobie przedstawienia tań
czących postaci oraz dobo
rze instrumentów trzyma
nych przez grajków. Klasz
tor, wydźwignięty z ruin w 
XV w. po najeździe turec
kim, był w następnych stu
leciach rozbudowywany. W 
XIX w. powstał wewnętrz
ny dziedziniec i sobór Bo
gurodzicy. Jest jednym z 
najwspanialszych zabytków 
bułgarskiego odrodzenia 
narodowego.
Pustelnicze cerkwie i mo
nastery skalne spotkać mo
żna w całym masywie Bał- 
kanu — od Widynia aż do 
brzegów Morza Czarnego, 
gdzie nie opodal Warny 
kończy ten ciąg znany Ała- 
dża monaster. Najlepiej za
chowanym zabytkiem tego 
rodzaju jest cerkiew wyku
ta na wysokości ponad 20 m 
od dna rzeki Rusenski 
Łom, w pobliżu wsi Iwa
nowo, nazywana po prostu 
Cerkwią. Jej kubatura jest 
dość znaczna — długość 
nawy głównej wraz z przed
sionkiem wynosi około 
16 m, szerokość 3,5 m, a 
wysokość 2,6 m. Cała po
kryta jest freskami, datowa
nymi na podstawie odkry
tego w przedsionku portre
tu jej fundatora, cara Iwana 
Aleksandra (1331— 1371), 
na początek XIV w. W naj
niższych partiach ścian 
znajdują się malowane dra- 
perie dekoracyjne, nad ni
mi — postacie świętych, 
sceny pasyjne oraz sceny 
obrządków i świąt religij
nych, zaś na suficie, w re
gularnych, ujętych w ramy 
kwadratach — sceny bib
lijne. W krajobrazowym i 
architektonicznym tle tych 
scen oraz wizerunkach atle
tycznych, nagich ciał ludz
kich widoczne jest nawią
zanie do antyku. W ich 
twórcy upatruje się ucznia 
szkoły tyrnowskiej, a w 
samych freskach — pew
nych podobieństw do arcy
dzieł z Cerkwi Bojańskiej. 

20 lat Konwencji
Od wejścia w życie „Kon
wencji w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kul
turalnego i naturalnego" u- 
płynęło już dwadzieścia lat. 
Rocznicę tę uświetniły wy
stawy w siedzibie UNESCO 
w Paryżu, przygotowane 
przez poszczególne kraje — 
sygnatariusze „Konwencji”. 
Polska na wystawie zorgani
zowanej w dniach 31 lip- 
ca—2 sierpnia br. ukazała 
zabytki Krakowa i Wieliczki 
oraz zaprezentowała model 
Zamościa; miasto to zostało 
zakwalifikowane do wpisania 
na Listę Światowego Dzie
dzictwa w ubiegłym roku, ofi
cjalny wpis dokonany zosta
nie na grudniowej sesji Komi
tetu Dziedzictwa Światowe
go. W czasie otwarcia wy
stawy odczyt wygłosił prof. 
Tadeusz Chrzanowski, a o 
Zamościu opowiedział hono
rowy gość polskiej delegacji 
— senator Jan Zamoyski. Z 
okazji wystawy Ośrodek Do
kumentacji Zabytków wydał

barwny folder, prezentujący 
polskie obiekty ,znajdujące 
się na Liście Światowego 
Dziedzictwa.
Jak świadczy tragiczny los 
Dubrownika, wpis na Listę 
nie gwarantuje, niestety, 
ochrony i w niczym nie krępu
je barbarzyńskich działań. 
Czy jednak międzynarodowe 
prawodawstwo powstrzy
mało przed haniebnym trak
towaniem jeńców wojennych 
i ludności cywilnej czy też 
grabieżą dzieł sztuki? Lista 
światowego Dziedzictwa jest 
przede wszystkim apelem o 
obronę tradycji humanisty
cznych i wartości zabytko
wych. Łamanie dekalogu nie 
osłabia jego wartości jako 
normy moralnej, jako wska
zania czym jest dobro. I taką 
pełni funkcję. Lista jedynie 
wskazuje na te wyjątkowe 
świadectwa kultury i przyro
dy, które przekraczają skalę 
wartości narodowych, etni
cznych i kulturowych.

(mhk)

Spotkanie z książką

Wszystko o Gaudim

Nawarstwienia kulturowe 
oraz efekty krzyżowania się 
tradycji hellenistycznych, 
rzymskich, bizantyńskich i 
tych, które jako oryginalne 
wypracowane zostały w 
pierwszych wiekach istnie
nia państwowości bułgar
skiej są wyraźnie czytelne w 
sztuce i architekturze za
bytkowego centrum miasta 
Nesebyr. Dzieje tego mia
sta, położonego na maleń
kim, niemal oderwanym od 
lądu stałego skalistym pół
wyspie w Zatoce Burga- 
skiej, sięgają trzech tysięcy 
lat. Starożytna Messem- 
bria, pierwotnie osada trac
ka, później kolonia dorycka 
i twierdza bizantyńska, 
zdobyta została przez Buł
garów w IX w. Zachowały 
się tu greckie nekropolie, 
resztki średniowiecznych 
obwarowań i liczne, częś
ciowo zrujnowane cerkwie, 
które należą do najciekaw
szych zabytków architektu
ry sakralnej na niemal ca
łym wybrzeżu Morza 
Czarnego. Najstarsze repre
zentują typ bazyliki (Sta
ra Metropolia — VI w.) lub 
jego warianty (Św. Jana 
Chrzciciela — X w., Nowa 
Metropolia — X—XI w.). 
Późniejsze, np. Św.Św. Ar
chaniołów Michała i Ga
briela (XIII w.), Św. Iwana 
Aliturgitosa (XIII—XIV 
w.), Chrystusa Pantokrato- 
ra (XIV w.), to budowle 
krzyźowo-kopułowe o bo
gatej dekoracji architekto
nicznej i plastycznej, pole
gającej m.in. na stosowaniu 
połączeń różnobarwnych 
materiałów budowlanych i 
polichromii oraz wyraźnym 
rozczłonkowaniu fasad za 
pomocą nisz, fryzów itp. 
We wnętrzach cerkwi za
chowały się częściowo fre
ski z XIII—XIV w. Cha
rakterystyczne dla zabu
dowy Nesebyru wąskie, 
brukowane uliczki scho
dzące ku morzu i stare, 
drewniane domy na ka
miennej podmurówce sta
nowią o niezwykłej malow- 
niczości miasta.

Katarzyna Wierzbicka

Niedawno pisaliśmy na 
łamach „Spotkań z Zabyt
kami” (nr 7, 1 992, s. 32) o 
twórczości Antoniego Gau- 
diego w Barcelonie. Czy
telników pragnących wię
cej dowiedzieć się o słyn
nym katalońskim budow- 
niczym-artyście, który 
całe swe życie poświęcił 
architekturze, odsyłamy 
do wydanej w tym roku w 
polskim tłumaczeniu ksią
żki Rainera Zerbsta Antoni 
Gaudi (Benedikt Taschen 
Verlag GmbH, Koln, pro
dukcja polskiego wydania: 
Historia i Sztuka, Poznań, 
tłum.: Marianna Meyer, 
zdjęcia: Franęois Rene 
Roland, objętość: 240 
stron). Ten piękny album 
zawiera szczegółowe omó

wienie osobowości i twór
czości Gaudiego oraz 
znakomite kolorowe ilu
stracje dokumentujące 
wszystkie jego dzieła — 
od Casa Vicens począw
szy, a na Sagrada Familia 
kończąc. Wśród wyczer
pującej charakterystyki 
poszczególnych obiektów 
jest oczywiście fascynu
jąca historia Sagrada Fa
milia — kościoła ku czci 
Świętej Rodziny, budowli 
rozpoczętej przed ponad 
100 laty i do dzisiaj nie 
ukończonej. „Jeśli kiedy
kolwiek — czytamy w jej 
opisie — kościół ten zos
tanie ukończony, prze
kroczy wszelkie wymia
ry-” (Ib)
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Czy orzeł ziewa?
Gdzieś w zamierzchłym 
średniowieczu przyjął się 
obyczaj, żywy po dzień dzi
siejszy, że zwierzęta drapie
żne — orły, Iwy czy lamparty 
— przedstawia się na her
bach w pozycji bojowej. 
Przykładem może tu być lew 
stojący na tylnych łapach i 
wyciągający przed siebie 
przednie z wysuniętymi pa
zurami i otwartą paszczą — 
wszystko to znamionuje naj
bardziej bojową postawę te
go kota. To samo dotyczy or
ła z rozpostartymi skrzydłami, 
otwartym dziobem i rozcza
pierzonymi łapami o wielkich 
i ostrych szponach. Taki 
sposób przedstawiania dra
pieżników na herbach nie 
jest żelazną regułą — widuje 
się niekiedy orły z zamknię
tym dziobem i Iwy człapiące 
spokojnie na czworakach, 
ale najczęściej zwierzęta te 
przedstawiane są w postawie 
bojowej, co jest w petni zro
zumiałe, zważywszy na fakt 
umieszczania ich na rynsz
tunku bojowym i wojskowych 
sztandarach.
Wszystko byłoby tu logiczne i 
zrozumiałe, gdyby nie pe
wien drobny szczegół — z 
groźnie otwartej lwiej pa
szczy lub orlego dzioba ster
czy silnie wysunięty do przo
du i przeważnie esowato wy
gięty język. Wszyscy znamy 
taki właśnie esowato wygięty 
język z naszego codziennego 
życia — demonstrują go na
sze domowe drapieżniki w 
czasie... ziewania. Co może 
mieć jednak wspólnego zie
wający pies z bojowym god
łem heraldycznym? Czyż nie 
jest obelgą dla naszego god
ła państwowego stwierdze
nie, że „nasz" orzeł ziewa? 
Ziewanie bowiem — jak od 
pokoleń wiadomo — jest 
oznaką zmęczenia lub nudy.

Zostawmy na boku przed
stawienia heraldyczne i po
święćmy chwilę uwagi pro
cesowi ziewania. Od niepa
miętnych czasów wiadomo, 
że jest to czynność odde
chowa mająca na celu 
wzmożenie dopływu tlenu do 
płuc, a przy okazji ułatwia 
pozbycie się zalegających 
tam nadmiarów dwutlenku 
węgla. Mimo że nie ma w 
ziewaniu niczego ciekawego, 

dwaj badacze amerykańscy
— Robert Provina z uniwersy
tetu w Maryland oraz Robert 
Baenninger z uniwersytetu w 
Tempie — prowadząc nieza
leżne badania od około 1980 
r. doszli do zbieżnych wnio
sków, które zanegowały do
tychczasowe pojęcia o tej 
czynności, nadając jej zgoła 
odmienne znaczenie fizjolo
giczne. Badania ujawniły, że 
wbrew dotychczasowym do
mniemaniom ziewanie nie
wiele ma wspólnego z oddy
chaniem i co ważniejsze — 
wcale nie zapowiada rychłe
go zaśnięcia. Liczne do
świadczenia pozwoliły ustalić, 
że jest to czynność mająca 
na celu „rozruszanie” mięśni 
twarzy, fizjologicznie zbliżona 
do czynności przeciągania 
się i wyraźnie pobudza pracę 
serca oraz podnosi ciśnienie 
krwi. Ziewanie więc nie po
przedza zaśnięcia, lecz 
wręcz przeciwnie — przygo
towuje organizm do czyn
ności wymagających kon
centracji psychicznej i fizy
cznej aktywności.
Wyniki badań Amerykanów 
mogą być potwierdzone 
przez nasze własne obser
wacje — nie ziewa człowiek, 
który ułoży się wygodnie do 
snu, natomiast ziewa kierow
ca na nudnej autostradzie, 
nie chcąc dopuścić do obni
żenia koncentracji psychi
cznej. A kiedy ziewa nasz 
pies? Oczywiście nie wtedy, 
gdy zwija się w kłębek na 
swoim posłaniu, lecz gdy bie- 
rzemy do ręki smycz, co nie
omylnie znamionuje rychłe 
wyjście z nudnego domu na 
ciekawy, pełen nowych za
pachów świat. Zwierzę, 
przeczuwając spotkanie z 
czymś nowym, czasem gro
źnym jak pies sąsiada, spo
sobi ziewaniem swój orga
nizm do „zadań bojowych”. 
Kiedy już jesteśmy przy zwie
rzętach warto odnotować, że 
ziewają wszystkie drapieżniki
— zarówno ssaki, jak i ptaki
— czynność tę wykonują 
także, acz znacznie rzadziej, 
zwierzęta roślinożerne, zwła
szcza samce o zacięciu bo
jowym — byki lub barany. 
Podsumowując można stwier
dzić, że organizm w sytua
cjach zmęczenia lub rozprę
żenia przez czynność ziewa-

W ten sposób rysownik przedstawi! w 
XIV w. orla i barana w herbach Sulima 
i Junosza

(tot. Zbigniew Dubiel)

nia sam pobudza się do 
„spięcia" w przewidywaniu 
wzmożonej aktywności.
Czy więc w świetle tych ba
dań wyjaśniających fizjologię 
ziewania możemy zaprze
czyć, że otwarte paszcze 
zwierząt heraldycznych z 
esowato wygiętym językiem 
ziewają? Dziadowie nasi, któ
rzy byli o stokroć mocniej 
zżyci z przyrodą niż my, rysu
jąc w godle swego herbu 
ziewającego Iwa lub orła, po
kazywali zwierzę szykujące 
się do boju. Było to w pełni 
zgodne z ideowym zamierze
niem tego przedstawienia i 
zupełnie zrozumiale dla każ
dego widza. Utrwalona w 
średniowieczu forma przed
stawień heraldycznych przetr
wała do dziś, gubiąc z cza
sem swój sens w miarę na
szego rozumienia zjawisk 
przyrody.
W świetle powyższych uwag 
pytanie postawione w tytule 
nie powinno budzić oburze
nia. Problem zostawiam do 
rozważenia specjalistom, zaj
mującym się naukowo pra
wami heraldyki.

Michał Gradowski

P.S. Jeżeli Czytelnik ziewał 
czytając tę notatkę, niech nie 
myśli proszę, że autor go 
znudził. Badania Ameryka
nów nie tylko potwierdziły 
starą prawdę, że ziewanie 
jest zaraźliwe, ale wykazały, 
że nawet mówienie lub czy
tanie o ziewaniu może wywo
łać ten odruch.

Komunikat 
TOnZ
W dniach 16 i 17 maja 1992 r. 
odbyto się w Warszawie 
V Walne Zebranie Delega
tów Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. Delegaci podsu
mowali trzyletnią działalność 
Towarzystwa i jego władz, 
określili program działania na 
następną kadencję oraz wy
brali nowe władze. W skład 
Zarządu Głównego weszli 
m.in.: przewodniczący ZG — 
dr Wojciech Fijałkowski, wi
ceprzewodniczący: doc. dr 
hab. Ryszard Brykowski i dr 
Tadeusz Rudkowski, sekre
tarz mgr Witold Straus, 
skarbnik Ludwik Lilpop.
Uczestnicy zebrania zgłosili 
liczne wnioski dotyczące ko
nieczności zmian niektórych 
ustaw bądź ich nowelizacji, 
mających wpływ na skute
czność ochrony zabytków, 
m.in. w zakresie podziału 
kompetencji między władza
mi gminy a organami admi
nistracji państwowej, w Pra
wie Budowlanym, w ustawie 
o ochronie dóbr kultury i mu
zeach, w ustawach podatko
wych. W dyskusji podkreśla
no konieczność bardziej ra
cjonalnego wykorzystania 
środków przeznaczonych na 
konserwację zabytków i 
usprawnienia zasad dyspo
nowania tymi funduszami, 
konieczność aktywniejszego 
włączenia się stowarzyszeń 
społecznych do ochrony za
bytków kultury polskiej za 
granicą, konieczność ściślej
szego powiązania ochrony 
zabytków z ochroną przyrody 
i krajobrazu kulturowego, a 
także zacieśniania współdzia
łania Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami z Państwową 
Służbą Ochrony Zabytków. 
Delegaci wystosowali rów
nież list do Prymasa Polski 
wyrażający niepokój związa
ny z coraz liczniejszymi wy
padkami przekształceń za
bytków architektury sakralnej 
i zabytkowego wyposażenia 
kościelnego. Delegaci podjęli 
uchwałę w sprawie nadania 
honorowego członkostwa 
TOnZ trzem osobom zasłu
żonym dla ochrony zabytków: 
architektom warszawskim 
Eugeniuszowi Ajewskiemu i 
Jackowi Cydzikowi oraz ar
chitektowi wrocławskiemu 
Mirosławowi Przyłęckiemu.
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Willa „Brzozy” 
po raz szósty

1 —4 Willa .Brzozy" (1) w czerwcu 1992 r.: dach (2). sufit (3), okna i ściany (4)

Pani Kinga Ignaciuk z Nałęczo
wa w sprawie willi ..Brzozy" (proj. 
Jan Koszczyc Witkiewicz, 1907— 
1908) juz do nas pisała (nr 2, 
1991 s. 55). O tej willi — jednej z 
najwartościowszych i najpię
kniejszych w Nałęczowie — a 
właściwie o jej coraz bardziej fa
talnym stanie, przetargach włas
nościowych i olbrzymiej biuro
kratycznej machinie miażdżącej 
z upływem lat ten zabytek — 
.Spotkania z Zabytkami" pisały w 
1986 r. Podobno juz przejęli ją 
lubelscy aktorzy, juz była ogro
dzona już rozpoczynał się re
mont „Po raz kolejny zwiedzi
łam w czerwcu 1992 r. willę 
»Brzozy«. Jej stan jest przeraża- 
/ący — załączam kilka zdjęć ilus
trujących kolejny etap umierania 
tego niezwykłego i wciąż piękne
go budynku. W pokoju na piętrze 
zauważyłam ślady po ognisku. 
Wszystkie ściany pokrywają 

prymitywne napisy i rysunki. Co
raz większe dziury w podłodze i 
dachu. Ruina pieca i porozbijane 
ściany wewnętrzne. Na takim 
działaniu spędza wolny czas na
łęczowska młodzież. Jedno z ha
seł na ścianie głosi: »Współczuję 
wam, którzy się narodzicie - Tak 
— można im współczuć, gdyż nie 
będą mieli okazji obejrzenia willi 
-Brzozy-. Zastanawiam się, czy 
jej właściciele wiedzą, w jakim obe
cnie jest stanie i czy nadal ich to 
nic nie obchodzi? Czy może liczą 
na to, że sama się wkrótce zawali 
i me będą mieli problemu z /ej re
montem? A gdy to dzieło Jana Wit
kiewicza legnie w gruzach, wtedy 
na oczyszczonym placu będą mo
gli postawić współczesne pusta
kowe cacko..." Tak napisała 
p. Kinga. Możemy tylko dodać, ze 
JEST TO JEDEN GIGANTYCZNY 
SKANDAL!!! I nikt me ma tu już 
żadnego wytłumaczenia..

Akcja cmentarze

Pabianiccy luteranie
Parafia ewangielicko-au- 
gsburska w Pabianicach 
powstała w 1820 r., za
twierdzona została przez 
władze siedem lat pó
źniej. Na przełomie lat 
dwudziestych i trzydzie
stych wytyczono teren 
cmentarza. Najstarszy z 
zachowanych pomników 
nagrobnych pochodzi z 
połowy lat czterdziestych 
ubiegłego stulecia (neo
gotycki krzyz na jednym z 
grobów rodziny Krusche). 
Po 1850 r. teren cmenta
rza znacznie powiększo
no, poszerzając go je
szcze dwukrotnie w latach 
1865 i 1880. Ostatecznie 
teren miał powierzchnię 
3,5 ha.
Monumentalną kaplicę 
cmentarną, wzniesioną w 
latach 1910—1914, ufun
dowała rodzina Kindler. 
Architektura kaplicy, nie 
znanego niestety autora 
(być może jeden z archi
tektów łódzkich), ciąży sty
listycznie ku moderniz
mowi niemieckiemu z 
pewną domieszką geome
trycznej, płaszczyznowej 
secesji W tej konwencji 
utrzymane są witraże we 
wnętrzu.
W latach około 1880—1914 
pabianicki cmentarz za
pełnił się sporą liczbą cie
kawych artystycznie po
mników nagrobnych, wy
konywanych z cennych 
materiałów (marmury, ga
bro. różowe i pasiaste pia
skowce itp) w miejs
cowych warsztatach (O 
Gross, K. Kolbe. J. Rensz i 
inni). Jednak większość 
cennych artystycznie i za
chowanych do dziś obiek
tów powstała w warszta
tach łódzkich (J. i A. Ur
bańskich, W. Konopki, A 
Fiebigera. H Pfitznera), a 
także w Dreźnie, Berlinie, 
być może też we Wło
szech. Typowe dla cmen
tarzy XIX w. kute kraty 
ogrodzeń powstały w Ło
dzi i Pabianicach (K. 
Kempf, J. Triebe, K. Zmke 
i inni).

Spośród kilkudziesięciu in
teresujących pomników 
nagrobnych szczególnymi 
wartościami artystyczny
mi ze względu na formę, 
stylistykę czy ikonografię
— wyróżnia się około dwu
dziestu. Należą do nich po
mniki nad grobami dzie
więciu osób z rodziny 
Krusche pochodzące z lat 
1842—1900. Są to roman- 
tyczno-neogotyckie stele 
lub krzyże na prostopad- 
łościennych postumen
tach. wykonane z białego 
marmuru, kremowego pias
kowca lub jasnoszarego 
granitu, o ostrołukowych 
płycinacń dekorowanych 
pełzaczami i kwiatonami 
Cennym importem jest 
ustawiony nad grobem 
przemysłowca Hermanna 
Krusche(zm. 1900)posąg 
Chrystusa, wykonany z 
białego marmuru w drez
deńskiej pracowni Johan
nesa Schillmga (1828— 
1910), o czym mówi syg
natura odkryta przez auto
ra. Dwa inne importy 
ustawiono nad grobami: 
Lotte Krusche (zm 1909)
— być może z pracowni 
niemieckiej, o widocznych 
wpływach prerafaelitów, i 
rodziny Arthura Fulde — 
import włoski wykonany 
po 1907 r w konwencji an- 
tykizującej Obie rzeźby z 
białego marmuru cechuje 
perfekcjonizm warsztato
wy i wysoki poziom arty
styczny.
Najokazalszy na cmenta
rzu pomnik wzniosła 
swoim zmarłym wkrótce 
po pierwszej wojnie rodzi
na przemysłowców pa
bianickich Enderów. Og
romny pomnik w formie 
parawanowej ściany zbu
dowany jest z ciosów różo
wego piaskowca. Zdobi 
go motyw krzyża, wyko
nanego z polerowanego, 
stalowoszarego granitu, z 
umieszczonym w jego tle 
ponadnaturainych rozmia
rów posągiem z brązu (od
lew Szkoły Rzemieślniczo- 
Przemysłowej w Pabiani-
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1. Marmurowy pomnik nad grobem 
Lotte Krusche (zm. 1909)
2. Marmurowy pomnik na grobie ro
dziny Fulde, wykonany w latach 
1907-1918
3. Marmurowa rzeźba Chrystusa 
Błogosławiącego nad grobem rodzi
ny Gustawa Krusche, wykonany 
przez J. Schillmga po 1900 r.

(zd/ęcia: Jan Dominikowski)

each według modelu W, 
Konopki); jest to swobod
na kopia rzeźby B. Thor
valdsens „Chrystus Miło

sierny" Pomnik wykonało 
znane i cenione łódzkie 
przedsiębiorstwo kamie
niarskie Antoniego (od 
1909 r. Józefa) Urbanow
skiego. Bardzo interesują
cym zabytkiem opartym 
kompozycyjnie i formalnie 
na wzorach antycznych 
jest zespół grobowy rodzi
ny Kindlerów. Do obszernej, 
częściowo umieszczonej 
wewnątrz sztucznie ufor
mowanego, niewielkiego 
wzgórza krypty grobowej 
prowadzi rodzaj długiej 
alei-rampy, stopniowo opa
dającej. Przy wejściu na 
szczyt wzgórza, a więc na 
strop krypty znajdują się 
po bokach symetrycznie 
umieszczone schody. Po
nad kryptą, na szczycie, 
odnajdujemy kamienną, 
antykizującą ławę oraz 
piaskowcowy sarkofag 
wzorowany na obiektach 
antycznych, o oszczędnej 
dekoracji, zwieńczony wo
lutami. Inskrypcje wyko
nano elegancką antykwą 
rzymską w języku polskim, 
zaś epigram na bocznej 
ścianie sarkofagu brzmi: 
„Błogosławione życie w 
pracy i trudzie". Zespół 
grobowy wykonali A. J. 
Urbanowscy z Łodzi wkrót
ce po pierwszej wojnie 
Innymi ciekawymi zabyt
kami cmentarza są m.in.: 
klasycyzujący posag dziew
czyny nad grobem Marie 
Auguste Kindler (po 1872 
r.), grób Budzińskich z 
końca XIX w. nawiązujący 
do wzorów biedermeieru, 
pomnik nad grobem Rosi
ne Krusche w formie zła
manej kolumny z pia
skowca (po 1876 r.).
Nagrobki pabianickiego 
cmentarza są na ogół w 
niezłym stanie, choć z 
każdym miesiącem zmie
nia się krajobraz nekropo
lii wskutek sprzedawania 
przez niewielką i ubogą 
parafię ewangelicką „wol
nych miejsc” — w istocie 
są to stare groby, często z 
interesującymi pomnika
mi. Cmentarz powoli zale
wa fala nowych pomników 
z prefabrykatów lastriko- 
wych.

Jan Dominikowski

Darowizna
Pabianice — to drugie co do 
wielkości miasto aglomeracji 
łódzkiej. Nie ma teatru ani sali 
koncertowej. Funkcje kulturalne 
od ponad osiemdziesięciu lat 
pełni tutejsze muzeum — naj
starsza tego typu placówka w 
regionie łódzkim założona przez 
dr. Eichlera Jego imienia nie 
uczczono — jak dotąd — choćby 
nazwą jednej z ulic. Na nowym 
osiedlu mieszkaniowym Bugaj 
jest jednak ulica Bolesława Na
wrockiego, z którego imieniem 
wiąże się właśnie pabianicki dy
lemat

17 lutego 1989 r. w biurze nota
rialnym w Warszawie spisany 
został akt szczególny: Bolesław 
Franciszek Nawrocki wraz z żoną 
Liną Carminati-Nawrocką, w 
obecności córek Jean i Marthe 
(obywatelek francuskich) oraz 
ówczesnego prezydenta Pabia
nic — Radosława Januszkiewi
cza. przekazali na rzecz miasta 
rodową nieruchomość przy ul. 
Piotra Skargi 78/80. Składa się 
na nią zadrzewiona działka o 

skiej z kręgu „Ecole de Paris", 
przyjaciółki artysty — Meli Muter, 
Jahla Gottlieba i innych.
Wśród obrazów objętych daro
wizną przeważają pejzaze, por
trety, sceny rodzajowe, history
czne i religijne. Kolekcja rzeźby 
w drewnie, to przede wszystkim 
prace twórców ludowych: szopki, 
figurki świętych, madonny, krzy
że itp. Są również malowidła na 
szkle wykonane przez dzieci ze 
wsi Paszyno w Nowosądeckiem, 
eksponowane na wystawie w 
Szwajcarii w 1974 r. Jak na nie
wielki budynek zawartość dzieł 
sztuki w nim zgromadzonych 
przez co najmniej dwa pokolenia 
Nawrockich jest imponująca.

Darczyńcy — Bolesław F. Na
wrocki wraz z żoną stwierdzili w 
akcie darowizny, ze nierucho
mość i kolekcję przekazują Pa
bianicom na cele muzealne, ma
jąc na względzie zachowanie ca
łości zbiorów Bolesława Na
wrockiego (seniora) i jego zony 
Janiny, oraz nadanie społeczne

Dom Nawrockich z 1885 r. 
(fot. Marcin Jaros)

powierzchni ponad 46 arów wraz 
z budynkiem mieszkalnym o po
wierzchni użytkowej około 250 
m2, wybudowanym w 1885 r. w 
stylu nawiązującym do form hi
storycznych: obiekt wpisany zos
tał decyzją wojewódzkiego kon
serwatora zabytków do rejestru 
zabytków woj. łódzkiego. W skład 
darowizny weszła również kolek
cja dzieł sztuki, na którą składa 
się: 57 obrazów Bolesława Na
wrockiego, artysty-malarza 
(1877—1946), ojca darczyńcy, 
wraz z dokumentacją fotografi
czną i kserograficzną oraz ar
chiwum artystyczne dotyczące 
jego działalności rzeźbiarskiej, li
terackiej i społecznej. Są tu także 
prace plastyczne innych twór
ców profesjonalnych i nieprofes
jonalnych z grona znajomych i 
przyjaciół artysty, w tym dziewięć 
obrazów znanej malarki francu

go i kulturalnego sensu dorob
kowi ich życia, ocalonemu z po
żogi ostatniej wojny i trudnych lat 
PRL-u. Darowizna obwarowana 
jednak została w-irunkami, na 
które przystał pro /dent Pabia
nic. Są to m m p ’wołanie Mu
zeum im Bolesław i < Janiny Na
wrockich spełniającego także 
funkcje wystawione iczo-popula- 
ryzatorskie, przeznaczenie jed
nego z pomieszczeń domu na 
stałą ekspozycję prac Bolesława 
i pamiątek po mm c/ądzenie w 
Muzeum sali koncertowo-wy- 
stawowej, przepiowadzenie ge
neralnego remontu budynku i je
go właściwej adaptacji na koszt 
miasta: wszystko to zaś w nie-
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przekraczalnym terminie do koń
ca 1992 r. Znajduje się tu także 
wymóg umożliwiający darczyń
com organizowanie czasowych 
wystaw plastycznych i imprez 
kulturalnych oraz bezpłatnego 
udostępnienia do ich dyspozycji 
pomieszczenia o powierzchni 20 
m2 na cele osobiste, wreszcie 
powierzenie Bolesławowi Na
wrockiemu funkcji dożywotniego 
konsultanta w randze kustosza, a 
w razie jego śmierci — do powie
rzenia tej funkcji małżonce, z 
odpowiednią gratyfikacją przys
ługującą równorzędnym pra
cownikom muzeum. Strony pot
wierdziły, że faktyczne wydanie 
nieruchomości przez darczyń
ców nastąpiło 1 listopada 1986 
r„ i od tego dnia przeszedł na 
obdarowanego obowiązek pono
szenia wszelkich świadczeń, w 
tym także — od marca 1989 r. 
— pensji z tytułu wykonywanej 
przez darczyńców pracy oraz 
zwrotu ponoszonych przez nich 
innych wydatków, w tym przejaz
dów na trasie Warszawa—Pa
bianice (oboje mieszkają w War
szawie). Warto wiedzieć, że Bo
lesław Nawrocki (junior) jest 
znanym w świecie kolekcjone
rem i ekspertem w dziedzinie 
prawa autorskiego, że posiada 
nie tylko rodzinne, zagraniczne 
koneksje, ale współpracował i 
współpracuje z wieloma — poza 
ZAIKS-em — instytucjami mię
dzynarodowymi. Z aktu darowi
zny wynika też, że Muzeum im. 
Nawrockich ma stać się samo
dzielnym oddziałem pabianickie
go muzeum, a cała placówka 
będzie nadzorowana przez Wy
dział Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego w Łodzi.

Jak do tej pory, rozpoczęte robo
ty wstrzymano z braku funduszy, 
co powoduje, ze wykonanie zo
bowiązań przyjętych przez Pań
stwo stoi pod znakiem zapytania. 
Czcigodny gmach dawnej rezy
dencji kapituły krakowskiej, zwa
ny potocznie zamkiem, gdzie 
mieści się istniejące od 85 lat 
muzeum, też domaga się naty
chmiastowej wymiany instalacji 
co, oświetlenia, wzmocnienia 
stropów, adaptacji przyziemia, o 
rutynowych zakupach już nie 
wspominając. Kto i kiedy rozwią- 
że ten dylemat? Oby nie czas...

Zbigniew Lipowski

Apel
W sytuacji szybko postępujące
go niszczenia resztek zachowa
nych zabytków ryglowego bu
downictwa wiejskiego oraz z po
wodu braku programu zmierza
jącego do jego ochrony zwra
camy się do osób, organizacji i 
instytucji, którym problem ten nie 
powinien być obojętny, o podję
cie działań zmierzających do ra
towania dziedzictwa kulturowego 
regionu szczecińskiego.

muzeum budownictwa, nie ma 
też programu ochrony reliktów 
zabudowy z XVIII i XIX w , nie ma 
znaczących publikacji z tej dzie
dziny — nie licząc drobnych prac 
przyczynkarskich. Jedynym god
nym podkreślenia dorobkiem jest 
prowadzona działalność doku
mentacyjna, będąca zasługą 
przede wszystkim urzędu Woje
wódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Szczecinie, jako inicjują
cego i finansującego prace w tej 
dziedzinie. Niestety, na szerszą 
skalę podjęto je dopiero w po

Budownictwo ryglowe, będące 
najbardziej znaczącym elemen
tem krajobrazu kulturowego wsi 
zachodniopomorskiej, z dwu 
przynajmniej przyczyn znalazło 
się w stanie skrajnego zagroże
nia. Pierwszą — psychologiczną 
przyczyną był brak jego akcep
tacji przez ludność zasiedlającą 
te tereny po 1945 r. (...) Druga 
przyczyna była polityczna: daw
nym władzom nie zależało na 
eksponowaniu „pruskich mu
rów”, widziały w nich świadectwo 
„niemczyzny", której ślady nale
żało skwapliwie zacierać. Nie 
upowszechniło się jeszcze wtedy 
przeświadczenie, że przejmując 
Ziemie Zachodnie bierze się na 
siebie odpowiedzialność także 
za znajdujące się tu dobra kultu
ry — niezależnie od tego, jaka 
grupa etniczna była ich twórcą. 
Chętnie łożono środki na bada
nia archeologiczne, gdyż ich 
wyniki potwierdzały słowiańską 
przeszłość, zaś próby podejmo
wania działań na rzecz ochrony 
budownictwa regionalnego de
zawuowano. Z tego m.in. wzglę
du nie doszły do skutku plany 
stworzenia skansenu zachodnio
pomorskiego, którego koncepcje 
powstawały w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie i w szczecińskim 
Oddziale Pracowni Konserwacji 
Zabytków. W konsekwencji wo
jewództwo nasze nie ma — jako 
pewnie jedyne w kraju — naj
mniejszego choćby plenerowego 

czątku lat siedemdziesiątych, 
kiedy najcenniejsze zespoły za
budowy ryglowej już nie istniały. 
Dzisiaj, kiedy wieś szczecińska 
szybko się modernizuje i kiedy 
nieliczne zachowane świadect
wa dawnej zabudowy — także z 
przyczyn technicznych — chylą 
się ku ruinie, niezbędne jest pod
jęcie działań zmierzających do 
ich ochrony (...) Świadomość 
trudności, jakie rysują się przy 
realizacji programu ochrony 
bezpośredniej jest konieczna dla 
uniknięcia rozczarowań. Stosun
kowo prosta jest ochrona budow
li sakralnych i rezydencjonal- 
nych. W odniesieniu do pier
wszych zagrożeniem jest nie
przeparta dążność lokalnych 
społeczności do ich „moderniza
cji", w drugim wypadku — zni
koma liczba obiektów zachowa
nych, a nadających się jeszcze 
do * remontu. Najpoważniejsze 
problemy występują przy próbie 
ochrony konserwatorskiej za
gród chłopskich, czyli podsta
wowego komponentu krajobrazu 
kulturowego wsi. Są one bowiem 
nie tylko zespołem zabytkowych 
budynków, lecz — przede 
wszystkim — siedzibami rodzin 
rolniczych i ich miniprzedsiębior- 
stwami. Nikt nie ma prawa na
rzucać właścicielom egzystowa
nia w warunkach nie odpowiada
jących ich aspiracjom i przesz
kadzać w realizacji celów gos
podarczych — nawet powodując 

się najbardziej zasadnymi przes
łankami. Zagroda wiejska ulegać 
będzie przeobrażeniom, odpo
wiednio do zmieniających się 
warunków cywilizacyjnych i eko
nomicznych. (...) Możliwa jest 
wszakże ochrona i konserwacja 
najcenniejszych obiektów i ze
społów in situ — z nadaniem im 
nowych funkcji, możliwe jest też 
przeniesienie na inny teren — za
tem powrót do koncepcji skan
senu.
Niestety, możliwe jest również 
bierne i objętne przyglądanie się, 
jak resztki tego, co stanowiło 
niegdyś historię, specyfikę i uro
dę wsi szczecińskiej niszczeją i 
nieuchronnie odchodzą w prze
szłość. Zjawisko owego „odcho
dzenia” obserwują autorki apelu 
w ciągu kilkunastoletniej pracy 
dokumentacyjno-badawczej po
święconej budownictwu ludo
wemu i ono stało się głównym 
impulsem do niniejszego wystą
pienia. Mamy pełną świadomość 
trudności naukowych, organiza
cyjnych, finansowych i wielu in
nych, jakie należałoby przezwy
ciężyć podejmując dzieło ochro
ny dziedzictwa kulturowego na
szego regionu. Nie można prze
rzucać całej odpowiedzialności 
na Państwową Służbę Ochrony 
Zabytków. Wojewódzki Konser
wator Zabytków — przy najlep
szej woli — nie jest w stanie za
bezpieczyć niszczejącej zabu
dowy ryglowej; przeszkodą są 
przepisy prawa i znikome możli
wości finansowe. Dlatego zwra
camy się do tych, którzy z racji 
zawodu, sprawowanych funkcji 
czy też po prostu związku emo
cjonalnego z poruszoną proble
matyką zechcą podjąć temat. Nie 
kryjemy nadziei, że prawdziwi 
gospodarze terenu — samorządy 
lokalne — wykażą dobrą wolę, 
aktywność i wyobraźnię, inicju
jąc działania będące nie tylko 
świadectwem rozumienia prob
lemu, ale dające im w przyszłości 
korzyści i satysfakcję. Widzimy tu 
też znaczącą rolę architektów, 
którzy w swoich realizacjach 
mogliby nawiązać do lokalnej 
tradycji budowlanej; zgromadzo
ne bogate materiały archiwalne 
mogą być bazą dla twórczej ins
piracji.
Na zakończenie pragniemy je
szcze raz powtórzyć: na naszych 
oczach ginie dziedzictwo kultu
rowe, które otrzymaliśmy po po
przednich pokoleniach miesz
kańców Ziemi Szczecińskiej. Na 
naszym pokoleniu ciąży odpo
wiedzialność za jego ochronę i 
przekazanie następcom — nieza
leżnie od trudności, jakie to za 
sobą niesie.

Alicja Gerlach-Jósewicz 
Magda Nowakowska
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W numerze 4(62), 1992, 
miesięcznika "Spotkania z 
Zabytkami" w artykule Ag
nieszki Dmowskiej na str. 23 
wymieniona jest Parafia w 
Libuszy. Autorka twierdzi, że 
parafianie chcąc przyspie
szyć budowę nowego kościo
ła » p ozby I i się starego, 
zabytkowego kościoła, za 
pomocą zapałek«. Jest to 
stwierdzenie fałszywe i bar
dzo krzywdzące naszą Para
fię, bo: 1. Pani Agnieszka 
Dmowska nie wie, lub nie 
chce wiedzieć, że począwszy 
od roku 1974, staraniem Pa
rafii, zostały wykonane: eks
pertyza mykologiczna kościo
ła, inwentaryzacja i projekt 
remontu. Przy pomocy dota
cji Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, w latach 1978—1983 

został wykonany generalny 
remont zabytkowego kościo
ła, który polegał na: przemu- 
rowaniu górnych partii fun
damentów, wymianie podwa
lin, częściowej wymianie 
substancji ścian kościoła — 
z zachowaniem zabytkowej 
polichromii, umocnieniu lisi
cami ścian kościoła, pokry
ciu kościoła nowymi deskami 
i gontami, wykonaniu nowej 
instalacji elektrycznej i od
gromowej, odprowadzeniu 
wody deszczowej, wykonaniu 
nowego, kamiennego chod
nika koło kościoła, wykona
niu nowego, drewnianego 
ogrodzenia kościoła. Co je
szcze według Szanownej 
Autorki Parafia miała zrobić 
dla zachowania cennego za
bytku? Nie pisano o tym ar
tykułów, nie dawano nagród 
— bo Parafianom nie o to 
chodziło — po prostu trzeba 
było zabytkowy kościół za
bezpieczyć! Teraz od Pani 
doczekali się nagrody! Za
bytkowy kościół mógł stać 
bez remontu co najmniej 50 
lat. Minęło już sześć lat od 
tragicznej nocy, a ściany spa
lonego kościoła, bez dachu, z 
opalonymi węgłami, jeszcze 
się trzymają, choć przeszedł 
przez Libuszę huragan o nie
spotykanej mocy. Remont był 
przeprowadzony bardzo so
lidnie! 2. Parafianie dobrze 
wiedzieli jak cennym dobrem 
kultury narodowej jest ich 

kościół. Przez wiele lat byli o 
tym uświadamiani, zresztą 
sami widzieli liczne wycieczki 
i grupy specjalistyczne z kra
ju i zagranicy, które zwiedzały 
i podziwiały kościół w Libu
szy. Z sercem, ofiarnie przy
łożyli się do remontu, bo do
tacja Ministerstwa pokryła 
tylko cząstkę wydatków, resz
tę pokryła Parafia. Parafianie 
nie przerwali prac przy re
moncie, nawet wtedy, gdy 
otrzymali zezwolenie na bu
dowę nowego kościoła. Ze
zwolenie przyszło w roku 
1982, a w 1983 trwał jeszcze 
remont, budowę nowego 
rozpoczęto dopiero w 1985. 
Czy to wszystko świadczy, że 
Parafianie "Chcieli się po
zbyć zabytku"? Jak sterty 
starych śmieci? 3. Nie wiem 
czy Autorka jest osobą reli
gijną i może trudno jej sobie 
wyobrazić czy człowiek 
wierzący, normalny 
mógłby dopuścić się świę
tokradztwa, jakim było podpa
lenie kościoła?! Kościoła, 
gdzie jako ludzie wierzący 
spotykali się z Bogiem na 
modlitwie, w Eucharystii, w 
Sakramentach, od chwili 
chrztu aż po śmierć? Jak 
Parafia przeżywała pożar 
kościoła, to trzeba było być 
tutaj w tym tragicznym dniu, 
gdy kilka razy w ciągu dnia 
przychodzili do zgliszcz by 
sprawdzić, bo dosłownie — 
własnym oczom nie wierzyli! 

Trzeba było widzieć te łzy, te 
skamieniałe ze zgrozy twarze 
mężczyzn i kobiet! Pier
wszym odruchem ludzi było, 
by remontować kościół / 
gdyby ktoś wówczas wy
ciągnął pomocną rękę, zaby
tek byłby zapewne rekon
struowany. 4. Czy Autorka 
uważa, że ktoś normalnie 
myślący, w ten sposób przy
czyniłby się do budowy no
wego kościoła? Przecież 
wtedy dopiero były pierwsze 
ławy fundamentowe. Prawie 
cały rok ludzie modlili się pod 
gołym niebem, nieraz w de
szczu, w zimnie, a czasem w 
grzmotach i błyskawicach. 
Spalenie kościoła spowodo
wało, że budowa opóźniła się 
co najmniej o rok! Dziś je
szcze nie ma nowego kościo
ła i jeszcze nieprędko będzie 
gotowy. A przy tym uwaga: 
kościół buduje nie proboszcz 
— kościół buduje Parafia, dla 
Boga i dla siebie. 5. To 
prawda, że kościół zabytko
wy spłonął, zapewne — jak to 
autorka ze znawstwem 
stwierdza »za pomocą zapa
łek". Ale według dochodze
nia przeprowadzonego przez 
Prokuraturę Rejonową w Jaś
le, uczynił to nie parafianin, 
człowiek niepoczytalny i z In
nych motywów.

Biorąc to wszystko pod 
uwagę, Parafianie Libuszy 
zostali oszkalowani! Powoły
wanie się Autorki na »wieść

Informacja o prenumeracie w 1993 r. w „Od redakcji” (s. 1)

I
Pokwitowanie dla poczty 

zł .........................................
Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

zł ........................................
Pokwitowanie dla wpłacającego 

zł ...............................................I
słownie słowni a słownie

I WPŁACAJĄCY
| imię
| nazwisko
| kod poczt.

adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

na rachunek na rachunek na rachunek

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1 
PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1 
PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1
PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

I
stempel stempel stempel

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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gminną - może być podstawą 
do opisania jakiegoś skanda- 
hku, w jakimś brukowcu, a nie 
w czasopiśmie firmowanym 
przez Ministerstwo Kultury i 
Sztuki. Bezmyślność Autorki 
w ferowaniu wyroków jest 
niezgodna z etyką dziennika
rza! Dlatego w imieniu Parafii, 
domagam się opublikowania 
tego listu, publicznego odwo
łania oszczerstwa i przepro
szenia Parafii

ks. Wiesław Bodzioch 
proboszcz

Odpowiedź autorki:
Dwa zdania poświęcone 

nie istniejącemu, ku zgrozie 
ludzi związanych z kulturą, 
zabytkowemu kościołowi w 
Libuszy. na marginesie 
sprawy dużej wagi, jaką jest 
ratowanie (finanse!) kościoła 
w Binarowej — wywołały 
sprzeciw Księdza Probo
szcza z Libuszy, a miały swe 
ukryte zadanie: dydaktyzm 
społeczny. Bo przecież nie o 
pretensję o budowę nowego 
kościoła chodziło w moim 
tekście, ale o podkreślenie 
ciągle jeszcze w różnych 
okolicznościach i miejscach 
występujących przejawów 
ciemnoty społeczeństwa. 
Jest taka fraszka Cypriana 
Kamila Norwida: „Czy ten 
ptak gniazdo swoje kala, co 
je kala, czy ten, co mówić o 
tym nie pozwala9" Już ponad 
100 lat temu dydaktyzm spo

łeczny wyrażał się w obnaża
niu publicznych wad, hipo
kryzji, nonsensów, złych oby
czajów, niemoralności itd., 
które, mimo wysiłków — tak
że przecież i Kościoła — 
nadal się zdarzają... Przykro 
mi, że muszę Księdza rozcza
rować co do jednomyślności 
Jego parafian. W czasie wy
wiadu (mam na to świadków) 
z ludźmi wychodzącymi z 
cmentarza w Libuszy (lato 
1991) dowiedziałam się, że 
nie wszyscy parafianie 
ochoczo płacili na oba koś
cioły — więc jeden z nich 
przestał istnieć. Nie jest to 
przypadek jednostkowy, fa
chowcy związani z ochroną 
zabytków znają takie drasty
czne rozwiązania podobnych 
sytuacji Nie chciałam wy
ciągać na światło dzienne tej, 
dość przykrej sprawy i dlate
go posłużyłam się enigmaty
cznym zwrotem „wieść 
gminna niesie".

W moim tekście nie było 
żadnego fałszywego oskar
żenia, czyli oszczerstwa. Ja 
znam wagę słów wypowiada
nych od lat wielu na łamach 
wielu czasopism. Znam także 
etykę dziennikarską, nato
miast czy zgodne jest z 
etyką chrześcijańską obra
żanie mnie ukrytymi lub ja
sno wyrażonymi epitetami i 
jeszcze żądanie przeprosin9!

Agnieszka Dmowska

Tanie, rzetelne reklamy 
w „Spotkaniach z Zabytkami”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia przez redakcję należy wpła
cić odpowiednią sumę na konto: Firma AMOS, 
01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny:

I. Ogłoszenia — reklamy:
— cała kolumna wewnętrzna
— 1/2 kolumny wewnętrznej
— 1/4 kolumny wewnętrznej
— 1/8 kolumny wewnętrznej
— 1/16 kolumny wewnętrznej
— cała kolumna zewnętrzna 

(okładka-s. IV)

- 5 000 000 zł
- 2 500 000 zł
- 1 250 000 zł
- 625 000 zł
- 312 000 zł

- 7 500 000 zł
—- pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka-s. I) — 

reklamy mieszczącej się w profilu pisma — 
15 000 000 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej (w 
wypadku reklamy kolorowej — zwyżka o 50%)

II. Ogłoszenia drobne:
— 1 słowo — 2000 zł
— 1 słowo w ramce — 3000 zł
— dla konserwatorów zabytków, społecznych opie
kunów, muzeów — 1500 zł za 1 słowo

— 2500 zł za 1 słowo w ramce

III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reporta
ży — ceny od 3 do 10 min zł (według indywidual
nego uzgodnienia). W ceny ogłoszeń wkalkulo
wane są prace redakcyjne, techniczne i opraco
wania graficzne.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

................................................... |
za okres  19
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Warunki prenumeraty 
„Spotkań z Zabytkami”

Cena 1 egz. — 12 000 zł. Wpłata na minimum trzy numery do
konana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia rozpoczęcie 
dostawy pisma w następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na 
konto Firmy AMOS (która przejęła zobowiązania Zakładu 
Kolportażu SUNRISE), 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1. 
PKO VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136 (z dopiskiem 
„Spotkania z Zabytkami" i podaniem, których numerów doty
czy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
10 egz. — jeden dodatkowy egzemplarz pisma. Prenumerata 
zagraniczna jest o 100 droższa. Firma AMOS nie pobiera 
dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr. telefonu: 39-17-52,
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za
bytkami" można nabywać w Wydawnictwie ODZ (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 9.00—14.00 (tel. 26-93-57), w Firmie 
AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz 
w „Księgarni Artystycznej" (Warszawa, ul. Mazowiecka 11a, 
Ip.) w godz. 11.00—19.00.
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą również muzea: 
BOCHNIA: im. prof. St. Fischera, Rynek 20
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa im. ks. J. K. Kluka, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CIESZYN: ul. T. Regera 6
CHEŁM: Okręgowe, ul. Lubelska 57 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHÓWA: Antykwarnia „Niezależna", ul. Kopernika 4 
FRÓMBORK: Mikołaja Kopernika, ul. Katedralna 8 
GNIEZNO: Początków Państwa Polskiego, ul. Koslrzewskie- 

go1
GORZOW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6
KOZŁÓWKA: Pałac
KÓRNIK: Biblioteka PAN, ul. Zamkowa 10
KRAKÓW: Etnograficzne im. S. Udzieli, ul. Wolnica 1, Ratusz 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282

Historii Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15 
MŁAWA: Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. 3 Maja 5 
MYSŁOWICE: Pożarnictwa, ul. Stadionowa 
NIEBORÓW: Pałac
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (filie w Szczawnicy i 

Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego
OLEŚNICA: pl. Zamkowy 1
OSTROWIEC ŚW.: Historyczno-archeologiczne, ul. Święto

krzyska 37 i filia w Krzemionkach Opato
wskich

OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19 
POZNAŃ: Narodowe, ul. Marcinkowskiego 9 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
RADOM: Wsi Radomskiej, ul. Szydłowiecka 30 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚW. KRZYŻ: Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

Łowiectwa i Jeździectwa, ul. Szwoleżerów 9 
Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Freta 16 
Narodowe, Al. Jerozolimskie 3 
Państwowe Etnograficzne, ul. Kredytowa 1 
Techniki NOT, Pałac Kultury, Al. Jerozolimskie

WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, ul. Krupówki 

10
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻARNOWIEC: Marii Konopnickiej, Jedlicze
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Najtańszy samochód zachodni 
Już jest!

Możesz go obejrzeć i kupić!

MARUTI - 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 uwzględnienione 

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



MEBLE ZABYTKOWE
V. Barokowe meble gdańskie

D
ynamiczny rozwój meblarstwa świeckiego w Gdańsku 
w XVII w. wynika! niewątpliwie z intensywnego roz
woju samego miasta, które zdobyło wówczas korzystną 
pozycję dużego portu bałtyckiego i ważnego ośrodka handlowego 

w północnej części Europy. Stolarstwo i snycerstwo w Gdańsku 
miało już wtedy kilkusetletnie tradycje, utrwalane przez biegłych 
rzemieślników, realizujących zamówienia dla kościołów i klaszto
rów. Szybko rozrastające się miasto chętnie przyjmowało także 
zdolnych imigrantów, którzy licznie napływali do Gdańska. Byli 
to najczęściej przybysze z Niderlandów i z północnych terenów 
Niemiec. Wśród nich znalazło się kilku wybitnych artystów i 
wielu rzemieślników, którzy na stałe osiedlili się w Gdańsku. In
ni zatrzymywali się w mieście czasowo, realizując zamówienia 
najzamożniejszych przedstawicieli patrycjatu gdańskiego.
Duży wpływ na kształtowanie form sprzętów gdańskich miał 
wzornik mebli maniery stycznych, wydany w 1565 r. w Antwer
pii. Jego autor flamandzki architekt i malarz Hans Vredeman de 
Vries (1527—1604), pracował w latach 1592—1594 przy dekora
cjach malarskich ratusza gdańskiego i Dworu Artusa, co niewąt
pliwie podniosło popularność wzornika wśród miejscowych stola
rzy. Ważną rolę w wyznaczaniu kierunku rozwoju rzeźby i sny
cerki gdańskiej odegrała działająca tam przez ponad czterdzieści 
lat pracownia, którą około 1584 r. założył niderlandzki rzeźbiarz 
Willem Van dem Blocke (? —1628).
Cechą charakterystyczną sprzętów gdańskich była bogato rozbu
dowana, plastyczna dekoracja snycerska. Stosowano liczne i róż
norodne motywy zdobnicze, zarówno architektoniczne, jak i 
rzeźbiarskie. Do podstawowych należy spiralnie toczone bądź 
gładkie kolumny z głowicami w porządkach klasycznych, pilas- 
try, belkowania, metopy, tryglify, konsole i tralki. Obok nich 
używano motywów roślinnych w postaci wielu odmian kwiatów, 
wici, girland i liści. Wykonywano rzeźbione sylwetki zwierząt i 
ptaków. Do motywów dekoracyjnych wprowadzono też postacie 
mitologiczne, biblijne, alegoryczne, popiersia, maski, putta 
i duże kartusze herbowe, podtrzymywane często po bokach przez 
lwy. Przy zdobieniu mebli snycerkę łączono z pojedynczymi mo
tywami, przeważnie gwiazd, wykonanych techniką intarsji. 
Niekiedy mniejsze sprzęty wykładano inkrustacją z kości i bur
sztynu. Modne w Europie w ostatniej ćwierci XVII w. mar- 
kieterie w typie Boullea nie należały natomiast do najbardziej 
charakterystycznych rozwiązań dekoracji mebli gdańskich.
Do wykonania sprzętów z litego drewna używano dębiny, 
orzecha i buczyny. Stosowano również forniry. Cięto je najczęś
ciej z orzecha i łączono z dębową konstrukcją mebla. W drugiej 
połowie XVII w. duże, fornirowane meble skrzyniowe miewały 
wiele elementów konstrukcyjnych z lekkiego drewna lipowego. 
W użycie weszły również forniry z jesionu. Do wykonania intar
sji służył heban i jawor. W intarsjach z końca XVII w. stosowano 
też gruszę i palisander.
Wczesne, barokowe szafy gdańskie z drugiej połowy XVII w. 
nosiły wyraźne znamiona wpływów holenderskich. Miały dwu
kondygnacyjną budowę z czterema skrzydłami drzwi i proste, 
profilowane zwieńczenie, zamykające górną kondygnację mebla. 
Dolną część szafy stanowił cokół z szufladami, wsparty na kuli
stych nogach. Przód mebla, podzielony pilastrami lub kolumna
mi, zdobiono dekoracją ramową o bogatych, głębokich profilach. 
Geometryczny rysunek kompozycji ramowej podkreślały pola 
fornirowane hebanem. W końcu XVII w. nastąpiły zasadnicze 
zmiany w budowie szafy gdańskiej, zrezygnowano bowiem z pię
trowego podziału mebla. Od tego czasu szafa stała się sprzętem o 
jednym, głównym korpusie skrzyniowym i dwóch długich 
skrzydłach drzwi. Nadal stosowano natomiast podział kolumna
mi i dekorację ramową na przodzie mebla. Około 1700 r. ukształ
towały się dwuskrzydłowe, barokowe szafy ubraniowe o masyw
nych kształtach i bogatej dekoracji snycerskiej. Ten typ mebla 
dostarczył gdańskim stolarzom największej popularności. Roz
budowane zwieńczenie zamknięte gzymsem z przełamanym 
szczytem, zdobionym pośrodku okazałą, rzeźbioną plakietą, 

ciężkie skrzydła drzwi z dużymi płycinami, oblistwione cokoły i 
obfite kształty pięciu baniastych nóg szafy spowodowały wyraźną 
zmianę jej proporcji. Skrzydła drzwi i boki mebla miały odtąd 
płyciny na rzucie pionowo ustawionej elipsy. Krawędzie płycin 
obwiedzione profilowanymi i gierowanymi listwami uzyskały os
tre i wydłużone linie. W narożnikach drzwi i na podziałach pilas- 
trowych pojawiła się dekoracja snycerska. Wykonywano też szafy 
jednoskrzydłowe z jedną szufladą w cokole i ze skromniejszą de
koracją snycerską.
Dużymi meblami skrzyniowymi były również, wykonywane w 
Gdańsku, szafy kredensowe i kabinety, którym w ostatnich 
latach XVII w. nadano dojrzałe formy barokowe. Obydwa rodza
je mebli miały ten sam typ zwieńczenia, co szafy ubraniowe. 
Dwuskrzydłowe szafy kredensowe, wypełnione wewnątrz pół
kami na naczynia, wykonywano na podstawach w postaci niskie
go stołu na tralkowych bądź spiralnie toczonych nogach z tra
wersem, zwieńczonym najczęściej pełnoplastyczną sylwetką 
zwierzęcia lub ptaka. Kabinety miewały natomiast wyższe i bar
dziej dekoracyjne podstawy z rozbudowanymi oskrzynieniami, 
zdobionymi na krawędziach dolnych rzeźbionymi fartuchami. W 
oskrzynieniach wykonywano szuflady.
Szeroką popularność zyskały praktyczne gdańskie stoły baroko
we z grubymi, rozsuwanymi blatami. Konstrukcja z mechaniz
mem umieszczonym pod blatem pozwalała na podwójne powięk
szenie jego powierzchni. Blat i ciężkie oskrzynienie stołu wsparte 
były na masywnych, toczonych nogach, połączonych dużym 
trawersem o charakterystycznej geometrycznej kompozycji. Inny 
typ wiązania nóg stołu stanowiły szerokie, profilowane na krawę
dziach listwy, tworzące ramę u dołu mebla. Trawersy ozdabiano 
profilowanymi, nakładanymi gwiazdami z kulistymi, toczonymi 
sterczynami lub pełnoplastycznymi, niewielkimi rzeźbami.
Gdańskie meble do siedzenia w XVII w. były bardzo zróżni
cowane. Niektóre z nich, jak rzeźbione krzesło nożycowe ze skó
rzanym siedziskiem, odzwierciedlały zjawisko kontynuacji utr
walanych przez stulecia wzorów. Inne prezentowały już nowe, 
barokowe formy z toczonymi elementami konstrukcji. W warszta
tach miejscowych obok prostych, drewnianych sprzętów wy
konywano wygodne, wyściełane fotele i krzesła. Obijano je wó
wczas barwioną skórą, kurdybanem, adamaszkiem, suknem, haf
tem na kanwie bądź płótnem, w zależności od zamówienia. W 
pierwszej połowie XVIII w., pod wpływem handlowych kontak
tów z Anglią i Holandią, na oparciach i siedziskach pojawiały się 
pierwsze plecionki trzcinowe, które szybko znalazły szerokie za
stosowanie przy wyrobie kanap, krzeseł i foteli. W pierwszej po
łowie XVIII w. dużą popularnością cieszyły się nadal obicia kur- 
dybanowe, które w XVI w. zaczęto sprowadzać z Hiszpanii, z 
Włoch i z Francji. Z czasem wykonywali je również miejscowi 
rzemieślnicy, zrzeszeni w cechu kurdybaników od 1615 r. W po
łowie XVIII w. w warsztatach gdańskich wciąż chętnie powiela
no popularny późnobarokowy wzór z francuskiego kurdybanu.
Wśród zachowanych mebli gdańskich dużą dekoracyjnością wy
różniają się drewniane prasy do bielizny z około 1700 r. Te 
niezwykle pożyteczne wówczas urządzenia umieszczano na pod
stawach w postaci niewielkich stolików, zdobionych typową dla 
wyrobów gdańskich kompozycją o motywach roślinnych i peł
noplastycznymi przedstawieniami figuralnymi.
Wiele rodzajów mebli barokowych, wytwarzanych w Gdańsku, 
nie przetrwało do dzisiaj. Należą do nich łóżka i komody, wy
mieniane w materiałach archiwalnych.

Stolarze gdańscy nie ukształtowali wprawdzie nowego stylu, jed
nak trwale zapisali się w historii europejskiego meblarstwa baro
kowego. Wysoki poziom wykonania i duża dekoracyjność, która z 
czasem nabrała charakterystycznych cech lokalnych, stanowiły o 
szerokiej popularności owych sprzętów i o ich późniejszych na- 
śladownictwach.

Barbara Grątkowska-Ratyńska
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Meble gdańskie z XVII i XVIII w.:
1. Prasa do bielizny, ok. 1700 r.
2. Fotel obity kurdybanem, ok. poi. XVIII w.
3. Komoda rokokowa, ok. poł. XVIII w.
4. Szafa kredensowa, 1 ćw. XVIII w.
5. Krzesło nożycowe, k. XVII w.
6. Kurdyban na zapiecku fotela, wyrób gdański, 1 poł. XVIII w.
7. Rokokowa serwantka kątowa, ok. 1760 r.

8. Stół barokowy, ok. 1700 r.
9. Szafka jednoskrzydłowa, ok. 1640 r.

10. Stół barokowy, ok. 1700 r.
11. Skrzynia, datowana: 1701 r.
12. Szafa czteroskrzydłowa, ok. 1670 r.
13. Fotel obity skórą, XVII w.
14. Barokowa szafa ubraniowa, ok. 1700 r. 
(opracowanie tablicy: Bogdan Michalak)
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ALEKSAAIDŁR HRABIA COLONNA 
Z WALEWIC WALEWSKI 

RZECZYWISTY TAJNY RADCA SENATOR 
CZŁONEK RADY ADMINISTRACYJNEJ. 
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Epitafia
Są to ozdobne tablice ku czci zmarłych wmu

rowywane w ściany kościołów i klasztorów, 
znane w starożytności, rozpowszechnione od 
XV w.; ten sam charakter mają tablice nagrob
ne, choć są mniej okazałe, najczęściej bez oz
dób. Napisy informują o zasługach zmarłego — 
dla kościoła, miasta, kraju — zwykle pochowa
nego w podziemiach lub na przykościelnym 
cmentarzu.
Budowę kościoła kapucynów przy ul. Miodo
wej w Warszawie ukończono 300 lat temu, w 
1692 r. (według planów Augustyna Locci i Izy
dora Affaita); dwa lata później gotowy był 
klasztor. Jest to fundacja Jana III Sobieskiego z 
1683 r. jako wotum wiktorii wiedeńskiej. Koś
ciół jest wyjątkowo bogaty w epitafia i tablice 
nagrobne. Odczytywanie napisów dostarcza 
wielu „historycznych emocji”...
1.2. W kaplicy Królewskiej (1736; proj. Joa
chim D. Jauch), w marmurowej urnie znajdują 
się wnętrzności Augusta II Mocnego (1), zaś 
obok — po przebudowie kaplicy przez Henryka 

Marconiego w latach 1828—1830 — umie
szczono sarkofag (dłuta Andrzeja Gołońskie- 
go) z sercem Jana III i popiersie króla (rzeźbił 
Ludwik Kauffmann) (2)
3. W kaplicy Briihlowskiej (1762) stoi urna po
święcona Annie Marii z Kolowrathów Briihlo- 
wej (zm. 1762), żonie ministra Henryka Briihla 
(dzieło Jana Ch. Redlera), dobrodziejce klasz
toru kapucynów
4. „Rzadkich Umysłu i Serca Przymiotów Czu
łej Opiekunce Nieszczęśliwych” — głosi napis 
na epitafium Anny z Korzeniowskich hr. Pociejo- 
wej (zm. 1815)
5. „Kapitanowi Inżynierów Woysk Polskich” 
Wincentemu Korwin Szymanowskiemu, który 
zmarł w 1829 r. „w Jambol za Bałkanami w 
woynie tureckiej”
6. Epitafium senatora Aleksandra hrabiego 
Collonna z Walewic Walewskiego (zm. 1845) 
położone przez „wdzięczną żonę za 43 letnie 
szczęśliwe z nim pożycie”

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)


