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Od redakcji: 
wyniki 
konkursu świątecznego
Oto rozwiązanie naszego świąteczne
go konkursu ogłoszonego w numerze 
12,1992 (podane numery ilustracji i 
prawidłowe określenia obiektów):
1 — willa Struwego w Warszawie 
przy ul. Pięknej 44a
2 — elewacja kamienicy Celejow- 
skiej w Kazimierzu Dolnym
3 — portret Iwana Sapiehy z Kodnia
4 — dworzec kolei warszawsko-wie- 
deńskiej w Grodzisku Maz.
5 — fragment rzeźby głowy Kazi
mierza Wielkiego
6 — brama do tkalni Grohmana w 
Łodzi
7 — brązowa lampa z ok. 1900 r. (se
cesja)
8 — rzeźba lwa przy pałacu w Zabo- 
rowie
9 — portal cerkwi w Sosnowcu
10 — dwór w Błaszkach, woj. sie
radzkie
11 — fragment elewacji hali „na Ko
szykach” w Warszawie
12 — fragment obrazu Wojciecha 
Gersona „Chrzest Litwy”
Wśród autorów prawidłowych i nade
słanych w terminie odpowiedzi rozlo
sowane zostały następujące nagrody:
I nagroda w wysokości 6 000 000 zł 
(ufundowana przez Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami) — p. TA
DEUSZ MOSIEK z Poznania
II nagroda w wysokości 4 000 000 
(także fundacja TOnZ) — p. MAREK 
GRONKOWSKI z Zakopanego
III nagroda w wysokości 2 000 000 zł 
(ufundowana przez Stowarzyszenie

Konserwatorów Zabytków) — p. ZO
FIA WIECZOREK z Katowic
IV nagroda w wysokości 1 000 000 zł 
(ufundowana przez warszawską fir
mę „W. Węgielek i Ska”) — p. MAŁ
GORZATA GÓRALCZYK z Gdyni 
Wylosowane zostały także wyróżnie
nia w postaci reprintów o Lwowie 
(dar Fundacji Kultury Polskiej). 
Otrzymali je:
1) Teresa Gręplowska z Krakowa
2) Wojciech Mielewczyk z Poznania
3) Jerzy Szczęśniak z Warszawy
4) Krystyna Stanny z Grudziądza
5) Jerzy Wyczółkowski z Warszawy 
Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie dziękujemy, szczególnie 
zaś tym, którzy obok rozwiązania na
szych zagadek załączyli wyrazy sym
patii dla pisma oraz życzenia świąte
czne i noworoczne.
UWAGA! Przez trzy kolejne numery 
pisma (kwiecień, maj, czerwiec) pu
blikować będziemy podobne zagadki 
fotograficzne. W każdym z tych mie
sięcy Fundacja PRO AUXILIO Popu
laryzacji Ochrony i Inicjatyw Rato
wania Zabytków przeznaczyła do wy
grania 1 000 000 zł.
Przypominamy o MILIONOWYCH 
PREMIACH firmy AMOS przezna
czonych dla Czytelników, którzy za
prenumerują pismo na cały 1993 r. 
Losowanie trzech premii po 3 000 000 
zł i 200 nagród książkowych odbędzie 
się w końcu marca br. (warunki pre
numeraty na s. 47, przekaz pocztowy 
na s. 45).



Anna Sieradzka

Ostatni 
Sarmaci

„Mógłbym określić siebie jako szlachcica 
polskiego (...). Szlachcic polski — zjawisko 

nieco anachroniczne — nie cieszy się 
na ogół sympatią świata. Tym lepiej!

W to mi graj!”

A
utorem tej zaskakującej deklaracji, wyg
łoszonej w końcu lat sześćdziesiątych na
szego stulecia, był Witold Gombrowicz 
— swego czasu czołowy obrazoburca i 
prześmiewca tradycyjnych form rodzimego obyczaju 

(D. de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969, 
s. 104). Jeśli w tej wypowiedzi, a także w dojrzałej 
twórczości Gombrowicza pojawiło się owo przekorne 
opowiedzenie się po stronie sarmackich wartości, nie 
sposób nie zauważyć tych, którzy pozostawali im 
wierni z pobudek patriotycznych, politycznych, ro
dzinnych czy wreszcie snobistycznych. W końcu 
XIX stulecia i w XX w. takich „ostatnich Sarmatów” 
było wcale niemało, a jednym z wyróżników ich po
stawy stał się polski strój narodowy.
Strój ten, znikający z prywatnego i publicznego życia 
Polaków po utracie niepodległości, zaczął się odra
dzać w czasach Powstania Styczniowego w obu naj
popularniejszych typach: ubioru kontuszowego i 
czamary. Mieszczanie Krakowa i Lwowa uzyskali 
wówczas od cesarza Franciszka Józefa I potwierdze
nie przedrozbiorowego przywileju noszenia karabeli 
przy „stroju polskim”. Z kolei czamara, chętnie no
szona przez rzemieślników i drobną szlachtę w koń
cowym okresie istnienia Pierwszej Rzeczypospolitej, 
stała się niemal uniformem powstańców 1863 r.
W zaborze rosyjskim zakaz noszenia wszelkich ubio
rów narodowych i ich akcesoriów obowiązywał już 
od upadku Powstania Listopadowego; nasilenie an
typolskich represji po Powstaniu Styczniowym prze
jawiło się m.in. w zaostrzeniu kar za publiczne poka
zywanie się w czamarze czy czapce-konfederatce. Z 
przyczyn politycznych zaniechano także używania 
polskiego stroju narodowego na terenie zaboru pru
skiego. Wyjątkowo korzystnym miejscem do kulty
wowania tradycjonalizmu szlacheckiego była nato
miast Galicja w czasie autonomii (1866—1914), a 
zwłaszcza ówczesny Kraków. Ten „Matecznik Pol
ski” — jak określił Kraków S. Estreicher — skupiał 
najwięcej przedstawicieli ziemiaństwa i arystokracji 
ze wszystkich dawnych ziem polskich oraz emigracji. 
Z kolei to właśnie środowisko nadawało ton życiu 
Krakowa od połowy XIX w. aż do pierwszej wojny 
światowej.
W Krakowie można było najczęściej oglądać owych 
„ostatnich Sarmatów” w żupanach i kontuszach. 
Wprawdzie nie spacerowali oni codziennie po Rynku 
Głównym (jak imaginował sobie anonimowy autor 
obrazu z 1912 r.), niemniej jednak widok polskiego 
stroju nie należał pod Wawelem do rzadkości. Uwa
żano go za nader stosowny przy różnego rodzaju uro
czystościach państwowych i kościelnych, a przede 
wszystkim przy obchodach rocznicowych i pogrze
bach zasłużonych Polaków. W ubiorach narodowych 
występowali członkowie komitetów, witający odwie-
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1 Tadeusz Górecki w stroju „Króla Kurkowego" na zdjęciu z 1913 r.
2. Grupa gości na ślubie Hieronima Radziwiłła z arcyksiężniczką Renatą Habs- 
burżanką z Żywca na zdjęciu z 1909 r.
3. Ślub księcia Olgierda Czartoryskiego z arcyksiężniczką Mechtyldą Habsbur- 
zanką z Żywca na zdjęciu z 1913 r.
4. Wojciech Kossak na zdjęciu z 1922 r.

dzającego Galicję Franciszka Józefa I (co uwiecznili 
w cyklu obrazów z 1880 r. Juliusz Kossak i Tadeusz 
Ajdukiewicz) lub członków cesarskiej rodziny. Na
wet samego Najjaśniejszego Pana nie omieszkano 
przedstawić na tle Wawelu w polskim stroju (anoni
mowa akwarela z końca XIX w.), choć nic nie wia
domo, by kiedykolwiek przybrał się w ten sposób. 
Postacie w kontuszach i żupanach pojawiały się na 
procesjach Bożego Ciała, przy obchodach 500-lecia 
odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, uroczy
stościach grunwaldzkich w 1910 r., pogrzebach (np. 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Mickiewicza 
czy Pawła Popiela). Nie brakowało ich także na ba
lach kostiumowych, choć tu większą popularnością 
cieszyli się ułani księcia Józefa...
Atrakcyjność wzorców kulturowych środowiska zie
miańskiego oddziaływała silnie na krakowskie mie
szczaństwo. Objawiało się to m.in. w używaniu na 
reprezentacyjne okazje stroju szlacheckiego. Przyw-
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I

dziewali go i w nim się portretowali (a przynajmniej fo
tografowali) prezydenci Krakowa, m.in. Mikołaj Zy- 
blikiewicz i Ferdynand Weigel. W żupanie, kontuszu 
i kołpaku z kitą występowali także — i czynią to do 
dziś — członkowie krakowskiego Bractwa Kurkowego. 
Paradowanie w polskim stroju narodowym skłon
nych do celebry, tradycjonalistycznie nastawionych 
krakowian spotykało się niekiedy z krytyką, zwła
szcza ze strony przybywających pod Wawel miesz
kańców zaboru rosyjskiego o poglądach dalekich od 
konserwatyzmu i lojalizmu krakowskich „Stańczy
ków”. Wytykali oni zarówno „herbowym” mieszkań
com Krakowa, jak i rajcom „pozującym na Batorych 
i Sobieskich” płytkość i powierzchowność uczuć pa
triotycznych, demonstrowanych okazjonalnie i na 
pokaz bogatym historycznym strojem, rażąco kontra
stującym z przysłowiową „galicyjską nędzą”. Więk
szość jednak odwiedzających dawną stolicę Polski ze 
wzruszeniem i aplauzem przyjmowała widok na
rodowego stroju i chyba zazdrościła krakowianom 
możliwości jego swobodnego noszenia.
Bardziej osobisty, wynikający z kultywowania rodo
wej tradycji i chęci jej podtrzymania, był zwyczaj 
występowania w polskim stroju narodowym podczas 
różnych uroczystości rodzinnych, zwłaszcza ślubów.

5. „Scena na Rynku", obraz anonimowego autora z ok. 1912 r.
6. Portret Maksymiliana Jackowskiego malowany przez B, Łaszczyńskiego w 
1891 r.
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7. Portret pana J.U. malowany przez 
W. Weissa w 1922 r.

8. Portret Jerzego Waldorffa malo
wany przez J. Dudę-Gracza w 1973 r.

(zdjęcia i reprod.: Jacek Borowik)

Zwyczaj ten, choć stosowany sporadycznie, przetr
wał aż do drugiej wojny światowej. Najokazalej pre
zentowali się przy takich okazjach przedstawiciele 
arystokracji. Na słynnych ślubach córek arcyksięcia 
Karola Stefana Habsburga z Żywca: Renaty z księ
ciem Hieronimem Radziwiłłem z Balic w 1909 r. i 
Mechtyldy z księciem Olgierdem Czartoryskim w 
1913 r., zarówno oblubieńcy, jak i przeważająca część 
gości weselnych nosiła żupany, kontusze, delie, dłu
gie buty i futrzane kołpaki z kitami, oczywiście z do
datkiem paradnych karabeli. W czasach Drugiej 
Rzeczypospolitej strój narodowy przywdział w dzień 
ślubu z Anną Marią z Radziwiłłów hrabia Jan Mi
chał Tyszkiewicz; jego brat, Michał Zygmunt Tysz
kiewicz, poślubiając w 1930 r. Annę Marię Pietrusiń
ską, czyli Hankę Ordonównę, zadowolił się zwykłym 
frakiem... Za to Wojciech Kossak na ślubie swej cór
ki Magdaleny z Janem Starzewskim w Krakowie w 
1922 r. nie omieszkał podkreślić swej „sarmackiej” 
aparycji i upodobania do szlacheckiej przeszłości, 
występując w czarnym kontuszu z amarantowymi 
wyłogami, w długich butach i przy szabli. Wywołało 
to zresztą zamierzony efekt: „ Wszystkie młode damy 
w kościele spoglądały tylko na Wojciecha. — Kossak, 
Kossak... sykała ta część publiczności. —Ach, co za
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piękny mężczyzna!” (M. Samozwaniec, Mana i 
Magdalena, Kraków 1960, s. 256).
Zdarzały się w XX w. wypadki traktowania narodo
wego stroju w w sposób wysoce indywidualny, gdy 
noszenie go miało świadczyć nie tylko o patriotyzmie 
właściciela, ale i służyć sprawie, której był orędowni
kiem. Tak potraktował strój narodowy Stanisław 
Eliasz Radzikowski, lekarz, malarz i znawca Tatr, 
gdy w 1919 r. zawiązał Konfederację Chochołowską, 
mającą walczyć o przyznanie Polsce Spiszą i Orawy. 
Jako Regimentarz Konfederacji Radzikowski pod
kreślał ogólnonarodowy charakter tego przedsięwzię
cia, ubierając się w żupan i kontusz.
Polski strój szlachecki miał zawsze walor egzotyczny 
w oczach cudzoziemców. Tak było i w naszym stule
ciu, gdy Szwajcarzy podziwiali paradny ubiór kusto
sza Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Włodzimie
rza Rużyckiego de Rosenwerth, czy gdy przybywają
cych do Peczary, siedziby Konstantego Józefa Po
tockiego na Ukrainie, obsługiwali Kozacy przybrani 
w granatowe kontusze ze srebrnymi galonami. 
Oprócz uroczystego, używanego głównie „od wiel
kiego dzwonu” stroju narodowego, złożonego z żu- 
pana i kontusza wraz ze stosownymi dodatkami, w 
drugiej połowie XIX w. i w naszym stuleciu chętnie 
noszona była czamara. Weterani Powstania Sty
czniowego i ci, którzy czcili pamięć ostatniego nie
podległościowego zrywu, zakładali czamarę na okazje 
rocznicowe (taką było np. wystawienie we Lwowie w 
1903 r. dramatu Jerzego Żuławskiego Dyktator}, 
traktowali jako ubiór domowy lub, chcąc podkreślić 
swe wyjątkowe przywiązanie do staropolskiej trady
cji, nosili ją na co dzień, jak to czynił jeszcze w latach 
dwudziestych lwowski architekt, Jan Karol Sas-Zub- 
rzycki.
Ograniczona terytorialnie do obszaru Galicji, a cza
sowo do krótkotrwałych, sporadycznych okazji, moż
liwość prezentowania się w polskim stroju narodo
wym wywoływała naturalną potrzebę trwalszego za
dokumentowania jego istnienia — ku chwale właści
ciela, pamięci potomnych i w hołdzie przodkom, któ
rych galerię sarmackich wizerunków mógł uzupełnić 
konterfekt „późnego wnuka”. Toteż w ślad za rene
sansem stroju narodowego nastąpiło w drugiej poło
wie XIX w. wskrzeszenie zapomnianego nieco od 
czasów Pierwszej Rzeczypospolitej gatunku malar
stwa — portretu w polskim ubiorze narodowym. 
Utrzymane w konwencji historyzującego, akademic
kiego realizmu podobizny „ostatnich Sarmatów” 
tworzył na emigracji Leon Kapliński, a w kraju sam 
mistrz Matejko; w ich ślady szli także twórcy z po
czątku XX w. Nie zabrakło „neosarmackich” portre
tów w dorobku Kazimierza Pochwalskiego, Wojcie
cha Kossaka, Teodora Axentowicza, a nawet arty

stów, którzy dalecy byli od tematyki historycznej i 
tradycyjnego sposobu obrazowania, jak Józef Mehof
fer, Stanisław Lentz, Bolesław Czedekowski czy 
Wojciech Weiss. Często kosztowny portret zastępo
wała tańsza i dająca się powielać fotografia. Okazywa
ła się ona wielce przydatna przy relacjonowaniu w 
prasie przebiegu różnych uroczystości, a trafiając do 
rodzinnego albumu pozostała niekiedy jedynym śla
dem sarmackich upodobań dziada czy ojca.
Znany z nielicznych zachowanych zabytków mate
rialnych, malowideł i fotografii polski strój narodowy 
noszony w końcu XIX i pierwszej połowie XX w. 
znacznie odbiegał krojem, kolorystyką, używanymi 
tkaninami oraz stosowanymi dodatkami od swego 
„kanonicznego” pierwowzoru, ukształtowanego osta
tecznie w XVIII w. Żupany i kontusze były krótsze, 
pasy inaczej wiązane, buty zyskały obcasy, a czapki 
duże rozmiary i wysokie kity. Do takiego stroju, nie
rzadko szytego przez wiedeńskiego czy paryskiego 
krawca, zamawiano niekiedy również nową broń, 
wzorowaną wprawdzie na zabytkowych szablach, ale 
znacznie od nich okazalszą i bardziej ozdobną. Walor 
malowniczości, elegancji i nieco teatralnej wystaw- 
ności często przesłaniał respektowaną w kulturze 
sarmackiej zasadę „decorum” — stosowności, a nie 
ostentacyjnej dekoracyjności. Ale przecież owa oz- 
dobność, dążność do przepychu, ubieranie się na po
kaz były właściwe polskim panom-braciom w cza
sach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zatem i 
„ostatnich Sarmatów”, i ich antenatów łączyło po
dobne podejście do stroju — mającego ich wyró
żniać, upiększać, wynosić na piedestał w oczach 
własnych i całego otoczenia.
Znakomity znawca sarmatyzmu, Tadeusz Chrza
nowski, w jednej ze swych wypowiedzi na temat sto
sunku do szlacheckiej tradycji zadał pytanie: „Czy 
mamy się z dżinsów przestroić w kontusze i kto do ta
kowego (plus buty palone) miałby prawo? ”. Otóż wy
padki powrotu do kontusza i żupana zdarzają się i 
współcześnie. Wprawdzie na razie tylko w telewizyj
nej reklamie („ Ociec, prać? ”) oraz na płótnie, i to w 
portretach takich kojarzących się z sarmacką tradycją 
postaci, jak Jerzy Waldorff czy Szymon Kobyliński 
(portrety pędzla Jerzego Dudy-Gracza), ale kto 
wie... Może szukając korzeni lub dorabiając sobie 
szlachecką przeszłość dzisiejsi Polacy będą nie tylko 
wieszać w mieszkaniach portrety sarmackich przod
ków, ale i brać ślub w kontuszach? *

Anna Sieradzka

* Niniejszy tekst jest skróconą wersją referatu wygłoszonego na 
III Sesji Naukowej Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artysty
cznej pt. Ubiory polskie, która odbyła się w Warszawie w dniach 
22-24 X 1992 r.

6



Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pradziejowa (12)

Epoce neolitu na naszych ziemiach 
(5000—1800 p.n.e.) towarzyszy pojawienie 

się ceramiki i naczyń z gładzonego 
kamienia — wcześniej na południu, 

a z czasem i na północy, gdzie najdłużej 
przeżywają dawniejsze tradycje. Glina 
staje się też jednym z najpowszechniej 

stosowanych tworzyw w ówczesnej 
twórczości artystycznej, służąc zarówno 

wytwarzaniu bogato dekorowanej 
ceramiki, jak i drobnej plastyki figuralnej.

D
ekoracja naczyń sprowadza się do symbo
liki zgeometryzowanych motywów, z regu
ły rytych na powierzchni, rzadziej wystę
puje malowanie powierzchni ceramiki. W 
tym ostatnim wypadku motywy dekora
cyjne mają charakter atektoniczny i układają się we wzory 

spiralno-wolutowe, zdradzając powiązanie genetyczne ze 
środowiskiem południowo-wschodnim, sięgającym korze
niami kultury minojskiej na Krecie.
Drobna plastyka figuralna oraz plastyczne zdobienie ima
deł naczyń biorą głównie za temat postać kobiety oraz 
zwierzęta hodowlane, głównie bydło rogate i owce. Jed
nym z późnych tematów staje się także motyw zaprzęgu 
pary wołów w jarzmie w wyobrażeniu orki radłem.
Ideologia megalityczna, dominująca na zachodzie Europy, 
dociera tu echem w postaci regionalnego zjawiska tzw. 
grobowców kujawskich. Są to gigantyczne kamienno-zie- 
mne nasypy grobowe na planie wydłużonego trójkąta lub 
trapezu, których długość sięga 100, a szerokość u podsta
wy kilkunastu metrów.
Miedź pojawiła się dość wcześnie w niektórych kulturach 
neolitycznych, zwiastując nadchodzącą epokę brązu 
(1800—700 p.n.e.). Znajomość tego metalu wkraczała 
stopniowo, rozprzestrzeniając się od południowego zacho
du na obszar kraju. Wraz z nowym metalem pojawiły się 
inne, uprzednio w tej postaci nie występujące przedmioty: 
narzędzia, broń i ozdoby, na ogół obficie dekorowane pro
stymi motywami zdobniczymi. W ornamentyce jednym z 
ulubionych motywów staje się spirala lub woluta, nieco 
rzadziej meander lub swastyka. Wszystko to w tle zgoła 
schematycznego kreskowania czy żłobkowania. W cerami
ce wyraźnie odzwierciedla się wpływ naczyń metalowych z 
charakterystyczną dekoracją, która jest efektem zastoso
wanych technik toreutycznych lub nitowania. Formy 
właściwe strukturze surowcowej naczynia metalowego 
zostają przeniesione na kształt ceramiki glinianej, stając się 
także najwyraźniej wzorcem kanonów estetycznych. U nas 
jednak nie znajdujemy metalowych prawzorów takich na
czyń, jedynie ich naśladownictwa gliniane, dyktowane po
trzebami mody. Podobnie jak w ceramice, pojawiają się 
inne naśladownictwa gliniane wzorców metalowych. Do 
takich należą np. gliniane modele wózków kultowych, po
święcone bóstwu solarnemu.
U schyłku epoki, zwłaszcza we wczesnej epoce żelaza 
(700—150 p.n.e.), w niektórych grupach kultowych poja
wia się także ceramika malowana. Wtedy też do ulubio
nych wątków zdobniczych zaczynają należeć motywy troi- 
ste: trójkąty lub ich wielokrotności, trykwetry (swastyki 
trójramienne), gwiazdy trójdzielne itp.
Nowym zjawiskiem jest pojawienie się na obszarach za
chodniej Polski dużych osad obronnych, obwodzonych sy
stemem drewniano-ziemnych konstrukcji wałowych. Nie
które mają zaplanowaną sieć ulic wewnętrznych i wykona
ne są według jednego wzoru domostwa. Do takich należy 
najlepiej zbadane i powszechnie znane osiedle w Biskupi
nie (zob. artykuł na s. 19).
Częściej spotyka się występującą i wcześniej drobną pla
stykę figuralną z gliny, której chętnym motywem są ptaki 
(np. łabędź) łub ludzie. Podobny charakter mają też na
czynia zoo- lub antropomorficzne, na ogół małych rozmia
rów. Na Pomorzu Wschodnim pojawia się typ urny grze
balnej, której górna część ukształtowana jest na obraz gło
wy ludzkiej, a pokrywka imituje czapkę. W plastycznie
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1. Neolityczny puchar na nóżce ze 
Złotej koło Sandomierza

2. Neolityczne narzędzia i broń z ziem 
Polski z ozdobnych gatunków krze
mienia

3. Sztylet z późnej epoki brązu z ziem 
Polski

4. Grzechotka gliniana w kształcie 
ptaka; wyrób z kręgu kultury łużyckiej 
z wczesnej epoki żelaza

5. Naszyjnik brązowy kultury 
wschodnio-pomorskiej z wczesnej 
epoki żelaza

6. Naczynie z rytem narracyjnym z 
Białej koło Łodzi z późnego okresu 
rzymskiego
(zdjęcia: Michał Dąbski ze zb. PMA 

w Warszawie)

uformowanych uszach urn z pochówkiem żeńskim tkwią 
niekiedy kolczyki z brązu, a na szyi widnieje naszyjnik z 
tegoż metalu lub jego ryte wyobrażenie. Na niektórych 
urnach widnieją schematycznie ryte przedstawienia z po
lowań na jelenie lub też sceny konduktu pogrzebowego. 
Widzimy wtedy na nich wóz zaprzężony w parę koni, 
identyczny w konstrukcji ze spotykanym do dziś na pol
skiej wsi. Obok urn twarzowych występują też (rzadko) 
urny domkowe, będące plastycznym odwzorowaniem 
ówczesnych domów. Widoczne szczegóły budowlane 
(konstrukcja sumikowo-łątkowa) ukazują domostwa iden
tyczne z tymi, które odkryto w osiedlu biskupińskim.
W pełnej epoce żelaza (150 p.n.e. — 450 n.e.) nasze ziemie 
dostają się najpierw w nurt wpływów późnoceltyckich (do 
około przełomu er) w okresie późnolateńskim, by później 
znaleźć się w kręgu silnych oddziaływań rzymskich i ger
mańskich w okresie wpływów rzymskich. Ten ostatni nurt 
słabnie od początku III w. n.e., a wówczas odradzają się 
wątki późnolateńsko-celtyckie; stąd okres ten bywa nazy
wany „renesansem lateńskim”.
Pełna epoka żelaza jest czasem opanowania i rozległego 
upowszechnienia na naszych ziemiach technologii uzyski
wania i obróbki żelaza. W pierwszych wiekach n.e. dymiły 
tu tysiące małych pieców hutniczych, w których uzyskiwa
no ten metal. Stało się to podstawą prosperity gospodar
czej i siły militarnej. Liczne importy z terenów prowincji 
rzymskich, w tym tak ekskluzywnych, jak zestawy naczyń 
do mieszania i picia wina, świadczą o zapotrzebowaniu 
bogatej starszyzny plemiennej na dobra luksusowe. O jej 
bogactwie świadczą też skarby denarów rzymskich, do
chodzące do kilku tysięcy monet. Importy wpływają na 
formy i zdobienie wyrobów miejscowych, zwłaszcza cera
miki i uzbrojenia. Na naczyniach pojawia się jako częsty 
motyw swastyka lub meander, a kształty naczyń nawiązują 
do metalowych wiader lub pucharów rzymskich.
Na początku III w., gdy potężny kryzys wstrząsnął Impe
rium Rzymskim, załamała się też atrakcja wpływów rzym

skich wraz z dopływem importów. Społeczności lokalne za
częły wytwarzać własny styl, nawiązujący do odległej już 
tradycji. Jednocześnie zaś ogólny obraz kultury mieścił się 
w rozległym kręgu cywilizacji germańskiej, niezależnie od 
faktycznych treści etnicznych skrywających się pod tą na
zwą. W takim też aspekcie geografowie i historycy rzymscy 
postrzegali Europę Środkową aż po Wisłę jako Germanię. 
Cechą szczególną tej kultury na naszych ziemiach było poja
wienie się u schyłku okresu w południowej Polsce doskona
łej ceramiki o siwej barwie, toczonej na kole garncarskim. 
Ten stopień doskonałości technicznej został powtórnie 
osiągnięty dopiero na przełomie XIV i XV w. Na razie jed
nak tradycja ta nagle upadła w pierwszej połowie V w. n.e. 
Około połowy V w. dotychczasowy nurt nieprzerwanego 
rozwoju uległ gwałtownemu załamaniu. Nastąpiło wylud
nienie kraju i zanik dotychczasowej cywilizacji. Spowo
dowały to niewątpliwie wielkie wędrówki wywołane in
wazją Hunów oraz upadkiem Zachodniego Imperium 
Rzymskiego.
Cywilizacja, która wyłania się stopniowo z gruzów dawne
go porządku, stanowi nową jakość, niewiele mającą wspól
nego z dawniejszą tradycją. Od niej jednak rozpoczyna się 
nowy nurt rozwoju kulturowego, trwający nieprzerwanie 
do dziś. Jest to też niezaprzeczalnie od swych początków 
kultura słowiańska. Zgrzebna i skromna w okresie na
rodzin w VI w., rozkwita począwszy od wieku IX, by 
osiągnąć pełny wyraz i charakter w X i XI w.

Jerzy Gąssowski

Od redakcji
Na tym kończymy cykl artykułów prezentujących sztukę 
pradziejową. Nie oznacza to oczywiście, że na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” nie będziemy publikować infor
macji o najciekawszych odkryciach archeologicznych. 
Między innymi już niedługo zaczniemy pokazywać naj
bardziej spektakularne znaleziska archeologiczne z dzie
dziny sztuki w Polsce i na świecie.
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Ambona (kazalnica) — jeden z 
głównych elementów wyposażenia 
kościoła chrześcijańskiego, pojawiła 
się w świątyniach w czasach wczes
nochrześcijańskich; w formie wyksz
tałconej występuje od V w. w sztuce 
bizantyńskiej. Spotykany najczęściej 
w naszych świątyniach typ ambony 
sprzed odnowy liturgicznej, wpro
wadzonej niedawno przez Sobór 
Watykański II, wykształcił się w 
XVII w.
Kazalnica zawieszona jest na ścianie 
lub filarze, rzadziej podparta słupem 
albo figurą, z wejściem po schod
kach. Składa się z korpusu-mównicy 
z parapetem, zapiecka i baldachimu. 
Najbogatsze zarówno w kształtach, 
jak i dekoracjach są ambony z cza
sów baroku i rokoka. Ich korpusy 
mają najczęściej kształt kielicha 
kwiatu, paszczy ryby, łodzi.
Do tych ostatnich należy rokokowa 
ambona niegdyś z nyskiej fary Św. 
Jakuba, znajdująca się od prawie 100 
lat w kościele w Ścinawie Małej koło 
Nysy. Jej szczególny urok dostrzegli 
badacze, a dali temu wyraz pisząc: 
„Jest to jedno z najefektowniejszych 
dzieł tego typu, a o jego specyfice de
cyduje odrzucenie architektonicznego 
szkieletu. Całość uformowano jakby z 
płynnej, rokokowej materii, z której 
wyłaniają się personifikacje kontynen
tów: Azjata w turbanie, półnagi Mu
rzyn i Indianin z pióropuszem na gło
wie, współdziałające tu zgodnie z 
europejskimi puttami". (T. Chrza
nowski, M. Kornecki, Sztuka Śląska 
Opolskiego, Kraków 1974).
Z amboną tą wiążą się kontrowersje 
dotyczące autorstwa i daty powsta
nia. Do chwili obecnej powszechnie 
uznawano, że dzieło zostało wyko
nane w latach 1776-1779. Odkryte o- 
statnio źródło, mianowicie tekst odczy
tany z kartki, którą znaleziono pod
czas demontażu ambóny w 1895 r., 
opublikowany w tymże roku w miej
scowym dzienniku „Neisser Zei- 
tung”, pozwala skrócić okres budo
wy obiektu o dwa lata, tj. na czas od 
1778 r. do 1 maja 1779 r.
W literaturze przedmiotu jako auto
rzy dzieła występują rzeźbiarz Józef 
Hartmann i malarz (pozłotnik) And
rzej Stephan. W jednym wypadku 
spotykamy inne imiona rzeźbiarza 
Hartmanna — Jan Nepomucen. 
Okazuje się, że wykonawców ambo-

(fot. Tadeusz Chrzanowski)

Wokół jednego zabytku

Ambona 
z Nysy 

ny było więcej. Znów pomocny w 
ustaleniu autorstwa ambony staje się 
wspomniany tekst zapisany na kartce 
w 1779 r., odnaleziony w 1895 r. 
Tekst ten napisał Józef Scheibel, 
mistrz stolarski z Nysy, po zakoń
czeniu prac przy obiekcie. On też 
jest współautorem dzieła. Istotna dla 
genealogii Scheibla jest podana 
przezeń wiadomość, do tej pory na
uce nie znana, że urodził się w Sto
szowicach koło Ząbkowic Śląskich. 
Jego udział w przedsięwzięciu pole
gał na wykonaniu drewnianego zary
su, zmontowaniu i instalacji ambo
ny. Zarys został następnie przekaza
ny rzeźbiarzowi urodzonemu w Bar
dzie Śląskim, mieszczaninowi ny
skiemu Józefowi Hermannowi (!), 
który wykonał dekorację i figury. 
Nazwisko rzeźbiarza w takiej postaci 
wydrukowała „Neisser Zeitung”. 
Jest to zapewne błąd — wynikający z 
podobieństwa pisowni nazwisk 
Hermann i Hartmann — który mógł 
wystąpić zarówno podczas odczyty
wania tekstu z kartki Scheibla, jak 
też później w druku. O tym, że w grę 
mógł wchodzić tylko Józef Hart
mann, świadczy jego pochodzenie z 
Barda, gdzie działali w XVIII w. an
tenaci artysty, również rzeźbiarze, 

Antoni (dziad) i ojciec Henryk 
Hartmannowie; imię Józef jest bez
sporne.
Kwestia autorstwa dzieła została 
więc rozstrzygnięta. Scheibel wy
mienił jeszcze wielu współpracowni
ków różnych specjalności zaangażo
wanych w prace przy ambonie. 
Mistrz murarski Wutschel zdemon
tował poprzednią ambonę, kowal Fi
lip Forster wykonał duże elementy 
żelazne, a prace ślusarskie — pewien 
pomocnik pochodzący z Królewca. 
Przy budowie kazalnicy zatrudniony 
był pomocnik Antoni Eckel z Johan- 
nesberga (Jansky Vrch k. Jaworni
ka), a przy instalacji inny pomocnik 
Wilhelm Miller von Holstein. Za
chodzi jeszcze pytanie, dlaczego 
mistrz Scheibel nie wspomina o poz- 
łotniku Andrzeju Stephanie. Można 
przypuszczać, że pokrycie ambony 
złoceniami zostało dokonane po na
pisaniu informacji na kartce przez 
Scheibla.
Ta przepiękna, rokokowa kazalnica, 
dzieło pracy wielu rąk, swój ostate
czny kształt zawdzięcza rzeźbiarzowi 
Józefowi Hartmannowi. Stanowi 
ona szczyt osiągnięć twórczych arty
sty. Uzupełniając podany wyżej opis 
należy uwzględnić występujące na 
korpusie (koszu) na przemian z po
staciami uosabiającymi kontynenty 
(Azjata, Murzyn i Indianin) trzy 
płaskorzeźby ze scenami z życia św. 
Piotra. Zapiecek pokryty jest płasko
rzeźbą Zesłania Ducha Świętego, a 
na baldachimie znajduje się figura 
Chrystusa wśród adorujących anio
łów i zwieńczenie w kształcie temp- 
letta (świątynki).
Ambona stanęła w kościele Św. Ja
kuba w Nysie na miejscu poprzed
niej, gotyckiej z około 1430 r. Am
bona rokokowa służyła nyskiej farze 
od 1779 do 1895 r., czyli niewiele 
ponad wiek. Demontaż jej rozpoczął 
się 5 XI 1895 r. w związku z pseudo- 
regotyzacją obiektu. Stąd trafiła do 
kościoła w Ścinawie Małej. Jej 
miejsce w Nysie zajęła nowa, neogo
tycka, ufundowana przez księcia bi
skupa wrocławskiego kardynała Je
rzego Koppa. Daleko jej jednak było 
do wspaniałości dzieła Hartmanna; 
uległa likwidacji w latach pięćdzie
siątych.

Krzysztof Pawlik
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/jfl „Spotkania z Zabytkami” otwierają nowy dział: DOBRA 
UTRACONE. Będziemy w nim publikować wykazy skra

dzionych dzieł sztuki oraz te obiekty, które zostały odebrane prze
stępcom, a których właścicieli nie można ustalić. Przestępczość 
przeciwko dobrom kultury — to ciągle poważne zagrożenie. Za
straszająca jest liczba ponad 1000 kradzieży z obiektów sakral
nych dokonanych w 1991 r.
Dział będzie prowadzony przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych, specjalistyczną jednostkę Ministra Kultury i Sztuki, która 
zajmuje się szeroko pojętą ochroną zbiorów publicznych (muzea, 
obiekty sakralne, biblioteki—oddziały starodruków i zarejestro
wane prywatne kolekcje) przed pożarem i przestępczością. Jako 
jedyna instytucja w kraju prowadzi Katalog Skradzionych i Zagi
nionych Dóbr Kultury. Podstawę informacyjną zamieszczanych 
publikacji będą stanowiły materiały własne Ośrodka i Komendy 
Głównej Policji. Oprócz wykazów skradzionych i nie zidentyfiko
wanych dóbr kultury w dziale znajdą się również informacje o 
największych kradzieżach dzieł sztuki, porady dla kolekcjonerów 
o ochronie swoich zbiorów, a także wspomnienia o zabytkach 
utraconych bezpowrotnie.
Mamy nadzieję, że publikowane informacje przyczynią się z jed
nej strony do zmniejszenia liczby kradzieży dóbr kultury, a z dru
giej — zwiększą skuteczność poszukiwań dzieł sztuki.

Biblia
odzyskana

W rok po kradzieży zos
tała odzyskana i powróci
ła do Muzeum Wnętrz 
Zabytkowych w Pszczy
nie biblia z 1708 r., tzw. 
Biblia Weimarska. Histo
ria kradzieży i odzyska
nia tego cennego dzieła 
jest niezwykle pasjonują
ca. To pierwszy wypa
dek, który wyraźnie uka
zał, z jaką szybkością 
mogą działać przestępcy, 
jak błyskawicznie dzieła 
sztuki mogą opuszczać 
granice Polski i jak długa 

i żmudna jest procedura 
ich odzyskiwania.

Księgozbiór 
pszczyński
Muzeum Wnętrz Zabyt
kowych w Pszczynie po
siada zbiór starych dru
ków, będący w znacznej 
mierze pozostałością bo
gatego księgozbioru ksią
żąt pszczyńskich, uzu
pełnionego po 1946 r. 
pojedynczymi egzempla
rzami książek pochodzą
cych z bibliotek prywat

nych i szkolnych Śląska 
Opolskiego (trwała wó
wczas akcja ratowania 
zbiorów tych bibliotek).
Brak jednoznacznych 
przekazów źródłowych 
nie pozwala ustalić, jakie 
były początki księgo
zbioru na zamku w 
Pszczynie. Książkami in
teresowali się Promni- 
cowie, panowie pszczyń
scy w latach 1548—1765. 
Odnosi się to zwłaszcza 
do dwóch ostatnich 
przedstawicieli rodu — 
Erdmanna II (1704— 
1744) i Jana Erdmanna 
(1744—1765). Z ich cza
sów zachowały się dwa 
druki z odciśniętym na 
okładkach oprawy pię
knym ekslibrisem i her
bem Promniców.
Twórcą właściwej biblio

teki zamkowej w Pszczy
nie był jednak Fryderyk 
Erdmann Anhalt Cot
hen, książę pszczyński w 
latach 1765—1797, pier
wszy z tego rodu. Osiadł 
on na stałe w Pszczynie 
(w przeciwieństwie do 
swych poprzedników), 
tworząc wielkopański 
dwór o pewnych aspira
cjach kulturalnych, wyra
źnie wzorowanych na 
rodzinnych tradycjach z 
Cóthen, dworze Ludwi
ka XV i Stanisława Au
gusta Poniatowskiego 
(od którego otrzymał in- 
dygenat i Order Orła 
Białego). Intensywne za
kupy do biblioteki pro
wadził następny książę 
Fryderyk Ferdynand 
(1797—1818), za którego 
panowania pszczyński



DOBRA UTRACONE

dwór osiągnął największy 
splendor i sławę nie tylko 
na Śląsku. Po księgozbio
rze Fryderyka Erdmanna 
i Fryderyka Ferdynanda 
pozostało do dziś w bi
bliotece muzeum 75 sta
rodruków. Biblioteka by
ła systematycznie po
większana przez kolej
nych Anhaltów w pierw
szej połowie XIX w.
Z chwilą objęcia Pszczy
ny przez Hochbergów (w 
1846 r. pałac przeszedł w 
ręce księcia Jana Henry
ka X Hochberga) rozwój 
biblioteki zamkowej 
uległ zahamowaniu. No
wi właściciele posiadali 
bowiem w swej siedzibie 
rodowej w Książu na 
Dolnym Śląsku wielką, 
fundacyjną bibliotekę 
prywatną (od 1867 r. 
publiczną), liczącą w 

1874 r. około 30 000 to
mów. Uznali więc wido
cznie, że równoczesne 
rozbudowywanie drugiej 
biblioteki nie ma sensu. 
W 1945 r. nastąpiła za
głada księgozbioru zam
kowego. Zachowane eg
zemplarze noszą ślady 
zniszczeń. Dla przyszłe
go muzeum uratowano 
jedynie 10% przedwo
jennego zasobu książek.

Biblia
Wśród ocalonych z po
żogi wojennej książek 
znalazła się również 
wspaniała, pochodząca 
właśnie ze zbiorów An
haltów tzw. Biblia Wei
marska (Kurfurstenbi- 
bel) — „Das ist die ganze 
Heilige Schrift erdeutscht 
durch D.Martin Luther” 
(To jest całe Pismo Święte 

objaśnione przez D. Mar
cina Lutra). Wydana w 
1708 r. przez oficynę ro
dziny Endter w Norym
berdze, ilustrowana 
wspaniałymi miedziory
tami przedstawiającymi 
sceny ze Starego i No
wego Testamentu, mapy 
oraz portrety książąt sa
skich, ma oprawę będącą 
przykładem wysokiego 
poziomu sztuki introliga
torskiej. Deski okładek 
oprawione są w czarną 
skórę, naroża okute bla
chą mosiężną i dekoro
wane mosiężnymi pla
kietkami z postaciami 
ewangelistów. Środki 
zwierciadeł okładek oz
dobione są podobnymi 
plakietkami z wizerun
kami Chrystusa i Mojże
sza. Podobną oprawę ma 
Biblia Fryderyka II (Ho-

1.2.3. Biblia Weimarska z Pszczyny: 
oprawa (1) i przykłady miedziorytów 
(2.3)
(zdj.tAnna Biała, „Gazeta Wyborcza")

henzollern Jahrbuch, Ber
lin—Leipzig 1903, s. 
132).

Kradzież
Włamania do Muzeum 
Wnętrz Zabytkowych w 
Pszczynie dokonano w 
nocy z 26 na 27 listopada 
1991 r. Przestępcy dzia
łali szybko, pewnie i 
sprawnie. Celem kra
dzieży nie była jednak 
Biblia. Zamówienie o- 
piewało na pięć porcela
nowych figurek (zob. 
Katalog strat, il. 17-21) 
należących do tzw. mał
piej kapeli, których 
twórcą był rzeźbiarz sa-

12



ksoński, projektant figu
rek i serwisów dla manu
faktury w Miśni J.J. 
Kandler. W 1765 r. 
Kandler wspólnie z P. 
Reinicke powtórzył „mał
pią kapelę” w nieco zmie
nionej w stosunku do 
pierwowzoru wersji. We

dług tego właśnie wzoru 
zostały wykonane „mał
pki” znajdujące się w 
pszczyńskich zbiorach.
Biblia eksponowana była 
na pulpicie obok kreden
su z porcelanowymi fi
gurkami. Dla przestęp
ców stanowiła swoiste 

„dodatkowe wynagro
dzenie”. Po dokonaniu 
kradzieży złodzieje nie
zauważenie opuścili mu
zeum. Już w dzień, 27 li
stopada 1991 r. o godz. 
17.40 Biblia została za
trzymana przez... celni
ków niemieckich na nie

wielkim przejściu grani
cznym pomiędzy Cze- 
cho-Słowacją a Niem
cami. Było to chyba 
jedno z najszybszych w 
historii kradzieży dzieł 
sztuki zatrzymanie obie
ktu. Uwagę służb cel
nych zwrócili nerwowo 
zachowujący się pasaże
rowie samochodu o pol
skiej rejestracji — podej
rzewano próbę przemytu 
alkoholu i papierosów. 
W trakcie przeszukiwa
nia samochodu celnicy 
odkryli Biblię. Trudno 
było jej nie zauważyć ze 
względu na rozmiary 
(45,5x30x14 cm). Prze
wóz takich przedmiotów 
nie jest zakazany, ale 
celnicy z dużym zainte
resowaniem ją przegląda
li. Już chcieli ją zwrócić, 
gdy na ostatniej stronie 
odkryli słabo czytelną 
pieczęć i oznaczenia 
cyfrowo-literowe. Biblia 
została zatrzymana do 
wyjaśnienia. Kilka mie
sięcy trwały poszukiwa
nia potencjalnych właś
cicieli na terenie Nie
miec. W końcu sprawa 
trafiła do biura Policji 
Kryminalnej w Wiesba
den. Tam skojarzono in
formację o kradzieży 
w Pszczynie przesłaną 
przez Biuro Krajowe 
Interpolu policji polskiej 
z zatrzymaną na granicy 
księgą.
Minęło jeszcze kilka 
miesięcy załatwiania for
malności prawno-admi
nistracyjnych i Biblia 
Weimarska znalazła się 
z powrotem w pszczyń
skich zbiorach. Należy 
mieć nadzieję, że 
„małpia kapela” dołączy 
do Biblii.

Monika Barwik
Piotr Ogrodzki
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® Katalog strat
Przedstawiamy Państwu raport w formie katalogu skradzionych i zaginionych 
dóbr kultury. Każdy z prezentowanych obiektów poza krótkim opisem i datą zagi
nięcia oznaczony jest odpowiednim numerem katalogu komputerowego, prowa
dzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych.
Jeśli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek informacje, dotyczące losu któregoś z publi
kowanych dzieł, proszony jest o kontakt z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Pub
licznych: 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel. fax. 21-04-45.

i

Kradzież w nocy z 14 na 
15 maja 1991 r. z daw
nego Pałacu Pryma
sowskiego w Skiernie
wicach (siedziba dyrek
cji Instytutu Sadow
nictwa i Warzywnictwa)

1. ALCHIMOWICZ, Kazi
mierz. Portret Józefa 
Chełmońskiego, 1913.
Olej na płótnie. 81,5X66 
cm. Sygnowany z lewej u 
dołu: „K. Alchimowicz 
1913”.
Kat. PA—176-143.

2. AUTOR NIEZNANY, Sce
na batalistyczna, XIX w. 
Olej na płótnie. 66X86 cm. 
Kat. PA—177-144.

3. PILLATI, Henryk. Szwe
dzi w Polsce, 1866.
Olej na płótnie. 100X128 
cm. Sygnowany z prawej u 
dołu: „H. Pillati 1866”.
Kat. PA—181-148.

4. PILLATI, Henryk. Wjazd 
wojska do miasta, 2 poł. XIX 
w.
Olej na płótnie. 62,5X57,5 
cm. Sygnowany z lewej u 
dołu: „H. Pillati”.
Kat. PA-178-145.

5. MIRECKI, Kazimierz. Na 
dworze Zygmunta I i Bony, 
1874.
Olej na płótnie. 133X185 
cm. Sygnowany z prawej u 
dołu: „K. Mirecki 1874”. 
Kat. PA—179-146.

6. KOSSAK, Jerzy. Odwrót 
Napoleona spod Moskwy, 
1926.
Olej na płótnie. 90X142 
cm. Sygnowany z lewej u 
dołu: „Jerzy Kossak, 1926”. 
Płótno zdublowane, po 
konserwacji.
Kat. PA—180-147.

14
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7

8

9

Kradzież w nocy z 1 na 2 
kwietnia 1991 r. w Mu
zeum Literatury w War
szawie

7. AUTOR NIEZNANY. Por
tret Starca Sybiraka.
Olej na płótnie. 64X48 cm. 
Kat. PA—194-161.

8. Kopia według WAŃ
KOWICZA, Walentego. Mic
kiewicz na Judahu skale. 
1955.
Olej na płótnie. 143X116 
cm.
Kat. PA—213-179.

9. AUTOR NIEZNANY. Po
żegnanie ojczyzny po 
upadku Powstania Listo
padowego.
Olej na płótnie. 37X43 cm. 
Kat. PA-216-182.

10. BLANK, Antoni (?). 
Portret Samuela Bogumiła 
Lindego. 1. poł. XIX w.
Olej na płótnie. 121X95 cm. 
Kat. PA—214-180.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Portret Seweryna Krzyża
nowskiego. Pocz. XIX w. 
Olej na płótnie. 50X40 cm. 
Kat. PA-215-181.

12. S'CLAIRE, Heloise. Por
tret Juliusza Małachow
skiego. XIX/XX w.
Olej na tekturze 29X23 cm. 
Kat. PA-217-183.

10

u
12
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Kradzież w sierpniu 
1991 r. w cerkwi w 
Świątkowej Małej (gm. 
Krępna, woj. krośnień
skie)

13

15

13. WARSZTAT karpacki 
(?). Ikona ołtarzowa. Grupa 
Ukrzyżowania. K. XVIII w. 
Olej na desce. 65X40 cm. 
Kat. PA—218-184.

WARSZTAT karpacki (?). 
Fragmenty ikonostasu:

14.14a. Krzyż ze zwieńcze
nia ikonostasu. Pocz. XIX
w.
Drewno polichromowane. 
125X62,5 cm.
Kat. RJ—17-10.
15.15a. Lewy uszak z owal
nym medalionem, przed
stawiającym Archanioła 
Gabriela. Pocz. XIX w.
Drewno polichromowane, 
złocone. 150X30 cm.
Kat.PA—219-185. RJ-15-8.

16.16a. Prawy uszak z me
dalionem przedstawiają
cym Michała Archanioła. 
Pocz. XIX w.
Drewno polichromowane, 
złocone. 150X30 cm.
Kat. PA-220-186. RJ-16-9.

15a

16a
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17

18

Kradzież w nocy z 26 na 
27 listopada 1991 r. w 
Muzeum Wnętrz Zabyt
kowych w Pszczynie 
(woj. katowickie)

Figurki porcelanowe, 
zoomorficzne wykona
ne według modelu 
KANDLERA i REINIC- 
KE GO po 1765 r.:
17. Małpa grająca na lirze 
korbkowej. Wys. 14 cm. W 
tylnej części cokolika na
malowane dwa skrzyżowa
ne miecze, znak manufak
tury miśnieńskiej. Na 
spodniej części cokolika 
wycisk „16”.
Kat. RE-124-78.
18. Małpa śpiewaczka. Wys.
12,5 cm.
Na spodzie cokolika dwa 
słabo widoczne miecze, 
malowane kobaltem oraz 
wycisk „18".
Kat. RE—125-79.
19. Małpa grająca na rogu 
myśliwskim. Wys. 14,5 cm. 
Na spodzie cokolika nama
lowane dwa miecze oraz 
wycisk „12 y”.
Kat. RE-126-80.
20. Małpa grająca na wio
lonczeli. Wys. 12,2 cm. Na 
spodzie cokolika wycisk 
„19”. Brak dwóch kołków 
wiolonczeli i fragmentu ka
pelusza, prawa dolna koń
czyna klejona.
Kat. RE—127-81.
21. Małpa grająca na wio
lonczeli. Wys. 12,2 cm.
Na spodzie cokolika dwa 
skrzyżowane miecze oraz 
wycisk „61”. Brak części 
szyjki instrumentu, odła
mane: fragmenty dolnej 
kończyny i lewej łopatki. 
Kat. RE—128-82.

20

21
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22

Kradzież w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego 
16 września 1991 r.

22. Pistolet skałkowy, wojskowy. 1820 r. Pochodzenie: 
Rosja.
Dł. 42,3 cm. Lufa dł. 26,4 cm. Kai. 18 mm.
Zamek skałkowy z panewką mosiężną, na blasze zamko
wej napis cyrylicą: „Sestroreck” (1820 wg MWP w War
szawie) oraz w tylnym końcu blachy wybita strzała i dwie 
nieczytelne marki. Ponadto znak strzały wybity na: dennej 
części lufy, kontrblasze zamkowej, na okuciu rękojeści i 
na kabłąku spustowym. Na szyjce rękojeści owalna tab
liczka mosiężna z monogramem „A” pod koroną carską. 
Kat. RO-160-98.

Kradzież w nocy z 9 na 10 lutego 1991 r. w kościele 
Św. Stanisława Biskupa w Lublinie

23. Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego. K. XVIII w. Sre
bro złocone. Wys. 105 cm. Punca kontrybucyjna austriac
ka: „1806-7”. Napisy pod stopą: „Odnawiany 16/101884 za 
J. Ex.X.Bis. Wnorowskiego”. Przylutowana plakietka z 
grawerunkiem: „Odnowiono Rp. 1967”. Uzupełnienie-pro- 
filowana tulejka u nasady krzyża. Na krzyżyku wieńczą
cym punca.
Kat. RH-38.

X
Dział prowadzony jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych, Zespół 
Działu Dokumentacji: Monikę Barwik, Ag
nieszkę Pawlak.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Słońce 
w herbie

Powinni mieć Słońce w her
bie. Od niego pochodziło 
wszystko co żywe, do niego 
wracało z ogniem i z dymem 
stosu palące się ciało zmarłego. 
Do naszych czasów przetrwały 
w ziemi naczynia gliniane i 
przedmioty z brązu zdobione 
słonecznymi symbolami swa
styki, krzyża lub koła. W ziemi 
znajduje się także gliniane fi-

1 W trakcie biskupińskich badań 
wykopaliskowych
2. Drewniane podwaliny domów z 
kamiennymi paleniskami — zdjęcie z 
matego balonu na uwięzi
3. Profesor Zdzisław Rajewski na tle 
rekonstrukcji osiedla 

gurki ptaków — sług słońca. 
Kto wie, czy uroczystości naj
krótszej nocy i najdłuższego 
dnia, tak zwane Sobótki, nie 
powstały właśnie w tamtych 
czasach...
Kult słońca łączy się z zaję
ciami rolniczymi. Archeolo
gowie wykopują także drew
niane radio — świadectwo 
nowego etapu w rozwoju rol
nictwa. Wypiera ono stopnio
wo motykę, a pole uzyskane 
przez wypalenie lasu mogło 
być uprawiane dłużej niż do
tychczas; powstają więc wa
runki do zakładania stałych 
siedzib.

Ludność, o której mowa, żyła 
na naszych ziemiach od około 
1450/1400 do 400/300 r. przed 
naszą erą, w okresie rozpo
wszechniania dwóch surowców 
do wyrobu narzędzi, broni i 
ozdób — brązu i żelaza. Nazwa
no ją — od pierwszych zbada
nych cmentarzy na Łużycach — 
ludnością kultury „łużyckiej”. 
W roku 1933 na półwyspie 
wrzynającym się w Jezioro Bi
skupińskie nie rosły, tak jak 
dzisiaj, drzewa tylko trawa. 
Młody wówczas nauczyciel z 
pobliskiej wsi Biskupin Wa
lenty Szwajcer lubił spacero
wać. Interesował się archeolo
gią, a że miejscowa ludność 
nazywała półwysep „Grodzi- 
chy”, co sugerowało istnienie 
jakiegoś starożytnego umoc
nienia, np. grodziska, tam kie
rował najczęściej swoje kroki. 

Zanotuje później i przekaże 
prof. Józefowi Kostrzewskie- 
mu — twórcy polskiej szkoły 
archeologicznej — do Pozna
nia następujące fakty: ludzie 
pasący na półwyspie krowy 
rozpalają ogień wyciąganym z 
ziemi drewnem, kiedy zaś ko
pią torf muszą przebijać się do 
niego przez całe warstwy 
drewna. Znajdują też na pół
wyspie zabytki — te z brązu 
podejrzanie świeciły, więc 
próbowali je sprzedawać jubi
lerom jako złoto, zaś gliniane 
skorupy po prostu wyrzucali. 
Gdy uregulowano wpadającą 
do jeziora rzekę Gąsawkę, z 
lustra wody wyłoniły się skoś
ne pale otaczające cały półwy
sep. Szwajcer pojechał zawia
domić starostwo w Żninie. 
Kręcili kółka na czołach, że 
niby wariat, posłali go na po-

19



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4.5 6. Jeszcze w latach siedemdzie
siątych drewniane podwalmy ulic i 
domów były doskonale widoczne (4). 
dziś pozostały resztki (5) mimo wielu 
prób utwardzania wydobytego na po
wierzchnię drewna (6)

7 Zrekonstruowana ulica poprze
czna (szerokość 3 m)

8 Dębowe skrzyme-izbice walu (sze
rokość 3 m. wysokość 6 m) były wy
pełnione ziemią: z lewej strony wido
czna ulica okrężna

9 Falochron-częstokół obiegał całą 
wyspę i składał się z kilkunastu tysię
cy wbijanych skośnie, zaostrzonych 
kołów

10 Życie codzienne mieszkańców 
osiedla odtworzone we wnętrzu chaty

20
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stcrunek policji w Gąsawie. 
Tu też się zdrowo uśmiali. Ale 
kiedy prof. Kostrzewski roz
począł w Biskupinie badania 
archeologiczne i sensacja goni
ła sensację — przodownik gą- 
sawskiej policji domagał się 
nagrody za... odkrycie Bisku
pina.
Taki był przed sześćdziesięciu 
laty początek „ery Biskupina”. 
Od tamtego czasu dostawał się 
do filmu, na malarskie płótna, 
na jego kanwie pisano powieś
ci, pojawiał się w prasie i na 
afiszach. Utarło się nawet po
wiedzenie: „Biskupin — to ar
cheologia Polski”. Niezbyt to 
ścisłe, bo nasze badania mają 
złożoną i olbrzymią problema
tykę, lecz świadczy o znacze
niu odkrycia z 1933 r.
Choć prof. Kostrzewski, zda
jąc sobie sprawę z doniosłości 
odkrycia rozpoczął w 1934 r. 
badania Biskupina, to głów
nym animatorem prac wy
kopaliskowych i akcji po
pularyzatorskich był od po
czątku Zdzisław Rajewski 
(1907—1974), w latach trzy
dziestych asystent Kostrzew- 
skiego, po wojnie profesor i
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11. Plan osiedla obronnego: 1 — 
most i brama, 2 — falochron i wał 
obronny, 3 — ulica okrężna, 4 — uli
ce poprzeczne, 5 — chaty z przed
sionkami i paleniskami

12. Brama wjazdowa z wieżą obron
ną; na szczycie dachu widoczne koło 
symbolizujące słońce

(zdjęcia: 1,3 — Tadeusz Biniewski, 2 
— Wojciech Kocka, 4,12 — Krzysztof 
Nowiński, 5,7—10 — Wiesław M. Zie
liński)

dyrektor Państwowego Mu
zeum Archeologicznego w 
Warszawie (Biskupin od tego 
czasu jest oddziałem mu
zeum). Rajewski zainicjował 
niekonwencjonalne, pionier
skie wówczas metody bada
wcze: dokumentację fotografi
czną odkrywanych płaszczyzn 
osady za pomocą balonu (aero- 
fotografia), badania podwod
ne, sprzężenie innych dyscyp
lin (np. geologii czy zoologii) z 
badaniami archeologicznymi, 
później korzystanie ze sprzętu 
elektronicznego (detektory). 
Do pomocy miał całe, kolejne 

-pokolenia młodych archeolo
gów, dla których organizował 
coroczne obozy szkoleniowe. 
Zwieńczeniem biskupińskich 
działań prof. Rajewskiego stała 
się częściowa rekonstrukcja 
osiedla, a tym samym udo
stępnienie wyników badań 
społeczeństwu.
Kiedy ludność kultury łużyc
kiej wybudowała tu w VII w. 
p.n.e. osiedle, dzisiejszy pół
wysep był wyspą. Takie poło
żenie osiedla wzmacniało jego 
obronność. Mówi się o osiedlu 
w liczbie pojedynczej, tymcza
sem tak naprawdę były ich 
dwa, następujące kolejno po 
sobie. Pierwsze uległo praw
dopodobnie zagładzie, lecz na

tychmiast postawiono nowe, 
zachowując ten sam plan i 
prawie identyczne szczegóły 
budowy; oba osiedla trwały 
około 100 lat. Nie wiadomo 
dlaczego w tym okresie sta
wiano właśnie takie obronne 
grody nie tylko w Biskupinie. 
Jest to jedna z wielu pradzie
jowych tajemnic...
Pomysłowość i, jakbyśmy to 
dzisiaj określili, rzetelna robo
ta, cechowały budowniczych 
drugiego osiedla, którego częś
ciową rekonstrukcję i zacho
wane resztki można oglądać w 
Biskupinie. Przede wszystkim 
osiedle stawiano według z góry 
przygotowanego planu (sic!). 
Ląd z wyspą łączył drewniany 
pomost o długości 120 m. Pro
wadził on do obronnej bramy, 
przez którą wchodziło się na 
ulicę okrężną, biegnącą przy 
wale obronnym dookoła osied
la. Od tej ulicy odbiegało kil
kanaście ulic poprzecznych, 
wszystkie wyłożone drewnem. 
Wzdłuż ulic poprzecznych sta
ły domy z otworami wejścio
wymi zwróconymi na połud
nie. Miały jednakową wielkość 
(9x10 m) i wspólne ściany 
szczytowe, co układało je w 
długie szeregi. Osiedle otaczał 
wysoki na 6 m wał drewniano- 
-ziemny. Natomiast brzeg 

wyspy umocniono falochro
nem — trzynaście rzędów 
wbitych skośnie w dno jeziora 
pali miało zabezpieczać przed 
podmywaniem, naporem lodu, 
a także utrudniać napastnikom 
podejście.
Taka biskupińska chata kryta 
trzciną lub słomą budowana 
była „na łątkę” — w słupy 
pionowe z rowkami wsuwano 
belki, tzw. sumiki; ściany 
uszczelniano gliną i mchem. 
We wnętrzu znajdował się 
przedsionek, izba z pale
niskiem i legowisko. I pomyś
leć, że dwa i pół tysiąca lat te
mu potrafiono zabudować w 
ten sposób 25 tys. m2 powie
rzchni, zwożąc przeszło 8 tys. 
m3 drewna (przede wszystkim 
dębowego), 10 tys. m3 ziemi, 
piasku, gliny, w sumie ponad 
18 tys. m3 materiałów budow
lanych, co skrupulatnie wyli
czył prof. Rajewski.
Jeden z profesorów archeolo
gii powiedział kiedyś, że przy
szłość archeologii spoczywa w 
błocie. I miał rację — w ża
dnych innych warunkach nie 
przechowają się takie zabytki, 
jakie znaleziono na biskupiń
skim półwyspie, który przez 
kilkaset lat znajdował się pod 
powierzchnią jeziora. A więc 

przede wszystkim drugi 
„herb” kultury łużyckiej — 
radio. Znaleziono ich dwa — 
drewniane, z charakterysty
cznym wygięciem i rozszerze
niem służącym do cięcia ziemi. 
Na podstawie znalezionych 
nasion wyróżniono sześć ga
tunków uprawianych wówczas 
zbóż, trzy gatunki roślin 
strączkowych, m.in. bób i 
groch, cztery gatunki roślin 
oleistych, jak mak, rzepak, itp. 
Razem ze zbożem przywęd
rowały z pól do osiedla chwa
sty — mlecz, powój, fiołek, 
bławatek. Znajdowano nasiona 
roślin leczniczych, na ich pod
stawie określono choroby gnę
biące mieszkańców osiedla: 
oprócz reumatyzmu, którego 
nie uniknęli przeszło dwa ty
siąclecia później archeolodzy, 
najczęściej chorowano na gry
pę (znaleziono nasiona ślazu). 
Ludzie pozostawili po sobie 
obgryzione kości świń, krów, 
jeleni, drobiu, itp. Z tych kości 
lub rogów wykonywano różne 
niezbędne przedmioty — gro- 
ciki strzał, rylce, szydła, moty
ki. Osobną dużą grupę stano
wią wyroby z powszechnego 
wówczas surowca — brązu. W 
ziemi spoczywały fragmenty 
glinianych form odlewni
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czych, w których otrzymywa
no m.in. ozdoby (szpile, bran
solety, naszyjniki, pierścienie) 
oraz narzędzia (igły, haczyki i 
różne odmiany siekierek). Po 
ponad dwu i pół tysiąca lat le
żenia w ziemi dzienne światło 
ujrzały gliniane figurki ptaków 
z ukośnymi kreskami na 
grzbietach naśladującymi pió
ra. Figurki ptaków — sług 
słońca, brały zapewne udział w 
obrzędach ku czci tego naj
wyższego bóstwa naszych 
przodków. Tysiące potłuczo
nych glinianych naczyń — 
mis, garnków, czerpaków, 
kubków, cedzideł — znajdy
wano przy każdym prawie ru
szeniu ziemi łopatą. Znaleziono 
m.in. misę z rytymi rysunkami 
przedstawiającymi jelenie 
uciekające przed myśliwymi. 
Listę biskupińskich znalezisk 
można ciągnąć bardzo długo. 
W osiedlu przecież mieszkało 
jednorazowo przeszło 1000 lu
dzi w ponad 100 domach.

Wydawać by się mogło, że tak 
potężne osiedle może trwać ca
łe pokolenia. W końcu VI w. 
p.n.e. także w biskupińskim 
osiedlu dała się odczuć stop
niowa zmiana klimatu polega
jąca m.in. na podwyższaniu 
poziomu wód. Spowodowało 
to opuszczanie wyspy przez 
mieszkańców. Ludzie pojawili 
się tu ponownie dopiero w ok
resie wczesnego średniowie
cza. Jeszcze później przybyli 
archeolodzy, których efekty 
pracy możemy dziś oglądać na 
terenie rezerwatu i w biskupiń
skim muzeum. W 1987 r. od
kryli oni — poszukiwane przez 
przeszło pół wieku — być mo
że związane z biskupińskim 
grodem, współczesne mu 
cmentarzysko ciałopalne w 
odległej o prawie 2 km Gąsa
wie. To kolejna zagadka Bi
skupina...

Krzysztof Nowiński

Architektura w obiektywie
- kolor

W drugiej części artykułu 
(pierwsza w numerze 2, 1993) 
chciałbym podzielić się z Czy
telnikami moimi doświadcze
niami, zdobytymi w czasie fo
tografowania architektury przy 
zastosowaniu materiałów bar
wnych—odwracalnych (przez
roczy).
Istotą fotografii czarno-białej 
jest przełożenie wielu barw na 
biel, szarość i czerń. W wy
padku zdjęć kolorowych cho
dzi o to, aby barwy te oddać 
wiernie, odpowiednio je ze so
bą komponując, lub uczynić z 
nich impresje, sprowadzając je 
do barw monochromatycz
nych, albo zaskakujących ze
stawień, działających barw
nymi kontrastami.
Praktycznie większość uwag z 
poprzedniego artykułu doty
czy także fotografii barwnej, 
szczególnie tych, które odno
szą się do sprzętu, sposobu fo
tografowania, oświetlenia i 
kadrowania. Niezwykle ważne 
jest zwracanie większej uwagi 
na dokładność pomiaru czasu 
naświetlania (błąd powinien 
równać się zeru). Bardzo po
mocny będzie dobry światło
mierz, musimy tylko umieć 
właściwie się nim posługiwać. 
Umiejętność tę można zdobyć 
prowadząc dokładne notatki 
dotyczące każdego zdjęcia (po
ra roku, pora dnia, panująca 
aura, położenie słońca w sto
sunku do fotografowanego 
obiektu i jego barwa — jas
ność). Przeanalizowanie za
pisanych uwag z otrzymanymi 
wynikami, następnie naniesie
nie poprawek pozwoli nam na 
określenie właściwego czasu 
naświetlania. Notatki zawiera
jące wnioski na ten temat na
leży mieć przy sobie w czasie 
następnych fotografowań. W 
skrajnych wypadkach pop
rawki mogą dochodzić do 
dwóch wartości przysłony lub 
migawki (nieraz i więcej), by 
otrzymać właściwy czas na
świetlenia z błędem równym 
zeru. Pamiętajmy, że pomiaru 
dokonujemy na najjaśniej
szych partiach obiektu foto
grafowanego.
Fotografując lśniący od słońca 
śnieg, piasek (plaża), refleksy 
na wodzie, szybach, oświetlo
ne ostrym słońcem białe ścia
ny budynków, otwarte krajob
razy — musimy skrócić czas 

naświetlenia lub przymknąć 
przysłonę w obiektywie. O ile
— pokaże nam doświadczenie 
i notatki! Fotografując nato
miast bardzo ciemne przed
mioty, ciemne wnętrza kościo
łów, kaplic, chat, powinniśmy 
wydłużyć czas naświetlenia 
lub otworzyć szerzej przysło
nę. Uwagi te dotyczą również 
pomiaru światłomierzem wbu
dowanym w aparat. Wysoka 
jakość światłomierza może te 
poprawki zmniejszyć.
Aby uzyskać nie zafałszowany 
pomiar, dokonujemy go z jak 
najmniejszej odległości, uwa
żając, by światłomierz nie „ła
pał” bezpośrednio promieni 
słońca lub innego światła (np. 
sztucznego). Przy pomiarze 
przez obiektyw, obiekt mie
rzony należy ustawić „ostro” 
na matówce. Kąt „widzenia” 
światłomierza ma być równy 
lub zbliżony do kąta „widze
nia” obiektywu. Przy moty
wach zbyt kontrastowych, nie 
mieszczących się w skali prze
noszenia materiałów barw
nych, kontrasty nie powinny 
być większe niż 1:5. Jeśli są 
większe — musimy zdecy
dować, co w danym zdjęciu ma 
być właściwie oddane i zbliżyć 
się z ekspozycją do głównego 
motywu, inne fragmenty prze
świetlając (będą wówczas jaś
niejszej lub nie doświetlając 
(będą ciemniejsze). Bardzo 
pomocna przy dokonaniu 
właściwego pomiaru może być 
tzw. szara kartka (Grey Gard
— za jej pomocą światłomie
rzem można dokonać właści
wego pomiaru), ale i tu czekają 
nas poprawki, które pozwolą 
np. określić właściwe naświet
lenie białego obiektu, stojące
go wśród rażąco świecącego 
śniegu.
Aby wykonać prawidłowe 
przezrocze, musimy uwzględ
nić barwę światła. Właściwe 
przeniesienie barw na błonę 
można uzyskać, gdy obiekt 
oświetlony jest światłem (słoń
ce, flesz) o temperaturze bar- 
wowej 5OOO-55OO°K (Kel
wina). Błona rejestruje obiek
tywnie skład widma oświetla
jącego nasz obiekt wraz z 
widmem odbitym od otocze
nia (np. od liści — zieleń, od 
nieba — błękit, od murów — 
czerwień). Jeśli chcemy uzy
skać poprawne barwy — foto

grafujemy w słońcu: dwie go
dziny po jego wschodzie do 
godz. 11-tej i od 14-tej do 
dwóch godzin przed zacho
dem. Możemy fotografować 
obiekty pięknie oświetlone 
pomarańczowym lub czerwo
nym światłem — przy wscho
dzącym lub zachodzącym 
słońcu — stwarzającym baś
niowe efekty, pamiętając o 
tym, że niskie światło „rzeźbi” 
fakturę obiektów.
Światło sztuczne może być 
białe, niebieskie, zielone, żółte 
i czerwone. Za jego pomocą 
możemy tworzyć kolor na fo
tografowanych przedmiotach. 
Gdy fotografujemy fleszem, 
powinniśmy poznać jego moż
liwości: jak daleko (i jaką po
wierzchnię) może prawidłowo 
oświetlić, czy można go stoso
wać do obiektywu szerokokąt
nego, czy pozwala uzyskać 
„miękkie” światło. Pamiętaj
my, że wartości podane w ins
trukcji odnoszą się do średniej 
wielkości zamkniętych pomie
szczeń. Na przestrzeni otwar
tej światło flesza rozprasza się i 
ma mniejszy zasięg.
W fotografii barwnej (przez
rocza) można posługiwać się 
filtrami korekcyjnymi, za po
mocą których możemy popra
wić temperaturę barwową 
światła. Do tego celu potrzeb
ny będzie nam miernik tej 
temperatury lub tabele orien
tujące w przybliżeniu, jaka 
temperatura występuje w róż
nych porach dnia i warunkach 
pogodowych, przy użyciu róż
nych sztucznych świateł. Na 
podstawie tych wiadomości 
możemy określić, jakich fil
trów w danym wypadku nale
ży użyć. Będą to np. filtry Ko
dak-Wraten, typ 81, obniżają
ce temperaturę barwową 
światła lub typ 82 — podwyż
szające tę temperaturę. Są 
również filtry neutralne: po
laryzacyjny (wygasza „bliki” 
na fotografowanych powierz
chniach, przyciemnia niebo), 
UV (zatrzymuje promienie ul
trafioletowe, zmniejszając „za- 
niebieszczenie” zdjęcia, np. w 
zimowym krajobrazie niebie
skie cienie zamienia na szare), 
szare połówkowe — przez osła
bienie jaśniejszego światła 
nieba ciemniejszą połówką fil
tru) otrzymujemy na przezro-
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1. Warszawa, pomnik Powstania Warszawskiego w 
budowie, zdjęcie tonowane, przejście ze zdjęcia 
czarno-białego na barwne (barwione) monochro
matyczne przy zastosowaniu kąpieli tonującej (prze
pisy w podręcznikach fotografii): uzyskano czyste 
biele. piękne szarości i różne odcienie brązu — od 
jasnego do bardzo ciemnego: zdjęcie dynamiczne, 
postacie wkomponowane w chaos budowy, wiel
kość podkreślona postaciami robotników (aparat 
Praktica, obiektyw 135 mm. filtr pomarańczowy, bło
na ORWO - NP 22 DIN)

2. Zamek książąt mazowieckich w Czersku: zdjęcie 
typu dokumentalnego, wiernie oddające barwy i za
staną rzeczywistość, proszę zwrócić uwagę na po
wtarzające się odbicia barw w wodzie (aparat Ma- 
miya Uniwersał 6x7. obiektyw 150 mm)
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3. Warszawa, pomnik Adama Mickiewicza z kościołem pokarmelickim; zdjęcie 
oddające wiernie czyste szarości pomnika i kościoła, oświetlonych słońcem po 
godz. 14-tej; jasny odcień cokołu i kościoła, prawie równy jasności nieba, poz
wolił na jego prawidłowe nasycenie barwne (aparat Mamiya Uniwersał 6x7, 
obiektyw 150 mm)
4. Te same obiekty: zdjęcie monochromatyczne, wykonane podczas padające 
go śniegu, bez słońca, obraz ma skróconą kolorystkę. oddającą szarość zimo
wego dnia: (aparat Rolleiflex 6x6)

5 Warszawa, pałac Staszica: zdjęcie wykonane o zmierzchu przy zapalonych 
latarniach, ze statywu: pora ta najbardziej nadaje się na zdjęcia ..nocne' o ma
łym kontraście między światłami a ciemną nocą (aparat Rolleiflex 6x6)
6. Męcina Wielka kolo Gorlic, wnętrze dawnego kościoła unickiego; zdjęcie wy
konane ze statywu, przy włączonych światłach, dających ciepły koloryt wnętrza: 
czas naświetlenia przedłużony o jedną działkę na skali (aparat Rolleiflex 6x6: 
zdjęcia 2—6 wykonane na błonach Fujichrome 21 lub 27 DIN)

(zdjęcia: Zygmunt Świątek)

czu ciemniejszy błękit, bar
dziej nasycony.
Oprócz typowych materiałów 
odwracalnych, jak Agfachro- 
me, Kodakchrome i Fujichro
me, które różnią się właści
wościami przenoszenia barw, 
w użyciu jest nowa błona Fuji- 
chrome-VELVIA, która daje

bardziej nasycone barwy i 
ciemniejsze niebo; jest bardzo 
pomocna tam, gdzie kolor w 
naturze jest przygaszony.
Zachęcam więc do fotogra
fowania, życząc dobrego świa
tła.

Zygmunt Świątek
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Akcja dwory

Radachówka
- dwór nastrojowy

ręce rodziny Modzelew
skich, która je rozparcelo
wała. Resztówkę o po
wierzchni około 9 ha wraz z 
dworkiem kupił przed 1900 r. 
Mieczysław Pfeiffer z prze
znaczeniem na letnisko 
dla siebie i najbliższej ro
dziny. Jego córka Halina 
poślubiła następnie Karola 
Stanisława Szlenkiera i

Radachówka leży na 
wschód od Kołbieli i słynie 
z oryginalnego drewniane
go dworku, który upodoba
li sobie filmowcy. Przed 
kilkunastu laty Andrzej 
Wajda nakręcił tu Panny z 
Wilka, a niedawno Magda
lena Łazarkiewicz skończy
ła tu zdjęcia do Białego 
małżeństwa. Okolica jest 
przepiękna: lekko pofalo
wany krajobraz przecina 
rzeka Świder obrośnięta 
starymi drzewami i zaroś
lami. Na niewielkim wznie
sieniu stoi dworek otoczony 
wiekowymi drzewami, gdzie 
autorzy niniejszego artyku
łu spędzili niezapomniany 
dzień w gościnie u Marii z 
Rozmanitów i Ksawerego 
Mieczysława Karola Szlen- 
kierów. Co wiadomo o Ra- 
dachówce? Stosunkowo nie
wiele. Oddajmy najpierw 
głos nieocenionemu Słow
nikowi Geograficznemu Kró
lestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich. W to
mie IX (wydanym w 1888 r.) 
czytamy: „Radachówka,
wieś i folwark, powiat no- 
womiński, gmina i parafia 
Kołbiel, odległa 17 wiorst od 
Mińska. W 1886 folwark 
Radachówka rozległy mor
gów 444, gruntów ornych i 
ogrodów morgów 194, łąk 
morgów 51, pastwisk mo
rgów 50, lasu morgów 136, 
nieużytków morgów 13, bu
dynków murowanych 1, z 
drzewa 11, las nieurządzo- 
ny”. Tyle o folwarku Słow
nik Geograficzny, znacznie 
więcej opowiedzieli nam 
państwo Szlenkierowie.

Radachówka w XIX w. na
leżała do rodziny Sybil- 
skich. Jeden z przedstawi
cieli tej rodziny założył tu 
w połowie stulecia hutę 
szkła, która choć funkcjo
nowała niedługo przetrwała 
do dziś w formie nazwy 
„Radachówka-Huta” (tak 

nazywa się część sąsiadują
cej z dworkiem wsi). Ten 
sam Sybilski brał czynny 
udział w Powstaniu Sty
czniowym, za co rząd carski 
skonfiskował mu majątek i 
zesłał na Sybir. Dobra na
była najpierw rodzina Fry
czów, a później przeszły w 

wniosła mu w posagu Ra- 
dachówkę. Byli to rodzice 
obecnego właściciela Ksa
werego Mieczysława Karo
la.
A teraz kilka słów na temat 
wspomnianych wyżej właś
cicieli Radachówki. Mie
czysław Pfeiffer był dyrek-
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1.2. Dwór od frontu (1) i od ogrodu (2)
3. Mieczysław Pfeiffer na werandzie 
dworku — fotografia z ok. 1900 r.
4. Jadalnia w dworku
5. Kaplica we wsi
(zdjęcia: 1, 2, 4, 5 — Waldemar Bara- 
niewski, reprod. 3. — Jacek Borowik)

torem wielkiej garbarni w 
Berdyczowie, założonej w 
1875 r. przez Karola Jana 
Szlenkiera, ojca Karola 
Stanisława. Kiedy Karol 
Jan przyjmował do pracy 
Mieczysława Pfeiffera, ofia
rował mu jako wynagro
dzenie m.in. 3% od obrotu 
berdyczowskiej garbarni. 
W niedługim czasie obrót 
ten wzrósł tak niepomiernie 
(garbarnia tuż przed wybu
chem pierwszej wojny 
światowej pokrywała 1/5 
zapotrzebowania armii car
skiej na skórę), że Karol 
Jan Szlenkier wymawiał 
często swemu dyrektorowi 
zbyt dobre warunki pracy. 
Nie mógł przewidzieć, że 
jego syn Karol Stanisław 
poślubi córkę Mieczysława 
Pfeiffera, Halinę, i że 
wszystko i tak zostanie w 
rodzinie.
Mieczysław Pfeiffer, jak już 
powiedzieliśmy, kupił Ra- 
dachówkę przed 1900 r. i 
niezwłocznie przystąpił do 
gruntownej przebudowy

dworku istniejącego bądź 
do budowy nowego na sta
rych fundamentach. Sie
dziba została ukończona w 
1900 r., o czym świadczy 
zachowana do niedawna 
chorągiewka z tą właśnie 
datą, znajdująca się niegdyś 
na dachu. Dworek jest par
terowy, częściowo podpiw
niczony, zbudowany z bali 
modrzeniowych (żywiczny 
rdzeń pnia sosny) na pod
murówce i oszalowany de
skami. Od czasu ukończe
nia budowy niewiele się w 
nim zmieniło. Elewacja 
frontowa wyposażona jest 
w ganek nakryty dwuspa
dowym daszkiem wspar

tym na czterech słupkach, 
nad nim znajduje się wy
stawka z balkonikiem. Od 
ogrodu przewidziano osz
kloną werandę nakrytą tak
że dwuspadowym dasz
kiem, nad którym widnieje 
niemal taka sama wystawka 
z balkonikiem, jak od fron
tu. I ganek, i weranda ople
cione są dziś winobluszczem, 
dzięki czemu dworek nabrał 
mnóstwa wdzięku. Podoka- 
powy fryz z ozdobnie wycię
tych desek świadczy o dale
kim pokrewieństwie tej sie
dziby z podwarszawskim 
budownictwem letniskowym 
skupionym przede wszystkim 
na prawym brzegu Wisły.

Z ganku wchodzimy do pro
stokątnej sieni. Para drzwi 
na wprost wejścia prowadzi 
nas do jadalni i salonu w tra
kcie ogrodowym. W trakcie 
frontowym znajduje się kuch
nia (na lewo od sieni), w wąs
kim korytarzyku rozdzielają
cym trakty udało się stosunko
wo niedawno zmieścić łazien
kę i wc. Wąskimi stromymi 
schodami dostajemy się na 
pięterko, gdzie znajdują się 
położone na wprost siebie 
dwa pokoiki z balkonikami, 
używane tylko latem. Przy 
prawym boku domu zbudo
wano później przeszkloną 
cieplarnię. We wnętrzu za
chowało się szczęśliwie daw
ne wyposażenie, a więc 
drzwi i okna oraz wspaniałe 
kaflowe piece ze zwieńczenia
mi w jadalni i w salonie.

Następne pokolenie właści
cieli Radachówki — to Ka
rol Stanisław Szlenkier i 
Halina z Pfeifferów. W sa
mym domu chyba niewiele 
zmienili, ufundowali nato
miast w 1936 r. drewnianą 
kaplicę we wsi w stylu „go- 
tycko-mazowieckim”, pro
jektowaną przez architekta 
Wacława Lipińskiego. Kap
lica została wykonana w za
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kładach stolarskich Lipiń
skiego w Pińsku i złożona w 
Radachówce. Niezwykle 
ciekawym człowiekiem był 
Karol Stanisław Szlenkier, 
który z musu prowadził in
teresy rodzinne, z zamiło
wania był bowiem fizy
kiem. Olgierd Budrewicz 
nazwał go słusznie „kapita
listą mimo woli”. Był 
uczniem Roentgena w Mo
nachium, a promotorem je
go pracy doktorskiej był 
drugi wielki fizyk, profesor 
Sommerfeld. Do pracy na
ukowej Karol Stanisław 
wrócił dopiero w dwudzie
stoleciu międzywojennym, 
współpracując z profeso
rami Pieńkowskim, Sołta- 
nem, Kapuścińskim i Bia- 
łobrzeskim. Pomimo pro
wadzenia rodzinnych inte
resów i zajmowanych wy
sokich stanowisk społe
cznych znalazł czas na kie
rowanie pracownią fizyki 
doświadczalnej przy Mu
zeum Przemysłu i Rolnict
wa. Zginął w pierwszych 
dniach Powstania War
szawskiego zamordowany 
w al. Szucha przez SS-ma- 
nów. W kilka dni później 
zginęła w nie wyjaśnionych 
okolicznościach jego żona 
Halina.
Radachówkę objął drugi 
syn Karola Stanisława i Ha
liny z Pfeifferów — Ksawe
ry Mieczysław Karol, ab
solwent gimnazjum Bato
rego i żołnierz AK, ciężko 
ranny w pierwszym dniu 
Powstania Warszawskiego. 
Kiedy zjawił się w Rada
chówce na wiosnę 1945 r., 
zastał w dworku stacjonu
jących żołnierzy radziec
kich. Dom był kompletnie 
zdewastowany i ogołocony 
z mebli, które rozebrała 
wieś. Należy jednak 
stwierdzić z całym naci
skiem, że większa część 
sprzętów została następnie 
właścicielowi zwrócona. 

Młody dziedzic Rada- 
chówki postanowił osiąść tu 
na stałe i dźwignąć z upad
ku dom wraz z otoczeniem. 
Dziś z uśmiechem wspo
mina tamte heroiczne cza
sy. Mieszkał w dworku 
sam, hodował pomidory, 
lutował chłopom garnki i 
naprawiał okulary — z te
go żył. Potem założył 
warsztat produkujący przy- 
bory kreślarskie, pomiaro
we i nawigacyjne. Gnębio
ny domiarami wstąpił do 
spółdzielni „Skala”. Ożenił 
się z Marią Rozmanitówną, 
która dzielnie pomagała mu 
dźwignąć Radachówkę z 
upadku. Potem .założył ku
rzą fermę, a jeszcze później 
stawy rybne. Dziś oboje 
małżonkowie są na emery
turze i cieszą się wnukami. 
Na początku lat pięćdzie
siątych obszar Radachówki 
został uszczuplony; odprze
dano mianowicie część 
gruntu profesorowi Karo
lowi Borsukowi, wybitne
mu matematykowi. Jed
nakże nawet to, co zostało 
przy dworku, robi na przy
byszu wrażenie. Stare 
drzewa (niektóre z nich — 
to pomniki przyrody), ma
lownicze ukształtowanie te
renu, klomby (okrągły od 
frontu i w kształcie serca od 
ogrodu), stawy — wszystko 
to tworzy wraz z drewnia
nym dworkiem niezwykle 
nastrojową całość, o której 
nie sposób zapomnieć i nie 
sposób oderwać od niej ser
ca. Po całodziennym poby
cie w gościnnym domu 
Szlenkierów i długich roz
mowach z Gospodarzami 
— ludźmi o wyjątkowym 
uroku osobistym — zro
zumieliśmy heroiczne wy
siłki, by utrzymać tę po
siadłość. Dobrze, bardzo 
dobrze, że coś takiego za
chowało się do dziś.
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Spotkanie z książką

Rezydencje
Stowarzyszenie History
ków Sztuki, kontynuując 
wielkie dzieło Romana Af- 
tanazego poświęcone rezy
dencjom wiejskim na Kre
sach dawnej Rzeczypospo
litej, przystąpiło do wyda
wania serii tomów zawiera
jących materiały do dziejów 
rezydencji Korony. Seria ta 
nosi tytuł Materiały do 
dziejów rezydencji w Polsce, 
a jej redaktorem naukowym 
jest prof, dr hab. Tadeusz 
Stefan Jaroszewski. Dotych
czas ukazał się tom poświę
cony rezydencjom dawnego 
województwa sieradzkiego 
(Warszawa 1990) opracowa
ny przez mgr Wandę Puget 
oraz tom z materiałami do 
rezydencji dawnego wojewó
dztwa poznańskiego (War
szawa 1991) opracowany 
przez mgr Marię Strzałko.

Z wydanego dzięki pomocy 
różnych firm (ich reklamy 
na wkładce) przez Muzeum 
Regionalne w Kozienicach 
informatora (K. Oczko- 
wicz, K. Reczek, Kozienice 
— miasto i region) dowiadu
jemy się, że: 1) w Kozieni
cach urodził się król Zyg
munt I Stary (1467), 2) w 
1782 r. zniszczone pożarem 
miasto zostało odbudowane 
według planu Jana K. Fon- 
tany, 3) muzeum mieści się 
w oficynie pałacowej (proj. 
Franciszek Placidi, 1778- 
-1791) przebudowanej przez 
Franciszka Arveuf w stylu 
rzadko u nas spotykanego 
renesansu francuskiego 
(1896-1900).
Kozienice leżą przy ruch
liwej szosie biegnącej 
wzdłuż Wisły z Warszawy 
do Puław. Są miastem czę
sto odwiedzanym nie tylko

W najbliższym czasie ukaże 
się tom poświęcony rezy
dencjom dawnego woje
wództwa rawsko-mazowiec- 
kiego, będący pracą zbio
rową pod redakcją mgr 
Wandy Puget. We wszyst
kich tomach znajduje się 
bogaty materiał ilustracyj
ny. Artykuły prezentujące 
poszczególne obiekty nie 
ograniczają się do charakte
rystyki architektury pałacu 
czy dworu, lecz ukazują 
również ich życie codzien
ne, nie stroniąc od anegdo
ty. Tomy, które się ukazały, 
są do nabycia w Głównej 
Księgarni Naukowej im. 
Bolesława Prusa (Krakow
skie Przedmieście 7) oraz w 
księgarniach w Pałacu 
Kultury i Nauki i przy ul. 
Piwnej 44. (t) 

z tego powodu, ale przede 
wszystkim ze względu na 
stadninę koni (zabudowa z 
1924 r.). Poza tym obok 
rośnie wspaniały kompleks 
leśny — Puszcza Kozienic- 
ka (dawne miejsce królew
skich łowów), a w okolicy 
znajdują się warte zwiedze
nia zabytki, np. Muzeum 
Jana Kochanowskiego w 
Czarnolesie we dworze z 
około 1870 r., pałac Zamoj
skich w Trzebieniu (obec
nie odbudowywana włas
ność prywatna), cmentarz I 
Brygady Legionów w La
skach, gdzie w październi
ku 1914 r. stoczyła zwycię
ską bitwę. Z tych wszyst
kich powodów Muzeum 
Regionalne wydało obok 
polskiej, także niemiecką i 
angielską wersję tego uda
nego informatora. (m)

Kozienice mało znane
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Akcja dwory

Dwór
w Radzikach Małych

Dwór w Radzikach Małych 
koło Wąpielska (woj. toruń
skie) położony jest przy dro
dze, na niewielkim wzniesie
niu, nieco na uboczu wsi. Mu
rowany, parterowy, częściowo 
podpiwniczony, z użytkowym, 
mieszkalnym poddaszem, po
kryty jest dachem dwuspado
wym z dachówką. Układ 
wnętrz — dwutraktowy, amfi- 
ladowy w układzie zwierciad
lanym. Budynek założony zos

tał na planie prostokąta z wy
datnymi ryzalitami środko
wymi i dwoma kwadratowymi 
w planie alkierzami flankują
cymi naroża elewacji fronto
wej. Rozległe podwórze otacza
ją z dwóch stron okazałe ofi
cyny.
Niezwykle skąpo zachowane 
przekazy źródłowe nie pozwa
lają na pełne odtworzenie 
dziejów wsi i dworu. Wiado
mo jedynie, że od 1434 r. 

właścicielem wsi był chorąży 
dobrzyński Jakub, który przy
brał nazwisko Radzikowski. W 
1564 r. jako właściciel dóbr no
towany jest Sędziwój (Sandzi- 
wy) Zelski, zaś w 1789 r. 
ksiądz kanonik Pląskowski. Nas
tępnymi właścicielami byli: 
Tekla z Grąbczewskich Twar
dowska (1824) i Fabian Nałęcz 
Grąbczewski (1825—1866). Do 
1946 r. dwór stanowił włas
ność rodziny Gwiazdowskich. 
W latach powojennych dwór 
popadł w ruinę, jednak — cu
dem chyba — zachowały się 
spore fragmenty pierwotnego 
wystroju architektonicznego i 
malarskiego. Należą do niego 
m.in. kominki w salonie i w 
jednym z pomieszczeń bocz

nych z dekoracją architekto
niczną i malarską, kominki w 
ścianach, stropy belkowe z po
lichromowanymi, zachowa
nymi częściowo deskami puła
pu i fragmenty parkietów taf- 
lowych. Ponadto działaniu 
czasu i ludzi oparła się zacho
wana w znacznej części poli
chromia ścienna w salonie. Jej 
treść najlepiej charakteryzują 
słowa sąsiada przez miedzę, 
rezydującego w Radzikach 
Dużych, Franciszka Salezego 
Dmochowskiego, syna Fran
ciszka Ksawerego, zamie
szczone w dziele Dawne oby
czaje i zwyczaje szlachty i ludu 
wiejskiego w Polsce i w ościen
nych prowincjach, (Warszawa 
1860). W rozdziale poświęco

1 Rekonstrukcja planu parteru z lat 
ok 1825- 1866 (oprać Marek Gzyloi

2 Projekt uporządkowania elewacji 
frontowej (oprać Jerzy Wańkiewicz w 
1990 r)

3 4 Dwór w trakcie odbudowy. 1991 r 
elewacja frontowa (3) i ogrodowa (4;

5. 6 Fragmenty malarskiego wystroju 
salonu

(zdjęcia Stanislaw Jasiński)
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nym wystrojowi wnętrz dwor
skich pisze on tak: „...wysokie 
ściany zdobił kobierzec w Cza
ro grodzie dziany. Ten izby swe 
szumnie obijał i potrzeby (bit
wy) na ścianach malował, ów 
allegoryczne obrazy żywota 
ludzkiego, cnót i występków 
przedstawiał; inny dom kazał 
malować zwierzyńcami i myś
liwskimi gonitwami... ”.

Przeprowadzone w ubiegłym 
roku badania architektoniczne
— niestety ograniczone wyłą
cznie do nie użytkowanej 
obecnie części budynku dworu
— pozwoliły na hipotetyczną 
rekonstrukcję dziejów jego 
budowy. Powstał on zapewne 
pod koniec XVII w., być może 
na miejscu budynku wcześ
niejszego, o czym może świad
czyć usytuowanie częściowo 
zasypanych piwnic w partii 
południowej. Był to budynek 
położony na planie zbliżonym 
do obecnego i o podobnej za
pewne bryle, jednak bez alkie
rzy. Ponadto był on posado
wiony „bliżej ziemi”. W latach

około 1700-1730 bryła dworu 
została wzbogacona dwiema 
kwadratowymi, dwukondyg
nacyjnymi wieżami alkierzo
wymi, dostawionymi do na
roży elewacji frontowej.
W ciągu następnego ćwierć
wiecza w całym dworze pod
niesione zostały poziomy 
użytkowe. Wszystkie główne 
pomieszczenia parteru były 
ogrzewane kominkami mie
szczącymi się w grubości mu- 
ru (trzonu kominowego). 
Wtedy też prawdopodobnie 
poddasze zostało przystoso
wane do celów mieszkalnych i 
otrzymało wystrój malarski. 
Taki stan nie trwał jednak zbyt 
długo. Zapewne około 1780 r. 
salon powiększono kosztem 
sieni, a znajdujące się w salo
nie i sieni kominki zostały 
zlikwidowane. W pozostałych 
pomieszczeniach otrzymały 
oprawę architektoniczną z de
koracją malarską. Takie same 
kominki zostały również wy
budowane w salonie w miejscu 
wcześniejszej ściany działowej. 
W tym samym czasie salon 

otrzymał polichromie.
Zapewne w latach 1825-1866 
— w związku z przejęciem 
dworu przez nowych właści
cieli — cały ten bogaty wystrój 
został zakryty warstwą farby 
lub tynku. Kominki zamuro
wano i zastąpiono piecami, 
stropy zaś albo zamalowano, 
albo przesłonięto sufitami. 
Otwory okienne zostały zwę
żone i ozdobione profilowa
nymi opaskami i prostymi 
gzymsami. Elewacje i wnętrza 
otrzymały prosty i dość suro
wy wyraz klasycystyczny.
W takiej postaci, lecz w stanie 
ruiny dwór dotrwał do czasu 
kupienia go przez przedsię
biorcę z Czernikowa p. Roma
na Wiśniewskiego. Obecnie 
trwają tam prace zabezpiecza
jące i remontowe oraz konser
watorskie.
Niestety, w ostatnim czasie na 
skutek pożaru dwór poniósł 
niepowetowaną stratę — zni
szczeniu uległa jego część po
łudniowa, która przed poża
rem była w dobrym stanie.

Marek Gzyło

Spotkanie z książką

Z „Polski gminnej”
Zawsze z wielką niecierpli
wością otwieramy w redakcji 
przesyłki opatrzone stemplem 
z nazwą nie znanych bliżej 
miejscowości. Tym razem 
nadeszły do nas dwie przesył
ki: z Bukowna koło Olkusza i z 
Borowej koło Mielca.
Miejski Ośrodek Kultury w 
Bukownie ("wydawca) przysłał 
książkę Józefa Liszki pt. 
Przydrożni świadkowie historii. 
Autor jest opiekunem zabyt
ków i krajoznawcą, publikował 
już kilka artykułów na naszych 
łamach i dał się poznać jako 
zawzięty tropiciel śladów 
przeszłości na ziemi olkusko- 
-sławkowskiej. Tym razem zajął 
się przydrożnymi kapliczkami, 
figurami i krzyżami, których 
liczba w okolicach Bukowna, 
Olkusza, Sławkowa jest tak 

wielka, że ich szczegółowa in
wentaryzacja z historią, legen
dami, wyjaśnieniami dotyczą
cymi patronów tych zabytków, 
a także z wierszami na ich te
mat — złożyła się na książkę 
liczącą 236 stron. Są tu także 
zdjęcia ilustrujące piękno kraj
obrazu olkusko-sławkowskie- 
go z nieodłącznymi kaplicz
kami. Książkę rozprowadza 
m.in. MOK, 32-332 Bukow
no, ul. Górnicza.
Druga przesyłka zawierała 
książkę Wiesława Wiącka Za 
bramą wielkiej ciszy — cmen
tarz rzymsko-katolicki w Bo
rowej i list od autora, w którym 
pisze, że „stanowi ona odzew 
na propagowaną przez Waszą 
Redakcję na łamach »Spotkań z 
Zabytkami* AKCJĘ CMEN
TARZE”. Wiesław Wiącek 

mieszka w Lublinie, lecz Bo
rowa jest jego miejscowością 
rodzinną i stąd zainteresowa
nie liczącym około 200 lat 
cmentarzem z pięknymi na
grobnymi dziełami sztuki, 
inskrypcjami, układem prze
strzennym i charakterystyczną 
zielenią. Cmentarzami wiej
skimi zajmuje się w kraju nie
wiele osób, co podwyższa war
tość tego opracowania. Autor 
uważa, że „spłacił to, co nale
żne rodzinnym stronom”, zaś 
prywatne wydawnictwo „Wieś
ci z gminy” Włodzimierza Gą- 
siewskiego (39-305 Borowa 6) 
zasłużyło na przymiotnik 
„pionierskie” w tym wzglę
dzie.
Apelujemy do wszystkich au
torów i wydawców tego rodza
ju publikacji jak cytowane ty
tuły: przysyłajcie je do redak
cji, chętnie będziemy je oma
wiać na łamach pisma. Traktu
jemy to także jako informacje 
o pozytywnych działaniach 
kulturalnych w „Polsce gmin
nej”. (m) 

Waręż — osada znana w 
XV w., miasto założone w 
1538 r.(przywilej Zygmun
ta Starego). W XVII w. 
własność podskarbiego wiel
kiego koronnego i wojewo
dy ruskiego Marka Mat- 
czyńskiego, który ufundo
wał kościół i kolegium pi
jarów (1693). Ostatnimi 
właścicielami Waręża w 
1939 r. byli Hulimkowie. 
Stał tu dwór z około 1860 r., 
który już nie istnieje.

Dawno temu, na początku lat 
sześćdziesiątych, objeżdżałem 
autostopem zabytki w Hrubie- 
szowskiem. Jadąc szosą „gra
niczną” z Hrubieszowa do 
Tomaszowa Lubelskiego, tuż 
za Dołhobyczowem zobaczy
łem w odległości 2—3 km oka
zały barokowy kościół z dwie
ma, nieco przysadzistymi wie
żami, wznoszący się wśród pól 
i pagórów Grzędy Sokalskiej. 
Zdawałoby się — ręką sięg
nąć... Kierowca zatrzymał się 
„na zdjęcie”. Gdy chciałem 
podejść trochę bliżej zabytku, 
powiedział z uśmiechem: „To 
niemożliwe. To dawny kościół i 
klasztor pijarów w Warężu, już 
po »tamtej« stronie". Uświa
domiłem sobie, jak daleką mu- 
siałbym odbyć podróż i jakie 
formalności pokonać, by sta
nąć przed tym kościołem. 
I czy w ogóle byłoby to wów
czas możliwe?
Przypomniałem sobie tamtą 
chwilę i tamten widok, gdy po 
trzydziestu z górą latach, w 
czasie objazdu terenów nad 
górnym Bugiem, wsiadałem 
„na docisk” do zatłoczonego 
autobusu z Sokala do No- 
woukrainki. Taka bowiem na
zwa figuruje wciąż jeszcze na 
rozkładach jazdy, choć oficjal
nie przywrócono już, ale w 
zrutenizowanej formie starą 
nazwę „Wariaż”. Co teraz tam 
zobaczę? Informacje uzyskane 
od księdza w Rawie Ruskiej 
kazały mi oczekiwać najgor
szego...
Nowoukrainką — na wiele lat 
— stal się Waręż po „równo
prawnej” wymianie terenów 
przygranicznych, dokonanej 
na polecenie Stalina w 1951 r. 
Bierutowska Polska musiała 
odstąpić ZSRR czarnoziemne 
tereny (wraz z linią kolejową 
biegnącą wzdłuż rzeki Sołokiji
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Waręż
- wyrok na kościół

1.2. Sylweta kościoła popijarskiego
(1) i widok na prezbiterium (2) 

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

i łączącą Rawę Ruską z Soka
lem), kryjące w swym wnętrzu 
świeżo odkryte pokłady węgla 
kamiennego. Tereny history
cznej Ziemi Bełzkiej, z trzema 
bogatymi w zabytki miastami: 
Bełz, Uhnów i Waręż. W za
mian zwrócono jej tereny „na
ftowe” wokół Ustrzyk Dol
nych w Bieszczadach, choć po 
wydobywanej tam kiedyś ro
pie naftowej pozostało już tyl
ko wspomnienie.
Osiemnaście (w prostej linii 
dwanaście) kilometrów dzielą
ce Sokal od Waręża jechałem 
prawie godzinę. Dobrze, że w 
ogóle mogłem jechać, bo 
chroniczny brak benzyny na 
Ukrainie jest przyczyną zawie
szenia wielu kursów autobu
sów. Wreszcie przystanek 
końcowy. Tuż obok widzę du
ży staw, a za nim masywne 
mury świątyni. Więc jednak 
stoi i ma obie wieże — z krzy
żami! Z daleka prezentuje się 

zupełnie dobrze. Już jednak 
pobieżny ogląd murów ze
wnętrznych rozwiewa złudze
nia: dziury i odpadający tynk. 
Uchodząc przed nadciągającą 
burzą, dopadłem najbliższego 
wejścia stojącego otworem. 
Znalazłem się w kruchcie, a 
raczej kaplicy, przylegającej z 
tyłu do prezbiterium. Na jej 
ścianach i sklepieniach — nie
źle zachowane osiemnastowie
czne freski, o wciąż jeszcze 
żywych barwach, przedstawia
jące m.in. Matkę Boską w 
otoczeniu aniołów oraz świę
tych zakonników i zakonnice, 
monstrancje adorowane przez 
putta, kartusze herbowe i ara
beski.
Pchnąłem jakąś furtkę i znalaz
łem się w nawie. Niestety, 
sklepienia — element decydu
jący o losach zabytku — są 
częściowo zawalone. Ocalałe 
ich fragmenty pokrywają rów
nież freski, słabiej jednak czy
telne niż w kaplicy. Na ścianie 
po lewej stronie prezbiterium 
— Matka Boska jako królowa 
świata, święci Piotr i Paweł, 

girlandy złożone z owoców i 
kwiatów. W luku tęczy putta 
trzymają monogram „R” i 
„A”. Z prawej strony ołtarza 
— dwóch świętych biskupów, 
na prawej ścianie — adoracja 
Matki Boskiej przez św. Fran
ciszka. Po lewej stronie łuku 
tęczowego — wymalowany 
herb Pilawa Potockich, nad 
chórem muzycznym — gir
landy owoców, nad bocznymi 
ołtarzami — architektura iluz- 
jonistyczna (kolumny z wazo
nami), zaś w kruchcie — 
Chrystus i Samarytanka oraz 
scena Wskrzeszenia Łazarza 
(?) lub Hiob (?) wśród górskie
go krajobrazu z orłem i palmą. 
Na czymś, co kiedyś było po
sadzką kościelną, leżą stosy 
gruzu, piór i odchodów pta
sich, nad nimi latają kawki i 
gołębie.
Wyszedłem na zewnątrz, by 
obejrzeć główną fasadę. Jest 
wciąż imponująca. Łaciński 
napis na trójkątnym szczycie, 
choć nieco zatarty, brzmi: „Si 
enim Coelum et Coeli Coelorum 
te Capare non possum... 
quan... to... magis... domus ha- 
ce... quam aedificavi Tibi”. 
Nad zniszczonym portalem — 
tablica erekcyjna, zwieńczona 
koroną z czterema herbami 
(m.in. Leliwa i Slepowron). 
Obok marmurowa tablica, oz
dobiona krzyżem maltańskim, 
z napisem: „ Wystawiona R. 
1694, przestawiona 178... ” 
Przed kościołem stoi rzeźbio
ny postument ozdobiony kar
tuszem z symbolami „IHS” i 
wymienionymi wyżej herba
mi. Zwalona z niego ogromna 
figura świętego (?), pozbawio
na głowy, leży obok. Opodal 
kamienna, arkadowa dzwonni
ca z napisem: „Na cześć i 
chwałę Boga, z darów dobrowol
nych pobożnych dobroczyńców, 
dzwony sprawione w R. 1851 a 
dzwonnica dokończona w R. 
1852, za staraniem ks. Michała 
Mroczkowskiego proboszcza ”. 
Rozmawiam z jednym z za
mieszkałych w wiosce Ukraiń
ców. Opowiada mi wojenne i 
powojenne dzieje klasztoru. W 
czasie okupacji mieściła się w 
nim komendantura niemiecka, 
później — po wysiedleniu stąd 
Polaków — sowiecka straż 
graniczna. Następnie kościół 
stał się kolejno magazynem 
mebli i ziarna. W pomieszcze

niach klasztornych ulokowano 
skład... saletry. Nic więc 
dziwnego, że uszkodzone już 
wcześniej sklepienia klasztoru 
zawaliły się. Ruiny uprzątnię
to powszechnie stosowaną na 
Kresach metodą — rozrzuce
nia ich traktorem; było to w la
tach 1965—1970.
Podjęto próbę ratowania koś
cioła. Brygada remontowa 
rozkradła jednak zebraną już 
blachę i materiały budowlane. 
Brygadzistów aresztowano, ale 
kościół nic na tym nie zyskał. 
Pozostawiony swemu losowi, 
usytuowany w strefie przygra
nicznej, niszczał dalej. Zawa
lenie się sklepień przypieczę
towało jego los. Dewastacji 
kościoła sprzyjał fakt, że w 
Warężu nie ostała się (tak 
twierdził mój rozmówca) ani 
jedna rodzina polska, Ukraiń
cy zaś modlą się w usytuowa
nej o 200 m od klasztoru i od
nowionej „swojej” cerkwi, 
która dawniej była kościołem 
parafialnym.
Musiałem już wracać do Żółk
wi. Autobusu ani śladu, zabra
łem się więc „okazją”, z kie
rowcą, który przedstawił mi 
się jako „syn Barbary Zat- 
wardnickiej spod Przemyśla”, 
ale rozmawiał ze mną po rosyj
sku. Przy wylocie z Waręża na 
Sokal zatrzymaliśmy się na 
wzgórzu, na którym zachowała 
się we fragmentach okazała 
kiedyś kaplica przydrożna 
(schody i postument pod figu
rę). Raz jeszcze spojrzałem za 
siebie na popijarską świątynię. 
Jak długo jeszcze trwać będzie 
majestatycznie nad otaczają
cym ją pejzażem Grzędy So- 
kalskiej? Może za rok-dwa 
zniknie z niego na zawsze.
Już wieczorem, w Żółkwi, 
wskrzesiciel tamtejszej fary, 
ks. Bazyli Pawełko, powie mi: 
„Kościołów w Warężu i w Uh- 
nowie nie da się uratować. Nikt 
nie da na to pieniędzy. Nie ma 
tam rodzin polskich, które by o 
nie dbały. Oba kościoły wizy
tował biskup w asyście konser
watorów, którzy rozłożyli ręce. 
Okoliczni proboszczowie wolą 
budować nowe kościoły, bo wy
pada to taniej, niż restauracja 
starych. ”
Czy od tego wyroku apelacji 
już nie ma? Jak ocenią go ci, co 
po nas przyjdą?

Zbigniew Hauser
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Nad ..
Lidzie ją

Położona między Wilnem, 
Grodnem i Nowogródkiem 
czterdziestotysięczna Lida 
jest miastem najwyraźniej, 
choć niesłusznie, pokrzyw
dzonym. Odwiedzający „kraj 
lat dziecinnych” Mickiewi
cza znają ją jako dogodnie 
ulokowane przy trasie miej
sce noclegowe. Tymcza
sem, mimo że w 1941 r. 
niemieckie bomby zburzyły 
dawne centrum, znaj- 
dziemy nad rzeczką Lidzie- 
ją wiele godnych uwagi za
bytków.
Z zamku księcia Gedymina 
powstałego na początku 
XIV w. zachował się czwo
robok kamienno-ceglanych 
murów, które uzupełniono 
zrekonstruowanymi ostat
nio narożnymi basztami. 
Warownię bezskutecznie 
szturmowali Krzyżacy, po
tem książę smoleński, prag
nący odzyskać uprowadzo
ną żonę. W 1422 r. gościł tu 
Władysław Jagiełło z poś
lubioną w Nowogródku 
Zofią ks. Holszańską. Spa
lony przez Szwedów w cza
sie wojny północnej, zamek 
popadł w ruinę. W przy
szłości ma się w nim zna
leźć muzeum historyczne. 
Blisko zamku stoi późnoba- 
rokowy kościół farny Pod
wyższenia Krzyża Święte
go, wzniesiony w latach 
1747—1770 zapewne przez 
wileńskiego architekta Jana 
Krzysztofa Glaubitza. Zdo
biące go niegdyś dwie wie
że utracił wskutek pożaru w 
1821 r. W halowym, trój- 
nawowym wnętrzu zwraca 
uwagę ołtarz główny z po
sągami świętych Piotra i 
Pawła, łączący w centrum 
rzeźbiony krucyfiks z ma
lowanym tłem Golgoty, a 
także ażurowa rokokowa 

ambona. Niezwykle cenny, 
słynący łaskami obraz Mat
ki Bożej z Dzieciątkiem 
przywieźli ponoć do Lidy z 
Wizny pierwsi misjonarze 
— franciszkanie w 1376 r. 
Na filarze z prawej strony 
wmurowano w 1933 r. tab
licę, upamiętniającą zwy
cięstwo pod Wiedniem. 
Czynna przez cały okres 
powojenny fara skupia 
mieszkających w Lidzie Po
laków (jest ich 20 tysięcy). 
Kilkaset metrów dalej 
znajduje się kościół Św. Jó
zefa Kalasantego — klasy- 
cystyczna rotunda z kopu
łą i portykiem kolumno
wym, zbudowana przez 
lidzkich pijarów w latach 
1794—1820. W zamkniętej 
w latach sześćdziesiątych 
świątyni umieszczono pla
netarium; obecnie trwają 
starania o jej zwrot. Przy 
wejściu — ocalona dzięki 
zatynkowaniu, odsłonięta 
ponownie przed trzema la
ty tablica z portretowym 
medalionem i napisem: 
„Uczniowi byłej szkoły x.x. 
pijarów w Lidzie Ludwikowi 
Narbuttowi wodzowi pow
stania styczniowego na Lit
wie w 75-lecie bohaterskiej 
śmierci 1863—1938 w hoł
dzie Ziemia Lidzka”. Trzeci, 
drewniany kościół Naj
świętszej Marii Panny, 
skromna budowla z 1932 r. 
służy parafianom z przed
mieścia Słobódka.
Dawny cmentarz parafial
ny przy drodze do Nowo
gródka uległ niemal zupeł
nemu zniszczeniu. Kaplica 
Św. Krzyża z XIX w. jest 
zrujnowana, groby zaroś
nięte, pomniki poprzewra
cane i rozbite, ze śladami

1.2 Kościół farny Podwyższenia Krzy- 
za (1) i pijarów (2)
3. Zniszczony Pomnik Lotników
4. Dom. w którym kwaterował J. Pił- 
sudsk

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

penetracji. Najstarszy, jaki 
udało się odszukać, jest że
liwny nagrobek Konstante
go Ryłło, zmarłego w 1847 r. 
„ kometa Pułku Huzarów 
Krula(!) Niderlandzkiego”. 
Zadbana mogiła Walerii 
Ciechanowiczowej, uczest
niczki powstania 1863 r., 
jaskrawo kontrastuje z oto
czeniem. W całości została 
natomiast uporządkowana 
odrębna kwatera wojskowa. 
Spoczywają w niej żołnie
rze wojny 1919—1920 oraz 
piloci 5. pułku lotniczego, 
ofiary katastrof czasu poko
ju. Pośrodku wysoki gra- 
niastosłup — zniszczony 
Pomnik Lotników z orłem 
strąconym z wierzchołka. 
Drugi cmentarz wojskowy, 
z Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza, znajdował się ko
ło koszar 77. pułku piecho
ty; teraz stoi tam blok 
mieszkalny.
Cmentarz prawosławny na 
północnym krańcu miasta 
— także zdewastowany — 
kryje niewielką cerkiewkę z 
końca XIX w. Starej drew

nianej zabudowy szukać 
trzeba na peryferiach, bowiem 
w centrum nie ma jej wiele. 
Przetrwał jednak na rogu 
ulic Czapajewa i Zwycię
stwa (dawniej Piłsudskiego 
i Pierackiego) parterowy 
dom, w którym w latach 
wojny z bolszewikami kwa
terował Józef Piłsudski, 
odwiedzający Lidę jako 
miasto przyfrontowe. I je
szcze jeden świadek historii 
najnowszej: gmach dawne
go więzienia w pobliżu to
rów kolejowych, dziś część 
dużej fabryki. 18 stycznia 
1944 r. dowodzona przez 
Aleksandra Fryesa „Bza” 
grupa żołnierzy 77. pułku 
piechoty AK po brawuro
wej i precyzyjnej akcji 
uwolniła stąd kilkudziesię
ciu więźniów.
W 1989 r. miasto wzbogaci
ło się o pomnik Mickiewi
cza, ufundowany przez tu
tejszych Polaków. Brązowe 
popiersie stanęło przy ulicy 
imienia poety. Jest więc w 
Lidzie dokąd pójść i co 
obejrzeć. A i na „przydro
żny” hotel spojrzymy ina
czej wiedząc, że zbudowa
no go w miejscu, w którym 
przed wojną stał Pomnik 
Niepodległości.

Jarosław Komorowski
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KOLEJ ZĘBATA NA GUBAŁÓWKĘ. W 1919 r. 
powstał pierwszy projekt Mieczysława Orłowi
cza, działacza turystycznego, autora wielu prze
wodników. Następny w 1927 r. wykonał Jan K. 
Ogiński, dyrektor zakopiańskiej Elektrowni 
Miejskiej. Oba nic zrealizowane ze względu na 
brak funduszy. W 1938 r. inicjatorem budowy był 
prezes Polskiego Związku Narciarskiego płk Ale
ksander Bobkowski w związku z przygotowaniem 
do organizacji FIS. Wykonawcą było Towarzy
stwo „Linkolkasprowy”, szwajcarska firma L. de 
Kolie wykonała wagony, szyny i inne urządzenia. 
Trasa zakopiańskiego „tramwaju” ma długość 
1388 m, różnica wzniesień 299 m, kursują dwa 
wagony mieszczące 112 osób każdy, szybkość jaz
dy 5,16 m/sek., czas jazdy 4,3 min.

Kompleks zabudowań na 
Gubałówce został wznie
siony w ramach przygoto
wań do mistrzostw świata 
w narciarstwie (1939), mię
dzy lipcem i grudniem 
1938 r., równocześnie z rea
lizacją hotelu turystyczne
go na Kalatówkach. Zabu
dowa Gubałówki jest ściśle 
związana z wybudowaniem 
kolejki linowo-terenowej na 
szczyt wzgórza, wcześniej 
powstały stacje kolejki li
nowej na Kasprowy 
Wierch (1936 r.) oraz Ob
serwatorium PIM na jego 
szczycie (1937 r., projekt 
arch. arch. Anny i Aleksandra 
Kodelskich).
W najwyższej partii pła- 
skowzgórza Gubałówki, na 
wysokości 1123 m n.p.m. 
znajdują się: górna stacja 
kolejki oraz pawilony hote
lu i restauracji Ligi Popie
rania Turystyki, zróżnico
wane w szacie zewnętrznej 
bryły, a połączone w organi
czną całość we wnętrzu. 
Kompleks jest realizacją 
projektu i wykonawstwa 
wielu architektów i arty
stów-plastyków. Autorami 
budynków są Arseniusz 
Romanowicz, Jacek Szwe- 
min i Władysław Stokow
ski, zaś wyposażenie jest 
dziełem Wacława Hrynie
wicza, Zygmunta Kotyri- 
skiego, Eugeniusza Szpar- 
kowskiego, Jeremiego Ku
bickiego, Antoniego Kena
ra i bezimiennych twórców 
ludowych. Budynki mają 
cechy tzw. stylu alpejskiego 
w połączeniu z moderniz
mem i z tzw. stylem neoza- 

kopiańskim. Elewacje fron
towe budowli zwrócone są 
ku południowi na wspania
łą panoramę Tatr, obejmu
jącą większość szczytów 
Tatr Bielskich, Wysokich i 
Zachodnich. Przy budowa
niu gmachów operowano 
zestawem drewna, kamie
nia i dużych płaszczyzn 
szkła. Strukturalnie całość 
składa się z dwóch części: 
stacji górnej i restauracji. 
Dla pasażerów przybywa
jących z dołu stacja otwiera 
się reprezentacyjną elewa
cją południową, która 
mieści wydłużony, drew
niany wjazd kolejki kryjący 
symetrycznie dwa perony, 
przykryty jednospadowym 
dachem, nachylonym ku 
południowi. Powyżej znaj
duje się cofnięty taras, za 
nim zaś ściana właściwego 
budynku, murowana, tyn
kowana, z wydatnie wy
suniętym okapem mocno 
nachylonego ku północy, 
jednopołaciowego dachu. 
Dach wsparty jest na sześ
ciu drewnianych słupach, 
ujętych w poziome belki 
konstrukcyjne wychodzące 
z muru, na których prosto
padle ustawiona belka 
dźwiga drewnianą konstruk
cję (szalunkową, nie wy
pełnioną) pod okapem. 
Prostokątne wnętrze, na 
planie zbliżonym do kwad
ratu, obiega na zewnątrz — 
od wschodu i północy — 
obejście pod okapem, 
wspartym na prostopadłoś- 
ciennych słupach. Stacja 

kolejki, utrzymana w skro
mnej formie, ustępuje 
miejsca pod względem ar
tystycznym czołowemu obie
ktowi zakopiańskiego FIS-u 
— gmachowi restauracji, o 
bogatym programie wystro
ju wnętrz.
Elewację wschodnią stacji 
kolejki łączy z zachodnią 
ścianą gmachu restauracji 
wybudowany po wojnie łą
cznik z ośmiu par drewnia
nych słupów dźwigających 
płaski dach, kryjący deptak 
spacerowy. Sam budynek 
restauracji spełniał pod
wójną funkcję: hotelu i re
stauracji Ligi Popierania 
Turystyki — zespół dwu 
pawilonów odmiennych w 
wyglądzie zewnętrznym, 
zespolony w ściśle połączo
ną całość we wnętrzu.
Trzykondygnacyjna część 
zachodnia, bliższa dworca 
kolejki, w szacie zewnęt
rznej została utrzymana w 
stylu „alpejskim” i przy
pomina zestawieniem kon
trastujących podpór pod
trzymujących okap dachu 
oraz wykusza w fasadzie 
hotel na Kalatówkach. 
Główny akcent podziałów 
poziomych całego budynku 
wyznacza linia rozgranicza
jąca murowany cokół 
wznoszący się do dwóch 
trzecich wysokości budowli 
we wszystkich trzech ele
wacjach od drewnianej 
części drugiego piętra. Ca
łość tak ukształtowanej bu
dowli wieńczy dach wspie
rający się na silnie wysunię
tych kroksztynach. Sześ- 

cioosiowa fasada mieści 
główne drzwi w podcieniu, 
na prawo od oskarpowane- 
go narożnika południowo- 
zachodniego.
Wschodnia część budynku, 
również trzykondygnacyj
na, mieszcząca zróżnico
wane stylowo wnętrza re
stauracji i gospody na pię
trze oraz baru w przyzie
miu, została ukształtowana 
w sposób odmienny od za
chodniego pawilonu. Wzno
si się na kamiennym coko
le przyziemia, o ujednoli
conej wysokości ze wszyst
kich stron. Elewacja fron
towa, skierowana na po
łudnie, jest dwunastoosio- 
wa. Jej istotną cechę sta
nowi zastosowanie nowo
czesnej, lekkiej konstrukcji 
w postaci całkowicie 
przeszklonej ściany restau
racji na pierwszym piętrze. 
Całość pawilonu przekrywa 
jednospadowy dach nachy
lony ku północy.
Zwarty zespół budynków 
na planie wydłużonego 
prostokąta ma urozmaicony 
program wnętrz. Składa się 
nań kompleks głównych pię
ciu pomieszczeń (sali re
stauracyjnej, gospody, bu
fetu, hallu, szatni), wszyst
kich prostokątnych, różnej 
wielkości i położonych na 
różnych poziomach. Poło
żona na piętrze środkowa 
wielka sala restauracyjna 
organicznie powiązana jest 
z otoczeniem i otwiera się 
na wszystkie strony: ku po
łudniowi szklaną ścianą 
wysokich okien, ku za
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chodowi szerokim przejś
ciem między kulisową ścia
ną wyłożoną barwnymi mi
sami ludowymi a niskim 
murkiem na wznoszącą się 
wyżej mniejszą salę hallu 
górnego, ku północy na je
szcze wyżej położoną salę 
gospody oddzieloną mur
kiem kamiennym, w któ
rego połowie wyrasta rzeź
biony słup drewniany. Na
stępną połowę długości re
stauracji zajmuje ściana 
działowa wypełniona w 
większości przez ogromne 
panneau dekoracyjne. Od 
wschodu sala — przez ot
wór umieszczony pośrodku 
ściany — powiązana jest z 
bufetem. Położona w za
chodniej części reprezenta
cyjna klatka schodowa łą
czy poziom hallu dolnego 
na parterze z hallem gór
nym na piętrze połączonym 
z salą restauracji. Hall 
wejściowy dolny pierwot
nie został podzielony na 
dwie części: jedną dla nar
ciarzy, drugą dla osób bez 
bagażu, obecnie mieści się 
tu szatnia dla gości. Całą 
długość północnej ściany 
klatki schodowej zajmuje 
fryz figuralny wykonany w 
zaprawie wapiennej. Ala
bastrowe schody prowadzą 
do sali restauracyjnej. Jej 
pakamerę stanowi hall gór
ny z kominkiem. Z hallu 
szeroki prześwit otwiera się 
na położoną najwyżej, po 
lewej stronie, salkę gospody 
i rozpościerającą się na 
wprost wielką salę restau
racji. Wnętrza te, całkowi
cie stylowo odmienne, od
dziela, a zarazem łączy 
niewysoki mur kamienny, 
w połowie którego wznosi 
się rzeźbiony słup drew
niany, dźwigający jarzmo
wą belkę podłużną nieco 
wyżej położonej gospody. 
Jej wnętrze, o ścianach cał
kowicie drewnianych z 
boazerią zapełnioną ciętymi 
przedstawieniami ludowy
mi i szeregiem pięciu nie
wielkich okien otwierają
cych się ku północy, przek
ryte jest drewnianym stro
pem z belek.

Na drugim piętrze w drew
nianej nadbudówce nad 
częścią wejściową znajduje 
się kilka pokoi gościnnych 
dla administracji. Służbo
we schody łączą je z gospo
darczą częścią w podziemiu 
i czytelnią na piętrze.
Zatrzymajmy się przed cie
kawszymi dziełami artysty
cznymi, tworzącymi wys

trój wnętrz. W restauracji 
znajduje się panneau pejza
żowe Jeremiego Kubickie
go „Uzdrowiska polskie” 
(olej, deska mahoniowa). 
Jest to obraz przeznaczony 
do pawilonu polskiego na 
Wystawie Paryskiej w 1937 r., 
otrzymał Grand Prix w 
klasie malarskiej i dekora
cyjnej. Ściany gospody, 

górnego hallu i restauracji 
obiega boazeria z rytymi 
konturowymi rysunkami o 
tematyce góralskiej według 
proj. Antoniego Kenara, 
wykonana przez uczniów 
Państwowej Szkoły Prze
mysłu Drzewnego w Zako
panem jesienią 1938 r. Z 
kolei dębowy słup z płasko
rzeźbami spełnia podwójną
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1.2. Dolna (1) i górna (2) stacja 
kolejki

3. Rzeźba „Polonia Restituta" 
przed budynkiem restauracji

4. Hotel i restauracja

5.6.7. Wnętrza: ściana wyłożo
na barwnymi misami (5), rzeź
biony stup (6) i panneau pejza
żowe „Uzdrowiska Polskie” (7)

(zdjęcia: Zygmunt Świątek)

funkcję: stanowi element 
konstrukcyjny, a zarazem 
dekoracyjny wnętrza. Pła
skorzeźby zostały wykona
ne w 1938 r. przez uczniów 
tej samej szkoły. Natomiast 
przed budynkiem wznosi 
się współczesna mu rzeźba 
z brązu „Polonia Restitu
ta”, dzieło S. Kaniaka. Ze
spół budowli na szczycie 
Gubałówki jest ważnym 
punktem zwrotnym w do
tychczasowej tradycji 
kształtowania architektury 
polskich uzdrowisk gór
skich. Znacząca jest tu wy
powiedź Łukasza Heymana 

(Uzdrowiska górskie w Rze
czypospolitej. Problemy ar
chitektury, Warszawa 1982): 
„ Uzdrowiskowa uliczka ze 
swą neohistoryczną zabudo
wą winna ustąpić nowym 
formom. Jakim? Tego mo
żemy się tylko domyśleć: 
Romanowicz i Stokowski 
budując kompleks na Guba
łówce dali popis możliwości 
twórczych nowego kierunku 
w edycji para-urbanisty- 
cznej, symbolicznej i zna
czącej (rozwinięty system 
kategoryzacji przestrzeni} 
oraz luksusowej... ”

Antoni Jacek Koseski
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Spichrz w
Nowym Dworze

Przejeżdżając mostem modliń
skim, widzimy monumentalne 
ruiny tajemniczej budowli, 
której postrzępione, ceglane 
mury wznoszą się bezpośred
nio nad brzegiem Narwi. Od 
dawna wywołują one zacieka
wienie tak swoją niecodzienną 
formą, jak i usytuowaniem. Są 
to ruiny ubiegłowiecznego 
spichrza Banku Polskiego, 
który swe wyjątkowe formy 
zawdzięcza jednemu z najwy
bitniejszych architektów pol
skich — Jakubowi Gayowi 
(1801-1849).
Miejsce, w którym wystawio
no spichrz, ma jednak wcześ
niejszą historię. W kilka lat po 
Kongresie Wiedeńskim zubo
żone wojną i kontrybucjami 
Królestwo Polskie powoli 
ożywało. Powróciła wówczas 
wcześniejsza idea wzniesienia 
w Warszawie wielkiego spich
lerza, wstępnie lokowanego na 
Solcu nad Wisłą. Fundusze na 
budowę zapewniał Bank Pol
ski spodziewając się czerpać 
znaczne korzyści z handlu 
zbożem. Upadek Powstania 
Listopadowego zmienił sytua
cję Królestwa, które z państwa 
lennego stało się jedną z pro
wincji imperium rosyjskiego, 
zarządzaną w imieniu cara 
przez namiestnika. Rozwiąza
no armię polską, a do obiektów 
wojskowych usytuowanych 
na ziemiach okrojonego po 
kongresie Królestwa wprowa
dzono załogę rosyjską. Podjęta 
wówczas decyzja o ufortyfi
kowaniu Warszawy i rozbu
dowie umocnień Modlina, 
przemianowanego następnie 
na Nowogeorgiewsk, zaważyła 
na projekcie Banku. Ostate
cznie jednak władze w Peters
burgu wydały pozwolenie na 
budowę magazynu zbożowego 
w bliskim sąsiedztwie cytadeli 
modlińskiej, na południowym 
brzegu Narwi przy jej ujściu 
do Wisły. Było to miejsce 
trudno dostępne, położone w 
obrębie twierdzy, granice któ
rej wyznaczała cytadela oraz 
umocnienia kazuńskie i no
wodworskie.
Na początku XIX w. u spływu 

rzek znajdowała się wysepka, 
wedle tradycji od czasów „Po
topu” nazywana szwedzką. Z 
Kępą Nowodworską łączył ją 
most przerzucony nad odnogą 
Wisły, połączenie z fortyfiko- 
wanym wówczas przez Fran
cuzów Modlinem zapewniał 
most izbicowy przerzucony 
nad Narwią, z murowaną stra
żnicą od strony twierdzy, za
chowaną do dzisiaj w formie 
nadanej później przez Rosjan. 
W latach dwudziestych XIX w. 
na wyspie wznosiły się dwie 
drewniane łaźnie i murowana 
karczma. Pod koniec tej deka
dy ramię Wisły zasypano i 
urządzono drogę do Kępy 
Nowodworskiej, zaś w 1835 r. 
na dawnej wyspie szwedzkiej, 
nazywanej już Kępą, przystą
piono do prac niwelacyjnych 
pod budowę magazynu zbo
żowego. Trudne warunki tere
nowe nie sprzyjały jednak 
pośpiechowi, bowiem olbrzy
mie masy murów wymagały 
twardego podłoża oraz 
wzmocnionych fundamentów. 
Niemal za pewne można przy
jąć, że budynek ten podobnie 
jak sąsiednia Baszta Michaj- 
łowska został posadowiony na 
drewnianych palach. Prace 
przy budynku trwały do 1841 r. 
Autorem tego wielkiego 
magazynu, podpisanym z 
imienia i nazwiska na części 
projektów przechowywanych 
w Moskwie, był budowniczy 
Banku Polskiego — Jakub 
Gay, który też budowę nadzo
rował. Zaproponował on dzie
ło niezwykłe, łączące funkcje 
militarne z magazynowymi, 
ubrane przy tym w niebanalny 
kostium architektoniczny. Bu
dynek został zaprojektowany 
na planie wydłużonego pro-

1 Ryzalit południowy z reprezentacyj
ną bramą od strony Wisty
2. Wnętrze skrzydła zachodniego spich
rza
3. Boczna ściana ryzalitu — widoczne 
boniowanie

(zdjęcia: Andrzej P. Stępień)
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stokąta w układzie symetry
cznym, z centralnym ryzali
tem od południa, mieszczącym 
reprezentacyjną bramę wjaz
dową. Skrzydła budynku od 
zewnątrz czterokondygnacyj
ne, wewnątrz kryły sześć po
ziomów. Ponad sklepieniami 
kolebkowymi izb działowych 
przyziemia oraz pomieszczeń 
nad bramami bocznymi ele
wacji północnej mieściły się 
hale magazynowe wydzielone 
stropami belkowymi, wspar
tymi na żeliwnych słupach 
biegnących sześcioma rzędami 
w partiach bocznych i ośmio
ma w części centralnej. Cokół, 
naroże skarpy i portal ryzalitu, 
a także obramienia otworów 
bramnych oblicowano ciosami 
z piaskowca mocowanymi na 
kołkach drewnianych, ściany 
pokryto boniowaniem. Nad 
otworami artyleryjskimi przy
ziemia znalazły się żeliwne 
płaskorzeźby stylizowanych 
hełmów antycznych oraz wy
konane z tego samego materia
łu lwie maski przesłaniające 
otwory wentylacyjne izb dzia
łowych. W cokole elewacji 
północnej spełniającym funk
cję nadbrzeża umieszczono 
uchwyty cumownicze z deko
racyjnymi plakietkami. Gzyms 
kordonowy obiegający budy
nek ponad trzecią kondygnacją 
ozdobiły kamienne maszkaro
ny. Najciekawszą dekorację 
zyskał jednak przejazd bramny 
umieszczony na osi elewacji 
południowej, widocznej od 
Wisły. Pola boczne arkady 
wypełniły płaskorzeźby wyko
nane w narzucie, ukazujące 
elementy uzbrojenia legioni
stów rzymskich, chorągwie 
cesarskie, orła i przechylone 
kolumny.
Zaprojektowana na fryzie 
inskrypcja „NICOLAO I 
IMPERATORE REGNAN- 
TE MDCCCXXXVIII” oraz 
wieńczący portyk dwugłowy 
orzeł z tarczą na piersi i wyo
brażeniem jeźdźca nadawały 
sens dekoracji. Przedstawienie 
to poświęcone osobie Mikołaja 
I podnosiło jego przewagi mi
litarne, nie odwołując się przy 
tym w sposób bezpośredni do 
żadnego konkretnego wyda
rzenia historycznego. Stanowi
ło także swoiste epitafium, nie 
jedyne dedykowane za życia 

panującemu od 1826 r. carowi 
Rosji i Królestwa Polskiego. 
Właściciel i fundator spichle
rza — Bank Polski — został 
ledwie wyróżniony niewielkim 
monogramem „BP”, umie
szczonym w nadświetlu otwo
ru bramnego, zaginionym w 
latach siedemdziesiątych na
szego stulecia. Nie wiadomo, 
na ile o powstaniu dekoracji o 
treści jednoznacznie procar- 
skiej zadecydował serwilizm 
projektanta, obdarowanego za 
zasługi przez imperatora po 
raz pierwszy w 1836 r., kiedy 
za wstawiennictwem namiest
nika Mikołaj I wręczył mu zło
tą tabakierkę. Możliwe wszak
że, że dekoracja zrodziła się z 
inspiracji osób trzecich.
Architektura zewnętrzna po
łudniowego ryzalitu spichlerza 
opracowana została nowator
sko. Jest ona wariacją na temat 
rzymskiego łuku triumfalnego, 
w sposób niecodzienny 
wkomponowanego w bezpo- 
rządkową ścianę budowli łą
czącej funkcje obronne z ma
gazynowymi. Całość, mimo 
oparcia na motywach z arsena
łu sztuki klasycyzmu, powstała 
w duchu rozwijającego się w 
tym czasie stylu arkadowego. 
Fryz arkadowy wieńczący ry
zalit stylizowany na pseudo- 
machikuły oraz oskarpowanie 
naroży stanowią reminiscencje 
przedbramia średniowiecznej 
budowli obronnej. Można 
powiedzieć, że jest to fantazja 
architekta na temat „kształtu i 
formy w architekturze obron
nej”.
Budynek spichrza w dobrym 
stanie dotrwał do września 
1939 r. Podczas oblężenia 
Modlina wybuch amunicji 
uszkodził znacznie zachodnie 
skrzydło. Niestety, po zakoń
czeniu wojny nie tylko nie 
podjęto odbudowy zabytku, 
ale rozebrano do fundamen
tów mury zachodniej partii 
magazynu. Mimo świadomoś
ci jego wartości artystycznych 
i historycznych pozostawiono 
go własnemu losowi. Dziś je
dynie postrzępione ściany ze
wnętrzne świadczą o wyjątko
wej klasie obiektu i fantazji ar
chitekta.

Beata Grzeszczuk 
Jerzy S. Majewski 

Andrzej P. Stępień

Akcja ogrody

Ogród Bractwa
Kurkowego

Dzieje Ogrodu Strzeleckiego 
związały się dość ściśle z dzie
jami Towarzystwa Strzelec
kiego czyli Bractwa Kurkowe
go, które początkami swymi 
sięga w Krakowie (podobnie 
jak w niektórych miastach Ślą
ska) wieku XIII. Towarzy
stwo to zakupiło w 1836 r. z 
inicjatywy ówczesnego „króla 
kurkowego”, zamożnego kup
ca krakowskiego, Józefa Loui
sa, ogród rodziny Steinkelle- 
rów przy ul. Lubicz nr 2 i 3, 
wraz ze znajdującym się na je
go terenie piętrowym domem 
z zamiarem urządzenia tu 
strzelnicy. Na nabytej posiad
łości — starając się naśladować 
we wszystkich formach i oby
czajach prastarą konfraternię 
strzelecką — bractwo urządzi

ło dla siebie nową, wygodną 
siedzibę ze strzelnicą w ob
szernym ogrodzie. W 1837 r. 
odbyło się uroczyste otwarcie 
strzelnicy, a ogród otrzymał 
nazwę „Ogrodu Strzeleckie
go” i stał się ogrodem publi
cznym — ulubionym miejs
cem przechadzek krakowian. 
Pierwszy plan Ogrodu Strze
leckiego pochodzi z 1875 r. 
Jest to dzieło Karola Bauera 
— ogrodnika i planodawcy, 
byłego dyrektora Ogrodu Bo
tanicznego we Lwowie. Wyko-

1. Fragment Ogrodu Strzeleckiego
2. Budynek ze strzelnicą; w zwień
czeniu iasady rzeźba kura
3. Pomnik Jana III Sobieskiego przy 
wyasfaltowanej alejce

(zdjęcia: Marta Ostrowska)
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nywane przez niego plany ogro
dów uważane są za arcydzieła 
sztuki ogrodniczej. Specjalnoś
cią Bauera były ogrody w tzw. 
stylu angielskim, dające swo
bodę rozrostu drzewom, na
śladujące niby przypadkowo 
naturę lasów lub łąk w ugru
powaniu klombów i gazonów; 
taki też charakter miał Ogród 
Strzelecki. Bauer nie zostawił 
dokładnego planu ani żadnego 
opisu, dlatego pierwotny wyg
ląd ogrodu można jedynie po
znać z publikacji ks. Juliusza 
Drohojewskiego Uwagi o ogro
dzie Towarzystwa Strzeleckie
go w Krakowie.
Z upływem lat minęła moda 
na angielski styl ogrodów, 
ustępując miejsca „kulturze 
mozaikowej”. Ogród Strzelec
ki także doświadczył tych in
nowacji i obszerny zielony ga
zon przed salą strzelecką został 
zamieniony wbrew planom 
twórcy na dywanowy ogródek. 
Towarzystwo Strzeleckie prze
znaczyło ze względów prakty
cznych część ogrodu na oran
żerie i cieplarnie, a także 
mieszkania ogrodników i za
budowę gospodarczą. Ogród 
publiczny zaczynał zatracać 
charakter „salonu” dla publi
czności, a stawał się warszta
tem ogrodniczym. Następcy 
Bauera odeszli od pierwotnego 
planu, pozwalając wszystkim 
roślinom, nawet najgorszych 
gatunków, odrastać, co przy
czyniło się do zniszczenia całej 
kompozycji.
Podczas parcelacji ogrodu w 
1889 r. wydzielono wschodnią 
jego połowę, tworząc ulicę kró
la Zygmunta Augusta. Powsta
łą w ten sposób część północną 
kupiła zamożna rodzina Mań
kowskich z Podola, wznosząc 
na niej okazały pałac. Część 
położoną od południa, tj. mię
dzy ulicami Lubicz, Rakowic
ką, Kurkową i Zygmunta Au
gusta, podzielono na parcele 
budowlane, które właściciele 
zabudowali kamienicami czyn
szowymi.
Od powstania ogrodu w 1837 r. 
aż do wybuchu drugiej woj
ny światowej na terenie strzel
nicy odbywały się zawody 
strzeleckie („o królestwo” i „o 
klejnot”) braci kurkowych. 

Bezpieczeństwo strzelania za
pewniał wysoki boczny mur 
zasłaniający tarczę celną, 
otoczony dodatkowo wałem 
z darniny. Całość zamykał wy
stawiony w kształcie baszty 
belweder, dający zarazem ma
lowniczy widok na miasto i 
rozlegle okolice. Atrakcję dla 
publiczności stanowił także 
wzniesiony w 1837 r. neogo
tycki pałacyk projektu kra
kowskiego architekta Tomasza 
Majewskiego, w którym od
bywały się liczne bale, festyny 
i maskarady karnawałowe. W 
ogrodzie znalazły się również 
dwa kamienne posągi: Zyg
munta Augusta i Jana III So
bieskiego.
Jak już wspomniano, w poło
wie ubiegłego wieku Ogród 
Strzelecki był ulubionym 
miejscem zebrań i spotkań 
publiczności. Odbywały się tu 
koncerty orkiestr wojskowych, 
publiczność wypełniała szczel
nie kawiarnię i restaurację pa
łacyku, wydzierżawione przez 
Towarzystwo Strzeleckie za
wodowym trakiernikom. W 
1853 r. miał tu dzierżawę Ber- 
neiter, znany handlarz i ku
charz, który za pomocą fajer
werków, iluminowanych trans
parentów, lampionów, tektu
rowych posągów ustawionych 
pośród klombów, ściągał do 
ogrodu ogromne rzesze ludzi. 
Tu właśnie, dzięki Berneite- 
rowi w 1854 r. ku niemałemu 
podziwowi krakowian zaczęli 
usługiwać gościom eleganccy 
kelnerzy we frakach. Ożywio
na działalność Braci Kurko
wych, ich nieustanne ćwicze
nia strzeleckie, a także parce
lacja ogrodu sprawiły, że „by
wanie” na jego terenie wyszło 
z mody. Krakowianie nie mog
li już tu znaleźć ciszy i spoko
ju. W pałacyku odbywały się 
jedynie zebrania i uroczystości 
Bractwa Kurkowego. Ogród 
dalej jednak pełnił ważne 
funkcje w życiu samych człon
ków Bractwa.
Dziś Ogród Strzelecki jest ma
ło znany. Pierwotne jego funk
cje zostały zatracone i zagu
bione wśród śródmiejskiej za
budowy. Opuściło go także 
Bractwo Kurkowe, przenosząc 
swoją siedzibę na ul. Mikołaj
ską.

Marta Ostrowska

Łowca
białych kruków

O czym marzy „król warszaw
skich bibliofilów”? O złowie
niu kolejnego białego kruka? 
Nie, przeciwnie! Profesor Ju
liusz Wiktor Gomulicki prag
nie mieć cztery, najwyżej pięć 
tysięcy najpotrzebniejszych 
lub najmilszych sobie książek. 
Niestety, od lat marzenie nie 
może się ziścić. Księgozbiór 
wciąż liczy ponad dziesięć ty
sięcy woluminów i, mimo wy
przedaży, stale rośnie... Stoją 
na półkach w podwójnych 
rzędach, jeden za drugim, za
bytkowe książki w ośmiu języ
kach. Trudno ogarnąć wzro
kiem już same tylko regały, a 
jak spamiętać te wszystkie 
książki niewidoczne, stojące w 

Profesor Gomulicki, syn zmar
łego w 1919 r. wybitnego poe
ty i pisarza Wiktora Gomulic- 
kiego, jest dzisiaj jednym z 
najbardziej znanych u nas 
zbieraczy i najlepszych znaw
ców książkowych białych kru
ków. Jest ostatnim żyjącym 
członkiem przedwojennego, 
wielce elitarnego Towarzystwa 
Bibliofilów Polskich i ostatnim 
żyjącym członkiem Kapituły 
Orderu Białego Kruka. Orde
rem tym przed wojną odzna
czono m.in. Ludwika Barthou, 
ministra spraw zagranicznych 
Francji, po wojnie zaś uhono
rowano nim np. Juliana Tu
wima, poetę i wielkiego kolek
cjonera książek. Wreszcie jest 

drugim szeregu?
Skąd wzięło się określenie 
„biały kruk”? Otóż w mitolo
gii greckiej — notuję słowa 
profesora — był to ulubiony i 
zaufany ptak Apollina, który 
powierzył mu pieczę nad swo
ją kochanką imieniem Koro- 
nis, córką króla Lapitów. Ko- 
ronis, niestety, zdradziła swo
jego boskiego kochanka, ten 
zaś ukarał jej niefortunnego 
stróża i opiekuna klątwą, pod 
której wpływem ów śnieżno
biały ptak — sczerniał. Od te
go właśnie czasu wszystkie 
kruki są czarne. Jeśli się zda
rzy biały, to jest czymś wyjąt
kowym, przedziwnym. Polscy 
zbieracze bodaj jako pierwsi 
skojarzyli białego kruka z 
rzadką książką, stało się to do
piero w XIX w. Do leksyko
grafii polskiej ów termin 
wprowadził w 1961 r. prof. 
Witold Doroszewski.

profesor ostatnim żyjącym 
bohaterem pamiętnika Jana 
Michalskiego 55 lat wśród 
książek, stanowiącego barwny 
obraz warszawskiego świata 
bibliofilskiego i antykwarskie- 
go przed 1944 r. Pamiętnik 
Jana Michalskiego — to obo
wiązkowa lektura dla każdego 
miłośnika książek i kandydata 
na bibliofila.
Kim właściwie jest bibliofil? 
Według profesora Gomulic- 
kiego jest to osoba, której bez
interesowne zbieractwo jest 
silnie zabarwione emocjonal
nie. To osoba szczególnie 
wrażliwa na takie cechy ksią
żek, jak: rzadkość, prowenien
cja, wydanie, dedykacje lub 
glosy rękopiśmienne, oprawa, 
ekslibris lub superekslibris, no 
i stan zachowania. Biały kruk 
może, lecz nie musi spełniać 
tego rodzaju warunków. Rów
nocześnie nie każdą rzadką
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książkę znawca uzna za bia
łego kruka. Nie będziemy jed
nak zagłębiać się w szczegó
łach będących przedmiotem 
sporów i dyskusji bibliofilów. 
W księgozbiorze J.W. Gomu- 
lickiego poczesne miejsce zaj
muje największa w Polsce ko
lekcja norwidianów, obejmu
jąca dzieła Norwida i o Nor
widzie. Książki, które poeta 
znał z lektury oraz traktujące o 
czasach, w jakich żył. Wiele 
miejsca na półkach zajmują 
varsaviana i paryzjana, głów
nie z epoki Napoleona III. Nie 
dziwi osobny regał gomulicia- 
nów (od 1873 r.). Fascynuje 
kilkaset obcojęzycznych to
mów, np. takich autorów, jak 
Dante, Szekspir, markiz de 
Sade, Hoffmann, Nerval, Poe, 

Dickens oraz Baudelaire (70 
tomów!). Na naszym rynku 
najtrudniej o białe kruki w ję
zykach obcych. Ale jest tu np. 
pierwsza edycja Hernaniego 
Wiktora Hugo z 1830 r. oraz 
np. pierwsze belgijskie wyda
nia Balzaka, publikowane w 
tym samym roku, co oryginal
ne. Profesor przepada za lek
turą książek w tej samej posta
ci, w jakiej poznawali je ich 
pierwsi czytelnicy!
Profesor Gomulicki, historyk 
kultury, filolog, eseista, ma 
mnóstwo książek z rozmaitych 
dziedzin humanistyki, nie wy
łączając prawa, kryminologii i 
kryminalistyki, jest bowiem z 
wykształcenia prawnikiem. 
Stoją na półkach kurioza, 
książki o seksie, czarach i czar-

j Perlege porcorum pulcherrima,proeUa,potot 
Potandu poteris placidam pryfcircpociin*

PUBLIUS

P O R C 1 U S 
POETA.

1 —4. Stoją na pólkach w podwójnych rzędach (1): Wprowadzenie do chiroman
cji, fizjonomiki i astrologii z 1 630 r. (2), żartobliwy poemat Publiusz Wieprzowicz 
poeta z 1689 r„ w którym każdy wyraz zaczyna się od litery „p” (3) i O tajemni
cach sztuki miłosnej z 1770 r. (4)

tach. Jest tu francuska Antolo
gia obelg i włoska monografia o 
snobizmie. Są książki o wybit
nej urodzie, oprawione przez 
najsłynniejszych introligato
rów lub oprawne w... materiał 
ze szkockiej spódniczki, jak 
poezje jednego ze szkockich 
poetów. Jest to melanż jedyny 
w swoim rodzaju. Wszystkie te 
książki znajdują się w dwóch 
pokojach niewielkiego miesz
kania. To typowe zjawisko, 
bibliofile nie zamieszkują w 
pałacach ani nawet w willach. 
Są tu druki, które przeżyły 
najprzedziwniejsze przygody, 
stosownie do popularnego 
przysłowia: habent sua fata li- 
belli. Weźmy dla przykładu 
dwukartkowy najrzadszy dru
czek Norwida Sursum corda.

(zdjęcia: Zenon Żyburtowicz) 

Kupił go profesor w latach 
czterdziestych. Wkrótce potem 
pożyczył druk krakowskiemu 
uczonemu prof. Stanisławowi 
Pigoniowi. Ten zaś, bojąc się, 
że biały kruk gdzieś się zawie
ruszy, włożył go do książki, 
którą właśnie miał pod ręką. 
Schował go tak dobrze, że 
nigdy nie odnalazł, wielokrot
nie z tego powodu usprawied
liwiając się przed właścicie
lem. Księgozbiór prof. Pigonia 
trafił po jego śmierci do rze
szowskiej Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej. W 1979 r. jeden z 
absolwentów tej uczelni 
pochwalił się prof. Gomulic- 
kiemu, że posiada ów rzadki 
druczek. Okazało się, że wy
pad! mu z jakiejś książki wy
pożyczonej z uczelnianej biblio
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teki. Nastąpiła korespondencja, w 
wyniku której kruk wrócił do klat
ki prawowitego właściciela (dru
czek miał charakterystyczną 
plamkę umożliwiającą identyfika
cję).
Nie wszystkie przygody książek 
kończą się happy endem. Najbiel
szym białym krukiem w zbiorach 
prof. Gomulickiego była książecz
ka Antoniego Hryszkiewicza Paro- 
lot Żmudzina (Kowno 1851), 
przedstawiająca śmiały pomysł ba
lonu ze śmigłem poruszanym ma
chiną parową. Ocalała ona tylko w 
dwóch egzemplarzach, cały nakład 
bowiem zniszczono. Jeden z nich 
był i jest) w Kownie, drugi zaś 
znajdował się w księgozbiorze Be
nedykta Tyszkiewicza. Ów właś
nie egzemplarz wypatrzył w 1906 
r. etnograf Federowski i sprzedał 
Gomulickiemu seniorowi. Po 
śmierci poety Wiktora Gomulic
kiego książka trafiła w ręce zbiera- 
cza-dziwaka Ziffera, który przed 
wojną sprzedał dziełko dziennika
rzowi Lewenstamowi. Od tego zaś 
z kolei odkupił je w 1942 r. Gomu- 
licki junior. Profesor cieszył się 
Parolotem dwa lata, bowiem 1 
sierpnia 1944 r. przekazał go inż. 
Biernackiemu, mając w zamian 
otrzymać od niego cenny autograf 
Norwida. Jednak po kilku dniach 
Parolot spłonął w mieszkaniu an- 
tykwariusza Babeckiego, któremu 
pożyczył go do obejrzenia Bier
nacki...
Wspomniany cenny autograf 
Norwida otrzymał prof. Gomulic- 
ki dopiero w 1950 r.! Ten przyd

ługi opis wyjaśnia, czym dla bib
liofila jest proweniencja białego 
kruka. Dziś sam w sobie bezcenny 
autograf Norwida nierozerwalnie 
związany jest z losami — nie ist
niejącego już — drugiego egzemp
larza Parolom Żmudzina.
Pierwszy księgozbiór prof. Gomu
lickiego spłonął w Powstaniu War
szawskim, obecny powstał po 
wojnie. A całą pasję należy wiązać 
z faktem, że Wiktor Gomulicki za
szczepił synowi kult książki, jako 
nośnika najcenniejszych wartości 
kulturalnych. To właśnie ojciec, 
układając klocki z literami, na
uczył czteroletniego syna czytać. 
Pierwsze samodzielne lektury — 
to Cudowne bajki Dygasińskiego, 
Madejowe łoże Rydla, Cyganeczka 
Cervantesa, Dziadek do orzechów 
Hoffmanna. Dziś, mając 83 lata, 
prof. Gomulicki czyta bez okula
rów, zwykle do trzeciej nad ra
nem.
I w żaden sposób nie może się 
pozbyć książek. Już kilka lat temu 
zaczął je wyprzedawać na auk
cjach. Sprzedał tysiąc, lecz okazało 
się, że w tym samym czasie przy
było 1358... Darowuje książki 
przyjaciołom, daje w wymianie 
kilkanaście za kilka. Wszystko na 
nic! Ciągle nie może się ziścić ma
rzenie, żeby księgozbiór stopniał 
do 4—5 tysięcy. Ale jak nie kupić 
np. Ostatnich dni Pompei Lyttona 
Bulwera (1834), Williama Szekspi
ra Wiktora Hugo (1864) czy pier
wszego wydania Wstępu do psy
choanalizy Zygmunta Freuda?

Janusz Miliszkiewicz

Wokół kolekcji
J. i Z. Porczyńskich
W prasie polskiej oraz telewi
zji pojawiły się ostatnio liczne 
wypowiedzi w związku z arty
kułem dra Mieczysława Mor
ki, opublikowanym w „Biule
tynie Historii Sztuki” (nr 2, 
1992). Tematem artykułu jest 
problem autorstwa 65 obra
zów włoskich należących do 
kolekcji państwa Porczyń
skich, udostępnionej publi
czności w gmachu dawnej 
giełdy przy pl. Bankowym w 
Warszawie; cały zbiór malar
stwa włoskiego w kolekcji 
obejmuje około 80 obiektów. 
Zdaniem Mieczysława Morki 
wśród tych obiektów jest wiele 
obrazów o błędnych, niekiedy 
wręcz fantastycznych atrybu- 
cjach, jest też dużo kopii, i to 
nie zawsze dobrej jakości. 
Określenie ewidentnych kopii 
jako „pracownia” lub „krąg” 
uważa badacz za niedopu
szczalne: „jest to chyba jedyna 

na świecie duża kolekcja malar
stwa dawnego, w której nie ma 
kopii, gdyż określenie takie nie 
figuruje przy żadnym obra
zie”^.'). Niektóre obiekty 
przedstawione zostały jako 
dzieła znanych malarzy, tym
czasem ich poziom wykonania 
znacznie odbiega od twórczoś
ci tych artystów. Do osobnej 
grupy zalicza autor artykułu 
obrazy, które „na aukcjach 
miały nieco inne, bardziej 
ostrożne atrybucje, a które na
stępnie, bez żadnego uzasadnie
nia, zostały zmienione w kata
logach i albumach, tak aby pod
nieść rangę poszczególnych 
obiektów, a co za tym idzie i ca
łej kolekcji. ” Mieczysław Mor
ka, niezależnie od krytycznej 
analizy, docenia gest państwa 
Porczyńskich jako ofiarodaw
ców kolekcji, uważa jednak, że 
zespół specjalistów z dziedziny 
sztuki powinien jak najszyb
ciej określić rzeczywistą jej 
wartość. (R)

Dla kolekcjonerów amatorów

Walka •
z Korozją (14)

Czyszczenie srebra 
Przedmioty srebrne eks
ponowane na powietrzu 
pokrywają się z czasem 
cieńszą lub grubszą war
stewką tlenków, siarczków, 
a leżące w ziemi — war
stewką chlorków. Pojawia 
się więc pytanie: jak i czym 
czyścić skorodowane przed
mioty srebrne? Na pytanie 
to nie można udzielić jed
noznacznej krótkiej odpo
wiedzi, ponieważ produkty 
korozji srebra możemy 
usuwać metodami mecha
nicznymi, chemicznymi 
albo elektrochemicznymi.
Pomijając szczegóły wykona
wcze, wszystkie wymienione 
metody usuwając produkty 
korozji srebra w pewnym 
stopniu naruszają pierwotną 
naturę przedmiotu. Przecież 
tlenek (Ag2O), chlorek (AgCl) 
albo siarczek (Ag2S) powstały 
na powierzchni wyrobu z me
talu podłoża.
Dlatego usuwając produkty 
korozji, usuwamy równocześ
nie niewielką co prawda, ale 
autentyczną cząstkę przedmio
tu. Etyka konserwatorska, któ
rej zasadą jest nie uronić ani 
krzty zabytkowej substancji, 
staje tu przed fundamental
nym pytaniem: czyścić czy nie 
czyścić? Nie próbując nawet 
rozwikłać tego dylematu, 
przedstawimy różne warian
towe rozwiązania.
Ostatnimi laty coraz głośniej
sza i bardziej znana staje się 
metoda polegająca na redukcji 
produktów korozji metali ga
zową plazmą. Była ona prezen
towana wraz z uzyskanymi 
wynikami m.in. na VII Mię
dzynarodowym Sympozjum 
Konserwatorów w lipcu 1989 r. 
w Vesprem na Węgrzech. W 
dużym skrócie polega ona na 
umieszczeniu konserwowa
nych przedmiotów metalo
wych jako anody w komorze 
próżniowej. Po obniżeniu ciś
nienia komora zostaje napeł
niona wodorem, przy czym 
około 10% jego objętości znaj
duje się w stanie plazmy utwo
rzonej przez kationy H ‘ i elek
trony. Przy odpowiednich wa
runkach prądowych zachodzi 
redukcja produktów korozji, a 
więc tlenków, siarczków i 
chlorków, do czystego metali
cznego srebra. W tej metodzie 

teoretycznie nic nie ginie, bo 
metal podłoża związany w 
produkty korozji po ich re
dukcji powraca do postaci me
talicznej. W pierwszej chwili 
wydaje się, że jest to idealne 
rozwiązanie dla konserwato
rów. Niestety, wadami plaz
mowej redukcji produktów 
korozji są: proszkowatość uzy
skiwanych powierzchni oraz 
trudne do przewidzenia i osza
cowania wtórne skutki nawo- 
dorowania metalu.
Z dotychczasowych doświad
czeń przemysłowych (np. w 
galwanizerniach) wiadomo, że 
wodór bardzo łatwo wnika w 
metale, powodując m.in. ich 
kruchość. Nie można przewi
dzieć, jakie skutki wywoła na- 
wodorowanie przedmiotów z 
brązu czy srebra powiedzmy 
za 5-10 lat.
Z uwagi na bardzo kosztowną 
aparaturę, metoda plazmowej 
redukcji produktów korozji 
jest stosowana rzadko i przede 
wszystkim do małych przed
miotów. Pomijając nie wyjaś
nione dziś skutki nawodoro- 
wania po redukcji plazmowej, 
stajemy przed problemem, jak 
i czym utrwalić proszkowe na
loty na powierzchni metali? 
Przecież ich usunięcie prze
kreśliłoby cały sens nowej me
tody. Stąd polecane są roztwo
ry wosków i rozmaite lakiery. 
Ponieważ urządzeń do plaz
mowej redukcji produktów 
korozji metali pracuje na świe
cie zaledwie kilka, kolekcjone
rzy amatorzy stoją przed „nie
co” innymi pytaniami w trak
cie usuwania produktów ko
rozji srebra.
Chlorki
Przedmioty srebrne przebywa
jące długo w ziemi, a tym bar
dziej w morskiej wodzie, pok
rywa warstwa chlorków. Gdy 
jest cienka i występuje tylko na 
części powierzchni, można ją 
usunąć poprzez rozmiękczenie 
i szczotkowanie.
Do rozmiękczania i częścio
wego roztwarzania chlorku 
srebra użyć warto 15-procen- 
towego wodnego roztworu tio
siarczanu sodu (NH4)2S203 al
bo 10-procentowego wodnego 
roztworu tiomocznika CSN2H,(. 
Moczenie w tych roztworach i 
okresowe szczotkowanie stosu-
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1.2. Metoda elektroli
tyczna (1) i elektro
chemiczna (2) czy
szczenia srebrnych 
eksponatów

je się tak długo, aż zostanie 
odsłonięte czyste metaliczne 
podłoże.
Gdy przedmiot srebrny prze
bywał długo w słonej wodzie i 
pokrywa go już gruba warstwa 
chlorku, stosowana jest meto
da elektrolityczna. Czyszczony 
przedmiot zawieszany jest jako 
anoda w wodnym roztworze 
zawierającym w 1 dm3 35 g 
węglanu sodu (Na2CO3) i 30 g 
wodorotlenku sodu (NaOH). 
Drugą elektrodą, katodą, może 
być blaszka ołowiana lub ze 
stali kwasoodpornej. Elektro
lizę wykonuje się przy gęstości 
prądu 0,5 A na każdy decy
metr kwadratowy czyszczonej 
powierzchni. W czasie dłu
gotrwałego procesu zachodzi 
stopniowy rozkład chlorku 
srebra i przechodzenie jonów 
chlorkowych do roztworu.
Na wspomnianym sympozjum 
pokazywane były fotografie 
oczyszczonych tą metodą 
przedmiotów srebrnych wy
dobytych rok wcześniej z wra
ku statku „Titanic”, który za
tonął w 1912 r. Porównanie 
wyglądu niemal bezkształt
nych widelców i łyżeczek 
przed konserwacją i błyszczą
cych o naturalnych kształtach 
po konserwacji świadczy wy
mownie o zaletach metody 
elektrolitycznej.
Tlenki i siarczki
Inaczej jest w wypadku 
przedmiotów srebrzonych sczer
niałych, pokrytych siarczkami 
albo tlenkami srebra. Tu czę
sto trzeba postępować bardzo 
ostrożnie, żeby nie zniszczyć 
pożądanych efektów dekora
cyjnych. Pamiętajmy, że czar
na patyna chroni doskonale 
srebro przed dalszymi atakami 
korozji, a poza tym bywa cza
sem wytwarzana celowo. 
Czerń w zagłębieniach, relie
fach czy na ażurach czyni je 
bardziej plastycznymi, wy
dobywa niejako, eksponuje 
formę. Przed generalnym na

tarciem na siarczkową i tlen
kową korozję srebra trzeba 
koniecznie zastanowić się, czy 
i w jakim miejscu czarną paty
nę lepiej pozostawić.
Gdy zapadnie decyzja oczy
szczenia przedmiotu srebrne
go z ciemnych produktów ko
rozji siarczkowej i tlenkowej, 
zaczynamy stosować metody 
chemiczne. Od razu na wstę
pie ostrzegamy, żeby do czy
szczenia srebra pokrytego 
warstewką siarczków i tlenków 
nie stosować kwasów mineral
nych. Siarczek srebra roztwa
rza się tylko w gorącym, stę
żonym kwasie azotowym i 
siarkowym. W tych warun
kach silnemu zaatakowaniu 
ulega jednak również i samo 
metaliczne srebro. Z tego po
wodu do czyszczenia wyrobów 
ze srebra pokrytych warstewką 
siarczków i tlenków zaleca się 
stosowanie roztworów soli, 
które roztwarzając produkty 
korozji nie naruszają jedno
cześnie metalu podłoża. Są to 
roztwory np. cyjanku potasu, 
tiosiarczanu sodu, rodanku 
potasu czy tiomocznika.
Z uwagi na bardzo silną toksy
czność, cyjanku stosować nie 
możemy. Nietoksyczną solą 
roztwarzającą siarczki i tlenki 
srebra jest tiosiarczan sodu 
(Na2S2O3). Stosowanego do 
czyszczenia srebra tiosiarcza
nu używa się w postaci zawie
siny tego związku w wodzie. 
Praktycznie operację czy
szczenia przeprowadza się 
używając papki powstałej ze 
zmieszania około 50 g tiosiar
czanu sodu z 15 cm’ wody de
stylowanej. Papkę nanosi się 
na czyszczony przedmiot i de
likatnie pociera irchą. W 
krótkim czasie, w wyniku za
chodzących reakcji przedmiot 
odzyskuje barwę metalicznego 
srebra. Nasz oczyszczony z na
lotu przedmiot srebrny, w celu 
nadania mu wysokiego poły
sku, można przepolerować 

powszechnie znanymi meto
dami.
Następną nietoksyczną solą 
roztwarzającą siarczki i tlenki 
srebra jest stosowany od lat 
przez konserwatorów tiomo
cznik. Najczęściej do czy
szczenia srebra używany jest 
roztwór: tiomocznik (CSN2H4) 
90 g, kwas azotowy stęż. 
(HNOj) 20 cm5, woda do obję
tości 1 dm5.
Reakcja oczyszczania w tym 
roztworze trwa kilkanaście 
minut. Trochę słabszym dzia
łaniem czyszczącym odznacza 
się wodny roztwór soli Sieg- 
netta, tj. roztwór winianu so
dowo-potasowego o wzorze 
KNaC4H4O6. Proces usuwa
nia produktów korozji z po
wierzchni przedmiotu srebr
nego prowadzimy w roztwo
rze: winian sodowo-potasowy 
(KNaC4H4Oe,) 30 g, chlorek 
sodu 40 g, woda do objętości 1 
dm5.
Jeszcze słabsze działanie od so
li Siegnetta na przedmioty 
pokryte nalotem siarczkowym 
wywiera roztwór boraksu, a 
więc czteroboranu sodowego 
(Na2B4O7). Dopiero po dłuż
szym płukaniu w tym roztwo
rze wyrobów srebrnych pokry
tych lekkim nalotem siarczko
wym zaobserwować można 
działanie oczyszczające.
Srebrne monety czy wyroby 
jubilerskie można czyścić z na
lotów również i metodą elek
trochemiczną, wykorzystując 
pracę ogniwa galwanicznego 
utworzonego z przedmiotu 
srebrnego i cynku względnie 
aluminium. Przedmiot srebr
ny, który styka się z cynkiem 
albo aluminium, zanurzony do 
roztworu węglanu sodu i wo
dorotlenku sodu NaOH, jako 
metal bardziej szlachetny staje 

się katodą. Przebiegająca wte
dy elektroliza powoduje wy
dzielanie się na katodzie wo
doru, który redukuje tlenek i 
siarczek do czystego metalu. 
Operacja taka powinna trwać 
aż do uzyskania metalicznego 
połysku. Proces usuwania 
warstewki tlenków i siarczków 
z przedmiotów srebrnych mo
żna znacznie przyspieszyć sto
sując kombinowaną metodę 
mechaniczno-chemiczną usu
wania związków z powierzch
ni. W tym celu sporządza się 
papkę o konsystencji śmietany, 
składającą się z kredy (tech
niczny węglan wapnia Ca 
CO3) względnie wapna wie
deńskiego (produkt wypalania 
wapienia) albo dolomitu za
wierającego CaO i MgO i 
wody amoniakalnej (wodny 
roztwór amoniaku o stężeniu 
10-25% NH,aq).
Papkę nanosi się na po
wierzchnię przedmiotu srebr
nego, nawet dość mocno za
nieczyszczoną i następnie de
likatnie pociera miękką flanel- 
ką. Oprócz czysto mechani
cznego działania ściernego kre
dy i wapna wiedeńskiego, 
przebiega równocześnie pro
ces chemiczny przekształcania 
się siarczku srebra w słaby 
amoniakalny kompleks tego 
metalu.
Metoda ta nie jest polecana do 
czyszczenia przedmiotów cha
rakteryzujących się bardzo 
dużą gładkością i wysokim po
łyskiem, ponieważ zarówno 
kreda, jak i wapno wiedeńskie 
mają strukturę stosunkowo 
grubokrystaliczną i pozosta
wiają na powierzchni czy
szczonych przedmiotów mniej 
lub więcej widoczne mikrory- 
sy.

Stefan Sękowski
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Tatry Oppenheima
Dawne Zakopane. Niepowta
rzalna atmosfera, z której dziś 
juz zostało niewiele. Tworzyli 
ją niezwykli ludzie, bo tacy 
właśnie związali się z tym 
niewielkim górskim mia
steczkiem. Zakopane nie by
łoby jednak Zakopanem, 
gdyby nie Tatry. To one przy
ciągały tu szukających wiel
kiej przygody w kontakcie z 
dziką i potężną naturą: Cha
łubińskiego, Karłowicza, Za
ruskiego, Kasprowicza, Wit
kacego, Szymanowskiego, 
Oppenheima...
Józef Oppenheim, postać 
barwna i charakterystyczna, 
nierozdzielnie związana z Ta
trami i Zakopanem. Narciarz, 
taternik, ratownik górski, dzia
łacz Towarzystwa Tatrzań
skiego. Fotografik z zamiło
wania. Część swoich zdjęć 
sprzedawał jako pocztówki dla 
turystów, lecz nie były to zwyk
łe, sztampowe widokówki. To 
były fotografie wykonane przez 
człowieka, który góry znał i 
rozumiał. I dlatego zdjęcia te 
zachwycają do dziś.

Nazwisko Oppenheima koja
rzy się przede wszystkim z 
Tatrzańskim Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym 
(TOPR). Był długoletnim kie
rownikiem tej organizacji w 
okresie jej legendarnego roz
kwitu. TOPR powstało w 
1909 r. z inicjatywy Mariusza 
Zaruskiego i Mieczysława 
Karłowicza. Decyzję utwo
rzenia pogotowia przyspie
szyła tragiczna śmierć Kar 
łowicza, młodego kompozy 
fora i taternika, w lawinie poo 
Kościelcem. Pierwszym na
czelnikiem TOPR-u został 
Zaruski, a jego zastępcą 
słynny Klimek Bachleda, 
przewodnik górski. Potem 
Zaruskiego zastąpił Oppen
heim, który przyjechał do Za
kopanego ze Lwowa w 1910 r. 
Członkiem TOPR-u został 
w 1912 r„ a już od chwili 
odzyskania przez Polskę nie
podległości aż do 1939 r. kie
rował działalnością ratunko
wą pogotowia i był organiza
torem wielu słynnych akcji.
Oppenheim przewędrował

1 2. 3 Tatrzańskie pocztówki Oppen
heima

całe Tatry, napisał przewod
nik narciarski, a podczas 
wędrówek — fotografował. 
Była to Jego wielka pasja. 
Zdjęcia Tatr znalazły się 
wśród zestawu fotogramów 
krajoznawczych, wysłanych 
w 1925 r. na Międzynarodo
wą Wystawę Turystyczną w 
Grenoble. Był to pierwszy 
krok w dziedzinie propagan
dy turystyki polskiej za grani
cą. Według ówczesnych re
cenzji „dział polski na te/ wy
stawie należał do najlep
szych działów zagrani 
cznych". Osobistym sukce
sem Oppenheima w dziedzi
nie fotografii stal się album 
przeznaczony dla Papieża 
Piusa XI.
W latach międzywojennych 
rozpowszechniły się kopie fo
tograficzne na pocztówkach, 
zwane fotowidokówkami. Od 
1930 r. Oppenheim miał w 
Zakopanem Wytwórnię Fo
tografii Tatrzańskich „Watra" 
i tu powstały jego pocztówki. 
Fotografia tatrzańska osiąg
nęła wówczas znaczne walo
ry artystyczne, szczególnie 
wyróżniały się pocztówki 
braci Zwolińskich, Henryka 
Schabenbecka i właśnie Op
penheima. Zdjęcia Oppen
heima wykorzystywano też 
do produkcji pocztówek me
todą poligraficzną. Żywą ak
cję wydawniczą podjęła Sek
cja Narciarska Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Ukazało się kilka serii pocz
tówek z reprodukcjami zdjęć 
Oppenheima, większość nie
stety na marnym papierze. 
Były to rotograwiury Drukarni 
Narodowej w Krakowie. Ory
ginalne fotowidokówki Op

penheima opatrzone są na 
odwrocie specjalną piecząt
ką. W swej pracowni fotogra
ficznej „Watra" Oppenheim 
zrealizował około 300 tema
tów artystycznych, zindywi
dualizowanych pod wzglę
dem tematyki i wyglądu foto- 
widokówek. Więcej tematów 
opracowali tylko Żwolińscy, 
ale działali dłużej.
Po wybuchu wojny Oppen
heim wyjechał z Zakopane
go. W czasie Powstania War
szawskiego był sanitariu
szem w szeregach AK. Zaraz 
po wojnie wrócił w Tatry, 
gdzie w styczniu 1946 r. zos
tał zamordowany. Zastrzeliło 
go dwóch młodych ludzi, a 
sprawa ta do dziś pozostała 
nie wyjaśniona. Józef Op
penheim pochowany jest na 
tzw. nowym cmentarzu w Za
kopanem. Zostały po nim 
zdjęcia i pocztówki, będące 
wzruszającą pamiątką czasu 
i miejsca oraz pamiątką po 
człowieku, który pokochał 
góry i ludzi.

Anna Klejzerowicz
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Pamiątki po królowej
Maria Leszczyńska (1703— 
1768), królowa Francji, córka 
króla Polski Stanisława Le
szczyńskiego i Katarzyny z 
Opalińskich, małżonka króla 
Francji Ludwika XV, odzna
czała się szeroką wiedzą i 
różnorodnymi zainteresowa
niami, sprawując mecenat 
nad wieloma dziedzinami 

kolekcjach we Francji, ale 
również w zbiorach polskich 
jest kilkanaście pamiątek, 
które dostały się do nich po
przez kolekcje prywatne 
gromadzone drogą zakupów 
lub darów. Przedmioty zwią
zane z osobą Marii Le
szczyńskiej zachowały się w 

Krakowie w zbiorach Czarto
ryskich, zakupione przez ich 
fundatorów. Są to: wachlarz 
ze skórki łabędziej malowa
nej gwaszem, kości słonio
wej i perłowca, ze sceną za
ślubin Marii Leszczyńskiej i 
Ludwika XV (autorstwa Tie- 
queta, z około 1725 r.); plakie
ta z szylkretu inkrustowanego 
srebrem, z wizerunkami Marii 
Leszczyńskiej i Ludwika XV, 
stanowiąca wierzch od taba

sztuki i nauki. Zamiłowanie 
do piękna odziedziczyła po 
ojcu. Interesowała się szcze
gólnie malarstwem, rzemios
łem artystycznym, muzyką, 
chętnie pozowała do portre
tów. Często zamawiała obra
zy o tematyce rodzajowej, re
ligijnej i pejzaże. Do ulubio
nych jej artystów należeli 
Maurice Quentin de la Tour, 
Jean Baptiste Van Loo, Carle 
Van Loo. Louis Toque, Jean 
Marc Nattier. Królowa po
święcała też czas na rozwija
nie własnej twórczości. Zaj
mowała się kolekcjoner
stwem, zbierając wyroby rze
miosła artystycznego, szcze
gólnie porcelanę, klejnoty, 
wachlarze, wyroby z laki.

Pod wpływem Marii Le
szczyńskiej urządzone zosta
ły jej apartamenty w pałacu w 
Wersalu i Fontainebleau. Kró
lowa wyposażyła je w przed
mioty wysokiej klasy artysty
cznej. Stan zbiorów Marii Le
szczyńskiej wykazuje inwen
tarz spisany po jej śmierci w 
1768 r. przez Louisa Pheli 
peaux comte de Saint-Flo 
rentin, ministra i sekretarza 
dworu królowej. Inwentarz in
formuje o zainteresowaniach, 
upodobaniach artystycz
nych, pobożności królowej i 
jej przywiązaniu do pamiątek 
z Polski. Po śmierci Marii 
zbiory uległy rozproszeniu, 
częściowo przekazane lega
tami testamentowymi. Znaj
dują się obecnie w różnych

1. Jean Marc Nattier — portret Marii 
Leszczyńskiej w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie

2. Aksamitny woreczek Marii Le
szczyńskiej z lat 1725—1768 w zbio
rach Biblioteki Kórnickiej

kierki lub puzderka, z około 
1730 r.; pudełko, zapewne na 
biżuterię, z tektury obszytej 
jedwabiem z haftem srebr
nym o motywie rombowym, 
oraz z haftem złotym, oba z 
pierwszej połowy XVIII w.: 
poduszeczka w kształcie 
serca, z jedwabiu ze srebr
nymi nićmi, z motywem kwia
tów, zawieszona na wstążce, 
z potowy XVIII w.; kuferek z 
drewna, pokryty czerwoną 
skórą tłoczoną w motywy de
koracyjne i tarcze herbowe 
Leszczyńskich i Bourbonów, 
z brązowymi okuciami, z 
pierwszej potowy XVIII w. i 
kilka innych przedmiotów.

Z kolei w skarbcu katedry na 
Wawelu znajduje się ornat z 
daru Marii Leszczyńskiej, ze 
srebrnej lamy pokrytej wielo
barwnym haftem płaskim o 
motywach waz i kwiatów, 
ofiarowany przez królową je
zuitom, a przez nich katedrze 
wawelskiej około połowy 
XVIII w. W Muzeum Narodo
wym w Warszawie przecho
wywany jest fragment tkani
ny sukni Leszczyńskiej 
(prawdopodobnie projektu 
Revela z Lyonu), z jedwabiu, 
tafty, ze wzorem festonów 
kwiatowych wykonanym z 
aksamitu. W Bibliotece Kór
nickiej znajduje się woreczek 
z aksamitu haftowany nicią 
srebrną i złotą, uzupełniony 
jedwabiem, atłasem i skórą, 
przeznaczony przez Le
szczyńską do zbierania skła
dek na ubogich w kościołach 
paryskich (około 1725— 
1768). Także w zbiorach 
klasztoru Jezuitów w Świętej 

Lipce przechowywany jest 
ornat pokryty wielobarwnym 
haftem płaskim o motywach 
wstęg i kwiatów, wykonany i 
ofiarowany przez Marię Le
szczyńską w 1723 r.

Pamiątki te są zabytkami rze
miosła artystycznego XVIII w. 
i jednocześnie przypomi
nają osobę Marii Leszczyń
skiej, Polki na tronie Francji.

Aldona Sołtysówna
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Aukcje: obrazy i pocztówki
Do tradycji należy organizo
wanie dużej liczby aukcji w 
końcu roku, co podyktowane 
jest możliwością nabycia 
dziel sztuki przez jednostki 

Wśród obrazów, poza dobrymi 
płótnami Teodora Axentowi- 
cza („Portret Cypriana Go
debskiego”), Wojciecha Wei
ssa („Dziewczynka z Brono- 

munta Waliszewskiego i 
nadal modnych Kossaków. 
Wszystkich było ponad pięć
dziesiąt; niektóre, nie sprze
dane na aukcji, można nabyć 

bieski”. Oferta aukcyjna obję
ła 47 obrazów oraz 34 wyro
by rzemiosła artystycznego. 
Zróżnicowanie cen spowo
dowało, że aukcja ta przesta
ła być elitarna; ceny ofero
wanych dzieł malarskich 
kształtowały się od 100 do 1 
miliona złotych. Najdroższe

budżetowe. Zmieniły się cza
sy, obecnie znacznie mniej 
kupują muzea, co nie zraziło 
organizatorów wyznaczają
cych te terminy aukcji. Op
rócz aukcji dzieł sztuki i ksią
żek po raz pierwszy w kraju 
odbyła się licytacja pocztó
wek.
13 grudnia 1992 r. odbyła się 
aukcja zorganizowana przez 
UNICUM w modnym hotelu 
„Sobieski”. Do sprzedaży 
przedstawiono zarówno przed
mioty rzemiosła artystyczne
go, jak i malarstwo. Kolekcję 
rzemiosła zdobiła wspaniała 
brylantowa brosza — frag
ment diademu Marii Pusłow- 
skiej. Inne przedmioty były 
tłem tego jubilerskiego cacka, 
wypada jednak wspomnieć 
choćby o secesyjnym wazo
nie sygnowanym „Daum Na
ncy” czy kaflach huculskich 
ze scenami figuralnymi. 

wic na krakowskiej skrzyni”) i 
oleju na tekturze Jacka Mal
czewskiego („Pastuszek i 
chimera"), nie było — moim 
zdaniem — ciekawych obiek
tów. Dużą atrakcją są jednak 
same spotkania kolekcjone
rów i jakżeż miła atmosfera 
aukcji.
Znacznie ciekawszą ofertę 
przedstawił Dom Aukcyjny 
REMPEX na XVIII aukcji w 
dniu 20 grudnia 1992 r. Ma
larstwo zdominowało swoją 
klasą dość przeciętne rze
miosło artystyczne. Ozdobą 
aukcji był obraz Władysława 
Ślewińskiego „Brzeg morza”, 
wystawiony za sumę 170 mi
lionów złotych. Obok niego 
widzieliśmy m.in. obrazy Ju
liana Fałata, kilka płócien 
Vlastimila Hofmana, Józefa 
Mehoffera, Józefa Rapackie
go, Władysława Skoczylasa, 
Leona Wyczółkowskiego, Zyg- 

w salonie przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. 
Zainteresowanych militaria
mi przyciągał miecz samu- 
rajski z XVII w., bowiem broń 
japońska cieszy się w Polsce 
coraz większym zaintereso
waniem, chociaż jej ceny są 
bardzo wysokie. Również i 
tym razem REMPEX przygo
tował cotygodniowe mini- 
aukcje biżuterii. Rozrzut cen 
na precjoza był ogromny: od 
kilkudziesięciu tysięcy do 
kilkudziesięciu milionów zło
tych. To duża zaleta aukcji, 
gdy na nabycie przedmiotu 
pozwolić sobie może każdy 
uczestnik licytacji.
Również 20 grudnia 1992 r. 
odbyła się długo oczekiwana 
druga część licytacji kolekcji 
Art-B. Ponownie organizato
rem był Dom Aukcyjny 
AGRA, a miejscem aukcji, 
tak jak uprzednio, hotel „So- 

były prace Olgi Boznańskiej, 
Jacka Malczewskiego, Alfre
da Wierusz-Kowalskiego, Jó
zefa Brandta, Józefa Szer- 
mentowskiego, Stanisława 
Bohusz-Siestrzeńcewicza, Ale
ksandra Świeszewskiego 
oraz Meli Muter (Melanii Mu- 
termilch). Poniżej najwyższej 
ceny wystawione zostały 
płótna Wacława Taranczew- 
skiego, Franciszka Źmurko, 
Władysława Czachórskiego, 
Eugeniusza Eibischa, Woj
ciecha Kossaka, Zofii Stry- 
jeńskiej, Leona Wyczółkow
skiego, Ignacego Witkiewi
cza, Konrada Krzyżanow
skiego, Józefa Pankiewicza, 
Józefa Mehoffera i innych 
godnych przedstawicieli na
szego malarstwa. Oferta 
rzemiosła artystycznego była 
mniej imponująca. Jak w 
każdej z odbytych aukcji, wy
stępowały srebrne paterki,
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1. Obraz Wojciecha Weissa „Dzie
wczynka z Bronowie na krakowskiej 
skrzyni"
2. Salon aukcyjny firmy REMPEX

3. Talerze: Drezno i Potschapel, wa
zy Sitzendorf (XIX i XX w.)
4. Nieznany malarz niemiecki. „Dzieci 
bawiące się z barankiem" (koniec XIX w.)

imbryki i poszukiwane srebr
ne cukiernice; najwyżej wy
cenionym eksponatem byta 
para świeczników o wadze 
6,5 kg, w cenie 40 milionów 
złotych.
Przy ogólnej stagnacji w 
handlu dziełami sztuki pew
nym zainteresowaniem cie
szą się przedmioty użytkowe, 
jak: srebrne tace, cukiernice, 
lichtarze i różnego rodzaju 
patery. Przedmioty bardzo 
wysokiej klasy nadal są po
szukiwane, znikoma ich licz
ba na rynku sztuki powoduje, 
że popyt przekracza podaż. 
W stosunku do roku ubiegłe
go daje się zauważyć zmniej
szone zainteresowanie dzie
łami sztuki, pomimo znacznej 
zniżki cen. Wcześniej zaob
serwowany obniżony popyt 
na dzieła sztuki na zachodzie 
Europy powoli znajduje odbi
cie w naszym kraju.
Antykwariaty książkowe oraz 
aukcje książek i grafiki, które 
odbyły się w 1992 r„ są mia
rodajnym wykładnikiem pra
wie całkowitego braku zain
teresowania starodrukami 
polskimi i obcymi. Niewielką 
ich liczbę nabywają cudzo
ziemcy, lecz tylko znajdujące 
się w bardzo dobrym stanie; 
muszą to być także książki 
ilustrowane. W porównaniu z 
latami ubiegłymi spadło zain
teresowanie książką okresu 

międzywojennego. Zalegają 
antykwariaty jeszcze nie
dawno poszukiwane publika
cje związane z osobą Mar
szałka Piłsudskiego — to wy
nik przesytu, spowodowany 
niezupełnie trafnym doborem 
reprintów. Ta sama sytuacja 
daje się zaobserwować w 
tematyce wojskowej doty
czącej okresu walk o niepod
ległość i drugiej wojny świa
towej. Poszukiwane są w dal
szym ciągu stare wydaw
nictwa kartograficzne oraz 
książka ilustrowana oryginal
nymi grafikami.
W końcu listopada ub. roku 
odbyła się w Warszawie 
pierwsza ogólnopolska auk
cja pocztówek. Wywołała 
stosunkowo duże zaintere
sowanie kolekcjonerów. Wy
soko licytowane były pocz
tówki przedstawiające miasta 
polskie, karty secesyjne bę
dące świadectwem epoki 
oraz wykonane technikami 
graficznymi. Wszystkie syg
nowane przez Mele Koehler i 
Raphaela Kirchnera znalazły 
nabywców. Całkowity brak 
zainteresowania dotyczył po
cztówek z malarstwem pol
skim i obcym. Uzyskane ce
ny nie są żadnym wykładni
kiem, ponieważ była to pier
wsza aukcja tego typu.

Zbigniew 
Dunin-Wilczyński

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie 

■

WPŁACAJĄCY
| imię_____________________________

nazwisko
I kod poczt.

adres

I ----------------------------
na rachunek

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

| 1586-77578-136

, stempel podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
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słownie ~

 

WPŁACAJĄCY
imię--------------------------------------------------
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kod poczt.
adres
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AMOS Warszawa
ul. Szenwalda 1
PKO VIII O/W-wa
1586-77578-136
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podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
słownie ~

 

WPŁACAJĄCY
imię--------------------------------------------------
nazwisko
kod poczt.
adres
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ROZMAITOŚCI

Ruina
Widok jest niesamowity: dogory
wająca ruina, wewnątrz walające 
się szczątki ludzkich kości. A 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu byt 
to zabytkowy kościół ewangelic
ki. Budowla pochodzi z pierwszej 
połowy XVII w„ zbudowana w sty
lu barokowym, choć wzmianki o 
kościele ewangelickim w tym 

miejscu występowały już dużo 
wcześniej. Z późniejszego okre
su pochodzi wieża dobudowana 
w 1818 r. Kościół jest murowany 
z kamienia i cegły na planie pro
stokąta. Mało kto wie, że Jeziory 
Dolne (w woj. zielonogórskim) 
oraz okoliczne wsie były włas
nością rodziny von Maxen. Von 
Maxen (szambelanowie kró
lewscy na dworze Augusta II 
Mocnego i Augusta III w War
szawie) byli również murgrabiami

Porno w stylu retro
Jak się okazuje, od 1924 r. 
Agencja Wydawnictw Zagrani
cznych „Sztuka Paryska” z sie
dzibą w Zakopanem na Krupów
kach rozprowadzała co miesiąc 
albumy Piękność ciała kobiece
go (cena albumu zł 5.60) z „coraz 
to piękniejszemi aktami kobie- 
cemi", jak głosi reklama zamie- 

niezły komplet do chowania w 
szufladach przez naszych dziad
ków i pradziadków!
Agencja ta nie poprzestawała na 
rozpowszechnianiu albumów „po
rno". Sprowadzała także inne za
graniczne wydawnictwa, np. Al
bumy mitologiczne z „najdosko- 
nalszemi reprodukcjami z dzie-

P1ĘKNOŚĆ CIAŁA KOBIECEGO
K.'ZDi ALBUM Z'.WILKA «O NOWYC" 
I NiEWYDANYCH DOTYCHCZAS AKT0V 
PIĘKNOŚCI KOBIECYCH O WYSOKIM Ptl 

ZIOMIH ARTYSTYCZNYM.
ALBUMY TE l KAZCJĄ SIĘ < ■' MIESIĄC 
Z CORAZ TO PIĘKNIEJSZEMI AKTAMI 

KOBILCHMŁ

CENA ALBUMU ZŁ. 5 60.

AGENCJA WYDAWNICTW ZAGRANIC NYCU

„SZTUKA PARYSKA", ZAKOPANE, KRUPÓWKI
KONTO P K. O. 149.745.

1.2. Wnętrze kościoła w Jeziorach 
Dolnych (1) i porozbijane trumny ro
dziny von Maxen (2)

(zdjęcia: Wojciech Nawrot)

na służbie Promniców, właści- 
cieli Żar. To m.in. Gottlieb von 
Maxen przyczynił się do tego, że 
w zamku żarskim przez pewien 
czas gościł wielki kompozytor 
niemiecki George Philipp Tele
mann (1681-1767), swego cza
su konkurent J.S. Bacha; spra
wował tu funkcję kapelmistrza 
dworskiego. Teraz szczątki 
właśnie tej rodziny pogrzebane 
są w ruinach ich kościoła.

Wojciech Nawrot 

szczona w ulotce. Byty to zdjęcia 
„najpiękniejszych aktorek i tan
cerek Paryża", oczywiście mniej 
lub bardziej rozebranych. Agen
cja polecała także pojedyncze 
fotografie z albumów w forma
tach 10x17 (zł 2.50) i 16x22 cm 
(zł 4). Mógł je zamówić każdy 
według numerów, a było z czego 
wybierać, bowiem każdy album 
zawierał 80 zdjęć. W ciągu roku 
ukazywało się ich więc 960, czyli

Ulotka reklamująca książki z „różowej 
serii" (1925 r.)

(lot. Jacek Marczuk)

dżiny mitologii arcydzieł sztuki 
mistrzów wszechczasów".
Warto czasem przeglądać sta
re papiery, jak zrobił to w tym 
wypadku p. Michał Urbanowski 
— zawsze znajdzie się coś, co 
można pokazać naszym Czytel
nikom! (as)

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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Kupuj swojemu dziecku

miesięcznik dziewcząt i chłopców
Pismo o 75-letniej tradycji, znakomity magazyn dla 
uczniów szkół podstawowych!

Młodzi Czytelnicy znajdą w nim m.in.:
• reportaże z kraju i ze świata, artykuły przybliżają

ce historię i sztukę, porady psychologa;
• wywiady z ciekawymi ludźmi, opowiadania, wier

sze, porady językowe;
• ciekawostki naukowo-techniczne (wieści o no

wych wynalazkach i rozwiązaniach ekologi
cznych), przyrodnicze, krajoznawcze i muzyczne;

• humor, zagadki i konkursy.

Warunki prenumeraty „Płomyczka"
Cena 1 egz. — 7 500 zł. Wpłata na minimum 3 kolej
ne numery dokonana do 10 dnia każdego miesiąca 
spowoduje dostarczenie pisma już w następnym 
miesiącu. Pieniądze należy wpłacać na konto; 
AMOŚ PKO VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136 
lub pod adresem: AMOS, 01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1.

Tanie, rzetelne reklamy 
w „Spotkaniach z Zabytkami”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó
wienia przez redakcję należy wpłacić 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 — 5 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
—- 1/8 kolumny wewnętrznej — 625 000 zł
— 1/16 kolumny wewnętrznej — 312 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV) — 

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

klamy 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 jedno słowo, 2500 zł 
— za 1 słowo w ramce.

III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ce
ny od 3 do 10 min zł (według indywidualnego uz
godnienia). W ceny ogłoszeń wkalkulowane są 
prace redakcyjne, techniczne i opracowania grafi
czne.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 14 000 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. 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136 (na załączonym na s. 45 
przekazie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenume
rata zagraniczna jest o 100 droższa. Firma AMOS nie pobie
ra dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za
bytkami" można nabywać w Wydawnictwach ÓDZ (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w poniedziałki, 
środy, piątki w godz. 9.00—14.00 (tel. 26-93-57), w Firmie 
AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52), w 
„Księgarni Artystycznej" (Warszawa, ul. Mazowiecka 11a. I 
p.) w godz. 11.00—19.00 oraz w Księgarni Naukowej im. Bo
lesława Prusa (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7) w 
godz. 10.00-19.00.
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami" prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera. Rynek 20
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1. Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa im. ks. J. K. Kluka, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHEŁM: Okręgowe, ul. Lubelska 57
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZęSTOCHÓWA: Antykwarnia „Niezależna", ul. Kopernika 4 
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK. Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w Szczaw

nicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
Staszewskie Towarzystwo kulturalne, ul. Jana Pawła II 
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25

Narodowe, Al. Jerozolimskie 3
Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 (Ar

senał)
Techniki NOT, Pałac Kultury, Al. Jerozolimskie 

WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5

Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻARNOWIEC: Marii Konopnickiej, Jedlicze 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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MEBLE ZABYTKOWE
VIII. Meble empirowe

S
tyl empire, wywodzący się z klasycyzmu, ok
reślony jest historycznie datami 1799—1815, 
ale oddziaływał jeszcze przez ponad dziesięć 
lat po restauracji Burbonów. Rozkwitł w czasie ce
sarstwa Napoleona I i miał w pewien sposób pod
kreślać przepych ideałów imperatora. Twórcami stylu 

empirowego byli architekci francuscy Charles Per- 
cier i Pierre Fontaine. Wkrótce styl ten stał się modą 
międzynarodową, modą arystokracji, a potem i mie
szczaństwa.
Empire charakteryzowały rozmach, patos, logika i 
symetria. Wnętrze empirowe było spokojne i regu
larne, urządzone precyzyjnie, w sposób dokładnie 
przemyślany. Surowość pomieszczeń łagodziły tka
niny, którymi obite były ściany.
Do wykonania mebli stosowano elementy architektu
ry antycznej. Masywny korpus szaf nadawał im wyg
ląd greckich świątyń. Ich surową budowę architek
toniczną podkreślały duże fornirowane płaszczyzny, 
natomiast szafy zdobione były kariatydami czy ko
lumnami z głowicami z brązu, pilastrami, konsolami, 
gzymsami. Styl empirowy wytworzył wiele nowych 
form szaf: wieloczęściowe szafy na książki z kratow
nicą, oszklone szafy na naczynia porcelanowe, wąskie 
szafy do przechowywania naczyń stołowych (ser- 
wantki), okrągłe kredensy do przechowywania porce
lany.
Do budowy krzeseł używano również rzymskich 
form architektonicznych; pojawiły się tu sfinksy, 
hermy (zwężające się ku dołowi filary zwieńczone 
popiersiami), gryfy i lwie łapy. Delikatna, wygięta 
forma krzeseł została dostosowana do ciała. Zdobiące 
krzesła elementy snycerki były złocone.
W stołach pojawiły się mechanizmy, które pozwala
ły zmieniać ich formy i rozmiary, co umożliwiało 
pełnienie przez nie dodatkowych funkcji. Nogi sto
łów naśladowały antyczne kolumny i filary lub nogi 
rzymskich stołów marmurowych i wykonane były w 
formie herm z postaciami lwów. Krawędzie stołów 
ozdabiane były reliefowymi fryzami. Charakterysty
czne dla okresu empire były powstałe wówczas duże, 
okrągłe stoły, małe, okrągłe stoliki na jednej nodze 
(gueridoń), toaletki i masywne, cylindryczne nocne 
stoliki (somnó), które stawiano po dwa symetrycznie 
u wezgłowia łoża.
Monumentalne łoża budowano w formie rzymskich 
sarkofagów lub łodzi. Stawiano je na postumentach, 
osłaniano wysokimi baldachimami. Boki łoży miały 
esowatą linię łabędziej szyi, natomiast boki leżanek 
— formę rogu obfitości. Styl empirowy wykształcił 
nowy typ leżanki — rekamierę: krótką, gondolowatą 
sofę o delikatnych liniach i końcach w kształcie łabę
dziej szyi. Nazwa rekamiera pochodzi od nazwiska 
pani Recamier, francuskiej arystokratki, która została 
przedstawiona na obrazie pędzla Francoisa Gerarda 
w pozie półleżącej na takiej właśnie sofie.

W okresie empire miejsce mniej używanych komód 
zajęły niskie, dwudrzwiowe kredensy z marmuro
wymi płytami. Nadal bardzo popularne były sekrete
ry, ale już całkowicie zamknięte, z podnoszonym bla
tem, wnękami i szufladami.
Piece przyjęły formę antycznych nagrobków, umy
walki — antycznego ołtarza ofiarnego lub liry. For
tepiany konstruowano w kształcie piramidy lub obe
lisku. Nowością, charakterystyczną właśnie dla em
pire, były stojące lustra (psyche} z przechyloną pła
szczyzną zwierciadła i kolumnami po obu stronach.
Meble empirowe były bardziej zwarte, zamknięte, 
masywniejsze niż meble w poprzednich epokach, a 
także bardziej jednolite — antyczne wzory stosowano 
w wystroju wnętrz, meblarstwie, obiciach, a także 
draperii zasłon. Meble, początkowo mobilne, z cza
sem stawały się prawie nieruchome; ich nogi łączono 
płytami, przez co były niemal przywiązane do miejs
ca. Do fornirowania używano najczęściej czerwona
wego mahoniu i czarnego hebanu. Chętnie sięgano 
też po jasne drewno: cytrynę, czereśnię, klon, jesion. 
Austriackie i niemieckie odmiany empiru pozostawa
ły pod wpływem francuskiego. Meble były jednak 
konstruowane prościej, nie miały też wielu ozdób. 
Mieszczańska odmiana empiru rozwinęła się tam pó
źniej.
Podobny do francuskiego empiru kierunek powstał 
również w Anglii. Tendencje tego stylu obecne były 
w pracach braci Adam, projektach Sheratona, Shea- 
rera i Thomasa Hope’a. Angielski empire — to meble 
delikatniejsze i bardziej oszczędne w detalu niż fran
cuskie.
W okresie empiru nastąpił też silny rozwój stolarstwa 
meblowego w Ameryce. Wytwarzane z litego drewna 
meble zdobiono snycerką. Jednak wkrótce kierunek 
ten zanikł, ustępując wskrzeszonemu francuskiemu 
rokoko.
Na uwagę zasługiwał empire rosyjski. Wydarzenia 
przełomu XVIII i XIX w. podziałały w Rosji inspi
rująco na sztukę. Rosyjscy artyści (Stassow, Rossi) 
projektowali meble empirowe, które wykonywano z 
egzotycznych odmian drewna, często malowano na 
biało i zdobiono złoconymi ornamentami. Rosyjski 
empire wytworzył też odmianę przeznaczoną dla bo
gatych mieszczan i właścicieli ziemskich. Rustykalne, 
dekoracyjne rosyjskie meble empirowe do dziś mo
żna oglądać w Ermitażu.
Empire — styl będący ucieleśnieniem cesarstwa Na
poleona, został zniesiony po wojnach wyzwoleńczych, 
kiedy tak silna stała się nienawiść do wszystkiego, co 
napoleońskie. Jednak wpływy empire okazały się na 
tyle silne, że przez długi czas inspirowały bieder
meier, a nawet funkcjonowały samodzielnie, wywie
rając wpływ na sztukę do końca XIX w. (a)
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1. Leżanka z rzeźbionymi or
łami, Francja
2. Angielski fotel gondolowy, 
proj. Thomas Hope
3. Mała szafa na naczynia, 
Anglia
4. Fotel o greckiej formie, wy
rób rosyjski

5. Duży stół na słupowych no
gach, Francja
6. Stół z trójkątną podporą 
kandelabrową
7. Berżera, ok. 1820, Wiedeń
8. Sofa i stół, wyrób niemiecki
9. Angielski tapczan z cylind
rycznymi poduszkami, proj. 
Thomas Hope

10. Szafa biblioteczna, ok. 1800, 
Wiedeń
11. Fotel z bogatą brązową de
koracją, Francja
12. Sekretarzyk, Francja

(rys. Bogdan Michalak, wg G. 
Kaesz, „Meble stylowe”, Ossoli
neum, Wrocław 1990)



Biskupińskie 
impresje
Tajemniczo i groźnie wygląda osada o za
chodzie słońca (1), w nocy (2) i wczesnym 
rankiem (3) — tak widzieli ją zapewne lu
dzie mieszkający tu 2,5 tysiąca lat temu. 
Dopiero w pełnym słońcu zdajemy sobie 
sprawę, że jesteśmy na terenie archeologi
cznego rezerwatu w Biskupinie (4), który 
można dziś opłynąć takim stateczkiem (5).

(zdjęcia: Wiesław M. Zieliński)


