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KOMENTARZ

Od redakcji
Czy ktoś mógłby przypuścić, że tak zwa
ne strachy na wróble mają wartości za
bytkowe, sezonowe, ale jednak zabytko
we? Taka jest myśl przewodnia artykułu 
na s. 34. Wędrując po kraju możemy na
potkać różne dziwne zjawiska (trzeba je 
tylko umieć dostrzec!), jak np. umie
szczoną w kościelnym murze ludzką 
czaszkę (s. 42) lub gigantyczne krzyże na 
cmentarzach (s. 28). W czasie tych węd
rówek zwrócimy także uwagę na różne 
zabytkowe obiekty, których renowacja 
została w ostatnich latach nagle przer
wana (s. 6).
Głównym fotograficznym akcentem 
numeru — w związku z wpisaniem na Li
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
— jest niezwykle fotogeniczny o różnych 
porach Zamość (okł. I i IV, s. 42). Zwra
camy jeszcze uwagę na litewskie gniazdo 
rodzinne (s. 14), które w zrekonstruowa
nych wspomnieniach autora urasta do 
symbolu niezniszczalnej tradycji. Trzeci 
raz ukazujemy dobra utracone, tym ra
zem także bezpowrotnie (s. 19). Na s. 31 
zamieszczamy drugą zagadkę dla Czy
telników, a na s. 42 — pierwszą listę na
grodzonych prenumeratorów.
Zapowiadamy tematy, które będą oma
wiane w najbliższych miesiącach. W na
stępnym numerze przeczytamy m.in. in
teresujący artykuł o Kodeksie Behema z 
cyklu Z warsztatu historyka sztuki, obej
rzymy wspólnie gdański Dwór Artusa po 
pracach konserwatorskich i prześledzi
my poszukiwania nieznanego polskiego 
artysty. Już trzeci raz będziemy publi
kować katalog strat dóbr kultury w dzia
le „Dobra utracone”, gdzie znajdzie się 
także artykuł o kolejnym pożarze drew
nianego kościoła. W przygotowaniu są 
artykuły o zabytkach Białostocczyzny 
(m.in. o Tykocinie), zajmować się bę
dziemy także zabytkami Pomorza Za
chodniego i Szczecina, setną rocznicą 
śmierci Jana Matejki oraz sensacyjnymi 
odkryciami archeologicznymi.

IT ubiegłym roku cudzoziemcy zakupili w Polsce 
około 600 ha ziemi, głównie w województwie war
szawskim i wrocławskim. Byli to przede wszystkim 
obywatele Niemiec, Szwecji i Austrii. W myśl usta
wy z 1920 (sic!) r. zgodę na tego rodzaju zakupy 
wydaje minister spraw wewnętrznych. Stąd biorą się 
pewne obostrzenia, a nawet — zdaniem cudzoziem
ców — dyskryminacja potencjalnych kupców z za
granicy. Dochodzi jeszcze niechęć niektórych orga
nizacji politycznych w stosunku do tego rodzaju 
transakcji, przede wszystkim tych zawieranych z 
Niemcami, które określane bywają jako próby „ nie
mieckiej ekspansji”. Jest faktem zrozumiałym, wy
nikającym z procesów dziejowych na naszych zie
miach, że o odzyskanie dawnych rodowych posiad
łości stara się najwięcej Niemców. Faktem jest rów
nież, że niedługo znajdziemy się w Europejskiej 
Wspólnocie Gospodarczej, gdzie nie ma żadnych 
ograniczeń w obrocie nieruchomościami. I co wtedy?!

Cudzoziemcy starają się omijać prawo. Metody są 
różne: przez podstawianie Polaków do roli kupców 
lub przez zakładanie międzynarodowych fundacji. 
W Krokowej koło Pucka działa już polsko-niemiec
ka fundacja p.n. „Europejskie Spotkania-Ka- 
szubskie Centrum Kultury”, której założycielem jest 
hr. Albert — potomek rodziny von Krockow osiadłej 
tu od XIII w. (przebudowany w pałac zamek z 
XIV w.). W Krzyżowej na Dolnym Śląsku (posiad
łość rodu von Mołtke) wspólnymi siłami odbudowy
wany jest zamek, w którym ma powstać Centrum 
Spotkań Młodzieży z Polski i Niemiec. Organizo
wana jest Fundacja Sztynorcka, na rzecz której wła
dze Węgrowa przekazały pałac i park (zob. s. 28). 
Fakty te świadczą, że w tym zakresie konieczna jest 
jak najszybsza regulacja prawna.

Nie wydaje nam się, aby zakupy ziemi i obiektów 
zabytkowych przez cudzoziemców godziły w polską 
rację stanu. Owe 600 ha ziemi zakupione w 1992 r. 
— to wobec ponad 300 tysięcy km2 powierzchni kra
ju stanowi niecałe 2%. I choć od trzech lat tvidoczna 
jest tendencja wzrostowa zakupów, to należy przy
puszczać, że proces ten w pewnym momencie ustanie 
samoistnie. Natomiast dla ochrony zabytków nie
zwykle istotne będzie uratowanie przez dawnych 
właścicieli lub ich fundacje wysokiej klasy obiektów 
przed ostateczną zagładą, której własnymi siłami 
zapobiec nie byliśmy i nie będziemy w stanie. Tran
sakcje te należy więc oceniać także z punktu widze
nia zabytków.



W lutowym numerze „Spotkań 
z Zabytkami” (nr 2, 1993) opublikowaliś

my artykuł prof. Tadeusza
S. Jaroszewskiego pt. „Vicenza — miasto 

Palladia”. Głównym bohaterem tego 
artykułu był Andrea Palladio (1508—1580), 

wybitny architekt włoski dojrzałego 
renesansu. Poniżej rozpoczynamy druk 

pięcioodcinkowej pracy tego samego 
autora o oddziaływaniu twórczości 

wielkiego mistrza z Vicenzy 
na architekturę polską.

Tadeusz Stefan Jaroszewski

Palladio 
i Polska

O
 związkach architektury polskiej z 

twórczością Palladia pisano już bar
dzo dużo. Badający je historycy ar
chitektury zajmowali się głównie 

drugą połową XVIII w., kiedy zainteresowanie 
dziełami wielkiego mistrza z Vicenzy było w 
Polsce największe. Obok zagadnienia popular
ności samego traktatu I Quattro Libri delTArchi- 
tettura najbardziej interesowało badaczy zjawi
sko oddziaływania na architekturę polską tego 
czasu niektórych dzieł Palladia, stanowiących 
wzorce dla wielu środowisk artystycznych Euro
py w XVIII w. Charakter takich wzorców miały 
niewątpliwie fasady weneckich kościołów Palla
dia, zwłaszcza San Giorgio Maggiore i II Reden- 
tore oraz Villa Almerico-Capra zwana „La Ro
tonda” pod Vicenzą. Trochę innego rodzaju 
wzorzec stanowiła koncepcja willi palladiańskiej 
polegająca na połączeniu korpusu głównego z 
zabudowaniami gospodarczymi przez ćwierćko- 
liste galerie lub podobna konstrukcja z zastoso
waniem galerii prostych albo załamanych pod 
kątem prostym. Prześledzenie tych kilku wzor
ców Palladia pozwoliło na określenie niepośled
niej roli i znaczenia twórczości wielkiego mistrza 
z Vicenzy w kształtowaniu oblicza architektury 
polskiej drugiej połowy XVIII w.

W niniejszym studium pragnę zrekapitulować 
wszystko to, co wiadomo o związkach sztuki Pal
ladia z polską architekturą klasycystyczną, chcę 
również przypomnieć sporadyczne oddziaływa
nie tej sztuki na architektów działających w 
Polsce w okresie wcześniejszym, tj. w XVII w. 
oraz w okresie późniejszym, tj. po 1830 r., kie
dy nurt klasycystyczny stracił już swą dominują
cą rolę. Na koniec przypomnę związki twórczoś
ci Palladia z nurtem klasycyzmu akademickiego 
rozkwitłym w Polsce zaraz po pierwszej wojnie 
światowej.

Recepcja Palladia w Polsce w XVIII w.
Mamy podstawy przypuszczać, że traktat Palla
dia I Quattro Libri delTArchitettura (Cztery 
Księgi o Architekturze) wydany w Wenecji w 
1570 r. był w Polsce znany już u schyłku XVI w. 
Jednak z bezpośrednim oddziaływaniem jego 
sztuki mamy do czynienia dopiero po 1600 r. Chy
ba pierwszym wyraźnym śladem kontaktów śro
dowiska polskiego z kręgiem Palladia jest znany 
projekt Vincenza Scamozziego zamku w Zbara
żu, powstały zapewne około 1612 r. na zamówie
nie księcia Krzysztofa Zbaraskiego, koniuszego 
koronnego. Scamozzi (uważany za kontynuatora
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1 Vincenzo Scamozzi project zamku w Zbarażu z ok 1612 r
2 3.4 Pałac Ossolińskich w Warszawie sprzed 1642 r. rekonstrukcja, widok 
ogólny (2). plan parteru (3) i pierwszego piętra (4)

Palladia) zamieścił ten projekt w swym traktacie 
Idea della Architettura Universale (Idea Architek
tury Powszechnej), wydanym w Wenecji w 1615 r. 
Silnie klasycyzująca architektura proponowa
na przez Scamozziego nie doczekała się, niestety, 
realizacji i pozostała na papierze, a zamek w 
Zbarażu wzniesiono w latach 1627—1631 wed
ług zupełnie innego projektu z inicjatywy księcia 
Jerzego Zbaraskiego, brata Krzysztofa. Profesor 
Adam Miłobędzki ustalił jednak, że nie znanemu 
twórcy tego zamku znany był na pewno projekt 
Scamozziego.

O bezpośrednich wpływach sztuki Palladia na 
architekturę polską XVII w. świadczy pałac 
kanclerza Jerzego Ossolińskiego w Warszawie, 
wzniesiony przed 1642 r., nawiązujący do palla- 
diańskiej bazyliki w Vicenzy. Oba te przykłady

są jednak zjawiskami odosobnionymi. Próbowa
no wprawdzie dopatrywać się oddziaływania 
traktatu Palladia na rozplanowanie niektórych 
pałaców, a nawet dworów wiejskich należących 
do średniozamożnej szlachty, zarówno murowa
nych, jak i drewnianych, lecz architektura polska 
tego czasu nie miała antycznego zabarwienia, tak 
znamiennego dla Palladia i jego kontynuatorów. 
Adam Miłobędzki udowodnił, że przypisywany 
Łukaszowi Opalińskiemu, marszałkowi nadwor
nemu koronnemu, traktat Krótka nauka budow- 
nicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i 
zwyczaju polskiego, wydany w Krakowie w 1659 r., 
oparty jest na traktatach Palladia i Scamoz
ziego. Nie znamy, niestety, części ilustracyjnej 
traktatu polskiego. Miłobędzki we wstępie i w 
komentarzu do tego dzieła wykazał wpływ obu 
teoretyków włoskich na schematy programów 
budowlanych polskiej szlachty.

Zabarwienie antyczne pojawiło się dopiero w 
twórczości Tylmana z Gameren, jednego z naj
wybitniejszych architektów działających w Pols
ce w XVII w., reprezentującego silnie klasycyzu-
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5. Ratusz w Amsterdamie rozpo 
częty w 1648 r. wg projektu Ja
coba van Campena (obecnie pa
łac królewski)

6. Elewacja frontowa domu Joa- 
na Poppena w Amsterdamie 
wzniesionego w 1642 r. wg pro
jektu Philipa Vingboonsa

7. Villa Trento-Carli w Costozza 
di Longare koto Vicenzy wznie
siona ok. 1645 r„ przypisywana 
Antonio Pizzocaro

jący nurt dojrzałego baroku. Tylman urodzony 
w 1632 r. w Gameren koło Utrechtu poznał w 
czasie swej młodości rodzinną Holandię i Niem
cy, był również we Włoszech. Wiemy, że w 
1660 r. mieszkał w Wenecji. Do Polski przybył 
przed 1664 r. i rozwinął tu ożywioną działalność 
architektoniczną, którą prowadził do śmierci 
(1706 r.); był również malarzem.

Punktem wyjścia dla „stylu” Tylmana van Ga
meren był z pewnością silnie klasycyzujący nurt 
architektury holenderskiej XVII w., reprezen
towany przez twórczość Jacoba van Campena, 
Pietera Posta i Philipa Vingboonsa. W twórczoś
ci Tylmana odnajdujemy tę samą jasność planów 
i zamiłowanie do wielkich porządków architek
tonicznych. We Włoszech Tylman zetknął się z 
dziełami samego Palladia i z dziełami jego kon
tynuatorów. Spośród architektów włoskich dzia
łających współcześnie chyba najbliższy był mu 
Antonio Pizzocaro. Przybywszy do Polski Tyl
man łączył umiejętnie formy antyczne z archi
tekturą opartą na tradycji miejscowej. Palladio 
był dla niego autorytetem jako najwybitniejszy 
ówczesny znawca antyku. Wzorując się na dzie
łach mistrza z Vicenzy, Tylman chciał tą drogą 
naśladować architekturę antyczną. Z dzieł Palla-
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8. Elewacja frontowa pałacu Krasiń
skich w Warszawie rozpoczętego po 
1677 r. i ukończonego ok. 1700 r, wg 
projektu Tylmana z Gameren

9. Pałac Gnińskich w Warszawie 
wzniesiony po 1681 r. wg projektu 
Tylmana z Gameren (po rekonstrukcji 
M. Kuzmy)

(zdjęcia: 1 — Jacek Borowik. 
8—9 — Witalis Wolny)

*■

9

8

dia przejmował i rozwijał najchętniej te motywy, 
które miały antyczną genealogię; należy tu 
przede wszystkim wymienić motyw frontu świą
tyni antycznej często spleciony z motywem ha
ku triumfalnego. Z dzieł Palladia zaczerpnął 
Tylman m.in. pomysł quasi-antycznego ukształ
towania westybulu pałacu Krasińskich w War
szawie, pomyślanego jako atrium domu rzym
skiego.

Nie tylko traktat Palladia był lekturą Tylmana. 
Architekt ten był również doskonale zoriento
wany w osiągnięciach współczesnej mu architek
tury francuskiej, miał poza tym rozległe humani
styczne wykształcenie, oparte na lekturze auto

rów starożytnych. Niemniej jednak wyraźne an
tyczne zabarwienie niektórych jego dzieł, m.in. 
pałacu Krasińskich i pałacu Gnińskich w War
szawie, jest przede wszystkim rezultatem oddzia
ływania architektury Palladia i jego kontynuato
rów. Nie popełnimy chyba błędu, jeśli wyróżni- 
my dwa źródła swoistego palladianizmu Tylma
na: włoskie i holenderskie, oba bardzo istotne dla 
jego osobowości artystycznej. Po śmierci Tyl
mana nurt klasycyzującego baroku w architektu
rze polskiej znacznie osłabł. Zainteresowanie ar
chitekturą Palladia pojawi się w Polsce znowu w 
drugiej połowie XVIII w.

Tadeusz S. Jaroszewski
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Roman Postek

W zawieszeniu

Będzie tu mowa o kilku zespołach 
pałacowo-parkowych z terenu 

województwa siedleckiego, które 
przetrwały okres wojny, nie najlepiej 

zniosły okres użytkowania powojennego, 
w związku z czym poddane zostały pracom 

remontowym. Niestety, z braku funduszy 
prace te musiały zostać przerwane.

P
rawie połowa pałaców województwa sied
leckiego uległa całkowitemu zniszczeniu 
lub znacznej dewastacji po drugiej wojnie 
światowej na skutek wandalizmu i za
niedbań kolejnych użytkowników, którzy zastąpili 

prawowitych właścicieli. Niektóre z dawnych rezy
dencji miały więcej szczęścia i po okresie prowadzo
nej bezkarnie destrukcji poddane zostały renowacji. 
Szczęście to okazało się jednak niepełne, gdyż prace 
remontowe przerwano.
Przykładem takiej sytuacji mogą być świetne niegdyś 
zespoły pałacowo-parkowe z okolic Siedlec: Sterdyń, 
Patrykozy, Turna, Mordy. Najstarszy z nich — pałac 
w Sterdyni powstał w końcu XVII w., kiedy Jerzy 
Ossoliński (herbu Topór), syn Zbigniewa i Barbary z 
Iwanowskich (herbu Łodzią) wybudował pierwszą, 
barokową rezydencję wzniesioną na planie zbliżo
nym do kwadratu, jednopiętrową z ryzalitami w ele
wacji frontowej i ogrodowej, okazałą klatką schodową 
i piano nobile — kondygnacją z pomieszczeniami 
reprezentacyjnymi. W latach 1797—1806 budowla 
została przebudowana według projektu słynnego ar
chitekta Jakuba Kubickiego, który dodał boniowanie 
na parterze, portyk z balkonem wspartym na doryc- 
kich kolumnach, zaś nad ryzalitami umieścił wysoki 
belweder z półkolistymi ażurami od frontu i ogrodu. 
Uporządkowany został także teren przed pałacem 
przez dobudowanie ćwierćkolistych oficyn połączo
nych z korpusem głównym murkami zamykającymi 
dziedziniec. Wnętrza autorstwa malarza Adama 
Byczkowskiego, ucznia znakomitego Vincenza Bren- 
ny, otrzymały bogate polichromie nawiązujące do IV 
stylu pompejańskiego.
Ostatni z Krasińskich, w których rękach znajdowała 
się Sterdyń od 1908 r., zdołał umknąć przed armią 
sowiecką w sierpniu 1944 r. W pałacu ulokowano 
gimnazjum, którego kadra i uczniowie z pietyzmem 
zachowali dawne wyposażenie wnętrza. Dopiero w 
1951 r., kiedy UB odkryło zawiązaną przez uczniów 
organizację podziemną, gimnazjum zlikwidowano, a 
kolejni użytkownicy doprowadzili budowlę do ruiny. 
Wyposażenie wnętrz zostało rozkradzione i rozpro
szone, jedynymi dowodami dawnej świetności są 
reprezentacyjne portrety Ossolińskich i Załuskich, 
pozostałe z liczącej kilkadziesiąt płócien kolekcji, oca
lone w 1966 r. przez pracownika Muzeum Zbrojowni 
na zamku w Liwie, Mariana Jakubika. Dwanaście z 
nich, w tym słynny wizerunek Zbigniewa Ossoliń
skiego z trzema synami, oglądać można w Sali Rycer
skiej w Liwie.
W 1976 r. zespół pałacowo-parkowy w Sterdyni 
przejęty został przez Związek Kompozytorów Pol
skich na dom pracy twórczej. W 1983 r. rozpoczął się 
remont zespołu prowadzony przez PP PKZ Oddział 
w Lublinie. Trwał on do ubiegłego roku, kiedy prace 
wstrzymano z powodu braku funduszy. Obecnie pa
łac ma wyremontowane ogrodzenie, część oficyn, 
tzw. rządcówkę, uporządkowany częściowo park kraj
obrazowy o powierzchni 10 ha i odnowione frag
mentarycznie polichromie.
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Sterdyń, frontowa elewacja pałacu (proj. J. Kubicki)

Następnym niezwykle interesującym obiektem jest 
neogotycki pałac w Patrykozach, położonych między 
Siedlcami a Sokołowem Podlaskim, z dojazdem od 
szosy głównej, 8 km na wschód od Bielan. Pałac, do
my włościańskie, park angielski o powierzchni około 
10 ha ze stawami i zwierzyniec zaprojektował archi
tekt Franciszek Jaszczołd dla generała wojsk polskich 
Teodora Szydłowskiego herbu Lubicz.
Pałac zbudowany został w latach 1832—1843 i ma 
niezwykle oryginalny plan: od północy dwa skrzydła 
pod kątem prostym z wejściem głównym i balkonem, 
od południa bryła uformowana na planie kolistym z 
oszkloną oranżerią na parterze i galerią na piętrze. 
Całość uzupełniona mostkiem nad suchą fosą, pro
stokątnym aneksem od wschodu oraz dwukondygna
cyjną okrągłą basztą i dostawioną od zachodu trój- 
kondygnacyjną wieżą widokową. Budowla, najeżona 
gotyckimi szczytami i sterczynami, sprawia wrażenie 
dzieła rzeźbiarskiego, zaskakująco zmieniającego 
wygląd w zależności od punktu obserwacji. Okna 
zostały zwieńczone hakami ostrymi lub „oślim grzbie
tem”, we frontonie znajduje się żeliwny herb 
Szydłowskich — Lubicz. Wewnątrz zachowała się 
interesująca dekoracja sztukatorska, zwłaszcza ma- 
swerkowe sklepienie baszty oraz kominki.

Pałac jest dowodem kunsztu Jaszczołda i wyrafino
wanego smaku jego mecenasa, prawdziwie niezwy
kłego człowieka, który wstąpił w 1809 r. do armii 
Księstwa Warszawskiego jako prosty żołnierz, wal
czył także w Powstaniu Listopadowym i po jego klęs
ce wycofał się z życia publicznego, kończąc karierę 
wojskową w stopniu generała; był zamiłowanym sa
downikiem, leśnikiem, myśliwym i estetą. Po jego 
śmierci w 1863 r. majątek odziedziczył bratanek Ed
ward Szydłowski, który w 1871 r. sprzedał Patrykozy 
R. Skarżyńskiemu. Następnie pałac znajdował się w 
rękach L. Kozłowskiego, od 1900 r. Cichockich. W 
1930 r. dobra rozparcelowano, park i pałac nabył 
ksiądz Solnicki, który urządził w baszcie kaplicę. Po 
drugiej wojnie światowej spadkobiercy Solnickiego 
sprzedali część majątku gminie, a część rolnikowi, 
J. Więsakowi. W 1980 r. PP PKZ z Lublina rozpoczęły 
remont pałacu z przeznaczeniem na uniwersytet lu
dowy, a później na ośrodek szkoleniowy Wydziału 
Kultury i Sztuki w Siedlcach. Prace trwały do 1991 r., 
kiedy zostały wstrzymane z braku funduszy. 
Obecnie obiekt przykryty jest nowym blaszanym da
chem, z częściowo założonymi instalacjami, ogro
dzony i strzeżony przez dozorcę.
Eklektyczny pałac w Turnie około 8 km od Węgrowa 
powstał w 1886 r., prawdopodobnie na miejscu 
wcześniejszego dworu drewnianego z pierwszej po
łowy XIX w. Z dawnego założenia pozostał mocno 
przetrzebiony park krajobrazowy o powierzchni oko
ło 3 ha z trzema stawami spiętrzonymi na rzeczce. 
Turna należała do rodziny Popielów herbu Sulima
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do sierpnia 1944 r. Ostatnim mieszkającym w pałacu 
właścicielem był Kazimierz Popiel. Pałac zbudowano 
na planie wydłużonego prostokąta z trzema ryzalita
mi, w tym boczne zostały nierównomiernie wysunię
te przed lico elewacji i zwieńczone neorenesansowy- 
mi szczytami. Asymetryczne wejście główne w ryza
licie środkowym poprzedzone jest balkonem na 
trzech ceglanych arkadach zwieńczonych łukiem 
segmentowym. W szczycie nad tym ryzalitem umie
szczona jest płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem i herb Sulima.

Po wkroczeniu Rosjan pałac w Turnie stał się miejs
cem wandalizmu i grabieży. Już w sierpniu 1944 r. 
dwóch „bojców” urządziło sobie zabawę, strzelając z 3 
pepeszy do kryształowych luster, mebli i trofeów 
myśliwskich, rozwieszonych na ścianach hallu.

Po 1944 r. PGR Tuma przejął zabudowania na biura 
i mieszkania pracowników. W 1982 r. pałac został 
opuszczony, bowiem nie nadawał się do dalszego 
użytkowania. W 1990 r. budynek pokryto blaszanym 
dachem i pozabijano deskami okna. Obecnie brak i 
tych zabezpieczeń, a po zrabowanych salach hula 
wiatr.

Jedną z najbardziej okazałych rezydencji podlaskich 
był pałac w Mordach, położonych na trasie Siedlce 
— Łosice, 18 km na wschód od Siedlec. Pierwsze ba
rokowe założenie pałacowe powstało po 1717 r. w

wyniku przebudowy dworu obronnego z XVII w. 
Mordy należały wówczas do Ciecierskich herbu Ra
wicz. Od 1803 r. pałac był własnością F. Kiihla, po 
1821 r. — Banku Głównego Berlińskiego, do 1830 r. 
— króla pruskiego Fryderyka Wilhelma. Wykupiony 
następnie przez Bank Królestwa Polskiego, od 1837 r. 
znajdował się w rękach Zembrzuskich herbu Do- 
liwa, którzy przebudowali pałac w stylu neoklasy- 
cznym. W 1912 r. nabyli Mordy Przewłoccy i byli 
oni ostatnimi mieszkańcami rezydencji do sierpnia 
1944 r.
Klasycystyczny pałac w Mordach swój obecny wyg
ląd uzyskał po przebudowach w końcu XVIII w., po
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2. Patrykozy, wschodnia elewacja pa
łacu (proj. F. Jaszczołd)
3- Turna, frontowa elewacja pałacu
4. Mordy, frontowa elewacja pałacu
5. Częściowo zrekonstruowany pałac 
w Żeliszewie

(zdjęcia: Leszek Kulik)

1837 r. i w końcu XIX w. Obecnie pałac ma plan 
prostokąta, jest dwukondygnacyjny i powiększony 
dwiema dobudowanymi oficynami. Na osi znajduje 
się ryzalit trój osiowy z portykiem na czterech ko
lumnach toskańskich i herbem Doliwa Zembrzu- 
skich w trójkątnym tympanonie. Założenie pałaco- 
wo-parkowe zachowuje układ barokowy z wieżą 
bramną na osi, okrągłym gazonem na podjeździe i 
parkiem krajobrazowym o powierzchni 5,5 ha oraz 
wielkim stawem ciągnącym się wzdłuż południowej 
granicy parku. Pałac podlegał Wyższej Szkole Rolni
czo-Pedagogicznej w Siedlcach, na zlecenie której 
PKZ z Lublina opracowały projekt renowacji zabyt

ku, realizowany niezbyt fortunnie przez firmę bu
dowlaną. W 1990 r. prace przerwano z braku fundu
szy.
Nie jest to, niestety, pełna lista obiektów trwających 
w swojego rodzaju „hibernacji konserwatorskiej”. 
Na dokończenie czeka np. rekonstrukcja pięknego za
łożenia w Żeliszewie, przerwana w 1987 r. Należy 
mieć nadzieję, że znajdą się sponsorzy, którzy przer
wą ciszę wokół wspaniałych zabytków, trwającą już 
zbyt długo. A są to przykłady tylko z jednego woje
wództwa...

Roman Postek
9



Z warsztatu historyka sztuki

Stanisław A. Sikorski

Łazienki 
nie znane?

Boczne pawilony Pałacu Na Wodzie 
w warszawskich Łazienkach — to z punktu 
widzenia znajomości jego dziejów kwestia 

z pewnością nie najważniejsza 
i prawdopodobnie dlatego traktowana 

przez wielkich odkrywców historii 
Łazienek raczej dość marginesowo.

M
imo to próba dokładniejszego zba
dania losów owych przybudówek 
może stanowić o tyle interesujące 
uzupełnienie znanych już faktów, 
że — jak zdaje się wynikać ze źródeł ikonogra

ficznych — oba pawilony nie zachowały swego 
pierwotnego ukształtowania, doznając — zwłasz
cza po 1817 r., od kiedy Łazienki stały się na 
niespełna 100 lat carską własnością — nie tylko 
znacznych przeróbek, ale nawet wyburzeń. Spo
strzeżenia wyniesione z analizy wzmiankowanej 
ikonografii nasunęły autorowi wiele wniosków, 
które z kolei stały się punktem wyjścia do rozwi
nięcia kilku hipotez.
Stan pawilonu wschodniego, jakim go widzimy 
na akwareli Vogla powstałej według M. Kwiat
kowskiego po 1800 r. (M. Kwiatkowski, Łazien- 
ki-Belweder, Warszawa 1986, s. 20), pozwala 
przypuszczać, że widoczny powyżej gzymsu 
północnej elewacji środkowego ryzalitu frag
ment nie musi być częścią połaci dachu, lecz 
może należeć do zasłoniętego w większości przez 
drzewo dość wysokiego trójkątnego szczytu. 
Wrażenie takie podbudowuje czytelna na owym 
fragmencie ciemna linia, kojarząca się z bonio- 
waniem oraz odnotowany przez malarza odci
nek prawego ramienia domniemanego szczytu, 
przywodzący na myśl ząbkowanie. Występowanie 
szczytu nad ryzalitem pawilonu wschodniego 
mogły także uzasadnić względy kompozycyjne 
wiążące się z całością północnej elewacji Pałacu, 
jak choćby nawiązanie do przyczółka nad porty
kiem fasady. Jest wielce prawdopodobne, że 
uwieczniony przez Vogla kształt wschodniej 
przybudówki nie przetrwał zbyt długo. Przema
wia za tym stan Pałacu utrwalony na rysunkach 
inwentaryzacyjnych wykonanych przez L. 
Schmidtnera w latach 1823-1824. Obserwujemy 
na nich jakby próbę „ulepszenia” sylwety bu
dowli, polegającą na zniwelowaniu drobnej asy- 
metryczności wynikającej z różnic w wielkości i 
architekturze zachodzących między obydwoma 
pawilonami. Próba ta, jak wynika z rysunków 
Schmidtnera, polegała na zburzeniu większej 
części pawilonu wschodniego i całkowitym upo
dobnieniu pozostawionego fragmentu do pawi
lonu zachodniego. Oznaczałoby to, że jeszcze 
przed upływem pierwszej ćwierci XIX w. cały 
środkowy ryzalit wraz z domniemanym szczy
tem oraz tzw. bramą zajezdną po stronie 
wschodniej przestały istnieć. Jeżeli istotnie tak 
było, to w latach późniejszych musiało dojść do 
rekonstrukcji zburzonego fragmentu, gdyż np. 
na zdjęciach lotniczych sprzed 1939 r. widzimy 
pawilon wschodni w jego pierwotnym planie. 
Pierwszą do tego okazją mógł być na przykład 
pomysł urządzenia w pawilonie apartamentów
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1.2. Północna elewacja Pałacu na Wodzie na akwareli Zygmunta Vogla 
wykonanej po 1800 r. (1) i wschodnia część tej elewacji (2)
3.4. Z dokumentacji architektonicznej L Schmidtnera: plan przyziemia z 1824 r. 
(3) i elewacja południowa Pałacu z 1823 r. (4)
5. Widok Pałacu od północnego wschodu na rysunku Laśkiewicza (?) z 1802 r.

dla następcy tronu (L. Niemojewski, Łazienki 
Królewskie oraz znajdujące się w nich dzieła sztu
ki, Warszawa 1922, s. 26) i wynikająca stąd ko
nieczność powiększenia budowli poprzez odbu
dowę rozebranych fragmentów, z tą jednak róż
nicą w stosunku do stanu sprzed rozbiórki, że w 
odtworzonej części ryzalitowej zamiast domnie
manego szczytu wprowadzono proste zwieńcze
nie elewacji północnej.
Nie mniej powikłane losy mogły także stać się 
udziałem pawilonu zachodniego. Wiadomo na 
pewno, że w 1846 r. dostawiono od zachodu 
projektowaną przez Gołońskiego cerkiew, przy 
czym — w myśl jednej z interpretacji — cerkiew 
tę dobudowano do istniejącego pawilonu (M. 
Kwiatkowski) bądź też — wedle innej — wznie
siono ją „...w lewym skrzydle..." (L. Niemojew
ski). Tymczasem zachowana ikonografia napro
wadza na ślad prawdopodobieństwa zaistnienia 
alternatywnej wobec powyższych ewentualności, 
której główną osnowę stanowi negacja jakiejkol
wiek formy połączenia z cerkwią lub włączenia w 
jej architekturę pawilonu w oryginalnym stanis

ławowskim kształcie z uwagi na możliwość 
wcześniejszej jego rozbiórki. Upoważnia do ta
kiego wniosku gwasz J. C. Rahna powstały mię
dzy rokiem 1834 a 1840, oddający z zegarmi
strzowską precyzją południową elewację Pałacu, 
lecz bez interesującego nas pawilonu. Spostrze
żenie to nasunęło autorowi następującą hipotezę. 
Otóż zamiar urządzenia małej cerkiewki powzię
to stosunkowo wcześnie i początkowo zamierza
no adaptować na ten cel pawilon zachodni. Oka
zało się wszakże, że jego wątła konstrukcja nie 
jest w stanie udźwignąć nieodzownej w tym wy-



padku kopuły. Rozebrano go zatem, wznosząc 
na jego miejscu budowlę o podobnym kształcie, 
lecz solidniejszej konstrukcji z wyraźnie rozbu
dowaną partią muru powyżej arkady. Budynek 
ten był już w stanie utrzymać kopułę, co uwido
cznił J. Seydlitz na obrazie powstałym według 
M. Kwiatkowskiego około 1845 r. Rychło jednak 
uznano, że jak na cesarską cerkiew owa przybu
dówka jest zbyt skromna i zlecono Gołońskiemu 
dostawienie do niej budowli większej, co nastąpi
ło — jak pamiętamy — w 1846 r. Konkludując, z 
przyjętej hipotezy wynika, że cerkiew w istocie 
dobudowano, jednak nie do oryginalnego pawi
lonu zachodniego, lecz do budowli podobnej w 
planie i wyglądzie, wzniesionej w tym samym 
miejscu około pół wieku później. Hipotezę tę 
zdaje się potwierdzać fakt, że w trakcie burzenia 
cerkwi, co miało miejsce niedługo po ostatniej 
wojnie, odkryto pod nią fundamenty pierwotne
go pawilonu zachodniego (J. Dąbrowski, Odbu

6. Lotnicze zdjęcie Pałacu sprzed 
1939 r

7. Widok Pałacu od strony południo
wej w latach 1834—1840 według gwa
szu J.C. Rahna

8. Widok Pałacu od strony południo
wo-wschodniej z ok. 1845 r. według J 
Seydlitza

9. Północna elewacja Pałacu w 1946 r.: 
na zachodnim brzegu widoczna cer
kiew przed rozbiórką

(reprod.: 1, 2, 3, 5, 6 — Jacek Mar
czuk)

dowa Pałacu Na Wodzie w Łazienkach w latach 
1920-1970, „Kronika Warszawy”, nr 2(10) 1972, 
s. 53), co wyraźnie sugeruje, że został on ro
zebrany przed jej wzniesieniem.
Tych kilka spostrzeżeń na temat losów bocznych 
pawilonów Pałacu Na Wodzie należy oczywiście 
traktować wyłącznie jako propozycję wersji ich 
dziejów, o tyle wszakże prawdopodobną, że 
zbudowaną na podstawie wzajemnie zazębiają
cych się przesłanek wynikających z kilku źródeł 
ikonograficznych, co już nie powinno stanowić 
przypadku.
Wydaje się, że rozpatrywane tu zagadnienie war
to jeszcze poszerzyć problematyką konserwa
torską związaną ze wzmiankowaną wyżej roz
biórką cerkwi. Problem ten, choć tylko w formie

aneksu, o tyle godzien jest poruszenia, że wiąże 
się on bezpośrednio z powojenną koncepcją od
budowy pawilonu zachodniego. Poza tym do za
stanowienia się nad tą kwestią skłaniają również 
zasłyszane nieraz głosy komentujące celowość 
zburzenia cerkwi, przy czym chodzi tu nie o 
opinie wyrażane słowem drukowanym, gdyż z 
takimi się nie zetknąłem, lecz wypowiadane 
przez odwiedzających Łazienki i zbieżne mery
torycznie bez względu na intelektualny poziom 
głoszących je osób.

Istotne jest to, że zarówno krytycy rozbiórki 
cerkwi, jak i ci, których ten fakt satysfakcjonuje, 
uzasadniają swe stanowisko tymi samymi argu
mentami, nie mającymi jednak na ogół nic 
wspólnego z konserwatorskim punktem widze-
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nia. Jedni i drudzy dostrzegają w zburzeniu bu
dowli Gołońskiego piętno uwarunkowań polity
cznych. Zdaniem krytyków przesądziła o tym 
nieprzychylna „sacrum” atmosfera polityczna 
lat powojennych oraz nietolerancja religijna, 
podczas gdy zwolennicy dostrzegają w zburze
niu cerkwi pozytywne oddziaływanie wspo
mnianej atmosfery, sprzyjające — przy okazji — 
zniszczeniu jednego ze śladów carskiego pano
wania.
Tymczasem najważniejszym i w gruncie rzeczy 
jedynym naprawdę istotnym powodem dokona
nej rozbiórki był priorytet konserwatorski, czy 
raczej w tym wypadku — estetyczno-konserwa- 
torski. Należy bowiem zdać sobie sprawę, że 
cerkiew w żadnej mierze nie upiększała Pałacu, 

lecz wręcz przeciwnie — w brutalny sposób na
ruszała symetryczny ład kompozycyjny. Poza 
tym, nie miała ona w sobie niczego aż tak wybit
nego, by warto było dla niej poświęcać ukształ
towaną z takim smakiem stanisławowską sylwetę 
łazienkowskiej rezydencji. W tym momencie 
ktoś przeciwny wyburzeniu mógłby zarepliko- 
wać stwierdzeniem, że Pałac i tak nie powrócił 
do wspomnianej sylwety z uwagi na odmienność 
dzisiejszego pawilonu zachodniego w stosunku 
do jego pierwotnego poprzednika, odmienność 
wyrażającą się w tym, że stanowi on obecnie do
kładną kopię pawilonu wschodniego. Nie zapo
minajmy jednak, że Pałac taki, jakim go widać 
choćby na akwareli Laśkiewicza z 1802 r., właś
nie za przyczyną innego niż po stronie wschod
niej planu i kształtu pawilonu zachodniego 
sprawiał wrażenie budowli niedokończonej i 
zresztą był nią w istocie, skoro król planował dal
szą rozbudowę w kierunku zachodnim (W. Ta
tarkiewicz, Łazienki warszawskie, Warszawa 
1957, s. 117-119). Jest sprawą oczywistą, iż 
obecnie nikt już Pałacu rozbudowywać nie bę
dzie, w związku z czym wprowadzenie od za
chodu symetrycznego akcentu architektoniczne
go, logicznie — wedle wymogów klasycyzmu — 
scalającego i zamykającego cały układ kompozy
cyjny, wydaje się w pełni uzasadnione.

Stanisław A. Sikorski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Gniazda rodzinne

M Ł
W dawnym województwie nowo
grodzkim, w powiecie stołpeckim, 
niedaleko Iwieńca, przy drodze do 
Rubieżewicz leży wieś Litwa. Do 
1939 r. były to tereny przygrani
czne, niedaleko też stacjonował 
KOP, którego oficerowie, obok 

nie. Oprócz Litwy do rodziny Ra
deckich należała także Kozaczy
zna, na północy województwa wi
leńskiego, z wielkim francuskim 
ogrodem i romantycznym par
kiem. Niestety, obecnie w rodzinie 
nie zachowało się wiele pamiątek i 

waniem Napoleona za gościnę we 
dworze. Według relacji mojej bab
ci Marii Magdaleny z Różyńskich 
Mikulicz-Radeckiej — ostatniej 
właścicielki Litwy, Litwa i Koza
czyzna były własnością mojego 
prapradziadka Stanisława, żonate
go z Marią Wańkowiczówną. Miał 
on dwóch synów i dwie córki. Po 
jego śmierci Litwę otrzymał star
szy syn Stanisław Onufry (wraz ze 
Stanisławem Ejsmondem i Boles
ławem Surałło-Gajduczeni urato
wali oni od zagłady podczas wojny 
obrazy J. Matejki: „Grunwald” i 
„Kazanie Skargi”, wywożąc je z 
oblężonego miasta). Młodszy syn 
Marian ożenił się z Elżbietą z Pi
lawa Potockich Platerową i zarzą- 

drewniana, pobielona oficyna z 
gankiem na dwóch kolumnach. Po 
stronie prawej, w znacznej odleg
łości od dziedzińca stały zabudo
wania gospodarcze. Były one wyi
zolowane od części rezydencjonal- 
nej odpowiednio skomponowaną 
zielenią, dającą gęstą przesłonę o 
każdej porze roku. Po lewej stro
nie dziedzińca oraz na tyłach dwo
ru rozciągał się rozległy, siedmio- 
hektarowy park krajobrazowy łą
czący się z dębowymi lasami. Za 
dworem, na jego osi znajdował się 
duży staw, do którego opadały ta
rasowe trawniki okolone dekora
cyjnymi krzewami.
Dwór był typową, szlachecką sie
dzibą, ukształtowaną w klasycy-

księdza proboszcza z Rubieżewicz 
i białoruskiego księdza z pobliskiej 
Słobódki, byli najczęściej przyj
mowanymi gośćmi w litewskim 
dworze. Dwór ten wraz z otaczają
cymi go dobrami był własnością 
rodziny Mikulicz-Radeckich. Ma
jątek miał około 700 ha po
wierzchni, z czego 300 ha stanowi
ły stare lasy dębowe łączące się z 
Puszczą Nalibocką. Jak głosi ro
dzinna legenda, ziemie te należały 
do Radeckich od 300 lat, nie wia
domo jednak kiedy dokładnie i w 
jaki sposób weszli w ich posiada- 

informacji ani o tamtej posiadłoś
ci, ani o sąsiednich Kurkach i Ra- 
decku, ani o majątku na Wołyniu. 
Ród Mikuliczów wywodzi się od 
Lwowiczów herbu Kostrowiec, 
wychodźców smoleńskich, którzy 
osiedli na Litwie około 1520 r. Od 
tego czasu losy rodziny splecione 
są z polskimi Kresami, nie wia
domo jednak kiedy pojawił się li
tewski majątek. Na pewno był on 
własnością Mikulicz-Radeckich w 
czasie wojen napoleońskich, gdyż 
w archiwum rodzinnym istniał 
dokument z osobistym podzięko- 

dzał jej majątkiem „Belmont” pod 
Wilnem. Starsza córka Jadwiga 
otrzymała Kozaczyznę, a młodsza 
Anna została spłacona i weszła na
stępnie do rodziny Bielickich. W 
następnym pokoleniu dziedzicem 
Litwy był mój dziadek Jan, nato
miast Kozaczyznę miał przejąć je
go brat Marian, ożeniony z Teresą 
Brzostowską, gdyż ciotka Jadwiga 
pozostała panną.
Dwór stał na lekkim wzniesieniu. 
Wiodła do niego od bramy, okrą
żając gazon, wyżwirowana droga. 
Prawie naprzeciw dworu stała 

stycznej formie na początku 
XIX w. Bardzo jednak prawdo
podobne, że w rzeczywistości był 
znacznie starszy. Świadczyć o tym 
może układ wnętrz rozlokowanych 
po dwóch stronach centralnej, 
przelotowej sieni. Brak symetrii, 
porządku i owa charakterystyczna 
dla wcześniejszych obiektów sień 
datują dwór raczej na XVIII w. 
Również wielkie, kamienne, skle
pione piwnice pozwalają uznać go 
za budowlę starszą. Ponadto nie
gdyś wiodła do niego stara aleja 
dębowa od strony zabudowy gos-
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1 Dwór od frontu, na zdjęciu mó| 
dziadek Jan Mikulicz-Radecki
2. Plan dworu
3. Plan założenia dworsko-parkowe- 
go: A — dwór, B — oficyna, C — 
podwórze gospodarcze, D — czwora
ki, E — stara dębowa aleja wjazdowa

podarczej i drogi do I wieńca. Ale
ja istniała jeszcze przed wojną i 
używana była jako droga gospo
darcza, Wiek dębów pozwala 
przypuszczać, że mogła istnieć tu 
wcześniej jakaś starsza rezydencja. 
Dwór był budowlą jedenastoosio- 

wą z portykiem kolumnowym na 
osi głównej. Do elewacji ogro
dowej dostawione były dwa płyt
kie skrzydła, pomiędzy którymi 
znajdował się taras z tralkową ba
lustradą i schodami. W elewacji 
bocznej była mała weranda z du
żymi weneckimi oknami i balko
nem. Z ganku wchodziło się do 
sieni wyłożonej dębową podłogą. 
Na wprost wejścia były drzwi do 
pokoju kwiatowego, a dalej — 
wyjście na taras. Naprzeciw drzwi 
wejściowych zawieszony był 
ogromny, wypchany orzeł bielik,

zastrzelony przez jednego z 
przodków. Po dwóch stronach 
sieni znajdowały się dwuskrzydło
we drzwi z dębowymi, rzeźbio
nymi portalami. Wszystkie pomie
szczenia traktu frontowego połą
czyła długa amfilada, z jednej 
strony zakończona oknem w sy
pialni pani domu, a z drugiej — 
wielkim obrazem „Kapliczka 
przydrożna” pędzla Juliusza Kos
saka w salonie. Na lewo od sieni 
umieszczono pokoje sypialne. W 
sypialni mojego dziadka stała 
czarna dębowa szafa gdańska, 

wielkie łoże i marmurowa umy
walnia; podobnie umeblowany był 
pokój babci. Na końcu traktu 
znajdowała się łazienka wyposażo
na w wielkie, kryształowe lustro i 
marmurową umywalnię. Po pra
wej stronie sieni pierwszym po
mieszczeniem była jadalnia z na
rożnym kominkiem, stołem na 
osiem krzeseł, serwantkami i ko- 
módkami, które wypełniała kolek
cja saskiej porcelany i sreber. 
Ściany pokrywała tu niska, na 
wysokość może metra dębowa 
boazeria, a dekorował popielaty 

materiał obiciowy, prawdopodob
nie adamaszek. Wystrój salonu 
również stanowiła niska płycinowa 
boazeria, polakierowana na biało 
oraz ściany obite jasnym adamasz
kiem. Na wprost wejścia, pod 
„Kossakiem” stał komplet roko
kowych mebli w stylu Ludwika 
XV, polakierowanych na biało i 
pokrytych materiałem o różowym 
odcieniu. W rogu salonu, przy 
piecu stał drugi taki sam komplet 
w kolorze niebieskim, korespon
dujący z niebieskimi kaflami pie
ca. Piec ten, podobnie jak inny sto
jący w gabinecie dziadka, został 
przywieziony z Niderlandów. 
Każdy z kafli prezentował inną 
sielską scenkę. Piece stały na krót
kich, łukowatych nóżkach, a ich 
zwieńczenie stanowiły kopułki 
poprzedzone gzymsami.
Za salonem znajdował się narożny 
pokój zwany japońskim; jego wy
posażenie zostało przywiezione z 
Japonii przez jednego z przodków. 
Pokój łączył się z werandą, gdzie 
stał komplet wiklinowych mebel
ków i znajdowało się wyjście na 
balkon. Z pokoju japońskiego 
wchodziło się też do dwóch poko
jów gościnnych.
Drzwi po drugiej stronie sieni 
prowadziły do gabinetu mojego 
dziadka. Stał tutaj wspomniany 
majolikowy piec, szafy bibliote
czne, ogromne, dębowe biurko i 
mały sekretarzyk ze skrytkami. 
Ściany gabinetu wyłożone były na 
całej wysokości angielską, płyci- 
nową boazerią z dębu. Wystroju 
dopełniały liczne trofea myśliw
skie, portrety oraz niewielka ko
lekcja głównie współczesnych ma
larzy, z Zofią Stryjeńską na czele. 
W gabinecie zgromadzono rów
nież zbiory biblioteczne i archi
wum rodzinne.
Przed wojną we dworze było dużo 
różnych pamiątek i drobiazgów z 
całego świata. Poginęły one już w 
czasie pierwszej wojny światowej, 
jednak definitywny kres rodzinnej 
siedzibie przyniosła druga wojna. 
17 czerwca 1944 r. bolszewicy za
bili mojego dziadka, którego pó
źniej babcia przy pomocy służby 
pochowała w pobliżu domu, tak 
jak sobie życzył. Wkrótce potem 
spalono dwór, używając do tego 
celu książek z gromadzonej od po
koleń biblioteki. Babcia wraz z 
dwiema córkami zdołała się ura
tować i wyjechać do Polski dzięki 
pomocy ludzi ze wsi oraz białoru
skiego księdza ze Słobódki. Gdy 
wyjeżdżała, po dworze pozostały 
jedynie fundamenty...

Leszek Herman
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W Jurewiczach

Jurewicze — to mała 
miejscowość w dawnym 
województwie mińskim i 
powiecie mozyrskim (Bia
łoruś), leżąca na trasie z 
Brześcia do Homla. Prze
pięknie położona nad Pry- 
pecią między malowniczy
mi łąkami i dziewiczymi la
sami była siedzibą jezui
tów, którzy przez wieki 

Matki Boskiej Łaskawej, 
który przywiózł ze sobą, 
wybudował drewnianą 
kaplicę. Po kilku latach 
obraz ten był sławny na Po
lesiu, a Jurewicze stały się 
miejscem pobożnych pielg
rzymek.
Dzięki dotacjom owruckie- 
go prowincjała w 1681 r. 
wybudowano tu spory 

ciół o trzech nawach i 
dwóch smukłych wieżach. 
Po lewej stronie kościoła 
stanął piętrowy dom misyj
ny z dziedzińcem.
W latach 1747-1748 woj
ska moskiewskie przyczyni
ły się do zniszczenia kościo
ła oraz przerwały na dłuż
szy czas pracę misyjną 
prowadzoną przez jezui
tów. W drugiej połowie 
XVIII w. Jurewicze weszły 
do prowincji owruckiej, a 
misja została zamieniona na 
rezydencję. Otwarto szko
łę i bursę, zaś na po
czątku listopada 1773 r.

nów, zamknięto też świąty
nię. W 1864 r. ostatni z 
księży w Jurewiczach, do
wiedziawszy się, że parafia 
ma być zamknięta, zamienił 
cudowny obraz Matki Bo
skiej Łaskawej na wierną 
kopię, zaś oryginał dał na 
przechowanie p. Gabrieli z 
Wańkowiczów Horwato- 
wej. Przewiozła ona obraz 
do Krakowa i w 1885 r. od
dała jezuitom w depozyt z 
obowiązkiem zwrotu jure- 
wickiemu kościołowi, jeśli 
znów powrócą tu katolicy 
(przez pewien czas kościół 
był świątynią prawosław-

prowadzili w tym rejonie 
działalność misyjną oraz 
oświatową. W 1673 r. Mar
cin Turawski, jezuita i mis
jonarz, postanowił na dłuż
szy czas zatrzymać się w 
Jurewiczach. Dla obrazu 

drewniany kościół, a przy 
nim dom misyjny dla czte
rech księży. Z czasem za
ludniła się i rozbudowała 
cała wioska. W latach 
1717—1758 wzniesiono z 
kamienia i cegły nowy koś

jezuitów zastąpili w Jure
wiczach bernardyni z pob
liskiego Mozyrza, następ
nie sprowadzili się tu kapu
cyni.
Ukaz Mikołaja I z 1832 r. 
zlikwidował zakon kapucy

1.2. Kościół w Jurewiczach w 1992 r.: 
widok ogólny (1) i wnętrze (2)

(zdjęcia: Adam Matuszak)

ną). Po wojnie świątynia ni
szczała, a zabudowania 
klasztorne wykorzystywano 
jako szpital.
Dzisiaj kościół znajduje się 
w stanie ruiny, a budynki 
klasztorne w ciągu najbliż
szych kilku lat podzielą los 
świątyni.

Adam Maruszak

JUDAIKA — dużą kolekcję (obrazy, książki, 
przedmioty, szaty) sprzedam. Oferty — „Spotkania 
z Zabytkami”, 00—052 Warszawa, ul. Mazowie
cka 11.

KSIĘGĘ PODRÓŻNA KSIĘCIA ALBERTA HO
HENZOLLERNA Z LAT 1895—1905 (zawiera 3000 
autografów polityków, generałów, ambasadorów) 
sprzedam. Oferty — „Spotkania z Zabytkami”, 00- 
052 W’arszawa, ul. Mazowiecka 11.
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DOBRA UTRACONE

Burzliwe dzieje 
relikwiarzy

Minęły dwa lata od kradzieży 
w kościele oo. dominikanów w 
Lublinie. Łupem złodziei pad- 
ły wówczas dwa srebrne relik
wiarze. Ich zniknięcie zauwa
żył w niedzielę 10 lutego 1991 r. 
sędziwy brat zakrystian, gdy 
przyszedł otworzyć kościół 
przed poranną mszą. Złoczyń
ca najpewniej ukrył się w jed
nym z licznych zakamarków 
świątyni przed jej zamknię
ciem w sobotę. W nocy miał 
wystarczająco dużo czasu, by 
dostać się do kaplicy z relik
wiarzami, a potem spokojnie 
wyszedł otwierając drzwi od 
środka.
Relikwiarze skradzione z bazy
liki dominikanów w Lublinie 
zawierały r kawałki drzewa 
Krzyża Świętego, bezcenne 
dla całego Kościoła chrześci
jańskiego.
W ciągu swej długiej historii 
części Krzyża Św., dzielone 
czasem nawet na drzazgi, roz
proszyły się po całym świecie. 
Posiadaniem tej relikwii szczycą 
się m.in. kościoły w Paryżu, 
Kolonii, Pradze i Kopenhadze 
oraz klasztory prawosławne na 
greckiej górze Athos i ławra 
Troicko-Siergiejewska pod 
Moskwą. Wichry historii rzu
ciły kawałek świętego drzewa 
także do muzeum — miał je w 
swoich zbiorach petersburski 
Ermitaż. W Polsce fragmenty 
Krzyża Św. znajdują się w 
klasztorze na Łysej Górze w 
Górach Świętokrzyskich (stąd 
nazwa tego pasma) i w kated
rze na Wawelu.
Utracona relikwia z Lublina 
była szczególna ze względu na 
swoją wielkość, należała do 
trzech największych i najbar
dziej znanych w chrześcijań
skim świecie. Była najważniej
sza po tych przechowywanych 
w Jerozolimie i Rzymie, a po
chodziła wprost ze źródła — z 
samego Konstantynopola.
W 326 r. matka cesarza rzym
skiego Konstantyna Wielkie
go, Helena, wybrała się z 
pielgrzymką do Jerozolimy. 
Tam, snem proroczym ponoć 
natchniona, podjęła poszuki
wania Krzyża, na którym 
umarł Chrystus. Według tra
dycji miał on być zakopany w 
miejscu kaźni — na Golgocie. 
Cesarzowa nakazała więc 

przekopać Golgotę. Poszuki
wania zostały uwieńczone suk
cesem, choć mocno utrudniło 
je rumowisko znajdującej się 
tam pogańskiej świątyni Jowi
sza i Wenery. Odnalezienie 
pierwszorzędnej dla chrześci
jan relikwii było główną zasłu
gą, dla której cesarzowa Hele
na została później wpisana w 
rejestr świętych Kościołów 
rzymskokatolickiego i prawo
sławnego. Na freskach, malo
widłach i w rzeźbie rozpoznać 
ją można podniesionym drze
wie Krzyża Św. — jej podsta
wowym atrybucie. Odszukany 
Krzyż cesarzowa podzieliła na 
dwie części. Jedną złożyła na 
grobie Chrystusa w Jerozoli
mie, gdzie później wzniosła 
wspaniały kościół. Drugą 
odesłała synowi. Konstantyn 
oddzielił z niej kawałek, który 
podarował papieżowi do Rzy
mu, a reszta pozostała w Kon
stantynopolu.
W mieście tym relikwie spo
czywały do 988 r., kiedy księ
żniczka bizantyjska Anna wy
chodziła za mąż za księcia Rusi 
Kijowskiej Włodzimierza. Wią
zało się to z chrztem Rusi i jej 
włączeniem w szeroki krąg 
kultury i gospodarki świata 
chrześcijańskiego. W posagu 
Anny znalazło się drzewo z 
Krzyża, mające pomagać w 
trudnym dziele chrystianizacji 
nowego państwa. Dalsza pod
róż relikwii z Kijowa do Lub
lina przedstawia się niejasno. 
Istnieją rozbieżności zarówno 
co do osoby, która je przewioz
ła, jak i czasu tego transportu. 
Jan Długosz, autor Kronik — 
podstawowego źródła dla hi
storyków średniowiecza twier
dzi, że ruską część Krzyża Św. 
przywiózł książę kijowski 
Grzegorz, gdy wraz z całą ro
dziną musiał uciekać z Rusi i 
szukać azylu w Polsce. Znalazł 
go w Lublinie, gdzie osiedli! 
się za zgodą króla Kazimierza 
Wielkiego. Po śmierci księcia 
relikwie przeszły pod opiekę 
dominikanów lubelskich. Datę 
końcową tych wydarzeń okreś
la udokumentowany fakt fun
dowania przez króla kościoła 
dla dominikanów w 1342 r. w 
miejscu (to ważne) drewnia
nego oratorium pw. Świętego 
Krzyża (F. Cieślak, H. Gawa- 

recki, M. Stankowa, Lublin w 
dokumencie 1317—1967, s. 47). 
Wezwanie takie oznacza naj
pewniej wcześniejszą obecność 
relikwii w Lublinie, co akurat 
wcale się z Długoszową relacją 
nie kłóci.
Istnieje druga wersja historii 
sprowadzenia relikwii do Lub
lina, popularna w kręgach 
dominikanów (gdzie pewnie 
powstała), o czym może 
świadczyć choćby jej przedsta
wienie na obrazie w lubelskim 
kościele. Otóż drzewo Krzyża 
Św. miał otrzymać od księcia 
Kijowa Iwana i przewieźć do 
Polski biskup kijowski And
rzej. Historię przekazania re
likwii ma uprawdopodobnić 
fakt plądrowania Kijowa przez 
Tatarów, stąd prawosławny 
książę miał katolickiemu księ
dzu przekazać swą największą 
świętość. Słabym punktem tej 
wersji jest fakt, że dominika
nin biskup Andrzej zmarł 31 
maja 1435 r. (wg Krótka wia
domość o drzewie Krzyża św. w 
kościele po-Dominikańskim w 
Lublinie, Warszawa 1930) i 
został pochowany w kościele 
dominikanów pod wielkim oł
tarzem, co wiemy z kronik 
klasztornych. Zważywszy wez
wanie drewnianego oratorium 
sjtrzed 1342 r. (przypominam: 
Świętego Krzyża) biskup 
Andrzej musiałby żyć grubo 
ponad sto lat, bo do kościel
nych godności osoby nie po
chodzące z domów panujących 
rzadko dochodziły w wieku 
kilku czy kilkunastu lat.
Dlatego do legend trzeba zali
czyć całą tę wersję, tak samo, 
jak i historię o przewożeniu re
likwii do Krakowa. Według 
niej wóz wiozący Święty 
Krzyż do stolicy Polski pod
czas przejazdu przez Lublin 
stanął jak wryty i żadną siłą nie 
można go było ruszyć z miejs
ca. To wydarzenie miało spo
wodować pozostawienie świę
tości w Lublinie.
Opierając się na relacji Długo
sza, zazwyczaj raczej wiary
godnego, można przyjąć, że re
likwie pojawiły się w Lublinie 
w początkach panowania Ka
zimierza Wielkiego. W jaki 
sposób tam dotarły — tego nie 
wiemy, bo żadna z istniejących 
hipotez nie jest dostatecznie 
udokumentowana. Z dużą do
zą prawdopodobieństwa mo
żemy przyjąć, że od początku 
istnienia kościoła oo. domini
kanów w Lublinie przecho
wywano w nim relikwie Krzy
ża Św., początkowo umie
szczając je w całości w głów
nym ołtarzu.

Na początku XVII w. odwie
dził Lublin wysłannik papieża 
Pawła V, dominikanin Da
mian a Fonseca. Na mocy roz
porządzenia papieskiego doko
nał podziału relikwii. Od świę
tego drzewa odłączył mały ka
wałek. Resztę nakazał umieś
cić w osobnej kaplicy Św. 
Dominika, trzymać zamknię
tą, a wynosić tylko przy naj
większych uroczystościach. 
Codziennej adoracji miała zos
tać poddana mniejsza cząstka 
umieszczona w specjalnym re
likwiarzu.
Z tego okresu pochodzą pier
wsze informacje o oprawach 
relikwii. Przypuszcza się, że 
pierwotnie była nią stauroteka 
— bogato zdobiona kaseta ze 
szlachetnego metalu w kształ
cie krzyża; w ten sposób 
przechowywano relikwie Krzyża 
Św. w Kościele bizantyjskim. 
Była to forma raczej nieporę
czna do noszenia w procesji 
czy prezentowania wiernym, 
kolejne znane nam oprawy mia
ły więc inny kształt: stopę, 
wydłużony nodus i bezpoś
rednią oprawę, podobnie jak 
monstrancje.
Taki właśnie był relikwiarz, 
który ufundował na początku 
XVII w. (po wizycie wysłan
nika papieskiego) wojewoda 
kijowski Janusz Tyszkiewicz. 
Oprawa ta była szczerozłota, 
zdobiona drogimi kamieniami. 
Samo święte drzewo spoczy
wało za przejrzystymi szyb
kami, co zresztą zalecała spe
cjalna instrukcja papieska, 
gdyż relikwia miała być wido
czna dla wiernych. Relikwiarz 
był bardzo duży — miał 120 
cm wysokości. Warto wspo
mnieć, że wojewoda Tyszkie
wicz fundując dzieło tak zna
komite liczył na pomnożenie 
chwały nie tylko Boga, ale i 
własnej. W eksponowanym 
miejscu, na górnym ramieniu 
oprawy znalazł się bowiem 
herb Tyszkiewiczów — Leliwa. 
Ten duży, złoty relikwiarz 
przechowywano na co dzień w 
skarbcu, w kościele ekspono
wany był mniejszy krzyż, ale 
jego przedstawień nie znamy. 
Zapewne też był złoty, bo obie 
oprawy padły łupem Szwe
dów, którzy w sto lat później, 
w 1703 r. obrabowali Lublin. 
Szwedów, jako protestantów, 
relikwie nie interesowały, stąd 
też drzewo Krzyża Św. pozo
stało u dominikanów. W 1708 r. 
sporządzono nowy mały re
likwiarz ze składek wiernych. 
Był to srebrny krzyż o wadze 
około 6 kg i wysokości 72 cm. 
Właśnie ta oprawa służyła

17



DOBRA UTRACONE

1. Relikwiarz z 1708 r. ufundowany przez wiernych 2
2. Relikwiarz z 1794 r. ufundowany przez lubelską mieszczkę

świętemu drzewu przez 282 la
ta, aż do ostatniej kradzieży. 
Drugi utracony relikwiarz 
powstał w 1794 r. Ufundowała 
go zamożna mieszczka lubel
ska, niejaka Matuszewiczowa. 
Przeznaczyła na ten cel 50 
grzywien srebra i trochę złota 
do pozłocenia. Nowy relik
wiarz był nieco mniejszy od 
poprzedniego, Tyszkiewiczow- 
skiego, miał 105 cm wysokoś
ci, ważył 16 kg. Święte drze
wo chroniła oprawa w kształ
cie krzyża greckiego o przesz
klonych ramionach zakończo

nych złoconymi kulami. Sto
pę, nodus i oprawę zdobiła de
koracja z liści akantu, girland 
kwiatowych, wstęg i draperii. 
Na wiciach akantowych umie
szczono dwa klęczące anioły.
Od czasu wizytacji ojca Da
miana a Fonseca duży, parad
ny relikwiarz przechowywano 
w skarbcu klasztornym. Do
piero w 1897 r. przeniesiono 
go do odpowiednio przygo
towanej kaplicy Św. Domini
ka, zwanej także od imienia 
fundatorów Firlejowską. Za
bezpieczenie — na owe czasy 

wystarczające — stanowiły 
dwie żelazne, grube kraty i so
lidne zamki dobrej, kowalskiej 
roboty. Złodzieje, którzy za- 
kradli się do kościoła w nocy 
z 9 na 10 lutego 1991 r. otwo
rzyli obie kraty dorobionym 
kluczem lub raczej wytry
chem, bo zamki były przecież 
prymitywne i wysłużone. O- 
prócz relikwiarzy nic nie zginę
ło ani z kaplicy, ani z kościoła. 
Poszukiwania sprawców roz
poczęto tuż po odkryciu kra
dzieży. Zostały sprawdzone i 
przeszukane wszystkie miejsca 
mogące mieć związek z prze
stępstwem. Społeczeństwo 

Lublina, oburzone faktem 
świętokradztwa, służyło wszel
ką pomocą. Zgłaszali się do 
niej jasnowidze, różdżkarze, 
bioenergoterapeuci. Prokura
torzy dziesięciokrotnie spraw
dzali wskazane przez nich śla
dy. Przesłuchano 244 osoby. 
Anonimowy lubelski biznes
men przeznaczył 50 milionów 
zł nagrody za pomoc w odna
lezieniu relikwiarzy. Wszy
stko na próżno. W czerwcu 
1992 r., po 19 miesiącach bez
owocnego śledztwa sprawę 
kradzieży w lubelskim kościele 
oo. dominikanów umorzono.

Dorota Spychalska
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Stracony
bezpowrotnie

14 listopada 1992 r. minęło 10 
lat od chwili spalenia drew
nianego kościoła usytuowane- 

zamieszczony jest rysunek 
kościoła Adolfa Szyszko-Bo- 
husza. Wszystko to świadczy o 

rzewiowego w 1530 r. Małej 
społeczności wiejskiej służył 
do 1892 r. W tym czasie wy
budowano w Mikulczycach 
nowy kościół, a stary z powo
du złego stanu technicznego 
został zamknięty. Miał on jed
nak swoich przyjaciół, którzy 
chcieli go uratować i zacho- 

sztuki sakralnej. Nie trwało to 
jednak długo, gdyż w 1933 r. 
ówczesne władze hitlerowskie 
przeznaczyły jego wnętrze na 
pomnik poległych w czasie 
pierwszej wojny światowej. 
Wnętrze zostało przekształco
ne i zatraciło charakter sakral
ny. W latach powojennych

go na terenie bytomskiego 
parku. W owym czasie fakt ten 
został odnotowany jedynie w 
prasie lokalnej („Zycie Bytom
skie” z 22 XI 1982 r.). Obec
nie, po upływie 10 lat, warto 
przypomnieć o tym obiekcie, 
który zaliczany był zawsze do 
okazalszych zabytków archi
tektury drewnianej na Gór
nym Śląsku. Zygmunt Gloger 
w swoim Budownictwie drzew
nym napisał, że kościół bytom
ski należał do „ najciekawszych 
typów budownictwa staropol
skiego”. W tej samej książce 

tym, że już przed pierwszą 
wojną światową wzbudził on 
zainteresowanie wśród pol
skich badaczy sztuki.
Kościół Św. Wawrzyńca został 
przeniesiony do Bytomia z 
pobliskich Mikulczyc. Obie 
miejscowości należały do tej 
części Górnego Śląska, która 
szczególnie związana była z 
Polską, głównie ze względu na 
przynależność tutejszych para
fii do diecezji krakowskiej (do 
1820 r.). Usytuowany na nie
wielkim wzgórzu kościół został 
zbudowany z drewna mod- 

wać. Początkowo myślano, aby 
przenieść go do Wrocławia, ale 
zrezygnowano z tego ze wzglę
du na wysokie koszty. W 
końcu magistrat miasta Byto
mia zadeklarował gotowość 
sfinansowania operacji prze
niesienia i postawienia kościo
ła w parku miejskim. W 1901 r. 
zostało to pomyślnie zreali
zowane, ale po przeniesieniu 
kościół długo nie był użytko
wany, a wnętrze wykorzysty
wano doraźnie na cele maga
zynowe. Dopiero w 1921 r. zor
ganizowano tu ekspozycję

1. Drewniany kościół Św. Wawrzyńca 
przed pożarem

kościół znowu nie był użytko
wany, lecz doczekał się kapi
talnego remontu (1962—1963), 
w czasie którego Pracownie 
Konserwacji Zabytków z Kra
kowa wymieniły zniszczone 
elementy więźby dachowej 
oraz pokrycie gontowe. W 
1971 r. obiekt został zakupio
ny przez Muzeum Górnoślą
skie, które zorganizowało tu 
wystawę regionalnej rzeźby 
sakralnej.
Zgrabny układ bryły, udane 
proporcje całości, jednorod
ność użytego materiału drew
nianego oraz ciekawa i śmiało 
rozwiązana storczykowa więź- 
ba dachowa — to cechy, które 
wpłynęły na to, że kościół mi- 
kulczycki wyróżniał się wśród 
innych górnośląskich kościo
łów drewnianych. Nawa miała 
plan zbliżony do kwadratu, 
przylegało do niej prawie 
kwadratowe prezbiterium, za
kończone trójbocznie. Oba te 
elementy nakryte były strzeli
stymi dachami o reminiscen
cjach gotyckich. Na dachu 
nawy osadzona była barokowa 
wieżyczka-sygnaturka pokryta 
blachą. Od strony zachodniej 
znajdowała się, oddzielona od 
korpusu kościoła, wieża- 
dzwonnica postawiona na planie 
kwadratu o konstrukcji ramo- 
wo-słupowej. Bryła wieży o 
pochyłych ścianach pokrytych 
gontem zakończona była izbi
cą, przykrytą ośmiobocznym 
dachem namiotowym. Z nawą 
połączona była krótką zada
szoną przewiązką. Takie po
wiązanie wieży z bryłą kościoła 
należało do przykładów mniej 
spotykanych na Śląsku. Nawa i 
prezbiterium otoczone były w 
przyziemiu zadaszonymi pod- 
cieniami-sobotami. Kościół
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2. Plan kościoła
3. Różne elementy wystroju kościoła

miał dwa wejścia: główne i bo
czne. Przedsionek wejścia 
głównego dobudowany był do 
wieży, przedsionek wejścia bo
cznego — wkomponowany w 
ciąg sobót. Istniejąca w Mi- 
kulczycach murowana zakry
stia dobudowana do prezbite
rium od strony północnej, nie 
została w Bytomiu odtworzo
na.

Wnętrze kościoła nakryte było 
płaskim stropem, a na granicy 
nawy i prezbiterium umie
szczono belkę tęczową. We 
wnętrzu znajdowało się kilka 
charakterystycznych detali o 
cechach renesansowych w po
staci portali z wyciętymi nad- 
prożami oraz profilowanych 
słupów podtrzymujących chór 
muzyczny. Bardzo oryginalna 

była dekoracja z wyciskanej 
masy papierowej na balustra
dzie chóru muzycznego oraz w 
oprawie drzwi do zakrystii. Ta 
ostatnia składała się z dwóch 
pilastrów i gzymsu, wewnątrz 
wypełnionych motywami roś
linnymi. Ambona z końca 
XVI w. miała również dekora
cję z wyciskanej masy papie
rowej. Pozostałe wyposażenie 

kościoła, tj. ołtarz główny, dwa 
ołtarze boczne, chrzcielnica i 
ławki, pochodziło z końca 
XVII w.
Kościół w Bytomiu, ze wszech 
miar obiekt interesujący, był 
świadectwem silnych związ
ków z drewnianą architekturą 
polską.

Stanisław 
Grzelachowski
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1 Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: opisem, zdjęciem i numerem 
katalogu komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych (00—461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628—22—85, tel. fax. 
21—04—45). Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki pro
simy zgłaszać pod wymieniony adres.

i

Kradzież w dniach 25 
kwietnia — 1 maja 1991 r. 
z mieszkania prywat
nego w Warszawie
1. FEDELI, Domenico 
zw. MAGGIOTTO (?).
Chłopiec grający na fujar
ce.
Olej na płótnie. 45 X 40 
cm.
Kat. PA—249—209.

Kradzież w nocy z 16 na 
17 marca 1991 r. z pry
watnego mieszkania w 
Gdańsku
2. AUTOR NIEZNANY. 
Emigranci płynący łodzią. 
K. XIX w.
Olej na płótnie. 120 X 160
cm.
Kat. PA—250—210.

Kradzież w dniach 
14—16 czerwca 1991 r. z 
rzym.-kat. kościoła fi
lialnego w Radoszycach 
(gm. Komańcza, woj. 
krośnieńskie)
3. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Przemienienie Pań
skie, 1868.
Olej, płótno na desce. 
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—251—211.
4. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Wniebowstąpienie 
Pańskie, 1868.
Olej, płótno na desce. 
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—252—212.
5. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Zaśnięcie Marii, 
1868.
Olej, płótno na desce. 
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—253—213.
6. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Zwiastowanie, 1868. 
Olej, płótno na desce. 
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—254—214.

4
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7. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Ofiarowanie Marii w 
świątyni, 1868.
Olej, płótno na desce.
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—255—215.

8. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Ofiarowanie Jezusa, 
1868.
Olej, płótno na desce.
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—258—218.

9. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Wjazd Jezusa do Je
rozolimy, 1868.
Olej, płótno na desce.
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—257—217.

10. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Podniesienie Krzyża 
Świętego, 1868.
Olej, płótno na desce.
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—261—221.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Zesłanie Ducha 
Świętego, 1868.
Olej, płótno na desce.
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—256—216.

12. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Zmartwychwstanie, 
1868.
Olej, płótno na desce.
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—259—219.

13. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Chrzest w Jordanie, 
1868.
Olej, płótno na desce.
28,5 X 22,5 cm.
Kat. PA—260—220.

11
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15

Kradzież w dniach
1—23 lipca 1991 r. z 
kaplicy pw. Jana Kanie
go w Makowie Podha
lańskim (woj. bielskie)

14. AUTOR NIEZNANY. 
Chrystus na krzyżu.
Olej na płótnie. 65 X 46 
cm.
Kat. PA—262—222.

15. AUTOR NIEZNANY. 
Św. Rozalia.
Olej na płótnie. 50,5 X 38,5 
cm.
Kat. PA—263—223.

16. AUTOR NIEZNANY. 
Portret fundatorki, 2 poł. 
XIX w.
Olej na płótnie. 50,5 X 38,5 
cm.
Kat. PA-264-224.

17. AUTOR NIEZNANY. 
Matka Boska Bolesna.
Olej na płótnie. 65 X 52 
cm.
Kat. PA—265—225.

18. AUTOR NIEZNANY. 
Portret fundatora Jana Fli
sa, 2 poł. XIX w.
Olej na płótnie. 50,5 X 38,5 
cm.
Kat. PA—266—226.

17
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Kradzież w nocy z 22 na 
23 lipca 1991 r. 9-ciu 
portretów trumiennych 
z kościoła w Łowiczu 
(woj. skierniewickie)

19. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Wojcie
cha Szczawińskiego, ok. 
1686.
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—267—227.

20. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Jana Łu
gowskiego, ok. 1641.
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—268—228.

21. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Mateusza 
Orłowskiego.
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—269—229.

22. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Jana Wi
tkowskiego, ok. 1694.
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—270—230

23. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Stanisła
wa Krajewskiego, ok. 1694. 
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—271—231

24. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Andrzeja 
Łęckiego, ok. 1698.
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—272—232.
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25. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Józefa 
Trzcińskiego, ok. 1769. 
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—273—233

26. AUTOR NIEZNANY. 
Portret dziekana Krzyszto
fa Dobińskiego, ok. 1769. 
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—274—234.

27. AUTOR NIEZNANY. 
Portret kanonika Adama 
Oporowicza. K. XVII w.
Olej na blasze. 40 X 30 cm. 
Kat. PA—275—235.

Kradzież w nocy z 12 na 
13 sierpnia 1991 r. z 
cerkwi prawosławnej w 
Siemianówce (gm. Na
rewka, woj. białostockie)

28. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Św. Mikołaj. XIX w.
Olej (?) na desce, w meta
lowej koszulce. 22X18 
cm.
Kat. PA—276—236.

29. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem. XIX w.
Olej (?) na desce, w meta
lowej koszulce. 22X18 
cm.
Kat. PA—277—237.

Kradzież w dniu 3 paź
dziernika 1991 r. z koś
cioła w Rojowie (woj. 
kaliskie)

30. DRELOWSKI, Władysław. 
Matka Boska z Dzieciątkiem. 
XIX w.
Olej na płótnie. 150 X 60 cm. 
Obraz wycięto z ram, od
cięto część dolną (od kolan 
Madonny), skradziono gór
ny fragment.
Kat. PA—278—238.
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31. AUTOR NIEZNANY. 
Św. Wojciech. XIX w.
Olej na płótnie, owal 
70 X 60 cm.
Kat. PA—279—239.

Kradzież w dniu 20 li
stopada 1991 r. z koś
cioła Św. Bonifacego w 
Warszawie
32. AUTOR NIEZNANY. 
Szkoła włoska. Św. Franci
szek z Asyżu. XVII w. (praw
dopodobnie kopia obrazu 
wcześniejszego).
Olej na płótnie. 57 X 45 cm. 
Kat. PA—280—240.

Kradzież w nocy z 9 na 
10 lutego 1991 r. z koś
cioła Św. Stanisława Bi
skupa w Lublinie
33. Relikwiarz Drzewa Krzy
ża Świętego. XVIII w.
Srebro złocone. Wys. 72 cm, 
waga ok. 6 kg.
Na rewersie wierszowana 
inskrypcja fundacyjna: „Ro
ku 1708 — Ludzi pobo
żnych potym szczodrobli
we ręce sprawiły tę ozdobę 
Chrystusowej męce, niech 
im to Bóg wynagrodzi na 
ziemi i w niebie, po długim 
życiu niech przyjmie do 
siebie” oraz „Roku 1703 
szwedzka bytność w Lubli
nie obdarta Krzyż Święty z 
dawnej ozdoby w srebro i 
wszystek jest wzięty apar
tament kościelny, lichtarze, 
kielichy, monstrancje, 4 
krzyże dostatek nielichy”.
Punca kontrybucyjna aus
triacka, 1797.
Kat. RH—40—30.

Kradzież w dniu 11 lute
go 1991 r. z plebanii w 
Szymanowie (woj. skier
niewickie)
34. Relikwiarz. XVII/XVIII w. 
Srebro pozłacane. Wys. 
25 cm.
Kat. RH—41—31.

Kradzież w nocy z 2 na 3 
maja 1991 r. z kościoła 
rzym.-kat. Św. Floriana 
w Czarncy (gm. Wło
szczowa, woj. kieleckie)
35. Monstrancja. XVII w. 
Srebro pozłacane.
Kat. RH—42—32.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Bar
wik i Agnieszkę Pawlak.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Pałac
w Sztynorcie

Zespół pałacowy z parkiem 
krajobrazowym w miejscowości 
Sztynort Duży, położony jest 
na niewielkim półwyspie 
wchodzącym w basen jeziora 
Mamry. Była to rezydencja 

Lehndorf lub von Lehndorff. 
Lehndorffowie w XVI w. zali
czali się do arystokracji Prus 
Książęcych, piastując wysokie 
urzędy i władając rozległymi 
majątkami.

gruntownie w stylu neogotyc
kim i w takiej formie przetrwał 
do czasów obecnych. Jest to 
budynek dwukondygnacyjny 
na planie prostokąta z dwoma 
skrzydłami bocznymi oraz ry
zalitem z dodatkową kondyg
nacją, położonym w osi pała
cu. Mury są tynkowane, bo- 
niowane, a dachy kryte czer
woną dachówką — w części 
korpusu głównego czterospa

dowały się malowidła ze sce
nami biblijnymi oraz bogate 
zbiory numizmatyczne, m.in. 
monety krzyżackie i Prus 
Książęcych. Podczas działań 
wojennych w 1945 r. pałac 
został zdewastowany i prawie 
doszczętnie ogołocony. Za
chowały się zabudowania 
dworskie z XVIII i XIX w.: 
dworek łowczego, stajnia, obo
ra i spichlerz. Warto dodać, że 

1. Środkowa część fasady pałacu

starego rodu magnackiego 
Lehndorffów, niegdyś Mgow- 
skich, wywodzących się z 
Mgowa na Pomorzu. Gdy 
Pomorze w latach 1308—1466 
dostało się w ręce Krzyżaków, 
majątek Mgowo przemiano
wano na Legendorf, a jego 
właściciele podpisywali się od
tąd von Legendorf. Nazwisko 
to z czasem zmieniono na von 

Częstymi gośćmi Lehndorf
fów w Sztynorcie byli m.in.: 
Zbigniew Morsztyn, wygnany 
z kraju za ariańskie przekona
nia, biskup Ignacy Krasicki i 
Wojciech Kętrzyński. Podczas 
ostatniej wojny w sztynorckim 
pałacu mieściła się połowa 
kwatera ministra spraw zagra
nicznych III Rzeszy, Joachi
ma von Ribbentropa.
Pałac zbudowano w końcu 
XVII w. w stylu barokowym. 
W XIX w. przebudowano go 

dowe, w skrzydłach dwuspa
dowe. Do pałacu wchodzi się 
na osi korpusu głównego przez 
sień, w której zachowały się 
ślady polichromii z przełomu 
XVIII i XIX w. W pomie
szczeniach parterowych znaj
dują się stropy drewniane, 
belkowane, zdobione fryzami 
akantowymi i fasetami.
Za panowania Lehndorffów 
pałac był bogato wyposażony; 
oprócz stylowych mebli w kil
ku pokojach na parterze znaj

do 1896 r. istniała tu stadnina 
koni pełnej krwi.
Pałac jest otoczony parkiem o 
regularnym układzie alei dę
bowych. Poza dębami rośnie 
tu wiele sędziwych (około 300 
lat) lip i buków. Wiek najstar
szego dębu jest oceniany na 
około 360 lat (obwód 5,6 m). 
Park przed 1945 r. był ozdo
biony kamiennymi baroko
wymi posągami, ustawionymi 
wzdłuż alei. Zachowały się 
dwa pawilony ogrodowe w sty-
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2 Zabudowania gospodarcze z XIX w.
3 Neoklasycystyczny pawilon par
kowy z XVIII—XIX w.

(zdjęcia: Ryszard W. Pawlicki)

lu neoklasycystycznym; jeden 
z nich zbudowany na planie 
niewielkiej świątyni greckiej z 
doryckim portykiem kolum
nowym i tympanonem.

Ostatnim właścicielem Szty- 
nortu był Henryk von Lehn- 
dorff, adiutant feldmarszałka 
von Bocka. Należał on do gru
py spiskowej płk. Clausa von 
Stauffenberga i po nieudanym 
zamachu na życie Hitlera w 
pobliskiej Gierłoży, podzielił 
tragiczny los swego przywód
cy (1944 r.).

Zespół pałacowy uznany był 
za zabytek już w XIX w., a w 
polskich rejestrach znalazł się 
zaraz po zakończeniu ostatniej 
wojny. Od lat pięćdziesiątych 

zespołem pałacowym gospo
darowały PGR-y, które nie 
przywiązywały większej wagi 
do zabytkowych wartości 
obiektu. W latach 1984—1991 
pałacem zarządzali żeglarze z 
INTERSTERU. Nie przystą
piono jednak do prac zabez
pieczających, co spowodowało 
dalsze szybkie niszczenie pała
cu. Jesienią 1991 r., po dłu
gotrwałych procedurach praw
nych zespół pałacowy wraz z 
nieruchomością rolną o po
wierzchni około 50 ha przejął 
Urząd Gminy w Węgorzewie. 
Mamy nadzieję, że tworzona 
polsko-niemiecka fundacja 
nie dopuści, aby sztynorcki pa
łac podzielił tragiczny los in
nych zespołów zabytkowych 
na terenie dawnych Prus 
Wschodnich, będących w sta
nie kompletnej ruiny.

Ryszard W. Pawlicki

Krzyze 
giganty

Na cmentarzach w dawnym 
powiecie hrubieszowskim na
potkać można monumentalne 
krzyże kamienne, wywierające 
duże wrażenie swoim ogro
mem krzyże giganty. Najstar
szy z nich znajduje się na 
cmentarzu parafialnym w 
Miączynie, tuż przy szosie z 
Zamościa do Hrubieszowa. 
Gigantyczny krzyż doskonale 
jest widoczny z drogi. Ma on 
wraz z cokołem wysokość 5,60 m 
przy rozstawie ramion 1,85 m. 
Zakończenia ramion zdobią 
kamienne kule, a na frontowej 
ścianie cokołu umocowana jest 
żeliwna tablica z inskrypcją: 
JAN WĘGLEŃSKI/B. MI
NISTER SKARBU/KRÓLE- 
STWA POLSKIEGO/ ZMAR
ŁY W ROKU 1835/DNIA 
13° LIPCA.

Na wschodniej ścianie cokołu 
umieszczona jest plastyczna 
czaszka ze skrzyżowanymi pi
szczelami, na zachodniej — 
tablica z wymownym napisem, 
zapewne jedynym tego rodza
ju: CENIĄC CNOTĘ
CHŁOPKA/POLSKIEGO/ŻĄ- 
DAŁ ABY CIAŁO W 
POŚRÓD/WIEYSKIEGO JE
GO WŁOŚCI/SMENTA- 
RZA SPOCZYWAŁO. Jan 
Węgleński ukończył Akademię 
Zamojską, przez pewien czas 
był plenipotentem majątku 
Jana Potockiego Boćki na Pod
lasiu, później został mianowa
ny ministrem w rządzie Księ
stwa Warszawskiego, a na
stępnie Królestwa Polskiego. 
Po 1821 r. otrzymał po bracie 
Franciszku majątek Miączyn, 
tu też osiadł i tu zakończył ży-
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cie. Pamiątką po Janie Węg
leńskim jest także założona 
przez niego kolonia Minis- 
trówka koło Miączyna.
Drugi monumentalny krzyż 
kamienny znajduje się na 
unickim cmentarzu w Sahry- 
niu. Postawiono go na grobie 
ks. Platona Laurysiewicza, 
powstańca 1831 r., który w 
1846 r. zamieszkał tutaj jako 
proboszcz unickiej parafii i tu 
zmarł w 1855 r. Na górnym 
cokole krzyża (wysokość 
6,20 m) wyryto napis: S+P/ 
KSIĄDZ PLATON/LAU- 
RYSIEWICZ/ ZMARŁ 1855 
R./ŻYŁ LAT 46. Za tą wyjąt
kowo skromną inskrypcją kry- 
je się krótkie życie Platona 
Laurysiewicza, który w wieku 
21 lat, już jako ksiądz unicki, 
walczył o wolność Polski w 
Powstaniu Listopadowym.

1—4 Krzyże giganty: Miączyn (1), 
Sahryń (2), Molodiatycze (3) i Rado
stów (4)

(zdjęcia: Stanislaw Orlowski)
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Identyczny kamienny krzyż 
nagrobny spotykamy na unic
kim cmentarzu w Mołodiaty- 
czach. Jest to kopia krzyża 
sahryńskiego. Brak niestety 
tablicy inskrypcyjnej, zacho
wały się po niej jedynie ślady 
na cokole. Można jednak zi
dentyfikować grób ks. Marka 
Stanisława Laurysiewicza, ba
zylianina, o zakonnym imieniu 
Stefan, syna Platona. Wzorem 
ojca obrał on również stan du
chowny, ale też odziedziczył 
ojcowski patriotyzm i związki 
z Polską. Urodził się w Moło- 
diatyczach w 1832 r., kształcił 
się w Lublinie, w 1850 r. praco
wał w cukrowni Poturzyn, a w 
1856 r. wstąpił do zakonu ba
zylianów, ukończył Akademię 
Duchowną w Warszawie, w 
1859 r. przebywał w Rzymie. 
Po powrocie do kraju aktywnie 
uczestniczył w ruchu niepod
ległościowym, brał udział w 
manifestacjach w 1861 r. w 
Warszawie, Lublinie, Chełmie 
i Hrubieszowie. On to właśnie 
zorganizował słynną manifes
tację 10 października 1861 r. 
w Horodle. Tuż przed wybu
chem Powstania Styczniowego 
musiał uchodzić do Galicji, 
gdzie w 1864 r. został miano
wany komisarzem Rządu Na
rodowego, a jednocześnie ad
ministratorem parafii unickiej 
w Krakowie. Tam też zmarł w 
1864 r. Jego ciało przewiezio
no do rodzinnych Mołodiatycz 
i tu pogrzebano, stawiając nad 
grobem taki sam krzyż, jak na 
grobie ojca w Sahryniu.
Jak więc widzimy, na dwóch 
niezbyt odległych cmentarzach, 
pod identycznymi monumen
talnymi krzyżami znajdują się 
prochy dwóch unickich księży, 
gorących polskich patriotów. 
Jest to z pewnością jedyny te
go rodzaju wypadek w Polsce. 
Inny jest krzyż — olbrzym 
stojący na cmentarzu żołnierzy 
armii austriackiej i rosyjskiej, 
poległych w bitwie stoczonej 
w 1915 r. pod Radostowem. 
Jest to jeden z większych 
cmentarzy wojennych w wo-, 
jewództwie zamojskim. W 
środku cmentarza usypano 
kopiec o wysokości ponad 3 m 
i ustawiono na nim prosty, su
rowy krzyż z gruzobetonu

(wysokość 5,72 m, rozpiętość 
ramion 2,25 m). Krzyż został 
niegdyś przewrócony, potem 
ponownie ustawiony i jest dziś 
nieco krótszy na skutek ubyt
ku podstawy oraz górnego ra
mienia; na cokole widać ślady 
po tablicy inskrypcyjnej. Dużą

figurę Chrystusa rozpiętego na 
tym krzyżu przeniesiono do koś
cioła w Wiszniowie. Krzyż domi
nuje nad okolicą i jest istotnym 
elementem krajobrazowym.
Opisane cztery krzyże hrubie
szowskie są monumentami nie 
spotykanymi ani w wojewódz

twie zamojskim, ani w woje
wództwach sąsiednich. Być może 
są unikatami w skali kraju, w każ
dym razie nie udało się znaleźć 
wzmianek o podobnych krzyżach 
w literaturze. Potwierdza to ich 
szczególną wartość historyczną.

Stanisław Orłowski

W

Będąc w Zalesiu Dolnym 
niedaleko Warszawy, pró
żno pytać o dzielnicę Ada
mów. Jedynie starszym 
mieszkańcom miasta nazwa 
ta nie jest obca. Adamów 
powstał na rozparcelowa
nym terenie lasów Adama 
hr. Branickiego, porośnię
tych dębowym i sosnowym 
starodrzewem. Założyciele 
osiedla wytyczyli szerokie 
aleje oraz obszerne działki, 
które miały nie podlegać 
dalszemu rozdrobnieniu. 
Między parcelami zacho
wano miejsce pod przyszłe 
parki i skwery. Realizowa
no w ten sposób zrodzoną 
u schyłku ubiegłego stule

cia ideę zdrowego miasta — 
ogrodu.
Początek zabudowy Ada
mowa przypadł na lata 
międzywojenne. Z tego ok
resu pochodzi wiele willi 
należących do najwybit
niejszych realizacji pod
warszawskich. Willę „Ru
no” przy ul. Dębowej 5 wy
stawiono dla Teodozego 
Nosowicza w 1933 r. Pro
jektant — znany architekt 
Borys Zinserling — zasto
sował się do wskazówek 
właściciela domu. Zinser
ling był twórcą dość za
chowawczym, co tłumaczą 
jego studia w Petersbur
skiej Akademii Nauk. Ar

chitektury uczył się u prof. 
Leona Benoisa, twórcy 
monumentalnego soboru 
na placu Saskim w War
szawie. Do Polski Zinser
ling przybył w 1921 r. Wy
wodził się z rodziny pocho
dzenia szwajcarskiego, od 
dawna osiadłej w Rosji. 
Wiele projektował, w tym 
wille odznaczające się hi
storycznymi formami dwor
ków. Kilka projektów 
zachowało się do dziś w 
zbiorach rodziny architek
ta. Jego zainteresowanie hi
storią szczególnie uwido
czniło się po wojnie, kiedy 
poświęcił się odbudowie 
zabytków warszawskich.

1. Elewacja ogrodowa willi „Runo"
2. Taras z basenem i nieczynną już 
fontanną

1

(zdjęcia: Jerzy S. Majewski)
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Tymczasem willa Nosowi- 
cza w Zalesiu-Adamowie 
ma formy bardzo nowo
czesne, funkcjonalistyczne, 
z elementami modnego w 
latach trzydziestych „stylu 
okrętowego” (zob. „Spot
kania z Zabytkami”, nr 5, 
1991, s. 18). Budynek zało
żony na nieregularnym 
planie ma dwa półkoliście 
zamknięte „okrętowe” ry
zality, poprzedzone tara
sem. Do stylistyki „okrę
towej” nawiązują też liczne 
detale, m.in. charakterysty
czne stylowe pręty balus
trad.
Wewnątrz budynek został 
racjonalnie rozplanowany i 
wyposażony we wszystkie 
nowoczesne instalacje. Hol 
powiązany z jadalnią pełnił 
funkcję salonu. Wnętrza 
parteru szerokimi otwora
mi wychodzą na ogród i ta
ras ozdobiony niewielką fon
tanną, ujęty od północy 
półkolistą ścianą przeprutą 
arkadami. Od północy do 
willi przylegał parterowy 
budynek gospodarczy mie
szczący służbówkę i garaż 
na dwa samochody.

Pojawienie się form okrę
towych nie było przypad
kiem. Teodozy Nosowicz 
(1882—1934) był jednym 
ze współtwórców nowo
czesnej gospodarki mor
skiej odrodzonej Polski. 
Angażował się w wiele 
przedsięwzięć, z których 
jednym, niezbyt udanym, 
było przedsiębiorstwo ar
matorskie „Żegluga Wisła 
— Bałtyk” z siedzibą w 
Tczewie. Po bankructwie 
firmy, Nosowicza powoła
no na stanowisko dyrektora 
Departamentu Morskiego 
w Ministerstwie Przemysłu 

i Handlu. Był wówczas 
jednym z bliższych współ
pracowników Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, gdy ten 
tworzył Polską Flotę Hand
lową i budował port w 
Gdyni. Nosowicz krótko 
cieszył się nową willą. 
Zmarł w rok po jej wykoń
czeniu. Pozostała wdowa, 
Zofia z Rumlów oraz ich 
syn Olgierd (ur. 1907 r.). 
Jak utrzymują obecni 
mieszkańcy willi, Olgierd 
był kapitanem Żeglugi 
Wielkiej i zginął na Atlan
tyku płynąc w konwoju do 
Murmańska.

Lata wojny zapisały się w 
dziejach domu jeszcze jed
ną tragiczną kartą. Budy
nek zajęła jednostka SS, w 
podziemiach trzymano więź
niów, a przed ścianą 
okalającą taras dokonywano 
podobno egzekucji. Kilka
dziesiąt metrów dalej oku
panci rozstrzelali w 1944 r. 
jedenastu mieszkańców Za
lesia. Opodal zaś, na nie 
zabudowanym placu, nie
mieccy żołnierze odprawia
li msze połowę.
Po wojnie budynek na 
krótki czas zajęła Służba 
Bezpieczeństwa. Formalnie 
pozostawał nadal własnoś
cią prywatną, choć jego 
właścicielami nie byli już 
członkowie rodziny Noso- 
wiczów. Nie przeszkodziło 
to jednak dokwaterować tu 
nowych lokatorów. Na par
terze znalazła się działająca 
do dziś biblioteka. Mimo to 
budynek wraz z ogrodem 
znajduje się w niezłym sta
nie — przed kilku laty zos
tał otynkowany, zmieniono 
jednak kolorystykę obiektu.

Jerzy S. Majewski 
Marek Tomiczek

Zagadka za milion!
Fragment obrazu Marco Alessandri- 
niego z 1703 r. przedstawia wydarze
nie historyczne (według potomnych: 
najdłuższe i najmniej chwalebne!) z 
1697 r. i jedną ze znanych warszaw
skich budowli w tle.

Co przedstawia ten 
obraz i jaka budowla 
została na nim umie
szczona?
Wśród prawidłowych odpowiedzi 
nadesłanych do 5 czerwca br. na 
kartkach pocztowych (redakcja 
„Spotkań z Zabytkami”, 00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
pok. 7, I p.) rozlosowana zostanie 
nagroda w wysokości 1 miliona zł 
ufundowana przez Fundację PRO 
AUXILIO Popularyzacji Ochro
ny i Inicjatyw Ratowania Zabyt
ków.
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Świat 
wachlarzy

Nazwa „wachlarz” pochodzi 
od łacińskiego słowa vanno — 
„wiać”. Ten lekki instrument 
ręczny służący do chłodzenia, 
odpędzania owadów, roznie
cania ognia, wreszcie do ozdo
by, odgrywał również rolę 
atrybutu władzy w historii 
wielu cywilizacji. Wachlarz — 
to przykład dzieła sztuki będą
cego wytworem rzemiosła.
Według legendy pierwsze 
wachlarze powstały w Indiach, 
miejscu biblijnego raju; zro
bione były z liści lotusa, palmy 
i bananowca. Przez długie ty
siąclecia (od około 5500 r. 
p.n.e. do około X w. n.e.) zna
no tylko dwa typy wachlarza 
— ekran i oganiaczkę. Jaskra
wo barwione ekrany o zróżni
cowanych kształtach — ser- 
cowate, koliste, prostokątne, 
gwiaździste — konstruowane 
były ze słomy, słomy ryżowej, 
łyka, bambusa, skóry, piór gę
sich i pawich, tkanin i drewna; 
pewną odmianą ekranu była 
tzw. chorągiewka.
Wachlarz typu oganiaczka słu
żył przede wszystkim do od
pędzania owadów. Używany 
był głównie w Afryce i na Bli
skim Wschodzie. Wykonywa
no go z gęstych włosów z ogo
na krowy, himalajskiego jaka, 
konia, lotek większych ptaków, 
piór pawia; uchwyty robiono 
z drewna sandałowego, kości 
słoniowej, rogów antylopy lub 
złota.
Ekran i oganiaczka występo
wały we wszystkich rozwinię
tych cywilizacjach. Każda z 
nich nadawała tym wachla
rzom dodatkowe, charaktery
styczne znaczenie. Cywilizacja 
egipska wytworzyła ceremo
niał związany z wachlarzem 
jako oznaką władzy. Stanowi
sko „trzymającego wachlarz” 
było bardzo wysoką pozycją w 
egipskiej hierarchii państwo
wej. Otrzymywał je bohater po 
wygranej bitwie i odtąd towa
rzyszył on wszędzie faraonowi, 

wachlując go wraz z innymi 
„trzymającymi wachlarz”. Asy- 
ryjczycy również stosowali 
wachlarze do obrzędów cere
monialnych — były to olb
rzymie koła zdobione astrolo
gicznymi symbolami, znakami 
i godłami. W Grecji od 1200 r. 
p.n.e. używano ekranów przy 
składaniu ofiar bogom. W cza
sach rzymskich od VII do V 
w. p.n.e. istniał typ wachlarza 
ceremonialnego z pawich piór 
osadzonych na długim drzew
cu — był to typ oganiaczki 
wzorowany na sztuce etruskiej 
i greckiej. Na dworze chiń
skim pozdrawiano się zasłania
jąc wachlarzem twarz i unika
jąc w ten sposób nie kończą
cych się ceremonialnych ukło
nów. Wachlarzem nauczyciel 
karcił uczniów w szkole, sędzia 
na ringu zapasów sumo za jego 
pomocą prowadził walkę za
wodników, wachlarze ceremo
nialne noszono za cesarzem w 
czasie defilad i procesji, do
wódcy wojsk i chińscy żołnie
rze posługiwali się wachlarza
mi z żelaza i innych metali w 
czasie bitew (tzw. wachlarze 
wojenne). Chińczycy jako 
pierwsi malowali wzory na 
wachlarzach — dekoracje te 
wywodziły się ze sztuki kali
grafii i były monochromaty
czne.

W Japonii uważano, że ręce są 
„nieczyste” i w związku z tym 
noszono lub podawano różne 
przedmioty osobom postawio
nym wyżej w hierarchii społe
cznej na rękawach kimon i 
właśnie na wachlarzach. Japo
nia od VII w. n.e. była ojczy
zną wachlarza składanego, wy
stępującego w dwóch warian
tach: jako plisowany i brise 
(„łamiący się”). Wykonywano 
je z drewna cyprysowego, koś
ci, kości słoniowej, piór, szylk- 
retu, zębów hipopotama, ka- 
szalota, wieloryba, papieru i 
jedwabiu. Wachlarz składany 
noszony był przez samurajów 

w rękawach, za pasem lub w 
cholewie buta, pomagał on w 
gestykulacji i w czasie obrzę
dowych śpiewów.
W okresie przedromańskim, w 
czasie kształtowania się nowe
go stylu w sztuce, pojawił się 
wachlarz kolisty i tarczowy; 
opanował całe chrześcijańskie 
średniowiecze, używany był 
też w liturgii mszy św. Nazy
wano go po łacinie flabellum 
lub ripidion po grecku. Służył 
do odpędzania much od ołta
rza lub podsycania ognia i 
dymu z kadzidła. Zwyczaj no
szenia wachlarza częsty był w 
okresie wojen krzyżowych, 
kiedy zaczął istnieć również w 
heraldyce, np. król Ryszard 
Lwie Serce (XII — XIII w.) 
miał w swym herbie wachlarz 
podobny do tych, jakie widzie
li krzyżowcy na Bliskim 
Wschodzie. Wielu średniowie
cznych książąt przyjęło wzór 
wachlarza do swych pieczęci.
W XV i XVI w., w czasach 
wielkich odkryć geografi
cznych i astronomicznych, 
składane wachlarze trafiły z 
Japonii do Europy, gdzie do 
tej pory używano tylko ekra

tu na niezwykle korzystny 
grunt dla swego istnienia. W 
dalszym ciągu były jednak 
uważane za wielki luksus, 
zwłaszcza że do ich wyrobu 
używano kości słoniowej, szla
chetnych kamieni i złota. Czę
sto miały wstążkę lub łańcu
szek, którym przypinano je do 
pasa sukni. Powszechny był 
pogląd, że wachlarze te mogą 
być noszone tylko przez szla
chetnie urodzone, zamężne 
niewiasty. Dla zaręczonych 
dziewcząt przeznaczone były 
wachlarze — chorągiewki z de
likatnego białego welinu, ob
rzeżonego wenecką koronką.
Z Włoch wachlarz składany 
trafił do Anglii i Francji. Ka
tarzyna Medycejska, matka 
króla Henryka III, rozpow
szechniła wachlarze w całej 
Europie. Występowały one 
głównie w krajach o gorącym 
klimacie, ale pojawiły się też w 
chłodniejszych rejonach. Spo
tykano je nawet na Syberii (li
czne egzemplarze oglądać mo
żna w muzeach Sankt Peters
burga).
Rozkwit jakości artystycznej i 
technologicznej wachlarzy na-

nów i oganiaczek. Pierwszymi 
składanymi wachlarzami pow
stałymi na gruncie europej
skim były włoskie decoupe 
(franc, „wycinane”). W okre
sie renesansu wachlarze — do
tychczas obecne przede 
wszystkim w obrzędach ko
ścielnych czy ceremoniach pań
stwowych — zaczęły przeni
kać do kobiecej mody, trafiając 

1. Typy wachlarzy

2. Chiński wachlarz-oganiaczka z pa
wich piór (kolekcja F. Jasińskiego w 
Muz. Nar. w Krakowie)

3. Wachlarz używany na dworze kró
la Ludwika XIV: pokrycie zdobione 
ptasimi piórami (XVII w.)

4. Wachlarz holenderski z lat
1710-1725

5. Wachlarz typu brise z lat 
1710—1725 z pejzażem (zb. Muz. Nar. 
w Krakowie)
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6. Wachlarz francuski z 1780 r.

7. Francuski wachlarz plisowany z 1725 r, ze sceną 
zaślubin Ludwika XV z Marią Leszczyńską (zb. Muz. 
Nar. w Krakowie)

8. Wachlarz z 1820 r. wykonany w stylu romantycz
nym

9. Wachlarz z lat 1860—1880 — ornamentyka lu
dowa, portrety w tondach przedzielone rajskimi 
drzewami
10. Wachlarz z ok. 1860 r. ze sceną rozmowy w par
ku

(rys. 1 i zdjęcia: 2, 5, 7, 10 — Anna Pawlus)
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stąpił na kontynencie europej
skim w XVIII w. Projekty 
wykonywali znani artyści (W at- 
teau, Boucher, Lancret, Fra
gonard), stelaże — jak jubiler
skie dzieła sztuki — robio
ne były przez mistrzów rze
miosła grawerskiego. Około 
1770 r. zaczęto ozdabiać stela
że także z tylnej strony, np. lu- 
reksem, złotym „szychem”, 
barwnym metalizowanym pa
pierem.
Pod koniec XVIII w., w okre
sie oświecenia pojawiły się 
wachlarze skromne, proste, 
mniej okazałe niż poprzednio. 
Rozpowszechniły się wówczas 
wachlarze drukowane, wyko
nywane techniką akwaforty, 
następnie podbarwiane akware
lą. Wytwarzano drukowane 
wachlarze kościelne z tekstem 
pacierza, psalmu, modlitwy, 
wachlarze o treści historycznej 
i politycznej (w okresie Wiel
kiej Rewolucji Francuskiej 
drukowane wachlarze pełniły 
funkcję propagandową), a tak
że wachlarze okazjonalne (np. 
upamiętniające powietrzne lo
ty balonem).
W XVIII w. wachlarz był nie
odzownym dodatkiem kobie
cego stroju, powstał nawet 
tzw. język wachlarzy. Ten 
sposób porozumiewania się 
dwojga ludzi, których łączył 
związek uczuciowy, był stoso
wany w teatrze, operze, gdy 
zainteresowani nie mogli roz
mawiać osobiście (np. wach
larz trzymany blisko serca 
oznaczał „zdobyłeś moją mi
łość”, wachlarz otwarty zasła
niający oczy — „kocham cię”). 
Wiek XIX rozpoczęły czasy 
napoleońskie i papierowe pok
rycia wachlarzy przedstawiały 
podobiznę Bonapartego. Naj
bardziej popularne w tym ok
resie były małe wachlarzyki 
typu brise, jednak panie woła
ły nosić wówczas torebki, pa
rasolki przeciwsłoneczne czy 
jedwabne chustki. Dopiero po 
1830 r. odrodziło się rzemiosło 
i podniósł artystyczny poziom 
europejskich wachlarzy. Rów
nież w Polsce pod zaborami 
powstały ciekawe wachlarze 
autorstwa Kazimierza Poch- 
walskiego (na skórce łabędziej) 

czy Franciszka Kostrzewskie- 
go (1882 r.)
Wachlarze czasów secesji wy
różniały się oryginalnym kształ
tem nieregularnego półkola, 
w którym górna krawędź była 
modelowana wzwyż, a dolna 
pofalowana. Dekoracja istniała 
głównie na pokryciu — styli
zowane kwiaty, akty kobiece 
według Beardsley’a, delikatne 
motywy secesyjne z małych 
cekinów w złocisto-beżowej 
tonacji, malowane gwaszem, 
wyszywane. Pokrycia były wy
konywane z papieru, jedwa
biu, organtyny, tiulu i koro
nek. Modne były wachlarze z 
piór rzadkich ptaków, np. ma- 
rabu, a także pawich i strusich 
piór w kolorze czarnym i bia
łym.
W dwudziestych i trzydzie
stych latach XX w. moda na 
używanie wachlarza zaczęła za
nikać. Produkowano jeszcze 
małe wachlarze typu brise z 
tworzywa sztucznego, celuloi
du imitującego kość słoniową, 
występowały również wachla
rze papierowe, kartonowe, 
drukowane w celach reklamo
wych. Lata poprzedzające 
drugą wojnę światową — to 
okres przemian politycznych i 
społecznych oraz szybkiej 
emancypacji kobiet, w których 
życiu nie było już miejsca na 
wachlarz.
We współczesnej Europie nie 
występuje już zwyczaj używa
nia wachlarza, nie ma też prze
mysłu produkującego te 
przedmioty. W krajach o gorą
cym klimacie — Hiszpanii, 
Grecji, Włoszech — można 
kupić wachlarze jako pamiątki 
turystyczne, ale mają one niski 
poziom artystyczny. Wachla
rze importowane z Dalekie
go Wschodu wytwarzane są z 
tanich materiałów i niestaran
nie. Nie ma obecnie mody lan
sującej wachlarze jako dodatki 
do sukni kobiecych i w tym 
stuleciu taka moda chyba się 
już nie pojawi...

Anna Pawlus

Po prostu 
strachy

Wraz z pierwszymi wiosennymi 
pracami polowymi w rolniczy pol
ski pejzaż wkracza malowniczy i 
oryginalny „strach na wróble”. 
Strach jest postacią barwną i nieco 
tajemniczą. To źródło radości i 
uciechy dla dzieci, dorosłym 
daje poczucie bezpieczeństwa, a 
chroniąc plony rolnika strach cie
szy się jego szczególnymi wzglę
dami. W krajobraz wprowadza 
pewien element ożywienia i bli
skości. Strach jest symbolem 
przezorności i gospodarności, 
zwiastunem obfitych plonów. Cóż 
bowiem złego może wydarzyć się 
na polu lub w ogrodzie, które mają 
swojego strażnika i obrońcę?
Strachy są jednak zjawiskiem 
ulotnym, trwają zwykle jeden se
zon, pojawiając się wiosną i znika
jąc wraz z nadchodzącymi jesien
nymi chłodami. Rzadko zdarza 
się, aby istniały w tym samym 
miejscu i w nie zmienionej postaci 
dłużej niż rok. Z punktu widzenia 
wartości artystycznych należy 
uznać je za spontaniczne dzieła 
kultury ludowej, powstają bowiem 
nie tylko dlatego, by czemuś słu
żyć, ale także ze zwykłej potrzeby 
tworzenia. W ich postaciach mate- 
rializują się różne wizje twórcze i 
talenty plastyczne ludzi.
Formy i wygląd strachów zmienia
ją się wraz z modą i z ludzkimi po
trzebami. Materiały, z których 
powstają — to niepotrzebne już 
nikomu przedmioty codziennego 
użytku, często odzwierciedlające 
minioną modę. Do najczęściej sto
sowanych należą: stara zniszczona 
odzież (spodnie, marynarki, ko
szule, płaszcze, piżamy), szmaty, 
zużyte garnki, wiadra, czasem mi
ski, parciane i plastikowe worki, 
słoma, kije, deski, stare szczotki, 
różne puszki, butelki, sznurek, 
drut, itp.
W zależności od potrzeb powstają 
strachy wizualne, akustyczne i 
akustyczno-wizualne. Wizualne 
mają przypominać sylwetki ludzi. 
Najczęściej są to postacie wyso
kich mężczyzn, przed którymi 
zwierzęta winny czuć respekt. 
Czasem bywają postacie niższe, 
pochylone, naśladujące człowieka 
przy pracy bądź gotowego do ata
ku. Strachy upostaciowane mają 
oddziaływać przede wszystkim na 
zwierzynę płową, wychodzącą że
rować na pola o świcie i o zmierz
chu. Dlatego jak najbardziej po
winny one przypominać sylwetki 
ludzkie. Interesujący jest fakt, że 
strachy bardzo rzadko mają postać 
kobiety. Dowodzi to prawdopo
dobnie niewiary w skuteczność 
odstraszania przez płeć słabą albo 
jest potwierdzeniem większej ła
skawości i dobroduszności, jakimi 
kobiety obdarzają zwierzęta. Stra
chy wykonywane są przeważnie 
przez mężczyzn i być może rów
nież dlatego mają płeć męską. 

Strachy wizualne konstruuje się 
najczęściej z dwóch solidnych pa
tyków zbitych na krzyż. Na nie 
naciąga się starą kurtkę, koszulę 
lub bluzę. Górną część przykrywa 
się wiadrem, garnkiem, starą 
czapką lub kapeluszem, dolną wbi
ja się w ziemię. Konstrukcja może 
być też bardziej złożona. Wówczas 
górna część składa się z dwóch 
skrzyżowanych desek, a dolna z 
desek zbitych w kształcie odwró
conej litery „V”. Na takie ruszto
wanie można nałożyć już komp
letne ubranie: bluzę, spodnie i 
obowiązkowo jakieś nakrycie na 
głowę. Wśród strachów uposta
ciowanych nierzadko spotyka się 
prawdziwe arcydzieła. Opatulone 
słomą, workami lub szmatami kije 
zostają odpowiednio pogrubione i 
wymodelowane, tak że do złudze
nia imitują postać człowieka. 
Ubrane są kolorowo i zabawnie, 
widuje się nawet takie, które na 
„szyi” mają przewiązane kolorowe 
szaliki, apaszki lub ogromne ko
kardy, „głowy” ozdobione są fan
tazyjnymi kapeluszami, a u rąk 
powiewają kolorowe szmatki. 
Prawdziwą atrakcją są strachy 
poubierane w zużyte mundury ko
lejarskie, pracowników służby leś
nej, tramwajarskie lub wojskowe. 
Zachowane na pagonach dystynk
cje, urzędowe guziki i czapka na
dają postaci stracha „służbowy” 
charakter, dodają powagi, godnoś
ci i grozy.
Bardzo często do strachów wi
zualnych dołączane są kolorowe 
puszki lub butelki, które potrąca
ne przez wiatr wydają najrozmait
sze odgłosy. Zwiększa to skute
czność stracha, a jednocześnie 
wzbogaca i urozmaica jego postać. 
Nie wszystkie strachy są aż tak 
piękne i dopracowane w szczegó
łach. Niekiedy nad plonami roz
ciągnięte są tylko sznurki lub dru
ty z przywiązanymi do nich kolo
rowymi szmatkami, butelkami al
bo puszkami. Innym razem mogą 
to być kije z nałożonymi na nie 
wiadrami, bańkami lub foliowymi 
workami, które pod wpływem wia
tru zmieniają położenie i wydają 
różne dźwięki. Czym spowodo
wane jest takie uproszczenie form? 
Być może brakiem czasu, inwencji 
twórczej, a nawet brakiem wiary

1. Prosty strach akustyczny z Załę- 
cza Wielkiego koło Wielunia
2. Strach upostaciowany ze śmigłem 
z Izydorowa koło Widawy
3. Strach polny z koncertującymi na 
wietrze butelkami z Niedzielska koło 
Wielunia
4. Strach ustrojony w zużytą odziez z 
Izydorowa koło Widawy

34



TO TEŻ SA ZABYTKI

35



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

5. Tajemniczy strach w pobliżu lasu 
(Świerczów koto Widawy)
6, Oryginalny strach broniący upra
wy ziemniaków z Izydorowa
7, Taki strach z batem przegoni każ
dego szkodnika (Wielka Wieś koło 
Widawy)
8. Wyjątek — żeński strach w habicie 
w ogrodzie felicjanek w Widawie
9, Tańczący strach, przy sadzie owo
cowym w Widawie
10. Wizualno-akustyczny strach z rę
kawicą w miejscu głowy (Izydorów)

(zdjęcia: Jan T. Siciński)

rolników w skuteczność stracha. 
Najczęściej jednak wynika to z 
pragmatyzmu opartego na dobrej 
znajomości zachowań zwierząt. 
Zwykłe paski folii, kolorowe 
wstążki lub pocięty materiał są 
bowiem wystarczającą formą dla 
odstraszenia mniej bystrych zwie
rząt, jakimi są ptaki.
Zadaniem strachów jest ochrona 
zasiewów i plonów przed ptakami 
i zwierzyną płową. Chroni się 

szczególnie te pola, które leżą w 
bliskim sąsiedztwie lasów, zagaj
ników i zakrzewień, skąd zwierzę
ta wychodzą na żer. Spotyka się je 
w zasiewach zbóż (szczególnie 
pszenica, owies i kukurydza), na 
polach z grochem, fasolą, buraka
mi, kapustą i ziemniakami. W u- 
prawach polnych otoczonych więk
szymi kompleksami leśnymi, np. 
na obrzeżach Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, spotykano na 
małych poletkach po kilkanaście 
strachów. Widocznie ich liczeb
ność i różnorodność miały skute
czniej działać odstraszająco. Na 
oglądających robiły wrażenie, jak
by zbiegły się tutaj na koleżeńskie 
spotkanie dla rozstrzygnięcia 
swoich ważkich spraw. Takie 
zgrupowanie autorzy obserwowali 
też w innych częściach Kielecczy
zny oraz w Sieradzkiem.
Ostatnio coraz częściej pojawiają 
się strachy w sadach, zwłaszcza 
czereśniowych i wiśniowych, oraz 
w przydomowych ogródkach. Na 
polach i w ogródkach strachy mają
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za zadanie odstraszać przede 
wszystkim ziarnojady, np. wróble, 
gołębie. W sadach strachy wizual- 
no-akustyczne i akustyczne umie
szcza się wysoko wśród koron 
drzew, gdzie mają pilnować owo
ców i odstraszać stada żarłocznych 
szpaków, kwiczołów, kosów i 
wróbli.
Wydaje się, że skuteczność stra
chów w początkowym okresie jest 
dobra. W miarę jednak upływu 
czasu doskonali obserwatorzy, ja
kimi są zwierzęta przyzwyczajają 
się do widoku postaci stojących na 
straży plonów, bagatelizują je i z 
groźnego stracha czynią sobie 
miejsce dogodnego wypoczynku i 
schronienia'. Należy przypuszczać, 
że gospodarze zdają sobie sprawę z 
niepełnej skuteczności ochrony 
upraw przez strachy, a mimo to 
ustawiają je na polach. Z jednej 
strony wynika to z potrzeb twór
czych, z drugiej zaś z poczucia 
dobrze i do końca spełnionego 
obowiązku ochrony swoich plo
nów przed intruzami.
Strachy są ustawiane nie we 
wszystkich rolniczych regionach 
Polski. Spotykamy je zwłaszcza w 
okolicach uboższych oraz tam, 
gdzie rolnictwo jest rozdrobnione. 
Zapewne właściciele małych gos
podarstw mają więcej czasu, który 
mogą poświęcić ochronie plonów, 
a robienie i wystawianie strachów 
jest już utrwaloną od pokoleń tra
dycją, przechodzącą mimowolnie 
z ojca na syna.
Strachy — te kolorowe polne boż
ki — są wyrazem przemijania 
czasu i rytmu przyrody. Być może 
już niedługo znikną na zawsze z 
naszego krajobrazu, dlatego warto 
częściej przyglądać się im i podzi
wiać ich urok.
Po tej ciągle słabo znanej twór
czości pozostał niewielki ślad w li
teraturze (np. w dziełach Sienkie
wicza, Orzeszkowej, Rapackiego, 
Siemińskiego, Bykowskiego, Da
niłowskiego), w malarstwie, foto
grafice, filmie, piosence i przeka
zach ludowych. Chyba jednak naj
lepiej utrwaliła się postać stracha 
w przysłowiach ludowych, np. 
„strach nie brat”, „w starym stra
chu wróble się gnieżdżą”, „czasem 
wróble na strachu siadają", „wyg
lądała jak straszydło na wróble", 
„godziłyby się za straszka do kapu
sty ”, „ straszku nie strasz, bo się ze
srasz", itp. (przysłowia z Nowej 
księgi przysłów i wyrażeń przysło
wiowych polskich Juliana Krzyża
nowskiego). Natomiast słowa pio
senki mówią: „bądźmy jak stare 
wróble, które stracha się nie boją ”...

Maria Kurząc 
Jan T. Siciński

Kozienickie 
pistolety

1. Fragment pistoletu z opisanymi w artyku
le sygnaturami i herbem Rzeczypospolitej
2. Para pistoletów: na górze widok prawej, 
na dole lewej strony
3 Zamek pistoletu, widoczny napis ..K0- 
ZENICKI

(zdjęcia: Macie/ Bronarski)

3

Dla Rzeczypospolitej schyłku 
XVIII w. najważniejszą spo
śród wielu funkcjonujących 
wówczas manufaktur była fa
bryka broni w Kozienicach. 
Jej znaczenie dla kraju, dla 
armii dobrze rozumiał Stanis
ław August — rosnąca z wolna 
w latach Sejmu Czteroletniego 
narodowa siła zbrojna potrze
bowała, jak nigdy dotąd, ma
sowo produkowanego uzbro
jenia. Mając to na względzie 
król postawił na produkcję 
manufakturową, dającą szansę 
zaspokojenia dużych zamó
wień. Powstanie takiej fabry
ki pociągało jednak za sobą 
sprostanie nowym wymogom 
technologicznym, a co za tym 
idzie usytuowanie jej w naj
bardziej korzystnym dla tych 
celów rejonie.
Co zatem sprawiło, że król 
właśnie w Kozienicach zloka
lizował swoją rusznikarnię? 
Kozienice leżały w dobrach 
należących do Stanisława Au
gusta, a dobrze zalesione, 
przyległe do Kozienic tereny 
obfitowały w tak potrzebny 
surowiec, jakim było drewno. 
Sytuacja hydrograficzna Ko
zienic z bliskością dwóch rzek: 
Wisły jako szlaku komunika
cyjnego i małej Zagożdżonki o
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dużym spadku wody, jako 
energetycznego źródła dla 
przyszłych młotów i pras — 
również przemawiała na ko
rzyść tego miejsca. Najwcześ
niejsze wzmianki dotyczące 
Kozienic pochodzą od Caro- 
siego podróżującego po Polsce 
w 1780 r. (?). Jest w nich mo
wa o planach urbanistycznych 
Kozienic i pracujących tu 
rzemieślnikach niemieckich 
(Reisen durch verschiedene pol- 
nische Provinzen... Leipzig 
1781, część I, s. 252—255).
Pierwsze inwestycje królew
skie w postaci wpłat na urzą
dzenie rusznikarni noszą datę 
29 lipca 1788 r. To właściwy 
początek istnienia manufaktu
ry. Nieco później, z listu archi
tekta Fon tany z 17 września 
1788 r. dowiadujemy się, że 
„nie próżnują fabrykanci, bo 
potrzebne naczynia sobie spo
rządzają”. Tak więc rusznika
rze pierwsi podjęli tu pracę. 
Zaś w pół roku później 
„Dziennik Handlowy” z 
kwietnia 1789 r. donosił, że „w 
Kozienickich dobrach stołowych 
IKMci założona jest nowa fa
bryka broni ręcznej dla wojska 
naszego”.
Podobnie złożonym proble
mem było znalezienie i obsa
dzenie stanowiska zarządcy, 
organizatora produkcji i dy
rektora w jednej osobie. Spoś
ród znanych, dobrych pol
skich rusznikarzy: Jana Jerze
go Junga, Wojciecha Mikla
szewskiego, Karola Ludwika 
Giebenhana, Andrzeja Kow
nackiego, wybrano tego ostat
niego. Co przesądziło o takim 
właśnie wyborze?
Każdy z wymienionych ruszni
karzy był dobrym majstrem z 
wieloletnią praktyką, wybit
nym specjalistą w swojej dzie
dzinie. Jednak Andrzej Kow
nacki był nie tylko doświad
czonym fachowcem, ale spę
dził za granicą około dwudzie
stu lat, „doskonaląc się w tym 
kunszcie", jak donosił „Dzien
nik Handlowy”, praktykując w 
największych i najsławniej
szych w owym czasie europej
skich fabrykach: Leodium i 
St. Etienne. On to zadbał o 
wykwalifikowaną kadrę, spro
wadzając ją z zagranicy, jak in

formował „Dziennik Handlo
wy” z kwietnia 1789 r. „o 17 
magistrach z żonami i dziećmi", 
w tym ośmiu majstrach z 
Francji i Saksonii.
Pomimo wielu problemów z 
niezbędnymi inwestycjami, z 
brakiem fachowców i rze
mieślników oraz z niedostat
kiem surowców, królewska 
rusznikarnia ruszyła, podej
mując m.in. produkcję dosko
nałych sztucerów dla piechoty, 
które dorównywały europej
skiej broni tego okresu. Rów
nocześnie wytwarzano tu pi
stolety wojskowe. Potrzeby 
armii w tym względzie sięgały 
około 7000 sztuk broni ro
cznie, gdy tymczasem Kozie
nice i Końskie wytwarzały za
ledwie 2000 sztuk. Owe trud
ności były główną przeszkodą 
w osiągnięciu pełnych możli
wości kozienickiej fabryki. Do 
momentu jej zniszczenia w 
1794 r. (o czym donosiła „Ga
zeta Wolna Warszawa” z 1 ma
ja tego roku), kozienicka ru
sznikarnia produkowała zaled
wie przez pięć i pół roku.
Po rozbiorach, czasach na
rodowych powstań i obu świa
towych wojnach niewiele po
zostało broni pochodzącej z 
polskich wytwórni. Sztucer 
kozienicki (w zb. Muzeum 
Wojska Polskiego w Warsza
wie) zachował się jako jedyny 
dowód produkcji tej królew
skiej manufaktury. Tym więk
szą rzadkością są pierwsze pi
stolety kozienickie wykonane 
w darze dla króla Stanisława 
Augusta — patrona i zarazem 
ojca tej rusznikarni.
Prezentowana para skałko
wych pistoletów oficerskich 
(olstrowych) jest zapewne 
dziełem mistrzów saksońskich, 
zatrudnionych w Kozienicach, 
przy współudziale być może 
samego Andrzeja Kownackie
go. Przyjacielskie nieomal sto
sunki łączące go z królem, 
chęć zademonstrowania moż
liwości warsztatowych nowej 
fabryki-rusznikarni, miały nie
wątpliwie wpływ na ich jakość. 
Ta żołnierska para pistoletów 
została wszak wykonana dla 
samego króla — estety i wiel

kiego znawcy sztuki i rzemios
ła.
Historyczna ranga omawianej 
broni narzuca konieczność 
skrupulatnej analizy jej kons
trukcji. Lufy gładkie, wyko
nane z damastu (stali otrzy
mywanej przez zastosowanie 
odpowiedniej technologii wy
topu i skuwania) o nieregular
nym splocie, nie gwintowane, 
na zewnątrz okrągłe z zazna
czoną żeberkiem częścią ko- 
morową. Dolne odcinki luf 
gładkie, okolone złoconym 
pierścieniem. Na części komo- 
rowej, u nasady luf wzdłuż osi, 
inkrustowane złotem (?) syg
natury: „PIERWSZE DZIE
ŁO FABRYKI KOZENIC- 
KI 1788”. Poniżej sygnatur, 
bliżej warkocza luf, inkrusto
wany złotem monogram kró
lewski (SAR). Na zewnętrznej 
stronie części dennej luf wyt
łoczony i pokryty cienką war
stwą złota pięciopolowy herb 
Rzeczypospolitej Obojga Na
rodów pod koroną (Orzeł i 
Pogoń w układzie naprzemian- 
ległym). Na sercowej (central
nej) tarczy herb Poniatow
skich — Ciołek. Na warko
czach luf umieszczono celow
niki szczerbinkowe, u wylotu 
zaś oprawione muszki ziarni
ste (kulkowe). Zamki skałko
we typu wczesnofrancuskiego. 
Na płytach (blachach) zam
ków rytowane sygnatury: 
„KOZENICKI”. Płyty gład
kie bez ozdób. Pisownia wyra
zu „KOZENICKI” zamiast 
„KOZIENICKIEJ” świadczy 
o obcym pochodzeniu naszych 
majstrów rusznikarskich i stąd 
wynikającej słabej znajomości 
języka polskiego. Ramki (szta- 
biki) ażurowe, leżące z prze
ciwnej strony zamków, obej
mują po trzy śruby każda. 
Oprawy (łoża) pistoletów z 
drewna orzechowego (zapew
ne krajowego) sięgają wylotu 
luf, na grzbietach kolb (ręko
jeści) rzeźbiony ornament o 
cechach późnego rokoka. U 
spodniej części łóż kanałki z 
wmontowanymi dwiema tu
lejkami na pobojczyki. Poboj- 
czyki drewniane, zakończone 
rogowymi główkami. Rękojeś

ci pistoletów o łagodnym wy
gięciu, typowym dla broni 
europejskiej XVIII w. Kabłą- 
ki pod języki spustowe oraz tu
lejki na pobojczyki również 
srebrne (?). Wymiary: długość 
luf 22 cm, kaliber 17 mm, dłu
gość całkowita 38,5 cm, dłu
gość pobojczyków 11,7 cm; 
waga jednego pistoletu — 86 
dkg.
Stan zachowania obu pistole
tów doskonały, z tym że cha
rakterystyczny rysunek dama
stu ucierpiał nieco wskutek 
konserwacji. Pistolety „leżą w 
ręku”, są dobrze wyważone, 
zdobnictwo umiarkowane i de
likatne.
Ta królewska para pistoletów 
pochodzi ze zbiorów dra And
rzeja Stanisława Ciechano
wieckiego, historyka sztuki i 
kolekcjonera poloników, zało
życiela Fundacji im. Ciecha
nowieckich, ofiarodawcy wielu 
wspaniałych, najwyższej klasy 
światowej dzieł sztuki, m.in. 
dla Zamku Królewskiego w 
Warszawie i dla Wawelu. 
Część tych arcydzieł mieliśmy 
możność podziwiać na wysta
wie zbiorów Fundacji w Pała
cu Pod Blachą w 1989 r. Po 
wystawie pozostał trwały ślad 
w postaci wartościowego kata
logu, pośród eksponatów wy
stawy nie było jednak naszych 
pistoletów.
Ranga prezentowanej broni, 
chociaż skromniejszej pod 
względem artystycznym, nie 
odbiega od klasy pozostałych 
obiektów „Gabinetu Broni” 
króla Stanisława Augusta. Ma 
więc rację Stanisław Ledó- 
chowski, dopominając się o 
uwzględnienie w programie 
wnętrz Zamku Królewskiego 
w Warszawie wydzielonej 
zbrojowni, w której znalazłyby 
się m.in. militaria Muzeum 
Narodowego w Warszawie, w 
tym oddziałów w Łazienkach i 
w Wilanowie. Oba te zespoły 
pałacowo-ogrodowe mają bo
wiem charakter letnich rezy
dencji, a pojęcie „zbrojowni” 
kojarzy się raczej z funkcjami 
zamku.

Zygmunt Jagodziński
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Dla kolekcjonerów amatorów

z korozją (16)

Powierzchnie oczyszczonych 
przedmiotów srebrnych mo
żemy chronić przed czernie
niem wytwarzając na nich 
warstewki tlenkowe albo po
krywając je preparatami 
organicznymi. W poprzednim 
odcinku omówiliśmy dokład
niej metody wytwarzania na 
srebrze warstewek chromia
nowych, które skutecznie 
chronią metal podłoża przed 
czernieniem. Drugą metodą 
zabezpieczania srebra jest 
wytwarzanie na jego po
wierzchni tlenkowych powłok 
berylowych. Te chronią bar
dzo dobrze srebro przed dzia
łaniem tlenu, chloru i związ
ków siarki, ale — niestety — 
nie uda się ich nam wytworzyć 
w warunkach amatorskich.

Organiczne warstewki 
ochronne
Preparaty organiczne stoso
wane do ochrony srebra mo
żemy podzielić na dwie grupy. 
Do pierwszej należą tłuszcze, 
oleje i woski, a do drugiej — 
różnego rodzaju lakiery. 
Chronią one srebro przed ko
rozją poprzez wytwarzanie na 
nim warstewki organicznej. 
Organiczny materiał powło
kowy typu tłuszczu, wosku czy 
parafiny rozpuszczamy w od
powiednim rozpuszczalniku, a 
następnie nanosimy roztwór 
na powierzchnie srebrne przez 
zanurzenie albo natrysk. Po 
odparowaniu rozpuszczalnika 
na powierzchni pozostaje 
cienka warstewka ochronna. 
Do tego rodzaju ochrony sre
bra stosuje się na ogół 3% 
roztwór białej oczyszczonej 
wazeliny w trichloroetylenie 
albo tetrachloroetylenie oraz
2—3% roztwór wosku pszcze
lego bądź wosku montana w 
tych samych rozpuszczalni
kach.
Zdecydowanie jednak lepsze 
zabezpieczenie srebra przed 
ciemnieniem uzyskamy przez 
nakładanie warstewek lakie
rowych. Naturalnie metoda ta 
ma dość duże ograniczenia. 
Stosować ją można jedynie 
do zabezpieczania wyrobów 
korpusowych ze srebra i jego 
stopów, a również wyrobów 
srebrzonych galwanicznie (cu

kiernice, dzbany, flakony, tace 
itp.). Dawniej do ochrony sre
bra przed ciemnieniem uży
wano lakierów kaponowych 
(kolodionowych). Niestety, 
ich odporność użytkowa jest 
mała. Mają jednak tę zaletę, że 
uszkodzone warstewki lakieru 
można łatwo oddzielić od 
przedmiotu przez zanurzenie 
do gorącej wody. Dziś stosuje 
się lakiery piecowe, czyli tzw. 
wypalane, sporządzane z ży
wic syntetycznych. Powstałe z 
nich powłoki są stosunkowo 
twarde, mało ścieralne i bar
dzo odporne na uszkodzenia 
mechaniczne. Przeważnie uży
wa się tu lakierów akrylowych. 
Odznaczają się one wysoką 
odpornością na wilgoć, są zu
pełnie przezroczyste (doskona
le przepuszczają światło), nie 
wykazują tendencji do cie
mnienia. Są jednocześnie zu
pełnie odporne na chemiczne 
działanie otaczającej atmosfe
ry. Lakiery akrylowe są sto
sunkowo drogie, ale nadają się 
świetnie do pokrywania zanu
rzeniowego. Malowanie zanu
rzeniowe wykonuje się w tem
peraturze 20°C. Temperatura 
wypalania powinna wynosić 
120—140°C, a czas od 20 do 
45 minut. Lakiery akrylowe 
schną szybko i dlatego nie ma 
wielkiego niebezpieczeństwa 
zapylenia powłoki.

Warstewki 
dekoracyjno-ochronne 
Barwne powłoki dekoracyjno- 
-ochronne mają zastosowanie 
przy wytwarzaniu nowych wy
robów ze srebra i jego stopów, 
gdy pragniemy im nadać po
zory starości (rzeźby, posągi, 
puchary). W takich wypad
kach stosowane są odpowied
nie procesy chemiczne, w wy
niku których przedmioty 
przybierają wygląd starych, 
pokrytych patyną czasu. Wy
roby korpusowe, odlewane ze 
stopów srebra, a także tłoczo
ne z blachy srebrnej, mają nie
kiedy bogatą ornamentykę i 
dla podkreślenia plastyki rzeź
by powierzchni są bardzo czę
sto barwione na różne kolory. 
Znajomość wytwarzania na 
srebrze barwnych warstewek 
dekoracyjno-ochronnych jest 

bardzo ważna zarówno dla 
osób zajmujących się konser
wacją zabytkowych wyrobów z 
tego metalu, jak i dla wykonu
jących repliki. Po dokonaniu 
analizy chemicznej starej, au
tentycznej warstewki można 
zastosować taki proces, żeby 
uzyskana na replice warstewka 
była pełnym odbiciem orygi
nału.

Warstewka siarczku 
srebra
Brązowa albo czarna barwa na 
srebrze nie jest wynikiem pro
cesu utlenienia srebra, jak to 
się czasem uważa, ale powstała 
w wyniku oddziaływania siarki 
lub siarczków na ten metal. 
Barwa warstewki siarczkowej 
zależy od jej grubości. Bardzo 
cienkie powłoki do 0,01 /jm, a 
więc takie, jakie tworzą się w 
naturalnych warunkach at
mosferycznych, charakteryzu
ją się barwą żółtą, która wraz 
ze wzrostem grubości warstwy 
przechodzi w kolor brązowy, 
aby przy grubości 1 gm dojść 
do barwy czarnej.
W celu uzyskania na srebrze 
warstewki siarczku możliwie 
szczelnej i o odpowiedniej 
grubości, stosuje się roztwory 
o zróżnicowanym składzie 
chemicznym. Na ogół zawiera
ją one siarczki metali alkali
cznych albo ich wielosiarczki. 
Roztwory mają z zasady od
czyn alkaliczny, co zapobiega 
rozkładowi siarczków z wy
dzieleniem siarki. Szybkość 
tworzenia się warstewki 
siarczkowej regulowana jest 
temperaturą roztworu. Do 
barwienia srebra w roztworach 
siarczków metali alkalicznych 
doradza się stosowanie tempe
ratury podwyższonej, 40—60°C. 
Roztwór do barwienia srebra 
na czarno, podawany w wielu 
dawnych receptach, ale tak 
samo polecany współcześnie, 
ma skład następujący: wątroba 
siarczana (mieszanina siarcz
ków i wielosiarczków powsta
jąca po stopieniu siarki i 
Na2CO3 lub K2CO,) — 20 g; 
węglan amonu (NH4)2CO3 — 
10 g; woda do objętości 1 dm3. 
Zalecana temperatura to 
45—50°C, ale gdy wymagają 
tego warunki, można stosować 
roztwór o podanym składzie 
również w temperaturze oto
czenia. W omawianej właśnie 
kąpieli przetrzymujemy przed
mioty tak długo, aż uzyskają 
żądany odcień barwy czarnej. 
Po wyjęciu przedmiotu z ką
pieli trzeba go starannie wy

płukać w zimnej wodzie 
bieżącej, następnie gorącej i 
wysuszyć. Dla nadania 
przedmiotom lekkiego połysku 
można barwioną powierzchnię 
przetrzeć na sucho zamszem 
albo lekko natłuścić.
Jeżeli naszym celem jest 
otrzymanie warstewki o od
powiednim odcieniu czerni, 
opisaną metodę można zmo
dyfikować. Gdy ze względów 
plastycznych pragniemy uzy
skać zabarwienie niebiesko- 
czarne, polecane jest stosowa
nie roztworu siarczku amonu o 
stężeniu 4—5 g/dm3 lub roz
tworu wielosiarczku potasu o 
stężeniu 20—25 g/dm3. Jeśli 
przedmiot nasz będzie się 
znajdować w roztworze tylko 
przez kilka sekund, to na jego 
powierzchni wytworzy się de
likatna powłoka siarczkowa o 
pięknym tęczowym połysku. 
Przedmioty barwione w tej 
kąpieli po kilku minutach na
bierają trwałego czarnoniebie- 
skiego koloru. Ponieważ roz
twór do barwienia jest nie
trwały i szybko ulega rozkła
dowi, przygotować trzeba go 
tylko tyle, żeby wystarczyło do 
zabarwienia zaplanowanej licz
by przedmiotów. Świeżo 
przygotowany roztwór wywo
łuje na powierzchni srebra 
piękne, połyskliwe czarnonie- 
bieskie zabarwienie. Do bar
wienia galwanicznych powłok 
srebrnych i przedmiotów wy
konanych ze srebra o wysokiej 
czystości chemicznej poleca
my roztwór barwiący o skła
dzie: siarczek sodu (Na2S) — 
100 g; wodorotlenek sodu 
(NaOH) — 250 g; selenin so
du (Na2SeO3) — 20 g; woda 
do objętości 1 dm3.
Tak wysokie stężenie stosowa
nych składników również 
świadczy o tym, jak trudno 
srebro o wysokiej czystości 
ulega chemicznej przemianie 
w warstewkę powierzchniową. 
Większą powtarzalność i rów
nomierność barwy na całym 
eksponacie uzyskuje się w wy
niku barwienia nie chemi
cznego, lecz elektrochemi
cznego. Do tego celu stosuje 
się elektrolit przygotowany w 
sposób następujący: po rozpu
szczeniu w wodzie siarczku 
metalu alkalicznego, np. sodu 
albo potasu, w ilości 
25—30 g/dm3 razem z siar
czanem sodu w ilości 15—20 
g/dm3 i przy silnym mieszaniu 
dodaje się porcjami kwas siar-
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Srebrne eksponaty barwione na szaro i przecierane: dzięki barwieniu są bardziej 
elastyczne

(lot. Władysław Jabłoński)

kowy w ilości 2—4 cm3. Do 
sporządzonego w ten sposób 
roztworu dodaje się jeszcze
3—5 cm’ acetonu. Przedmiot 
barwiony podłącza się jako 
anodę. W charakterze katody 
stosuje się stal kwasoodporną. 
Źródłem prądu stałego jest 
prostownik umożliwiający 
uzyskanie na zaciskach 
napięcia 8—12 V i stosowanie 
gęstości prądu 0,1—0,5 A/dm2 
powierzchni przedmiotu. Bar
wienie wykonuje się przez 
3—5 minut.

Warstewki związków 
miedzi

Roztwory do wytwarzania 
warstewek związków miedzi 
nadają się zarówno do obróbki 
chemicznej, jak i elektroche
micznej. W wyniku działania 
tych roztworów powstają na 
powierzchni srebrnych przed
miotów barwne warstewki 
stanowiące mieszaninę nie
organicznych związków mie
dzi. I tak stosując roztwór do 
chemicznego barwienia srebra 
o składzie: siarczan miedzi 
(CuSO4.5H2O) — 100 g; chlo
rek amonu (NH4C1); kwas 
octowy (CH3COOH) — 
60—100 g; woda do objętości 
1 dm’, uzyskujemy brązowe 
zabarwienie warstewki po
wierzchniowej. Stosowany w 

tym roztworze kwas octowy 
jest aktywatorem barwienia 
powierzchni srebra.
Wprowadzając do opisanego 
roztworu zamiast siarczanu 
miedzi octan miedzi można 
uzyskać ten sam efekt przy 
znacznie niższych stężeniach 
użytych składników: octan 
miedzi Cu (C2H3O2)2.H2O — 
20 g; octan amonu — 20 g; 
kwas octowy CH3COOH — 
20 g; woda do objętości 1 dm’. 
Używanie roztworów rozcień
czonych zalecane jest specjal
nie w wypadku barwienia 
przedmiotów srebrnych silnie 
profilowanych wtedy, gdy wy
stępują trudności z wypłuka
niem z zagłębień resztek roz
tworu barwiącego. Prowadząc 
proces przy użyciu prądu elek
trycznego otrzymuje się więk
szą gamę kolorów. W roztwo
rze do elektrolitycznego bar
wienia regulując czas uzyskać 
można barwy od niebieskiej do 
czerwonobrunatnej. Do bar
wienia metodą elektrolityczną 
doradzam roztwór o składzie: 
chlorek miedzi (CuC12.2H2O) 
— 250 g; chlorek żelaza (FeCl3. 
.6H2O) — 250 g; woda do ob
jętości 1 dm’. Napięcie pod
czas prowadzenia procesu 
barwienia nie może przekro
czyć 3—4 V.

Stefan Sękowski 

Miasto
Arystotelesa

Arystoteles, jeden z naj
większych filozofów staro
żytności, pochodził ze Sta- 
giry na Półwyspie Chalcy- 
dyckim. Stagira leżała na 
brzegu półwyspu, w pobli
żu dzisiejszego przybrze
żnego osiedla Olimpiada

tycznego ich kontynuowa
nia w całej okolicy. W ten 
sposób natrafiono na staro
żytne miasto Stagira. Wy
niki odkryć ogłosił znany 
grecki archeolog Kostas 
Sismanidis podczas sesji 
zorganizowanej w kwietniu

t

(Olimpias). Żaden z grec
kich pisarzy, historyków, a 
przede wszystkim archeo
logów nie wątpił, że rodzi
nne miasto wielkiego filo
zofa znajdowało się właśnie 
w tym rejonie. Ten fakt 
potwierdzili także starożyt
ni historycy: Herodot i 
Tucydydes, jednak nikt nie 
określił dokładnie lokaliza
cji tego miasta. Stało się to 
dopiero w 1991 r., kiedy po 
wielu latach starań miesz
kańców Olimpiady główna 
służba archeologiczna kraju 
rozpoczęła w Stagirze prace 
wykopaliskowe. Należy jed
nak zaznaczyć, że dzisiejsza 
Stagira znajduje się w od
ległości 25 km od Stagiry 
starożytnej, z którą nie ma 
żadnego związku.
Zachęcające rezultaty ba
dań wykopaliskowych w 
dzisiejszej Stagirze stały się 
główną przyczyną systema

1. Odsłonięty fragment fortyfikacji 
i widok na zatokę
2. W pracach wykopaliskowych po
magają mieszkańcy Olimpiady
3. Pomnik Arystotelesa w dzisiejszej 
Stagirze

1992 r. przez Akademię 
Nauk w Atenach.
We wrześniu 1992 r. mia
łem okazję odwiedzić 
Olimpiadę. Zanim spotka
łem się z archeologiem K. 
Sismanidisem, obecnie dy
rektorem miejscowej służ
by archeologicznej, wiele 
razy spacerowałem wśród 
zielonych wzgórz, na któ
rych znajdują się ruiny sta
rożytnej Stagiry. Dzika 
przyroda i otwarte, otacza
jące ją morze, które często 
tworzy malownicze zatocz
ki, koncentrują na sobie jak 
magnes wzrok człowieka. 
Daleko na otwartym morzu 
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można dostrzec małą wy
sepkę Kafkano. Gdy zapa
da zmrok, nad jej dzikimi 
skałami zapala się latarnia 
dla małych i dużych łódek, 
które żeglują przez całą noc 
po spokojnych wodach za
toki.
Aby dotrzeć do zatoki nale
ży przejść przez drogę roz
dzielającą dwa małe wzgó
rza, na których prowadzone 
są dziś intensywne prace 
wykopaliskowe. Jedna z 
tablic głosi: „STARO
ŻYTNA STAGIRA — 
MUR KLASYCZNY”. 
Tu odkryto dawne mury 
miasta. Bez przerwy sły
chać szum koparek i spy
chaczy oraz warkot cięża
rówek wywożących zbada
ną już ziemię. Za tablicą z 2 
napisem: „STAROŻYT
NA STAGIRA” prowa
dzone są główne prace wy
kopaliskowe — przy sa
mym centrum rodzinnego 
miasta wielkiego filozofa.
W 1978 r. Muzeum Ar
cheologiczne w Salonikach 
uznało teren znajdujący się 
na południowy zachód od 
Olimpiady za rezerwat ar
cheologiczny; dotyczy to 
także wysepki Kafkano. By
ło to poprzedzone wielo
miesięczną batalią, w której 
brali udział prawie wszyscy 
mieszkańcy Olimpiady. 
Chodziło o zachowanie 
niepowtarzalnego krajobra
zu wobec zakusów budowy 
zakładu przemysłowego, 
który byłby dużym zagro
żeniem ekologicznym dla 
całej okolicy. 3
Pierwsze prace wykopa
liskowe na terenie starożyt
nej Stagiry odbywały się 
przy masowym udziale 
mieszkańców Olimpiady. O 
ich dobrowolnej pracy i 
pierwszym wkładzie fi
nansowym gminy na rzecz 
tego szlachetnego dzieła 
(300 000 drachm) opowia
dają ze szczególną dumą 
wszyscy mieszkańcy Olim
piady aż do dziś. Obecnie 
obowiązek pokrywania kosz

tów wykopalisk przejęło 
państwo.
Po dwóch miesiącach 
badań udało się ustalić gra
nice rodzinnego miasta 
Arystotelesa. Obecnie w 
kilku jego punktach znajdu
ją się wykopy badawcze. 
Pracuje tu przeszło 40 
osób, podzielonych na małe 
grupy, każdą z nich prowa
dzi wykwalifikowany ar
cheolog. Wykopane cenne 

przedmioty są każdego dnia 
przewożone do bazy archeo
logicznej w Olimpiadzie, 
która w najbliższej przy
szłości ma się rozwinąć we 
wszechstronne naukowe 
centrum archeologiczne, 
wyposażone w pracownie 
i laboratoria konserwujące 
odnalezione przedmioty. 
Na razie trzy młode kobiety 
myją tu i rejestrują wszyst
kie odnalezione przedmio

ty. Stąd przesyłane są one 
do Muzeum Archeologi
cznego w Salonikach, gdzie 
opisuje się je i umieszcza na 
wystawie.
O wynikach prac wyko
paliskowych na terenie sta
rożytnej Stagiry pisze czę
sto prasa, informuje radio i 
telewizja, organizowane są 
prelekcje w różnych insty
tucjach. Najwięcej wygła
sza ich dyrektor K. Sisma- 
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nidis. — ,-Jak długo będą 
prowadzone prace na terenie 
starożytnej Stagiry? ” — py
tam K. Sismanidisa. Od
powiedź zaskakuje mnie: 
„IFzecznze. Póki żyjemy bę
dą prowadzone te wykopali
ska. Rodzinne miasto Ary
stotelesa odradza się na na
szych oczach”.

związku z pracami ar
cheologicznymi rozwinęła 
się w małej Olimpiadzie 
działalność kulturalna. Po 
ostatnich odkryciach po
nownie zaczęło działać 
miejscowe Towarzystwo 
Kulturalne, noszące nazwę 
„Przyjaciele Olimpiady”, 
którego duszę stanowi ak
tywny przewodniczący gmi
ny Nikos Krimnianiotis. 
Towarzystwo liczy obecnie 
około 100 członków. 
Współpraca władz gmin
nych ze służbą archeologi

czną jest wzorowa. Dzięki 
niej udało się przekształcić 
byłą stajnię na małe, poło
wę miejsce wystawowe. W 
pracach Towarzystwa zna
czny jest także udział bli
skich współpracowników 
K. Sismanidisa: Dimitrisa 
Wenetakisa — wiceprze
wodniczącego Zarządu To
warzystwa i jego radcy 
technicznego — Theodoro- 
sa Ofthalmidisa. Towarzy
stwo organizuje wiele imp
rez kulturalnych, popula
ryzujących m.in. odkrycia 
archeologiczne w Stagirze. 
Na zakończenie chciałem 
podkreślić, że odkrycie 
miasta Arystotelesa w 
świadomości wszystkich 
Greków stanowi wielkie hi
storyczne wydarzenie.

Lefteris Cirmirakis

Światowe dziedzictwo
W grudniu 1992 r. w Santa 
Fe (USA) odbyła się coro
czna sesja Komitetu Świa
towego Dziedzictwa UNESCO. 
Tym razem obrady sesji 
miały szczególny charakter 
z racji dwudziestej rocznicy 
„Konwencji w sprawie 
ochrony światowego dzie
dzictwa kulturalnego i na
turalnego”. Dokonano pod
sumowania dotychczaso
wej działalności Komitetu i 
wytyczono kierunki dal
szych działań. Mówiono o 
konieczności wprowadze
nia kontroli nad sposobami 
ochrony obiektów wpisa
nych na Listę Światowego 
Dziedzictwa. Rozważano też 
niektóre nowe propozycje 
dotyczące zasad wpisu na 
Listę, m.in. wprowadzenia 
nowej kategorii dóbr okreś
lanych mianem krajobrazu 
kulturowego.
Obecnie „Konwencja w 
sprawie ochrony światowe
go dziedzictwa kulturalne

go i naturalnego” UNESCO 
została ratyfikowana przez 
132 państwa, a na Liście 
Światowego Dziedzictwa 
znajduje się 378 obiektów. 
Na Sesji w Santa Fe doko
nano wpisu kolejnych 
obiektów: 16 obiektów 
dziedzictwa kulturalnego 
(dziewięć z państw euro
pejskich) oraz 5 obiektów 
dziedzictwa naturalnego. 
Wśród obiektów dzie
dzictwa kulturalnego zna
lazł się ostateczny wpis 
(omawiany już na poprzed
niej sesji Komitetu Świa
towego Dziedzictwa) ze
społu zabytkowego z Polski 
— Starego Miasta w 
Zamościu (zob. I i IV str. 
okładki). Wiąże się to z ko
niecznością specjalnej ochro
ny starej zabudowy Za
mościa. Z wielką nadzieją 
należy tu przyjąć deklarację 
pomocy rządu Włoch, któ
ry zgłosił gotowość swego 
udziału w programie rewa
loryzacji miasta. (R)

Premie dla prenumeratorów
W grudniowym numerze 
„Spotkań z Zabytkami” opub
likowaliśmy informację o mi
lionowych premiach oczeku
jących na prenumeratorów 
naszego pisma. Zgodnie z 
zapowiedzią publikujemy pier
wszą listę osób, które wylo
sowały premie z tytułu pre
numeraty w I kwartale br.

Premię specjalną w wy
sokości 1 000 000 zł otrzymu
je p. Józef Szafarczyk z 
Lwówka koło Nowego To
myśla.

Nagrody książkowe wy
losowali: Barbara Bocheńska 
z Poznania, Maria Sławińska 
z Przeworska, Irena Głąbiń- 
ska z Nowego Targu, Zofia 
Szota z Sosnowca, Tadeusz 
Sasin z Tłuszcza, Krzysztof 
Pawlak z Łodzi, Bolesław 
Strzelec i Ryszard Mróz z Ra
domia, Henryk Grządziel z 
Głuszycy, Bogdan Bednarski 
z Inowrocławia, Sławomir Wi- 
tak z Wałcza, Alicja Mężyk z 
Ostrowca Św., Izabela Kępa i 
Łukasz Konopa z Lublina, 
Stefan Nazarek z Topoli 
Wielkiej, Roman Maresz z 
Zabrza, Jan Skuratowicz z 
Kudowy Zdroju, Roman Kieł- 
kowski z Rudy Śląskiej, Adam 
Pokora z Chełmiec, Leonid 
Masiuk z Podedwórza, Ag
nieszka Pęckowska i Ludwik 
Urbański z Krakowa, Zyg

munt Zielazek z Grodziska 
Wlkp., Zofia Wańczura z Ja
strzębia Zdroju, Jan Trele- 
wicz z Płocka, Krzysztof Ka
czorowski i Marta Podkowiń- 
ska z Warszawy, Adam Mu
szyński z Sopotu, Jerzy Ma
ciejewski z Wrocławia, Jerzy 
Sadowski z Głogowa, Grze
gorz Lenda z Pabianic, Ro
bert Swat z Lubawy, Dorota 
Piątkowska z Nowego Sącza, 
Janusz Stwora z Bielska-Bia
łej, Adam Szepiel z Białego
stoku, Marek Cybart z 
Zalewu, Bogusław Tobolew- 
ski z Bydgoszczy, Agnieszka 
Martynuska z Rzeszowa, Mi
chał Rembas ze Szczecina, 
Wanda Kołodziejczyk z Kali
sza, Zofia Wieczorek i Marek 
Błoty z Katowic, Ryszard Jur
kiewicz z Warszawy oraz Od
dział PTTK w Rabce, Mu
zeum Zbrojownia na Zamku 
w Liwie, Wydział Kadr i Szko
lenia Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Słupsku, Biblioteka 
Towarzystwa Naukowego 
Płockiego, Centrum Kształ
cenia Ustawicznego nr 2 w 
Częstochowie.
Wszystkie nagrody wysła
ne zostały pocztą.
W następnym numerze opub
likujemy listę laureatów pre
mii fundowanych przez 
AMOS — naszego wydawcę 
dla prenumeratorów z I pół
rocza br.

Czaszka w murze

Krześlin — to niewielka 
wieś leżąca osiem kilome
trów na północ od Siedlec. 
Znajdujący się w nim ba
rokowy kościół parafialny 
Św. Mikołaja, zbudowany 
w latach 1730—1740, 
ufundowali kasztelan pod
laski Wiktoryn Kuczyński 
herbu Ślepowron i Marek 
Antoni Butler herbu włas

nego dla sprowadzonych 
z Warszawy w 1737 r. oo. 
dominikanów. Nie istnie
jący obecnie budynek 
klasztorny miał oryginalne 
założenie — jego skrzydła 
przylegały z trzech stron 
do świątyni. W 1743 r. 
klasztor przejęli oo. ber
nardyni i pozostali w nim 
do kasaty zakonu w 1863 r.
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1. Wmurowana czaszka przeora 
klasztoru
2.3. Piaskowcowy filar zegarowy (2) i 
tarcza zegara (3)

(zdjęcia: Leszek Kulik)

mie toskańskiego filara o 
wysokości 80 cm z kwad
ratową tarczą zegarową o 
boku 30,5 cm. Lico tarczy 
pokryte jest rysami i wgłę
bieniami zacierającymi 
wyraźną mimo to datę 
..1699” i promienistą skalę 

Niezwykły plan założe
nia klasztornego nie jest 
jedyną osobliwością tego 
miejsca. U wejścia wita 
wchodzących wmurowa
na przy ościeżach ludzka 
czaszka, mocno już spę
kana i nadkruszona przez 
wiatr i deszcze. Według 
ustnych przekazów jest to 
czaszka pierwszego prze
ora bernardynów, który 
nakazał w testamencie 
wmurować ją przy wejściu 
do kościoła, aby przypo
minała wiernym o mar

ności ich doczesnej egzy
stencji. Motyw ten przewi
ja się przez całą sztukę 
baroku, począwszy od 
tańczących szkieletów z 
bernardyńskich obrazów 
„Tańca Śmierci" aż po 
słynną Kaplicę Czaszek w 
Czermnej. Na Podlasiu 
jest to, być może, jedyne 
tak dosłowne zobrazowanie 
idei Vanitas.
Drugą niespodzianką był 
odkryty przez nas zegar 
słoneczny, wykonany z 
białego piaskowca w for-

z cyframi. Zegar nie jest 
zarejestrowany w Katalo
gu zabytków sztuki w 
Polsce i nawet sam ksiądz 
proboszcz był zaskoczony 
faktem, że podstawa gra
nitowej kropielnicy pełniła 
kiedyś inną funkcję. Za
pewne zegar ofiarowany 
został zakonnikom przez 
jednego z fundatorów i 
stał pierwotnie w którymś 
z parków pałacowych.

Roman Postek

Akcja cmentarze

Uratowany
O katastrofalnym stanie nie
zwykle rzadko spotykanego 
w naszym kraju dworskiego, 
kalwińskiego cmentarza z 
XVIII w. w Krakowie-Łucza- 
nowicach pisałem dwukrot
nie na łamach „Spotkań z 
Zabytkami” (nr 6, 1981 i nr 2, 
1984). Przypominam, że pra
wdopodobnym autorem pro
jektu niewielkiego cmentarza 
z umieszczonym pośrodku 
grobowcem-kopcem zwień
czonym obeliskiem był w 
1787 r. pułkownik wojsk pol
skich Marcjan Stanisław Że
leński. Zainicjował on zało
żenie cmentarza rodzinnego, 
opartego na kolistym planie i 
usytuowanego pośród pól. 
Ulokowana na wzgórzu i do
minująca nad okolicą nekro
polia powiązana była rela
cjami widokowymi z prasta
rymi -kopcami Krakusa i 
Wandy oraz ze Wzgórzem 
Wawelskim. W 1811 r. wokół 
kopca Żeleńskich rozpoczęto 
pochówek krewnych i przy
jaciół domu. W Łuczanowi- 
cach spoczęli dwaj uczestni
cy Powstania Listopadowe
go, Ludwik Aleksander i 
Ludwik Sylwester Dębiccy, 
herbu Gryf. W 1938 r. właści
ciel Łuczanowic, prof. And
rzej Mycielski, przekazał w 
formie darowizny łuczano- 
wicki cmentarz na własność 
parafii ewangelicko-augsbur
skiej Św. Marcina w Krako
wie.
O powojennych, smutnych 
losach kalwińskiego cmenta
rza, drastycznych wypad
kach wandalizmu i zdziczenia 
pisałem we wspomnianych 
artykułach. Grobowiec w 
kopcu byt wielokrotnie pląd
rowany, przewrócony obelisk 
leżał na stoku kopca, a z pię
knego, klasycystycznego gro
bowca młodego Jaksy Dę
bickiego psy wywlekały ludz
kie szczątki. Prokuratura po
wiatowa dla Krakowa-Nowej 
Huty kilkakrotnie umarzała 
postępowanie prokuratorskie, 
wszczynane na wniosek wo
jewódzkiego konserwatora 
zabytków w Krakowie z uwa-
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3

1.2. Przewrócony obelisk Żeleńskich 
na stoku kopca-grobowca w kwietniu 
1982 r. (1) i po konserwacji (2)
3. Nagrobek Ludwika Aleksandra 
Dębickiego po konserwacji; widoczne 
ogrodzenie cmentarza

(zdjęcia: 1 — Andrzej Gaczoł,
2,3 — Danuta Majewska)

gi... na matą szkodliwość spo
łeczną przestępstwa.
Od 1982 r., już jako pracow
nik urzędu konserwatorskie
go, podejmowałem wielokrot
nie próby uratowania nekro
polii. Początkowo (do 1984 r.) 
nie można było doprosić 
się od krakowskiego oddziału 
Pracowni Konserwacji Za
bytków wyznaczenia ostate
cznego terminu zakończenia 
opracowywania dokumenta
cji. Później przez pięć lat nie 
można było znaleźć wyko
nawcy. Gdy już znalazł się, i 
to częściowo pod przymu
sem, wykonawca (Spółdziel
nia Remontowo-Budowlana), 
okazało się, że ówczesny 
Urząd Dzielnicowy w Krako- 
wie-Nowej Hucie nie jest w 
stanie wytyczyć granic 
cmentarza.
Wszystkie czynności przygo
towawcze przeprowadził na 
przełomie lat 1989 i 1990 
Wydział Ochrony Zabytków 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie. Zlecił m.in. geode
tom ustalenie granic nekropolii 
i wydzierżawił sporą część 
nieużytków pod drogę dojaz
dową (cmentarz leży w środ
ku prywatnych pól), przy 
czym właścicielka wspo
mnianego gruntu kilkakrotnie 
podnosiła wysokość opłaty 
za czasową dzierżawę. W la
tach 1990—1991 artyści 
konserwatorzy Danuta i To
masz Majewscy ustawili 
ogrodzenie, zabezpieczyli 
kryptę-grobowiec wewnątrz 
kopca i pod nadzorem kons
truktora Eugeniusza Pacury 
wykonali żelbetowy funda
ment pod obelisk. Następnie 
D. Majewska odrestaurowała 
wszystkie zachowane na
grobki na cmentarzu i ustawi
ła pomnik nagrobny Żeleń
skich na szczycie kopca.
Tak więc z łuczanowickiego 
krajobrazu, co prawda bar
dzo mocno zmienionego, nie 
znikną już cenne elementy 
naszej narodowej kultury.

Andrzej Gaczoł

Niecodzienne muzea

Historia 
fotografii
Muzeum Historii Fotografii w 
Krakowie (ul. Józefitów 16) 
jest jedyną tego rodzaju pla
cówką w Polsce. Spełnia ono 
specyficzną funkcję: ratuje 
od zniszczenia i zapomnienia 
ginące zabytki fotografii pol
skiej. Założone zostało przez 
Władysława Klimczaka dzięki 
1

kilku prywatnym kolekcjom, a 
przede wszystkim zbiorom 
Krakowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego.
W muzeum znajduje się oko
ło miliona obiektów, w tym 
kilka tysięcy eksponatów 
sprzętu fotograficznego, któ
ry przez dziesiątki lat był 
stopniowo modernizowany. 
Są to przenośne lub ateliero
we aparaty fotograficzne po
chodzące ze słynnych firm 
światowych (Nikon, Agfa, 
Kodak), dawne reflektory, 
światłomierze, przeróżne ma
teriały (klisze, błony itp.). Jest 
tu również wyposażenie 
słynnej pracowni Adama Ka
rasia, który wprowadzał 
własne ulepszenia w studyj
nych aparatach fotografi
cznych. Pracownia ta zosta
nie zrekonstruowana, stając 
się częścią ekspozycji stałej. 
Główne zainteresowania do
tyczą jednak zdjęć. Muzeum
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1. Aparat atelierowy firmy „Goldman"
2.3. Z kolekcji S. Rawicz-Kosińskiego: 
grupa budowniczych kolei żelaznych 
w Galicji Wschodniej (2) i budowa 
mostu nad Prutem (3)

(reprodBogdan Zimowski) 

zgromadziło około 500 tys. fo
tografii, 400 tys. zabytkowych 
klisz, 200 tys. negatywów, ma 
kilka dagerotypów oraz naj
starsze klisze Walerego 
Rzewuskiego przedstawiają
ce przyrodę i architekturę 
dawnego Krakowa i jego 
mieszkańców. Znajduje się 
tu również jedyny w Polsce 
zbiór autochromów — pier
wszych barwnych przeźro
czy, wykonanych przez Ta
deusza Rząsę przy zastoso
waniu wynalazku jego przy

jaciół, słynnych braci Lumie- 
re.

Szczególnie interesująca jest 
kolekcja Stanisława Rawicz- 
Kosińskiego, budowniczego 
kolei na Kresach Wschod
nich. Zestaw fotografii obra
zuje budowę najdłuższego, 
jak na owe czasy, mostu łu
kowego w Jaremczu na rze
ce Prut w latach 1890—1895. 
Most ten obecnie już nie ist
nieje, został zbombardowany 
przez Niemców podczas 
drugiej wojny światowej. Ko
lekcja przedstawia także 
dawne widoki miast, krajo
brazy, pracujące grupy ro
botników, nowe podówczas 
stacje kolejowe, dziś liczące 
po 100 lat.

Z przełomu wieków pocho
dzą mieniące się wieloma 
barwami witrotypie — foto
grafie na szkle uzupełniane 
masą perłową lub miką, uka
zujące widoki natury. Piękno 
ziemi polskiej odnajdziemy w 
zdjęciach prof. Władysława 
Wachulskiego, który w latach 
dwudziestych utrwalał folklor 
Podhala. Muzeum zgromadzi
ło kilka tysięcy zdjęć wojen
nych, ukazujących działal
ność Legionów, odzyskanie 
niepodległości, a później 
mobilizację w 1939 r., zni
szczenie portu gdańskiego, 
ruiny miast, itp.

Interesujący i stanowiący 
niezwykłą pracę dokumen
talną jest zbiór Stanisława 

Świątkowskiego, który przez 
dwadzieścia lat systematy
cznie i planowo fotografował 
cmentarze żołnierzy polskich 
z 1939 r. Z późniejszych lat 
Muzeum Fotografii posiada 
wspaniałą kolekcję prof. 
Władysława Marynowicza. 
Członek Królewskiego Towa
rzystwa Fotograficznego w 
Londynie, zdobywca wielu 
nagród na całym świecie, 
rozwijał słynną swobodną 
technikę izohelii (wynalezioną 
przez prof. Witolda Romera). 
Łącząc ją z pseudosolaryza- 
cją tworzył swoiste fotogramy 
o charakterystycznej atmo
sferze różnorakich barwnych 
przeobrażeń.

Obecnie muzeum przejmuje

I
Pokwitowanie dla poczty

zł 
j słownie ~ ~

! WPŁACAJĄCY

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

1586-77578-136

podpis przyjmującego
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specjalistyczne fotografie 
prof. Jana Walasa, botanika, któ
rego zdjęcia są dziś niezwy
kłym dokumentem szaty roś
linnej sprzed wieku. Na kli
szach celuloidowych może
my zobaczyć nie zachowane 
już stepy Podola i roślinność 
Karpat Wschodnich. Wśród 
owych zdjęć znajdziemy tak
że i te ukazujące wakacyjne 
życie studentów i ich wspól
ne wycieczki krajoznawcze. 
Tego typu kolekcje nie są w 
muzeum rozdzielane, lecz 
stanowiąc pewną całość, 
traktowane są również jako 
określone, spójne zbiory 
przygotowywane do ekspo
zycji.
Okazuje się więc, że jest to 
miejsce, gdzie znajdują azyl 
dawne aparaty fotograficzne, 
gdzie niezwykle ceni się 
zdjęcia ze starych albumów 
rodzinnych, pożółkłe portrety 
lub fotografie miast i kraj
obrazów. Szkoda jednak, że 
w muzeum wciąż nie ma sta
łej ekspozycji, która mogłaby 
być szeroko udostępniana i 
zmuszone jest ono ciągle 
walczyć o prawo do niektó
rych zbiorów, niegdyś już mu 
przekazanych.

Ewa Hasslinger

„Kaplicy już
W nawiązaniu do tytułu artykułu 
(„Spotkania z Zabytkami ', nr 1. 
1993) autorstwa p. Piotra Rosiń
skiego — przedstawiam infor
macje wyjaśniające sprawę.

Szkoda, że autor artykułu — wie
loletni pracownik (do 1989 r.) 
Biura Dokumentacji Zabytków w 
Kielcach, nie sprawdził, jakie 
działania podjęli jego byli koledzy 
i współpracownicy, którzy po 
przekształceniu organizacyjnym 
Biura od stycznia 1991 r. stano
wią wymienioną w artykule Pań
stwową Służbę Ochrony Zabyt
ków, odpowiedzialną za ochronę 
zabytków województwa kielec
kiego.

Wyrażam nadzieję, ze przedsta
wione poniżej fakty wyjaśnią wie
le czytelnikom, jak również ukazą 
jednoznaczne intencje autora ar
tykułu.

Sugestia autora, że kaplica po
padła w ruinę na skutek braku za
interesowania ze strony PSOZ 
nie jest zgodna z prawdą. Kapli
ca została zrujnowana na skutek 
działań wojennych w 1945 r., a 
stan zniszczeń pogorszył się 
przez wieloletni brak konserwa
cji, gdy stanowiła własność 
gminy. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w 1990 r. zlecił na 
swój koszt inż. Czesławowi Szind- 
lerowi z Warszawy — rzeczo
znawcy Ministerstwa Kultury i 
Sztuki — opracowanie eksperty-

nie ma”
zy konstrukcyjnej i metody za
bezpieczenia ruiny.

Wyniki przeprowadzonych badań 
i obliczeń konstrukcyjnych nie 
zezwalały na pozostawienie ruiny 
bez rozbiórki zagrożonych ele
mentów. Dnia 9 czerwca 1992 r 
PSOZ wydała parafii (właścicie
lowi obiektu od 1986 r.) decyzję 
nr A/64/809/92 nakazującą 
utrwalenie reliktów kaplicy jako 
trwałej ruiny uczytelniającej 
obrys, z wmurowanymi płytami 
epitafijnymi i zamocowaną syg
naturą. Kierownik PSOZ mgr inż. 
arch. Janusz Cedro opracował 
(nieodpłatnie) szkice, które zos
tały załączone do decyzji, a okre
ślają zakres interwencji. Parafia 
nie zrealizowała jeszcze pełnego 
programu prac (termin: 31 grud
nia 1993 r.).

Jest sprawą oczywistą, że tego 
rodzaju działania nie satysfak
cjonują nas. Są one tylko dora
źne, wymuszone obecnym sta
nem technicznym obiektu i nie 
przekreślają w przyszłości moż
liwości zrealizowania szerszego 
zakresu prac. Pozwolą — nieste
ty w zminimalizowanej formie —■ 
przetrwać kaplicy w krajobrazie 
kulturowym okolic Kielc.

Anna Piasecka 
Wojewódzki Konserwator 

Zabytków 
w Kielcach

Listy
Pan Przemysław Jurkiewicz z Po

znania zwraca uwagę na stan fortyfi
kacji z lat 1826—1896 Czytelnik pi- 
sze o braku tablic informujących o 
zabytkowym charakterze poznań
skich fortów i poczynaniach ich 
obecnych użytkowników, którzy m.m 
„przerabiają elewacje koszar (np. w 
Forcie VIII)". I dalej: „Zniszczone zos
tały bezmyślnie elementy wyposaże
nia fortów, czego dobitnym przykła
dem jest przetopienie kopuł pancer
nych; ocalały tylko nieliczne (np. w 
Forcie III). Niezrozumiały i oburzający 
jest dla mnie fakt całkowitego ścięcia 
w Forcie III-a w 1992 r. kraty forte- 
cznej". Widać wyraźny brak opieki nad 
fortyfikacjami, czego wynikiem było 
„zalanie suchych fos (np. w Forcie 
IX-a), a w następstwie grzybienie mu
rów". Z kolei „Fort IV służy /ako wyro
bisko piasku, smutny widok przed
stawiają sterczące nad rozkopaną 
ziemią resztki jego murów". W Forcie 
IV-a „w 1991 r. zasypano wraz z dob
rze zachowanymi kaponierami fosy 
tego fortu". Na zakończenie p. P Jur
kiewicz apeluje o zaprzestanie ni
szczenia poznańskich fortyfikacji i 
stwierdza, że „jeżeli nie podejmie się 
żadnych kroków dla zapobieżenia ta
kim zdarzeniom, fortyfikacje Poznania 
przestaną wkrótce istnieć".

Dziękujemy za pochwały dla pisma 
zawarte w listach od pp Elżbiety 
Stańczak Ewy Porębskiej Jerzego 
Wasiuty a przede wszystkim za 
szczegółową i pozytywną analizę me
rytoryczną „Spotkań z Zabytkami' 
dokonaną przez grupę młodych histo
ryków sztuki z Krakowa.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania ..................

za okres..................... 19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania ..................

za okres..................... 19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania ..............................

za okres.................. 19........................



WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44 

05-800 Pruszków

KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY 
I URBANISTYKI

Bogato ilustrowany periodyk. Zamieszcza prace 
z teorii i historii architektury, urbanistyki, plano
wania przestrzennego, założeń terenów zielo
nych. Kronika posiedzeń Komitetu Architektury 
i Urbanistyki PAN, prac badawczych i inwentary
zacyjnych Wydziału Architektury Politechnik 
krajowych. Recenzje. Streszczenia w języku an
gielskim.
Do nabycia w księgarniach OR PAN oraz w 
prenumeracie w Wydawnictwie Naukowym 
PWN — 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10.
Wpłaty na konto PBK VIII O/Warszawa nr 
370028-1052-139-11. Cena numerów za dru
gie półrocze 1993 r. — 60 000 zł; wpłat należy 
dokonywać w terminie do 15 lipca 1993 r.

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 za
mówienia 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
— 1/2 kolumny wewnętrznej
— 1/4 kolumny wewnętrznej
— 1/8 kolumny wewnętrznej
— 1/16 kolumny wewnętrznej

— 8 000 000 zł
— 4 000 000 zł
— 2 000 000 zł
— 1 000 000 zł
— 500 000 zł

— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV) —
10 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s. I) — rekla
my mieszczącej się w profilu pisma — 20 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej (w 
wypadku reklamy kolorowej — zwyżka o 50%)
II. Ogłoszenia drobne:
— 1 słowo — 3000 zł
— 1 słowo w ramce — 5000 zł
— dla konserwatorów zabytków, społecznych opieku
nów, muzeów — 2000 zł za jedno słowo, 3000 zł za 1 
słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 
3 do 10 min zł (według indywidualnego uzgodnienia). 
W ceny ogłoszeń wkalkulowane są prace redakcyjne, 
techniczne i opracowania graficzne.

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.
Prenumeratę „Spotkań z Zabytkami” prowadzić będzie rów
nież Poczta Polska. Przedpłaty na III kwartał br. przyjmują do 
25 maja br. wszystkie urzędy pocztowe oraz doręczyciele na 
wsiach i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędów pocz
towych jest utrudniony. Koszt trzech numerów — 42 000 zł. 
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za
bytkami" można nabywać w Wydawnictwach ODZ (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w godz. 
9.00—14.00 (tel. 26-93-57), w Firmie AMOS (01-506 Warsza
wa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52), w Księgarni Artystycznej 
(Warszawa, ul. Mazowiecka 11a, I p.) oraz w Księgarni Na
ukowej im. Bolesława Prusa (Warszawa, ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i Księgarni Zamkowej (Warszawa, ul. Święto
jańska 2).
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, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHEŁM: Okręgowe, ul. Lubelska 57 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZESTOCHOWA: 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 
NAGŁOWICE: Biblioteka „Dworek Mikołaja Reja" 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w Szcza

wnicy 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 
SOBÓTKA: Ślężańskie, ul. Św. Jakuba 18 
STASZÓW: Ziemi Staszowskiej
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 
Techniki NOT, Pałac Kultury

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 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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MEBLE ZABYTKOWE
X. Meble neostylowe

W
 drugiej połowie XIX w. zaznaczyła się 

tendencja do wzbogacania późnego bie
dermeieru cechami rokoka. Kiedy w 1830 r. 

władzę we Francji objął Ludwik Filip, zwany „kró
lem mieszczan”, neorokoko posłużyło demonstracji 
prawowitości nowej władzy. Styl „Ludwika Filipa” 

rozpowszechnił się w krajach będących w zasięgu 
kulturowym Francji — w Anglii, Niemczech, Austrii 
i na Węgrzech. Po 1840 r. coraz bardziej popularne 
neorokoko nie ograniczało się już do bogatych 
mieszkań i ozdób, ogarnęło produkcję masową. Pro
jektowane meble nie były wierną powtórką rokoka, 
odznaczały się również cechami gotyku i baroku. By
ły zapowiedzią rodzącego się eklektyzmu (ponowne
go używania starszych form stylowych jako wyrazu 
nowoczesnej epoki) i historyzmu (czerpania ze wzo
rów historycznych). Główną cechą krzeseł i foteli w 
stylu Ludwika Filipa był charakterystyczny profil o 
załamanych liniach. Szlachetne proporcje, wypraco
wane przez biedermeier, zostały całkowicie zachwia
ne: siedzenia były nisko zawieszone, a oparcia sięgały 
do wysokości głowy. Stoły, wsparte na ugiętych 
esowato nogach, przechodzących linią płynną w 
oskrzynienie, miały płytę wierzchnią o nieregular
nym konturze. Używano stołów spoczywających na 
jednej, bogato rzeźbionej nodze, stołów z nogami po
łączonymi poprzeczkami. Jedno-, dwudrzwiowe 
szafy o prostych formach przeniesiono z pokojów do 
przedpokojów i garderób. Oszklone szafy na naczy
nia zostały zastąpione przez kredensy i serwantki. 
Sekretarzyk ustąpił miejsca otwartemu biurku.
Początki eklektyzmu i historyzmu doprowadziły do 
wewnętrznego rozkładu biedermeieru, do zaniku za
sady projektowania mebli opartej na założeniach uty- 
litaryzmu — wygody i celowości. Druga połowa XIX w. 
— to również rozwój przemysłu fabrycznego, po
wodujący oddzielenie rzemiosła od sztuki. W Euro
pie zaczęto organizować wielkie wystawy przemys
łowe. Postępy techniki maszynowej niszczyły indy
widualność starego rzemiosła. Aby chronić rzemio
sło, zaczęto zakładać muzea połączone ze szkołami ar
tystycznymi (np. South-Kensington Museum i szko
ła w Londynie). Powstało nowe pojęcie — „rzemios
ło artystyczne”. Jednak trudno mówić o sukcesie te
go przedsięwzięcia. Nowo powstałe szkoły rzemiosła 
artystycznego ograniczały się do dogłębnej analizy 
wszystkich historycznych form stylowych, ale nie za
oferowały żadnego nowego stylu. Spowodowało to 
dalszą imitację stylów i dalszy rozwój eklektyzmu. 
Przestała się liczyć specyfika konstrukcji, główną rolę 
zaczęły odgrywać elementy dekoracyjne.
W latach 1840—1860 w Anglii i Niemczech panował 
neogotyk, neorenesans w latach 1860—1880, głównie 
w Austrii i Niemczech, gdzie formy renesansowe 
wskrzeszano bez umiaru (patynowano drewno, aby 

wywołać wrażenie starożytności). Od 1878 r. można 
mówić nawet o tzw. stylu staroniemieckim: klocowa
tych dębowych szafach, olbrzymich kredensach, 
wielkich ciężkich stołach, przeznaczonych do jadal
ni, wyposażonych w rzeźbione nogi związane krzy
żowo poprzeczkami oraz w szerokie pudło oskrzy- 
nienia: ukryte w nim mechanizmy służyły do rozsu
nięcia płyty wierzchniej i uzupełnienia jej dodatko
wymi blatami. W tym stylu wykonywano również 
mniejsze stoliki — tzw. pomocniki do jadalni, stoliki 
toaletowe z marmurową płytą wierzchnią, uzupeł
nione nadwieszonymi nad nimi zwierciadłami, a tak
że wysokie postumenty w formie kolumny z niewiel
ką płytą wierzchnią przeznaczoną do stawiania na 
nich kwiatów doniczkowych.
Po 1880 r. rozpoczął się okres hipereklektyzmu. 
Każdy pokój w domu mieszczańskim urządzony był 
w innym stylu. W obitych tapetami, zdobionych 
draperiami wnętrzach panował półmrok. Ciężkie 
aksamitne portiery, „perskie” dywany, boazerie, go
beliny, obite pluszem meble siedzeniowe — wszyst
ko to miało służyć reprezentacyjności. Zamożni mie
szczanie nie mieli wyrobionego smaku, urządzali 
wnętrza pseudoantykami. Pomieszanie stylów 
wzmogło się wraz z pojawieniem się mebli fabry
cznych. Kto nie mógł pozwolić sobie na meble z dro
giego materiału, korzystał z możliwości urządzenia 
wnętrz tanimi meblami fabrycznymi.
Pomieszanie stylów, degradacja rzemiosła, szerze
nie się mebli fabrycznych wywołało sprzeciw 
niektórych projektantów. Anglicy Johan Ruskin i 
William Morris założyli manufakturę (firma Morris 
and Co, 1861), gazetę artystyczną „The Studio” i 
powołali ruch Arts and Crafts w celu propagowania i 
odtworzenia piękna oraz jakości pracy rzemieślniczej 
i utrzymywania czystości stylu. Założeniem ruchu 
było gloryfikowanie pracy ręcznej i deprecjonowanie 
produkcji maszynowej, cechowała go więc 
wsteczność, brak poparcia dla rozwoju. Jednak Mor
ris jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na potrze
bę dbania o jakość mebli i zwalczał wszelką imitację. 
Samodzielny styl nie pojawił się w epoce eklektyzmu. 
Okres ten charakteryzowało całkowite zwrócenie się 
ku przeszłości, ucieczka od teraźniejszości doprowa
dziła do dewaluacji stylów artystycznych. Eklektyzm 
nie trwał długo, ale spowodował wiele szkód, trwo
niąc dorobek przeszłości. Godną podkreślenia cechą 
tej epoki było wskrzeszenie dawnego rzemiosła arty
stycznego. Następcy Ruskina i Morrisa — Anglik 
Walter Crane i Belg Van de Velde stworzyli podsta
wy nowoczesnej kultury mieszkaniowej.

(a)
W tekście wykorzystano: S. Hinz, Wnętrza mieszkalne i meble, 
Warszawa 1980; J. Gostwicka, Dawne stoły, Warszawa 1981; G. 
Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990.
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1. Szafa w stylu neorene- 
sansowym

2. Bambusowe krzesło w 
stylu neoorientalnym

3. Neogotyckie krzesło z po
ręczami

4. Sofa „bliźniaki syjam
skie”

5. Fotel, 1840—1850, Wiedeń

6. Skórzana sofa z pikowa
nym obiciem

7. Neoromański fotel, ok. 
1900, Budapeszt
8. Stolik z mahoniu, 

1842—1847, Wiedeń
9. Jednodrzwiowa szafa 

odzieżowa, 1830—1840, Wie
deń

10. Szafa zestawiona z go
towych stylowych elementów

11. Sofa z ciemnego maho
niu, 1850—1860, Wiedeń

12. Biurko z drewna ró
żanego, 1850—1860, Wiedeń 
(rys. Bogdan Michalak wg G. Kaesz, 
,,Meble stylowe”, Ossolineum, Wroc
ław 1990)



Zamość
Miasto zaprojektował włoski inżynier i architekt Bernardo Morando 
(ok. 1540—1600) na zlecenie i z fundacji kanclerza wielkiego koronnego 
Jana Zamoyskiego (1542—1604). Jest to przykład lokacji miasta w epo
ce renesansu według teoretycznych zasad traktatów urbanistycznych 
XVI w. (Scamozzi i Vasari). Podstawą stało się sprzężenie dwu członów 
kompozycji — horyzontalnego (rezydencja Zamoyskich) i wertykalnego 
(ratusz). Zamość jest dzisiaj „ważnym ogniwem urbanistyki polskiej i 
powszechne/’ — napisał prof. Stanisław Herbst. Między innymi z tego 
powodu znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (s. 42).

1. Plan miasta według projektu 
B. Moranda: 1 — rezydencja 
Zamoyskich, 2 — ratusz, 3 — 
Akademia Zamojska, 4 — ko
legiata
2.3. Zamojskie kamienice z at- 
tykami i podcieniami (2); jest 
to jedyny w całości zachowany 
w Polsce zespół podcieni — 
rytm arkad stanowi o ich efek
cie plastycznym (3)
4. Kolegiatę (1593—1600) pro
jektował B. Morando, a deko
rację sklepień prawdopodob
nie Jan Jaroszewicz; świątynia 
ma cechy północnowłoskiego 
klasycyzmu
5. Bożnica przy ul. Zamenhofa 
z lat 1610—1620 — jak wiele 
innych stawianych w tym cza
sie wykazuje silny związek ze 
współczesną architekturą mie
szczańską
6. Miasto oblane z dwu stron 
wodą opasały ziemne fortyfi
kacje w układzie nowowłoskim 
(m.in. 7 bastionów); na 
zdjęciu: nadszaniec bastionu 
nr 6 zbudowany w drugiej po
łowie XVII w.
(zdjęcia: 2, 4, 5, 6 — Zygmunt 
Świątek, 3 — Wiesław M. Zieliń
ski)


