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KOMENTARZ

Od redakcji
O Janie Matejce i jego twórczości napisano 
już wiele książek i artykułów. W setną ro
cznicę śmierci Wielkiego Mistrza zamie
szczamy dwie wypowiedzi ludzi znających 
Matejkę osobiście (s. 2). Taki sposób przy
pomnienia malarza wydaje nam się najcie
kawszy. Inna uwzględniona w tym numerze 
rocznica dotyczy 750-lecia Szczecina, gdzie 
rozpoczyna się bardzo ciekawa, polsko-nor
weska inicjatywa renowacji śródmieścia. 
Jakby przeciwstawieniem tego jest sprawa 
Wiślicy, dotyczy ona zresztą nie tylko tego 
miasteczka — malowniczo położonego w do
linie rzeki Nidy, z zabudową z XIX w. i li
cznymi wcześniejszymi zabytkami. Archeo
logiczne odkrycia w latach sześćdziesiątych 
postawiły Wiślicę na pierwszym miejscu 
wśród miast z olbrzymią szansą na turystycz
ny rozwój, pozostawiona sama sobie dogory
wa dziś na peryferiach głównych wydarzeń 
(s. 22). Mieszkać w obłażącej z tynków kamie
nicy, przy ulicy o zdewastowanej nawierzch
ni, mieć podwórko porośnięte chwastami ze 
stojącym na nim starym karawanem lub — co 
częstsze — z wrakiem samochodu — to już 
chyba dno małomiasteczkowej niemocy. Fo
toreportaż nie wyjaśnia, gdzie leży tego 
przyczyna. Wiślica — to nie tylko brak do
brego gospodarza, ale właśnie ta ogólna 
niemoc trwająca już kilkadziesiąt lat. Z chę
cią opublikujemy wnioski, jakie nasuną się 
naszym Czytelnikom po obejrzeniu Wiślicy i 
porównaniu jej nie tylko z zabytkami Szwaj
carii (s. 39), ale również ze „zwyczajnym 
miasteczkiem”, zadbanym i zachowującym 
urok ubiegłowiecznej zabudowy, Głogowem 
Małopolskim (okł. s. IV).
Polecamy także artykuły o zabytkach mało 
znanych — w działach „Spotkania na 
Wschodzie” (s. 18) i „To też są zabytki” (s. 35). 
Dla Czytelników, którzy od dłuższego czasu 
proszą o wyjaśnianie różnych zawiłości ar
chitektury drewnianej mamy dobrą wiado
mość — artykułem o domach tzw. szkieleto
wych (s. 10) rozpoczynamy prezentację tego 
mało znanego budownictwa XIX w.; w na
stępnym artykule dowiemy się o domach 
przysłupowych.
Przez kolejne trzy numery będziemy zamie
szczać cieszące się dużym powodzeniem 
ZAGADKI ZA MILION; pierwsza zagadka w 
tym numerze na s.41.

Pod koniec 1987 r. —jeszcze przed zmianą us
troju — powołana została przez twórców, arty
stów i naukowców Fundacja Kultury Polskiej. 
Nie jest w tej chwili istotne, jak to naprawdę z 
tym powołaniem było w okresie, gdy tego rodza
ju organizacje miały prawo istnieć tylko przy 
partyjnej akceptacji. Przez pięć lat działania 
Fundacja Kultury Polskiej sprawdziła się w wie
lu dziedzinach! Dotyczy to szczególnie naszych 
Kresów, gdzie dzięki własnym środkom i fundu
szom uzyskanym od darczyńców Fundacja wy
konała wiele prac dokumentacyjnych i konser
watorskich. Spektakularne było odkrycie i 
przewiezienie do Polski w 1989 r. szczątków 
ostatniego naszego króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego z Wołczyna na Białorusi. Tam
tejszy kościół znajduje się obecnie w trakcie re
montu. Natomiast już odbudowana została kap
lica w Rudkach koło Lwowa, gdzie w krypcie 
pochowano Aleksandra Fredrę. FPK prowadzi 
prace konserwatorskie na dwóch wielkich pol
skich cmentarzach: Łyczakowskim we Lwowie i 
na Rossie w Wilnie. Obecnie zaś przystępuje do 
porządkowania i upamiętnienia miejsca urodzin 
Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie na 
Białorusi. Wystawy, koncerty, pomoc dla twór
ców, wreszcie finansowanie literatury polskiej 
w przekładach na różne języki — to tylko część 
działań tej Fundacji.
Fundacja Kultury Polskiej — jak rzadko która 
— przedziera się przez trudny okres zmian gos
podarczych. Stała się już poważną kulturalną 
instytucją, liczącą się w kraju i na świecie. A to, 
że jeden z głównych akcentów swej działalności 
kładzie na ratowanie dziedzictwa narodowego 
na najbardziej tego potrzebujących Kresach 
Wschodnich — świadczy o mądrości ludzi kieru
jących Fundacją.
Tych kilka słów komentarza z okazji pięciolecia 
działalności FPK niech będzie też podzięką w 
imieniu dawnych Kresów Rzeczypospolitej. To 
właśnie dzięki pracom tej Fundacji coraz częściej 
możemy pisać w dziale „Spotkania na Wscho
dzie” nie tylko o dewastowaniu, ale także o ra
towaniu polskich zabytków i miejsc narodowej 
pamięci.
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Współcześni
o Matejce

W dniu 1 listopada mija 100 lat od śmierci 
Jana Matejki, 24 czerwca była 155 rocznica 

jego urodzin w 1838 r. Na pierwszym 
posiedzeniu Rady Kultury przy 

Prezydencie RP, Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami zaapelowało o ogłoszenie 1993 r.

— Rokiem Matejkowskim.

pytanie, z czym kojarzy się nam 
Jan Matejko, każdy odpowie bez 
namysłu, że z historią Polski. 
Zwykle jednak zapominamy, że 

„Bitwę pod Grunwaldem”, „Rejtana”, „Kazanie 
Skargi”, „Sobieskiego pod Wiedniem”, „Kościuszkę 
pod Racławicami”, „Hołd Pruski” i inne dzieła 
malował Matejko w okresie zaborów, kiedy nie 
mówiło się o Polsce, lecz — w wypadku Krakowa, w 
którym żył i tworzył — o Cesarstwie Austro- 
-Węgierskim. Właśnie Matejko, ten półkrwi Czech i 
ćwierć-Saksończyk, przypomniał Europie, że 
istniejemy nadal — z całą bogatą historią, ze 
wszystkimi uzdolnieniami i przywarami. To właśnie 
przedstawiał na swoich obrazach łączących 
naturalizm postaci z tematyką historyczną. I choć 
wielu współczesnych krytykowało twórczość 
Matejki, to nigdy nie kwestionowali oni jej 
wyjątkowego znaczenia w naszej kulturze.
Z historycznych zainteresowań tego tytana pracy 
wyniknęła działalność na rzecz ochrony zabytków. 
Kiedy władze Krakowa — wbrew protestom — zbu
rzyły zabytkowe budowle przy pl. Św. Ducha — zre
zygnował z honorowego obywatelstwa miasta. Był 
razem z Łuszczkiewiczem i Estreicherem projekto
dawcą utworzenia komisji gromadzącej dokumenta
cję do dziejów sztuki w Polsce. Oprócz odnawiania 
Sukiennic i Wawelu największym dziełem Matejki 
było wykonanie w latach 1890—1891 polichromii 
kościoła Mariackiego — jego był projekt generalny, 
on kierował malowaniem prezbiterium. Według 
obecnych historyków sztuki Matejko rozstrzygnął w 
tym wypadku sprawę współistnienia w jednej bu
dowli różnych dziedzin plastyki — w gotyckim wnę
trzu kościoła nastąpiło znakomite, harmonijne połą
czenie tego stylu z malarstwem Matejki i to bez na
śladowania gotyku.
Oddajemy głos dwom współczesnym Matejce auto
rytetom — Władysławowi Łuszczkiewiczowi 
(1828—1900) — malarzowi, historykowi sztuki, dy
rektorowi Muzeum Narodowego w Krakowie, znaw
cy sztuki średniowiecznej i Wojciechowi Kossakowi 
(1857—1942) — malarzowi scen historycznych i ba
talistycznych oraz koni. Pierwszy opowiada o pracy 
Matejki nad polichromią kościoła Mariackiego; wy
powiedź ta ukazała się w krakowskim „Czasie”, tu 
publikujemy jej fragmenty. Drugi przybliża nam po
stać Matejki na podstawie nie pozbawionych osobi
stych refleksji wspomnień; także podajemy je we 
fragmentach.
Władysław Łuszczkiewicz:
„(...) Komitet restauracyjny wnętrza prezbiterium koś
cioła Panny Marii znalazł się w położeniu trudnym, 
komu powierzyć wykonanie polichromii. Oglądając się 
za malowaniami kościołów w ostatnich czasach u nas, a 
nawet za granicą dokonanymi, nie mógł zgodzić się na 
ten system jaskrawości z jednej, bezmyślności z drugiej 
strony, jaki powszechnie panuje w tego rodzaju pra
cach. Były chwile zwątpienia w zamiar użycia poli-

2



rozumu, umie przedsięwziąć studia rzeczy sztuki, o 
których świat myśli, że mu są obce. Są w nim szerokie 
horyzonty sztuki, które się nie kończą na fotografowa
niu natury w duchu dzisiejszego zajęcia malarzy. Ze 
jest wielkim malarzem obrazów historycznych, o tym 
wie każdy, ale nie każdy domyśleć się mógł, że przy
zwyczajony do rzucania pomysłów na płaszczyznę płót
na malarskiego, z łatwością sobie właściwą przerzuci 
się nie tylko w zdobienie przestrzeni bryłowatej, ale po
służy się przy tym tymi warunkami, jakich architektu
ra, styl i sama nawet faktura średniowieczna wymaga
ją. Przekonania duchowe podyktują mu dekorację pełną 
myśli głębszej, ale nie wykraczającą poza warunek 
główny uszlachetnienia i podniesienia form architekto
nicznych.
Trudno zataić obaw pewnych, jakie się przedstawiały 
kilku członkom komitetu na myśl samą, że mistrz, któ
rego znanym jest bogactwo fantazji, zbyt wielką da 
przewagę malarstwu nad liniami architektury, że stwo
rzy coś tak wspaniałego, iż zaćmi skromne budownict
wo średniowieczne. Wszelkie obawy usunął pierwszy 
projekt, rzucony kolorystycznie na papier przez dyrek
tora Matejkę i przedstawiony w miesiącu czerwcu ko
mitetowi ścisłemu. Wykazał on, że artysta nie myśli

chromii, oglądano się za szkołą benedyktyńską, która w 
Czechach czynność swą zaznaczyła oryginalnymi po
mysłami dekoracyjnymi, nie przeczuwając, że w gronie 
członków komitetu zasiadający mistrz pędzla, najwięk
szy wielbiciel architektury kościoła Panny Marii i jej 
znawca niepospolity, w duszy nosi projekt całej dekora
cji kościoła.
Jan Matejko należy do tego pokolenia starych malarzy 
wielkich epok sztuki, co z głębią uczuć łączyli świado
mość całego obszaru piękna, a obdarzony bystrością 

wykroczyć poza prostotę właściwą architekturze, że mu 
idzie o zamarkowanie głównych linii wnętrza silną or
namentacją, o spokój płaszczyzn przy pewnym bogact
wie ozdób, a przede wszystkim o grę barw harmonijną, 
mianowicie barw sklepienia i ścian głównych, podzielo
nych w strefy wskazane architekturą. Nie zapomniał 
porachować się z istniejącą koloryzacją ołtarza Stwo
sza, z stallami i pomnikami (...)
Zgodnie z duchem architektury wnętrza, cała dekoracja 
ma swój jeden organizm, który się ciągnie od dołu ścian,
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a i po klucze sklepienia po kamiennych dinstach*  jako 
konstrukcyjnie ważnych i stanowiących oprawę dla pól 
ściennych (travees). Aby im nadać główne znaczenie 
barwne, owo promieniowanie konieczne do wysadzenia 
na przód, wprowadził mistrz Matejko podział dinstów 
na warstwy ciemne i jasne, rozdzielone poziomo okon- 
turowaniem, to złote, to szyfrowe, i jako deseń powta
rzający się rzucił barwny szemat herbu lub godła i ten 
znajdzie się też i na dalszym ciągu dinstów rzuconym 
na sklepienie, czyli na żebrach. Dodajmy złocone i ma
lowane kapitele dinstowe i zworniki sklepienne, a utwo
rzą się nam bogate ramy, wyraźne i barwne, najsilniej
sze z wszystkiego dla ścian i pól sklepienia. Będą więc 
ornamenta utworzone z herbów miasta Krakowa, Od
rowąża, Wierzynka, Orła Białego i imion Marii i Je
zusa, przechodzące z dinstów odpowiednich u ścian na 
odpowiednie żebra sklepienne. Ornamenta te obramo- 
wują zarówno niebieskie pola sklepienia z rozsianą 
siatką złotych gwiazd o kształtach oryginalnych, stoją
cych w związku z koronką sąsiednią żebrom, jak i ścia
ny, o których niżej (...)

* Chodzi o służki — w architekturze gotyckiej elementy ka
mienne lub ceglane o przekroju wałka lub półwałka, zespolone z 
filarami (z jęz. niemieckiego dienst — służyć).

Zobaczmyż, jakie będą ściany. I tu zasada uszanowa
nia organizmu architektonicznego stanowi podstawę 
dekoracji i jej główne podziały i akcenty barwne. Po
działy tworzą: fryz odmalowany na wysokości i w 
związku z kapitelami dinstowymi, mający barwy silnie 
kontrastowe obok złoceń. Przenosi się tu roślinność ka
piteli poprzerywana tarczami herbowymi gotyckimi — 
z godłami cechów miejskich, znakami mieszczan i her
bami zasłużonych dla Krakowa. Drugi podział pozio
my przypada na wysokość fryzów glifowych okiennych, 

ale jest on stosunkowo podrzędnym.
Część główna ścian, barwy spokojnej i głębokiej szaro
zielonej będzie tłem dla ślicznej dekoracji, pełnej myśli. 
Z malowanego pnia, który biegnie obok glifu okiennego 
wystrzeliwują odrębne gałęzie kwieciste i rozkładają po 
ścianie, unosząc na sobie aniołów skrzydlatych z roz
wianymi sukniami. W miarę wznoszenia się w górę, te 
znacznie mniejsze od naturalnej wielkości postacie po
tężnieją w modlitwie, wznosząc ręce ku górze (...)
Część ponad fryzem głównym, w barwach jasnych, a 
odcieniach błado-czerwonego koloru, zachowuje bonio- 
waniem prostotę odpowiednią, przy bogatszym obra
mieniu wzorzystym otworu okna. Tutaj też obok okien 
znajdą się odmalowane wielkie tarcze herbowe z apara
tem całym heraldycznym, należące do królów i książąt 
polskich, dobrodziejów kościoła i miasta. Znajdą się one 
dość wysoko i będą silnie malowane, jako sprawy oz- 
dobności (...)
Jan Matejko od dwu miesięcy całe dnie poświęca tej 
sprawie; co za głębia przekonań nadaje mu wytrwałość 
tak niezrównaną, domyśleć się łatwo (...)
Odmalowanie wnętrza kościoła Panny Marii w duchu 
projektu wielkiego mistrza godzi się uważać jako wy
raz, który w późne lata zaniesie wiadomość o naszych 
idealnych kierunkach. Kościół Panny Marii jest przy
bytkiem bożym głównym w Krakowie, stoi pod opieką

4



wieków i on leż jeden będzie umiał zachować pomnika
mi sztuki dla przyszłych pokoleń pamiątkę dzisiejszej 
chwili”.
Wojciech Kossak:
„ (...) Matejko, jak i mój drogi ojciec, jako jedyne źród
ła mieli nagrobki, pieczęcie, stare portrety, dopiero od 
XVII wieku zacząwszy, hetmanów, wojewodów i do
stojników kościoła.
I co w Matejce jest dla mnie zdumiewające i co tylko in
tuicją geniusza można sobie wytłumaczyć, to instynk
towne jakieś odczucie danej epoki, co najwięcej w 
»Skardze« i »Unii Lubelskiej« zadziwia.
Były to czasy, gdy filar wszechpotężnego wówczas 
stronnictwa stańczyków, Lucjan Siemieński, w organie 
tej partii »Przeglądzie Polskim« twierdził, że sztuka 
polska jest w ogóle nonsensem, »bo może ona się tylko 
pod lazurowym niebem Italii rozwijać, u nas jest ze 
względu na klimat niepotrzebną«. Toteż przyjęto to za 
aksjomat i trzymano się tego powiedzonka. Tego samego 
zdania był i Julian Klaczko
Gdy jednak Matejko wystąpił ze wspaniałym »Kaza- 
niem Skargi«, a wnet potem »Rejtanem«, w którym tak 
bezlitośnie napiętnował Radziwiłłów, Potockich, Bra- 
nickich itd., wówczas to samo stronnictwo, lekceważąc 
rolę, jaką sztuka może odegrać w propagandzie danych 
haseł, zabrało się do Matejki, aby tego groźnego nie
przyjaciela uczynić podatnym dla ich celów materia
łem. I zaczyna się kadzenie partii konserwatywnej 
przed Matejką. Kadzidło to administrowane komu in
nemu, odporniejszemu na pochlebstwa, nie byłoby może 
tak szkodliwe. Dla sztuki Matejki, zdaje mi się, było o

3.4 Autoportrety: z 1873 r. (3) i z ostatnich lat życia (4)
5. Ostatnia fotografia Matejki

tyle niekorzystne, że on sam, jak jego ukochani prorocy 
narodowi, Skarga i Stańczyk, był mełanchołikiem i 
pesymistą.
Przede wszystkim zmanierował się jako malarz, uwa
żając się za alfę i omegę. Sztukę francuską, na takiej 
wyżynie wówczas stojącą, potępiał bez litości. Wreszcie 
z okazji przydzielenia Szkoły Sztuk Pięknych jako 
piątego wydziału Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, 
gdzie jak wiadomo każdy wydział ma dla swojego rek
tora berło ofiarowane przez królową Jadwigę, a jemu 
ofiarowano nowe berło, podług tamtych królewskich 
wykonane, zupełnie chorobliwa megalomania Matejki 
wystąpiła w przemowie, którą zakończył, ogłaszając się 
królem Janem IV, w znaczeniu naturalnie »króla du- 
cha« (...)
I tak samo jak u Jacka Malczewskiego chorobliwa me
galomania (bo przecież Jacuś nawet Chrystusa robił ze 
siebie) odbiła się na jego wspaniałej sztuce tak nieszczęś
liwie, to u Matejki, bez żadnych przyczyn patologi
cznych, tak samo źle wpłynęła, a wznoszące się coraz 
gęstsze dymy kadzideł zaćmiły tę wspaniałą sztukę. 
Był to już okres dekadencji, »Joanny d’ Arc«, »So- 
bieskiego« i „Kościuszki" (...)
O ile Gerson w Warszawie a Luszczkiewicz w Krako
wie dali Polsce całą plejadę najwybitniejszych polskich 
malarzy, o tyle nad uczniami Matejki zawisło fatum 
jego maniery, niemiłej u niego samego, a nie do znie
sienia wprost u jego epigonów.
Jak pisze Stanisław Witkiewicz w swojej kapitalnej 
książce o szkole Matejki — »nie pociągał ich urok 
ziemi krakowskiej z barwnym jej ludem, oni mieli swoje 
wjazdy i wyjazdy, śmierci, gwałty i traktaty*.  Rossow- 
ski, Strażyński, Styka, Krzesz, Lepszy, wszyscy do 
śmierci nosili markę tego niefortunnego pedagoga, jakim 
był ten genialny, a jednak nie dosyć oporny na opary 
trujących kadzideł, największy mistrz polskiego malar
stwa.
Józef Ignacy Kraszewski, którego grafomania a równo
cześnie brak konkurencji wysunęły na naczelne stanowi
sko w literaturze, pojęcia nie mając o sztuce, stworzył 
»trójcę«: Matejko, Siemiradzki, Brandt, i to w czasie, 
gdy równocześnie żył mój ojciec, Chełmoński, Grottger, 
Maks i Aleksander Gierymscy. Długie łata, aż do po
jawienia się książki Witkiewicza, pokutowała ta »trój- 
ca» jako kanon dla wszystkich ówczesnych krytyków. 
Naturalnie, w myśl ówczesnych pojęć o powodzeniu i 
dobrobycie, Matejko, tak jak Siemiradzki, Wierusz- 
Kowalski, później Paderewski i tylu innych, kupił ma
jątek ziemski pod Krakowem 2 (...)”.

Przypisy
1. Julian Klaczko (1825—1906) był konserwatystą, publicystą i 
krytykiem.
2. Był to dwór w Krzesławicach (obecnie Nowa Huta) zakupiony 
przez Matejkę w 1876 r.
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Stanisław Latour

Szczecin 
- wiek XXI (?)

W bieżącym roku Szczecin obchodzi 750. 
rocznicę nadania praw miejskich. Prawa 

te otrzymało miasto z rąk księcia 
Barnima I, który scalił w ten sposób w 

jeden organizm złożony zespół osadniczy 
z okresu wczesnego średniowiecza. 

Określone wówczas granice miasta, 
obejmujące obszar o powierzchni 55 ha 

utrwaliły na ponad 600 lat kolejne 
fortyfikacje: najpierw średniowieczne, 
rozpoczęte w 1283 r., potem z XVII w., 

wzniesione w czasie panowania 
szwedzkiego od 1630 r., a następnie wciąż 

rozbudowywane fortyfikacje pruskie, 
wykonywane pod rządami wojskowych 
namiestników królów pruskich, którzy 
objęli w posiadanie Szczecin na mocy 

traktatu zawartego ze Szwedami w 1720 r.

N
iewielkie zmiany w sytuacji miasta na
stąpiły dopiero po wojnach napole
ońskich i Kongresie Wiedeńskim. Pierw
szym wyłomem było zbudowanie po
łączenia kolejowego z Berlinem i wznie
sienie dworca po stronie południowej, poza fortyfikacjami. 

Dalszą konsekwencją była decyzja realizacji na terenach 
pozafortecznych zespołu zabudowy nazwanej Nowym 
Miastem, którego plan został sporządzony w 1856 r. Osią 
tego planu, rozwiązanego w formie regularnej szachowni
cy, była szeroka Linden Strasse (dziś al. 3 Maja) wybiega
jąca z przyfortecznego placu parad wojskowych, przy któ
rej zlokalizowano nowy rynek miejski wraz z miejscem na 
wzniesiony dwadzieścia lat później monumentalny gmach 
neogotyckiego ratusza.
Szybki wzrost liczby mieszkańców Szczecina, któremu 
sprzyjał rozwój koniunktury gospodarczej i przemysłowej 
w ówczesnej Europie — w 1860 r. 55 000 osób było ścieś
nionych na obszarze dawnego starego miasta — spowo
dował wystąpienie rady miejskiej do króla Fryderyka II z 
prośbą o zniesienie statusu twierdzy i umożliwienie rozwo
ju na nowych terenach, będących we władaniu wojska. 
Decyzja w tej sprawie nastąpiła dopiero w 1873 r., po za
kończeniu wojny francusko-pruskiej, w której Francja po
niosła klęskę. Część ogromnej kontrybucji przyznana zos
tała Szczecinowi i wykorzystana na wzniesienie monu
mentalnych gmachów użyteczności publicznej poza obrę
bem fortyfikacji, w tym wspomnianego już nowego ratu
sza, poczty głównej, budynków sądowych, biblioteki, a 
także w późniejszym nieco okresie imponującego założenia 
tarasowego na wysokiej skarpie, na terenie zniwelowanego 
fortu Leopolda, noszącego nazwę Tarasów Hakena (dr 
Herman Haken był zasłużonym dla miasta burmistrzem w 
końcu XIX w.); obecnie są to Wały Chrobrego. Wzniesio
na wzdłuż tarasów na początku bieżącego stulecia zabu
dowa rządowa w formach niderlandzkiego neobaroku oraz 
usytuowany centralnie gmach muzeum w formach sece
syjnych stanowią po dzień dzisiejszy atrakcyjny pod wzglę
dem widokowym i urbanistycznym zespół, pretendujący 
do miana wizytówki Szczecina. Główna część uzyskanych 
funduszy została wykorzystana na stopniową rozbiórkę 
urządzeń fortyfikacyjnych oraz na realizację nowej dziel
nicy mieszkaniowej na przyległym obszarze, o powierzch
ni przekraczającej 200 ha. W planach tej dzielnicy zręcznie 
wykorzystano istniejące trakty i koliście przebiegające 
przyforteczne drogi wojskowe, które po wprowadzeniu 
nowej szerokiej alei Cesarza Wilhelma (dziś Jedności Naro
dowej), z nanizanymi na nią placami różnego kształtu i 
wielkości, utworzyły interesujący układ gwiaździsty, na
wiązujący po części do założenia Paryża w XIX w. Wza
jemne przenikanie się układów radialnych i prostokąt
nych, przeciętych dodatkowo przekątnie biegnącymi daw
nymi traktami (np. ul. Wojska Polskiego, Kopernika i Ma
tejki), utworzyło oryginalny schemat sieci ulicznej, atrak
cyjny kompozycyjnie i sprzyjający formowaniu placów 
miejskich w miejscach skośnie przecinających się ulic. Po 
wprowadzeniu niewielkich korekt uformowany został 
ostatecznie centralny w gwiaździstym układzie miasta plac 
Cesarza Wilhelma (Grunwaldzki) o kolistym kształcie oraz 
towarzyszące mu place: Lotników, Odrodzenia, Sprzy
mierzonych i Armii Krajowej, który powstał przed za
mykającym oś kompozycyjną gmachem Urzędu Miejskie-
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1 Widok Szczecina w 1590 r. według sztychu G Brauna i F.Hogenberga

go, wzniesionym wraz z towarzyszącym mu założeniem 
parkowym w latach dwudziestych obecnego stulecia. 
Główne ulice w zaprojektowanym układzie rozwiązane 
zostały jako dwujezdniowe, z zadrzewionym ciągiem spa
cerowym pośrodku; przed frontami domów powstały małe 
przedogródki. Plan ten realizowano od 1880 r. W trakcie 
kolejnej jego korekty w 1907 r. wprowadzono zasadę stre- 
fowania zabudowy, określając dla poszczególnych rejonów 
jej charakter i wysokość. Przy utrzymaniu nadal dominu
jącej funkcji mieszkaniowej wprowadzono także punkty 
usługowe w parterach budynków oraz rezerwy terenowe 
pod szkoły i inne placówki usługowe. Dopuszczono rów
nież zwiększenie intensywności zabudowy przez zagę
szczenie oficyn i wprowadzenie w podwórza warsztatów i 
zakładów usługowych.
Istotna wartość kompozycyjna zespołu śródmiejskiego 
wynika z interesującej koncepcji początkowej, konsek
wentnie uzupełnianej i realizowanej, reprezentującej wy
soki kunszt sztuki planistycznej, charakterystycznej dla 
drugiej połowy XIX w., a także z form architektonicznych 
zabudowy o bogatym wystroju elewacji frontowych. Wys
trój ten, związany ściśle z nurtem historyzmu, a następnie 
przez krótki okres z secesją, wskazuje na wysokie umiejęt
ności w zakresie zdobnictwa i dobre warsztaty sztukator- 

skie, snycerskie i metaloplastyczne. Interesujące są także 
układy mieszkań z częstokroć dobrze zachowanym wystro
jem wnętrz oraz detalem architektonicznym drzwi, klatek 
schodowych i bram wjazdowych.
Typ zabudowy obejmującej ogółem ponad tysiąc bu
dynków wynika z lokalizacji i okresu powstania. Z reguły 
jest to zabudowa obrzeżna, dostosowana do kształtu dział
ki, zróżnicowanej szczególnie w kwartałach o narysie trój
kątnym, o niejednolitym standardzie powierzchniowym i 
wyposażeniu. Zazwyczaj znacznie skromniejsze są miesz
kania w oficynach mające z reguły układ amfiladowy i 
wspólne ustępy na podestach klatek schodowych.
Ostatnia wojna wyrządziła stosunkowo niewielkie szko
dy na tym obszarze. W miejsce ubytków powstała nowa 
zabudowa, nie pretendująca jednak do odtworzenia daw
nego układu i cech formalnych. Ze względu na reprezen
towane wartości poznawcze, kompozycyjne i artystyczne, 
charakterystyczne i reprezentatywne dla okresu, w którym 
powstały, wojewódzki konserwator zabytków w Szczecinie 
objął w 1974 r. cały ten zespół śródmiejski ochroną kon
serwatorską. Zachowana po dziś dzień w znakomitej więk
szości zabudowa czynszowa z XIX w. jest nadal intensyw
nie użytkowana, głównie na cele mieszkaniowe, przy mi
nimalnych nakładach na niezbędną konserwację i moder
nizację.
Prowadzone remonty miały dotychczas charakter wy
cinkowy i koncentrowały się często na odnowie elewacji, 
wykonywanej nie zawsze w sposób właściwy. Skąpe na-
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2.3-4. Gwiaździsty układ zabudowy z licz
nymi placami powstał po zburzeniu fortyfi
kacji w latach 1875—1885 — w środku ry
sunku pi. Grunwaldzki (2), otoczenie tego 
placu (3) i pl. Lotników (4)
5.6. Kamienica na rogu ul. Rayskiego (d. 
Świerczewskiego) i pl. Grunwaldzkiego po 
renowacji w latach 1992—1993 (5) i detale 
jej elewacji (6)
7.8. Ul. Bogusława z zabudową przezna
czoną do renowacji (7) i projekt rewaloryza
cji tej ulicy (8)
(zdjęcia:5,7 — Stanisław Latour; pozostałe 

ze zb. Politechniki Szczecińskiej)

kłady nie pozwalają na zapobieganie postępującej dekapi
talizacji budynków. Oprócz złego stanu zabudowy niepo
koi niski stopień komfortu mieszkań ze względu na brak 
łazienek i sanitariatów w oficynach, ogrzewanie piecowe, 
niedoświetlenie części mieszkań — zwłaszcza w dolnych 
kondygnacjach, przegęszczenie lokali, w których zamiesz
kuje najczęściej więcej niż jedna rodzina, a także niedobór 
zieleni i miejsc na garażowanie pojazdów. Szczególnie 
uciążliwe stały się zmiany w układzie i nasileniu ruchu ko
łowego, częściowe zastąpienie trakcji tramwajowej auto
busową oraz zajęcie przez tramwaje spacerowych ciągów 
pieszych, biegnących środkiem głównych ulic.
Brak śródmiejskiego centrum, którego funkcje spełniało 
niegdyś Stare Miasto spowodował, że wiele ulic, zwłaszcza 
o dużym nasileniu ruchu, przejęło cechy śródmiejskich 
ciągów handlowych. Należą do nich przede wszystkim uli
ce: Wojska Polskiego, Jagiellońska, Bolesława Krzywou
stego i al. Jedności Narodowej, z trudem spełniające dziś 
przypadłe im zadania. Zagadnienie odnowy i pełnej reha
bilitacji zabytkowego śródmiejskiego zespołu stanowi dziś 
istotny problem dla władz miejskich i konserwatorskich 
oraz dla mieszkańców.
Nowa sytuacja społeczno-polityczna po utworzeniu samo
rządów terytorialnych i wyborach samorządowych w 
1990 r. ułatwiła powrót do poszukiwania sposobu rozwią
zania trudnego problemu stopniowej rewaloryzacji zabyt
kowych zespołów miejskich. Nowa Rada Miejska Szczeci
na w październiku 1991 r. powołała Zespół Koordynacyj
ny ds. Renowacji Historycznej Zabudowy Szczecina, któ
ry opracował koncepcję odnowy śródmieścia i przeprowa
dził dwa otwarte konkursy na rozwiązanie koncepcyjne 
rewaloryzacji wybranych dwóch kwartałów, których re
nowację władze miasta zamierzają przeprowadzić z włas
nych funduszy.
Sprawą rewaloryzacji kwartałów zabudowy przy ul. Bogu
sława zainteresowała się norweska firma Urban Reneval 
Group Norway — Norweska Grupa Renowacji Miast 
(URGN). Firma ta złożyła Radzie Miejskiej ofertę 

przeprowadzenia z własnych funduszy (wspartych kredy
tem banków zagranicznych) renowacji starej zabudowy w 
wyznaczonych granicach, z równoczesnym wybudowa
niem na wskazanym terenie mieszkań zamiennych dla 
obecnych mieszkańców. Rekompensatą miało być wydzier
żawienie firmie odremontowanych budynków na określo
ny umową okres, z prawem wynajmu bądź sprzedaży od
remontowanych mieszkań i lokali biurowo-handlowych na 
zasadach wolnego rynku. Regulacja należności z tytułu 
dzierżawy nastąpiłaby w drodze przekazania miastu nowo 
wzniesionych budynków mieszkalnych oraz wpłat gotów
kowych, stanowiących określoną w umowie część zysków, 
pochodzących ze sprzedaży i wynajmu odremontowanych 
lokali. Podjęte zostały negocjacje, w wyniku których przy
gotowano szczegółową umowę, określającą warunki i ter
miny realizacji przedsięwzięcia. Strona norweska zobo
wiązała się m.in. do modernizacji i podniesienia standardu 
istniejących budynków wraz z częściową zmianą ich funk
cji wewnętrznej, urządzenia ciągu pieszego wzdłuż ulicy 
Bogusława, przebudowy infrastruktury komunalnej na te
renie przyległym do rewaloryzowanych budynków i wy
budowania nowych mieszkań dla rodzin, których prze
kwaterowanie warunkuje rozpoczęcie prac renowacyjnych. 
Strona polska zobowiązała się do przekazania na rzecz 
URGN terenu i budynków wymienionych w umowie na 
zasadzie dzierżawy na okres siedemnastu lat, ustanowienia 
hipotek będących zabezpieczeniem kredytów w wysokości 
jednej trzeciej planowanych nakładów, określonych kwotą 
18 min USD, sukcesywnego przekwaterowywania najem
ców lokali mieszkalnych z budynków objętych renowacją 
do budynków zamiennych oraz wypowiedzenia umów 
najmu użytkownikom lokali usługowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem.
Realizacja całego zamierzenia przewidziana jest w trzech 
etapach, jej zapoczątkowanie przewiduje się w styczniu 
1994 r., a całkowite zakończenie w 1999 r., przy czym 
pierwszy etap prac obejmujący renowację i oddanie do 
użytkowania części mieszkań zamiennych (400) przepro-
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wadzony będzie do końca października 1995 r., a więc w 
niespełna dwa lata.
Efektem przedsięwzięcia realizowanego bez bezpośrednie
go zaangażowania własnych środków finansowych miasta 
będzie zrewaloryzowanie fragmentu śródmieścia, uzyskanie 
wysoko standardowych mieszkań o ogólnej powierzchni 
użytkowej 26 000 m2 oraz 34 000 m2 powierzchni biurowej 
i handlowej w parterach i na piętrach modernizowanych 
budynków, zbudowanie 932 mieszkań w nowych budyn
kach o zróżnicowanej wielkości, dostosowanej do struktu
ry rodzin przekwaterowywanych, pozyskanie 250 miejsc 
parkingowych w garażach podziemnych oraz wynegocjo
wany udział w dochodach ze sprzedaży i wynajmu zmo
dernizowanych lokali (5—15%). Dołączona do umowy 
analiza finansowa całego przedsięwzięcia wskazuje, że uz
godniony okres siedemnastoletniej eksploatacji odrestau
rowanych budynków powinien zapewnić zwrot poniesio
nych nakładów, umożliwić spłatę zaciągniętych kredytów i 

przynieść dzierżawcy spodziewany profit. Przygotowanie 
dokumentacji i realizację robót zamierza się powierzyć 
polskim jednostkom, wyłonionym na zasadzie przetargu. 
Powodzenie w realizacji omówionego wyżej eksperymentu 
może zachęcić innych inwestorów zagranicznych i pol
skich do angażowania swoich kapitałów w prace związane 
z rewaloryzacją zabytkowych zespołów nie tylko w Szcze
cinie. Można więc żywić nadzieję, że dotychczasowe wie
loletnie studia i badania archiwalne służby konserwator
skiej, PKZ-tów i Instytutu Architektury i Planowania 
Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej będą mogły 
znaleźć praktyczne zastosowanie.
Sądzę, że podjęte w roku przyszłym pierwsze prace nad 
fragmentem szczecińskiego śródmieścia staną się zacząt
kiem odnowy tego całego niezwykle atrakcyjnego zespołu i 
rozpoczną nową erę w działaniach na rzecz zachowania 
krajobrazu kulturowego naszego kraju.

Stanisław Latour
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Jacek Suchodolski

Szkieletowe 
domy

Szkieletowy system budowania, zwany 
także ryglowym, szachulcowym 

(wypełnienie gliną i słomą) lub murem 
pruskim (wypełnienie cegłami), 

wykształcił się i rozwinął w Niemczech, a 
stamtąd rozprzestrzenił na sąsiednie 

tereny. W porównaniu ze stosowanymi 
systemami: blokowym (wieńcowym, 

zrębowym) i ramowym (sumikowym lub 
łątkowym), odznaczał się mniejszym 
zużyciem drewna, krótszym czasem 
budowy oraz mniej ograniczonymi 

możliwościami konstrukcyjnymi.

K
onstrukcja ryglowa polega na stawianiu 
sztywnego szkieletu z belek pionowych 
(słupów) i poziomych (rygli) oraz leżą
cych pod i nad nimi podwalin i ocze- 
pów. System ten dodatkowo usztywnia
ją przebiegające ukośnie między poziomymi i piono

wymi belkami tzw. zastrzały, umieszczane najczęś
ciej w narożnikach ścian. Utworzone między belkami 
wolne pola wypełniane są deskami i gliną lub cegla
nym murem.
Podstawowym i najwyżej cenionym materiałem 
konstrukcyjnym było drewno dębowe. Najlepiej 
nadawały się drzewa prosto wyrośnięte w gęstym le- 
sie. Duża wytrzymałość dębu na naprężenia ściskają
ce oraz odporność na wpływ czynników atmosfery
cznych (120—140 lat trwałości dla elementów nara
żonych na mróz, deszcz, wiatr i szkodniki) zwiększa
ły jego atrakcyjność. Drzewostan dębowy można by
ło odnowić dopiero w ciągu 160—200 lat. Po 
uszczupleniu zasobów lasów dębowych przyszła więc 
kolej na drzewa iglaste, głównie świerk, sosnę, jodłę i 
modrzew. Zaletą świerku oprócz niezłych parame
trów wytrzymałościowych (90—100 lat trwałości) by
ła szybka odnawialność jego drzewostanu wynosząca 
około 80 lat.
Między innymi dzięki systematycznej konserwacji 
drewnianych szkieletów ścian ryglowych (dawniej 
był to pokost lniany i powłoka malarska z karboli- 
neum) zachowały się do dziś domy nawet z początku 
XIV w., np. w Niemczech w Kobern z 1320 r. czy 
„Schafersche Hans” z lat 1320—1321 w Marburgu. 
Obiekty z wieków XV i XVI stanowią liczącą się już 
grupę, np. ratusz w Esslingen z 1430 r., dom starej 
wagi w Braunschweig z 1534 r. lub dom w Btidingen 
z 1500 r. Istotne znaczenie dla przedłużenia żywot
ności dębowych lub świerkowych szkieletów miało 
również podniesienie całej drewnianej konstrukcji i 
oparcie jej na cokole z otoczaków i polnych kamieni. 
Chroniło to przed gniciem i murszeniem, czego po
wodem była przeważnie woda deszczowa oraz grunt 
utrzymujący wilgoć.
Do wypełnienia pól ścian zewnętrznych stosowano 
rozmaite rodzime materiały. Oprócz desek, drobniej
szych ciosów kamiennych, gliny z tynkiem, na żer
dziach występował również mur z cegły. Jako wy
pełnienia używano także wiązki słomy zmieszanej z 
gliną o grubości 4—6 cm lub gliny z sieczką (wiórami 
drewnianymi). Wiązki słomy nasycone gliną owijano 
wokół przygotowanych giętkich prętów z wikliny lub 
wierzby umocowanych wewnątrz kratownic ścien
nych i później obustronnie tynkowano wapnem. W 
ten sposób powstawały ściany o grubości około 15 
cm, odpowiadające pod względem izolacyjności ter
micznej przegrodom z bali drewnianych tej samej 
grubości. W razie przemarzania takiej ściany istniała 
możliwość jej docieplenia od wewnątrz. Tak zwany 
mur pruski był wypełnieniem o niższej izolacyjności 
termicznej, gdyż cegła pełna ma niższą wartość izola
cyjną. Znaczną zaletą wypełnień z gliny i słomy była
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1. Konstrukcja nośna domu szkieletowego
2. Rodzaje wypełnień w konstrukcjach ryglowych (u góry) i formy drewnianych 
krzyżulców (poniżej)
3. Sposób wysunięcia górnego piętra w konstrukcji szkieletowej

nia elementów nośnych kratownicy oraz oryginal
ności rozwiązań regionalnych. W budynkach ryglo
wych na cokołach — co było widocznym postępem w 
stosunku do kratownic mocowanych bezpośrednio 
palowo w gruncie — podłużne wzmocnienia ścian 
były możliwe dzięki oczepom, do których mocowano 
górne miecze słupów. Późniejsze wprowadzenie 
podwalin umożliwiało z kolei montowanie dolnych 
ukośnych wzmocnień w słupach, co wpływało na 
podwyższenie podłużnej sztywności ścian. W do
mach wielopiętrowych (np. dom w Kobern z 1320 r.)

ich taniość w porównaniu z cegłą paloną oraz możli
wość wykonania we własnym zakresie. Nawet wyma
gane przepisami w większych miastach wypełnienie z 
cegły (np. w Norymberdze w 1302 r.) nie było res
pektowane, gdyż tylko domy w centrum miały cha
rakterystyczny mur pruski.
Do wznoszenia ścian ryglowych potrzebne były wy
sokie kwalifikacje zawodowe — znacznie wyższe niż 
przy wykonywaniu ścian blokowych — poparte la
tami praktyki w ciesiołce. W średniowieczu cechy 
cieśli należały do ważnych organizacji zawodowych, 
obdarowanych przywilejami już w XII w. Stale 
wzrastało zapotrzebowanie na mistrzów ciesielstwa i 
snycerstwa w związku z rozwojem miast europej
skich w XI, XII i XIII w. Nauka zawodu trwała 3 la
ta, wymagane były także 2 lata wędrownej praktyki, 
podczas której młody adept poznawał nowe metody 
obróbki drewna, sposoby zdobienia oraz rozszerzał i 
utrwalał swą wiedzę. Tą drogą następowało też po
znawanie nowych technik budowania.
Ryglowy system konstrukcyjny przechodził kolejne 
przeobrażenia, które wynikały ze stałego doskonale- 

zwiększano stateczność ścian przez wprowadzenie 
długich, ukośnych zastrzałów, które sięgały nieraz 
drugiej i trzeciej kondygnacji. Niezwykle istotnym 
elementem konstrukcji były wykonywane przez cieśli 
różnorodne złącza, zamki oraz kliny drewniane, łą
czące ze sobą w węzłach całość struktury nośnej. Ich 
słabą stroną była podatność na działanie wilgoci, 
gdyż łatwo zbierająca się w zagłębieniach woda 
przyspieszała gnicie drewna.
W domach o długich traktach zachodziła koniecz
ność wprowadzania dodatkowych wzmocnień za
strzałami ścian oraz dachów podpieranych w połowie 
długości kalenicy słupami. Osobnym problemem w 
domach kilkupiętrowych było wysuwanie wyższych 
kondygnacji o 60—90 cm poza obrys dolnych po
ziomów. Niektóre budynki miały aż 5—6 wysunię
tych wspornikowe pięter, co zmuszało do wprowa
dzania wzmocnionych narożnych słupów nieraz z 
kilkoma górnymi kątowymi podporami, zdobionymi 
różnie przez cieśli.
Istotny wpływ na wygląd i konstrukcję ścian ryglo
wych miały doświadczenia regionalne, które zaowo-
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4.5.6. Dom podcieniowy wybudowa
ny w 1720 r. w Trutnowach (Żuławy 
Gdańskie); widok ogólny (4), narożnik 
piętra nad podcieniem (5), detal pod
cienia (6)

12



7. Dom z 1731 r. w Miłocinie (Żuławy 
Gdańskie)
8. Dom z 1784 r. w Różynach (Żuła
wy Gdańskie)
9.10. Domy z XVIII w. w rynku w Ka
mieniu Pomorskim (9) i Wejhero
wie (10)
11. Dom podcieniowy z końca 
XVIII w. w Koszwałach (Żuławy Gdań
skie)
12. Dom z XIX w. w okolicy Kamien
nej Góry
13. Kościół z XVIII w. w Miękowie
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cowały wykrystalizowaniem się jedynych w swym 
rodzaju form budynków. Przykładem może być roz
wój architektury domów szkieletowych w Niem
czech, gdzie wykształciły się aż trzy odmiany kon
strukcji ryglowych: saksońsko-dolnoniemiecki, fran- 
końsko-środkowoniemiecki oraz górnoniemiecki-a- 
lemański. Saksoński „fachwerk” odznaczał się w 
formie i konstrukcji powściągliwością widoczną w 
rygorystycznym utrzymywaniu równych i niewiel
kich odstępów między słupami, gdzie umieszczano 
liczne okna. Występował brak różnorodnych zastrza
łów i krzyżulców, tak typowych w innych odmianach 
ryglówki. Pola między słupami wypełniano często 
cegłą o różnym układzie spoin, a na wyższych kon
dygnacjach pod parapetami okien stosowano rzeź
bione drewniane tarcze. Frankońska odmiana „ryg
lówki” określana była przez znawców jako najbar
dziej „malarska”. W pierwszej połowie XIV w. na 
obszarze reńsko-mozelsko-meńskim (tzn. w Niem
czech środkowych) nie było różnic między sak
sońską a frankońską odmianą „fachwerku”. Dopiero 
później wykształciły się oryginalne cechy frankoń
skich odmian kratownic: nierównomierne odstępy 
między słupami, duża różnorodność form krzyżul
ców i zastrzałów oraz mocno wysunięte do przodu 
drewniane gzymsy, powstałe przez odeskowanie 
głowic belek stropowych, oczepów i podwalin. Ory
ginalne było wzmocnienie zwane od charakterysty
cznego kształtu figurą mężczyzny (Mannfigur). Wy
stępowało ono na ścianach frankońskich domów od 
połowy XVI do początku XIX w., razem z licznymi 
zakrzywionymi łukowo krzyżulcami.
Ostatni rodzaj „fachwerku” — to alemańska kratow
nica, którą określano jako „pełną siły i jędrności”. 
Wynikało to z tego, że słupy umieszczano w stosun
kowo dużych odstępach (2-4 m), co zmuszało bu
downiczych do stosowania górnych i dolnych za
strzałów — niejednokrotnie podwójnych, wzmacnia
jących słupy. Również oczepy miały większą grubość 
i występowały podwójnie. Elementy te tworzą także 
specyficzną formę zwaną „szwabskim” lub „dzikim 
mężczyzną” (schwabische oder wilde Mann) i figurę 
kobiecą (schwabische Weible). W końcu XVI w. na 
skutek wzajemnych wpływów „szwabski mężczyzna” 
został wyparty przez bardziej miękko i finezyjnie za
rysowaną postać mężczyzny frankońskiego.
W wiekach XIX i XX stosowano czarno-białą kolo
rystykę ścian ryglowych, natomiast wcześniej, np. w 
średniowieczu, gama barw była znacznie bogatsza. 
Przy wypełnianiu ścian czerwoną cegłą belki pokry
wano białą lub brązową farbą. Podobnie postępowa
no przy kryciu domów łupkiem (ściany oraz dachy), 
gdzie widoczne drewniane elementy były malowane 
na biało, na tle oscylujących popielatościami, czer
niami i fioletami łupkowych płaszczyzn. Nierzadko 
stosowano także odcienie czerwieni, brązów, zieleni 
czy nawet złota do pokrywania drewnianych belek, a

14. Ryglowy dom wiejski z XIX w. w Karpnikach (woj. jeleniogórskie) 
(zdjęcia: 4—8, 10—11 — Jan Łoziński, 9, 12—14 — Jacek Suchodolski)

tynki oprócz ciepłych odcieni miały ciekawe barwne 
rysunki o rozmaitych motywach.
Pod koniec XVIII i na początku XIX w. można za
obserwować tendencję do maksymalnego upraszcza
nia konstrukcji ryglowych i oszczędności w opero
waniu detalem i kolorystyką. Także z powodu panu
jącej w owym czasie mody dużą część szachulcowych 
domów pokrywano w całości tynkiem, zacierając w 
ten sposób ich niepowtarzalny styl. Dopiero w końcu 
XIX w. systematyczne badania nad sztuką drewnia
nej ciesiołki, w tym „fachwerków” (prof. C. Schafer), 
przywróciły tym budowlom należyte miejsce. Duże 
zasługi położyło tu środowisko berlińskich architek
tów i naukowców skupionych w Wyższej Szkole 
Technicznej.
W Polsce „fachwerk” zadomowił się przede wszyst
kim na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Śląsku. 
Najprawdopodobniej umiejętności konstruowania 
„rygli” przynieśli tu ze sobą koloniści niemieccy w 
XII i XIII w. Spotkanie słowiańskiej ciesiołki „blo
kowej” z niemiecką „ryglówką” wytworzyło wiele 
ciekawych form, które zainspirowały powstanie m.in. 
konstrukcji przysłupowych, ryglowych z podcienia
mi czy zrębowo-ryglowych.

Jacek Suchodolski
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Nasze ulice

Antoni J. Koseski

Chmielna
Chmielna — to bodaj najbardziej 

warszawska ulica. Taką opinię ma 
niewielki trakt, dziś przebiegający 

w dwóch odcinkach rozdzielonych placem 
Defilad, Pałacem Kultury i Dworcem 

Centralnym. Najważniejszy jest fragment 
między Nowym Światem i Marszałkowską, 

nazwany w 1950 r. ulicą H. Rutkowskiego, 
która w 1991 r. powróciła do nazwy 

historycznej. To właśnie ten odcinek ul. 
Chmielnej przeciętnemu mieszkańcowi 
Warszawy czy przybyszowi kojarzy się 

z hasłami urastającymi do rangi symbolu: 
uliczną orkiestrą z Chmielnej, ale też 

z „prywaciarzami” i komisami. Mimo 
wieloletnich starań władz ulica ta zawsze 

była Chmielną, a Rutkowskiego 
pozostawała nazwą urzędową.

W
 XVII w. była to dawna droga narolna 

jurydyki Kałęczyn, biegnąca od traktu 
nowoświeckiego przez grunty ogrodowe 
Chmielnik (od nich nazwana Chmielną) 
do granic wsi Wielka Wola. W końcu 

XVII w. wytyczała granicę między gruntami misjonarzy 
po stronie północnej (parzystej) i augustianów od 
południa. Wąziutka ulica w pierwszej połowie XVIII w. 
zabudowana po stronie północnej drewnianymi domami, 
około 1770 r. została uregulowana do ul. Twardej przez 
geometrę Deutscha. Na miejscu stojącego do dziś gmachu 
Domu Towarowego Braci Jabłkowskich (1913—1914, 
proj. F. Lilpop, K. Jankowski), w latach 1776—1780 
wzniesiono drewniany czterokondygnacyjny budynek 
cyrku zwanego Hecą lub Szczwalnią, z klatkami dla 
zwierząt oraz sceną i widownią na trzy tysiące osób. 
Przebudowywany obiekt istniał do 1842 r. Według spisu z 
1784 r. przy Chmielnej stało 5 domów murowanych, 40 
domów i dworków drewnianych oraz dwie cegielnie; za 
nimi rozciągały siy sady. Ulica została wybrukowana tylko 
między Nowym Światem i Bracką. Od około 1835 r. roz
poczęła się jej zwarta, miejska zabudowa na odcinku do ul. 
Marszałkowskiej (m.in. domy nr 11 i nr 13, proj. H. Mar
coniego, nr 19 z 1837 r., proj. A. Corazziego). Urbanizacja 
intensyfikowała się po przeprowadzeniu kolei warszaw- 
sko-wiedeńskiej wraz z budową dworca (1845 r., proj. H. 
Marconi) za Marszałkowską. W latach 1840—1843 pod 
nr. 53 za ul. Wielką (ob. plac Defilad) wzniesiono okazały 
dom radcy stanu J. Mitkiewicza w stylu gotyku angiel
skiego (proj. A. Gołoński) mieszczący w drugiej połowie 
XIX w. zarząd komory celnej. Budowie dworca towarzy
szyło po nieparzystej stronie ulicy, w jej zachodnim odcin
ku, powstanie magazynów kolejowych, parowozowni i 
warsztatów. Prawdziwie wielkomiejski, handlowy charak
ter uzyskała Chmielna w ostatniej ćwierci XIX w. (i 
utrzymała do dziś) między ulicami Nowym Światem i 
Marszałkowską. Powstały wtedy teatrzyki ogródkowe, 
m.in. „Belle Vue” (od 1895 r. „Teatr Nowości”, od 
1897 r. „Odeon”), „Fantazja”; pod nr. 5, na dziedzińcu 
Grand Hotelu Garni zbudowano istniejący do dziś neore- 
nesansowy pawilon (1894—1895, proj. S. Szyller), zaś pod 
nr. 13 w podwórzu łaźnię „Diana” oraz szereg okazałych 
kamienic czynszowych mieszczących w parterach elegan
ckie sklepy, punkty usługowe i restauracje.
Spośród nich wyróżnia się zachowana pod nr. 30 kamieni
ca w stylu zakopiańskim (1905—1906, proj. J. Wojcie
chowski). W Polsce Niepodległej, na miejscu dawnego 
dworca kolei zbudowano tymczasowy Dworzec Główny 
(1920—1921, proj. T. Zieliński, M. Bystydzieński) oraz 
kilka kin, m.in. „Pałace” (nr 5) i „Atlantic” (nr 33; odbu
dowane działa do dziś). W latach 1933—1939 pod nr. 75 
wzniesiono funkcjonalistyczny Centralny Dworzec Pocz
towy (proj. J. Szanajca), mieszczący obecnie Pocztę Kole
jową. Spośród licznych sklepów słynne były m.in.: w na
rożniku ul. Brackiej 22 sklep kolonialny Braci Pakulskich 
(ob. sklep spożywczy) i istniejąca do dziś firma szewska 
Jana Kielmana (nr 8; zał. w 1883). Popularnością cieszyła 
się też znana szkoła tańców Braci Sobiszewskich (nr 20; 
działała jeszcze w latach sześćdziesiątych).
Ulica Chmielna poniosła ogromne straty w wyniku nie-
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1.2. Perspektywy ul. Chmielnej: 
w kierunku Marszałkowskiej (1) i 
w kierunku Nowego Światu (2)
3. Pałacyk Klubu Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych (ul. 
Chmielna 5)
4. Łaźnia „Diana" z przełomu XIX 
i XX w. (ul. Chmielna 13) — zni
szczona przez pożar w 1991 r„ 
ukryta w podwórku czeka na re
mont
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mieckich bombardowań w 1939 i 1944 r. Podczas Powsta
nia Warszawskiego oddziały AK toczyły tu ciężkie boje z 
Niemcami. Po wojnie odbudowano część zniszczonej za
budowy — już 16 IX 1945 r. uruchomiono kino Atlantic, 
zniszczony dom nr 2 (w narożniku Nowego Światu) w 
1948 r., po przebudowie według projektu B. Lacherta od
dano do użytku jako dom handlowy, zwany „Pod Biusto
noszem”. Budowa Pałacu Kultury spowodowała sztuczne 
podzielenie Chmielnej na dwa odcinki — wschodni i za
chodni. Zniwelowany fragment środkowy upamiętniono 
przy Muzeum Techniki tablicą w bruku: „Tu była ulica 
Chmielna”. W końcu lat pięćdziesiątych stanęły nowe do

5. „Styl zakopiański w Warszawie: 
kamienica z lat 1905—1906 (ul. 
Chmielna 30) ■
6.7. Brama wczesnomodernistycznej 
kamienicy z przełomu XIX i XX w. (6) z 
odbojami (7)
8. Remonty od frontu, a podwórka ta
kie, jak przy kamienicy nr 5
(zdjęcia: 1—3 — Lidia Bruszewska,

4—8 — Jacek Koseski)

my (m.in. nr 14 — Ośrodek Zdrowia). W latach 
1968—1973 w lokalu pałacyku Klubu Towarzystwa Przy
jaciół Sztuk Pięknych (nr 5; proj. S. Szyller) działał zało
żony przez J. Pietrzaka i J. Koftę popularny kabaret „Pod 
Egidą”. W 1969 r. pod nr. 35 ukończono 24-piętrowy wie
żowiec, a wylot na ul. Marszałkowską zamknięto Domami 
Towarowymi „Wars” i „Sawa”, stanowiącymi część 
„Ściany Wschodniej”.
Obecnie dają się zauważyć starania właścicieli i gospoda
rzy posesji o przywrócenie Chmielnej „warszawskiego 
szyku i biglu” — powstały eleganckie witryny wielu skle
pów i firm usługowych, klientów zapraszają salony mody, 
galerie, kawiarnie, bary i kantor. Przeprowadzono grun
towne remonty wielu kamienic połączone z położeniem 
nowych tynków i naprawą instalacji wodno-kanalizacyj
nej. Prace inżynieryjno-konserwatorskie są prowadzone 
obecnie — i miejmy nadzieję obejmą wszystkie obiekty 
ulicy — wraz z nieco „zapomnianym” odcinkiem zachod
nim w rejonie Żelaznej oraz zabytkową łaźnią „Diana”, 
której wnętrza doszczętnie spłonęły w 1991 r.
Chmielna... Kawał historii Warszawy — i bodaj najbar
dziej warszawska ulica. , .  ,rAntoni J. Koseski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Żeliwne
dokumenty

W „Spotkaniach z Zabytka
mi”, nr 4 z 1991 r., Aleksander 
Stukowski zwrócił uwagę na 
nie dostrzegane zwykle po
krywy uzbrojenia sieci kanali
zacyjnej, wodociągowej i ga
zowej, prezentując bogaty ma
teriał z Poznania. Szczególne 
znaczenie mają tego rodzaju 
obiekty sprzed drugiej wojny 
światowej, zachowane do dziś 
na ulicach miast dawnych 
wschodnich województw Rze
czypospolitej, zwłaszcza w 
Wilnie i Lwowie. Stanowią one

nakładem sił. Niektóre — jak 
właz do studzienki w Pińsku 
— są prawdziwymi unikatami. 
We Lwowie udało się, jak do
tychczas, zarejestrować trzy 
typy pokryw. Duży (średnica 
80 cm) właz studzienki 
rewizyjnej ma pośrodku na
pis: „KANALIZACJA M. 
LWOWA”, a na obrzeżu, z 
lewej u góry sygnaturę produ
centa: „FERRUM-LWÓW”. 
Eliptyczne pokrywy hydran
tów o secesyjnym zdobnictwie 
oznaczone są bądź nazwą fir-

bowiem jedyne pozostałe na 2 
miejscu świadectwa działalnoś
ci nie tylko przedsiębiorstw ko
munalnych i zakładów produk
cyjnych (odlewni), ale także 
władz miejskich. Tych żeliw
nych dokumentów ocalało nie
wiele, zwykle znajduje się je po
za centrum miast, w rejonach, 
do których nie dotarły później
sze modernizacje. Bywały też 
niszczone celowo — we Lwo
wie, gdzie drażnił każdy ślad 
polskiego napisu, wiele skrzy
nek hydrantów pozbawionych 
jest pokryw, rozbitych dużym

1.2. Lwów — pokrywy z napisami: 
„KANALIZACJA M./LWOWA" (1) i 
„HYDRANT/AJAKS LWÓW" (2)
3.4.5. Wilno — pokrywy z napisami: 
„MAGISTRAT/M. WILNA" (3), „ZA
RZĄD MIEJSKI/W WILNIE" (4) i 
„KRAN/POŻAROWY” (5)
6. Pińsk — pokrywa z napisem: „OD
LEWNIA JÓZEF FURMAN PIŃSK"

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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my: „AJAKS”, bądź też na
zwiskiem włas'ciciela: „A. 
KUNZ”. Ten ostatni wzór 
widziałem również w Brześ
ciu, co świadczy o zasięgu 
działania przedsiębiorstwa. 
Znacznie większą kolekcję 
zgromadzić można w Wilnie. 
Tu pokrywy studzienek i hyd
rantów sygnowane były naj
częściej przez władze miejskie: 
„MAGISTRAT M. WIL
NA” lub „ZARZĄD MIEJ
SKI W WILNIE”. Rzadko 
spotyka się eliptyczne hydran
ty z napisem „ODLEWNIA 
W. JANKOWSKIEGO”; nie
stety odnalezione egzemplarze 
są tak starte, że nie nadają się 
do reprodukcji. Tylko raz, na 
ul. Sapieżyńskiej natrafiłem na 
prostokątną pokrywę ozna
czoną jako „KRAN POŻA
ROWY”. Natomiast małe, 
sześciokątne kontrolki sieci 
gazowej z napisem „GAZ” 
rozsiane są dość obficie, choć 
nie rzucają się w oczy. Warto 
też przy okazji odnotować 
obiekty odmiennego wpraw
dzie rodzaju, ale także związa
ne z miejską infrastrukturą — 
ukryte w sieniach starych 
domów żeliwne puszki elek
tryczne ze stopniowo zaciera
nymi przez rdzę napisami: 
’’ELEKTROWNIA MIEJ
SKA W WILNIE”.
Kresowe miasteczka rozwijały 
instalacje komunalne, korzy
stając z usług przedsiębiorstw 
zamiejscowych. Na przykład 
na Polesiu, od Brześcia do Ba
ranowicz sieci kanalizacyjne 
zakładała znana firma „Herz- 
feld i Victorius S.A.” z Gru
dziądza. Sporo włazów z jej 
nazwą przetrwało m.in. na 
głównych ulicach Pińska. Tam 
też krajowy potentat nawiązał 
w jakimś momencie współpra
cę z miejscowym wytwórcą. 
Świadczy o tym pokrywa wła
zu na ul. Albrechtowskiej 
(dziś ul. Kirowa), w formie 
identyczna z „herzfeldowską”, 
ale sygnowana: „ODLEW
NIĄ ' JÓZEF FURMAN 
PIŃSK”. Ów niepowtarzalny 
egzemplarz (długo i bezskute
cznie szukałem drugiego), to 
jedyny zapewne dokument 
istnienia w stolicy Polesia za
kładu, który przeminął wraz ze 
światem, do którego należał.

Jarosław Komorowski

s zkło
z „Niemna”

Historia huty szkła „Niemen” 
rozpoczyna się w 1883 r., kie
dy w odległości 25 wiorst od 
Lidy i czterech od brzegu 
Niemna graf Zenon Antono
wicz Leński zbudował pier
wszy zakład. Miejsce było 
znakomite, blisko Puszczy Na- 
libockiej, skąd Niemnem 
spławiało się drzewo, blisko 
Traktu Katarzyny i w stosun
kowo gęsto zaludnionej okoli
cy. Z pobliskich wsi — Bie- 
niewicz, Hancewicz, Ogrod
nik, Rudy, Ostrowni ludzie 
chętnie przychodzili do pracy. 
W 1890 r. w hucie pracowało 
już dziesięć pieców i około 
dwustu osób, choć Leński ofi
cjalnie podawał dużo niższe 
dane, wykręcając się długo od 
przedstawienia władzom rze
telnej dokumentacji. Zbudo
wał mianowicie swój zakład 
bez stosownych zezwoleń, za 
co carska biurokracja nękała 
go upomnieniami z Lidy i z 
Wilna. Gdy w rok później gro
zili mu sądem, Leński oddał 
hutę w dzierżawę spółce „Kra
jewski i Stolle”.
Tak zaczyna się nowy etap ist
nienia zakładu i życia osady, 
która już zaczęła wyrastać wo
kół huty. Juliusz Stolle był Po
lakiem z czeskim rodowodem, 
pochodził z pogranicza czesko- 
niemieckiego, gdzie tradycje 
szklarskie liczą kilka wieków. 
Wilhelm Krajewski pracował 
już przedtem w hucie „Cze
chy” Hordliczków w powiecie 
łukowskim. Razem obejmują 
hutę, żenią dwóch synów Stol- 
lego z dwiema pannami Kra
jewskimi, a po kilku latach 
budują nowoczesny zakład i 
wykupują konkurencyjną fir
mę w sąsiedztwie; zatrudniają 
już dwustu ludzi. Przedsię
biorstwo prosperuje znakomi
cie i to przy oparciu na wy
łącznie polskim kapitale. W 
1911 r. Stolle wydaje pierwszy 
katalog firmowy.
Wybucha wojna. Hutę, leżącą 
w stronach, przez które prze
suwają się kolejne armie i fron

ty, niszczą najpierw Rosjanie, 
wycofujący się w 1915 r., po
tem wojska bolszewickie. W 
1920 r. udaje się ją ponownie 
uruchomić. Przetrwanie naj
cięższych gospodarczo czasów 
huta zawdzięcza zamówieniom 
rządowym na izolatory dla 
poczty i kolei. Powoli powraca 
jednak produkcja szkła użyt
kowego.
Pracują tu nadal przede wszy
stkim Polacy z najbliższej oko
licy — w okresie międzywo
jennym Huty Szklane „Nie
men” z 750 zatrudnionymi (a 
tysiącem osób tuż przed wy
buchem drugiej wojny świa
towej) były największym za
kładem przemysłowym No- 
wogródczyzny. Kadra techni
czna złożona ze znakomitych 
specjalistów jest między sobą 
skoligacona, a wielu z nich, jak 
Szallowie i Titkowowie, sta
nowi po prostu szeroko rozga
łęzioną rodzinę Stollich. Cała 
osada Brzozówka, w której 
mieszkają właściciele — bracia 
Bronisław i Feliks Stollowie, 
kadra i robotnicy — tworzy 
szczególną wspólnotę. Szkoła, 
sklep, drużyna harcerska, koś
ciół wybudowany za pieniądze 
właścicieli i parafian — umac
niają wewnętrzną więź hutni
czego środowiska.
Są to lata prosperity. Huta 
produkuje ponad 40% polskie
go szkła dekoracyjno-użytko- 
wego; jedna czwarta całego na
szego ówczesnego eksportu 
szkła pochodzi właśnie stąd. 
Co ważniejsze, eksport z 
„Niemna” przeznaczony był 
m.in. do Holandii i Francji, 
czyli do nabywców niezwykle 
wybrednych. Tuż przed wojną 
zdarzyłó się nawet fałszerstwo: 
z wyrobów Stollich zerwano 
firmowe karteczki i sprzedawa
no towar na Zachód jako 
kryształy czeskie. Sprawy są
dowej nikt już nie zdążył wy
toczyć...
Wyroby z „Niemna” podobały 
się także na rynku krajowym. 
W katalogach z lat trzydzie-

1. Różne wzory wyrobów huty 
„Niemen”

stych można doliczyć się po
nad 1800 pozycji, nie licząc 
eksportu. Było to szkło dosko
nałe i niezbyt drogie. Bracia 
Stollowie, mając rozeznanie w 
tendencjach wzornictwa szkła 
europejskiego i w nowych 
technologiach, wprowadzili w 
końcu lat dwudziestych zu
pełnie nowe wzory. Obok tra
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dycyjnych modeli ze szkła 
dmuchanego, nawiązujących 
do form z przełomu XIX i 
XX w., w katalogach pojawiły 
się projekty czerpiące inspira
cję z art deco, ze stylizowany
mi kwiatami, uproszczonymi 
do geometrycznych wzorów, z 
wachlarzowatymi korkami, 
kontrastowo zestawionymi 
błyszczącymi i matowymi 
płaszczyznami. Wykonywano 
je ze szkła prasowanego, czyli 
w technice znakomitej dla 
produkcji wielkoseryjnej.
Z wpływów francuskich i cze
skich powstawały tak charak
terystyczne dla „Niemna” ma
sywne, grubościenne wyroby o 
delikatnych barwach. Rzadko 
były dziełem jednego projek
tanta, najczęściej stanowiły 
wypadkową funkcji, tradycji 
rzemieślniczej, mody i wyma
gań technologii. Trudno dziś 
ustalić, kto był wyłącznym 
twórcą poszczególnych wzo
rów, bo były to dzieła zespo
łowe, ale fakt, że już po drugiej 
wojnie światowej ogromna 
część wysoko kwalifikowanych 
hutników w polskich hutach 
szkła wywodziła się z „Nie
mna” — mówi sam za siebie. 
Pracowały tam całe rodziny i 
to w kilku pokoleniach. Jak 
wielką sławą musieli cieszyć 
się tamtejsi fachowcy, skoro tu 
właśnie, w Brzozówce powsta
ła urna na serce marszałka Pił
sudskiego, zastawa stołowa dla 
prezydenta Rzeczypospolitej i 
unikatowa lampa dla Moś
cickiego, wykonana z sied- 
miowarstwowego barwionego 
szkła; kulistą podstawę oplata
ły barwne, jesienne liście, a na 
kloszu widniał Zamek Kró
lewski z rzędami oświetlonych 
okien.
Wyroby na rynek polski, za
równo luksusowe, jak i te naj
tańsze stanowiły połowę pro
dukcji. Druga połowa szła na 
eksport, i to nie tylko do 
Europy. Po zniesieniu prohi
bicji otworzył się w USA 
ogromny rynek na kieliszki, 
karafki, komplety i wszystko, 
co służyło do picia.
We wrześniu 1939 r. Rosjanie 
aresztowali Bronisława i Feli
ksa Stollich. Syn Feliksa, Sta
nisław, który od najmłodszych 
lat był przygotowywany do ob
jęcia huty po ojcu i stryju zos
tał aresztowany później przez

2.3. Wazony z huty „Niemen"

Niemców. Uniknął śmierci 
tylko dlatego, że Niemcy gwał
townie potrzebowali szkła, 
zwłaszcza okiennego. Stanis
ław, absolwent politechniki 
berlińskiej, miał więc kierować 
hutą. Wytrwał krótko, szybko 
poszedł do lasu i zniknął z 
Brzozówki, po wojnie za
mieszkał w Australii, gdzie 
zmarł kilka lat temu.
Niewiele szkła z huty „Nie
men” przechowało się w na

szych muzeach. Jeden eg
zemplarz znajduje się w Mu
zeum Narodowym w Warsza
wie, po jednym mają muzea w 
Krakowie, Wrocławiu i Płoc
ku, kilka egzemplarzy jest w 
Jeleniej Górze. Sporo wyro
bów przetrwało prawdopo
dobnie w prywatnych do
mach, bo „Niemen” produ
kował przede wszystkim wy
roby codziennego użytku w 
wersjach prostych i luksuso
wych. Chyba najwięcej można 
obejrzeć w samej Brzozówce, 
w połowie drogi między Lidą i 
Nowogródkiem. W pracującej 
dziś hucie, największej na Bia
łorusi, jest muzeum, w którym 
znajduje się kilkadziesiąt wy
robów z lat dwudziestych i 
trzydziestych. Co ciekawe, je
szcze do połowy lat pięćdzie
siątych dawni fachowcy wy
konywali tu szkła według wie
lu przedwojennych projektów. 
Niemeńskie szkło bywa je
szcze u nas na bazarach i to po 
przystępnych cenach — jako 
niezbyt stare. Warto je ocalić.

Anna 
Zukowska-Maziarska 

Kręta i wąska szosa z Bro
dów pnie się wciąż pod 
górę, na grzbiet Woronia- 
ków — pasmo wyniosłych 
wzgórz na pograniczu Wo
łynia i Podola. Mijam 
wzniesienie „Baba”, na 
którym jeszcze w XVII w. 
odbywały się pogańskie ob
rzędy w „świętym gaju”, 
następnie „Diabelski Ka
mień”, od którego wywodzi 
swą nazwę leżące u stóp 
klasztoru miasteczko Pod- 
kamień, liczące w latach 
międzywojennych niespeł
na 3 tys. mieszkańców. 
Senne na co dzień, w okre
sie dorocznych pielgrzy
mek było gwarne i ożywio
ne.
Wiem już, że żadnych 
pielgrzymek w Podkamie- 
niu nie zobaczę, a sławne 
ongiś sanktuarium jest bar
dzo zaniedbane. Ale czy w 
ogóle jeszcze stoi, czy 
wieńczy, jak dawniej, Górę 
Różańcową? Widok na 
ukazujące się w oddali wy
niosłe, choć mocno wy
szczerbione wieże i baszty, 
powoduje uczucie pewnej 
ulgi. Coś jednak pozosta
ło...
Pierwszy dominikański kla
sztor na podkamieńskim 
wzgórzu (jednym z najstar
szych miejsc kultu katolic
kiego na dawnych Kresach) 
ufundowany podobno przez 
samego św. Jacka Odrową
ża, misjonarza Rusi, zni
szczony został w czasie na
jazdu Tatarów w 1245 r. 
(zamordowali oni wtedy 
przeora Urbana wraz z 12 
zakonnikami). Drugi, mu
rowany, ufundowany w 
1464 r. przez Piotra Ce- 
browskiego i konsekrowany 
przez lwowskiego arcybi
skupa Grzegorza z Sanoka, 
został zrównany z ziemią 
przez Tatarów w 1519 r. 
Czy cudowny obraz Matki 
Boskiej, ikonograficznie 
wywodzący się od rzym
skiego wizerunku Matki 
Boskiej Śnieżnej, był tam 
już wtedy — nie wiadomo. 
Pierwsze, poświadczone 
zapisami informacje po
twierdzające jego obecność

20



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

J?odkamień
pochodzą z końca XVI w. 
Trwającą sto lat, przerywa
ną wojnami kozackimi, bu
dowę trzeciego klasztoru 
wspomógł hojnie król Jan 
III Sobieski; nazywał go 
„Podolską Częstochową”. 
Zbudowany więc został 
klasztor z murem obron
nym o kształcie gwiazdy, 
wzmocnionym okrągłymi 
basztami, będącym dziełem 
Krzysztofa Dahlke. W po
łowie XVIII w. powstała 
klasztorna wieża. W tym 
czasie ozdobił kościół obra
zami Szymon Czechowicz, 
a freskami Stanisław 
Stroiński. We wnętrzu 
świątyni wykonano sztuka
terie i rzeźby barokowe. W 
przylegającym do zakrystii 
skarbcu przechowywano 
wykonaną w Rzymie mon- 

dzińcu koryncką kolumnę z 
pozłacaną figurą Matki Bo
skiej, a tuż obok wykopano 
studnię o głębokości 94 m. 
Poza murami wybudowano 
kilka kaplic barokowych, z 
których najbardziej znaną, 
zwaną „Stopek Maryi”, za
mieniono później na cerkiew. 
Wspaniałość sanktuarium i 
sława obrazu przyciągały 
tysiące pielgrzymów, zwła
szcza w czasie odpustów w 
dniach 2 lipca, 15 sierpnia, 
8 września i 4 października. 
U stóp „Podkamieńskiej 
Pani” modlili się królowie, 
arystokraci i wielu wybit
nych Polaków. Za zgodą 
papieża Benedykta XIII 
ukoronowano obraz szcze
rozłotymi koronami, przy
wiezionymi z Rzymu przez 
wojewodę wołyńskiego, 

pierwsze nieszczęście: w 
1870 r. złodzieje zrabowali 
złote korony, berło wysa
dzane diamentami oraz 
cenne wota. Kolejna ciężka 
próba nastąpiła we wrześ
niu 1915 r., gdy klasztor 
znalazł się na linii fron
tu austriacko-rosyjskiego, 
przebiegającego woroniac- 
kimi wzgórzami. W wyniku 
ostrzału artyleryjskiego za
rysowały się mury i skle
pienia, do biblioteki klasz
tornej wpadł pocisk, wznie
cając pożar. Spłonęły wów
czas starodruki (5 tys. to
mów), inkunabuły i rękopi
sy (500 tomów, w tym ar
chiwa i kroniki klasztorne). 
Z galerii 152 obrazów ura
towano tylko siedem. Prze- 
padły obrazy przedstawia
jące dzieje klasztoru, koro
nację cudownego obrazu i 
inne.
Po zdobyciu klasztoru 
przez Austriaków kościół 
wstępnie zabezpieczono, 

jennymi) oraz kilku zakon
ników. Przy okazji powie
szono księdza Stanisława 
Fiałkowskiego z pobliskie
go Poęzajowa, który też się 
tam schronił.
Cudowny obraz przetrwał 
wszystkie zawieruchy. Wy
wieziony najpierw do 
Lwowa, po wojnie zawęd
rował aż na Dolny Śląsk, do 
wrocławskiego kościoła do
minikanów Św. Wojciecha, 
gdzie do dziś przebywa; 
zdobi go wciąż srebrna po
złacana sukienka z korona
cji w 1727 r.
Jak dzisiaj wygląda Pod- 
kamień? Smutno w nim i 
pusto. Wejść na teren 
klasztoru oficjalnie nie mo
żna. Umieszczono w nim 
zakład dla upośledzonych i 
chorych psychicznie. Koś
ciół jest wewnątrz (z pre
medytacją?) zdewastowa
ny, pozbawiony ołtarzy, 
rzeźb, szyb okiennych. Po
sadzkę zalegają sterty gruzu

1. Fragment klasztoru
2. Kościelna wieża
3. Jedna z baszt w narożniku muru 
obronnego

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

strancję o wysokości 1 m, 
zwieńczoną koroną królo
wej Bony, oraz ornaty tka
ne z materii pochodzącej ze 
zdobycznych chorągwi tu
reckich.
W 1719 r., na pamiątkę 
Konfederacji Tarnogrodz- 
kiej wystawiono na dzie- 

Michała Potockiego. Aktu 
koronacji dokonał 15 sierp
nia 1727 r. biskup łucki 
Stefan Rupniewski. Łaski i 
cuda dokonywane za 
sprawą wołyńsko-podol- 
skiej Madonny rozsławiły 
Podkamień na całą Polskę. 
Pielgrzymowali tu tak kato
licy łacińscy, jak i uniccy 
oraz prawosławni.
Po dwóch wiekach względ
nego spokoju podkamień- 
ską świątynię dotknęło 

ale już w maju 1916 r. pio
run uderzył w wieżę, 
wzniecając następny pożar. 
Podjętą przez odrodzoną 
Polskę odbudowę klasztoru 
(nowe freski w nawie nama
lowali wtedy Polityński i 
Sagnowski) przerwało wtar
gnięcie na jego teren bandy 
banderowskiej, która wy
mordowała 250 osób cywil
nych (głównie kobiet i 
dzieci, które schroniły się 
tam przed działaniami wo- 

i odchody ptasie. Ale ściany 
wciąż jeszcze zdobią, choć 
bardzo zniszczone, freski. 
Czy uda się uratować koś
ciół? Podobno dominikanie 
próbują odzyskać klasztor, 
na razie bezskutecznie. Tak 
przynajmniej powiedział 
mi o. Zygmunt Kozar, z 
pierwszego na Ukrainie, za
łożonego po wojnie domu 
dominikańskiego w Fasto- 
wie koło Kijowa.

Zbigniew Hauser
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30 lat po odkryciu

Pragnie
być podeptana?

Na przełomie lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych odkry
cia w Wiślicy (woj. kieleckie) 
wstrząsnęły Polską. Ówczesna 
prasa niemal codziennie za
mieszczała na pierwszych 
stronach obszerne relacje z 
wiślickich wykopalisk. Tytuły 
głosiły: Baptysterium w Wiś
licy istniało już sto lat przed 
chrztem Mieszka I, Skarby 
wiślickiej kolegiaty na światło 
dzienne wydobyte i na wieki 
zachowane, Wiślickie po
czątki — ponad tysiąc lat tra
dycji chrześcijaństwa, itd., 
itd.
Przypomnijmy, że według 
średniowiecznej legendy Wiś
licę założył Wisław, książę 
Wiślan, i nazwał ją od swego 
imienia. Legenda opowiada o 
porachunkach pomiędzy Wis
ławem Pięknym a Walgierzem 
(Walterem) Wdałym, panem 
na podkrakowskim Tyńcu. 
Wisław nękał i gnębił podda
nych, za co Walgierz wtrącił 
go do tynieckiego lochu. Po 
pewnym czasie Walgierz wy
jechał na wyprawę wojenną, 
pozostawiając w Tyńcu swą 
piękną żonę Helgundę, córkę 
króla Franków. Wisław za
władnął sercem Helgundy i 
tynieckim grodem, a po pow
rocie Walgierza zemścił się, 
zamykając tym razem jego do 
lochu. Z pomocą przyszła 
Walgierzowi brzydka Rynga, 
siostra Helgundy, i za obietni
cę małżeństwa uwolniła Wal
gierza, który przebił nożem 
nieszczęsnych kochanków. Jak 
dowiódł prof. Gerard Labuda, 
różne wersje eposu o Walterze 
i Helgundzie znane były w 
wielu krajach Europy Za
chodniej. Do Polski ten dwor- 
sko-rycerski, zabarwiony ero
tyzmem utwór przeniknął w 
XII lub XIII w.
W 1959 r. na terenie wspania
łej gotyckiej kolegiaty, w kryp

cie tzw. pierwszego kościoła 
romańskiego odkryto jeden z 
najpiękniejszych zabytków 
polskiej sztuki romańskiej — 
posadzkę z zaprawy gipsowej z 
rytami przedstawiającymi sześć 
modlących się postaci, rozmie
szczonych na dwóch polach. 
Nad górnym polem wyryty 
został napis: „Hi conculcari 
quaerunt ut in astra levari pos- 
sint et pariter ve... ”, czyli „Ci 
oto pragną być podeptani, aby 
kiedyś mogli wznieść się do 
gwiazd”. Historycy sztuki da
tują posadzkę na lata siedem
dziesiąte XII w. i zgodnie wią- 
żą jej fundację z postacią księ
cia Kazimierza Sprawiedliwe
go, który rezydował w Wiślicy 
do 1177 r. Profesor Lech Ka
linowski przypuszcza, że męż
czyzną z górnego pola może 
być Henryk Sandomierski — 
uprzedni właściciel Wiślicy 
— na co wskazywałby m.in. 
brak postaci żony. Centralną 
postacią z dolnej części po
sadzki byłby Kazimierz Spra
wiedliwy w towarzystwie żony 
i syna. Profesor Zygmunt 
Swiechowski dodaje, że „pod 
względem techniki artystycznej 
i stylu jest posadzka wiślicka 
zjawiskiem w Polsce odosobnio
nym. Niewątpliwie jej wyko-

1. Plan Wiślicy i okolic: A — gród na 
wyspie, B — rejon hipotetycznego 
grodu „regia” (rotunda i palatium), 
C — wczesnośredniowieczny ośro
dek miejski, D — rejon romańsko-go- 
tyckiego kościoła Św. Marcina, E — 
kościół Św. Wawrzyńca w Gorysławi- 
cach
2. Rytowana posadzka krypty z XII w. 
3.4. Archiwalne zdjęcia z lat sześć
dziesiątych: misa chrzcielna z IX (?) 
w. (3) i fragment ekspozycji w pod
ziemiu kolegiaty (4)
5. Nad Wiślicą od wieków domino
wała kolegiata, Obecnie konkurują z 
nią betonowe słupy i brzydka zabu
dowa
6.7. Zamknięty pawilon z wiślicki
mi odkryciami. (6) i niegościnne 
muzeum (7)
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nawca, tak biegły w rysowaniu 
smukłych postaci o kształtach 
przebijających spod szat, na
uczył się ich przenoszenia na 
pawiment gipsowy w Saksonii. 
Tylko bowiem w szeregu budow
li na północ od gór Harzu wys
tąpiła około połowy XII w. ta 
niecodzienna technika, będąca 
imitacją rytów na płytach mar
murowych i zdobniczych rytów 
niellowanych”.
Gotycka kolegiata wiślicka, 
wzniesiona z fundacji Kazi

mierza Wielkiego na pozosta
łościach dwu wcześniejszych 
kościołów romańskich w trze
ciej ćwierci XIV w., jest naj
okazalszym i najlepiej zacho
wanym kazimierzowskim koś
ciołem pseudodwunawowym 
w Małopolsce. Obok bogatego 
wystroju rzeźbiarskiego na 
ścianach prezbiterium zwraca
ją uwagę fragmenty polichro
mii rusko-bizantyńskiej (1397- 
—1400), a w ołtarzu głównym 
— wczesnogotycka, kamienna 

figura Matki Bożej tzw. Ło- 
kietkowej z około 1300 r. Przy 
kolegiacie stoją dwie późnogo- 
tyckie budowle: dzwonnica 
oraz wikariat, wzniesiony w 
1460 r. staraniem kanonika 
Jana Długosza.
W odległości kilkunastu me
trów od prezbiterium kolegia
ty, w narożniku pl. Solnego 
znajdują się wyeksponowane 
w brzydkim, ponurym pawi
lonie relikty romańskiego, ka
miennego kościoła Św. Miko

łaja, z półkolistą absydą i pro
stokątną przybudówką. Od 
strony północnej spod funda
mentów kościoła wystaje 
fragment kolistej niecki gip
sowej, interpretowanej po
czątkowo jako misa chrzcielna 
z IX w., związana z hipotezą 
przyjęcia przez Wiślan chrześ
cijaństwa w obrządku słowiań
skim, wprowadzanym przez 
św. św. Cyryla i Metodego.
Przez pl. Solny wiedzie droga 
ku wyniesieniu grodziska z
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8

8. Wiślicki rynek — jedyne ożywienie wzbudzają handlarze ze Wschodu
9. Zabytkowy karawan porzucony na dziedzińcu Domu Długosza — plebanii

10. Fragment zdewastowanego cmentarza żydowskiego
11. Buda z szyldem „Bar Fregata” wyrosła na reliktach zamku Kazimierza Wiel
kiego
12. Zanikają urocze, małomiasteczkowe kamieniczki; zaczyna się to od przebu
dowy połączonej z wymianą struktury budowlanej

(zdjęcia: 3,4 — Edward Buczek, 5—12 — Andrzej Gaczol)

przełomu X i XI w. Przecho
dząc ul. Kilińskiego mijamy 
odkryte, a potem ponownie 
zasypane ziemią relikty ro- 
mańsko-gotyckiego kościoła 
Św. Marcina. Również pod 
ziemią pozostają resztki koś
cioła szpitalnego Św. Ducha z 
XV—XVII w. (obok restaura
cji „Ponidzie”), romańskie za
łożenie rezydencjonalne, w 
skład którego wchodziło pala- 
tium i rotunda, czyli tzw. Re
gia (na zachód od rynku, na 

kulminacji ówczesnej wyspy), 
relikty zamku z czasów Kazi
mierza Wielkiego (w rejonie 
baru „Fregata” przy ul. Zło
tej). Mała Wiślica (630 miesz
kańców) ma jedno z najwięk
szych w Polsce zagęszczeń 
dóbr kultury na kilometr 
kwadratowy! Wspomnę tylko 
jeszcze o brutalnie zdewasto
wanych reliktach cmentarza 
żydowskiego (u wylotu ul. 
Złotej), kamienicy zwanej 
Różańcową przy rynku 

(XVII—XVIII w.), czy o uro
czym kościele w pobliskich 
Gorysławicach z 1535 r.
Wielkie odkrycia miały za
owocować konkretnymi pla
nami aktywizacji turystycznej 
Wiślicy jako ośrodka zabytko- 
wo-turystycznego oraz budo
wą nowoczesnego kompleksu 
wypoczynkowo-sportowego nad 
Nidą. Przewidywano przenie
sienie tu części zakładów sana
toryjnych z pobliskiego Bu- 
ska-Zdroju, a zwłaszcza zakła

dów rehabilitacyjnych. Wy
budowano dom kultury, a w 
jego przyziemiu otwarto w 
1966 r. skromne Muzeum Re
gionalne, które według planów 
miało się wkrótce przekształcić 
w prężny regionalny ośrodek 
naukowy.
Gdy po trzydziestu latach i po 
zmianie systemu politycznego 
turysta znajdzie się przypad
kowo w Wiślicy — to przeje- 
dzie dalej przez zaniedbane i 
„zaspane” miasteczko nie zda
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Zwyczajna wieś 
Kargoszyn

jąc sobie w ogóle sprawy, jakie 
bogactwa kryje Ziemia Wiślic
ka, bądź spotka się z takim 
„przyjęciem”, jak na załączo
nych zdjęciach. Nie wystarczy 
bowiem mieć coś do zaofero
wania, trzeba jeszcze umieć to 
sprzedać. Tymczasem w Wiś
licy nie ma ani folderów, ani 
pocztówek, ani restauracji do
stosowanej do tak godnego 
otoczenia, ani hotelu. Jedyne 
schronisko młodzieżowe, no
tabene wybudowane (jeżeli o 
prowizorycznym baraku mo
żna tak powiedzieć) niemal 
nad resztkami szpitalnego koś
cioła, spłonęło przed kilku la
ty Co więcej, jedynym (sic!) 
pracownikiem zatrudnionym 
w muzeum od ponad dwu
dziestu lat i jednocześnie je
dyną osobą upoważnioną do 
udostępniania pawilonu z misą 
chrzcielną — jest kierownicz
ka Muzeum Regionalnego, p. 
Pelagia Bugaj. W czasie jej 
nieobecności, spowodowanej 
chorobą czy urlopem, w Wiś
licy można tylko wejść do 
wnętrza kolegiaty oraz podzi
wiać zaniedbany Dom Długo
sza, obecną plebanię, ale tylko 
z zewnątrz. Muzeum jest na 
utrzymaniu Rady Gminnej. 
Gmina jest mała i biedna, a 
władze gminne tłumaczą się, 
że w pierwszej kolejności mu
szą dbać o szkoły, przedszkola, 
służbę zdrowia i budować wo
dociągi.
Będąc w Wiślicy zadawałem 
sobie pytanie: kiedy władze 
miast tak bogatych w dobra 
kultury, jak Wiślica, a zarazem 
położonych nad rzekami czy 
wśród lasów, uświadomią so
bie, że na turystyce krajowej i 
zagranicznej można dużo za
robić. Trzeba tylko wcześniej 
tę dziedzinę gospodarki po
traktować serio i rozsądnie ją 
zaprogramować. Wiślica stra
ciła na to szansę w latach 
sześćdziesiątych, kiedy na fali 
sensacyjnych odkryć można i 
trzeba było zrobić z miastecz
ka turystyczną atrakcję. Czy 
„podeptana” obecnie Wiślica 
kiedykolwiek jeszcze „wznie
sie się do gwiazd”?

Andrzej Gaczoł

Zaledwie trzy kilometry od 
centrum Ciechanowa spo
kojnie żyje wieś Kargoszyn. 
Całkiem zwyczajna, nawet 
nie parafialna, nieobecna w 
jakimkolwiek wydawnict
wie. Wygląd ma może tylko 
nieco bardziej „zacofany”, 
a położenie ładne — na 
skłonie terenu ku rozległej 
dolinie Łydyni, ograniczo
nej lesistymi wzgórkami. 
Pierwsza wzmianka o Kar- 
goszynie pochodzi z 1413 r., 
choć zapewne wieś ma 
starszą metrykę, gdyż już w 
1428 r. nadano jej prawo 
niemieckie. Zawsze była 
własnością szlachecką, m.in. 
rycerza Jana Śledzia. Na 
przełomie XV i XVI w. 
odnotowano ze zgrozą cha
rakterystyczną zapobiegli
wość miejscowych dziedzi
ców. Otóż szlachetny Jan 
wlepił (za całe 5 florenów 
złotem) chorego konia sa
memu notariuszowi kurii 
biskupiej, a na dokładkę za
jął kościelne łąki i wycinał 
drzewa w biskupim lesie w 
Ościsłowie, uwożąc nawet 
sosnę z barcią. Działał 
wspólnie ze swym bratem 
Gotardem, zresztą du
chownym. Afera skończyła 
się zwyczajnie, bo Gotard 
dostał probostwo. Nie 
ostatni to wypadek awan
sowania złodzieja...
W tym czasie położenie 
Kargoszyna było dość nie
zwykłe — właściwie należał 
do woj. płockiego w Króle
stwie Polskim, ale część pól 
miał w księstwie mazo
wieckim. W 1531 r. była to 
już spora wieś o 11 osadzo
nych włókach. Ówcześni 
właściciele przybrali nazwi
sko Kargoskich vel Kar- 
gowskich i ród ten dotrwał 
w swym gnieździe do dru
giej ćwierci XVIII w. Naj
wybitniejszym ich przed
stawicielem był chyba Pa

weł, mający w 1631 r. god
ność sędziego grodzkiego 
płockiego. Wszedł on w za
cną parantelę, poślubiając 
Annę Kryską.
W 1578 r. Kargoszyn był 
podzielony na trzy części, 
mając w sumie 9,5 włóki, w 
tym aż 4,5 pustych. Istniał 
już wtedy młyn wodny, dla 
którego funkcjonowania mu
siano wykonać długą grob
lę, przez co powstał rozleg
ły zalew. W XVIII w. po
szczególne części wsi często 
zmieniały właścicieli. Prze
wijali się Żmijewscy, Wi- 
lamowscy, Duczymińscy, 
Nosarzewscy, Rościszews- 
cy, Zalewscy, Łebkowscy, 
Łempiccy. Zacne to mazo
wieckie nazwiska, ale gos
podarze tacy sobie, gdyż w 
1803 r. zadłużenie dóbr w 
Banku Berlińskim sięgało 
26 200 złp. Na początku 
XIX w. Kargoszyn stał się 
przejściowo siedzibą gmi
ny. Różnicowała się lud
ność — już w 1780 r. zano
towano jako ewenement 
obecność jedynej w parafii 
rodziny ewangelickiej (mły
narz). Około 1810 r. aren- 
darzem był starozakonny 
Mendel Majorowicz, a 
dziedzicowi w interesach 
pomagał Kisel Haymo- 
wicz; na dodatek jednym 
ze służących był Rosjanin. 
Do wiejskiej elity należeli 
kowal i cieśla. W 1817 r. 
Kargoszyn miał 16 domów 
i 151 mieszkańców, będąc 
jedną z największych wsi w 
okolicach Ciechanowa. Oko
ło połowy XIX w. rozpar
celowano południową część 
dóbr i powstał tu Kargo- 
szynek o sześciu zagrodach. 
Po 1862 r. rozparcelowano 
resztę dóbr i do 1866 r. w 
miejsce majątku Mikołaja 
Mieszkowskiego (900 mórg) 
powstały 22 gospodarstwa 
— własnościowe i dzier

żawne. Wszyscy nabywcy 
mieli szlacheckie nazwiska i 
tak pojawiła się zupełnie 
nowa wieś charakterysty
cznej dla północnego Ma
zowsza szlachty zagrodo
wej. Uformował się obecny 
układ przestrzenny wsi 
rozciągniętej wzdłuż drogi 
równoległej do Łydyni, na 
zachód od młyna i dawnego 
folwarku.
W 1882 r. Kargoszyn two
rzyło 25 domów i 204 
mieszkańców, i to był chy
ba kres sensownego rozwo
ju, bowiem około 1930 r. 
istniało tu 27 zagród (obec
nie około 40 numerów). 
Największymi „magnata
mi” byli Leopold Mossa
kowski na 70 ha i Stefan 
Ropelewski na 62 ha.
Kargoszyn dość szczęśliwie 
przetrwał ostatnie wojny i 
dopiero po 1945 r. wzięto 
się do dzieła. Najpierw 
zlikwidowano oba „laty- 
fundia”. Potem, po 1956 r., 
rozebrano młyn, likwidując 
też zalew; zamknięto rów
nież karczmę i kuźnię. Szło 
nowe — młodzi ludzie 
uciekali, starzy wegetowali. 
Co zostało z tej dość typo
wej przeszłości wsi? Ma
lownicze położenie, nieźle 
zachowany układ prze
strzenny, sporo obiektów z 
drugiej połowy XIX i po
czątku XX w., m.in. dawny 
dom młynarza, kuźnia, nie
gdysiejsza karczma, trzy 
„chałupodworki” itd. W 
sumie spisano tych obiek
tów 20, co jest znaczną 
liczbą jak na ten rejon. Nie
stety, zupełnie niedawno 
znikła unikatowa wiejska 
wozownia, giną też drew
niane stodoły tworzące ciąg 
gumien. Ciekawe, że na 
miejscu walącej się ulicy ze 
stodołami budowane są 
nowe obiekty w takim sa
mym układzie przestrzen
nym.
Pod naporem „nowoczes
ności” zaczyna zanikać ma-
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1.2. Chałupy z XIX w,: dawna karczma (1) i dom młynarza (2)
3.4. Chałupa w „stylu dworkowym" (3) i przebudowany dwór (4)
5. Pozostałości ulicy ze stodołami

(zdjęcia: Ryszard Malowiecki)

terialna forma dawnej wsi, 
tak jak już niemal zanikła 
kultura niematerialna, np. 
mało kto pamięta, że żyła tu 
„ślachta”. Widać więc ten
dencje do przekształcenia 
Kargoszyna w beznadziej
ną podmiejską osadę jakich 
wiele, choć jest jeszcze 
szansa na utrzymanie wiej
skich walorów. Można 
odtworzyć zalew, postarać 
się o sensowne plany prze
strzenne i architektoniczne 

dla nowej zabudowy, stwo
rzyć warunki dla ratowania 
istniejących zabytków. Wszy
stko to można zrobić, ale 
kogo obchodzi „jakiś” Kar- 
goszyn w dzisiejszych cza
sach? Kogo obchodzą, poza 
garstką „nawiedzonych”, 
tysiące podobnych wsi? 
Zostanie minimum doku
mentacji, a dla Kargoszyna 
jeszcze ten tekst — czy to 
jednak nie za mało?

Ryszard Małowiecki
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Akcja dwory

l"ogorzel

Do Pogorzeli koło Mińska 
Mazowieckiego wybraliś
my się w niedzielę palmową 
1992 r. Było pochmurno, 
co pewien czas padał 
deszcz, zdjęcia zatem nie 
bardzo się udały. Zastaliś
my park porządnie ogro
dzony i dwór pod dachem, 
świeżo otynkowany i oszklo
ny. Wydawało się nam, że 
wlokący się niemrawo re
mont zbliża się nareszcie do 
końca. Mimo nie najlep
szych warunków atmosfery
cznych powiało optymiz
mem.
Historia miejscowości i sa
mego dworu znana jest 
dość dobrze dzięki źródło
wym badaniom p. Władys
ława Rudzińskiego, autora 
pomnikowej pracy Ru
dzińscy herbu Prus III 
z ziemi czerskiej (1988), do
tąd niestety nie wydanej i 
pozostającej w maszynopi
sie. Dowiadujemy się z 
niej, że Pogorzel w XVI w. 
należała do rodziny Cieci- 
szowskich vel Cieciszew- 
skich herbu Kolumna. 
Znanymi z imienia właści
cielami tej wsi byli Marcin 
Cieciszewski, poborca czer
ski, następnie jego brat Fe
liks, starosta grabowiecki. 
Po nim odziedziczył Pogo
rzel syn Piotr, również sta
rosta grabowiecki, który 
pozostawił córkę Helenę 
zamężną za Janem Szamo
tulskim. Zapewne od nich 
kupił te dobra Samuel Ru
dziński, najpierw chorąży 
czerski (1657), a następnie 
kasztelan czerski (1670), 
pierwszy senator w rodzi
nie, ożeniony z Marianną 
Grabiankówną. Pogorzel, 
będąca własnością Samuela 

na pewno w 1652 r., stała 
się następnie główną sie
dzibą czterech pokoleń ro
du Rudzińskich.
Po śmierci Samuela w 1686 r. 
Pogorzel odziedziczył je
go syn Kazimierz (ok. 1675 
—1759), podczaszy czerski 
(1713), kasztelan czerski 
(1723), wreszcie wojewoda 
mazowiecki (1752). To on 
wydźwignął ród Rudziń
skich na szczyty powodze
nia i on wybudował przed 
1740 r. istniejący do dziś 
późnobarokowy dwór, zwany 
trochę na wyrost pałacem. 
Jak wyglądała dotychcza
sowa siedziba panów na 
Pogorzeli — w obecnym 
stanie badań nie wiemy. 
Kazimierz żonaty był 
trzykrotnie: najpierw z Ewą 
Wiecką, następnie z Anto
niną Nowosielską, na ko
niec z Teresą Kicką, której 
w 1753 r. zapisał dożywot
nio dobra w kluczu Pogo
rzelskim, a mianowicie sa
mą Pogorzel z dworem, po
za tym wsie: Grzebowilk, 
Iłowiec, Wietraki ze sta
wami i młynem, karczmę w 
Barczącej oraz dobra Pło- 
węzek i inne należące do 
Teresy. Następnym właści
cielem Pogorzeli był syn 
Kazimierza i Antoniny 
Nowosielskiej, Michał (1730 
—1764), starosta chęciński 
(1750), wojewoda mazo
wiecki (1760) i starosta ży- 
daczowski ożeniony z 
Eleonorą Potocką. Kiedy w 
1784 r. dzielono jego ogro
mny majątek, syn Antoni 
(1754—1821) otrzymał Po
gorzel, Barczącą, Siennicę, 
Jeruzal, Łukowiec, Ru- 
dzienko, Grzebowilk i Iło
wiec w ziemi czerskiej, Ko

muchy na Wołyniu, Bryńsk 
i Ostrowy w województwie 
płockim (te ostatnie wraz z 
bratem Kazimierzem) oraz 
pałac w Warszawie przy ul. 
Mazowieckiej. Antoni, sta
rosta śmidyński, używający 
tytułu wojewodzica mazo
wieckiego, ożeniony z 
Eleonorą Szembekówną, 
stopniowo pozbywał się 
swych dóbr na Mazowszu. 
Pogorzel i Barczącą nabył 
od niego w 1802 r. ksiądz 
Michał Mdzewski, biskup 
sufragan płocki. Od 1813 r. 
Pogorzel należała do jego 
krewnego Stanisława Kraiń- 
skiego. Ten ostatni 17 czer
wca 1817 r. wydzierżawił 
majątek na trzy lata Micha
łowi Buyno.
Dzięki umowie dzierżaw
nej, odnalezionej przez p. 
Władysława Rudzińskiego, 
orientujemy się w rozmia
rach gospodarstwa prowa
dzonego w Pogorzeli. Dzie
rżawa dotyczyła bowiem 
browaru, gorzelni, karczmy 
i kuźni, nie obejmowała 
natomiast dworu, ogrodu 
włoskiego, dwóch oficyn 
drewnianych, młyna i tar
taku. Dzierżawcy pozwolo
no zamieszkać w oficynie 
murowanej.
Z czasem Pogorzel przeszła 
w posiadanie rodziny Anto
szewskich. Dzięki bada
niom p. Władysława Ru
dzińskiego wiemy, że 
Ludwik Antoszewski 3 lip- 
ca 1860 r. zamienił Pogo
rzel na majątek Strachomin 
koło Stanisławowa (mia
steczko w pobliżu Mińska 
Mazowieckiego), należący 
wówczas do Aleksandra 
Mścisława Karskiego. Ten 
ostatni wraz z żoną, Ga
brielą z Podoskich, za
mieszkał niebawem w Pogo
rzeli, ale nie na długo. 
6 lipca 1867 r. sprzedał 
część tego majątku Mikoła
jowi Wisłockiemu, pozosta
łą część włączył do swego 
majątku Nowodwór, a na
stępnie w 1873 r. sprzedał 

ją Galicyjskiemu Towarzy
stwu Parcelacji i Budowy w 
Krakowie. Towarzystwo to 
rozparcelowało Pogorzel 
różnym właścicielom. Mi
kołaj Wisłocki w 1870 r. 
wydzierżawił swoją część 
Chaimowi Bezlowi. I ona 
uległa później rozdrobnie
niu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym przy dwo
rze pozostała tylko skromna 
resztówka.
Dwór pogorzelski zachował 
się do naszych czasów w nie 
najlepszym stanie. Przebu
dowano go około 1900 r. i 
dodano wówczas pośrodku 
elewacji frontowej balkon 
wsparty na dwóch cztero- 
bocznych filarach. Dobu
dowano również nową 
oranżerię przy elewacji za
chodniej. Chyba wówczas 
zamieniono dotychczasowy 
dach czterospadowy na 
dwuspadowy. Tak dotrwał 
dwór do czasów Polski Lu
dowej, kiedy uległ zupełnej 
dewastacji. Po jakimś czasie 
miały ochotę zająć się tym 
obiektem Zakłady Napra
wcze Taboru Kolejowego 
w Mińsku Mazowieckim, 
ale wycofały się z tego za
miaru przerażone wysokoś
cią kosztów odbudowy. 
Dwór niszczał dalej, a w 
1971 r. prasa uderzyła z te
go powodu na alarm. Na 
szczęście podjęty w ostat
nim dziesięcioleciu grun
towny remont uratował za
bytkowy obiekt, który 
przystosowano do potrzeb 
Państwowego Domu Opie
ki Społecznej.
Uporaliśmy się w wielkim 
skrócie z historią dworu 
Pogorzelskiego, czas teraz 
przejść do jego charaktery
styki. Jak na reżydencję 
magnacką, wydaje się nie
wielki, widać Kazimierza 
Rudzińskiego (magnata w 
pierwszym pokoleniu!) nie 
było stać na budowę sie
dziby okazalszej. Mimo po
siadanego znacznego ma
jątku, nie mógł konkurować 
z fortunami magnatów z
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dziada-pradziada, takich 
jak Radziwiłłowie, Potoccy 
czy Zamoyscy. Na początek 
musiał zadowolić się okaza
łym dworem, który nazy
wano pałacem tylko przez 
grzeczność. Nie umniejsza 
to w żadnej mierze wartości 
artystycznej tej siedziby. 
Wiemy, że istniała na pew
no w 1740 r. Wzniesiono ją 
na planie prostokąta, jest 
parterowa z piętrową częś

cią środkową wysuniętą ry
zalitowe od frontu i od 
ogrodu oraz z obustronny
mi jednoosiowymi ryzali
tami skrajnymi. Jest pod
piwniczona, niektóre piw
nice przesklepione są ko
lebką koszową, inne na
krywają sklepienia zwier
ciadlane. W czasie ostat
niego remontu zamieniono 
dach dwuspadowy na na
czółkowy, a poddasze przy

stosowano do celów miesz
kalnych.
Układ wnętrz dworu jest 
dwutraktowy, a w partiach 
skrajnych nawet trzytrak- 
towy, częściowo teraz 
przekształcony. Na osi 
znajduje się obszerna sień z 
dwiema klatkami schodo
wymi (na piętro i do piwni
cy) oraz salon o ściętych 
narożach z wyjściem na ob
szerny taras. Szczególnie 

1. 2. Dwór w Pogorzeli: od frontu (1) 
i od ogrodu (2)

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

interesujące wydają się 
elewacje dworu, nadzwy
czaj powściągliwe, roz
członkowane pilastrami to
skańskimi. Ten odcień póź
nego baroku, pozbawione
go niemal ozdób i odzna
czającego się nad wyraz 
skąpym detalem, pojawił 
się na terenie Wielkopolski 
około 1770 r. i został na
zwany przez prof, dr Zofię 
Ostrowską-Kębłowską „zim
nym barokiem”. Bodaj naj
lepiej reprezentują to zja
wisko pałace w Gułtowach i 
w Wąsowie, późniejsze od 
dworu w Pogorzeli o blisko 
40 lat. Architektura siedzi
by Rudzińskich urasta za
tem do roli wydarzenia 
prekursorskiego.
Kto był twórcą dworu w 
Pogorzeli? Marian Benko, 
a za nim autorki Katalogu 
Zabytków Sztuki powiatu 
mińsko-mazowieckiego przy
pisują go Szymonowi Gay- 
gierowi, architektowi, któ
rego kasztelan Kazimierz 
Rudziński zaangażował po 
ukończeniu dworu do bu
dowy kościoła i klasztoru 
reformatów w pobliskiej 
Siennicy. Roboty budow
lane przy kościele rozpo
częto w 1750 r., ale już w 
roku następnym fundator 
musiał zawrzeć umowę z 
architektem Antonim Sola- 
rim, ponieważ Gaygier 
okazał się partaczem i po
pełnił wiele podstawowych 
błędów przy budowie. Czy 
zatem Gaygier mógł być 
twórcą dworu Pogorzel
skiego? Odpowiedź na to 
pytanie mogą dać tylko dal
sze badania.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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♦ 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 prosimy zgłaszać 
pod wymieniony adres.

Kradzież w dniach 
19—20 maja 1992 r. z 
kościoła katedralne
go w Łowiczu (woj. 
skierniewickie)
1. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, figura św. Agnieszki, 
XVIII w.
Drewno polichromowane- 
-złocone. Wys. 95 cm.
Kat. PC-85-61.

2. AUTOR NIEZNANY. Pła
skorzeźba, główka aniołka. 
Drewno polichromowane- 
-złocone.
Kat. PC-86-62.

Kradzież w nocy z 9 
na 10 kwietnia 1992 r. 
z kościoła rzym.-kat. 
w Rożnowicach (gm. 
Biecz, woj. krośnień
skie)
3. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba. Grupa Ukrzyżowania, 2 
poł. XIX w.
Drewno polichromowane. 
82 X 32 cm.
Kat. PC-87-63.

4. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba. Chrystus Ukrzyżowany, 
pocz. XIX w.
Drewno polichromowane. 
60 X 35 cm.
Kat. PC-88-64.
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Kradzież w dniu 22 
stycznia 1992 r. z Ka
tedry w Poznaniu
5 i 5a. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba. Bóg Ojciec (zwień
czenie chrzcielnicy). 
Drewno polichromowane. 
Wys. 40 cm.
Kat. PC-89-65.

Kradzież w nocy z 9 
na 10 lutego 1992 r. z 
cerkwi Św. Mikołaja w 
Narewce (woj. biało
stockie)
6. AUTOR NIEZNANY. Iko
na. Św. Jan Chrzciciel, 
XIX/XX w.
Olej na desce. 35 X 40 cm. 
Kat. PA-281-242.

Kradzież w kwietniu 
1993 r. z wnęki bu
dynku przy ul. Sło
wackiego 18 w Łań
cucie (woj. rzeszow
skie)
7. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba. Św. Jan Nepomucen, 
XIX w.
Drewno polichromowane 
(polichromia olejna). Wys. 
ok. 70 cm.
Kat. PC-90-66.

Kradzież w maju 1993 
r. z kościoła par. Św. 
Józefa Robotnika w 
Przedborzu (gm. Kol
buszowa, woj. rze
szowskie)
8. AUTOR NIEZNANY. Ob
raz. Matka Boska Niepoka
lanie Poczęta, 1 pot. XVIII 
w.
Olej na płótnie. 80 X 54 cm. 
Kat. PA-327-281

6

7

8
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9

10

Kradzież w nocy z 9 
na 10 stycznia 1993 r. 
z kapliczki przy ul. 
Wiejskiej w Nowych 
Budkowicach (woj. 
opolskie)
9. WARSZTAT ŚLĄSKI. 
Rzeźba, Św. Jan, 2 poł. 
XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 68 cm.
Kat. PC-91-67.
10. WARSZTAT ŚLĄSKI. 
Rzeźba. Matka Boska, 2 
poł. XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 68 cm.
Kat. PC-92-68.

Kradzież w nocy z 9 
na 10 stycznia 1993 r. 
z kapliczki przydro
żnej w Nowych Bud
kowicach (woj. opol
skie)
11. WARSZTAT ŚLĄSKI. 
Rzeźba. Matka Boska Bo
lesna, 2 poł. XVIII w. (?) 
Drewno polichromowane. 
Wys. 59 cm.
Kat. PC-93-69.

Kradzież w styczniu 
1993 r. z kapliczki 
mieszczącej się w 
murze okalającym 
stary cmentarz w 
Tarnowie
12. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba. Św. Stanisław 
Szczepanowski, k. XVIII w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 100 cm.
Kat. PC-94-70.

11

12
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Kradzież w nocy z 3 
na 4 marca 1993 r. z 
kościoła par. Św. Ja
na Chrzciciela w Ny
sie (woj. opolskie)
13. WARSZTAT ŚLĄSKI. 
Dwie figurki aniołków ze 
zwieńczenia baldachimu 
ambony, k. XVIII w. 
Drewno polichromowane. 
Kat. PC-95-71.

Kradzież w dniach 
3—12 lutego 1993 r. z 
plebanii kościoła Św. 
Mikołaja w Krobi 
(woj. leszczyńskie)
14. WARSZTAT FRAN
CUSKI. Relikwiarz Św. Wa
lentego, poł. XVIII w.
Srebro trybowane. 36 X 80 
X 33 cm. Na przedniej 
ściance kartusz z napisem 
„ŚW. WALENTY MÓDL 
SIĘ ZA NAMI”.
Kat. RH-50-40.

Kradzież w nocy z 19 
na 20 marca 1993 r. z 
cmentarza ewange
licko-augsburskiego w 
Bielsku-Białej
15 i 15a. AUTOR NIEZNA
NY. Rzeźba. Klęczący ko
siarz, 1913 r.
Blacha miedziana. Wys. 
120 cm, podstawa: 80 X 80 
cm.
Kat. PC-96-72.

Dział prowadzony jest przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych, Zespół Działu Dokumentacji: Monikę Barwik i Agniesz
kę Pawlak.

15

15a
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O bezpieczeństwo 
zabytków (2)

Największym zagrożeniem dla 
obiektów sakralnych jest pożar. 
Jego skutki w większości wypad
ków są nieodwracalne. O ile samą 
budowlę można zrekonstruować, 
choć straci ona wówczas swą war
tość historyczną, to wystrój wnę
trza i wyposażenie mają charakter 
niepowtarzalny. Zmiany fizyko
chemiczne zachodzące w trakcie

trole w obiekcie. Wszelkie napra
wy należy powierzać fachowcom. 
Laik powinien zrezygnować z ja
kichkolwiek manipulacji, np. „wa
towania” bezpieczników, co zda
rza się nagminnie. Jeśli instalacja 
elektryczna wymaga renowacji, 
nie należy z tym czekać do remon
tu całego obiektu.

Szczególną uwagę należy zwrócić 
na instalację w obiektach drew
nianych. W trakcie ich powstawa
nia nie przewidywano elektryfika
cji, toteż przewody elektryczne 
umieszczone są na zewnątrz, bez
pośrednio na drewnianych ele
mentach konstrukcji. Wszystkie 
instalacje elektryczne w budynku 
powinny być przynajmniej na noc 
wyłączane specjalnie oznakowa
nym wyłącznikiem głównym.
Urządzeń elektrycznych typu: 
grzałki, „słoneczka”, piece akumu
lacyjne nie wolno pozostawiać bez 
nadzoru. Należy pamiętać, że o

prawy oświetleniowe i lampy prze
mieniają energię nie tylko w 
światło, lecz także w duże ilości 
ciepła. Dlatego też lampy należy 
umieszczać tak, aby nie powodo
wały nadmiernego nagromadzenia 
ciepła. Materiały palne powinny 
znajdować się w bezpiecznej od
ległości od źródła światła. Nie
rzadko zdarza się, że żarówki, 
oświetlające żłobki czy groby w 
kościołach, umieszczane są w su
chym mchu, sianie lub owijane 
łatwopalną bibułką! Wysoka tem
peratura jest bardzo szkodliwa dla 
większości dzieł sztuki, dlatego

procesu spalania powodują nie
odwracalne uszkodzenia struktury 
takich materiałów, jak papier, tka
nina, skóra, drewno czy metal.
Obiekty sakralne, takie jak kościo
ły, kaplice, cerkwie, meczety, sy
nagogi, klasztory, tytularne sie
dziby biskupie, sale katechety
czne, zaliczamy do kategorii „za
grożenia ludzi ZL I - ZL V” (w 
zależności od przeznaczenia). 
Rozporządzenie MSW z 3 listo
pada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, in
nych obiektów budowlanych i te
renów (Dziennik Ustaw nr 92, 
poz. 460) stwierdza, że większość 
wymienionych wyżej obiektów 
musi być objęta ochroną — sy
stemem elektrycznej sygnalizacji 
pożarowej.
Zanim przedstawimy metody i 
sposoby zapobiegania pożarom 
lub zmniejszania ich skutków, 
przeanalizujemy najczęstsze przy
czyny ich powstawania w obiek
tach sakralnych. Najwięcej poża
rów spowodowanych jest wadliwą 
instalacją elektryczną. Na ogół w 
starych obiektach instalacje elek
tryczne nie są od wielu lat wymie
niane, a w niektórych użytkuje się 
prowizoryczne podłączenia. Nie 
wolno lekceważyć stwarzanego 
przez nie zagrożenia pożarowego i 
niebezpieczeństwa dla życia. Stałe 
przepalanie się jakiegoś bezpie
cznika, podejrzane zachowanie się 
przewodu elektrycznego, np. 
iskrzenie, zapach spalenizny, 
uszkodzenie izolacji kabla lub któ
regoś z elementów instalacji — to 
sygnały alarmowe informujące o 
konieczności wezwania doświad
czonego elektryka. Powinien on 
też przeprowadzać regularne kon-

1. Płonący kościół Św. Marcina w 

Międzyrzeczu
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3

2, Drewniana więźba dachowa - 
element szczególnie narażony na 
niebezpieczeństwo pożaru
3, Główny wyłącznik prądu umie
szczony na zewnątrz kościoła; 
wszystkie instalacje elektryczne w 
obiekcie powinny być wyłączane 
specjalnie oznakowanym wyłączni
kiem głównym

źródła światła nie powinny być in
stalowane w bezpośrednim ich są
siedztwie.
Kolejną częstą przyczyną pożarów 
jest nieostrożne obchodzenie się z 
otwartym ogniem. W większości 
zabytkowych budowli brak pra
widłowego oświetlenia poddaszy i 
piwnic, co zmusza użytkownika do 
korzystania z zapałek, świec czy 
lamp naftowych. Zagrożenie 
wzrasta tym bardziej, że w tego 
typu pomieszczeniach przecho
wywane są m.in. stare meble, zu
żyte sprzęty, wszelkiego rodzaju 
niepotrzebne przedmioty, stwa
rzające idealne warunki do szyb
kiego rozprzestrzeniania się poża
ru w razie zaprószenia ognia. Na
leży więc bezwzględnie przestrze
gać tam porządku, tak aby w razie 
pożaru zapewniony był łatwy do
stęp do wszystkich miejsc. W do

datku konstrukcje nośne dachów, 
a często i ich pokrycia wykonane 
są z drewna. Przeważnie pożary na 
strychach odkrywane są późno, a 
ich zwalczanie jest bardzo trudne. 
Nie wolno dopuszczać do tego, 
aby na strychu znajdowały się po
zostałości po remontach dachu.
W kościołach powinien obowią
zywać zakaz palenia papierosów. Z 
kolei palących się świec nie można 
pozostawiać bez nadzoru. Należy 
ustawiać je tak, aby ich płomienie 
nie uszkodziły sąsiadujących z ni
mi przedmiotów i nie wywołały 
pożaru. Świece ofiarne powinny 
być ustawione na specjalnym sto
jaku, aby nie mogły się przewró
cić. Stojaki umieszcza się na pustej 
kamiennej podłodze, w wypadku 
podłogi drewnianej na blasze. 
Wszelkie przedmioty drewniane, 
chodniki czy inne łatwopalne ma
teriały powinny znajdować się w 
bezpiecznej odległości. Wsady 
węglowe do kadzielnic należy za
wsze odstawiać na niepalne pod
stawki.
Nie mniejsze zagrożenie wiąże się 
z wszelkiego typu pracami spa
walniczymi, szczególnie w obiek
tach o konstrukcji palnej. Sytuacje 
takie zdarzają się na ogół w trakcie 

napraw bądź zakładania instalacji 
centralnego ogrzewania, czy też 
przy montowaniu krat. Podczas 
prac wymagających zastosowania 
przyrządów do spawania lub lu
towania należy zachować wyjąt
kową ostrożność. Trzeba wybrać 
odpowiedzialnego i sprawdzonego 
wykonawcę, a miejsca, w których 
przeprowadzane były naprawy, 
obserwować jeszcze przez kilka 
godzin po zakończeniu prac, przy 
czym sprzęt gaśniczy powinien 
zawsze znajdować się w pobliżu.
Kolejną przyczyną pożarów jest 
brak instalacji odgromowych lub 
ich niesprawność. Wieże kościelne 
i wolno stojące budowle „przycią
gają” pioruny. Nie można zapo
biec uderzeniom pioruna, można 
jednak uniknąć ewentualnych 
szkód. Założenie skutecznej insta
lacji odgromowej wymaga odpo
wiednich umiejętności fachowych, 
dlatego urządzenia wychwytujące, 
przewód upływowy, uziemienie 
powinien montować specjalista. 
Jeśli stwierdzimy uszkodzenie in
stalacji (np. pęknięcie przewodu), 
należy powiadomić fachowca. 
Uszkodzony piorunochron stwa
rza większe zagrożenie aniżeli jego 
brak. Dlatego zaleca się regularne, 
np. raz w roku, kontrolowanie in
stalacji odgromowej.
Ostatnią przyczyną pożarów są 
podpalenia, wynikające często z 
chęci zatarcia śladów po dokona
nej wcześniej kradzieży. W tym 
wypadku, tak jak i wobec aktów 
wandalizmu, pozostajemy bezrad
ni. Jedynym sposobem ochrony 
jest niepozostawianie obiektu bez 
nadzoru.
Aby skutecznie zabezpieczyć 
obiekt przed pożarem należy rów
nież zadbać o łatwy dojazd do bu
dowli dla wszystkich rodzajów po
jazdów straży pożarnej. Miejsco
wa jednostka straży pożarnej po
winna dobrze znać całą budowlę 
wraz ze wszystkimi pomieszcze
niami pomocniczymi, wejściem na 
wieżę i wiązaniami dachowymi, 
aby w razie zagrożenia nie tracić 
czasu. Dlatego też wskazane jest 
przeprowadzanie okresowych ćwi
czeń straży pożarnej na terenie 
obiektu.
Wewnątrz budynku i w jego pob
liżu powinien znajdować się pod
ręczny, sprawny sprzęt gaśniczy. 
Dobór sprzętu i jego rozmieszcze
nie musi być skontrolowane przez 
fachowca, który uwzględni rodzaj 
gaszonego materiału, powierzch
nię hipotetycznego pożaru oraz 

szybkość jego rozprzestrzeniania. 
Przy doborze sprzętu gaśniczego 
dla obiektów zabytkowych trzeba 
brać pod uwagę szczególne właś
ciwości środka gaśniczego, przede 
wszystkim nie może on spowodo
wać zniszczenia tkanki zabytkowej 
obiektu. Takimi środkami są pro
szek gaśniczy oraz Halon 1301 
(ten ostatni ma być jednak do 
1995 r. wycofany z użycia ze 
względów ekologicznych; niszczy 
warstwę ozonu w atmosferze). 
Obydwa te środki są obojętne dla 
zdrowia i bezpieczne dla zabyt
ków, nie likwidują jednak zarze
wia, trzeba więc pożar dogaszać 
wodą.
Do profilaktyki przeciwpożarowej 
należy też stosowanie środków 
ochrony biernej. Są to głównie 
preparaty ogniochronne, zmienia
jące charakterystyki palne materia
łów, tzn. opóźniające moment ich 
zapalenia, zmniejszające szybkość 
rozprzestrzeniania się ognia oraz 
intensywność wydzielania ciepła, 
dymu i toksycznych produktów 
spalania. Surowe drewno kons
trukcyjne, więźby dachowe, stro
py i pomieszczenia, w których nie 
zależy nam na zachowaniu orygi
nalnej kolorystyki, można zabez
pieczyć preparatem Fobos lub 
białym Mowichronem (uwaga! są 
to preparaty barwiące drewno). 
Nanosi się je metodami malarski
mi. Okres skuteczności preparatu 
Fobos wynosi 5 lat, po upływie te
go czasu zabieg należy powtórzyć. 
Do zabezpieczenia konstrukcji sta
lowych służą: czteroskładnikowy 
zestaw farb pęczniejących Ogni- 
kor i Pyroplast FS 30. Pozwalają 
one na osiągnięcie trzydziestomi- 
nutowej odporności ogniowej.
Aby zapobiec rozprzestrzenia
niu się ognia, należy stosować tzw. 
oddzielenia przeciwpożarowe da
chu, strychu, piwnicy, np. w po
staci niepalnych ścianek działo
wych i okładzin. Do wybudowania 
nowych lub podwyższania odpor
ności ogniowej istniejących od
dzieleń można wykorzystać goto
we płyty suchego tynku lub wyko
nać okładziny z Antithermu P lub 
S2 (Antitherm P — niepalna od
miana styropianu; S2 — płyty wy
konane z krzemianów z włóknem 
szklanym).
Przejścia i trasy kablowe — szcze
gólnie gdy biegną na wierzchu lub 
w pobliżu materiałów łatwo pal
nych — można zabezpieczyć An- 
tithermem P lub S2, bądź prepa
ratami Flamoplast lub Pyroplast 
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C. Tworzą one dość plastyczną 
masę na powierzchni przejść i na 
kablach, uniemożliwiając rozprze
strzenianie się ognia.
Nie mniej ważne od zabezpieczeń 
elementów konstrukcyjnych są 
zabezpieczenia elementów wypo
sażenia wnętrz. Do podwyższenia 
odporności ogniowej drewnianych 
elementów służą preparaty Pyro- 
mors firmy Desowag i Pyroplast 
firmy Weil. Są to preparaty po
wierzchniowe. Mogą być kładzio
ne na powierzchnie uprzednio ma
lowane, z wyjątkiem farb wodo
rozcieńczalnych. Pozwalają one na 
zachowanie naturalnego wyglądu 
drewna. Pod wpływem tempera
tury tworzą spienioną warstwę izo
lującą, która odcina dopływ po
wietrza do powierzchni materiału 
palnego i skutecznie hamuje spa
lanie. Najlepszym i skutecznym 
materiałem do zabezpieczania 
tkanin jest Flacavon firmy Schill 
und Seilacher. To jedyny dostęp
ny w Polsce środek zabezpieczają
cy zarówno włókna naturalne, jak i 
syntetyczne (np. stylon). Nie po
woduje przebarwień i nie wysala 
się na powierzchni, za jego pomo
cą można doprowadzić tkaninę do 
stanu niezapalności.
Jedyny do tej pory nie rozwiązany 
problem — to zabezpieczenie 
drewna w elewacjach zewnę
trznych. Wszystkie znane środki nie 
są odporne na zmiany warunków 
atmosferycznych.
Stosując preparaty ogniochronne, 
należy zadbać o wybór właściwego 
preparatu i należyte przeprowa
dzenie prac. Aby mieć pewność co 
do kompetencji wykonawcy, 
można zasięgnąć opinii o nim w 
Ośrodku Ochrony Zbiorów 
Publicznych w Warszawie (tel. 
21-04-45) lub w Centrum Na
ukowo-Badawczym Ochrony Prze
ciwpożarowej w Józefowie koło 
Otwocka. Dramatycznym skutkom 
pożaru można zapobiec dzięki 
maksymalnemu skróceniu czasu je
go swobodnego rozwoju. Można to 
osiągnąć dzięki metodom szybkiego 
wykrywania źródła ognia. Temu ce
lowi służą instalacje wykrywające 
pożar. Czujniki takich systemów po
winny być instalowane we wszyst
kich pomieszczeniach chronionego 
budynku. Doborem urządzeń po
winny zająć się specjalistyczne 
firmy, przy czym projekt instalacji 
musi być uzgodniony z organami 
ochrony przeciwpożarowej.
Jonizacyjna czujka dymu jest 
zdolna do wykrywania śladowych 

ilości gazowych produktów spala
nia, aerozoli i dymów pożarowych. 
Optyczna czujka dymu służy do 
wykrywania dymów widzialnych, 
szczególnie o białym zabarwieniu. 
Na podobnej zasadzie działa li
niowa czujka dymu i temperatury 
oraz czujka płomienia, rejestrująca 
otwarty ogień. Czujka temperatu
ry wykrywa ustalone, graniczne 
wartości temperatury lub jej gwał
towne przyrosty w czasie. Czujki 
rozmieszcza się regularnie na 
stropie pomieszczeń podlegają
cych ochronie i łączy się z prze
wodami centralką sygnalizacji po
żarowej. Centralkę należy zamon
tować w miejscu całodobowego 
dyżuru, a w wypadku jego braku 
system wyposaża się w przystaw
kę, umożliwiającą przekazywanie 
sygnałów w dowolnie wskazane 
miejsce za pomocą linii telefoni
cznej. Podstawę systemu stanowi 
czujka jonizacyjna dymu, gdyż 
wykrywa ona pożar w zarodku — 
na etapie tlenienia się.
W obiektach sakralnych o kons
trukcji drewnianej zabezpiecza się 
wszystkie bez wyjątku pomie
szczenia. Cały taki obiekt stanowi 
jedną strefę pożarową. Obiekty 
murowane, w których można wy
różnić wydzielenia niepalnymi 
stropami i ścianami mogą być wy
posażone częściowo w system 
elektrycznej sygnalizacji pożaro
wej. W zabytkowym kościele lub 
kaplicy objęta ochroną powinna 
być nawa główna i nawy boczne, 
prezbiterium, zakrystia, prze
strzeń strychowa ewentualnie 
księgarnia czy sklep z dewocjona
liami. Centralka powinna być zlo
kalizowana na plebanii lub w do
mu parafialnym. Ochroną należało
by też objąć dom parafialny, jeżeli 
na jego terenie znajduje się biblio
teka lub klub parafialny. Jedynym 
krajowym producentem komplet
nych systemów elektrycznej sygna
lizacji pożarowej jest obecnie Za
kład Urządzeń Dozymetrycznych 
„POLON ALFA” w Bydgoszczy 
(ul. Glinki 155). Polecić można też 
systemy niektórych firm zagranicz
nych, np. firmy ADEMCO.
Należy pamiętać, aby wszystkie 
urządzenia zabezpieczające przed 
pożarem — tak polskie, jak i zagra
niczne — miały atest Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej z Józefowa koło 
Otwocka i odpowiadały wymogom 
normy europejskiej EN-54.

Sławomir Adamczyk

Apteczne 
opakowania

Stare opakowania apteczne ko
jarzą się nam przede wszystkim 
z pięknymi flakonami i słojami 
porcelanowymi lub szklanymi 
o wyszukanych formach, które 
oglądamy najczęściej w mu

W pierwszej połowie XX w. w 
całym kraju istniała bardzo 
dobrze rozwinięta sieć aptek i 
drogerii. Zaopatrywane one 
były przede wszystkim w pro
dukty rodzimego pochodzenia 

1. Od lewej strony: butelka ze szklą brązowego, z etykietą EFISAN /PRZEM.- 
HANDL. ZAKŁ. CHEMICZNE/ LUDWIK SPIESS S. A.” z pierwszej potowy XX w, 
(wys, 12,6 cm), butelka ze szklą bezbarwnege „MOTOR/WARSZAWA", z etykie
tą „ZAKŁADY CHEMICZNO/FARMACEUTYCZNE /Warszawskie Tow./MO- 
TOR/ „MOTOFER" z pierwszej połowy XX w. (wys. 18 cm) i butelka ze szklą zie
lonego „LIZOFORM/L. MINŁOS/S. PIETIERBURG" (w j ros.), z etykietą „LIZO- 
FORM" (w j. ros.), XIX—XX w. (wys. 20 cm)

zeach farmacji. Opakowania 
tego rodzaju bardzo rzadko 
trafiały do klienta, służyły 
przeważnie do przechowy
wania różnego rodzaju specy
fików w aptekach i droge
riach. Większość aptek wy
rabiało leki we własnym zakre
sie z materiałów sprowadza
nych bezpośrednio od produ
centów lub zakupionych w 
drogeriach. Drogerie — zwane 
po polsku składami apte
cznymi — oferowały jedynie 
gotowe specyfiki sprzedawa
ne bez recepty oraz artykuły 
chemiczne i kosmetyczne, nie 
wyrabiały leków i nie musiały 
być, w przeciwieństwie do ap
tek, prowadzone przez farma
ceutów.

i w wyroby własne. Dlatego 
też pracowało wiele wytwórni 
wykonujących dla potrzeb 
farmaceutycznych różne opa
kowania: szklane, blaszane, 
porcelanowe, porcelitowe, łu
biane, z tworzyw sztucznych 
oraz tekturowe i papierowe. 
Dbano o dobrą reklamę leku i 
estetyczny wygląd butelek, 
buteleczek, flakoników, pude
łek, torebek oraz naklejanych 
etykiet. Sygnatury i napisy do
starczają dodatkowych infor
macji o drodze, jaką przebyło 
dane opakowanie od produ
centa do klienta. Mogła ona 
być stosunkowo krótka w wy
padku, gdy np. wyproduko
wana w hucie butelka trafiała 
bezpośrednio do aptekarza,
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który wyrabiał lek we własnym 
zakresie i sprzedawał go w 
swojej aptece. Podobna butel
ka mogła przebyć nieco dłuż
szą drogę: od huty do produ
centa leku, stąd (już napełnio
na) do składu aptecznego lub 
apteki, w której opatrzona od
powiednią etykietą docierała 
do klienta.
Cylindryczna buteleczka z 
brązowego szkła, z etykietą 
Przemysłowo-Handlowych 
Zakładów Chemicznych 
„Ludwik SPIESS i Syn S. A." 
z Warszawy, informuje o 
producencie leku, który roz
prowadzał go sam. Butelka ze 
szkła bezbarwnego z etykietą: 
„APTEKA /mgra Józefa 
Skryckiego/ w Lublinie, ul. 
Zamojska 23, tel. 17-29/Krop
le Walerianowe/ na eterze” 
przynosi wiadomości o aptece, 
w której dany lek został 
sprzedany, a może i wykona
ny. Bogatsze pod względem 
materiału informacyjnego są 
opakowania z tłoczonymi na
pisami na szkle, zaopatrzone 
dodatkowo w etykiety, np. bu
telka ze szkła bezbarwnego, w 
przekroju prostokątna, ze 
ściętymi krawędziami i wy
modelowaną szyjką oraz wy
pukłym napisem „MOTOR/ 
WARSZAWA”. Prostokątna, 
biała etykieta zawiera rozbu
dowane napisy informujące o 
firmie, w której powstał lek i o 
samym leku. Na tylnej ściance 
butelki podobna naklejka re
klamuje zawartość opakowa
nia; brak tu jednak sygnatury 
huty szkła.
Przeglądając przedwojenne 
reklamy często można trafić na 
firmę „Magister Klawe”, któ
ra założona jeszcze w XIX w., 
od 1920 r. istniała jako spółka 
akcyjna pod nazwą „Towarzy
stwo Przemysłu Chemiczno- 
Farmaceutycznego, dawniej 
Magister Klawe”. Była to sza
cowna firma warszawska, któ
ra wypuszczała swoje produk
ty w specjalnie zaprojekto
wanych butelkach, wykona
nych m.in. w hucie „Feniks” 
w Piotrkowie, często powta
rzających się w formie i two
rzących pewne serie.
Bardzo często spotykanymi je
szcze dzisiaj opakowaniami są 
płaskie butelki o pojemności 
od 50 do 250 ml, z zaokrąglo
nymi krawędziami, z dobrze

2. Butelki ze szkła brązowego 
„MAGISTER/KLAWE/WARSZA- 
WA". huta „Feniks" z pierwszej 
połowy XX w. (wys. 10.7 i 
7,2 cm)

3. Butelka ze szkła bezbarwnego 
„GRODZISK" z XX w. (poj. „200”, 
3—5 dek., wys, 17 cm)
4. Butelka ze szkła brązowego 
„GRODZISK" z XX w. (poj. „100", 
3—5 dek., wys. 14 cm)
5. Od lewej strony: słoiczek porceli
towy „0", poj. „45. Gr”, z blaszaną 
pokrywką „APTEKA /STECKI, HA- 
BERLAU/ I /TOMASZEWSKI/ LUB
LIN", CHODZIEŻ 1927-1939 (wys. 
6,8 cm) i blaszanka „GELOGASTRY- 
NA", wyk. „Artigraph" w Krakowie w 
pierwszej połowie XX w. (wys. 13,3 
cm)

(zb. Muzeum Wsi Lubelskie!; zdjęcia: 
Krzysztof Wasilczyk) 

wyodrębnionymi szyjkami, 
opatrzone wypukłym napisem 
„GRODZISK” na szkle. Są 
one wykonane ze szkła o różnym 
zabarwieniu i dekorowane pio
nowymi, wypukłymi żeberka
mi. Wszystkie mają podziałkę i 
stanowią przykład opakowań 
wykonanych na konkretne za
mówienie, z przeznaczeniem 
na jeden wyrób, o formie zare
zerwowanej dla jednego produ
centa. Bardzo dobrze spełniały 
one funkcję reklamową i przy
zwyczajały klienta do suges
tywnego i charakterystycznego 
opakowania, aby nie szukał 
innych wyrobów, lecz z nawyku 
nabywał produkty danej firmy. 
Wśród opakowań aptecznych, 
(akie odnajdujemy jeszcze dzi
siaj, spotkać można również 
importy. Czasem są to praw
dziwe „cymelia”, jak np. wie- 
loboczna butelka ze szkła zie
lonego, z wypukłymi napisami 
i etykietą (napisy w języku ro
syjskim). Wyprodukowano ją 
w rosyjskiej hucie szkła na 
zamówienie firmy „L. MIN- 
ŁOS” w mieście „S. PIE- 
TIERBURG”; pochodzi 
prawdopodobnie z przełomu 
XIX i XX w.
Opakowania dla potrzeb far
maceutycznych wytwarzane 
też były w fabrykach porcela
ny, np. w Chodzieży, będącej 
filią „Ćmielowa”. Produkowa
ła ona przeważnie różnego ro
dzaju porcelitowe słoiczki, 
którym nadawano bardzo cie
kawe kształty, od okrągłego 
po wieloboczne z wyodręb
nionymi dnami. Przeznaczone 
były na różnego rodzaju maś
ci, a sygnowane wyciśniętą w 
dnie literą „C”. Na ich blasza
nych wieczkach pojawiały się 
często nazwy firm i aptek, np. 
wyciśnięty napis: „APTEKA 
/STECKI, HABERLAU/ i 
/TOMASZEWSKI/ LUB
LIN” na wieczku słoiczka 
powstałego w latach 
1927—1939.
Do rozprowadzania wytwo
rzonych przez siebie maści, 
farmaceuci używali często o- 
krągłych pudełeczek łubianych. 
Nie były one trwałe i ulegały 
szybkiemu zniszczeniu, do
chowując się do naszych cza
sów jedynie wśród nie wyko
rzystanych opakowań pozosta
łych po przedwojennych apte
kach. Do rzadko spotykanych
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należą też opakowania wykonane 
w całości z tworzyw sztucznych, 
z których sporządzano często na
krętki. Wykonane przeważnie z 
ebonitu lub bakelitu, występują 
najczęściej w kolorach czarnych, 
brązowych i zielonych. Większość 
spotykanych butelek ma jednak 
lakowane korki.
Odrębną grupą opakowań 
farmaceutycznych są tzw. bla- 
szanki. Odznaczają się one du
żą różnorodnością, od owal
nych puszek z pokrywkami po 
małe kapsułki. Niektóre z nich 
sygnowane są przez fabrykę, w 
której zostały wytworzone. 
Tak jest w wypadku blaszanki 
przeznaczonej na lek „GE- 
LOGASTRYNA”, wykonanej 
w firmie „Artigraph” w Kra
kowie. Z pięknie zakom
ponowanych, kolorowych na
pisów dowiadujemy się, że lek 
został wytworzony w Farma
ceutycznych Zakładach Prze
mysłowych Aleksandra Wie- 
niewicza w Warszawie. Z Paryża 
pochodzi natomiast cylindrycz
na blaszanka „KOLA/P. Astier” 
z etykietą w dwujęzycznych na
pisach.
Opakowania tekturowe i papie
rowe przetrwały do naszych cza
sów w znikomej liczbie, mimo 
że były nieodłączną częścią re
klamy. To do nich pakowano 
sprzedawany towar, na nich 
umieszczano adresy firm i 
aptek. W tekturowe pudełka opa- 
kowywano różnego rodzaju 
ampułki z zastrzykami. Do na
szych czasów dochował się bar
dzo interesujący zastrzyk o du
żych rozmiarach, owinięty w falis
tą tekturę związaną sznurecz
kami w ten sposób, że przybrał 
formę dużego (około 40 cm) cu
kierka z etykietą: „INJECTIO- 
NES STERILISATAE/NATR. 
CHLORATUM (...) LABORA
TORIUM FARMACEUTYCZ
NE /W. ROSPęDZIHOWSKI/ 
Warszawa, Żelazna 59”.
Usystematyzowanie tego ogrom
nego, ciągle powiększającego się 
materiału i jakakolwiek jego ana
liza jest jeszcze dzisiaj niemożli
wa. Wiedza, jaką dysponujemy, 
jest bardzo szczątkowa i daleka od 
wykrycia pewnych prawidłowoś
ci i formułowania wniosków. 
Poszczególne, kolejno zdoby
wane opakowania są natomiast 
znakomitym materiałem źród
łowym, dzięki któremu możemy 
się dowiedzieć, że np. w Lubli
nie, przy ul. Zamojskiej 23 znaj
dowała się apteka „Mgra Józefa 
Skryckiego”. Możemy podzi
wiać również niedzisiejsze for
my opakowań i znakomitą stro
nę graficzną kolorowych etykiet.

Krzysztof Wiśniewski

Etykiety 
na tkaniny

Znaki towarowe — etykiety do 
oznaczania tkanin zaczęto pow
szechnie stosować w Łodzi już w 
latach siedemdziesiątych XIX w. 
Początkowo miały one formę nie
wielkich nalepek, zwykle jedno
barwnych o prostej grafice, 
pełniących funkcje czysto użyt
kowe, polegające na informowaniu 
nabywcy o pochodzeniu tkaniny, 
jej gatunku i metrażu. Czasami 
umieszczano na nich znak fir
mowy.
W końcu XIX w. etykiety w coraz 
większym stopniu zaczęły pełnić 
także funkcje reklamowe. Aby je do 
tego przystosować, powiększono 
ich format i powszechnie zastoso
wano druk barwny. Jako central
ny element zdobniczy wprowadzo
no panoramiczne widoki gmachów 
fabrycznych, które dzięki umie
jętnym zabiegom bezimiennych 
grafików prezentują się znacznie 
okazalej na rysunku niż w rzeczy
wistości. Obok nich umieszczano 
coraz to wymyślniejsze znaki fir
mowe oraz wizerunki medali 

wszej wojnie światowej w Urzę
dzie Patentowym.
W dwudziestoleciu międzywojen
nym etykiety funkcjonowały na
dal, a z przeglądu zachowanych 
egzemplarzy wynika nawet, że na
stąpiło podniesienie ich poziomu 
artystycznego i pewne zróżnico
wanie form. Typografia etykiet w 
większym niż dawniej stopniu za
częła nawiązywać do tendencji 
obowiązujących w sztuce, co w la
tach dwudziestych i trzydziestych 
spowodowało częste występowa
nie uproszczonych czy wręcz 
zgeometryzowanych rysunków 
zabudowań fabrycznych i ograni
czenie gamy kolorystycznej.
Ciekawą grupę pochodzącą z tego 
okresu stanowią etykiety zaprojek
towane dla wyrobów konfekcjo
nowanych, takich jak chustki, sza
liki czy sztuki płótna pościelowe
go. Szczególnie licznie zachowały 
się etykiety przeznaczone na dru
kowane chustki, będące swego 

rodzaju specjalnością łódzkiego 
przemysłu. Mają one zwykle 
kształt eliptyczny, a ich ikonogra
fia nawiązuje bezpośrednio do 
cech zewnętrznych wyrobu, eks
ponując wizerunek dziewczyny w 
odpowiedniej chustce oraz nazwę 
dobraną w zależności od stylizacji. 
W wypadku wzorów ludowych 
stosowano nazwy rodzime, jak 
„Łowiczanka” i „Góralka”, jeżeli 
natomiast chustki miały nadruk 
nawiązujący do stylu wschodnie
go, to i nazwy brzmiały egzo
tycznie, np. „Bajadera” czy „Tur- 
czynka”.
Czasami, jak w wypadku sztuk 
płótna pościelowego, łączono na
klejane etykiety ze stemplowany
mi napisami określającymi cechy 
tkaniny, np. „Płótno dobrej gos
podyni”, „Płótno bułgarskie” czy 
„Płótno na prześcieradła włościań
skie”, oraz ze znakami firmowymi. 
Drukiem etykiet zajmowały się 
prawie wszystkie drukarnie łódz
kie, od małych litografierni po du-

przyznanych przemysłowcom za 
ich wyroby na popularnych wów
czas wystawach przemysłowych. 
Medale reprodukowano dwustron
nie, pokazując awers i rewers, przy 
okazji podwajając w ten sposób ich 
liczbę. Czasem dla podkreślenia 
solidności i trwałości firmy, eks
ponowano rok jej założenia. Nie
którzy przemysłowcy mający 
przywilej oznaczania swoich wy
robów godłem Cesarstwa Rosyj
skiego skwapliwie nanosili na swo
je etykiety czarnego dwugłowego 
orła.
Część etykiet nie ma charaktery
stycznych rubryk, w które wpisy
wano cechy tkaniny. Zwykle te 
etykiety mają nieco większy for
mat, są kolorowe i staranniej o- 
pracowane pod względem grafi
cznym. Ich główną funkcją jest 
reklama nie wyrobu, lecz firmy — 
stąd często naklejano je na okładki 
firmowych katalogów z próbkami 
tkanin lub na opakowania.
Do 1914 r. wszystkie druki ofi
cjalne, a więc i etykiety obowiąz
kowo musiały mieć napisy w języ
ku rosyjskim. Czasami stosowano 
wersję rosyjsko-polską. Niektóre z 
nich mają nadruki poświadczające 
zarejestrowanie w Ministerstwie 
Handlu i Przemysłu, a po pier

1. Etykieta z lat dziewięćdziesiątych 
XIX w. Manufaktury Bawełnianej Jó
zefa Sznajdera w Zduńskiej Woli
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2. 3.4. Etykiety łódzkie z końca XIX w.: Zakładów Ludwika Geyera (2). Manufak
tur Bawełnianych Karola Scheiblera (3) i Izraela Poznańskiego (4)

5. Etykieta z ok, 1910 r. Manufaktury Bawełnianej K. Steinerta

6. 7. Etykieta z lat dwudziestych XX w.: Łódzkiej Fabryki Kapeluszy (6) i Towa
rzystwa Schlósserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie (7)

8. 9. 10. Etykiety z lat trzydziestych XX w.: na chustkę „Łowiczanka" z firmy „N. 
Eitingon i Ska Łódź" (8), na sztukę płótna pościelowego z Zakładów Scheiblera 
Grohmana w Łodzi (9) i na płótno z pabianickiej firmy „Krusche i Ender" (10)

(zb. Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Lodzi: zdjęcia: Lech Andrzejewski)
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że zakłady poligraficzne. Najwię
cej zachowanych egzemplarzy po
chodzi z Zakładów Graficznych 
Bolesława Kotkowskiego (zał. w 
1912 r.), Drukarni i Litografii Ro
berta Resigera (zał. w 1899 r.) oraz 
z najstarszej w Łodzi drukarni Ja
na Petersilge (zał. w 1860 r.).
Po 1945 r. etykiety na tkaniny 
sprowadzono do znormalizowa
nych kartek z nazwą nakładu i 
numerem wzoru. Nie przewidzia
no na nich żadnych elementów 
dekoracyjnych, ponieważ panują
cy na rynku deficyt tkanin nie 
skłaniał do wprowadzania jakich

kolwiek form reklamy.
Niewiele starych etykiet zachowa
ło się do naszych czasów i dość 
rzadko są one obiektem kolekcjo
nerstwa. Szkoda, bo wiele z nich 
— to miniaturowe dzieła sztuki 
poligraficznej, często o dużych wa
lorach artystycznych. Ze względu 
na fakt wprowadzenia na nich w 
końcu XIX w. realistycznych wi
doków zabudowań fabrycznych, 
stanowią cenne źródło ikonografi
czne dla badaczy zajmujących się 
historią architektury przemysło
wej.

Piotr Jaworski 

Integracja 
po szwajcarsko

Miłośnik sztuki podróżujący 
po Szwajcarii staje przed nie
ustającymi dylematami wybo
ru: jaki obiekt zabytkowy po
znać szczegółowo, co potrak
tować w sposób pobieżny czy 
też z czego zrezygnować w 
ogóle. W kraju tym bowiem 
wszędzie natykamy się na zna
ki minionych czasów, począw
szy od prahistorii po ultrano
woczesne działania sztuki 
współczesnej. Jest też pewien 
ton zasadniczy szwajcarskiego 
krajobrazu, polegający na do
skonałej wręcz integracji 
wszelkich elementów tenże 
krajobraz tworzących. Jest to 
integracja harmonii, w której 
współbrzmi natura i twory 
ludzkiej aktywności, prze
szłość i dzień dzisiejszy. Prze
szłość, z jej urbanistyką i ar
chitekturą, współistnieje w 
Szwajcarii aktywnie z tera
źniejszością. Wymownym tego 
dowodem jest różnorodność 
sposobów użytkowania obiek
tów zabytkowych, takie funk
cjonalne dostosowanie zabyt
ku, by ten w dobie dnia dzi
siejszego współtworzy! cywili
zację. Z rozlicznych tego stwier
dzenia przykładów chcialbym, 
w dużym oczywiście uprosz
czeniu, zaprezentować dwa. 
Nad brzegami Jeziora Ge
newskiego, kilkanaście kilome
trów na południe od Lozanny, 
leży wieś Allaman, usytuowa
na pomiędzy błękitem osła
wionego jeziora a zboczami 
gór Jury, obrośniętymi w tym 
miejscu rzędami winnych lato
rośli. Tu baronowie de Vaud 
wznieśli w XII w. jeden ze 
swych licznych zamków 
obronnych. Zamczysko Alla
man przeżywało lata chwały i 
czas gruntownego upadku. Po 
spaleniu w 1530 r. odbudowa
ne zostało przez żonę francu
skiego generała — markizę 
Langallerie w 1723 r., prze
kształcając się wówczas z ty
powej twierdzy obronnej w re
zydencję ziemską. W latach 
międzywojennych użytkowni
kiem zamku stała się Liga 
Narodów.
Dzisiaj zamek Allaman jest 

znaną w Szwajcarii siedzibą 
antykwariuszy, miejscem spot
kań i działalności koneserów i 
miłośników sztuki. Sale i ko
mnaty prezentują kolekcje i 
przedmioty artystyczne od 
średniowiecza po secesję. Na
tomiast piwnice, pochodzące 
jeszcze z XIII w., zostały za
adaptowane jako restauracja- 
winiarnia, słynna z białego wi
na „chateau d’Allaman”, pro
dukowanego tutaj z przyzam- 
kowych winnic o powierzchni 
13 ha. Znajdująca się w pobli
żu zamku stodoła o kamien
nych, masywnych murach zo
stała przekształcona w dom 
aukcyjny dzieł sztuki.
Sposób organizacji działań an
tykwariuszy i restauracji zam
ku Allaman jest różnorodny, a 
bardzo bogata oferta usług — 
nieustannie poszerzana. An- 
tykwariusze oferują m.in. peł
ną informację dotyczącą dzieł 
sztuki i antyków, wykazy cen, 
poradni i ośrodków konserwa
torskich, certyfikaty autenty
czności, serwisy ekspertyz, itp. 
Restauracja organizuje coro
czne, miesięczne kursy specja
listyczne w zakresie historii 
win, sposobów upraw, pro
dukcji i degustacji wina, pro
ponuje także usługi przy orga
nizowaniu różnych uroczy
stości. Działania antykwariu
szy i zamkowej restauracji są 
szeroko reklamowane na tere
nie kantonu i poza jego grani
cami. Niemal każde biuro tu
rystyczne proponuje ulotki i 
inne druki informacyjne za
chęcające do odwiedzenia 
zamku Allaman. Budowla, w 
nie zmienionej od XVIII w. 
formie, bierze nadal czynny 
udział w życiu lokalnej społe
czności.
Z kolei Martigny, miejscowość 
licząca obecnie ledwo 13 tys. 
mieszkańców, od końca lat 
siedemdziesiątych stała się 
sławnym w świecie ośrodkiem 
kultury i sztuki. Zlokalizowa
na w cudownej scenerii alpej
skiej doliny Rodanu, na styku 
wielowiekowych szlaków łą
czących Italię (75 km) z Fran
cją (62 km) żyje długą i burz-
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1. 2. Zamek w Allaman od 
strony południowo-zachod
niej (1) i wschodniej (2)

3. Wejście do domu aukcyj
nego dzieł sztuki, usytuowa
nego obok zamku w Allaman

4 Wieża twierdzy (z prawej) 
w Martigny na tle Alp

5. 6. 7. Relikty rzymskie w 
Martigny, wchodzące w skład 
tzw. Promenady Archeologi
cznej

8. Gmach Fundacji Pierra 
Gianadda

(zdjęcia: Lidia Bruszewska)
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liwą historią. Położenie tego 
miejsca docenili już Rzymia
nie, zakładając tu miasto i 
obóz wojskowy. Rozkwitał 
handel i produkcja wina. W 
XIII w. na jednym z górskich 
zboczy wzniesiono warowną 
twierdzę, której okrągła wieża 
dominuje do dnia dzisiejszego 
nad miasteczkiem. Widoczny 
układ urbanistyczno-architek
toniczny został ostatecznie 
uformowany w latach osiem
dziesiątych naszego wieku. 
Prowadzone wykopaliska ar
cheologiczne odsłoniły ob
szerne fragmenty ruin rzym
skiego miasta. Ruiny zostały 
zabezpieczone, utrwalone i są 
dzisiaj składnikiem popularnej 
„Promenady Archeologicz
nej”. Wyeksponowane zostały: 
willa Minerwy, obóz wojsko
wy, termy i amfiteatr. W tak 
zagospodarowaną przestrzeń 
wkomponowano nowoczesne 
bryły obiektów sportowych 
(pływalnia, lodowisko, korty 
tenisowe) oraz osławiony 
gmach Fundacji Pierra Gia- 
nadda, o kontrowersyjnej w 
swoim czasie formie. W całość 
terenu wprowadzono liczne 
akcenty zieleni, tworząc w su
mie przestrzeń w pełni zinte
growaną zarówno pod wzglę
dem formalnym, jak i funk
cjonalnym. Nową zabudowę 
lokalizuje się poza tym obsza
rem w kierunku południo
wym, wzdłuż Rodanu. Wpro
wadzając obiekty sportowe 

nadano starożytnym pozosta
łościom nowy wymiar: „Pro
menada Archeologiczna” nie 
stała się wyłącznie skansenem 
nabożnie zwiedzanym przez 
turystów, jest czymś uwspół
cześnionym, żywym, oddziału
jącym i będącym pod wpły
wem nowych oddziaływań.

Martigny, maleńkie alpejskie 
miasteczko stało się miejscem 
pielgrzymek miłośników sztu
ki z całego niemal świata. Jest 
to zasługą wykreowanej w 
drugiej połowie lat siedem
dziesiątych Fundacji Pierra 
Gianadda. Inżynier Leonard 
Gianadda być może nie przy
puszczał, czym stanie się jego 
dzieło, mające być wyrazem 
bólu i pamięci po tragicznej 
śmierci najmłodszego syna 
Pierra. Budowla przestała dzi
siaj budzić kontrowersje i 
emocje. Potwierdziła tezę, że 
dzień dzisiejszy może współ
tworzyć z minioną historią 
krajobraz jutra. Wnętrze bu
dynku mieści dwie ekspozycje 
stałe: muzeum archeologiczne 
czasów gallorzymskich i mu
zeum starych samochodów.

Muzeum archeologiczne, w 
ekspozycji nasyconej ekspresją 
formy, ukazuje znaleziska lo
kalnych wykopalisk. Są pośród 
nich eksponaty uznane, jak 
chociażby brązowa głowa by
ka, brązowy posąg Apollina 
czy też marmurowa replika 
rzymska Wenus z Knidos Pra- 

ksytelesa. Dominują jednak 
przedmioty o charakterze 
wręcz pospolitym, lecz spo
sób ich zaprezentowania wy
biega daleko poza banalne 
schematy dydaktyki, znane z 
polskich muzeów prowincjo
nalnych. Ekspresja w tym mu
zeum — to swoistego rodzaju 
dzieło sztuki, to skonstruowa
ny dramat potrafiący zmusić 
widza do współuczestnictwa.

Muzeum starych samochodów 
jest kolekcją liczącą kilkadzie
siąt wehikułów z lat 
1897—1939. Tu również, spo
sób eksponowania budzi za
chwyt i zdumienie. Przedmiot 
techniki przekształca się w coś 
niezwykłego, znamionującego 
dzieło sztuki. Automobil cara 
Mikołaja II przez moment 
wydaje się przestrzenną formą 
fascynującą estetyczną wielo
znacznością, aby po czasie po
nownie powrócić do roli środka 
lokomocji.

Poza ekspozycjami stałymi 
Fundacja organizuje corocznie 
wspaniałe wystawy czasowe, 
poświęcone w całości jednemu 
twórcy, artyście wybitnemu i 
uznanemu. Sprowadzane są z 
tej okazji dzieła z muzeów i ko
lekcji z całego niemal świata. 
Goya, Picasso, Klee, Taulause- 
-Lautrec, Modigliani — to na
zwiska artystów, których do
robek zaprezentowała Funda

cja. W trakcie owych wystaw 
organizatorzy poszerzają sferę 
percepowania sztuk plasty
cznych wprowadzając akcenty 
muzyczne w postaci koncer
tów takich znakomitości, jak 
m.in.: Yehudi Menuhin, Isaac 
Stern czy Vladimir Ashkena
zy. Przez cały rok Fundacja 
jest miejscem spotkań, konfe
rencji i seminariów.
Przylegający do budowli park, 
wkomponowany w pozostałoś
ci rzymskich murów, jest 
miejscem eksponowania rzeź
by nowoczesnej. Tu można 
odkrywać wielkość Rodina, Mi
ro, Bracusiego, Moora, Arpa i 
wielu innych.

Martigny w warunkach 
Szwajcarii nie jest czymś spe
cjalnie wyjątkowym. Jest 
miejscem mieszczącym się we 
wszechobecnej tu regule: 
każdy przestrzenny organizm 
ma swoją historię, określone 
wartości oraz zespól współ
tworzących go złożonych 
procesów. Jeżeli respektuje 
się to stwierdzenie, zawsze 
istnieje możliwość wypraco
wania kompromisu pomiędzy 
wartościami historycznymi 
a wymogami praktycznymi 
współczesności i kształtują
cego się w tejże współczesnoś
ci jutra.

Kazimierz Kąsek

Zagadka za milion! Milion złotych od Fundacji PRO AUXILIO 
Popularyzacji Inicjatyw Ratowania i 
Ochrony Zabytków otrzyma ten Czytel
nik, który odpowie na następujące pyta
nia:

1) Gdzie znajduje się ten zamek?
2) Kto go projektował?
3) Kiedy został wybudowany?

Dla ułatwienia podajemy, że zamek leży 
na Śląsku, prezentowaną akwarelę bę
dącą jeszcze wizją architektoniczną ma
lował w 1838 r. sam główny projektant, 
obecnie zamek jest odbudowywany 
przez prywatnego właściciela.

Odpowiedź na kartkach pocztowych 
prosimy nadsyłać do dnia 5 listopada 
br. pod adresem redakcji (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11. I p.. 
pok. 7).
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Dla kolekcjonerów amatorów

W “'korozją <„>

Barwienie miedzi

Brązowe zabarwienie mie
dzi o różnych odcieniach 
otrzymujemy stosując roztwór 
o następującym składzie: siar
czan miedzi (CuSO4-5H2O) — 
15 g, chloran potasu (KC10.)
— 6 g, nadmanganian potasu 
(KMnO4) — 0,3 g, woda — 
100 cm’. Wcześniej przygoto
wane przedmioty miedziane 
lub miedziowane zanurza się 
w tym roztworze na przeciąg 1 
doby. Roztworem ogrzanym 
do 30°C można też nacierać 
barwione przedmioty za po
mocą szmatki, unikając w ten 
sposób zanurzania np. dużych 
wyrobów. Dzięki podwyższo
nej temperaturze zabieg trwa 
wtedy tylko kilka minut.

Inny przepis: przedmioty z 
miedzi i jej stopów zanurzamy 
do wrzącego roztworu o skła
dzie: siarczan miedzi (CuSO4 ■ 
5H2O) — 10 g, chloran potasu 
(KC1O;) — 6 g, woda — 100 
cm’. Czas barwienia w tym 
wrzącym roztworze trwa tylko 
kilka minut, potem przedmiot 
płucze się dokładnie w zimnej 
wodzie, a następnie w gorącej i 
suszy. Wskazane jest, aby su
che przedmioty przeszczotko- 
wać miękką szczotką i natłuś
cić. Gdy chcemy otrzymać za
barwienie miedzi brunatne z 
lekkim odcieniem zielonego, 
najlepiej jest stosować roztwór 
o składzie: octan amonu 
(NH4CH3COO) — 5 g, octan 
miedzi (Cu(CH;COO)2) - 3 
g, chlorek amonu (NH4C1) — 
0,4 g, woda — 100 cm ’. Po 
rozpuszczeniu się wszystkich 
składników dodajemy 1—2 
krople wody amoniakalnej i ca
łość ogrzewamy do wrzenia. 
Bardzo wysoką odporność ko
rozyjną wykazują powłoki 
tlenkowe na miedzi o barwie 
brązowej wytworzone z kąpie
li: wodorotlenek sodu (NaOH)
— 50 g, nadsiarczan potasu 
(K2S2O8) — 7 g, woda do 
objętości — 1 dm’. Tempera

tura kąpieli: 40°C, a jej czas 
trwania: 15 minut.
Miedź bardzo łatwo, ładnie i 
trwale daje się barwić na kolor 
czarny. Uzyskamy go stosu
jąc roztwór o składzie: azotan 
miedzi (Cu(NO3)2) — 20 g, 
azotan srebra (AgNO3) — 0,2 
g, woda — 100 cm’. W 80 cm’ 
wody destylowanej rozpuszcza 
się azotan miedzi, a osobno w 
20 cm’ wody destylowanej — 
azotan srebra. Bezpośrednio 
przed czernieniem oba te roz
twory zlewa się razem, miesza 
i umoczoną szmatką zwilża 
odpowiednio przygotowane 
przedmioty miedziane. Po 
zwilżeniu całego przedmiotu 
opala się go nad ogniem, np. 
nad płomieniem gazu. Począt
kowo przedmiot należy og
rzewać powoli, a następnie już 
silnym płomieniem. Ogrzewać 
trzeba tak długo, aż utworzone 
zielone zabarwienie przybierze 
kolor czarny. Po ostygnięciu, 
jeżeli cała powierzchnia nie 
uzyskała równomiernego kolo
ru czarnego, zwilża się ją je
szcze raz i znów opala. Na za
kończenie procesu przedmioty 
czyści się miękką szczotką. Po 
wyszczotkowaniu (bez mycia) 
korzystne jest lekkie natarcie 
oliwą lub wazeliną. Stosując 
ten przepis i jemu podobne 
pamiętajmy, że wchodzący w 
skład roztworu azotan srebra 
tworzy na skórze, tkaninach 
czy drewnie bardzo trudne do 
usunięcia czarne plamy, po
czątkowo niewidoczne!
Zabarwienie ciemnobrą
zowe, niemal czarne, otrzy
mamy kąpiąc przedmiot w 
roztworze: wielosiarczek pota
su (tzw. wątroba siarczana) 
(KXSV) — 14 g, kwas solny 
(HC1) st. — 0,5 cm’, woda 
— 100 cm’. Tym razem 
temperatura kąpieli wynosi 
30—40°C, a czas barwienia 
zależy od koloru, jaki 
chcemy otrzymać. Po wyję
ciu z kąpieli przedmiot 
trzeba dokładnie umyć w 
zimnej, a następnie gorącej 

wodzie i wysuszyć. Suchy 
przedmiot, aby nadać mu 
piękny połysk oraz dużą 
odporność na wilgoć, na
ciera się lekko czarnym wo
skiem szewskim i szczotku
je miękką włosianą szczot
ką.
Najtrwalsze, bo najgrubsze i 
zwarte, a przez to bardzo od
porne na korozję czarne 
powłoki konwersyjne na mie
dzi otrzymuje się metodą elek
trochemiczną. Elektrolitem 
jest wodny roztwór wodoro
tlenku potasu (KOH) o stęże
niu 100—200 g na dm’. Anodę 
stanowi czerniony przedmiot 
miedziany, a katodą jest bla
cha stalowa. Elektrolit ogrze
wamy do 80—90° C i rozpo
czynamy elektrolityczne czer
nienie. Gęstość prądu powin
na wynosić 0,6—1 A na każdy 
dm-’ powierzchni przedmiotu. 
Czas czernienia w tym wypad
ku wynosi 25-30 minut.

Zabarwienie miedzi na róż
ne kolory, począwszy od 
żółtego poprzez brązowy, cie
mnoniebieski aż do czarnego, 
można uzyskać regulując czas 
zanurzenia barwionych przed
miotów w mieszaninie dwu 
roztworów: 1) tiosiarczan sodu 
(Na2S2O, ■ 5H,O) - 15 g, 
woda — 100 cm’; 2) octan 
ołowiu (Pb(CH:, COO)2 • 
3H,O) — 4 g, woda — 100 
cm’. Oba roztwory zlewa się 
razem w stosunku 1:1 i zanu
rza barwiony eksponat. Przed
miot trzeba stale poruszać i co 
kilkanaście sekund wyjmować, 
żeby sprawdzić barwę po
wierzchni. Początkowo, i to 
już po pierwszych kilkunastu 
sekundach powierzchnia mie
dzi staje się pstra i mieniąca 
wszystkimi kolorami tęczy. 
Kilkuminutowa kąpiel spo
woduje pojawienie się barwy 
żółtej, potem brązowej, cie
mnoniebieskiej, aż wreszcie po 
około godzinie powierzchnia 
miedzi stanie się ciemnoszara, 
prawie czarna. Jedynie ta 
ostatnia barwa jest trwała. Je
żeli chcemy zachować na 
przedmiotach miedzianych je
den z kolorów poprzednich, to 
przedmiot po wypłukaniu w 
wodzie zimnej, a następnie 
koniecznie w gorącej, suszy się 
i pokrywa bezbarwnym lakie
rem caponowym.

Barwienie mosiądzu

Ponieważ mosiądz jest stopem 
miedzi z cynkiem, roztwory do 
chemicznego barwienia mo
siądzu są inne niż do barwie
nia czystej miedzi.
Przed barwieniem mosiądz 
powinien być wypolerowany, 
odtłuszczony i wytrawiony. 
Do trwałego zabarwienia go na 
kolor żóltopomarań- 
czowy (np. eksponaty dzie
więtnastowieczne) wykonuje 
się roztwór o składzie: siarczan 
miedzi (CuSO4-5H2O) — 1,5 
g, chloran potasu (KC1O3) —
1,5 g, woda — 100 cm’. Do 
roztworu o temperaturze 
50—60°C zanurza się barwio
ny przedmiot na 3—5 sekund. 
Podobne efekty kolorystyczne 
uzyskuje się stosując następu
jącą kąpiel: siarczan miedzi 
(CuSO4 • 5H,O) — 6 g, dwu
chromian potasu (K2Cr2O7) —
1.5 g, chloran potasu (KC1O,) 
— 1 g, nadmanganian potasu 
(KMnO4) - 1 g, woda - 100 
cm’. Tym razem temperatura 
kąpieli wynosi 65—75°C, a 
czas barwienia dobiera się 
eksperymentalnie od 2 do 120 
sekund. Po opłukaniu przed
miot suszy się. Kąpiel ta nie 
tylko barwi, ale również pasy- 
wuje powierzchnię mosiądzu.
Barwę czekoladowobrą- 
z o w ą na mosiądzu otrzymu
jemy gotując przedmioty 
przez 15 minut w roztworze o 
składzie: octan miedzi (Cu 
(CH3COO)2) — 0,5 g, siarczan 
miedzi (CuSO3 • 5H2O) —
4.5 g, siarczan glinowo-pota- 
sowy (A1K(SO4)2-12H2O) — 2 
g, woda — 100 cm’. Po za
kończonym barwieniu przed
miot płucze się w zimnej, a 
następnie gorącej wodzie, su
szy w trocinach i lekko natłu
szcza oliwą.

Aby mosiężnym przedmiotom 
nadać barwę ciemnobru
natną, należy je po oczy
szczeniu i odtłuszczeniu zanu
rzyć na 2 — 5 minut w roz
tworze o składzie: siarczan 
niklawo-amonowy (NiSO4 • 
(NH4)2 SO, • 6H2O) - 4 g, 
chloran potasu (KC1O3) — 2 
g, woda — 100 cm’. Tempera
tura kąpieli wynosi 50-60°C. 
Zabarwione przedmioty po 
wysuszeniu szczotkuje się 
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miękką szczotką i lekko natłu
szcza.
Do wytwarzania na mosiądzu 
powłoki brązowej zalecana jest 
kąpiel opisana przy barwieniu 
miedzi, zawierająca wodoro
tlenek sodu i pirosiarczek po
tasu.
Ze wszystkich rodzajów bar
wienia mosiądzu największe 
znaczenie praktyczne ma 
czernienie tego stopu. W 
ten sposób wykończone są naj
różniejsze mosiężne części 
aparatów pomiarowych, foto
graficznych i przyrządów op
tycznych. Istnieją dwa rodzaje 
barwienia na czarno mosiądzu 
— z połyskiem oraz matowe. 
Przed przystąpieniem do 
czernienia z połyskiem 
przedmiot musi być starannie 
wypolerowany. Czernienie 
prowadzimy w roztworze o 
składzie: węglan miedzi (Cu- 
CO3) — 70 g, woda amonia
kalna stęż. (NH3aq) — 40 
cm5, woda — 100 cm’. 
Roztwór ogrzewa się do 
temperatury 40°C i kąpie w 
nim mosiężne przedmioty 
przez 10—15 minut;
przedmioty trzeba konie
cznie często w kąpieli poru
szać.
Gdy zależy nam na tym, żeby 
czerniony mosiężny eksponat 
nie powodował odbicia świat
ła, np. w wypadku wewnę
trznych części starych aparatów 
fotograficznych czy powięk
szalników, wtedy stosujemy 
czernienie matowe. Niepole- 
rowane przedmioty, ale oczy
wiście odtłuszczone i wytra
wione, naciera się gorącym 
roztworem o składzie: azotan 
miedzi (Cu(NO3)2) — 250 g, 
azotan srebra (AgNO3) — 1,5 
g, woda — 100 cm5. Azotan 
miedzi rozpuszczony w 90 cm5 
destylowanej wody, a osobno 
w 10 cm5 — azotan srebra. 
Oba roztwory dopiero przed 
samym czernieniem zlewa się 
razem i ogrzewa do temp. 
50°C. W roztworze zwilża się 
tampon z waty i naciera nim 
czerniony przedmiot.

Stefan Sękowski

Matejko i złotnicy
O Janie Matejce i jego pra
cach wie większość Pola
ków, zaś o Józefie Makow
skim, wybitnym złotniku i cy- 
zelerze, zaledwie niewielka 
grupa specjalistów. Nato
miast Baruch Dornhelm 
przed ukazaniem się książki 
pt. Polskie złotnictwo znany 
był zapewne kilkudziesięciu 
osobom. Postaci te jednak 
pozostają ze sobą w pewnym 
wyraźnym związku, na który 
chciałbym zwrócić uwagę.

Najpierw przypomnę, że Jó
zef Makowski (1834—1897) 
był najwybitniejszym złotni
kiem polskiego pochodzenia, 
który zasłynął w całej Euro
pie, także w Anglii. Począt
kowo pracował we Wrocła
wiu, później krótko w War
szawie (1857), wreszcie do
skonalił swe umiejętności w 
Wiedniu, Lyonie i Paryżu. Po 
powstaniu 1863 r. ponownie 
działał w Londynie, gdzie 
założył własną fabrykę, 
którą kierował w latach 
1868—1876. Tam też uzyskał 
tytuł nadwornego cyzelera 
królowej Wiktorii. Po 1879 r. 
przybył do Krakowa. Już w 
1880 r. inspirował się twór
czością Jana Matejki, co za
skarbiło mu względy Potoc
kich z Krzeszowic i będąc 
niezwykle zdolnym złotnikiem 
o wyjątkowych umiejętnoś
ciach w dziedzinie rzeźby 
wykuł w srebrze repliki, 0- 
czywiście w zmniejszonych 
rozmiarach, niektórych obra
zów Matejki. Wymienić tu na
leży przede wszystkim ante- 
pedium ołtarza głównego 
katedry krakowskiej, obecnie 
umieszczonego w północnej 
nawie kościoła, oparte na 
obrazie Matejki „Sobieski pod 
Wiedniem” z 1883 r. Pracę 
swą ukończył Makowski w 
1888 r. i wystawił w Towarzy- 
stwie Przyjaciół Sztuk Pię
knych w Krakowie i w war
szawskiej Zachęcie (dzieło 
wykonano z fundacji Potoc
kich). Z warsztatu Józefa Ma
kowskiego wyszły także 
„srebrne obrazy" — bo taka 

nazwa wydaje się tutaj właś
ciwa — oparte na malowid
łach Jana Matejki: „Rejtan — 
upadek Polski” (z 1866 r.) i 
„Kościuszko pod Racławi
cami" (z 1888 r.). Wykuł je 
Makowski w latach 
1890—1894 na zamówienie 
J. Przeworskiego; z pracowni 
mistrza przeszły do Domu 
Matejki przy ul. Floriańskiej w 
Krakowie i do Muzeum Naro
dowego w Budapeszcie.
Jeszcze mniej znanym arty
stą jest Baruch Dornhelm.

w Polsce (bo Hakowski stal 
od niego .0 wiele niżej), ale 
kto wie, czy nie także i zagra
nicą". Opierając się na grafi
ce Dornhelm parafrazował 
dzieła barokowe i maniery- 
styczne. Wykonał również 
trybowane w srebrze przed
stawienia: „Hołd Pruski”, 
„Odsiecz Wiednia” i „Unię lu
belską" według obrazów Ma
tejki; te dwa ostatnie dzieła 
były wystawione we Lwowie 
przed 1894 r. Inny wybitny 
złotnik krakowski. Władysław

1. Szczegół antepedium w katedrze 
na Wawelu przedstawiający Jana III 
Sobieskiego pod Wiedniem; scenę wy
kuł w srebrze J. Hakowski w 1888 r. 
według obrazu Matejki
2. Szczegół kielicha przedstawiający 
postać symbolizującą Polskę; kielich 
wykonał w 1897 r. J. Hakowski dla 
kościoła Mariackiego

(rys. Elżbieta Samek)

złotnik i cyzeler żydowski 
(1858—1928). Dornhelm był 
synem złotnika, pracował we 
Lwowie przy ul. Sobieskiego 
(uprzednio Boimów), gdzie 
znajdował się też sklep z wy
robami sprzedawanymi przez 
jego młodszego brata Jaku
ba. Jak pisał Władysław Ło
ziński — „Baruch Dornhelm 
był prawdziwym fenomenem 
swojego rodzaju... Nie miał 
swego czasu... równego so
bie współzawodnika, nie tylko 

Glixelli (ur. 1831 r.) według 
projektów Jana Matejki wy
konał (zachowane do dziś) 
złote korony malowidła 
ściennego przedstawiające
go Matkę Boską z Dzieciąt
kiem w kościele karmelitów 
w Krakowie. W Muzeum Hi
storycznym m. Krakowa, w 
ekspozycji obrazującej kra
kowskie złotnictwo oglądać 
można bogato zdobiony pu
char o eklektycznej dekoracji 
wykuty w 1868 r. także wed
ług projektu Matejki.
Twórczość Matejki wpłynęła 
więc także na artystyczną 
działalność krakowskich i 
lwowskich złotników. Można 
powiedzieć, że mistrzowie 
sztuki złotniczej nie ustępo
wali miejsca mistrzom pędz
la.

Jan Samek
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Pamiątki po Bonie
Bona Sforza d’Aragona 
(1494—1557), córka Gian 
Galeazza Sforzy, tytularnego 
księcia Mediolanu i Izabeli 
Aragońskiej, wnuczki Ferdy
nanda I króla Neapolu, mał
żonka króla Polski Zygmunta 
I Starego, królowa Polski, 
wychowana w środowisku 
kulturalnym epoki renesansu 
we Włoszech, odznaczała się 
różnorodną wiedzą i zainte
resowaniami. Znała Leonar
da da Vinci; w okresie jej 
dzieciństwa malował Ostat
nią Wieczerzę w refektarzu 
kościoła Santa Maria delle 
Grazie w Mediolanie. Rodzi
na jej utrzymywała kontakt z 
poetką Victorią Colonna. Na
uczycielem Bony był poeta 
ze szkoły Petrarki — Criso- 
stomo Colonna, członek 
Akademii Pontana. Uczył ją 
łaciny, historii, teologii, pra
wa, geografii, przyrody, filozo
fii i matematyki. Pobierała 
również lekcje tańca i muzy
ki. Wychowana w kręgu arty
stów, przyzwyczajona była do 
otaczania się dziełami sztuki. 
Jako królowa Polski, oprócz 
funkcji politycznych sprawo
wała również mecenat nad 
różnymi dziedzinami sztuki. 
Interesowała się szczególnie 
rzemiosłem artystycznym, 
poezją, muzyką. Zamawiała 
klejnoty, hafty, tkaniny oz
dobne. Sprowadziła na Wa
wel pierwsze arrasy, które da
ły początek słynnej kolekcji 
jagiellońskiej, założyła też 
pracownię haftu. Pod wpły
wem Bony zostały wykonane 
słynne głowy wawelskie, na 
wzór głów w bramie Castel 
Nuovo w Neapolu, umie
szczonych tam przez Alfonsa 
I. Interesowała się również 
malarstwem — cenne obrazy 
wisiały w jej apartamencie. 
Pracowali dla niej wybitni ar
tyści, m.in. Giovanni Giaco
mo Caraglio, Giovanni Mi
chele Pastorino, Giovanni 
Maria Padovano. Zakładała 
ogrody — ozdobne na wzór 
włoskich i warzywne. Fundo
wała nagrobki, np. księcia Wi
tolda w katedrze wileńskiej, 
biskupa Piotra Gamrata i Pio
tra Kmity w katedrze na Wa
welu. Zajmowała się archi
tekturą; przebudowała zamki 
w Wilnie i Grodnie w stylu re
nesansu. Przyczyniła się też 
do rozwoju Warszawy. Da

rami jej były fundacje dla ka
tedry na Wawelu — ołtarz 
(obecnie w Bodzentynie) i re
likwiarz św. Zygmunta w 
skarbcu katedry. Mimo że 
najwięcej uwagi poświęciła 
rozwojowi gospodarki w kraju 
i polityce zagranicznej, bu
dowała również zamki, zakła
dała miasteczka, wsie. 
Wznosiła szpitale, kościoły, 
szkoły. Otaczała opieką poe
tów — na dworze królewskim 
występowali Jan Dantyszek, 
Andrzej Krzyck!. Lubiła mu
zykę, w zamku odbywały się 
liczne koncerty i tańce.
Zbiory królowej Bony uległy 
niestety rozproszeniu. Za
chowało się kilkanaście pa
miątek w zbiorach polskich i 
obcych. W Krakowie, w zbio
rach Muzeum Książąt Czar
toryskich przechowywany 
jest portret królowej Bony w 
formie miniatury malowanej 
olejno na blasze, wykonanej 
w warsztacie Łukasza Crana- 
cha Młodszego około 1556 r., 
wchodzącej w skład serii 
portretów rodziny Jagiello
nów. W Muzeum Narodowym 
w Krakowie, w zbiorach 
Czapskich znajdują się me
dale z wizerunkiem Bony — 
dzieła artystów włoskich; wy
konany w brązie w 1532 r. 
przez Giovanniego Marię Pa
dovano, w srebrze w 1546 r. przez 
Giovanniego Giacoma Cara
glio, w cynie w 1556 r. przez 
Giovanniego Michele Pasto
rino i w ołowiu w 1561 r. przez 
Stevena van Herwijck. W 
dziale tkanin Muzeum Na
rodowego przechowywana 
jest należąca do królowej 
tkanina jedwabna o motywie 
kwiatów, roślin i palmet z Or
łem Jagiellonów i herbem Sfor
zów, z około połowy XVI w. 
W zbiorach klasztoru oo. 
dominikanów w Krakowie 
znajduje się wieniec ślubny 
królowej Bony, złożony z 
kwiatów wykonanych z bla
chy złotej, wysadzany ka
mieniami szlachetnymi i 
zwieńczony perłami (wyrób 
neapolitański z początku 
XVI w.). Obecnie stanowi on 
zwieńczenie późnobarokowej 
monstrancji. Portret Bony z 
okresu młodości, wykonany 
w technice drzeworytu za
chował się w dziele J. L. De
cjusza De Sigismundi regis 
temporibus I. III, (w:) M. Mie-

1. Portret Bony z okresu młodości — 
drzeworyt w dziele J. L. Decjusza
2. Wieniec ślubny królowej

chowita, Chronica Polono- 
rum (Kraków 1521) w zbio
rach Biblioteki Jagiellońskiej, 
a także na tablicy genealogi
cznej Jagiellonów wykonanej 
w drzeworycie w cytowanej 
Chronica Polonorum Macieja 
Miechowity.
W Muzeum Narodowym w 
Warszawie zachował się por
tret Bony wykonany w tech
nice miedziorytu przez Nicco- 
ló Nelli Veneziano w 1568 r. 
W zbiorach Zamku Królew
skiego w Warszawie ekspo
nowany jest portret królowej 
Bony w całej postaci, malo
wany olejno na płótnie, pędz
la nie znanego malarza z 
drugiej połowy XVI w., oraz 
modlitewnik z miniaturami 
scen religijnych, wizerunków 
świętych i bordiurami deko
rowanymi wicią roślinną, po
chodzący ze szkoły miniator- 
skiej wenecko-paduańskiej z 
1492 r.
W skarbcu klasztoru oo. pau
linów na Jasnej Górze w 
Częstochowie znajdują się or
nat i kapa z początku XVI w., 
dary królowej Bony, wy
konane z genueńskiego zło
togłowiu. Złotogłów ten byt 
prezentem ślubnym ofiaro
wanym Bonie przez Zygmun
ta Starego. Wzór tkaniny two
rzą romby z rozetami wew
nątrz, na nią zostały naszyte 
fragmenty koron, które nale
żały do Jagiellonów. W 
skarbcu znajduje się również 
różaniec z relikwiami w ziarn
kach z XVI w„ według tradycji 
również dar królowej Bony.
W Archiwum Państwowym w 
Wiedniu przechowywany jest 
własnoręczny dopisek w liś
cie Bony do Ferdynanda I z 
Krakowa (z 7 VI11531 r.) z jej

autografem. Pinacoteca Am- 
brosiana w Mediolanie 
przechowuje kameę rzeźbio
ną w ametyście z portretem 
Bony, dzieło Giovanniego 
Giacomo Caraglio wykonane 
około 1540 r. W zbiorach So
ciety of Antiquaries w Londy
nie znajduje się zegar pusz
kowy, dzieło Jakuba Zecha z 
1525 r., wykonany na za
mówienie Zygmunta Starego 
dla królowej. Zrobiony jest z 
blachy mosiężnej pozłacanej, 
grawerowanej, z herbami: ko
ronowanym Orłem Polski, 
Pogonią Litwy i herbem Sfo
rzów, wkomponowanymi w 
liście akantu. W The Bod
leian Library w Oxfordzie 
przechowywany jest modli
tewnik Bony z miniaturami 
malowanymi przez Stanisła
wa Samostrzelnika w latach 
1527—1528. Są to sceny z 
życia Marii i Chrystusa ozdo
bione bordiurami z arabe
skami, groteskami i herbami 
Polski, Litwy i Sforzów. W Me
tropolitan Museum w Nowym 
Jorku eksponowany jest me
dalion oprawiony w złoto oz
dobione wielobarwną emalią 
z rzeźbionym w chalcedonie 
wizerunkiem Bony i zawie
szoną u dołu pertą, wykonany 
przez Giovanniego Giacomo 
Caraglio. Na odwrocie znaj
duje się herb królowej w ema
lii i data „1554”. W bazylice 
Św. Mikołaja w Bari we Włoszech 
znajduje się mauzoleum kró
lowej Bony, fundowane przez 
jej córkę, królową Annę Ja
giellonkę, wykonane w latach 
1588—1593 przez Andrea 
Sarti, Francesca Zaccarella i 
Francesca Bernucciego.
Zachowane pamiątki są 
świadectwem zainteresowań 
i upodobań artystycznych 
Bony, której działalność, nie 
zawsze akceptowana przez 
współczesnych, przyczyniła 
się do rozpowszechnienia 
idei humanizmu epoki rene
sansu w Polsce, wnosząc 
trwały wkład w życie kultural
ne i polityczne monarchii Ja
giellonów.

Aldona Sołtysówna
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Najstarszy pomnik?
Pomnik w Kozienicach (woj. ra
domskie) upamiętniający naro
dziny w 1467 r. Zygmunta I Ja
giellończyka — to zabytek godny 
przypomnienia jako istotny przy
czynek do wiedzy o kulturze 
polskiego renesansu i świado
mości historycznej dawnych Po
laków. Na uwagę badacza za
sługuje jako program literacko- 
ikonograficzny o treściach pań
stwowych i dynastycznych. Po
nieważ żadna z zachowanych in
skrypcji pomnika nie wspomina o 
zgonie króla (1 kwietnia 1548 r.), 
możemy przypuszczać, że mo
nument mógł być wzniesiony 
dla uczczenia żyjącego władcy, 
a nie jak kolumna Zygmunta III 
dla upamiętnienia osoby zmarłej. 
Za pierwszy w Rzeczypospolitej 
pomnik o świeckim i niesepul- 
kralnym charakterze uważa się 
właśnie warszawską kolumnę, 
podczas gdy pomnik kozienicki 
jest, jak się wydaje, przynajmniej 
o stulecie wcześniejszy.
Pomnik stoi na dawnym placu 
przykościelnym, który w końcu 
XIX w. włączono w obręb posesji 
pałacu kozienickiego (nie istnie
jącego już dzisiaj). Znalazł się on 
wówczas w jej południowo-za
chodnim narożu, na prawo od 
głównej alei wjazdowej. Według 
miejscowej tradycji miał „być 
zbudowany na miejscu dawnego 
dworku królewskiego o 30 kro
ków na zachód od poprzedniego 
kościoła" (K. Mróz, Szkoły w Ko
zienicach, Kozienice 1939, s. 
11), rozebranego około 1869 r.
W 1702 r. staraniem Hieronima 
Lubomirskiego, podówczas pod
skarbiego wielkiego koronnego i 
tenutariusza kozienickiego, „chy
lący się ze starości" pierwotny 
pomnik odbudowano „od funda
mentów", o czym informuje spe
cjalna inskrypcja w jęz. łaciń
skim, umieszczona na cokole pom
nika. Napis poświadcza bardzo 
dawną, niestety nie określoną 
dokładnie metrykę zabytku. Nie 
wiemy jednak, czy jego obecna 
osiemnastowieczna forma w 
czymkolwiek odzwierciedla for
mę pierwotną lub chociażby do 
niej nawiązuje.
Wspomniana restauracja pomni
ka polegała raczej na wzniesie
niu nowego monumentu w no
wym kształcie, z wykorzystaniem 
tablic inskrypcyjnych z pierwot
nego pomnika, niż na restauracji 
w dzisiejszym tego słowa zna
czeniu.
O istotnej wartości zabytku sta
nowią cztery tablice inskrypcyjne, 
pochodzące zapewne z XVI w. 
Dwie z nich wyraźnie różnią 
się od pozostałych starannością 
wykonania. Są to identyczne tab
lice (jedna po stronie wschod
niej, druga od zachodu), zawiera

jące ten sam tekst epigramatu 
Andrzeja Krzyckiego (zm. 1537). 
Poprawny krój liter dobrze naśla
dujący antykwę świadczy o 
wprawnej ręce wziętego rzemieśl
nika. Dwie pozostałe tablice, 
znacznie mniejsze, noszące prócz 
napisów wypukłe wizerunki, nie
udolnością kompozycji i wyko
nania wskazują na prowincjonal
ny, miejscowy warsztat. Niejed
nolitość ta świadczy najpewniej 
o czasowej i warsztatowej nie
spójności fundacji. Być może by
ło dwóch (lub więcej) fundato
rów; być może treści wyrażone 
na pomniku narastały z biegiem 
lat i wydarzeń. Domysły te są o 
tyle uzasadnione, że nie znamy 
dokładnie ani czasu powstania 
zabytku, ani jego losów.
Andrzej Krzycki, jako poeta 
dworski, tworzył głównie utwory 
panegiryczne, niekiedy nadając 
im formę zbliżoną do poematu, 
najczęściej jednak ujmując je w 
tak modny wówczas epigramat. 
Wśród nich znalazł się utwór za
tytułowany (tłum, z łaciny) Na 
Kozienice, miejsce narodzin 
Zygmunta I Króla Polski. Brzmi 
on następująco: „Bądź pozdro
wiony kozienicki grodzie, wiel
kiego króla szczęśliwy rodzicu 
/ Niemasz na całej ziemi miejsca 
nad ciebie wspanialszego / W 
tobie narodził się ojciec ojczyzny 
i świata ozdoba / Wielka sława 
na wojnie i chwała wielka pokoju 
/ I zrodziły nam się zwycięstwa 
nad Tatarami i Wołochami / 
Oraz wielkie trofea na wodzu 
wrogim zdobyte / Niechaj się in
ne grody zlotem i rzymską zna
czą sztuką / / niechaj gwiazd na 
niebie sięgają dachami / Ciebie 
wyżej wznosi chwata narodzin 
tak wielkiego / Władcy, nad Ba
bilon — asyryjskie dzieło I". 
Tekst ten w całości (prócz tytułu) 
wykuto dwukrotnie na dwóch bli
źniaczych tablicach pomnika. 
Jedyna, jak dotąd, edycja pism 
A. Krzyckiego zawiera go w dzia
le Carmina regalia (Andreae Cri- 
cii Carmina, ed. K. Morawski, 
Kraków 1888, s. 79). W przypisie 
do tekstu wydawca wspomniał, 
że jest on umieszczony na po
mniku w Kozienicach, nie odno
tował jednak, iż tekst z pomnika 
różni się od wydrukowanego. 
Różnica jest wprawdzie niewiel
ka, ale istotna i na pewno nie 
wynikła ze zwykłej pomyłki. Otóż 
w wydaniu Morawskiego czyta
my o zdobytych na Moskwie tro
feach, natomiast na pomniku o 
trofeach zdobytych na wrogu; 
konkret zastąpiony został ogólni
kiem. Skąd ta zmiana? Tekst z 
wydania Morawskiego uznajemy 
za autorski tekst pierwotny. Naj
prawdopodobniej powstał on w 
1517 r., kiedy Zygmunt powracał

do Krakowa z niezbyt fortunnej 
zresztą wyprawy moskiewskiej 
(nieudany atak Ostrogskiego na 
Opoczkę), aby wkrótce (kwie
cień 1518 r.) poślubić Bonę. 
Krzycki towarzyszy! mu jako sek
retarz. W czasie postoju w 
miejscu narodzin króla poeta na
pisać miał (według Morawskie
go) Epitalamium na wesele 
Zygmunta i Bony. Być może więc 
równocześnie powstał nasz epi
gramat. Wydaje się, że przywołu
je on w chwili niepowodzenia 
pamięć świetnego zwycięstwa 
pod Orszą (1514), nie znając je
szcze przykrych doświadczeń 
Sokala (1519). Gdyby dano go 
wyryć zaraz po tym jak powstał, 
wkrótce, wobec faktu prowadze
nia przez Zygmunta kolejnych 
wojen, straciłby pełnię history
cznego wyrazu. Dokonana przez 
autora lub fundatora (a może au- 
tora-fundatora) zamiana słów 
„na Moskwie" na „na wrogu" 
pozwoliła zwiększyć wymowę 
tekstu, z możliwością odniesienia 
go do wielu późniejszych wyda
rzeń. A zatem okresem, w którym 
powstały obie opisywane tablice, 
byłaby druga ćwierć XVI w.
Na tablicy po stronie południo
wej, wykonanej znacznie mniej 
starannie niż poprzednio opi
sane, znajduje się wizerunek kró
la adorującego Ukrzyżowanego 
Chrystusa. Odziany w zbroję 
Zygmunt złożywszy dłonie klęczy 
na poduszce, a przed nim spo
czywają odłożone na czas mod
litwy: miecz i berło-laska, zakoń
czona kwiatonem lilii. Na jego 
głowie widzimy koronę zwień
czoną znakiem imitującym krzyż, 
a zatem koronę typu zamknięte
go. Jak wiadomo, w średniowie
czu przysługiwała ona tylko ce
sarzowi, jako symbol jego sup
remacji nad innymi władcami. W 
Polsce korona zamknięta pojawi
ła się po raz pierwszy na pieczę
ciach Jana Olbrachta. To jednak 
Zygmunt był pierwszym władcą 
Polski, który w pełni wyzyskał jej 
symbolikę, pragnąc wyraźnie za
znaczyć, że pozycja jego 

państw i jego własne dostojeń
stwo równe jest cesarskiemu. 
Umieszczenie na wizerunku ko
rony zamkniętej zgodne było z 
oficjalną ideologią państwową 
według popularnego wówczas 
sformułowania: „w swoim króle
stwie król jest cesarzem”. Jed
nak w sprzeczności z ówczesną 
konwencją przedstawiania wład
cy jest to, że korona znajduje się 
na jego głowie i że Zygmunt nie 
zdjął jej przed Ukrzyżowanym. 
Chyba na żadnym z wizerunków 
tego króla (tak znanego z okazy
wania wielkiej pobożności) nie 
napotykamy aktu takiej, po
wiedzmy, nieskromności. Wręcz 
przeciwnie — widzimy skruchę i 
hołd, kiedy przed Najwyższym 
Majestatem korona zdjęta z gło
wy spoczywa na ziemi obok ber
ła. Tutaj natomiast najwyraźniej 
chciano podkreślić jej ogromne 
znaczenie jako daru Boga. Wy
jaśnia nam to komentarz poetycki 
i ideologiczny zarazem, którym 
opatrzono wizerunek. Jest nim 
cytat z początkowych wersów 
psalmu XX (21) umieszczony po 
prawej stronie krzyża: „Bo go 
(tzn. króla) uprzedziłeś błogosła
wieństwami stodkości, włożyłeś 
na głowę jego koronę z kamienia 
drogiego". W dawnych wyda
niach psalm ten nosi tytuł: 
Dziękczynienie po zwyciężeniu 
wrogów, w nowszych Dziękczy
nienie po zwycięstwie króla. I tu
taj uwaga: należy koniecznie za
poznać się z całym tekstem 
psalmu, który nie mógł in extenso 
znaleźć się na tablicy po prostu z 
braku miejsca. Przekonany je
stem bowiem, że intencją osoby, 
która go wybrała, było zwrócenie 
uwagi na cały ten tekst. W jakże 
szerokim kontekście politycznym 
i historycznym można było go 
osadzać, odnosząc poszczegól
ne zwroty i wyrażenia do kon
kretnych przeszłych, bieżących i 
mających dopiero nastąpić wy
darzeń. Czy np. groźby skiero
wane do wrogów miałyby tyczyć 
się tylko tych atakujących z ze
wnątrz? Tak trafny dobór tekstu, 
przy możliwej wielości jego in
terpretacji, zaistnieć mógł dzięki 
powszechnej wówczas (oczy
wiście wśród wykształconej elity) 
wysokiej kulturze biblijnej, nie 
mówiąc już w ogóle o bardzo re
ligijnej mentalności ówczesnych 
ludzi. Prócz poetycko-ideologi- 
cznego komentarza przedsta
wienie opatrzone jest także notą 
informacyjno-historyczną. Poda- 
je ona najpierw powód wysta
wienia pomnika: „Narodziny 
Zygmunta I króla Polski” (tak 
tłumaczę wykute błędnie „Fłegni 
Polone" zamiast „Fłegis Poloniae"), 
a następnie datę zdarzenia, 
błędną zresztą co do roku: „Uro
dzony dnia 1 I 1464 r." (zamiast 
1467).
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Na tablicy po stronie północnej 
widać postać stojącej na pół
księżycu Marii. Na prawym ręku 
trzyma ona Dzieciątko. Wizeru
nek umieszczono niesymetry
cznie, na prawo od osi tablicy. Po 
jego bokach wykuto cytat z hy
mnu św. Andrzeja Kreteńskiego 
(VII/VIII w.). Tekst wykuto oczy
wiście ze skrótami i na tyle nie
dbale, że zrazu trudno go odczy
tać. Po polsku może on brzmieć 
następująco: „Świętego Andrzeja 
Kreteńskiego (słowa). Zaiste 
błogosławiony owoc żywota 
twego, w którym błogosławione 
są wszystkie narody. Z jego obfi
tości ty także wziąłeś (-łaś) jak 
inni, acz inaczej niż inni. Błogos
ławiony w mądrości, błogosła
wiony w rozwadze, błogosławio
ny w dostojeństwie". Jest to więc 
hymn na cześć Jezusa i Jego 
Rodzicielki. Sądzę, że dobór tek
stu znów nie jest przypadkowy, 
bowiem równie dobrze może się 
on odnosić do Zygmunta i jego 
własnej matki — Elżbiety Raku-

szanki. Królowa Elżbieta zmarła 
w 1505 r., na rok przed elekcją 
syna.
Być może zatem powstanie tablic 
z wizerunkami łączyć należy z 
tymi dwoma wydarzeniami, przy 
czym tablice te wydają się być 
znacznie późniejsze.
Kto ufundował pomnik — nie 
wiemy. Możemy jedynie powie
dzieć coś o osobie, która wybrała 
teksty na inskrypcje. Ich charak
ter, a także trafność samego wy
boru wskazują na duchownego 
oczytanego nie tylko w Biblii, ale i 
w literaturze kościelnej. Epigra
mat Krzyckiego mógł być napi
sany z myślą o wykuciu go w 
kamieniu i znaleźć się na pomni
ku z inicjatywy samego autora 
lub kogoś z najbliższych mu krę
gów dworskich, z drobną lecz 
istotną poprawką. Wszystkie wy
sunięte hipotezy mają zachęcić 
do wszczęcia dyskusji.

Marek Janicki

Pomnik w Chełmie
Wtłoczony między nagrobki prawos
ławnej części cmentarza parafialnego 
przy ul. Lwowskiej w Chełmie stoi 
niewielki (1,5 m wysokości) obelisk. 
Postawiony został z cegieł i ma tabli
cę z piaskowca z wyrytym na niej ro
syjskim napisem poświęconym żoł
nierzom poległym w wojnie światowej 
z lat 1914—1918 Według tego napisu 
fundatorami pomnika byli w 1936 r. 
prawosławni mieszkańcy Chełma.
Jest to jedyny w województwie 
chełmskim pomnik wyrażający taką 
intencję, jeśli nie liczyć ginących 
cmentarzy wojennych. Jego wysta
wienie było przejawem działalności 
społecznej grupy Rosjan pozostałych 
w Chełmie po wielkiej ewakuacji z la
ta 1915 r„ kiedy armia carska opusz
czała Królestwo Polskie pod naporem 
wojsk kajzerowskich i cesarsko-kró
lewskich. Natomiast zastanawia data 
ufundowania pomnika — kwerenda 
prasy rosyjskiej mniejszości naro
dowej w międzywojennej Polsce 
wskazuje, że chełmski obelisk był og
niwem znacznie szerszego działania 
porewolucyjnej rosyjskiej emigracji z 
centrum we Francji.
Na froncie francusko-niemieckim na 
mocy międzypaństwowej umowy z 
Rosją walczyły brygady rosyjskich 
piechurów. Przybywali oni od kwietnia 
1916 r. przez Marsylię i Brest. Później 
kierowano ich także na front mace
doński koło Salonik. Największy 
cmentarz, gdzie chowano poległych 
we Francji znajduje się w Saint-Hila- 
ire-Le Grand w pobliżu Reims. Zwią
zek rosyjskich kombatantów we 
Francji za pieniądze zebrane ze skła
dek wykupił w pobliżu cmentarza ka
wałek ziemi i rozpoczął starania o wy
budowanie cerkwi-pomnika. 19 kwiet
nia 1936 r. zakładano kamień węgiel
ny i święcono częściowo już wznie
sione mury świątyni. Ceremonii tej 
dokonywał metropolita rosyjskiej 
cerkwi prawosławnej w zachodniej 
Europie Eulogiusz, który w latach 
1897—1914 był ściśle związany z 
Chełmem jako rektor tutejszego se-

(fot. Andrzej Piwowarczyk)

minarium prawosławnego, w końcu 
jako biskup diecezji chełmsko-lubel- 
skiej i główny orędownik osobnej gu
berni chełmskiej. Skromny chełmski 
obelisk stoi w bezpośrednim są
siedztwie rodzinnego grobu Michaiła 
Iwanowicza Bułgakowa. wykładowcy 
w seminarium chełmskim w czasach 
Eulogiusza. Pozostał on w Chełmie 
czy też wrócił do miasta, które uważał 
za rodzinne, i aż do śmierci w styczniu 
1937 r. był w nim jednym z najbardziej 
wpływowych członków społeczności 
rosyjskiej grupującej się w parafii 
prawosławnej, która ufundowała obe
lisk na cmentarzu.
Francuski komitet budowy pomnika- 
-cerkwi, którego Eulogiusz był jednym 
z głównych członków, zwracał się do 
„wszystkich rosyjskich ludzi”, min 
przez prasę w Polsce, o dalszą zbiór
kę pieniędzy na dokończenie świąty
ni. Trudno nie dopatrzeć się związku 
między tą ideą, apelem, osobami Eu-

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 15 000 zł. Wpłata na minimum trzy nu
mery dokonana 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.47 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok.18, tel. 
27-00-38), w Firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz w księgarniach war
szawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 a, I p.), 
„Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 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 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 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 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiecko- 
-Zamek
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
SOBÓTKA: Ślężańskie, ul. Św. Jakuba 18 
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalrie, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GORY: 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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logiusza i Bulgakowa, a myślą o 
osobnym upamiętnieniu żołnierzy w 
Chełmie. Warszawski tygodnik pra
wosławny „Słowo" w lipcu 1936 r. do
niósł o podobnym pomniku wśród 
mogił żołnierzy rosyjskich na cmenta
rzu ewangelickim w Gnieźnie. Inicja
torką i główną fundatorką była tamtej
sza lekarka p. Radzymińska, korzysta
jąca z pomocy finansowej wojewódz
kiego komitetu obrony grobów boha
terów wojny. Zasadne jest więc pyta
nie, czy w Polsce powstały tylko dwa 
takie pomniki? „Słowo" w sierpniu te
go roku, a więc w rocznicę wybuchu 
wojny, informowało o uroczystej pa- 
nichidzie (nabożeństwie za zmarłych) 
w intencji żołnierzy prawosławnych 
poległych w czasie Wielkiej Wojny, 
odprawionej na warszawskich Po

wązkach. W nurcie tych zdarzeń było 
również ufundowanie i odsłonięcie 
— także w 1936 r. — pomnika prawo
sławnych żołnierzy poległych na Bał
kanach, pochowanych na rosyjskim 
cmentarzu w Belgradzie.
Obelisk chełmski jest własnością pa
rafii prawosławnej, wystawiono go na 
jednym z możliwych dla niego miejsc. 
Teraz, przeszło pięćdziesiąt lat od je
go powstania, mówi tylko o intencji 
westchnienia za poległych w pier
wszej Wielkiej Wojnie Białych Ludzi, 
której okrągła rocznica wypada za 
rok. Jest to między Wieprzem a Bu
giem jedyny taki obiekt i na pewno je
den z nielicznych w Polsce.

Andrzej Piwowarczyk

Spotkanie z książką

Przygoda z Łodzią
Co składa się na dobry przewodnik? Wyczerpujące, choć skrócone wiadomości 
o danej miejscowości, podobne informacje o godnych zwiedzenia zabytkach, 
ich fotografie, mapka lub plan. Okazuje się, że przewodnik może być jeszcze 
lepszy — taki ukazał się o Łodzi, wydał go Zarząd Miasta, a napisało dwóch pra
cowników Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej: Jan Salm i 
Jacek Wesołowski. Profesja autorów zadecydowała, że otrzymaliśmy małe 
(60 stron tekstu), popularne arcydziełko zabytkoznawcze. Autorzy, oprócz opisu po
szczególnych obiektów, najważniejsze z nich przedstawiają na rysunkach foto
grametrycznych (odwzorowanie fasad!) oraz na planach płaskich lub aksono- 
metrycznych. Dzięki temu czytelnik poznaje każdy detal oglądanego pałacu lub 
kamienicy. Niezwykle dokładnie przedstawiona jest główna ulica miasta — 
Piotrkowska z bogatą historią i precyzyjnymi planikami jej odcinków. Oprócz niej 
w przewodniku pojawiają się dawne fabryki, np. Poznańskiego i osiedla robotni
cze, np. Księży Młyn. Wędrujemy więc przez Łódź i dzięki autorom wędrówka 
ta staje się po prostu krajoznawczą przygodą w klimacie XIX w., bowiem „niezu
pełnie uleciał stąd duch burzliwej przeszłości, zaklęty w murach" — jak zapew
niają nas we wstępie autorzy. Dodajmy, że przewodnik uzupełniony jest planami 
Łodzi ukazującymi jej rozwój oraz kilkudziesięcioma kolorowymi fotografiami o 
wysokim poziomie artystycznym. (as)

Kolejne premie 
dla prenumeratorów
Publikujemy ostatnią część listy nagrodzonych prenumerato
rów, którzy zamówili „Spotkania z Zabytkami” na caty 1993 r.
• Trzecią premię w wysokości 3 000 000 zł otrzymuje Ze
spół Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego w Gostyniu 
Poznańskim.
• Nagrody książkowe wylosowali: Barbara Skarżyńska ze 
Starego Bojanowa, Tadeusz Jarosz z Sędziszowa, Marian 
Pawlak z Hrubieszowa, Aleksander Gaweł z Kluczborka. Ma
ria Atys z Łomianek, Ksawery M. Szlenkier z Radachówka, 
Zofia Gzik z Radomska, Jerzy Pawlikowski z Otwocka, 
Magdalena Faber z Żywca, Tomasz Simiński z Grudziądza, 
Beata Fąfera z Zawiercia, Paweł Wira z Chełma Zygmunt 
Styś z Gliwic Barbara Rebelka z Koszalina Józef Kędzier
ski z Bydgoszczy, Henryk Krzyżan z Poznania, Józef Adam
czyk z Gdańska, Lech Stasiak z Zielonej Góry, Szczepan 
Komoński z Rzeszowa, Andrzej Barczewski z Łodzi, Zbig
niew Prus-Niewiadomski z Warszawy oraz:
Mateusz Kapusta Janusz Zakrzewski Marek Kraśny z 
Wrocławia, Adam Barański, Anna Chmura i Krzysztof Tu- 
nia z Krakowa, wojewódzkie biblioteki publiczne w Olszty
nie i Opolu, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, 
Huta Batory w Chorzowie, Regionalna Pracownia Krajo
znawcza PTTK w Katowicach, Urząd Miejski w Kaliszu, 
urzędy wojewódzkie w Katowicach i Siedlcach Wojewódz
kie Biuro Urbanistyki i Architektury w Pile, Wydawnictwo 
Naukowe PWN w Warszawie, Bydgoski Dom Aukcyjny 
placówki Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Kosza
linie, Legnicy, Białymstoku i Poznaniu, muzea — Poczty i Te
lekomunikacji we Wrocławiu, Pomorza Środkowego w 
Słupsku, Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Historyczne 
m. Krakowa. Regionalne w Radomsku i Muzeum w Chrza
nowie, komendy wojewódzkie Policji w Białej Podlaskiej, 
Gdańsku, Krakowie, Krośnie, Opolu i Siedlcach, Biblioteka 
Narodowa w Warszawie.
Wszystkie nagrody ufundowane przez naszego wydawcę — 
Firmę AMOS, przesłane zostały pocztą.

Pokwitowanie dla poczty

słownie z
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' imię------------------------------------------------------
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adres
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I AMDS Warszawa
ul. Szenwalda 1
PKO VIII O/W-wa

J 1586-77578-136
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| ......................................
podpis przyjmującego
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Chirurgii Drzew
M. Kubacki, K. Zbroński 

90-369 Łódź
ul. Piotrkowska 204/210 

m 175
zrzeszony

w Polskim Towarzystwie 
Chirurgii Drzew 

wykonuje:
< wszelkie prace przy drze

wach — pomnikach przyro
dy

1 prace przy drzewostanach w 
ramach zabytkowych zało
żeń ogrodowych

« prace przy zieleni parkowej, 
osiedlowej, przydrożnej, 
cmentarnej

« ścinanie drzew w trudnych 
warunkach

< doradztwo techniczne w za
kresie pielęgnacji i leczenia 
drzew ozdobnych (opinie, 
ekspertyzy, projekty, nadzo
ry prac)

ZAKŁAD 
TECHNICZNEJ 

OCHRONY 
MIENIA

PROMIRO - electronics
05-410 Józefów 

ul. Sikorskiego 15 
tel. Warszawa 10-40-104-18 

wew. 374
fax Warszawa 33-90-03

• PROJEKTY I MONTAŻ 
ELEKTRONICZNYCH 
SYSTEMÓW WŁAMA
NIA I NAPADU

• MODERNIZACJE I 
KONSERWACJA

• BEZPŁATNE WERY
FIKACJE I OCENA 
STANU TECHNICZ
NEGO ISTNIEJĄCYCH 
SYSTEMÓW ALAR
MOWYCH W RÓŻ
NYCH OBIEKTACH

• UPRAWNIENIA BRAN
ŻOWE I KONCESJA 
MSW

WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44

05-800 Pruszków

Tanie, rzetelne reklamy
— w „Spotkaniach z Zabytkami”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiec
ka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu 
zamówienia przez redakcję należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01—506 War
szawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, 
nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy:

— cała kolumna wewnętrzna — 8 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 4 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 000 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 000 000 zł
— 1/16 kolumny wewnętrznej — 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) — re

klamy 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 

opiekunów, muzeów — 2000 zł za jedno słowo, 3000 zł 
za jedno 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!

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
Rodzaj zobowiązania 

za okres 19 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  

za okres  19

I
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

......................................... I
za okres  19 |

I
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SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI

IBLIOTEKA Q
Popularnonaukowa

Ruszyła „Biblioteka Popularnonaukowa „Spotkań z Zabytkami«”! Jak do
tąd, ukazał się w jej ramach jeden tom: Mały słownik ochrony zabytków 
Mieczysława Kurzątkowskiego (w 1989 r.). Obecnie redakcja przygotowuje 
do druku tom drugi — książkę o śladach, które zostawili po sobie nasi 
przodkowie, o najciekawszych odkryciach w różnych częściach świata, 
przede wszystkim na naszych ziemiach, o zmieniających się warunkach by
towania w ciągu 500 tysięcy lat; wszystko to można będzie także zobaczyć 
na licznych ilustracjach. Autor książki 500 tysięcy najtrudniejszych lat — 
Michał Kobusiewicz — podjął też próbę rekonstrukcji ówczesnego niezwy
kle trudnego życia.
Oto fragment książki:,/../ Polowano zarówno dla zdobycia pożywienia, jak 
i dla skór, zębów, rogów i poroży, wnętrzności, ścięgien, tłuszczu, nawet 
pęcherzy zwierzęcych. Zjadano mięso, wydobywano szpik z kości, a zawar
tość żołądków zwierząt trawożernych dostarczała witamin koniecznych 
podczas długich zim, kiedy ustawała wszelka wegetacja. Bardzo ważnym 
surowcem były skóry. Za pomocą kościanych igieł szyto z nich ubrania, zaś 
futra służyły do moszczenia posłań i chroniły przed przejmującym zimnem. 
Gorzej wyprawione skóry odpowiednio zszywano i zawieszano w wejściach 
jaskiń, chroniąc ich wnętrze od podmuchów zimnego wiatru. Trudno 
oprzeć się uczuciu wzruszenia i jakiejś więzi z owymi ludźmi, gdy oglądamy 
w występach skalnych przy wejściu do jaskini wydrążone kamiennym na
rzędziem otwory, służące do umocowywania skórzanych kurtyn. Po zasło
nach nie pozostało oczywiście śladu, zniknęli także ludzie, których chroniły 
i jedynie otwory w kamieniu gotowe są w każdej chwili do podjęcia swych 
funkcji sprzed kilkunastu tysięcy lat (...)”.

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” już zbiera zamówienia 
na książkę 500 tysięcy najtrudniejszych lat!!!



Zwyczajne miasteczko
Na s. 25 przedstawiliśmy „zwyczajną” wieś w woj. ciechanowskim, tu pokazujemy „zwyczajne” 
miasteczko koło Rzeszowa. Takich zwyczajnych wsi i miasteczek jest w naszym kraju bardzo du
żo — najczęściej z zabytkową zabudową, często pięknie wkomponowane w krajobraz, zawsze z 
bogatą historią i przynajmniej kilkoma zapaleńcami zbierającymi okruchy przeszłości. Oto Gło
gów Małopolski — 3,5 tysiąca mieszkańców, założony w 1570 r. przez Krzysztofa Głowę pod na
zwą Głowów, prawa miejskie otrzymał w 1578 r., w XVII w. został otoczony murami, bramami i 
basztami. Do naszych czasów w miasteczku dotrwały m.in.: zabudowa rynku (1) i uliczek (2) z 
końca ubiegłego wieku, ratusz (3) z połowy XVIII w. (narożniki wieży — to kominy!), figura Matki 
Boskiej z XVIII w. (4) i kościół zbudowany w 1831 r. (5).

(zdjęcia: Marek Hal lada)


