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Małżonkowie wracają ze świątecznych zakupów. Są 
tu zabawki dla dziecka, zapakowane — być może 
dla siebie — prezenty i oczywiście choinka. Aby 
bardziej przybliżyć świąteczny nastrój, fotograf za
montował w rogu scenę, którą można zatytułować 
„przy choince”. Pocztówka pochodzi z pierwszych 
lat naszego wieku i jest już zniszczona. Zapraszamy 
w świat „obrazków na pocztówkach” na s. 30 i ostat
niej stronie okładki.
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KOMENTARZ

Od redakcji
W styczniu 1994 r. rozpoczniemy osie
mnasty rok wydawania naszego pisma. 
Jednocześnie wchodzimy w ósmą dzie
siątkę kolejnej numeracji. Podajemy to 
gwoli przypomnienia.

Życzenia świąteczne i noworoczne dla 
naszych Czytelników rozmieszczone są 
na pierwszej i ostatniej stronie okładki 
na pokazanych tam starych pocztów
kach; o nich także traktują artykuły na 
ss. 30 i 32. Ostatni tegoroczny numer 
przede wszystkim zawiera artykuły „do 
poczytania”, choć nie brak w nim tema
tów poważniejszych np. o sztuce i polity
ce (zob. Komentarz oraz ss. 7 i 34), do
mach przysłupowych (s. 11) oraz o sece
sji w Bydgoszczy (s. 26) i Bielsku-Białej 
(s. 28); na s. 45 publikujemy trzecią ZA
GADKĘ ZA MILION. Jesteśmy przeko
nani, że w tym numerze każdy Czytelnik 
znajdzie coś dla siebie!

Od pierwszego numeru 1994 r. cena jed
nego egzemplarza „Spotkań z Zabytka
mi” wzrasta do 17 tysięcy zł. Nie musimy 
chyba tłumaczyć naszym Czytelnikom 
powodu tej podwyżki — wystarczy wyjść 
po zakupy, aby zorientować się, jak 
wszystko bardzo podrożało. Możemy 
tylko obiecać, że w roku przyszłym po
staramy się, aby każdy numer pisma był 
lepszy i bardziej interesujący od po
przedniego. Zdajemy sobie sprawę, że 
jest to skromna rekompensata za ko
nieczną podwyżkę ceny!

W październikowej ZAGADCE ZA 
MILION nagrodę wylosował p. Józef 
ŚCIBIOR ze Świdnicy. Gratulujemy! 
Zamieszczony rysunek przedstawiał 
zamek w Kamieńcu Ząbkowickim, pro
jektował go Karol Fryderyk Schinkel 
(1781—1841), a całkowicie wybudowany 
został w 1873 r.

Dwoje autorów, niezależnie od siebie, pisze w 
tym numerze o potrzebie ochrony pomników po
stawionych w czasach PRL. W „Spotkaniach z 
Zabytkami” ukazały się już publikacje biorące 
w obronę: zabudowę Nowej Huty, warszawski 
pl. Konstytucji oraz Pałac Kultury i Nauki, 
kiedy pojawiły się głosy o konieczności jego ro
zebrania; w artykułach chodziło przede wszyst
kim o zwrócenie uwagi na już zabytkowy cha
rakter tych obiektów. Oczywiście zupełnie inna 
jest skala pomników i obiektów kubaturowych. 
Pomniki lub rzeźby traktujemy bowiem jako 
tzw. zabytki ruchome, z racji czego są one bar
dziej narażone na zniszczenie. W naszym kraju 
większość pomników „ bohaterów” minionej epo
ki po prostu została zlikwidowana na fali entuz
jazmu z odzyskanej wolności. Jak zwykle za
brakło u nas kogoś, kto pomyślałby racjonalnie i 
ekonomicznie: skoro niechciane np. w starożyt
ności rzeźby czy pomniki stanowią dziś nieby
wałą atrakcję i przynoszą wymierne korzyści, 
to po co niszczyć nawet najbardziej znienawi
dzone dzieła, skoro można na nich dobrze zara
biać każdego dnia, a nie tylko sporadycznie, jak 
w wypadku sprzedanego do Szwecji nowohuc
kiego pomnika Lenina?

Taki człowiek znalazł się natomiast na Węgrzech, 
gdzie fachowcy z Budapest Gallery pieczołowi
cie demontowali budapesztańskie pomniki socja
listyczne, aby zwieźć je w wyznaczone miejsce. 
Znajduje się ono przy jednej z głównych dróg 
wylotowych z Budapesztu, ma 2,5 tysiąca me
trów kwadratowych powierzchni i stanowi 
park-muzeum. Stoją tu wśród drzew pomniki 
bojowników o wolność, wodzów rewolucji, boha
terów Armii Czerwonej. Wszystko to można 
obejrzeć za 1 dolara, zaś frekwencja dopisuje.

Węgrzy są praktyczni, zarabiają więc co
dziennie. Jeszcze nie jest za późno, aby pójść w 
ich ślady i — ściągając tego rodzaju obiekty z 
całego kraju, także z Kozłówki — stworzyć w 
pobliżu Warszawy podobne „muzeum zmęczo
nych bohaterów”, czy jak chce autor pierwszego 
z zamieszczonych w tym numerze artykułów — 
„galerię osobliwości historii”.
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Anna Sieradzka

Art Deco
„Praca najwyższa, najświętsza — 

To wielkie i małe wnętrza!
(...) 

Dopóki ja tu mam władzę 
W tym duchu Szkołę prowadzę. 

Meblarstwo 
A nie malarstwo!

I przyjdzie czas niedługi, 
Wyrzucę wszystkie stalugi.

A zamiast nagiej kobiety 
Każę malować tapety!”

— śpiewała w studenckiej szopce z 1923 r. 
kukiełka Józefa Czajkowskiego, wówczas 

już profesora Warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych, wcześniej — członka 

Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana 
i „Warsztatów Krakowskich”, później — 

od 1926 r. działacza warszawskiej 
spółdzielni „Ład”.

W
 żartobliwym kuplecie zawarte były 

słowa prawdy. Zarówno Czajkowski, 
jak i inni twórcy polskiego Art Deco 
propagowali nowy styl nie tylko w 

jednostkowych dziełach artystycznych, ale starali się 
tworzyć wzory dla przedmiotów użytkowych i deko
racyjnych, produkowanych przez rzemieślników i 
zakłady przemysłowe oraz przygotowywali do roli 
„desingerów” uczniów szkół artystycznych. Pragnęli, 
by estetyka Art Deco rozpowszechniała się dzięki 
szerokiemu asortymentowi tańszych wyrobów, do
stępnych i możliwych do zaakceptowania przez ma
sowego odbiorcę. Koncepcji tej sprzyjały założenia 
ideowe i cechy formalne polskiego Art Deco. Był to 
styl inspirujący się rodzimą sztuką ludową i trady
cjami kultury szlacheckiej, a jednocześnie adaptujący 
najnowsze tendencje ówczesnej europejskiej sztuki 
dekoracyjnej: uproszczenie linii i geometryzację bry
ły, rytmiczność i symetrię, kontrastowość kolorów, 
podporządkowanie formy właściwościom tworzywa i 
funkcji przedmiotów. Toteż przejawił się on, z róż
nym nasileniem i artystycznym skutkiem, we 
wszystkich dziedzinach sztuki powstającej w II Rze
czypospolitej. Pozostawił po sobie kilka wybitnych 
realizacji architektonicznych, zaznaczył swą obec
ność w rzeźbie i płaskorzeźbie, malarstwie ściennym 
i sztalugowym, zdominował grafikę artystyczną.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, stylistyka 
Art Deco najczęściej i najpowszechniej obejmowała 
jednak sztukę i produkcję użytkową. Było to zresztą 
zgodne z intencjami twórców tego kierunku, pragną
cych uczynić otoczenie człowieka „miłym dla oka”, 
funkcjonalnym, tchnącym klimatem swojskości, a 
jednocześnie pozwalającym mieszkańcom Warszawy 
i Krakowa, Poznania i Gdyni, Lwowa i Wilna czuć 
się Europejczykami.
Najwcześniej propagowano nowy styl we wnętrzach 
mieszkalnych. Podstawowe elementy ich wystroju — 
meble — ewoluowały od form zmodernizowanego 
biedermeieru (wspomniane niedawno na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” projekty „dworkowych” 
sprzętów Józefa Czajkowskiego), przez skrajnie 
zgeometryzowane, ciężkie meble o ludowej prowe
niencji (wytwarzane w „Warsztatach Krakowskich” 
według pomysłów Wojciecha Jastrzębowskiego, Ka
rola Homolacsa czy Karola Stryjeńskiego), po pro
dukcję „Ładu” z końca lat dwudziestych i trzydzie
stych, której lżejsze, praktyczniejsze formy, eleganc
kie proporcje i umiarkowana dekoracyjność bardziej 
odpowiadały „nowoczesnemu” charakterowi miej
skich mieszkań (m.in. meble Czesława Knothego, 
Mariana Sigmunda, Haliny Karpińskiej). Były to 
obiekty wytwarzane ręcznie w warsztatach rzemieśl
niczych, w pojedynczych egzemplarzach — stąd ich 
stosunkowo wysoka cena, a w rezultacie nikła obec
ność w ówczesnych polskich domach. Próbująca 
uchwycić cechy nowego stylu produkcja fabryczna 
czyniła to zazwyczaj dość dyletancko i powierzchow
nie, czego przykładem mogą być meble z poznań
skich zakładów Józefa Sroczyńskiego, łączące roz-
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1 Meble z fabryki Józefa Sroczyń
skiego w Poznaniu, 1929
2. Bogdan Treter, Kilim, 1928—1929
3. Tkanina batikowana wykonana w 
„Warsztatach Krakowskich , ok 
1924-1925

1

maite odmiany Art Deco z tradycyjnymi wzorami 
„mieszczańskimi”.
Znacznie silniej i trwalej zaznaczyło Art Deco swą 
obecność w tkaninach dekoracyjnych. Niemałą rolę 
odegrał tu żywy w Polsce zwyczaj ozdabiania wnętrz 
tego typu wyrobami: wieszania na ścianach kilimów, 
narzucania na sprzęty kobierców, przykrywania pod
łóg dywanami. Odwołali się doń twórcy Art Deco, 
nawiązujący również we wzorach, kolorystyce, su
rowcach i sposobach wykonania do dawnego tkactwa 
polskiego, zwłaszcza ludowego. W wielu spółdziel
niach i prywatnych warsztatach powstawały kilimy 
według projektów Bogdana Tretera, Wojciecha Ja
strzębowskiego, Józefa Czajkowskiego, Wandy Kos-

seckiej, które stonowanymi barwami, rytmicznym i 
symetrycznym układem zgeometryzowanych moty
wów znakomicie wyrażały dekoracyjność, podpo
rządkowaną funkcji i materiałowi. W latach trzydzie
stych przodujący w wyrobie tkanin dekoracyjnych 
„Ład” rozszerzył ich asortyment o figuralne gobeliny 
oraz tańsze, a tym samym bardziej dostępne tkaniny 
żakardowe, również pokryte typowymi dla Art Deco 
geometrycznymi wzorami. Popularne stały się też 
kraciaste i pasiaste samodziały wileńskie. Toteż w 
ówczesnych mieszkaniach czy gabinetach urzędni
ków państwowych często spotykało się na ścianach 
kilimy w romby lub drzewka, żakardowe portiery w 
drzwiach, samodziałowe narzuty i obicia na meblach. 
Innym rodzajem tkanin, które zdobyły w Polsce dużą 
popularność dzięki twórcom spod znaku Art Deco, 
były batiki. Sposób zdobienia materiałów lnianych, 
bawełnianych i jedwabnych, polegający na rysowa
niu wzoru woskiem i zanurzaniu tkaniny w gorącej 
kąpieli barwiącej, wprowadzili w „Warsztatach Kra
kowskich” jeszcze przed pierwszą wojną światową 
Antoni Buszek i Konrad Lorenz. Pod ich nadzorem 
artystki-amatorki tworzyły tkaniny do obijania ścian, 
szale, chustki, serwety, poduszki, pokryte gęstym or
namentem roślinno-geometrycznym rodem z pod
krakowskich haftów, malowanek i wycinanek. Batiki 
stały się bardzo modne w latach wojny i w okresie 
dwudziestolecia — uczono tej techniki w szkołach ar
tystycznych, a wśród pań do dobrego tonu należała 
umiejętność własnoręcznego batikowania materiałów 
na wieczorowe suknie i dodatków do strojów. Było to 
zgodne z wymogami ówczesnej damskiej mody, lan
sującej tkaniny odzieżowe w wyraźne wzory geome
tryczne czy uproszczone ornamenty kwiatowe.
W nadążającym za duchem czasu wnętrzu mieszkal
nym z okresu II Rzeczypospolitej nie brakowało 
również innych przedmiotów w stylu Art Decó. W
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warszawskim sklepie „Ładu”, mieszczącym się w 
Hotelu Europejskim, można było nabywać ceramikę 
artystyczną autorstwa uczniów Karola Tichego ze 
Szkoły Sztuk Pięknych — ascetycznie skromną w 
formie, której dekoracyjny walor nadawały wyłącznie 
lśniące polewy o szlachetnych barwach. Masowej 
klienteli bardziej odpowiadały jednak figurki zwie
rząt, postacie w ludowych strojach czy modnych 
dam, wytwarzane w Pacykowie koło Stanisławowa 
według projektów lwowskich artystów (Antoniego 
Popiela, Józefa Chmielińskiego czy Luny Drexle- 
równy) oraz wyroby pochodzące z fabryki porcelany 
w Ćmielowie. Wytwórnia ta starała się zaspokoić 
różnorodne gusty odbiorców. Oferowała zatem fol
klorystyczne figurki Bogumiła Marcinka, Józefa 
Szewczyka czy Wincentego Potackiego, nawiązała 

współpracę ze znanym artystą-ceramikiem Tadeu
szem Szafranem, a także zakupiła od Zofii Stryjeń- 
skiej, nie koronowanej królowej polskiego Art Deco, 
wzory powstałych w 1927 r. „Tańców polskich”, 
umieszczając je na talerzach i dzbankach. Ćmielów 
produkował serwisy stołowe o kubizujących kształ
tach i kontrastowej kolorystyce: „Płaski”, „Kula”, 
„Kaprys”, wykonywane według wzorów z paryskiej 
firmy Bogdana Wendorfa.
Popyt na wyroby z prasowanego i szlifowanego szkła, 
spopularyzowane przez francuskiego projektanta 
Rene Lalique’a, zaspokajały w latach trzydziestych 
huty: „Zawiercie”, „Hortensja”, a przede wszystkim 
„Niemen”. Na polskich stołach pojawiły się deserowe 
talerzyki, salaterki, kieliszki i karafki szlifowane
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8

10. Broszka ..Drzewko z dudkami", proj. Henryk Grunwald, 
lata trzydzieste

10

8. Tadeusz Gronowski, plakat „Targi Wschodnie1924
9. Okładka czasopisma ..Pani", proj. Jerzy Zaruba. 1924

11. Korale z masy plastycznej, wyrób fabryczny (Czechy lub Polska), przełom lat 
dwudziestych i trzydziestych
12. Tabakierka drewniana, inkrustowana szylkretem i kością słoniową (Pol
ska?). druga połowa lat dwudziestych
(zdjęcia: 5 — Zygfryd Ratajczak, 6, 10—12 — Jacek Borowik, reprod.: 1—4, 
7—9 — Jacek Borowik)

„w kant”, toaletki zapełniły się flakonami i puzder
kami z wyciśniętym reliefowym wzorem, a ozdobę 
salonu stanowiły wazony „cicho dmuchane” w wy
pukłe ornamenty kwiatowe czy pokryte „lekkim szli
fem” kłosów lub promieni.
Uzupełnieniem zastawy stołowej z porcelany i szkła 
była metaloplastyka. I w tym wypadku polskie wyt
wórnie zaadaptowały wzory Art Deco w jego upro
szczonej, zgeometryzowanej odmianie. Firma Frage- 
ta proponowała nabywcom komplety sztućców o 
swojsko brzmiących nazwach: „Słowiański”, „Kra
kowski”, „Poznański”, charakteryzujące się skro

mnymi, niemal pozbawionymi dekoracji formami, a 
dla zwolenników awangardy nie brakło ozdobionego 
rombami zestawu „Kubistycznego”. Geometryczne 
kształty miały też metalowe cukiernice, dzbanki, tace 
i popielniczki, wytwarzane w fabryce Norblina i Bra
ci Henneberg przez zasłużonych dla polskiego Art 
Deco artystów: Władysława Skoczylasa, Karola 
Tchorka, Julię Keilową.
Styl Art Deco wywarł również duży wpływ na formy 
sprzętu oświetleniowego. W mieszkaniach, sklepach, 
teatrach i wnętrzach urzędów państwowych pojawiły 
się żyrandole i kinkiety, lampy stojące i wiszące 
o kloszach z grubego szkła, metalowych ramionach 
i podstawach, odznaczające się zrytmizowa- 
nym układem elementów i nader dyskretną ornamen
tyką. Takie wyroby produkowano w Fabryce 
Żyrandoli Elektrycznych A. Marciniaka czy za
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kładach elektrycznych Braci Borkowskich. Bardziej 
tradycyjne, ale także ulegające stylistyce Art Deco 
formy miały żyrandole słynnej brązowniczej firmy 
Braci Łopieńskich, szczególnie chętnie eksponujące 
motyw zgeometryzowanego orła. Z kolei metalopla
styka Henryka Grunwalda, zdobiąca siedziby insty
tucji państwowych zarówno w sprzęcie oświetlenio
wym, jak i w kutych kratach czy balustradach starała 
się godzić reminiscencje ludowego kowalstwa z 
ówczesnymi europejskimi tendencjami dekoracyj
nymi.
W polskim domu odnajdujemy w okresie dwudzie
stolecia jeszcze wiele innych śladów obecności stylu 
Art Deco. Ściany pomieszczeń chętnie pokrywano 
papierowymi tapetami z zakładów Franaszka, projek
towanymi m.in. przez członków „Warsztatów Kra
kowskich”. Na biurkach pojawiały się noże do papie
ru i przybory do pisania o prostych kształtach, lśnią
cych powierzchniach i zygzakowatej ornamentyce. 
W szafach bibliotecznych można było zobaczyć 
książki w oprawach tłoczonych w geometryczno-roś- 
linne wzory bądź pozycje z okładkami i ilustracjami 
autorstwa wiernych stylowi Art Deco twórców: Ed
munda Bartłomiejczyka, Zygmunta Kamińskiego, 
Władysława Skoczylasa. Artystyczna grafika człon
ków „Rytu” — w oryginałach i reprodukcjach — 
stanowiła ozdobę wnętrz. To właśnie dzięki repro
dukcjom prace najbardziej znanych twórców pol
skiego Art Deco (zwłaszcza Zofii Stryjeńskiej) trafia
ły pod strzechy w postaci oprawionych w ramki 
chromolitografń, albumów, kartek pocztowych, dru
ków telegraficznych, znaczków i papeterii.
Popularności Stryjeńskiej dorównywał Tadeusz 
Gronowski. O ile Stryjeńska zaspokajała tradycyjne 
zapotrzebowanie na folklor i swojskość, to Gronow
ski wnosił do polskiego Art Deco powiew wielkiego 
świata. Wzorując się na francuskiej grafice użytko
wej, artysta ten tworzył kompozycje odznaczające się 
harmonijną kolorystyką, eleganckim i wyrafinowa
nym rysunkiem w pracach ilustracyjnych, a syntety
czne, rytmiczne i kontrastowe w plakatach. Znako
mite reklamy „Kakao owsianego Wedla”, „Radionu” 
(który sam pierze!) czy czekoladek Fruzińskiego 
zwracały uwagę przechodniów na słupach ogłoszenio
wych. Okładki i strony magazynów „Pani”, „Teatr i 
Życie Wytworne” zapełniały rysunki mody autor
stwa Gronowskiego, któremu sekundowali w infor
mowaniu czytelniczek o paryskich nowinkach: Irena 
Pokrzywnicka, Stefan Norblin, Jerzy Zaruba. Dzięki 
ich ilustracjom, wiernie przedstawiającym modną li
nię strojów, polskie panie mogły szybko adaptować 
lansowany we Francji styl Art Deco. Od hrabiny po 
urzędniczkę zaczęły więc Polki nosić w połowie lat 
dwudziestych krótkie włosy, głęboko nasunięte na 
czoło kapelusze-kasaki, spłaszczające figurę gładkie 
suknie o przedłużonym stanie oraz dodatki zdobione 
charakterystycznymi dla Art Deco motywami rom
bów, zygzaków, zgeometryzowanych kwiatów.
Szczególnie chętnie przyjęto w Polsce sztuczną biżu
terię w stylu Art Deco, której obficie i... tanio dostar
czały rodzime i zagraniczne wytwórnie. Kupowano 
więc sznury sztucznych pereł i szklanych, kancia
stych koralików, wysadzane sztrasami klipsy, broszki 
i klamry do pasków w kształcie kół i kwadratów czy 
też fontann, koszy kwiatów, zwierząt, formowane z 

masy plastycznej bransoletki, spinki do włosów i du
że, ozdobne guziki. Droższa, ale bardziej swojska by
ła srebrna biżuteria artystyczna — projektowane 
przez Henryka Grunwalda broszki z bohaterami pol
skich bajek (Panem Twardowskim, Janosikiem, Laj
konikiem) czy wisiorki Józefa Fajngolda z romanty
cznymi główkami kobiecymi. Paniom oferowano też 
srebrne lub metalowe puderniczki o skromnym, 
geometrycznym kształcie i ornamencie, a panom po
dobne w formie papierośnice, pudełka na tytoń i ta
bakę, spinki do koszul i krawatów.
Również dzieci znajdowały coś dla siebie wśród wy
robów w stylu Art Deco: w pierwszych latach po 
odzyskaniu niepodległości „Warsztaty Krakowskie” 
tworzyły dla nich „ludowe”, barwnie malowane, 
drewniane zabawki (smoki, koniki, pajace), a w la
tach trzydziestych popularność zdobyły papierowe 
zabawki i ozdoby choinkowe Jana Kurzątkowskiego. 
Wykorzystując właściwą dla papierowego materiału 
ostrość załamań i gładkość płaszczyzn, były jeszcze 
jednym przykładem przenikania form Art Deco do 
niekonwencjonalnego działu plastyki.
Wszyscy stykali się też na co dzień z opakowaniami 
różnych produktów, utrzymanymi w stylu Art Deco. 
Charakterystyczne dlań motywy geometryczne, sty
lizowane wzory roślinne i zwierzęce, sylwetki mod
nych pań bądź rokokowych dam, na przemian z ho
żymi wiejskimi dziewojami, zadzierżystymi Krako
wiakami i zmonumentalizowanymi Góralami, zdobi
ły pudełka z artykułami spożywczymi, kosmetykami, 
przyborami do szycia, papierosami i zapałkami, a 
także okładki płyt gramofonowych, jakże popular
nych w czasach tanga i charlestona.
Dokonując takich i innych zakupów, mieszkańcy II 
Rzeczypospolitej w jeszcze jednej, najpowszechniej
szej formie obcowali z rodzimym Art Deco. W odro
dzonym państwie wprowadzono bowiem do obiegu 
monety i banknoty projektowane przez czołowych 
twórców tego stylu. Biorąc do ręki pieniądze, każdy 
Polak poznawał typowy przykład twórczości Wojcie
cha Jastrzębowskiego — orła o zgeometryzowanym 
rysunku piór (na awersach drobnych monet), jedno z 
najlepszych dzieł Edwarda Wittiga — zwycięską Ni
ke (na rewersie pięciozłotówki), ujęcia charakterysty
czne dla prac Wacława Borowskiego — klasycyzujące 
postacie kobiet z dziećmi (na banknotach o wysokich 
nominałach).
„Jak długo nie ma stylu w życiu, nie ma stylu w sztuce ” 
— stwierdzał w 1925 r. członek „Warsztatów Kra
kowskich”, Karol Homolacs (Modernizm w sztuce i 
rzemiośle w związku z Wystawą Paryską. Sprawoz
danie z książki F.J. Desthieux Qu est-ce que 1’ Art 
Moderne?, Kraków 1925). Czy zatem styl Art Deco 
był obecny w życiu codziennym II Rzeczypospolitej? 
Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzielają zin
tensyfikowane w ostatnich latach badania nad pol
skim Art Deco czy poświęcona temu kierunkowi 
pierwsza w Polsce wystawa, otwarta w maju bieżące
go roku w krakowskim Muzeum Narodowym. Pa
trząc zatem na owe, jeszcze do niedawna pogardzane, 
talerze „ze Stryjeńską”, kuliste cukiernice i popiel
niczki, batikowane w romby poduszki czy usiane 
sztrasami geometryczne broszki, miej my świado
mość, że są to przejawy autentycznej żywotności sty
lu, który wycisnął silne piętno na swojej epoce.

Anna Sieradzka

6



Sztuka i polityka

Marek Konopka

Galeria 
osobliwości 

historii
19 listopada 1989 r. jeszcze pamiętamy: 

w Warszawie, na pl. Dzierżyńskiego runął 
pomnik postawiony w 1951 r. (proj. 

Zbigniew Dunajewski) ku czci słynnego 
rewolucjonisty i twórcy centralnego 

organu bezpieczeństwa, tzw. CZEKA, 
Polaka z pochodzenia, 

Feliksa Dzierżyńskiego.

F
igurę Dzierżyńskiego próbowano zdjąć 
z cokołu za pomocą dźwigu, lecz — jak 
się okazało — wykonana była bardzo • 
niestarannie i rozsypała się w powietrzu. Zgroma
dzeni ludzie nie skąpili szyderstw i okrzyków, 

atmosfera była rewolucyjna i radosna. Likwida
cja pomnika Dzierżyńskiego miała dla Polaków 
wymiar symboliczny, taki sam jak dla Niemców 
obalenie muru berlińskiego.
Inne pomniki związane z władzą i ustrojem so
cjalistycznym opuszczały swoje postumenty po 
cichu i — można rzec — wstydliwie. Nie było 
ich zresztą wiele — na 96 pomników warszaw
skich tylko 11 wiązało się z działaczami robotni
czymi, socjalistycznymi i komunistycznymi. Nie 
były to rzeźby pełne, lecz wielkie popiersia na 
średniej wielkości cokołach ustawianych zazwy
czaj przy fabrykach, których przedstawiane oso
by były patronami. Nie ma już pomników: Wła
dysława Gomułki (proj. Stanisław Lisowski), 
który stał przed FSO na Żeraniu (tutaj Gomułka 
symbolicznie należał do komórki partyjnej), 
Marcelego Nowotki (proj. Gustaw Żemła), 
pierwszego sekretarza partii, zabitego w czasie 
okupacji przez współtowarzyszy, Karola Świer
czewskiego (proj. Gustaw Żemła), generała i 
dowódcy w wojnie hiszpańskiej, Georgi Dymi
trowa, słynnego z procesu o podpalenie Reich
stagu oraz Juliana Marchlewskiego (proj. Zofia 
Wolska-Łodziany), uczestnika rewolucji paź
dziernikowej. Większość tych pomników sta
wiano w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią
tych i prezentują one warsztat rzeźbiarski niewy
sokiego lotu.
Podobne emocje, jak pomnik Dzierżyńskiego 
wzbudzały dwa pomniki Włodzimierza Lenina. 
W przeciwieństwie do Związku Radzieckiego, 
gdzie otaczano go wręcz religijnym kultem i jego 
pomniki stały niemal w każdym mieście, w na
szym kraju Lenin wykorzystywany był przez 
propagandę do szczególnych celów. Jego imię 
nosiły dwa najbardziej reprezentacyjne zakłady 
przemysłowe: stocznia w Gdańsku, gdzie gwoli 
paradoksu narodził się ruch wolnych związków i 
„Solidarność”, oraz huta w Nowej Hucie, gdzie 
z kolei odbywały się największe manifestacje 
przeciw stanowi wojennemu. Właśnie w Nowej 
Hucie w 1963 r. ustawiono pomnik Lenina z 
brązu (proj. Marian Konieczny), będący chyba 
jedną z najlepszych rzeźb socrealizmu w Polsce. 
W latach osiemdziesiątych pomnik próbowano 
kilkakrotnie zniszczyć, mimo starannej ochrony 
był też podpalany. Po 1989 r. chęć zakupu rzeź-
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by zgłosił jeden z włoskich komunistów, w koń
cu jednak kupił ją za 20 tysięcy dolarów obywa
tel Szwecji i ustawił w prywatnym muzeum. 
Drugi pomnik Lenina, przekazany przez ZSRR, 
postawiono w Poroninie w 1950 r. (proj. Szwarc 
z Leningradu), naprzeciw domu, w którym 
urządzono muzeum związane z jego pobytem w 
Polsce. Później okazało się zresztą, że Lenin 
chadzał do Poronina jedynie na pocztę, mieszkał 
natomiast w Białym Dunajcu, gdzie również 
urządzono muzeum. W obu nie było oczywiście 
ani jednego oryginalnego przedmiotu związane
go z Leninem. Właśnie gdy w 1990 r. rozważano 
likwidację obu tych muzeów, pewnej nocy nie
znani sprawcy zrzucili poronińską figurę z coko
łu. Była ona zresztą zawsze obiektem demons
tracji i żartów, np. w latach pięćdziesiątych na 
głowie wodza rewolucji pojawił się zacemento
wany... nocnik. Obecnie pomnik znajduje się w 
magazynie Muzeum Historycznego w Krako
wie.
Podobny los spotkał pomnik Bolesława Bieru
ta (proj. Bronisław Kubica) w centrum Lubli
na, skąd przewieziono go do muzeum w Ko
złówce. Stoi tam w parku, niestety bez pra
wej ręki urwanej w czasie transportu w cięża
rówce.
Warto może jeszcze wspomnieć o losach dwóch 
pomników radzieckich marszałków. Iwan Ko
niew, bohater drugiej wojny, który dowodził 
armią wyzwalającą Kraków, chroniąc miasto od 
walk i zniszczeń, miał swój pomnik właśnie w 
tym mieście (proj. Stanisław Hajdecki). Rzeźba 
ta należy do niewielkiej grupy wyróżniających 
się poziomem artystycznym i mimo głosów 
sprzeciwu pomnik zdemontowano i wysłano do 
zakładów w Kujbyszewie, gdzie go odlewano. 
Drugi marszałek — Konstanty Rokossowski, był 
z pochodzenia Polakiem, poszedł na wojnę pro
sto z łagru, ale w latach pięćdziesiątych został 
przysłany do Polski w roli nadzorcy lojalności 
polskich żołnierzy. Jego pomnik stał w Legnicy, 
gdzie znajdowało się centrum stacjonujących w 
Polsce wojsk radzieckich, przed Domem Oficera 
Radzieckiego, w którym obecnie mieści się kuria 
biskupia. W listopadzie 1992 r. rzeźbę wywie
ziono do magazynu komunalnego.
Proces likwidacji pomników trwa nadal. Wiele 
jest jeszcze pomników stawianych ku czci Armii 
Czerwonej, w większości są to konstrukcje rzeź
biarskie ze schematycznymi postaciami żołnie
rzy. Te, które znajdują się na cmentarzach, nie 

budzą emocji, natomiast stojące w centrach 
miast, zwłaszcza małych miasteczek, powodują 
na ogół niechęć. Niekiedy natrafia się na pomni
ki o oczywistych wartościach artystycznych i 
symbolicznych, jak np. koło Władysławowa — 
przedstawiający postać zmęczonego żołnierza 
radzieckiego.
Na co dzień pomniki są niemal niedostrzegalne, 
interesują się nimi tylko turyści, a jednak wrasta
ją one w pejzaż naszych miast, stają się ważnym 
czynnikiem tożsamości mieszkańców. Pomniki 
wrośnięte w miasto i zaakceptowane przez społe
czność tworzą też swoisty kanon postaci i szcze
gólną galerię wartości. Trudno się więc dziwić, 
że pomniki narzucone z zewnątrz, których spo
łeczność nigdy nie zaakceptowała, identyfikowa
ne z również nie akceptowaną ideą, istnieją tylko 
dlatego, że sprzeciw wobec nich jest zabroniony 
i karany. Dotyczy to również pomników przed
stawiających osoby nie wzbudzające niechęci 
personalnej. Myślę, że gen. Świerczewski, który 
zginął śmiercią żołnierza zabity przez oddział 
ukraiński w 1947 r., nie budził antypatii wśród 
mieszkańców Warszawy, był jednak identyfiko
wany z obcą nam ideą i jego pomniki także zni
knęły.
Stosunkowo najmniejsze wahania nastrojów 
wzbudzają postacie uczonych i twórców, naj
większe — polityków i żołnierzy. I tak w War
szawie w 1917 r. zburzono pomniki: cara Ale
ksandra I, gen. Paskiewicza i obelisk ku czci 
wiernych Rosji; wszystkie te pomniki postawio
no po upadku Powstania Listopadowego. Pom
niki mają też swoje powroty. W czasie hitle
rowskiej okupacji zniszczone zostały celowo cha
rakterystyczne pomniki Warszawy: Fryde
ryka Chopina, Jana Kilińskiego, Wojciecha 
Bogusławskiego i Mikołaja Kopernika, w Kra
kowie zniszczono pomnik bitwy pod Grun
waldem, a jednak wszystkie one — po konser
wacji lub rekonstrukcji — powróciły na swoje 
miejsca.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że także pomniki 
nie chciane i nie łubiane są świadectwem histo
rii, elementem przeszłości, której nie można na
prawić, ale nie można też wymazać. Te, które są 
obecnie chowane w magazynach muzealnych, 
doczekają zapewne czasów, gdy — ucząc historii 
— będziemy chcieli pokazać je wnukom. 
Stwórzmy dla wszystkich jak najszybciej GA
LERIĘ OSOBLIWOŚCI HISTORII!

Marek Konopka
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Jacek Suchodolski

Domy 
przysłupowe

Konstrukcja przysłupowa, czyli podpór 
pionowych, należy do najciekawszych 

wytworów dawnej sztuki ciesielskiej 
(o domach szkieletowych zob. nr 10, s. 10). 

Wykrystalizowała się ona na terenach 
Górnych Łużyc, Północnych Czech 

i później na Dolnym Śląsku, gdzie w XI 
i XII w. osiedlali się koloniści z Niemiec 

(Turyngii, Saksonii, Nadrenii) i Flandrii. 
Proces kolonizacji tych słowiańskich 
terenów oraz zakładania miast i osad 
na prawie niemieckim w końcu XIII i 

na początku XIV w. był już zaawansowany. 
Przybysze z Zachodu przynieśli z sobą 

wyższy poziom wiedzy, lepsze 
narzędzia i techniki.

ociaż udokumentowane wzmian- 
W ki o budownictwie przysłu-

■ ■ ■ powym znane są dopiero z 
drugiej połowy XVI w., to za 

okres wprowadzania pierwszych tego rodzaju kons
trukcji przyjmuje się początek XIV w. Na powstanie 
przysłupów, czyli podpór pionowych, złożyło się kil
ka przyczyn, z których decydująca była chęć odcią
żenia konstrukcji blokowej ścian izb na parterze bu
dynku. Dzięki zastosowaniu podpór wokół ścian par
teru, ciężar położonych wyżej kondygnacji lub tylko 
dachu w domu parterowym przenoszony był bezpoś
rednio na grunt. Część naukowców zajmujących się 
konstrukcjami budowlanymi jest zdania, że właśnie 
to wpłynęło na wprowadzenie słupowego systemu 
podparcia. Zrębowe ściany parteru chroniły przed 
zawalaniem się budynków blokowych i zapewniały 
dobrą izolację cieplną. Być może przysłup jest pozo
stałością podcieni, co szczególnie jest widoczne w 
małych miasteczkach. Najbardziej prawdopodobna 
wydaje się jednak teza, że rozwiązanie to było spo
wodowane mocowaniem nieraz kilku krosien do 
stropu parteru w izbach, gdzie istniały warsztaty 
tkackie. Powstające podczas pracy drgania krosien 
powodowały po pewnym czasie osłabienie ścian 
przyziemia, przysłup natomiast umożliwiał odizolo
wanie drgań stropu od pozostałej konstrukcji budyn
ku.
Istotnym problemem dającym znać o sobie już w po
łowie XVI w. było duże zużycie drewna przy budo
wie domów przysłupowych ze ścianami zrębowymi 
we wszystkich kondygnacjach. Saksońskie przepisy 
budowlane z 1560 r. zabraniały wznoszenia ścian tą 
nieoszczędną metodą, nakłaniając tym samym do 
powszechnego stosowania systemu szkieletowego 
(ryglowego) w domostwach piętrowych.
Budowa domu trwała dawniej od wiosny do jesieni. 
Wcześniej wybrane drzewce świerkowe moczono 
przez zimę w stawach lub strumieniach, aby drewno 
nabrało odpowiedniej odporności. Pracę rozpoczy
nano od zwózki kamieni i gliny oraz drewna budow
lanego. Murarze wznosili fundamenty, ściany piw
nic, korytarze i część inwentarską. Ściany z łamanego 
kamienia miały grubość od 50 do 80 cm, z tego same
go materiału budowano obramowania drzwi i okien. 
Piwnice sklepiano przeważnie kolebką, co wymagało 
od murarzy większej wprawy i czasu. W miarę upły
wu lat stosowano bardziej eleganckie sklepienia krzy
żowe, następnie tzw. czeską kapę i pruską kapę. 
Ściany wewnętrzne na parterze wznoszono częścio
wo z kamienia ciosowego i z cegły. Równocześnie
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cieśle zaczynali kompletować budulec na stropy, słu
py, „fachwerki” oraz więźbę dachową. Zaczynali 
montaż zaraz po ukończeniu prac murarskich i ka
mieniarskich, później wkraczali dekarze, zduni i ko
wale, a cieśle kończyli stawianie schodów i układanie 
podłóg.

Majstrzy i czeladnicy wznoszący domy pozostawali 
najczęściej nie znani. O zachowaniu ich nazwisk w 
kronikach decydował na ogół przypadek. Najstarsze 
istniejące do dziś obiekty o konstrukcji przysłupowej 
pochodzą z XVII w. i są jedynym źródłem pozna
wczym dawnych metod budownictwa drewnianego. 
W okresie tym stosowano konstrukcję przysłupową 
obejmującą kondygnacje parteru i piętra, zwaną 

„jednorodną”. Słupy sięgały od podmurówki do 
okapu dachu, narzucając tym samym określony po
dział ścian piętra. Występujące w głowicach słupów 
skośne miecze pełniły także funkcję zastrzałów po
większających sztywność wyższych kondygnacji. 
Wzajemnie krzyżujące się miecze tworzyły 
charakterystyczny rysunek, zwany „krzyżem św. 
Andrzeja”.

Konstrukcja ta uległa w końcu XVII w. ewolucji. 
Podpory przysłupowe obejmowały swą wysokością 
tylko parter, znajdując oparcie w górnej swej części o 
poziomo leżący tram i podwalinę. Miecze słupów 
osadzano głęboko na wrąb w tramie (wzmacniano je
szcze drewnianymi klinami), co osłabiało przekrój
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1 Szczegóły konstrukcji przysłupo- 
wej: a — miecze ze zdobionymi kra
wędziami. b — miecze o załamanych 
krawędziach, lekko przycinane, c — 
miecze z profilowanymi, łukowymi 
nacięciami, d — podpora kątowa 
osadzona płasko, słup trójstronnie 
profilowany, e — podpora ukośna, 
słup profilowany tylko z przodu
2. Dom podcieniowy, szachulcowy w 
Golubiu-Dobrzyniu z XIX w. — być 
może z tego rodzaju konstrukcji wy
wodzi się przysłup
3. Dom przysłupowy z XVII w. w Neusa- 
Iza-Spremberg na Łużycach
4. Dom szachulcowo-przysłupowy z 
XIX w. w Rybnicy Leśnej Małej, woj. 
wałbrzyskie
5. 6. Dom szachulcowo-przysłupowy 
z 1803 r. w Sokołowsku, woj. wałbrzy
skie (5) i jego przysłupy (6)

(zdjęcia: 4,5,6 — Jacek Suchodolski)

tego elementu i doprowadzało do dodatkowego uży
cia tzw. belki rozpierającej umieszczonej pod tra
mem; odtąd służyła ona do mocowania mieczy.

W ten sposób między parterem a piętrem budynku 
tworzył się pas składający się z belki rozpierającej, 
tramu i podwaliny. Ewolucja dotknęła także mieczy 
przysłupów, które stawały się coraz krótsze, aż w 
końcu zastąpiono je tzw. podkładką kątową. Słupy — 
początkowo wysokie i smukłe — stawały się bardziej 
przysadziste (przekrój poprzeczny wahał się od 18 do 
24 cm), osadzane na wysokich podmurówkach chro
niących od zawilgocenia. Ściana piętra pełniąca fun
kcję podpory dachu została ukształtowana w formie 
kratownicy ze słupami narożnymi i środkowymi, za

strzałami i ryglami w odróżnieniu od pierwotnego 
systemu „jednorodnego”, gdzie pełniła funkcję prze
grody wzrokowej, chroniącej przed wpływami at
mosferycznymi.

W późniejszych obiektach można zauważyć dążność 
do zdobienia mieczy, słupów, podpór kątowych czy 
obramień drzwiowych i okiennych. Zwłaszcza belki 
rozporowe i miecze głęboko profilowano, tak że uzy
skiwały niejednokrotnie charakter łukowy. Pierwot
nie ową łukową linię tworzono dzięki umieszczaniu 
dwóch mieczy po każdej stronie słupa i pod różnym 
kątem; były to przęsła o tzw. cyrklastym wykroju.
Najpowszechniejszy był typ domu piętrowego o 
średniej wielkości, którego właścicielem mógł być 
tkacz lub chłop. Budynek taki zawierał w sobie pod
stawowe cechy konstrukcyjne i funkcjonalne repre
zentatywne dla wszystkich odmian konstrukcji przy- 
słupowych. Na parterze znajdowała się sień o ka
miennych ścianach z wejściami prowadzącymi do izb 
o konstrukcji zrębowej oraz komór-schowków i piw
nicy. Jeżeli właścicielem był rolnik — to dużą część 
parteru zajmowała obora. W domu tkacza miejskiego 
na parterze oprócz centralnej sieni były dwie duże 
izby, gdzie umieszczano krosna. Na piętrze znajdo
wały się pokoje mieszkalne, sypialnie i magazyny. 
Całość wieńczył dwuspadowy dach (kąt nachylenia 
50°—55°) kryty strzechą, gontem lub łupkiem. Da
chówka stała się powszechnym pokryciem dopiero 
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przy końcu XIX w., zmieniając tym samym wygląd i 
charakter wsi.
Do największych należały domy faktorów, czyli poś- 
redników-kupców, wznoszone zarówno na wsi, jak i 
w mieście. Na zewnątrz, oprócz wielkości (najwięk
sze domy były około pięciu razy obszerniejsze od naj
skromniejszych parterowych), odznaczały się jakoś
cią wykonania i zdobnictwem drewnianej ciesiołki. 
Centralnie umieszczone kamienne obramowania 
drzwi wejściowych były często ozdabiane płasko
rzeźbami, napisami czy latarniami kutymi z żelaza. 
Przysłupy profilowano lub obijano deskami razem z 
mieczami. Chroniło to przed wpływami atmosfery
cznymi oraz odpowiadało panującej modzie. Kra
townica ścian piętra, skromniejsza w swej formie niż 
w obiektach o jednorodnej konstrukcji ryglowej, by
ła niejednokrotnie osłonięta łupkiem. Krycie tym 
trwałym materiałem ścian szczytowych, bocznych oraz 
przeważnie okazałego dachu naczółkowego nadawało 
całości (mimo faktycznego zasłaniania konstrukcji) 
specyficzny urok. Dzięki tak szczególnej, a zarazem 
umożliwiającej dostęp powietrza warstwie ochronnej 
do dziś ocalało wiele tych obiektów. Na Dolnym Ślą
sku znajduje się kilka rejonów (Góry Kaczawskie — 
rejon Świerzawy, okolice Kłodzka — Świecko i 
Czerwieńczyce) występowania łupków fyllitowych, 
będących trwałym, estetycznym i tanim materiałem 
budowlanym.
Nie bez znaczenia była kolorystyka elewacji, na 
którą składały się rozmaite odcienie brązów nakłada
nych farb oraz popielato-szaro-fioletowe płaszczyzny 
łupka wraz z bielą ścian pięter. Najuboższe partero
we domki przysłupowe ujmowały z kolei swą prosto
tą ścian zrębowych i naturalnością kamiennych po
wierzchni części inwentarskiej.
Na terenie północnych Czech (Luźicke Hory, rejon 
Ceskiej Lipy) domy przysłupowe często mają bloko
we kondygnacje piętra i parteru. Wzrasta przez to 
obciążenie przekazywane na słupy, co z kolei wpływa 
na wielkość ich przekroju poprzecznego (nawet 
47x47 cm). Stosowanie tego typu materiałochłon- 
nych rozwiązań można tłumaczyć taniością i dostęp
nością drewna w Luźickich Horach. Przysłup na 
Dolnym Śląsku reprezentowany był głównie w ma
łych i średnich domach tkaczy lub włościan. Duża 
liczba domów przysłupowych o najbardziej ciekawej 
konstrukcji, formie i najstarszym rodowodzie wystę
puje w okolicach Bogatyni, Sulikowa, Zgorzelca i 
Lubania. Wynika to stąd, że dzisiejsze południowo- 
zachodnie i zachodnie krańce województw jelenio
górskiego i zielonogórskiego należały dawniej do Łu- 
życ. W Karkonoszach (Karpacz, Szklarska Poręba, 

Przesieka, Sosnówka) dominuje parterowy dom 
przysłupowy stawiany w konstrukcji zrębowej z mu
rowaną częścią inwentarską; często na dachach i 
ścianach szczytowych stosowany jest łupek.
Najstarsze znane przysłupy na Dolnym Śląsku (w 
granicach historycznych i geograficznych) pochodzą 
z przełomu XVIII i XIX w. Są to obiekty w Soko
łowsku (1803 r.), Rybnicy Leśnej Małej (początek 
XIX w.), Miszkowicach (1774 r.) oraz większe skupi
ska w gminach Stara Kamienica i Podgórzyn. Cha
rakteryzuje je prosta, surowa forma, przysłupy i mie
cze bez profilowań, deskowane szczyty ścian i strome 
dwuspadowe dachy; utrzymane są w tonacji czarno- 
-białej. Wschodnią granicą występowania tych cieka
wych konstrukcji jest ziemia kłodzka, gdzie roz
powszechnił się inny rodzaj drewnianej ciesiołki.
Zachowały się również — np. w Bogatyni — budynki 
z drugiej połowy XIX w., gdzie część parterowa była 
murowana, przysłupy zostały zastąpione pilastrami z 
cegły, zaś piętro miało konstrukcję szkieletową. Je
szcze na początku XX w. powstawały wille z niezbyt 
udanie transformowanymi wątkami podpór przysłu
powych. Świadczyło to o nadchodzącym schyłku tych 
drewnianych konstrukcji, tak długo dominujących 
w krajobrazach czeskich, łużyckich i śląskich wsi.
Najwięcej domów przysłupowych powstało w XVIII 
i połowie XIX w. Zbudowano w tym czasie około 16 
tysięcy takich obiektów, a do 1900 r. jeszcze 1770. W 
Czechach wzniesiono ich około 9 tysięcy, co razem 
daje liczbę około 30 tysięcy przysłupów. Do dziś za
chowało się około 5 tysięcy obiektów. Na Śląsku ist
niało ich podobno kilka tysięcy jeszcze po drugiej 
wojnie światowej. Obecnie np. w województwie jele
niogórskim znajduje się niecałe 600 budynków w 
bardzo różnym stanie technicznym.
Liczba domów przysłupowych z każdym rokiem jest 
mniejsza — niefachowo przeprowadzane remonty 
deformują lub zacierają dawną konstrukcję. Każda 
inicjatywa zmierzająca do zahamowania procesu des
trukcji i ratowania sędziwych przysłupów jest godna 
pochwały i poparcia. Dużą rolę odgrywa działalność 
projektowa i badawcza zespołu architektów pod kie
runkiem doc. inż. arch. T. Biesiekierskiego z Instytu
tu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocław
skiej. Rzetelne opracowania dotyczące konserwacji, 
remontów i modernizacji starych budynków drew
nianych w Sudetach dobrze służą sprawie ocalenia 
resztek konstrukcji przysłupowych. Należy żywić 
nadzieję, że do działań tych włączą się energiczniej 
również władze regionalne.

Jacek Suchodolski
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Starożytnicy

Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 
wcześniejszych) badaczy zajmujących się 

archeologią, historią, historią sztuki, również 
konserwatorstwem i ochroną zabytków, jednym 

słowem — STAROŻYTNOŚCIAMI. Były to czasy 
romantycznych badań i romantycznych podróży 

po kraju, kiedy dopiero zaczynano zwracać uwagę 
na malownicze ruiny zamków czy „garnki rosnące 

w ziemi”, jak jeszcze wcześniej opisywał 
wykopaliska (z... 1416 r.I) Jan Długosz.

Jak kształtowały się zainteresowania tych ludzi 
i jakie były ich motywacje do zajmowania się 
sprawami „starożytności krajowych”? Co ich 

skłaniało do niełatwych wówczas podróży 
i dokumentowania śladów przeszłości opisami, 

rysunkami czy zbieraniem pamiątek? 
W cyklu o starożytnikach przedstawiliśmy w 

bieżącym roku: Zygmunta Vogla (nr 1), Izabelę 
Czartoryską (nr 4) i Zygmunta Glogera (nr 8).

Antoni Strzembosz

Starożytnicy 
zagrodowi

Z
iemie oszmiańska i lidzka na Litwie 
zawsze słynęły z ogromnej liczby za
ścianków i mieszkającej w nich tzw. 
szlachty zagrodowej. Obok Bołtuciów 

czy Czaplów należał do niej ród Wińczów żyjący 
we wsi Jelnie koło litewskiego Szczuczyna, tuż 
przy trakcie grodzieńskim. Adam Wińcza uro
dził się przed 1800 r. i otrzymał staranne wy
chowanie u oo. pijarów. Pracę rozpoczął na wy
sokim stanowisku pisarza ekonomii dereczyń- 
skiej w dobrach księcia Franciszka Sapiehy, po
tem służył jako urzędnik gospodarczy w różnych 
dworach litewskich. Około 1860 r. wrócił do Jel- 
ni i stąd zaczął robić wyprawy do bliższych i dal
szych zaścianków w poszukiwaniu różnych za
bytków, przede wszystkim uzbrojenia. A był to 
czas, gdy „starego żelastwa” znajdowało się peł
no w każdym prawie gospodarstwie, co zanoto
wał w Panu Tadeuszu (ks. VI) Adam Mickie
wicz, przy opisie zaścianka dobrzyńskiego: 
„ Wewnątrz samego domu, w stajni i wozowni 
Pełno znajdziesz rynsztunków, jak w starej zbrojowni. 
Pod dachem wiszą cztery ogromne szyszaki, 
Ozdoby czół marsowych: dziś Wenery ptaki, 
Gołębie, w nich gruchając karmią swe pisklęta. 
W stajni kolczuga wielka nad żłobem rozpięta 
Ipierścieniasty pancerz służą za drabinę (...) 
W kuchni kilka rapierów kucharka bezbożna 
Odhartowała, kładąc je w piec zamiast rożna;
Buńczukiem, łupem z Wiednia, otrzepywa żarna... ” 

Miał więc pan Wińcza w czym wybierać! Gro
madził to wszystko w alkierzu swojego dworku, 
który na współczesnych sprawiał wrażenie mag
nackiej zbrojowni. Na ścianach wisiały rycerskie 
ryngrafy, szable, tarcze, kołczany, hełmy, były 
też pancerze, dzidy i rusznice. W dwóch oszklo
nych gablotach pomieścił ordery, pasy, ładowni
ce, szlify itp., tu także znajdowały się zabytki z 
epoki kamienia i brązu: siekierki, noże, urny i 
wiele innych wykopalisk. Pan Wińcza pod ko
niec życia segregował i czyścił swoje zbiory, a 
zagadnięty przez przybysza, stawał się niezwykle 
elokwentny, opowiadając o swoich skarbach.
W 1911 r. miesięcznik „Ziemia” zamieścił cha
rakterystykę jego postaci: „Był to szlachcic wzro-

15



1.2 Widoki z dawnej Litwy na rysun
kach Napoleona Ordy: powiatowe 
miasto Szawle z kościołem ŚŚ. Piotra 
i Pawła (1) oraz Kamieniec Litewski 
koło Grodna z wieżą zamku i synago- 
gą w głębi (2)
3. Typowy dziewiętnastowieczny 
zbiór dawnej brom
4. Altana wykonana z pma Baublisa

siu słusznego, niezłej budowy, prosto się trzymają
cy, o ruchach poważnych. Nad twarzą podługowa- 
tą, barwy niemal cegłastej, wznosiła się czupryna 
mocno szpakowata: oczy miał głęboko osadzone, 
czoło wysokie, wąsprzystrzyżony (...) Nosił zwy
kle kapotę, latem długi płótniak. Halsztuk (rodzaj 
szerokiego krawata) czarny na szyi, w ręku taba- 
kiera, chustka kraciata i laska czeczotkowa dopeł
niały stroju. Był to człowiek rozumny, sąd miał 
wytrawny, wymowę jasną, posiadał pr żytem sporo 
wiadomości i znał się na ziołach (...) Miał jednak 
swoje przywyknienia, dziwactwa i w całem postę
powaniu coś tajemniczego. Latem, zimą głowy nie 
nakrywał jak o staję za domem; do kościoła tylko 
piechotą chodził, za grzech uważając jazdę. Idąc, 
trzymał się zawsze strony lewej, nie bacząc na 
największe błoto; w żaden piątek nikt go nie zoba
czył, zamykał się na głucho (...) Sąsiedzi mieli 
dlań respekt, tern większy, że, potarłszy siedmiok
roć czoło, w przepowiadaniu rzadko kiedy chybiał. 
Wzrok miał bardzo przenikliwy. ”

Taki był imć pan Wińcza — archeolog zagrodo
wy, jak nazywali go współcześni. Około 1870 r. 
„ zaściankowego starożytnika apel powołał niebie
ski”. Losy jego przebogatych zbiorów nie są 
znane. Wiadomo tylko, że przetrwały7 Powstanie 
Styczniowe 1863 r.: „dalibóg, stary czmuł (za
ćmę) na oczy puścił! ” — komentowano ten fakt

po zaściankach. Były to bowiem pamiątki na
rodowe i łatwo mogły ulec wtedy unicestwieniu. 
Trochę inaczej potoczyły się losy zbiorów innego 
litewskiego oryginała — Dionizego Paszkiewicza 
(ok. 1760—1831), po żmudzku Dionizasa Pośka. 
Podobnie jak Adam Wińcza, większość życia po
święcił służbie publicznej jako pisarz ziemski na 
Żmudzi. Za odłożone pieniądze zakupił w 1790 r. 
majątek Bordzie w powiecie rosieńskim. W 
pobliżu dworu, na wzgórzu zwanym Wiszniau- 
kałnas (Wiśniowa Góra) rósł wiekowy, olbrzymi 
dąb. Okoliczni mieszkańcy zwali go Baublisem i 
uważali za święte drzewo, w którym zamieszki
wały duchy. W czasach pogańskich tego rodzaju 
dęby były poświęcane bóstwom, przy nich od
bywały się różne obrzędy i uroczystości. Jak się 
później okazało, Baublis miał w przekroju ponad 
siedemset słojów rocznego przyrostu, ok. 940 cm
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nach umieścił półki z książkami, portrety i zbio
ry starożytności; mogło się tu pomieścić 10 osób 
jednocześnie. Dąb ten został uwieczniony przez 
cytowanego już Mickiewicza w Panu Tadeuszu 
(ks. IV):
„Drzewa moje ojczyste! Jeśli Niebo zdarzy, 
Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy, 
Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie? 
Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie, 
Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie, 
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem? ” 
Podobnie jak do zaścianka pana Wińczy, ściągali 
tu liczni zwiedzający, którym uczony i poeta ob
jaśniał zbiory i opowiadał o dziejach Litwy. W 
testamencie wszystkie zebrane przez siebie za
bytki przekazał Uniwersytetowi Wileńskiemu.

obwodu na wysokości człowieka i zaczął rosnąć 
na początku XI w.!
Dębem tym zainteresował się Paszkiewicz. Było 
to w czasie, gdy na wzór Słownika języka polskie
go Samuela Lindego opracowywał identyczny 
dla języka litewskiego (nie ukończony), pisał 
poezje po żmudzku oraz gromadził podania, 
pieśni i pamiątki z przeszłości Żmudzi. Zaczął 
też rozkopywać okoliczne kurhany i grodziska, 
wydobywając z ziemi różne przedmioty. W 1812 r., 
kiedy Baublis został podpalony przez pastu
cha, Paszkiewicz, w obawie, aby całkiem nie zos
tał zniszczony, kazał go ściąć, a następnie zrobić 
altanę, w której urządził muzeum porównywane 
do zbiorów Czartoryskiej w puławskiej Świątyni 
Sybilli. Altana — według opisu Paszkiewicza — 
stała na podmurówce, miała daszek, drzwi i dwa 
okna, a wewnątrz stolik, ławę i krzesła. Na ścia- 

Adam Wińcza i Dionizy Paszkiewicz — to ty
powi romantyczni przedstawiciele XIX w., także 
patrioci gromadzący narodowe — litewskie, 
żmudzkie — pamiątki. Nie wiadomo, skąd „na
szła” ich ta pasja, nie szczędząc trudów i pienię
dzy rozwijali ją z zapamiętaniem — dla siebie i 
dla innych.

Antoni Strzembosz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Miasta
przygraniczne

Od czterech lat prawie cały 
Obwód Kaliningradzki jest 
dostępny. Stał się też na 
swój sposób modnym te
matem nie zawsze rozsąd
nych polityczno-gospodar
czych spekulacji. Jak dotąd, 
inne zainteresowania tzw. 
wschodnimi Prusami są 
dość ograniczone. Niewiele 
wiadomo o tej krainie i w 
okolice Królewca podróżu
je niewielu polskich tury
stów z prawdziwego zda
rzenia. Nie dostrzegają 
tych terenów (oprócz grupy 
olsztynian) badacze dzieł 
sztuki. Na przekór wszyst
kiemu polecam jednak pod
róże w tamte strony. Bo 
rzeczywiście, chyba nigdzie 
w dawnym sowieckim im
perium nie dostrzega się 
tak wyraźnie efektów zacie
rania przeszłości i równo
cześnie — braku konsek
wencji w realizacji tego 
zamierzenia. Dlatego też 
wędrówka starymi traktami 
krainy nad Pregołą może 
być prawdziwie fascynują
ca, szczególnie w czasie 
spotkań z przetrwałymi 
budowlami — licznymi 
kościołami, zamkami i chy
ba najciężej doświadczo
nymi przez najnowszą hi
storię —’ miastami. Fried- 
land-Frydląd-Prawdinsk od
legły jest od Polski o 10, zaś 
Gerdauen-Gierdawy-Żelez- 
nodorożnyj — zaledwie o 3 km. 
Mimo tej bliskości losy obu 
miasteczek przez pół wieku 
pozostawały nie znane. Na 
tle większości tutejszych 
ośrodków miejskich za
chowały się one stosunko
wo dobrze i mimo utraty 
znacznej części zabudowy 
utrzymały ślady „miejskoś- 
ci”, co odróżnia je od pu
stek rozciągających się na 
miejscu Welawy i Cynt czy 
kołchozowych wiosek wy
rosłych na ruinach Alem- 
borka, Krzyżborka i Do- 
mnowa.
Degradacja i upadek tych 
miast wiązały się zapewne 

nie tylko ze zniszczeniami 
wojennymi, ale również ze 
świadomym odrzucaniem 
ich miejskiej funkcji. Może 
sprowadzenie ich do roli na 
wpół wiejskich osad stano
wiło część planowej polity
ki utworzenia wokół Kali
ningradu wyłącznie mili- 
tarno-rolniczej enklawy?
Oba miasta powstały w 
XIV w. — Frydląd założo
no w 1312, 1324 lub 1335 r„ 
a Gierdawy rozwinęły się 
obok pruskiego zamku i 
dopiero w 1398 r. otrzyma
ły chełmińskie prawo miej
skie. Frydląd we wciąż nie 
napisanej historii urbani
styki krzyżackiej zajmuje 
ważną pozycję. Uznaje się 
go bowiem za klasyczny 
przykład „kolonialnej” lo
kacji miejskiej. Początkowo 
był to raczej obóz, mogący 
w razie zagrożenia zapew
nić bezpieczeństwo osadni
kom zasiedlającym podbitą 
Barcję. Obronna osada ko
lonistów otrzymała plan 
kwadratu o boku 206 m. 
Prostoliniowy przebieg for
tyfikacji zniekształciła je
dynie od północy struga 
zwana Młynówką. Regu
larność planu znalazła 
odzwierciedlenie w prawie 
centralnym umieszczeniu 
placu rynkowego o wymia-

1 Plan Frydlądu
2.3.4. Frydląd: kościół Św. Jerzego
(2), fragment rynku (3) i zachodnia 
część fortyfikacji (4)

rach 70 x 70 m. Wycho
dzące z jego narożników 
cztery pary ulic podzieliły 
teren miasta na osiem 
kwartałów, z uliczkami 
gospodarczymi w ich obrę
bie. Osiowo względem ryn
ku umieszczono dwie naj
starsze bramy — Domnow- 

ską i Łyńską. W XV w. 
uzupełniła je od północy 
prowadząca do Królewca 
brama Młyńska. Fortyfika
cje o wysokości prawie 10 
m wzmocnione zostały głę
bokimi fosami, stawem na 
Młynówce i płynącą od po
łudnia Łyną. W XIV w. 
wzniesiono kościół Św. Je
rzego i ratusz, który po po
żarze w 1877 r. został ro
zebrany, a jego wygląd zna
my dzięki ikonografii; była 
to budowla w typie ratuszy 
w Welawie i Lidzbarku.
Gierdawy leżą na wzniesie
niu otoczonym niegdyś z 
trzech stron wodami jeziora 
Banktin, które powstało w 
XIV w. jako efekt spiętrze
nia rzeki Ornet, dopływu 
Łyny. Miasto dostosowane
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lądzką i Nordenborską. 
Przez tę ostatnią biegła 
groblą między zakolami je
ziora droga na południe. 
Podobnie jak we Frydlą
dzie, gierdawska fara stanę
ła z dala od rynku. Nadano 
jej dodatkowo obronne 
funkcje — boczna ściana 
nawy stanowiła fragment 
północnego obwodu wa
rownego miasta. Obronna 
była też potężna, prosto
kątna w planie dzwonnica, 

mieszcząca w przyziemiu 
kruchtę.
Oba miasta odegrały skro
mną rolę w dziejach otacza
jącej je krainy. Frydląd aż 
do naszego stulecia pozo
stawał prowincjonalnym 
osiedlem rzemieślników i 
rolników. Raz tylko zawita
ła do miasta wielka historia 
— 14 czerwca 1807 r. w je
go okolicach stoczono za
ciekłą bitwę w ramach 
kampanii napoleońskiej. 
Dowodem stagnacji miasta 
w XIX w. było przeniesie
nie stolicy okręgu w 1844 r. 
do pobliskiego Domnowa. 
Brak czynników rozwojo
wych spowodował, że do 
końca ostatniej wojny 
przetrwały we Frydlądzie 
szkieletowe domy wywo
dzące się ze średniowie
cznej tradycji budowlanej. 
Ożywienie przyniosło w 
1901 r. kolejowe połączenie 
z Królewcem i budowa 
elektrowni wodnej na Ły
nie w 1924 r. Nastąpił wte
dy szybki rozwój Domnow- 

do kształtu wzgórza uzyska
ło formę zwężającego się ku 
południowi prostokąta, w 
którego środkowej części 
wytyczono rynek o wymia
rach 90 x 120 m; tędy szedł 
trakt z Mazur do Królewca. 
Fortyfikacje z XIV w. mia
ły dwie bramy — Fryd-

5. Plan Gierdaw
6.7.8 Gierdawy: zachodnia część 
miasta (6), malowniczy dom przy ul 
Kościelnej (7) i fragment zniszczonej 
fary (8)

(rys. i zdjęcia: Jan Salmj

skiego Przedmieścia, gdzie 
w 1925 r. wzniesiono nowy 
ratusz; przedwojenny Fried
land liczył około 4400 
mieszkańców.
Los Gierdaw potoczył się 
nieco inaczej, choć i one 
pozostawały długo na ubo
czu ważniejszych wyda
rzeń. W 1469 r. Zakon na
dał miasto rodzinie Schlie- 
benów; dziedzicznym staro
stwem pozostało do 1809 r. 
Okręg gierdawski słynął z 
dobrze rozwiniętego rol
nictwa i licznych baroko
wych siedzib szlacheckich. 
Od 1871 r. Gierdawy zna
lazły się przy linii kolejowej 
Wystruć—Ostróda, co sprzy
jało rozwojowi lokalnego 
handlu zbożem i rzemiosła. 
Zasadniczą rolę w dziejach 
miasteczka odegrały walki 
rosyjsko-niemieckie sto
czone tu we wrześniu 1914 r. 
W ich wyniku północna 
część Gierdaw legła w gru
zach. Rozpoczętą jeszcze w 
czasie wojny i zakończoną 
w 1923 r. odbudową kiero
wał architekt Heinz Stoff- 
regen z Bremy. Jego pro
jekt zaliczyć wypada do naj
lepszych, zrealizowanych 
wówczas w Prusach Wscho
dnich. Międzywojenna ak
cja osiedleńcza spowodowa
ła wzrost ludności: Gier
dawy w 1910 r. miały około 
3 tysięcy mieszkańców, a w 
1937 r. — 5152.
Tuż po ostatniej wojnie 
przynależność państwowa 
obu miasteczek pozostawa
ła niejasna. W Gierdawach 
urzędowały nawet przez 
krótki czas polskie władze. 
Granicę przesunięto osta
tecznie na zachód i Praw- 
dinsk stał się siedzibą rejo
nu, Gierdawom zaś przy
padła rola osiedla kolejo
wego, co znalazło odbicie w 
nowej nazwie — Żelezno- 
dorożnyj.
Przybywając dziś do Fryd- 
lądu i Gierdaw poszukuje 
się głównie śladów prze
szłości. We Frydlądzie czo
łową rolę odgrywa kościół 
Św. Jerzego — praktycznie 
jedyna z dużych gotyckich 
świątyń Obwodu Kalinin
gradzkiego, która oparła się 
zniszczeniom. Zachowały 
się bogate szczyty nad kap
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Obraz Madonny 
z Kołomyi

licami, kruchtą i prezbite
rium. W tym ostatnim wy
padku warto zwrócić uwagę 
na ceramiczne maski wyo
brażające budowniczego koś
cioła i jego małżonkę. Os
tatnio rozpoczęto prace re
nowacyjne związane z przy
wróceniem świątyni funkcji 
sakralnej, tym razem pra
wosławnej. Można mieć 
wprawdzie zastrzeżenia co 
do jakości amatorskiej mu
rarki, ale ten cenny zabytek 
będzie jednak uratowany.
Inaczej przedstawia się stan 
zabudowy miejskiej, która 
przetrwała tylko w otocze
niu kościoła. W całości za
chowała się też północna 
pierzeja rynku wraz z baro
kowym domem narożnym i 
leżącym u zbiegu ulic Koś
cielnej i Siodlarskiej daw
nym sądem. Po stronie po
łudniowej stoją tylko trzy 
kamienice. I to właściwie 
wszystko, co pozostało z 
„mieszczańskiego” Frydlą- 
du. Na miejscu pierzei za
chodniej wznieśli Rosjanie 
obszerny gmach urzędów, a 
stronę wschodnią zajął po
mnik Lenina i trybuna — 
nieodłączne elementy tutej
szych miasteczek. Pierwot
na zabudowa wschodniej 
części miasta zniknęła cał
kowicie, nie licząc kilku 
domów w okolicy młyna. Po
wojennym rozbiórkom oparł 
się liczący 150 m odcinek 
muru obronnego od strony 
południowo-zachodniej wraz 
z resztką związanej z nim 
zabudowy. Nie zasypano też 
głębokiego parowu fosy opa
dającego ku Łynie, dzięki 
czemu przekonujemy się, że 
w średniowieczu był Fryd- 
ląd prawdziwą twierdzą.
Do odległych o 20 km 
Gierdaw jedzie się drogą 
wysadzaną szpalerami sta
rych rozrosłych drzew, któ
re tworzą nad głową zielone 
sklepienie. Od strony za
chodu sylweta Gierdaw 
prezentuje się malowniczo: 
ponad pasmem czerwonych 
dachów widać dwie wieże 
— kościelną i ciśnień. 
Wędrówka wyboistymi uli
cami weryfikuje jednak 
pierwsze pozytywne wra
żenie. Miasteczko zachowa
ło się jedynie w swej pół

nocnej części, a większość 
domów znajduje się w sta
nie daleko posuniętej deka
pitalizacji. Nic więc dziw
nego, że wydają się zna
cznie starsze niż są w rze
czywistości. Tymczasem zabu
dowa między rynkiem i koś
ciołem powstała po 1914 r. 
W rynku rozbiórki uni
knęły jedynie dwa budynki 
— dawna Okręgowa Kasa 
Oszczędności i pojedynczy 
dom mieszkalny w pierzei 
północnej. Za nią, po obu 
stronach gospodarczej ulicz
ki zachowały się dwa ma
lownicze spichlerze projek
tu Stoffregena. To jedne z 
najlepszych dzieł wschod- 
niopruskiego „Heimatsti- 
lu”. Na miejscu zabudowy 
śródrynkowej (ratusz roze
brano w 1774 r.) stoi po
mnik Lenina. Kościół jest 
dziś zaawansowaną ruiną, z 
więży zwisa zegarowa tar
cza, a w kruchcie straszy 
korpus wypalonego... zapo
rożca. Prawie pełną wyso
kość utrzymały mury ma
gistralne dekorowane ostro- 
łukowymi blendami, brak 
jednak szczytu wschodnie
go. Można więc stwierdzić, 
że powojennym przeobra
żeniom oparła się najskute
czniej zbudowana przez 
Stoffregena część Gierdaw 
oraz przedmieścia.
Trudno przewidzieć, jak 
potoczą się dalsze losy 
Frydlądu i Gierdaw, czy 
zdyskontują swe nadgrani
czne położenie i turysty
czne walory? Zależy to od 
przemian zachodzących w 
całym Obwodzie, ale rów
nież w Polsce. Kondycja 
zabytków obu miast budzi 
zrozumiałe obawy i w tej 
sytuacji zadaniem podsta
wowym wydaje się szybkie 
wykonanie inwentaryzacji 
przynajmniej najcenniej
szych budowli i przeprowa
dzenie ich podstawowych ba
dań. W dziele tym obok Ros
jan uczestniczyć mogliby na
si specjaliści. Chyba warto 
rozwijać i taką formę współ
pracy z Kaliningradem, nie 
tylko w imię dobrosąsiedz
kich kontaktów, ale i w ce
lu nadrobienia znacznych 
naukowych zaległości.

Jan Salm

Wśród półtora tysiąca cudow
nych obrazów Matki Bożej w 
Polsce, opisanych dziewięć
dziesiąt lat temu przez księdza 
Wacława Nowakowskiego z 
Sulgostowa, wymieniony jest 
również malowany „na wzór 
częstochowskiego”, słynący ła
skami obraz z królewskiego 
niegdyś miasta Kołomyi, stoli
cy Pokucia. Początkowe dzieje 
obrazu nie są znane. Wiadomo 
jedynie, że od dawna obraz ten 
znajdował się w kościele oo. 
dominikanów, którym konwent 
ufundował w 1412 r. Władys
ław Jagiełło. Nie wiadomo 
jednak, kiedy obraz został 
umieszczony w dominikań
skiej świątyni, wcześniej bo
wiem miał być w kołomyj- 
skim zamku. Wiadomo na
tomiast, że „ w roku 1740 miał 
109 wotów i srebrne szaty, i ko
rony perłami, rubinami i bry
lantami zdobione”.
Według legendy obraz Matki 
Bożej z Kołomyi jest „rówieś
nikiem obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej” i jak tamten 
sprowadzony został z Węgier 
przez księcia Władysława 
Opolczyka, namiestnika na 
Rusi Czerwonej króla Ludwi
ka Węgierskiego. Wiadomo 
też, że za sprawą dwóch koło- 
myjanek, Petroneli i Zuzanny 
Kossowskich, gdy ostatni re- 
patriancki transport miał 
opuścić rodzinne miasto, noc
ną porą obraz ten został „Dnia 
2/IV. 1946 r. z głównego ołta
rza wyrżnięty i potajemnie wy
wieziony na Zachód dla rato
wania przed profanacją 
Przywieziony do Krakowa 
przechowywany był u oo. ka
pucynów, skąd 4 kwietnia 
1956 r. uroczyście przekazany 
został do nowego kościoła ka
pucynów w Skomielnej Czar
nej. Do obrazu miała być 
przytwierdzona karteczka z 
podaną w streszczeniu dawną 
legendą i współczesną historią, 
skreślona ręką ks. dra Michała 
Białowąsa, ostatniego adminis
tratora kościoła parafialnego w 
Kołomyi. Niestety, karteczka

Krajanom z Kołomyi
ta zaginęła, ale jej treść została 
wpisana do kroniki kościoła i 
parafii w Skomielnej.
W nowym miejscu kołomyjski 
obraz Madonny z Dzieciąt
kiem był czczony podobnie jak 
niegdyś w rodzinnym mieście i 
jak tam zasłynął niebawem ła
skami. A gdy po latach został 
„odkryty” przez rozproszo
nych po kraju i świecie daw
nych parafian, powiększyli oni 
góralską społeczność nowej 
parafii, pielgrzymując tu każ
dego roku w dniu 3 września. 
W ubiegłym roku przybyli tu 
po raz pierwszy pielgrzymi z 
Kołomyi z proboszczem Pio
trem Bukiem, skupieni przy 
zwróconym im kościele poje- 
zuickim.
Na jednym ze spotkań koło- 
myjan we Wrocławiu (tutaj 
bowiem przy Towarzystwie 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Wschodnich istnieje Oddział 
„Pokucie”, skupiający krajo
wych kołomyjan) piszący te 
słowa zaproponował wykona
nie kopii obrazu dla Kołomyi. 
Po pozyskaniu części niezbęd
nych funduszy dzięki general
nemu konserwatorowi zabyt
ków i zainteresowaniu sprawą 
Fundacji Ochrony Zabytków 
oraz po uzgodnieniach z pro
boszczem, ojcem Bogusławem 
Piechutem, do Skomielnej 
Czarnej zjechali w dniu 15 lu
tego br. adiunkci Wydziału 
Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych — 
Paweł Pietrusiński i Janusz 
Smaza oraz piszący te słowa. 
Po zdjęciu z obrazu drewnia
nej sukienki zaskoczenie było 
ogromne: pomimo zabrudze
nia i uszkodzeń ukazała się 
przepiękna kopia Matki Bo
skiej Częstochowskiej, malo
wana najpewniej w drugiej 
ćwierci XVII w. Na czas pow
stania kopii wskazywały tzw. 
korony władysławowskie na 
głowach Marii i Dzieciątka — 
ofiarowane przez Władysława 
IV Wazę w styczniu 1635 r. 
jako wotum za uzdrowienie.
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1.2. Obraz Matki Boskiej z Kotomyi na 
zdjęciu sprzed 1939 r. (1) i współ
czesnym (2); porównaj detal
3. Rysunek „wyrżniętej" części obrazu 
przywiezionej do Krakowa, z zazna
czeniem właściwego obrazu malo
wanego na blasze

Zastąpione zostały koronami 
ufundowanymi przez papieża 
Klemensa XI i nałożonymi na 
obraz podczas uroczystej ko
ronacji w 1717 r., z czasem za
ginęły. Dziś znane są jedynie z 
przedstawień graficznych i 
kilkunastu kopii rozsianych po 
kościołach i unickich cer
kwiach na całym obszarze Rze
czypospolitej. Kopie na mie

dzianej blasze były ofiarowy
wane polskim królom i ich 
małżonkom pielgrzymującym 
na Jasną Górę. Obraz nie był 
— jak sądzono — malowany 
na desce, lecz na miedzianej 
blasze przytwierdzonej do 
drewnianego podłoża. Okazało 
się też, że postacie Matki i 
Dzieciątka były wzdłuż kontu
rów wycięte w blasze i drew
nianym podłożu. Cięcie bla
chy wzdłuż konturów wyko
nane jest starannie, natomiast 
od dołu jest ono niedbałe, zro
bione jakby w pośpiechu. To 
precyzyjniejsze cięcie może 
wskazywać na pierwotny cha
rakter, pochodzący z okresu
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4. Obraz Matki Boskiej z Kołomyi w 
koronie ofiarowanej w 1635 r. przez 
Władysława IV Wazę

(zdjęcia: 4 — Paweł Pietrusiński)

malowania obrazu. Natomiast 
dolne, które skróciło obraz w 
stosunku do oryginału, wyko
nane zostało niewątpliwie w 
późniejszym już czasie. 
Stwierdzono też, że nie osło
nięta blachą część drewniane
go podobrazia została staran
nie zagruntowana i wyrówna
na do grubości blachy, jakby 
przygotowana do malarskiego 
uzupełnienia brakującej części 
obrazu. Kołomyjski obraz zos
tał więc istotnie „wyrżnięty”, 
ale znacznie wcześniej niż w 
1946 r. Umożliwiło to stosun
kowo łatwe wyjęcie najistot
niejszej części obrazu z ołta
rza kołomyj skiego kościoła w 
1946 r.
Długo w noc na kapucyńskiej 
plebanii w Skomielnej trwały 
rozhowory. Zastanawiano się, 
co robić z odkryciem, jak 
wyeksponować odkryte malo
widło i jaką kopię wykonać dla 
Kołomyi. Zmartwienie o fun
dusze wydawało się wówczas 
sprawą odległą i mało istotną. 
Nad ranem zapadły pierwsze 
decyzje: odkryty obraz ze 
względu na jego wartość kul
turową, dewocyjną i malarską 
musi być ujawniony, poddany 
pracom konserwatorskim i 
szczegółowym badaniom, pra
ce te powinien wykonać gene
ralny konserwator obrazu 
Madonny Jasnogórskiej, dzie
kan Wydziału Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki ASP 
w Warszawie, prof. Wojciech 
Kurpik; natomiast jego ekspo
zycja powinna pogodzić po
trzeby kultu z jego dotychcza
sową formą, a kopię dla Ko
łomyi należy wykonać według 
stanu wyjściowego, tzn. takie
go, jaki był niegdyś znany ko- 
łomyjanom.
Profesor Wojciech Kurpik 
uznał obraz za najcenniejszą ze 
znanych mu kopii obrazu Jasno
górskiego z XVII w. W dniu 
6 marca br. zwołano Ra
dę Parafialną, a profesor 
przedstawił jej członkom wy
jątkowość dokonanego odkry
cia. Proboszcz przy aprobacie 
Rady wyraził zgodę na zdjęcie 
malowanej blachy z drewnia
nego podłoża, do którego była 
przymocowana miedzianymi 
ćwieczkami. Nastąpiło wó

wczas kolejne odkrycie — na 
odwrociu obrazu znajdował się 
długi napis fundacyjny z naz
wiskiem fundatora, malarza i 
datą wykonania!
Skomielnianie zrozumieli, że 
odkryty obraz wprowadzi 
Skomielną Czarną na karty 
dziejów narodowego kultu 
Matki Boskiej Częstochow
skiej. Podjęli więc mężnie de
cyzje w sprawie sfinansowania 
konserwacji odkrytego obrazu 
oraz wykonania kopii twarzy 
Madonny i Dzieciątka do ko- 
łomyjskiej sukienki, które staną 
się teraz osłoną dla odkrytego 
obrazu.

Autorem kołomyj skiego obra
zu był malarz Stanisław Bre- 
zanensis, pauliński zakonnik, 
jak ustalił prof. W. Kurpik. 
Fundował go zaś Michał Sta
nisławski dla Towarzystwa 
Różańcowego przy konwencie, 
którym mógł być tylko klasz
tor dominikański, za czasów 
przeora Reginalda Pruskow- 
skiego. Ród Stanisławskich 
herbu Pilawa (herb ten wido
czny jest na dole obrazu) zna
ny był na przełomie XVI i 
XVII w. na Podolu i Pokuciu, 
zaś jeden z jego członków, Mi
chał, podkomorzy podolski, 
miał zginąć w 1604 r.

Na podstawie znanych 
dziejów Kołomyi można się 
pokusić o pewne hipotezy do
tyczące obrazu. Miasto było w 
przeszłości kilkakrotnie zdo
bywane (1502, 1513, 1531, 
1589, 1621), a jego ludność 
wycinana w pień lub brana w 
jasyr. Zniszczeń dokonywała 
też wartka i krnąbrna rzeka 
Prut. Według Lustracji z 1627 r. 
zniszczenia były tak wielkie, 
że miasto przeniesiono na do
godniejsze miejsce. W ciągu 
trzech lat miano zbudować wa
ły, domy, zamek i dwa kościo
ły: parafialny i dominikański. 
Można zatem przypuszczać, 
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że w czasie klęsk mógł ulec 
także zniszczeniu słynący z 
łask obraz Matki Bożej, nie 
tylko „ rówieśnik częstochow
skiego”, ale zapewne bardzo do 
niego podobny. Wyjaśniałoby 
to, dlaczego po nowy obraz 
zwrócono się aż do klasztoru 
na Jasnej Górze — skoro na 
ziemiach województwa ru
skiego było wówczas wiele 
słynących cudami obrazów, 
mogących służyć za wzorzec. 
Nowy obraz miał przypomi
nać lub wręcz zastąpić dawny, 
aby dzięki temu można było 
kontynuować kultową trady
cję. Obraz ten przeniesiony 
został do kościoła parafialnego 
po zburzeniu przez władze 
austriackie klasztoru i kościoła 
dominikanów. W 1833 r. koś
ciół uległ pożarowi, zaś w 
1851 r. sprawiono nowy ołtarz 
wielki, w którym znalazł się 
„... obraz Matki Boskiej Kró
lowej Niebios, cudami słynący, 
przeniesiony... z kościoła OO. 
Dominikanów” (obie te wia
domości, nie odnotowane w 
dziejach miasta zawdzięczam 
uprzejmości, ks. Mariana 
Buczka z Archiwum i Biblio
teki Kurii Arcybiskupiej w 
Lubaczowie). Być może właś
nie podczas pożaru obraz zos
tał uszkodzony, zaś w czasie 
renowacji obcięto zniszczoną 
dolną część malowidła, a na
stępnie wykonano wspomnia
ne gruntowanie, lecz z nie wy
jaśnionych przyczyn odstą
piono od uzupełnienia malo
widła.
Tak pokrótce wygląda legenda 
i rzeczywistość kołomyjskiego 
obrazu ze Skomielnej Czarnej 
i na razie, zanim ukończone 
zostaną badania i prace kon
serwatorskie, można stwier
dzić, że odnaleziona została 
jeszcze jedna siedemnastowie
czna kopia obrazu Jasnogór
skiej Pani, zamówiona świa
domie na Jasnej Górze z prze
znaczeniem na daleki, pogra
niczny kraniec Rzeczypospoli
tej. Zaś data 8 grudnia 1635 r. 
umieszczona na rewersie obra
zu świadczy, że jest to naj
wcześniejsza ze znanych dotąd 
kopii obrazu Czarnej Madon
ny przystrojonej wspaniałymi 
koronami ofiarowanymi przez 
króla Władysława IV Wazę.

Ryszard 
Brykowski

Akcja dwory

Zabytki 
beznadziejne

Podróże po Mazowszu w po
szukiwaniu pałaców i dworów 
bywają niekiedy irytujące. 
Okazuje się bowiem, że przy
jechaliśmy za późno. Dawna 
siedziba ziemiańska wpraw
dzie stoi, ale jest tak gruntow
nie przebudowana, że żadną 
miarą nie daje się zbadać ani 
zinterpretować. Tak właśnie 
było w wypadku naszej nie
dawnej wyprawy do Strobowa 
i Żelaznej koło Skierniewic, 
gdzie znajdują się dwory po
mijane dotąd przez literaturę 
przedmiotu. Nie wiedzieliśmy 
o nich niczego konkretnego 
poza nazwiskami właścicieli, 
które znaleźliśmy w Spisie 
ziemian Rzeczypospolitej Pol
skiej w roku 1930, opracowa
nym przez Tadeusza Epsztei- 
na i Sławomira Górzyńskiego. 
Tylko wizja lokalna mogła roz
szerzyć znikomy zasób naszych 
wiadomości o tych siedzibach. 
Czy wyprawa mimo wszystko 
się udała? I tak, i nie. Przeko
naliśmy się po raz nie wiado
mo który, że zabytki też potra
fią stawiać opór i skutecznie 
bronią się przed wścibstwem 
historyków sztuki. Nie udało 
nam się rozwiązać podstawo
wych problemów obu sie
dzib, ale znaleźliśmy przy
padkiem zupełnie co innego.
Dwór w Strobowie, należący 
w 1930 r. do Władysława Stra- 
kacza, stoi i niedawno został 
wyremontowany i rozbudo
wany na potrzeby Państwo
wego Domu Dziecka 
„Znicz”. Z dawnej siedziby 
pozostała właściwie tylko ele
wacja frontowa z dwoma ryza
litami skrajnymi, zwieńczo
nymi trójkątnymi szczytami. 
Piętrowy ryzalit środkowy, 
również zwieńczony trójkąt
nym szczytem, poprzedzony 
jest dwuarkadowym porty
kiem, podtrzymującym taras 
na wysokości pierwszego pię

tra. Elewacja ta, pełna swoi
stego wdzięku, reprezentuje 
odcień neorenesansu, zwany u 
nas potocznie italianizmem i 
przypomina trochę projekty 
Aleksandra Zabierzowskiego 
(1817—1870), ale ma znacz
nie wyraźniejszy nalot berliń
ski. Skomponowano ją naj
pewniej w ostatniej ćwierci 
XIX w. Twórca tej architektu
ry w obecnym stanie badań 
nie jest znany.
Niewiele więcej szczęścia mie
liśmy w Żelaznej. Neorene- 
sansowy dwór, raczej brzydki, 
musiał powstać również u 
schyłku XIX w. Niedawno 
wyremontowany przez Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiej
skiego, zatracił w dużej mierze 
stylowy detal. Jest to partero
wa, rozłożysta budowla, wyso
ko podpiwniczona, flankowa
na częściami wyższymi. Poś
rodku elewacji frontowej, na 
tarasie ustawiona jest drew
niana weranda z dekoracją 
snycerską, zwieńczona trój
kątnym szczytem. Nie ma, 
niestety, daty powstania dwo
ru na żadnej z elewacji, nie ma 
jakiejkolwiek wskazówki, umo
żliwiającej jego precyzyjne da
towanie. Ostrożne określenie 
czasu powstania budowli na 
schyłek XIX w. nastąpiło na 
podstawie naszego doświad
czenia i jakiego takiego opa
trzenia w materiale zabytko
wym.
Pełni zwątpienia udaliśmy się 
na miejscowy cmentarz, aby 
tam poszukać przekazów do
tyczących przeszłości Żela
znej. I tu mieliśmy odrobinę 
szczęścia, natrafiliśmy bowiem 
na ledwo czytelne napisy wy
ryte na kamieniach flankują
cych neobarokową bramę. Na 
lewym kamieniu wyryto: 
„FONDATOR KAPLICY I 
PARKANU FELIKS ŁU
SZCZEWSKI 1874”, nato
miast na prawym: „OPIEKON 

PARAFII KS. PROBOSZCZ 
M. SKARŻYŃSKI 1874”. 
Łuszczewski był zapewne 
dziedzicem Żelaznej, ufundo
wana przez niego neogotycka 
kaplica znajduje się w głębi 
cmentarza. Natrafiliśmy nie
bawem na skromny grobowiec 
rodziny Newlin-Mazarakich, 
który okazał się kopalnią wia
domości. W grobowcu po
chowany jest Aleksander New- 
lin-Mazaraki (1845—1919), 
właściciel majątku Żelazna i 
honorowy sędzia pokoju. To 
on mógł wybudować dwór al
bo gruntownie przekształcić 
siedzibę już istniejącą. Żona 
Aleksandra, Leokadia z Woj
ciechowskich (1865—1957) 
została pochowana w Skier
niewicach, tu wyryto tylko jej 
nazwisko. W grobowcu spo
czywa ponadto ich córka Zo
fia, poetka (1897—1917) i syn 
Aleksander (1887—1986), rol- 
nik-ekonomista, krechowiak, 
ostatni właściciel Żelaznej 
przed reformą rolną. Leżą tu 
także inni członkowie rodziny. 
Wiadomość podana przez 
Słownik architektów Stanisła
wa Łozy, jakoby grobowiec 
Mazarakich w Żelaznej pro
jektował Juliusz Kłos wespół z 
Edwardem Wittigiem, wyma
ga z pewnością uściślenia. Ist
niejący do dziś grobowiec jest 
nader skromny i nieskompli
kowany, w najmniejszym 
stopniu nie zdradzający talen
tów Kłosa i Wittiga. A może 
wykonali oni tylko projekt, 
który pozostał na papierze?
Jeszcze bardziej interesującym 
znaleziskiem okazał się gro
bowiec Jadwigi z Mankielewi
ęzów Strakaczowej, zmarłej w 
Strobowie 21 maja 1934 r., 
oraz Andrzeja Strakacza 
(1909—1943), projektowany i 
sygnowany przez Felicjana 
Szczęsnego Kowarskiego. Oka
zuje się, że ten wybitny malarz 
sporadycznie zajmował się 
również rzeźbą. W czasie oku
pacji niemieckiej mieszkał w 
niedalekich Skierniewicach i 
dlatego mógł podjąć się wyko
nania nagrobka na cmentarzu 
w Żelaznej. Nagrobek powstał 
w 1942 r., na ażurowej stojącej 
płycie z piaskowca wyobrażo
ny jest anioł śmierci. A więc
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coś jednak znaleźliśmy. Bada
cze twórczości Kowarskiego 
wiedzieli, że zaprojektował on 
nagrobek Strakaczów, nie było 
tylko wiadomo, gdzie ów na
grobek się znajduje.
Kiedy staliśmy przed nagrob
kiem Jadwigi z Mankielewi- 
czów i Andrzeja Strakaczów, 
naszły nas myśli bynajmniej 
nie pasujące do powagi cmen
tarza. Oto nazwiska Mankie- 
lewicz i Strakacz przypomina
ły nam jakieś zabawne wyda
rzenia, ale ani rusz nie mog
liśmy sobie przypomnieć jakie. 
Sylwina Strakacza, kontrower
syjnego sekretarza Ignacego 
Paderewskiego, nie braliśmy 
pod uwagę, chodziło o kogoś 
innego. Dopiero w drodze 
powrotnej niespodziewanie 
przypomniały się nam dwie 
zabawne relacje o przygodach, 
które spotkały znanych i po
ważnych kupców warszaw
skich, noszących nazwiska 
Mankielewicz i Strakacz (no
tabene bliskich krewnych dzie
dziców Strobowa), mistrzow
sko opowiedziane przez Jana 

Kruszewskiego w niesłusznie 
zapomnianej książeczce Przed 
pół wiekiem w stolicy. Obie re
lacje są krótkie, przytoczymy 
je zatem w całości.
„Pod słynnymi filarami Teatru 
Wielkiego, obok cukierni Sema- 
deniego, istniał wiele lat bodaj 
najwytworniejszy na owe czasy 
magazyn jubilerski Jana Man- 
kielewicza. Właściciel cieszył 
się znaczną popularnością 
wśród swych arystokratycznych 
klientów, jak i w sferach arty
stycznych, rozporządzając bo
wiem znacznymi środkami, 
podtrzymywał swą reputację 
nieskąpego amfitriona uczt i 
bankietów. Pewnego przedpo
łudnia do sławnego jubilera pod
jechała kareta. Z kozła zesko
czył lokaj, który otworzył 
drzwiczki poważnemu, ele
gancko ubranemu panu z ręką 
na temblaku. Przybyły wszedł 
do magazynu i po uprzejmym 
powitaniu właściciela zwrócił 
się z pytaniem, czy mógłby na
być kolię brylantową dla córki. 
Po dłuższym namyśle wybrał 
piękną kolię i uzgodnił cenę na

bycia na 3 tysiące rubli.
— Nie mam przy sobie takiej 
gotówki, ale zaraz zaradzimy 
temu, aby naszą transakcję 
doprowadzić do końca. Zechce 
pan wziąć kartkę papieru i na
pisać kilka słów do mojej żony, 
gdyż zwichnięta ręka nie pozwała 
mi na pisanie. Dyktuję: »Moja 
droga, bądź łaskawa wręczyć 
służącemu w zaklejonej kopercie 
3 tysiące rubli. Znalazłem 
rzecz, która mi się ogromnie po
doba. Czekam w sklepie. Jan.« 
Może pan każę przywołać mego 
służącego i kartkę włożyć do 
zaklejonej koperty. Poczekam 
chwilę, to niedaleko... Po krót
kim czasie lokaj powrócił, wrę
czając swemu panu kopertę. 
Nabywca otworzył ją, zapłacił 
jubilerowi 3 tysiące rubli i 
otrzymał w zamian kolię.
Wieczorem małżonka pana 
Mankielewicza zapytała zacie
kawiona:
— Cóż to za nabytek, na który 
ci tak gwałtownie potrzeba było 
3 tysiące rubli?
— Jak to? Co? Nic nie ro
zumiem!

— No, to popatrz na swoją 
kartkę!
Jubiler zdębiał.
— Rany Boskie! To on posłał 
po pieniądze do mojej żony, a 
nie do swojej! ”,
Przygoda p. Strakacza (nieste
ty, nie znamy jego imienia) by
ła niezawodnie bardziej ma
lownicza. „Przed pięćdziesięciu 
z górą laty mieścił się na rogu 
ul. Kapucyńskiej i Miodowej 
pokaźny sklep z ubiorami, uten
syliami kościelnymi i wszelkie
go rodzaju dewocjonaliami. 
Właścicielem sklepu był dobrze 
posunięty w latach kupiec Stra
kacz (...) Pewnego dnia w po
łudniowej porze weszła do ma
gazynu para narzeczonych. 
Chodziło o zakup obrączek 
ślubnych. Za kontuarem obsłu
giwał młodych klientów sam 
właściciel, subiekt był na obie- 
dzie. Wybredni narzeczeni 
grymasili i przekomarzali się. 
Do sklepu wszedł nowy klient, 
poważny, zażywny ksiądz. 
Przedstawił się jako wysłannik 
kapituły lubelskiej i oświadczył, 
że dostał polecenie zakupienia
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1. Dwór w Strobowie od frontu ' 
2.3. Dwór w Żelaznej od frontu (2) 
od ogrodu (3)
4 Fragment parku w Żelazne,
5.6. Brama cmentarza w Żelazne, 
(przy skrajnych filarach w ogrodzeniu 
znajdują się głazy z napisami doty
czącymi fundacji kaplicy i ogrodzę 
nia) (5) oraz grobowiec Jadwigi z 
Mankielewiczów Strakaczowej i An 
drzeja Strakacza (6)

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

stroju pontyfikalnego dla bisku
pa. Strakacz, porzucając na 
chwilę narzeczonych, otworzył 
szafy i pokazał bogate szaty li
turgiczne. Ksiądz wybrał ornat 
i uzyskawszy uprzednio zgodę 
Strakacza, przymierzył go na 
nim, aby się zorientować — jak 
mówił — w efekcie szaty. W 
tym momencie uroczy oblu
bieńcy porwali kasetkę ze zło
tymi obrączkami i wybiegli na 
ulicę. Za nimi wyskoczył, tak 
jak stał, w ornacie, poczciwy 

Strakacz. Tuż obok niego biegł 
»ksiądz«, który rozpaczliwie 
krzyczał: »Ludzie, trzymajcie 
wariata! Patrzcie, ten biedny 
kupiec zwariował, ubrał się w 
ornat i lata po ulicy. Profana
cja!*. Przechodnie chętnie po
słuchali »duchownego«. Nie
szczęsnego Strakacza zaciąg
nięto do ówczesnego cyrkułu. 
Należy przypuszczać, że w 
niedalekiej bramie odbył się po
dział łupów”.
Tyle Kruszewski. Trzeba 

przyznać, że oba wyłudzenia, 
zorganizowane zapewne przez 
tego samego hochsztaplera, 
odznaczały się nie tylko ogro
mną pomysłowością, ale i 
swoistym humorem. Kru
szewski wspomina, że opinia 
publiczna stolicy niejedno
krotnie rozgrzeszała dowcipne
go oszusta i przerzucała częś
ciowo winę na oszukanego 
niedołęgę. Podobnych wyda
rzeń było bowiem więcej, tu 
wybraliśmy tylko dwa, wiążą- 

ce się z właścicielami Strobo- 
wa. Obie relacje Kruszew
skiego warte są przypomnienia 
właśnie dziś, kiedy prasa nie
mal codziennie przynosi rela
cje o niezwykle brutalnych 
napadach rabunkowych, doko
nywanych z bronią w ręku 
przez rozmaite gangi rodzime i 
obce; napady te kończą się dla 
ofiar zazwyczaj tragicznie. 
Chciałoby się zawołać: Pano
wie, zmieńcie metody! Nie 
męczcie i nie zabijajcie! Bierz - 
cie przykład z prawdziwych 
„rycerzy kantu”, działających 
nad Wisłą na początku bieżą
cego stulecia.
Swoją drogą niewinna wy
cieczka do Strobowa i Żelaznej 
zaprowadziła nas bardzo dale
ko. Nie wzbogaciliśmy zbytnio 
stanu naszej wiedzy o dwóch 
dziewiętnastowiecznych dwo
rach, przywołaliśmy co najwy
żej aurę Warszawy pierwszych 
lat XX w.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Z bydgoskiej 
secesji

Bydgoskie budowle użyte
czności publicznej i kościo
ły budowano w końcu XIX 
i na początku XX w. według 
panujących w Niemczech 
tendencji eklektycznych, 
natomiast reprezentacyjne 
budownictwo mieszkalne 
utrzymane było na ogół w 
stylu secesji. Chodzi tu o 
kamienice w rejonie ulic: 
Królowej Jadwigi, Gdań
skiej, Śniadeckich i przy
ległych. Jednak nie wszyst
kie z tych zabytków przetr
wały do dzisiaj. Niektóre z 
okazałych kamienic uległy 
zniszczeniu podczas dru
giej wojny światowej i 
mimo że można je było od
budować, to odbierane jako 
wytwór „wrogiej kultury” 
zostały całkowicie rozebra
ne i zapomniane. Inne wy
burzono w czasie budowy 
ciągów komunikacyjnych 
rozwijającego się miasta. Z 
bydgoskiej architektury 
końca XIX i początku XX w. 
pozostały na ogół szare 
budynki, pozbawione swo
jej dawnej świetności i ko
loru. Wiele kamienic stra
szy fatalnym stanem za
chowania, ale jakby na 
przekór czasowi nie podda
ją się zniszczeniu mniejsze i 
większe detale, przyklejone 
do osypujących się elewacji 
fasad i portali.
Dostrzegamy te detale jako 
fragmenty nierozerwalnie 
związane z prostą bryłą 
budowli. Stanowią dla nas, 
przyzwyczajonych do pu
dełkowych bloków pozosta
łych w spuściźnie konstruk- 
tywistycznej, swoisty przed
miot podziwu. Secesyjna 

ornamentyka, ograniczają
ca się przeważnie do deko
racji fasad i wnętrz, w sto
sunku do bryły budynku 
pozostającej zwykle w tra
dycyjnej dziewiętnasto
wiecznej konwencji, stano
wi często przemyślany, in
dywidualnie opracowany 
akcent, nadający prostej 
bryle pewien rodzaj 
„komplikacji” i swoisty 
autentyzm. I nawet jeśli 
niektóre z nich wydają się 
wytworem masowym, fa
brycznym, a więc powta
rzanym, to jednak należy 
traktować je tak, jak w wy
padku grafiki, jako odbicie 
pierwowzoru, korygowane 
niekiedy przez samego 
twórcę.
Głównie więc ornamenty 
fasad i wnętrz (świadomie 
niszczone przez liczne 
„remonty”) są wyrazem 
stylu secesji w architektu
rze, a więc tego, co płynne, 
ruchliwe, zmienne oraz pro
pagowanych przez nią form 
plastycznych, przybierają
cych wygląd ozdobnych 
motywów roślin, zwierząt i 
postaci ludzkich, przewa
żnie stylizowanych i uroz
maiconych. Ze świata roś
lin spotykamy tu osty, róże

1—4. Fasady kamienic: przy pi. Wol
ności (1), przy ul. Dworcowej (2). przy 
ul. Libelta (3) i przy narożniku ulic Fo
cha i Gdańskiej (4)
5—8. Portale: przy ul. Skargi (5). przy 
ul. Jackowskiego (6), przy al. Mickie
wicza (7) i przy ul. Cieszkowskiego (8)

(zd/ęcia: Dariusz Markowski)
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Z bielskiej 
secesji

i kwiaty dwubocznie syme
tryczne, jak irysy, bratki, 
rośliny motylkowe, pnące 
oraz płasko rozpościerające 
się na powierzchni wody, 
jak nenufary. Są również te 
pospolite — z ogródków 
wiejskich, pól, łąk i lasów, 
tak bliskie duchowi pol
skiemu. Z przedstawień 
ludzkich pojawiają się 
wyobrażenia nagich kobiet. 
Ulubione przez twórców 
były postacie strzeliste i 
smukłe, o bujnych i fali
stych włosach, które ciągną 
się bez końca, przeplatając 
wzajemnie i przechodząc 
niekiedy w udziwniony or
nament. Innymi motywami 
zdobniczymi są maszkaro
ny i twory z mitów anty
cznych — fauny, sfinksy, 
chimery.
Te secesyjne ornamenty 
dekoracyjne, mimo że czę
sto w swoim wyrazie nie
pokorne, to jednak potrafią 
trwać w zapomnianym oto
czeniu. Jest to już jednak 
inne trwanie, bo w zmie
nionej rzeczywistości, gdzie 
brak pierwotnego współ
brzmienia barw i zamie
rzonej powierzchni. W tym 
istnieniu pozostaje nadal 
coś z autentycznego umi
łowania zarówno wielkich 
przestrzeni, choć dziś już 
szarych i osypujących się 
tynków, jak i wypełnionych 
formami, przeciwstawiają
cych się sobie, podporząd
kowanych prawom estety
cznego współistnienia. 
Prawdziwe są w tym jednak 
jedynie owe nadal żywe, 
fascynujące rozmaitością 
form detale, gdyż praw
dziwe amor vacui często już 
nie istnieje.

Dariusz Markowski

Leopold Bauer (1872 
— 1938) był jednym z 
czołowych architektów 
secesji wiedeńskiej, stu
diował w wiedeńskiej 
ASP i jako jeden z naj
zdolniejszych uczniów 
Otto Wagnera (zob. nr 6, 
1993, s. 41) objął po nim 
katedrę architektury w 
1913 r. Prace architekto
niczne L. Bauera (pro
jektował też wnętrza i 
sztukę użytkową) przypo
minają nieco język form i 
dekoracje Josefa Hoff
manna — obaj mieli do
skonałe wyczucie prze
strzeni, bryły i posługi
wali się podobnym, abs
trakcyjnym i geometry- 
czno-roślinnym ornamen
tem. Bauer był cenionym 
architektem, autorem 
wielu kościołów, budyn
ków publicznych i willi 
(Troppau, Brunn, Win- 
terberg, Kolin, Jagern- 
dorf, Innsbruck, Karls
bad, Wiedeń, Grafen
berg i inne). W 1900 r. 
uzyskał (wraz z Ch. R. 
Mackintoshem i M. H. 
Baillie-Scottem) pier
wszą nagrodę za projekt 
Domu Miłośnika Sztuki 
w Darmstadt.
Jak dotąd, jedyną znaną 
w literaturze polską rea
lizacją Leopolda Bauera 
jest kościół Św. Mikołaja 
w Bielsku-Białej, wznie
siony wiatach 1908—1910 
na miejscu „rozbudowa
nego” w ten sposób ma
łego kościółka z XV w. 
Bielską świątynię sam 
autor uważał za swoje 

pierwsze dzieło „wciela
jące idee nowoczesnej ar
chitektury sakralnej”, 
którym, być może, po
lemizował artystycznie z 
wzniesionym w Wiedniu 
kościołem Am Steinhof 
O. Wagnera. Kościół w 
Bielsku-Białej jest z 
pewnością dziełem no
watorskim, choć dają się 
zauważyć pewne cytaty 
form romanizmu (bo- 
niowany cokół, „we- 
stwerk”, portal, wieża 
inspirowana kampanilą 
z Piazza di San Marco w 
Wenecji), to jednak od
ważnie i ciekawie zostały 
rozwiązane jego elewa
cje, opięte silnymi pio
nowymi laskowaniami, 
pomiędzy którymi poja
wia się dekoracja geome
tryczna o roślinnych ana
logiach. Nad kształtem 
bielskiego kościoła pra
cowali wiedeńscy kole
dzy Bauera: R. Harlfin- 
ger (prezydent Wiener 
Secession), który zapro
jektował doskonałe kom
pozycyjnie witraże o 
rytmicznych akordach 
linii i oszczędnym ry
sunku, oraz O. Schim- 
kowitz, współpracownik 
Wagnera (m.in. wykonał 
dekorację figuralną wie
deńskiego Postsparkas- 
senamt i kościoła Am 
Steinhof), którego dzie
łem są ascetyczne, o- 
szczędne w wyrazie rzeź
by na fasadzie i w porta
lu bielskiej świątyni.
Kościół Św. Mikołaja 
jest przykładem dosko

nałej unifikacji nowo
czesnej bryły świątyni i 
oszczędnej, dyskretnej 
dekoracji, które wzajem
nie się dopełniają, czego 
brak skądinąd świetne
mu projektowi kościoła 
Am Steinhof O. Wagne
ra, gdzie „szopkowa” 
dekoracja (posągi anio
łów na kolumnach, 
wianki lauru, blaszana 
konstrukcja zadaszenia 
wejścia) zakłóca odbiór 
doskonałe zakompono
wanej bryły świątyni.

Autora niniejszego szki
cu zaintrygował pewien 
ciekawy dom w Bielsku- 
-Białej przypisywany 
nieznanemu architekto
wi „ z kręgu Maxa Fabia- 
niego” (E. Chojecka, Ar
chitektura i urbanistyka 
Bielska-Białej 1855—1939, 
Katowice 1987), współ
pracownika i asystenta Ot
to Wagnera; dla Bielska 
wykonał on w 1899 r. 
plany regulacji miasta i 
zaprojektował kamienicę 
przy ul. Barlickiego 1. Z 
całą pewnością jednak 
nie Fabiani jest autorem 
wspomnianego domu, 
wzniesionego dla Walen
tego Jakubeckiego w la
tach 1902—1903 przy pl. 
Kościelnym w Białej. 
Duży, trzykondygnacyj
ny budynek (z mieszkal
nym poddaszem), skie
rowany wschodnią ele
wacją w stronę placu, 
wsunięty pomiędzy zbie
gające się ulice Koniewa 
i Głęboką, „niezwykły z 
racji ścian elewacji całko
wicie pozbawionych arty
kulacji i podziałów ” 
(E. Chojecka) — jest w 
rzeczywistości inspiro-
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1 Dom w Karmowie (Jagerndorf). 
proj. L. Bauer. 1904 r.
2. Projekt dekoracji domu Walentego 
Jakubeckiego w Białej
3. 4. Elewacja wschodnia i połud
niowa domu Jakubeckiego (3) i fryz 
ornamentalny (4)

wany wiedeńskim Majo- 
likahaus O. Wagnera z 
1899 r. przy Linke 
Wienzeile 40. Frontowa, 
wschodnia elewacja bial
skiej kamienicy zrywa 
całkowicie z klasycznymi 
kanonami kompozycji 
architektonicznej — brak 
jej, poza artykulacją, osi 
środkowej (parzysta liczba 
osi — 6), osie skrajne są

mocniejsze niż wewnęt
rzne, brak podziałów na 
kondygnacje, na parterze 
otwory witryn sklepo
wych „nie trafiają” w li
nię okien. Unifikację ca
łej elewacji wzmaga też 
zastosowanie identycz
nych wykrojów i wymia
rów okien (20 okien 
dwu- lub trójdzielnych), 
a nade wszystko — wzo

rzysty, o motywach falu
jących rytmicznie łodyg i 
wachlarzowe rozpostar
tych pręcików, spływają
cy miękkim wybrzu
szeniem ku dołowi fryz 
opasujący trzecią kon
dygnację (podobnie jak 
na fasadzie Majolika- 
haus). Architekci wie
deńscy w tym czasie 
pozwalali sobie już na 

pozbawienie artykulacji 
tak dużej powierzchni 
fasady — jednak żaden z 
nich nie odważył się 
usunąć osi środkowej, 
jak to uczynił L. Bauer. 
„Klasyczne” środkowe 
osie posiadają nawet tak 
sztandarowe dzieła, jak 
Majolikahaus i Postspar- 
kassenamt O. Wagnera, 
sanatorium Purkersdorff 
J. Hoffmanna, a nawet 
słynna willa Steinera i 
narożny dom na Michae- 
lerplatz w Wiedniu A. 
Loosa. Ornamentowy 
fryz pokrywający elewa
cje bialskiego domu jest 
niezwykle charaktery
styczny, przypominający 
na pierwszy rzut oka or
namentykę Józefa Marii 
Olbricha (np. detal Ol- 
brich Haus i Grosses 
Gliickert Haus w Darm-
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5. Widok na elewacje boczne wieży i 
korpus kościoła Św. Mikołaja

(zdjęcia: Jan Dominikowski)

stadt) czy „jubilerską” 
ornamentykę Gustava 
Klimta (fale, spirale, 
„kaboszony”, „inkrusta- 
cje”). Ornament L. 
Bauera, zawsze niezwy
kle dekoracyjny, utwo
rzony z powtarzalnych 
rytmicznie motywów na 
dywanowy sposób, wy
różnia się jakąś charakte
rystyczną „żywotnością”, 
odniesieniami do świata 
organicznego, roślinnoś
ci, wody — przy całej da
leko czasem posuniętej 
geometryzacji — zawsze 
czytelnymi.
Jeśli więc porównamy 
dekorację domu w Kar
niewie (Jagerndorf) lub 
kościoła Św. Mikołaja w 
Bielsku (zwłaszcza falisty 
motyw na ościeżu porta
lu!) z bogatym fryzem 
kamienicy bialskiej — 
autorstwo L. Bauera bę
dzie oczywiste. Wszędzie 
obserwujemy ten sam 
typ dekoracji wykonanej 
w tynku, wykorzystują
cej kontrasty faktury i 
barwy: chropowatego, 
ciemnego tła i graficzne
go, jakby inkrustowane
go w nim jasnego orna

mentu. Taki sposób 
zdobienia jest głównym 
motywem twórczości ar
chitektonicznej L. Baue
ra, którego autorstwo w 
odniesieniu do bialskiego 
domu określają też ar
chiwalia. Projekt dekora
cji tego domu zamieścił 
dwukrotnie („Haus Va
lentin in Biala”) w 1904 r. 
Alexander Speltz we 
wzornikach ornamen
tów, co świadczy o ran
dze artystycznej tego 
dzieła i wysokiej ocenie, 
jaką wystawiali mu 
współcześni. Nieoczeki
wanie oryginalny projekt 
fasady „Haus Valentin” 
zreprodukowała także w 
swej popularnej, za to 
przebogato ilustrowanej 
pracy Lara-Vinca Masi- 
ni (Art Nouveau, Arch 
Cape Press, New York, 
1987), co ostatecznie 
rozstrzyga autorstwo wie
deńskiego architekta.
Dom Walentego Jaku- 
beckiego w Bielsku-Bia
łej jest niewątpliwie jed
ną z najlepszych prac 
Leopolda Bauera. W 
1985 r. przeprowadzono 
gruntowną konserwację 
elewacji budynku, przy
wracając temu wybitne
mu dziełu architektury 
secesyjnej jego dawną 
świetność.

Jan Dominikowski

Obrazki
na pocztówkach

Pojawiły się w drugiej po
łowie XIX w., nazywano je 
wtedy odkrytkami. Ich po
przedniczkami były hotelowe 
nalepki z obrazkami i ży
czeniowe teksty wypisywane 
przy różnych okazjach na 
biletach wizytowych. Dały 
one początek pocztówkom 
okolicznościowym, np. kart
kom ze świątecznymi ży
czeniami. Mała powierzch
nia pocztówki wymuszała 
zwięzłość, eliminując tra
dycyjne rzewne i rozwlekłe 
gadulstwo. Kartki z obraz
kami wykreowały także 
własne kolekcjonerstwo, 

bowiem zbieranie pięknych 
odkrytek rozpowszechniło 
się masowo w całym „ele
ganckim świecie”.
Pocztówka, odkrytka, karta 
pocztowa była często cenną 
pamiątką. „Instytucjonal
nie” została zauważona na 
wystawie „artystycznych 
druków reklamowych” w 
Antwerpii w 1894 r., choć 
istniała już około trzydzie
stu lat. Warto dodać, że na 
tej wystawie pojawił się 
także jako nowość plakat.
Na początku karta poczto
wa była sporządzana (pro
jektowana?) ręcznie — ry-
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1—6. Obrazki na pocztówkach: pię
kne kobiety (1,2) i mężczyźni (4), sce
ny ogrodowe (5), salonowe (3). a tak
że... łóżkowe (6)

(zdjęcia: Andrzej Zborski)
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Pocztówki 
wielickie

sowana i malowana — i 
masowo powielana dru
kiem. Dopiero później wy
konywał ją fotograf. Spe
cjalnie robione zdjęcia były 
masowo produkowane i 
powielane na papierze fo
tograficznym. Karta pocz
towa ustabilizowała się w 
formacie 9x14 cm. Format 
ten jako standardowy 
dotrwał do końca lat pięć
dziesiątych.
Masową produkcję kart 
pocztowych na papierze fo
tograficznym umożliwił 
wynalazek suchej emulsji 
fotograficznej i wyprodu
kowanie suchych materia
łów światłoczułych — na
dających się do użycia w 
każdej chwili. Fotopocz- 
tówki były produkowane na 
„papierach gazowych”, czy
li chlorosrebrowych, pó
źniej chloro-bromo-srebro- 
wych. Wykonywano je na 
przemysłowych kopiarkach, 
z dużych (1:1) i powielo
nych negatywów. Odbitki 
często tonowano (barwio
no) chemicznie — najczęś
ciej w kolorze sepii i niebie
skim, także zielonym i cie
mnoczerwonym. Ówczesne 
mniej czułe papiery foto
graficzne chlorosrebrowe i 
chloro-bromo-srebrowe wy
jątkowo dobrze przyjmowa
ły te tonowania i kolory 
przetrwały w dobrej formie 
do naszych czasów.
Pocztówkowy obrazek był 
jeszcze dodatkowo upięk
szany — ręcznie kolorowa
ny farbami anilinowymi. 
Na niektórych kartach mo
żna się doszukać śladów 
stosowania szablonów dla 
usprawnienia tego koloro
wania. Czasami niektóre 
elementy obrazka pokry
wano farbą kryjącą, nawet 
brokatem. Masowość pro
dukcji spowodowała pota
nienie pocztówek, które 
mogły być rozpowszech
niane w dużych ilościach. 

Napisy na pocztówkach nie 
były wkopiowywane meto
dą fotograficzną, lecz wy
konywano je później na 
specjalnie zaplanowanym 
miejscu. Inskrypcje były 
nadrukowywane, tłoczone, 
a czasem umieszczane na 
specjalnej, ozdobnej nalep
ce. Napisy te wynikały z lo
kalnych potrzeb języko
wych kraju (w wypadku 
Polski chodzi tu o różne 
zabory), gdzie pocztówka
mi handlowano.
Najlepszymi tematami pocz
tówek okolicznościowych 
były zdjęcia ludzi, w tym 
oczywiście pięknych ko
biet. Były to portrety lub 
zdjęcia całych postaci, naj
częściej szczelnie ubra
nych. Dość rzadko temat 
kart pocztowych stanowili 
mężczyźni — widocznie ta
kie było ówczesne zapo
trzebowanie. Częstym i 
chętnie wysyłanym pocz
tówkowym obrazkiem były 
portrety dzieci, fotografo
wanych w różnych pozach, 
czasem w grupach. Karty 
pocztowe z dziećmi, naj
częściej wystylizowane na 
„słodycz”, miały budzić u 
odbiorcy rodzinny senty
ment i rzewną czułość. Do
brymi tematami dla pocz
tówek były także pary, 
„ustawiane” w codziennej 
rzeczywistości, rodzinnych 
sytuacjach i często z dzieć
mi. Wszystkie te motywy 
publikowano także bez ża
dnych życzeniowych in
skrypcji i sprzedawano przez 
cały rok.
Pocztówka zawsze była, 
jest i będzie błahostką. 
Dawała i daje jednak praw
dziwe pojęcie o obyczajach, 
modzie i codzienności ode- 
szłej epoki. Pokazuje kanon 
dawnej urody kobiecej, rea
lia i estetykę mieszkanio
wego wzornictwa swoich 
czasów.

Andrzej Zborski

Stare pocztówki stanowią 
często jedyny zachowany 
materiał źródłowy przydat
ny w trakcie remontu, od
budowy lub rekonstrukcji 
zniszczonego czy zaginio
nego oryginału; mają więc 
wartość dokumentu hi
story czno-ikonograficznego. 
Prawdopodobnie najstarsza 
ilustrowana widokówka ro
dzimej produkcji wykonana 
została w drukarni E. Os- 
truszki we Lwowie z okazji 
III Zjazdu Techników Pol
skich i Wystawy Przemysłu 
Budowlanego w 1892 r. 
Fakt ten zbiega się w czasie 
z wykonaniem pierwszej 
dokumentacji fotograficz
nej wnętrz Kopalni Soli w 
Wieliczce.
Znany krakowski fotograf 
Awit Szubert (1837—1919) 
już od początku lat siedem
dziesiątych XIX w. ofero
wał „ zdjęte z natury widoki 
Tatr i Pienin z miejsc naj- 
niedostępniejszych, dotąd 
przez nikogo nie zdejmowa
nych”. Nic więc dziwnego, 
że pasjonowała go też myśl 
o sfotografowaniu wnętrz 
salin wielickich. Nie bez 
znaczenia dla uzyskania 
zgody władz kopalni był 
fakt, że Szubert wykonywał 
zdjęcia z żoną Amalią, wy
wodzącą się z górniczej ro
dziny Dietzów, związanej z 
Wieliczką. Szubertom uda
ło się „ zdjąć z natury wido
ki kopalni” dopiero w 1891 r., 
gdy w wyniku doświad
czeń udoskonalili proszek 
magnezyjny do zdjęć bły
skowych oraz osiągnęli od
powiednią czułość emulsji 
na suchych płytach fotogra
ficznych. Wykonane przez 
Awita Szuberta fotografie 
wielickich salin zostały wy
dane w Wiedniu u v. Pau- 
lussena w formie albumu 
heliografii i przyniosły au
torom wielkie uznanie. 
Dowodem światowego po-/ 
dziwu dla zdjęć wielickich 

było umieszczenie ich w 
słynnym wówczas Muzeum 
Pocztowym w Berlinie.
Pierwszy fotograf kopalni, 
a zarazem jeden z pier
wszych wydawców wielic
kich pocztówek, urodził się 
3 lipca 1837 r. w Oświęci
miu. Studia malarskie roz
począł w Krakowie na Od
dziale Sztuk Pięknych In
stytutu Techniczno-Prze- 
mysłowego u Władysława 
Łuszczkiewicza i Wojcie
cha Korneliego Stattlera. 
Od 1856 r. kontynuował 
studia w Rzymie, zdobywa
jąc pierwsze sukcesy jako 
dobrze zapowiadający się 
pejzażysta. Pogorszenie 
stanu zdrowia zmusiło 
Szuberta do przerwania 
studiów malarskich. Wyje
chał do Wiednia w 1860 r. i 
w znanych wiedeńskich za
kładach fotograficznych 
Bohra i Angerera poznawał 
tajniki sztuki fotografi
cznej. Po trzech latach zja
wił się w rozdartym przez 
zaborców kraju i uczestni
czył w Powstaniu Stycz
niowym. Po jego upadku 
prowadził przez krótki czas 
zakład fotograficzny w 
Oświęcimiu, a w latach 
1865—1866 przebywał na 
kuracji i prowadził zakład 
fotograficzny w Szczawni
cy, do której powrócił pod 
koniec swego życia. W 1867 r. 
Szubert zamieszkał w 
Krakowie, gdzie otworzył 
zakład fotograficzny przy 
ul. Krupniczej 7 (obecnie 
nr 17). Był jednym z pier
wszych w Polsce fotogra- 
fów-pejzażystów i krajo
znawców wykonujących 
zdjęcia plenerowe. Wystarczy 
tylko wspomnieć, że po se
rii zdjęć z wielickiej kopalni 
Szubertowie wykonali zdję
cia wnętrz kopalni węgla 
w Sierszy oraz kamienio
łomów koło Krzeszowic. Z 
powodu złego stanu zdro
wia Szubert wycofał się z
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działalności zawodowej po 
1900 r. Zmarł w Szczawni
cy 27 maja 1919 r. i został 
pochowany w kaplicy-gro- 
bowcu założycieli i właści
cieli uzdrowiska.
Obecnie, po stu latach, 
świetność zdjęć wielickich 
salin autorstwa Awita i 
Amalii Szubertów możemy 
podziwiać na pocztówkach 
wydanych nakładem ich 
autorów w 1900 r. (druga 
seria w 1914 r.). Nieoce
nioną wartość mają pocz
tówki z reprodukcją zdjęcia 
siedemnastowiecznej kapli
cy Św. Antoniego wobec 
daleko posuniętego znisz
czenia wystroju wnętrza, 
wykonanego w soli spiżo
wej drobnoziarnistej lub 
wyciętego w caliźnie solnej. 
To, co w wielkim skrócie 
napisałem o Awicie Szu
bercie, chciałbym uzupeł
nić fragmentem reklamy, 

zamieszczonej przez tegoż 4 
znakomitego fotografa w 
Józefa Czecha Kalendarzu 
Krakowskim na rok 1893: 
„Nowość! W moim Zakła
dzie są do nabycia w Albu
mach i pojedynczo z natury 
fotografowane całe kopalnie 
Wieliczki, dotychczas nigdy 
nie zdejmowane (...) sposo
bem fotograficznym, w for
macie większym i mniej
szym. Aby zaś nadać trwa
łość tym zdjęciom, odbi
to takowe w fotograwiurze 
(z zastrzeżeniem prażonym na
śladownictwa według tych 
zdjęć wszelkiej reprodukcji). 
Główny skład w Księgarni 
Wydawnictw Dzieł Polskich 
w Krakowie i przy Salinach 
w Wieliczce”.
W 1897 r. nakładem Wy
dawnictwa Salonu Malarzy 
Polskich w Krakowie wyd
rukowano serię barwnych 
„wielickich” kart poczto-

1 Pocztówka z 1900 r. wydana przez 
A. Szuberta przedstawia kaplicę Św. 
Antoniego z XVII w.; na marginesach 
korespondencja z tego czasu
2. Pocztówka A. Szuberta z 1900 r. 
przedstawia Grotę Arcyksięcia Rudol
fa
3. „Piekielna jazda" — obraz J. Kru
szewskiego na pocztówce z 1898 r.
4. Grota Arcyksiężnej Stefanii na 
pocztówce A. Szuberta

wych, które ozdobiono ak
warelami Józefa Kruszew
skiego (1853—1920), mala
rza, ilustratora i karykatu
rzysty. W obrazach o tema
tyce wielickiej Kruszewski 
nie okazał niestety talentu 
dobrego humorysty, a jak 
możemy przeczytać w bio
gramie zamieszczonym w 
Słowniku Artystów Pol
skich. „malował, przewa
żnie akwarelą, liczne scenki 
humorystyczno-rodzajowe, cie
szące się powodzeniem z po
wodu doskonałej, przesadnej 
charakterystyki typów, szczę
śliwego podchwytywania z 
życia motywów i łatwego 
obrazowania przedstawia
nych scen” (t. IV, Ossoli
neum, 1986, s. 281— 282). 
Parafrazując Szuberta, mo
żna powiedzieć, że „w Wie
liczce zdjął Kruszewski ry
sunkiem i akwarelą” wnę
trza najsłynniejszych wó-
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Wieliczka

Nakł. sal. mai. polsk. Kraków 1897. mai. Kraszewski.
Naśladownictwo zastrzeżeńe.

5. Szyb zjazdowy im. Arcyksięcia Rudolfa. J. Kruszewski w ostatniej chwili utrwa
lił kolejną fazę przebudowy nadszybia, bowiem już w 1898 r. wzniesiono obecny 
budynek szybu ..Danilewicza"
6. Panorama Wieliczki J. Kruszewskiego na pocztówce z 1897 r

(ze zb. autora; reprod. Agata Pankiewicz)

wczas komór, położonych 
na trasie turystycznej w 
kopalni, np.: „Michałowi
ce”, „Drozdowice”, „Dwo
rzec (podziemnej) Kolei hr. 
Agenora Gołuchowskiego”, 
„Grota Arcyksięcia Rudol
fa” (obecnie, od 1919 r., z 
przerwą powojenną, „Gro
ta im. Józefa Piłsudskie
go”), „Grota Arcyksięcia 
Fryderyka” (obecnie przy
wrócona pierwotna nazwa 
„Saurau”). Nie mógł się 
także Kruszewski oprzeć 
efektownemu tematowi „pie
kielnej jazdy”. Zjazd szy
bem na linie do wielickiej 
kopalni wywierał zawsze ol
brzymie wrażenie na zwie
dzających.
„Zdjął” także Józef Kru
szewski panoramę miasta i 
szyb zjazdowy imienia Ar
cyksięcia Rudolfa (przed 
1890 i po 1918 r. szyb „Da- 
niłowicza”). Notabene, je
dyny syn cesarza Francisz
ka Józefa, bohater roman
tycznej tragedii w Mayer- 
lingu, arcyksiążę Rudolf 
odwiedził kopalnię wielicką 
i był w Wieliczce wyjątko
wo uhonorowany.
„Wielickie” obrazy Kru
szewskiego zaginęły, po
dobnie jak zaginęły (niemal 
w całości) cykle olejnych 
obrazów o tematyce wielic
kiej znanych malarzy: Pio
tra Stachiewicza (1858 
—1938) i Aleksandra 
Mroczkowskiego (1850 
— 1927). W wypadku Kru
szewskiego i Mroczkow
skiego pozostały tylko rep
rodukcje na kartkach pocz
towych. Przy czym wydaw
cą kart z obrazami Mrocz
kowskiego i Stachiewicza 
oraz ze „ zdejmowanymi 
przez siebie sposobem foto
graficznym całymi kopal
niami Wieliczki” był już 
Jan Czernecki, który w 
1906 r. założył w Wieliczce 
wydawnictwo pocztówek, 
rozbudowane później o 
wydawnictwo książek i al
bumów oraz drukarnię i 
księgarnię.

Andrzej Gaczoł 

T) pierwszej wojnie świa- 
J. O towej symbolem chwa
ły niemieckiego oręża była 
bitwa, która rozegrała się na 
terenie Prus Wschodnich pod 
Tannenbergiem. W 1914 r. 
armia Hindenburga rozgromi
ła tu armię gen. Samsonowa. 
Dla upamiętnienia tego zwy
cięstwa, w 1926 r. na sztucznie 
usypanym wzgórzu posadzono 
1500 dębów i zbudowano 
osiem wież o wysokości 23 m, 
z których piąta wzniesiona 
została ku czci dowódcy — 
Paula Hindenburga. Pod tą 
wieżą, opatrzoną reliefami 
ulubionych jego sentencji, 
stanął grobowiec, w którym w 
1935 r. złożono ciało Hinden
burga. Nad grobowcem usta
wiono posąg generała i figury 
żołnierzy dłuta rzeźbiarza 
Bronischa. Po dojściu Hitlera 
do władzy pomnik-mauzole- 
um podniesiono do rangi pom
nika państwowego, pod którym 
odbywały się wielkie manifesta
cje z udziałem najwyższych 
władz państwowych. Pomnik 
ten nabrał szczególnego zna
czenia, bowiem w ówczesnej 
historiografii niemieckiej mia
nem bitwy pod Tannenbergiem 
określano również... bitwę pod 
Grunwaldem.
Kiedy 22 stycznia 1945 r. Ar
mia Czerwona zdobyła Olsz
tynek, w Tannenbergu od 
dwóch dni nie było już tru
mien feldmarszałka i jego żo
ny, a pomnik został wysadzo
ny w powietrze. „ Wróg zastał 
tylko zgliszcza ” — informowa
ło, naczelne dowództwo armii 
„Środek” w meldunku przes
łanym do Berlina. Była to gru
ba przesada — ładunków wy
buchowych starczyło bowiem 
jedynie do wysadzenia dwóch 
wież. W tej formie pomnik stał 
do 1949 r., kiedy go rozebrano 
wywożąc część kamieni na bu
dowę Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, a z pozostałych 
postawiono Pomnik Wdzię
czności Armii Czerwonej w 
Olsztynie.
Olsztyński pomnik został za
projektowany przez Xawerego 
Dunikowskiego i stanął w cen
tralnym punkcie miasta, na
przeciwko gmachu ówczesnej 
Wojewódzkiej Rady Narodo
wej. Pod pomnikiem odbywa
ły się manifestacje pokojowe, 
uroczystości państwowe, ob-
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Sztuka i polityka

Wokół 
pomnika

chody 1 Maja. Dunikowski za
projektował tu bowiem spory 
plac wyłożony płytami grani
towymi. Pomnik nie cieszył się 
miłością olsztyniaków, którzy 
nazwali go... „szubienicą”. 
Jednym nie odpowiadała jego 
idea, innym — resztki nie
mieckich napisów i reliefów, 
które bez trudu można było 
odnaleźć na granitowych pły
tach. Jeszcze innym być może 
swą monumentalnością przy
pominał pomnik w Tannenbe- 
rgu — żołnierz radziecki na 
pomniku był równie olbrzymi, 
jak kamienni żołnierze strze
gący Hindenburga. Monu
mentalizm był znamienną ce
chą dla tych obu okresów.
W końcu 1992 r. olsztyński 
Pomnik Wdzięczności stał się 
bohaterem listu otwartego 
skierowanego do ministra kul
tury i sztuki, wojewody olsz
tyńskiego, prezydenta Olszty
na i wojewódzkiego konserwa
tora zabytków: „Zarządy 6 
organizacji i stowarzyszeń nie
podległościowych m. Olsztyna i 
województwa, w imieniu tysięcy 
swoich członków, zwracają się 
do władz województwa i minis
tra kultury i sztuki w 
Warszawie z żądaniem na
tychmiastowej i całkowitej likwi
dacji tzw. pomnika Wdzię
czności przy alei Marszałka J. 
Piłsudskiego. Dla nas nie jest on 
żadnym zabytkiem (jak sugeru
je wojewódzki konserwator za
bytków), a tylko symbolem 
znienawidzonego, krwawego, 
sowieckiego terroru (...) Jest 
symbolem znienawidzonego 
przez Polaków imperium zła 
(...) Fakt że Xawery Dunikow
ski z równym mistrzostwem 
rzeźbił Marszałka Piłsudskiego 
jak też Lenina i Stalina, 
przyjmujemy jako moralnie 
wątpliwy i niegodny Polaka ” — 

1. Pomnik bitwy pod Tannenbergiem
2. Pomnik Wdzięczności dłuta X. Du
nikowskiego w Olsztynie
(zdjęcia: 2 — Joanna Wańkowska-

Sobiesiak)

pisali autorzy listu. Apel ten 2 
podpisały: Światowy Związek 
Żołnierzy AK Okręg w Olsz
tynie, Olsztyński Oddział 
Żwiązku Więźniów Polity
cznych Okresu Stalinowskie
go, Zarząd Wojewódzki 
Związku Sybiraków, zarządy 
okręgowe Żołnierzy Narodo
wych Sił Zbrojnych i Polskie
go Związku Kombatantów 
oraz Rodziny Katyńskiej.
List ów wywołał społeczną dy
skusję. Opozycyjna lokalna 
prasa broniąca pomnika przy
pominała, jak Dunikowski 
projektując na zamówienie 
posąg Stalina zaryzykował i 
zakpił sobie biorąc za wzór 
przyszłego pomnika karykatu
rę Stalina opublikowaną 
przez Fernanda Legera w 
„L’Humanite”. W cytowanym 
liście padły jednak i ważkie 
argumenty, którym trudno nie 
przyznać racji. Otóż ówczesne 
władze komunistyczne wznios
ły Pomnik Wdzięczności, mi
mo że Olsztyn dopiero w dwa 
tygodnie po „wyzwoleniu” w 
1945 r. został spalony właśnie 
przez „wyzwolicieli”. Przy
pomniano również mordy i 
gwałty na Warmiaczkach, któ
rych dopuszczali się żołnierze 
radzieccy, co jest również 
bezspornym faktem history
cznym.
Kiedy opadły pierwsze emoc
je, władze miasta wpadły na 
pomysł urządzenia pod po
mnikiem parkingu. Projekt te
go parkingu kosztował 130 mi
lionów zł. Gdy przystąpiono 
do zdejmowania granitowych 
płyt z placu przed pomnikiem, 
władze samorządowe sąsied
niego Olsztynka upomniały się 
o nie, motywując to tym, że 
przed wojną stanowiły ich 
własność. Pomnik ponownie 
stał się tematem lokalnej pra

sy. Mówiono również o na
daniu mu charakteru zgodnego 
z duchem nowych czasów, 
proponując m.in. poprawienie 
projektu Dunikowskiego przez 
wstawienie między dwa pylo
ny monumentalnego krzyża. 
Nie znalazło to jednak akcep
tacji, być może dlatego, że 
właśnie te pylony olsztyniacy 
uparcie nazywają szubienicą. 
26 kwietnia 1993 r. na spotka
niu zainteresowanych przed
stawiono ekspertyzę z Mu
zeum Xawerego Dunikow
skiego, w której czytamy, że 
plac jest integralnie związany z 
pomnikiem, a wylanie asfaltu 
pod parking przekreśli zamysł 
koncepcyjny jednego z naj
większych polskich rzeźbiarzy 
XX w.
Wojewódzki konserwator za
bytków wyraził ostatecznie 
zgodę na utworzenie pod po
mnikiem parkingu na 80 sa

mochodów i kamienny żoł
nierz radziecki strzegący przez 
pół wieku nadrzędnych war
tości teraz będzie pilnował... 
samochodów. Pozostanie jed
nak jako dokument historii 
tych ziem.
Poruszony przeze mnie prob
lem pomnika olsztyńskiego 
jest znacznie szerszy i wymaga 
sensownego rozwiązania. Po 
ostatnich zmianach ustrojo
wych pojawiło się zjawisko 
pomników nie chcianych, nie 
przystających do „ducha 
współczesnych czasów” i z co
kołów zrzucane są dawne idea
ły (zob. s. 7). Na szczęście czę
sto, zwłaszcza na prowincji, są 
to dzieła średniej wartości ar
tystycznej. Gorzej, jeśli w grę 
wchodzi dzieło uznanego arty
sty, którego dorobek jest lub 
może stać się dorobkiem kul
tury narodowej, a jedynym 
mankamentem jest fakt, że 
któreś z jego dzieł wprzęgnięte 
zostało w służbę polityki, jak 
olsztyński pomnik Xawerego 
Dunikowskiego.

Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak
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Pożar kościoła
w Puszczy Mariańskiej

Pożar, który 2 maja br. 
strawił osiemnastowiecz
ny, drewniany kościół w 
Puszczy Mariańskiej, 
zniszczył nie tylko cenny 
zabytek naszej architek
tury. Pastwą płomieni 
padło gniazdo jedynego 
zakonu, jaki powstał w 
pierwszej Rzeczypospo
litej.
Historia kościoła w Pusz
czy Korabiewskiej, zwa
nej później Mariańską, 
sięga siedemdziesiątych 
lat XVII w. Wtedy to 
bowiem w Puszczy Ko
rabiewskiej zaczęli gro
madzić się wokół Stanis
ława Krajewskiego en
tuzjaści pustelniczego 
trybu życia, pokutnicy 
myślący o stworzeniu 
zakonu pod wezwaniem 
św. Onufrego. Wybu
dowali oni w lesie kaplicę 
pod wezwaniem św. Mi
chała Archanioła, wokół 
której ustawili swoje 
domki. Poczynania te 
ściągnęły na nich uwagę 
Stanisława Papczyńskie- 
go (1631 —1701), kape
lana Bractwa Niepokala
nego Poczęcia przy koś
ciele Św. Jakuba na Ka
zimierzu w Krakowie. 
Ten góral spod Starego 
Sącza, wychowanek je
zuickiego kolegium, eks- 
-pijar, marzący o stwo
rzeniu własnego zgro
madzenia, był człowie
kiem pobożnym, stano
wczym i skłonnym do 
ascezy. We wrześniu 
1673 r. przybył on do 
Puszczy w charakterze 
przełożonego. W wyniku 
licznych konfliktów z

nowym przełożonym 
eremici zaczęli opusz
czać pustelnię. Po czte
rech latach uczynił to 
także Stanisław Krajew
ski. Ci, którzy pozostali 
oraz nowi chętni stali się 
zalążkiem zgromadzenia 
zaakceptowanego przez 
Rzym w 1677 r., a za
twierdzonego w 1699 r. 
Do podstawowych zadań 
nowego zgromadzenia 
należało szerzenie kultu 

maryjnego, a szczególnie 
kultu niepokalanego po
częcia NMP i troska o 
dusze czyśćcowe.
Wysunięcie adoracji nie
pokalanego poczęcia 
NMP (za dogmat uznane 
dopiero w 1854 r.) na 
czoło założeń zgroma
dzenia było elementem 
nasilającego się w Polsce 
od późnego średniowie
cza kultu maryjnego, 
umocnionego świeżymi 
w chwili powstania za
konu ślubami Jana Ka
zimierza i wspomnie
niami obrony Jasnej Gó
ry. Z kolei troska o dusze 
czyśćcowe wiązała się z 

niepokojem o ogromną 
rzeszę zmarłych podczas 
epidemii i wojen, nawie
dzających Rzeczpospoli
tą od połowy stulecia. 
Zgodnie z nauką Kościo
ła, zmarli bez spowiedzi 
— o ile pożałowali w 
chwili śmierci swoich 
grzechów — trafiali do 
czyśćca. Okres ich prze
bywania w czyśćcowym 
ogniu mogły wydatnie 
skrócić starania żywych. 
Najprawdopodobniej ten 
ostatni aspekt działal
ności marianów zwrócił 
na zakon uwagę Jana III 
Sobieskiego. Ojciec Pap- 
czyński był nadwornym
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kaznodzieją monarchy, a 3 
według legendy miał 
również wypędzić szata
ny zakłócające spokój 
królewskiej rezydencji w 
Żółkwi. Bardziej praw
dopodobne, choć rów
nież niecałkowicie pew
ne, są informacje, wed
ług których towarzyszył 
władcy podczas wypra
wy wiedeńskiej.
W 1679 r. Jan III Sobie
ski nadał marianom 
na własność część Pusz
czy Korabiewskiej, poło
żoną wokół użytkowanej 
przez nich kaplicy. Już 
wcześniej zresztą rozpo
częto rozbudowę san
ktuarium. W rezultacie 
trwających do połowy 
XVIII w. prac — obej
mujących początkowo 
wystawienie prezbite
rium, a następnie nawy 
— pierwotna kaplica zo-

1 Widok kościoła w Puszczy Mariań
skiej
2 Portret Stanisława Papczyńskiego
3. Obraz Arbor Virginis z ołtarza 
bocznego
4. Matka Boska, pocz. XVII w., szkoła 
włoska 

stała sprowadzona do ro
li zakrystii. Wystrój 
wnętrza świątyni powsta
wał do końca XVIII w. 
Zasadniczy jego element 
stanowiły rokokowe ołta
rze, umieszczone na tle 
malowanej na płótnie 
iluzjonistycznej architek
tury. Zarówno sam po
mysł tego typu dekoracji, 
jak i formy, w jakich zo
stała zrealizowana, świad
czyły o przywiązaniu ma
riańskich zleceniodawców 
do architektury baroku.
W skład wyposażenia 
wchodziły dwa włoskie 
obrazy: Matki Boskiej, z 
początku XVII w., po
kryty cennymi sukien
kami barokowymi, i św. 
Michała Archanioła, przy
wieziony przez ojca Pap
czyńskiego z Rzymu w 
1699 r. Ciekawsze jed
nak, przynajmniej z iko

nograficznego punktu 
widzenia, było znajdują
ce się w jednym z ołtarzy 
bocznych przedstawienie 
określane jako Arbor Vir
ginis, związane z kultem 
niepokalanego poczęcia 
Matki Bożej. Jego pod
stawę stanowił ewange
liczny opis spotkania 
Joachima i Anny przy 
Złotej Bramie. Począt
kowo scena stanowiła 
część narracyjnego cyklu 
Dzieciństwo Matki Bo
żej, z czasem jednak za
częto nadawać jej sens 
symboliczny, wyrażający 
przekonanie o bezgrzesz
nym — dokonanym 
przez pocałunek rodzi
ców — poczęciu Marii. 
Przez połączenie sceny 
spotkania przed Złotą 
Bramą z motywem 
Drzewa Jessego stwo
rzono szczególną wizję 
mini-drzewa genealogicz-

37



DOBRA UTRACONE

5. 6. Widok kościoła po pożarze

(zdjęcia: 1,4 — Ewa Kozłowska- 
-Tomczyk, 2, 3 — Stefan Deptuszew- 
ski, 5, 6 — Mirosław Jędrzejewski)

nego. Otóż z serc Joa
chima i Anny wyrastał 
kwiat, w którego koronie 
znajdowała się Maria. 
Schemat ten uzupełnio
no następnym elemen
tem — z ramienia Matki 
Bożej wyrastał kolejny 
kwiat, na którym siedzia
ło Dzieciątko Jezus.
Pomimo że świątynia 
pochodziła z XVII i 
XVIII w., znaczną część 
jej wyposażenia stano
wiły przedmioty pocho
dzące z XIX w. Ich 
obecność wiązała się z 

zamianą świątyni na koś
ciół parafialny, dokonaną 
po kasacie zakonu przez 
rząd carski w latach 
1864—1865. Należały do 
nich neogotyckie, złoco
ne feretrony i wykonany 
przez jakiegoś lokalnego 
malarza cykl Stacji Męki 
Pańskiej; kolejne sceny 
Męki Pańskiej ukazane 
były na tle niesamowitej, 
opustoszałej przestrzeni 
miejskiej, wypełnionej 
silnie uproszczoną archi
tekturą.
Wszystko uległo zagła
dzie. Z płomieni udało 
się uratować jedynie ba
rokowe naczynia i szaty 
liturgiczne, dwa obrazy 
trumienne i epitafium 
Juliana Turskiego z ok. 
1771 r.

Marcin Stopa
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Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać 
pod wymienionym adresem.
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Kradzież w dniu 6 
marca 1993 r. z sie
dziby Arcybractwa 
Miłosierdzia Ks. P. 
Skargi, mieszczącego 
się przy ul. Siennej w 
Krakowie

1. AUTOR NIEZNANY. 
Portret ks. bpa Jakuba Za- 
dzika, 1642 r.
Olej na płótnie. 114x81 
cm.
Kat. PA-370-313.

2. OLMA, A. Portret Wale
rego hr. Rzewuskiego, 
1885 r.
Olej na płótnie. 63 x 52 cm. 
Kat. PA-371-314.

3. SIENKIEWICZ, S. Por
tret Stanisława Biesiadec- 
kiego, 1872 r.
Olej na płótnie. 52 x 41 cm. 
Kat. PA-372-315.

4. AUTOR NIEZNANY. 
Chrystus Ubiczowany.
Olej na płótnie, naklejony 
na deskę. 66 x 45,3 cm. 
Kat. PA-373-316.
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5. AUTOR NIEZNANY. 
Portret bpa Trzebieckiego. 
Brak innych danych.
Kat. PA-374-317.

6. AUTOR NIEZNANY. 
Św. Piotr i Paweł, XVII w.
Olej na płótnie. 75 x 91 cm. 
Kat. PA-375-318.

7. AUTOR NIEZNANY. 
Zwrot długu wierzycielowi, 
2 poł. XVII w.
Olej na płótnie. 114,5 x 83 
cm.
Kat. PA-376-319.

8. AUTOR NIEZNANY.
Św. Katarzyna Sieneńska, 
2 poł. XVII w.
Olej na płótnie. 113,5 x 83,5 
cm.
Kat. PA-377-320.

9. AUTOR NIEZNANY. 
Św. Wiktoria, XVIII w.
Olej na płótnie. 76 x 61 cm. 
Kat. PA-378-321.

Kradzież z Muzeum 
Okręgowego w Kosza
linie zgłoszona w dniu 
6 kwietnia 1993 r.

10. WREUER, F.N. lub 
WRENER, E.Q. Scena ro
dzajowa, trzech mężczyzn 
przy stole, 1 poł. XIX w. 
Olej na desce. 40 x 34 cm. 
Kat. PA-379-322.
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13
Kradzież w dniach 
19-25 września 1993 r. 
z kościoła Św. Waw
rzyńca w Cynkowie 
(gm. Koziegłowy, woj. 
częstochowskie)

11. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna przy
ścienna, Św. Wojciech Bi
skup, 2 poł. XIV w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 118 cm.
Kat. PC-108-82.

12. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Pieta, 2 pot. XIV w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 89 cm.
Kat. PC-109-83.

13. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, para aniołków, ko
niec XV w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 65 cm.
Kat. PC-110-84.

14. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna, przy
ścienna, Św. Małgorzata, 
pocz. XVI w.
Drewno polichromowane 
(polichromia olejna — 
przemalowanie).
Wys. 71 cm.
Kat. PC-111-85.

14

Dział prowadzony jest przez Ośrodek Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Zespół Działu Dokumentacji: Monikę Bar
wik i Agnieszkę Pawlak.
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dla kolekcjonerów amatorów

Walvka •
z korozją (21)

Wybłyszczanie miedzi
1 jej stopów
Zamiast polerowania me
chanicznego przedmiotów 
z miedzi i jej stopów pole
camy trawienie wybłyszcza
jące. Jest ono szybkie, pro
ste i można je stosować za
równo do przedmiotów ma
łych, jak i dużych, silnie 
profilowanych. Przed tra
wieniem wybłyszczającym 
eksponaty muszą być oczy
szczone np. z resztek pasty 
polerskiej, past lutowni
czych, kurzu, brudu, a na
stępnie odtłuszczone. My
cie i odtłuszczanie najlepiej 
przeprowadzać gorącą wo
dą, szczotką i płynem do 
mycia, np. Ludwikiem. 
Dopiero po starannym 
umyciu możemy przystąpić 
do trawienia. Miejsca nie
dokładnie odtłuszczone tra
wione są znacznie wolniej, 
w wyniku czego powstają 
brzydkie plamy.
Przeznaczone do trawienia 
przedmioty miedziane albo 
wykonane ze stopów mie
dzi trzeba zawiesić w roz
tworze o składzie: kwas 
azotowy (HNO3) stęż. — 
250 cm’, kwas solny (HCI) 
stęż. — 2,5 cm'. Czas tra
wienia zależy od stopnia ut
lenienia powierzchni i wy
nosi 3-20 sekund. Gdy w 
kąpieli znikną już wszystkie 
ślady korozji, w celu nada
nia przedmiotowi piękne
go połysku płucze się go 
wodą i zanurza, ale dos
łownie na kilka sekund w 
roztworze o składzie: kwas 
azotowy (HN03) stęż. — 
100 cm3, kwas siarkowy 
(H2SO4) stęż. — 100 cm3, 
kwas solny (HCI) stęż. —
2 cm3, sadza — 1 g. Jeżeli 
temperatura tego ostatnie
go roztworu wynosi 

20—25°C, a czas trawienia 
3—8 sekund, wtedy na po
wierzchni metali uzyskuje 
się piękny połysk. Za długie 
trawienie przynosi efekt 
dokładnie przeciwny: po
wierzchnia staje się chro
powata i usiana trudnymi 
do usunięcia plamami. 
Trawienie wybłyszczaj ące 
miedzi i jej stopów można 
również przeprowadzić w 
mieszaninie o składzie: 
kwas siarkowy (H2SO4) 
stęż. — 100 cm3, kwas azo
towy (HNO3) stęż. — 75 
cm3, chlorek sodu (NaCl) 
— 1,5 g.
Przedmioty wytrawione i 
wybłyszczone trzeba ko
niecznie od razu bardzo do
kładnie wypłukać w wodzie 
zimnej, a następnie gorącej. 
W podobny sposób jak 
miedziane, trawi się 
przedmioty wykonane ze 
stopów miedzi, np. mosią
dzu czy brązu.

Utrwalanie połysku 
Powierzchnie przedmiotów 
z miedzi i jej stopów, a 
przede wszystkim ze sre
bra, wypolerowane mecha
nicznie lub wybłyszczone 
przez trawienie, po pew
nym czasie czernieją i pok
rywają się nalotami korozji. 
Aby do tego nie dopuścić, a 
więc żeby przedłużyć trwa
łość uzyskanego z trudem 
połysku powierzchni, przed
mioty wykonane z miedzi i 
jej stopów oraz ze srebra 
warto poddać procesowi 
chromianowania. Ten za
bieg polega na zanurzeniu 
eksponatu do roztworu za
wierającego odpowiednie 
związki chromu. W wyniku 
zachodzących reakcji che
micznych na powierzchni 
metalu powstaje bezbarwna 

kon wersyjna warstewka 
chromianowa, która dzięki 
swej chemicznej bierności 
skutecznie chroni metal 
przed ponownym tworze
niem się nalotów korozji.
Przy okazji wyjaśniamy, że 
w języku potocznym czyn
ności takie, jak chromiano- 
wanie czy fosforanowanie 
metali, określa się błędnie 
jako pasywowanie. Pocho
dzi to stąd, że na po
wierzchni metalu powstają 
chemicznie bierne, a więc 
jak gdyby „pasywne” war
stewki. Tymczasem w rze
czywistości pasywacja me
tali polega na utlenianiu ich 
powierzchni. Dwa naj
prostsze przepisy na kąpie
le do trawienia wybłyszcza
jącego i zarazem chromia
nowania miedzi i jej stopów 
są następujące:
I) kwas azotowy (HNO3) 
stęż. — 20 cm3, kwas siar
kowy (H2SO4) stęż. — 
80 cm3, kwas solny (HCI) 
stęż. — 1 cm3, bezwodnik 
kwasu chromowego (CrO3) 
-70 g;
II) dwuchromian sodu (Na2 
Cr2O7) — 180 g, siarczan 
sodu (Na2SO4) — 30 g, 
chlorek sodu (NaCl) — 10 g, 
kwas siarkowy (H2SO4) 
stęż. — 6 cm3, woda do ob
jętości 1 dm3.
Przepis pierwszy nie wy
maga komentarza. W wy
padku roztworu drugiego, 
do kolbki wsypujemy od
ważoną ilość dwuchromia
nu i wlewamy około 400 cm3 
ciepłej wody. Dopiero po 
całkowitym rozpuszczeniu 
się dwuchromianu wsypu
jemy dwie następne sole. 
Dalej dodajemy odmierzo
ną ilość kwasu siarkowego i 
na koniec dolewamy wodę 
do objętości 1 dm3.
Samo utrwalanie połysku, a 
więc właściwe chromiano- 
wanie powierzchni polega 
na zanurzeniu wytrawione
go poprzednio na błyszczą
co lub wypolerowanego 
mechanicznie przedmiotu 

miedzianego lub ze stopu 
miedzi do odpowiedniej 
kąpieli. Temperatura kąpie
li do chromianowania po
winna wynosić 10—25°C. 
Czas chromianowania jest 
bardzo krótki — zabieg 
trwa zaledwie 10—15 se
kund. Eksponaty po wyję
ciu z kąpieli do chromia
nowania trzeba naty
chmiast spłukać bardzo sta
rannie wodą zimną, a na
stępnie ciepłą. Wysuszone 
już przedmioty szczotku
jemy włosianą szczotką, na
tartą lekko bezbarwną pastą 
do butów albo parafiną.

Trzy inne przepisy na ką
piele do chromianowania 
miedzi i jej stopów:

I) bezwodnik kwasu chro
mowego (CrO3) — 150 g, 
kwas siarkowy (H2SO4) 
stęż. — 90 cm3, woda do 
objętości — 1 dm3;
II) bezwodnik kwasu 
chromowego (CrO3) — 
250 g, siarczan sodu 
(Na2SO4) — 20 g, woda do 
objętości 1 dm3;
III) dwuchromian sodu 
(Na2Cr2O7) — 150 g, kwas 
azotowy (HN03) stęż. — 
100 cm3, kwas octowy 
(CH3COOH) lodowaty — 
140 cm3, chlorek sodu 
(NaCl) — 50 g, woda do 
objętości 1 dm3.

Przedmioty miedziane al
bo ze stopów miedzi po 
umyciu i odtłuszczeniu 
trawi się w jednej z poda
nych kąpieli w temperatu
rze 18—25°C przez 20—30 
sekund.
Podane kąpiele usuwają na
loty korozji i jednocześnie 
trawią metale w sposób 
bardzo łagodny, po czym 
na jasnej, błyszczącej już 
powierzchni wytwarzają 
warstwę chromianową. Po 
opłukaniu i wysuszeniu 
warto przedmioty jeszcze 
pokryć lakierem capono- 
wym.

Stefan Sękowski
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Zagadka młodzieńca

Wszystkim wiadomy 
jest fakt, że ołtarz wy
konany przez mistrza 
Wita Stwosza i jego 
pracownię do kościoła 
Mariackiego w Krako
wie należy do najbar
dziej znanych zabytków 
rzeźby późnogotyckiej 
w Polsce. Nie wszystkie 
jednak z blisko dwustu 
płaskorzeźb i rzeźb 
zdobiących poliptyk są 
równie często publiko
wane. Szczególnie fas
cynowała zawsze po
stać Matki Boskiej ze 
sceny głównej ołtarza, 
która zarówno w całoś
ci, jak i w szczegółach 
była często fotografo
wana. Fascynowały też 
głowy apostołów czy 
pełne ekspresji sceny z 
przedstawienia Chry
stusa w otchłani. Wśród 
drobnych figurek, któ
rych tak wiele Wit 
Stwosz umieścił na ołta
rzu, głównie w obramie
niu sceny środkowej, 
zwraca uwagę figurka 
określona mianem mło
dzieńca oplecionego 
wstęgą. Chodzi tu o 
młodzieńca z podniesio
ną prawą ręką i lewą 
nogą, różniącego się od 
drugiego posążka w oz- 
dobniejszym turbanie, z 
lewą ręką wzniesioną 
ku górze, a prawą z 
palcem wskazującym 
skierowanym na dół.
Pierwszy z tych posąż
ków nie tylko umie
szczony został na ob
wolucie jednego z wydań 
Sztuki Krakowa Tadeu

sza Dobrowolskiego, 
lecz znajdujemy go tak
że na szczycie zapro
jektowanej w niezbyt 
szczęśliwej formie „stu
dzience”, wykonanej po 

wojnie staraniem kra
kowskich cechów rze
mieślniczych na pl. Ma
riackim — posążek za
jął tu miejsce centralne 
jako zwieńczenie kom
pozycji składającej się z 
godeł cechów.

1 2. Figurki młodzieńców oplecio
nych wstęgami z ołtarza Mariackiego 
w Krakowie

(rys. Elżbieta Samek)

Banderole z napisami 
często występują w 
średniowiecznych obra
zach na kwaterach tryp
tyków czy poliptyków, 
zajmując na nich nie
mało miejsca. Rzadziej 
zjawisko to obserwo
wać można w rzeźbie. 
Można więc powie
dzieć, że kompozycje 

Stwosza są pod tym 
względem raczej wyjąt
kowe. Ale czy na pewno 
wielki mistrz jesieni 
średniowiecza był ory
ginalny? Otóż jak wyka
zały badania, które od 
wielu lat prowadzę, a 
także wcześniejsze pra
ce o Wicie Stwoszu, 
wzorował się on na gra
fice. Płaskorzeźby na 
skrzydłach ołtarza, jak 
udało się ustalić, oparte 
są na grafice słynnego 
niemieckiego miedzio- 
rytnika i malarza Marci
na Schongauera. Wed
ług nowszych badań 
częściej jednak Stwosz 
sięgał do grafiki znane
go mistrza Izrachela 
von Mackenema. Jego 
to grafiki posłużyły za 
wzór w kompozycji pre
delli z Drzewem Jesse- 
go, w postaciach apo
stołów ze sceny środ
kowej, a także dekora
cji roślinnej. Przeglą
dając zachowane i pu
blikowane miedzioryty 
Mackenema, często 
spotykamy interesujący 
nas sposób kompono
wania postaci, oplata
nie ich wstęgami, które 
odgrywały niemal taką 
samą rolę, jak póź
niej u Stwosza. Wnio
sek stąd wysnuć moż
na jednoznaczny: otóż 
domniemana oryginal
ność kompozycji po
staci młodzieńców ople
cionych wstęgą — to 
nie tylko rezultat inwen
cji i umiejętności Wita 
Stwosza, lecz także 
oparcie się na wzorach 
graficznych Mackene- 
ma.

Jan Samek
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Krzyżacka warownia Działdowo zostało włączone do 
Polski. Po drugiej wojnie świato
wej należało do województwa

Oddalone 140 km na północ od 
Warszawy Działdowo leży na 
prastarej ziemi mazurskiej. 
Przed wiekami błotniste tereny 
nad Wkrą, zwaną tu lokalnie 
Działdówką, zamieszkiwały sta- 
ropruskie plemiona Sasinów. 
Ziemie te zostały na początku 
XIII w. podbite i zajęte przez 
Krzyżaków, których sprowadził 
do Polski nieco wcześniej Kon
rad Mazowiecki. Na mocy umo
wy zawartej 22 lipca 1338 r. mię
dzy biskupem chełmińskim i Za
konem NMP, Działdowo znalazło 
się pod panowaniem krzyżackim 
i od 1341 r. podlegało komturowi 
ostródzkiemu.
Wcześniej, bo już w 1306 r„ 
Krzyżacy rozpoczęli w Działdo
wie budowę zamku. Równocześ
nie z nim przy brodzie na rzece 
powstawała osada. Prawa miejskie 
nadał jej wielki mistrz Zakonu 
Rudolf Konig dokumentem loka
cyjnym z 1344 r. W pierwszej po
łowie XIV w. zbudowano w Dział
dowie okazały zamek ceglany na 
planie kwadratu, zamknięty 
od strony północno-wschodniej 
wielkim domem mieszkalnym o 
trzech kondygnacjach. Całości 
dopełniały dwie wieże (w tym 
jedna bramna), budynek gospo
darczy i solidne mury obronne. 
Układ przestrzenny zamku w 
Działdowie jest wyraźnym prze
jawem określonej funkcji budow
li, bowiem od schyłku XIV w. ist
niało tu krzyżackie wójtostwo.
W ciągu stuleci miasto i zamek 
nawiedzały liczne klęski żywio
łowe i kataklizmy dziejowe. Ziemi 
działdowskiej nie ominęły najaz-

1 Zamkowe skrzydło mieszkalne
2. Fragment muru obronnego

(zdjęcia: Tomasz Kaczyński)

dy wojsk, wojny polsko-krzyżac- 
kie, potop szwedzki, liczne poża
ry oraz walki toczone podczas 
obu wojen światowych. W1920 r.

warszawskiego, następnie olsz
tyńskiego, a w 1975 r. zostało 
włączone do województwa cie
chanowskiego.
Prace konserwatorskie na zam
ku w Działdowie podjęto już w 
okresie międzywojennym. Krzy
żacka siedziba, pomimo przebu

dowy na renesansową rezyden
cję, wielokrotnych najazdów i 
pożarów, zachowała resztki swej 
dawnej okazałości — ocalał wielki 
dom ze szczytami, odcinki mu
rów obronnych i pozostałości 
dwóch narożnych wież. Niestety, 
prace remontowo-budowlane z 
końca lat siedemdziesiątych 
przyczyniły się do znaczne
go oszpecenia działdowskiego 
zamku. Tym bardziej zadziwia 
fakt, że zgodę na. niefortunną dla 
krzyżackiej warowni rozbudowę 
wydał specjalista — wojewódzki 
konserwator zabytków. I tak 
oprócz niezbędnego remontu 
przeprowadzono wiele nie uza
sadnionych historycznie i nieod
powiednich pod względem archi
tektonicznym zmian w wyglądzie 
bryły zamkowej. Całkowitemu 
przeobrażeniu uległo wnętrze 
wielkiego domu mieszkalnego. 
Rekonstrukcja nie objęła skle
pień krzyżowych — ich miejsce 
zajął betonowy płaski sufit. Prze
budowano gotyckie wejścia do 
komnat, zmieniono pierwotny 
układ pomieszczeń. W nieodpo
wiedni sposób wykorzystano 
także fragmenty ocalałych mu
rów obronnych — posłużyły jako 
fundamenty, na których wznie
siono przeszklony, nowoczesny, 
ale nieestetyczny i mało gustow
ny pawilon. Na dalszą rozbudo
wę i remont działdowskiej wa
rowni nie starczyło już inwesto
rowi pieniędzy i kilka lat temu 
prace wstrzymano. Zamek w 
Działdowie, po części tylko od
remontowany, gdyż tak napraw
dę poważnie zeszpecony, chowa 
się w zieleni otaczających go 
drzew. Prawdopodobnie ze 
wstydu...

Izabela Zielińska

Ewidencja organów
Od 25 lat prowadzona jest przez 
Ośrodek Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie akcja inwenta
ryzacji zabytkowych organów. 
W województwie tarnobrzeskim 
ewidencja ta jest już na ukończe
niu; dotychczas zinwentaryzowa
no ponad 70 zabytkowych obiektów. 
Niewątpliwie najcenniejszym ins
trumentem, który szczęśliwie za
chował się na tym terenie, jest 
pozytyw szkatulny z XVII w., 
przechowywany w Muzeum Die

cezjalnym w Sandomierzu. 
Prawdopodobnie jest to naj
mniejszy pozytyw tego typu za
chowany w Polsce. Ma cztery 
glosy o piszczałkach ułożonych 
poziomo, wysuwaną klawiaturę, 
dwa miechy klinowe wbudowane 
w dekoracyjną skrzynkę. Z XVII w. 
pochodzą też organy z podomi- 
nikańskiego kościoła Św. Jacka 
w Klimontowie, jednak w instru
mencie tym stwierdzono później
sze przeróbki. Organy w katedrze 

sandomierskiej mają prospekt z 
XVII w„ prospekt z tego samego 
wieku zdobi nowy instrument w 
tamtejszym kościele Św. Pawła. 
Organy z XVIII w. także nie za
chowały się w stanie oryginal
nym, w wielu pozostała tylko 
część pierwotnych piszczałek, 
natomiast często zmieniano trak- 
turę, instalowano nowe kontuary 
i wymieniano miechy. Niezwykłą 
„przeróbkę" organów wykonano 
w Trójcy koło Zawichostu: z ins
trumentu pozostał tylko rokoko
wy prospekt, a piszczałki, trakto
ra i kontuar „zostały skradzione 

przez organmistrza" — jak po
wiada miejscowy proboszcz. 
Wewnątrz rokokowej szafy za
montowano organy elektroni
czne z głośnikami.
Wiele prospektów odznacza się 
bardzo wysokim poziomem sny
cerki. Rzeźby wybitnego artysty 
lwowskiego Macieja Polejowskie- 
go zdobią chór muzyczny w kate
drze sandomierskiej i prospekt w 
Majdanie Królewskim. Bogactwem 
barokowych i rokokowych form 
ornamentalnych odznaczają się 
prospekty m.in. w Bogorii, Krze
szowie i Klimontowie (kolegiata).
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Większość instrumentów z XIX i 
początku XX w. zachowała się w 
nie zmienionym stanie. Przeważa
ją niewielkie instrumenty, zwykle

Odzyskanych, m.in. organy firmy 
Schlag und Sóhne ze Świdnicy 
w Tarnowskiej Woli koto Nowej 
Dęby czy instrument Walckera w

Akcja cmentarze

Powrót macew

Przedstawienie św. Michała Archanio
ła walczącego z szatanem na pozy
tywie organów katedry sandomier
skiej z końca XVII w

(fot. Piotr Rosiński)

jednomanuatowe z pedałem, o 
prospektach w stylach historycz
nych. Sporo jest organów war
szawskiej firmy Adolfa Homana, 
często spotyka się instrumenty 
Jana Śliwińskiego ze Lwowa, 
Stefana Romańskiego z Lublina, 
Józefa Sapalskiego z Krakowa. 
Znajdują się tez .importy" z Ziem 

Ślęzakach koło Baranowa San
domierskiego. W klasztorze ss. 
dominikanek w Tarnobrzegu- 
-Wielowsi w celi ś.p. Matki Ko- 
lumby Białeckiej przechowywa
na jest cenna fisharmonia firmy 
J. Deutchmanna z Wiednia z oko
ło połowy XIX w. Z kolei we Wło- 
stowie koło Opatowa, w tamtej
szym kościele parafialnym znaj
duje się fisharmonia amerykań
ska. zapewne z początku nasze
go stulecia, firmy Wilcox and 
White Meriden Conn

Piotr Rosiński 

Podczas prac ziemnych przy 
rozbudowie drukarni w 
Ustrzykach Dolnych natra
fiono na macewy z pobliskie
go cmentarza żydowskiego. 
Wybrukowany był nimi dzie
dziniec budynku, w którym 
podczas drugiej wojny świa
towej miało siedzibę gestapo. 
Stelle wykonane są z betonu, 
pochodzą z początku XX w., 
najstarsza z 1914 r. Ułożone 
były inskrypcjami do dołu i 
zachowały się na nich czy
telne epitafia, symbole i ślady 
polichromii.
Propozycja majstra budow
lanego, dotycząca losów 
tych macew, brzmiała: wpuś
cić w szalunki wykonywane
go fundamentu i zalać beto
nem. Dzięki staraniom człon
ków lokalnego oddziału To- 
warzystawa Opieki nad Za
bytkami macewy zostały wy
kopane i przetransportowane 
na cmentarz. Po pisemnej 
konsultacji z przewodniczą
cym Społecznego Komitetu 
Opieki nad Cmentarzami i

1.2 Macewy po wykopaniu (1) i usta
wione na cmentarzu (2)

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

Zabytkami Kultury Żydow
skiej w Polsce, p. Janem Ja
gielskim, członkowie TOnZ 
Oddział w Michniowcu i 
pracownicy Domu Kultury w 
Ustrzykach Dolnych wkopa
li nagrobki na ustrzyckim kir
kucie.

Andrzej Szczerbicki

Zagadka za milion!
Zygmunta Vogla poznaliśmy w 
numerze 1, 1993. Oto jeden z 
wielu jego rysunków przedsta
wiający niewielkie miasteczko 
w 1792 r. Możemy tylko zdra
dzić, że istnieje do dzisiaj i po
łożone jest nad Wisłą. Nasze 
pytanie:
Jakie miasteczko znajduje 
się na rysunku Vogla?
Wśród Czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe odpowie
dzi na kartkach pocztowych 
(00-052 Warszawa, ul. Mazo
wiecka 11,1p„ pok. 7) do dnia 5 
stycznia 1994 r„ rozlosowana 
zostanie nagroda w wysokości 
1 miliona zł, ufundowana przez 
Fundację PRO AUXILIO Popu
laryzacji Inicjatyw Ratowania i 
Ochrony Zabytków.
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Pomoc

Przez Stowarzyszenie „Wspól
nota Polska" powołany został 
Ośrodek ds. Polskiego Dzie
dzictwa Kulturowego poza 
Granicami Kraju, który bę
dzie prowadził działania in
formacyjno-doradcze dla śro
dowisk polskich opiekują
cych się polskimi zabytkami. 
Pomoc ta będzie polegała na 
delegowaniu specjalistów, 
m.in. architektów, historyków 
sztuki i konserwatorów, do 
wykonywania prac projekto
wych, ekspertyz i opraco
wań programów konserwator

skich. Chodzi tu o nawiązanie 
ścisłej współpracy, dotarcie 
do jak największej liczby za
bytków i gromadzenie infor
macji o polskich pamiątkach, 
szczególnie znajdujących się 
na Wschodzie.
W swojej działalności Ośro
dek liczy na zrozumienie 
ze strony polskich organiza
cji, stowarzyszeń i fundacji 
w kraju i poza granicami, 
prosząc o informacje doty
czące potrzeb, zabytków i o 
deklaracje pomocy. Ośrod
kowi zależy także na wypo
życzaniu do przefotografo
wania zdjęć i rysunków pol
skich zabytków. Ośrodkiem 
kieruje doc. dr Ryszard 
Brykowski.

Rodzinne pamiątki
Miłośnikom dawnej fotografii 
Muzeum Historii Katowic (ul. 
Ks. J. Szafranka 9) udostęp
nia bogaty i urozmaicony 
zbiór pamiątek rodzinnych na 
wystawie pt. „Album familij
ny”. Organizatorzy ekspozycji 
pragną w ten sposób uzupeł
nić stałą wystawę pt. „Kato
wickie wnętrza mieszczań
skie 1865—1939" ciekawym 
fotograficznym zbiorem prze
chowywanych w albumach 
zdjęć familijnych. Za namo
wą muzealników apelujących 
do katowiczan i mieszkań
ców miast śląskich, zdjęcia z 
albumów rodzinnych trafiły 
do muzeum. Na apel ten od
powiedziały, ku zaskoczeniu 
organizatorów, liczne śląskie 
rodziny, które przekazały fo
tografie z przełomu XIX i XX w. 
Autor scenariusza i komi
sarz wystawy, dyr. Jadwiga 
Lipońska-Murzyn, i autor 
opracowania plastycznego, 
Barbara Grabska-Widera, 
wybrały znaczną ich część 
na wystawę, grupując w zbio
ry familijne. Zwiedzający og
lądają więc bliskich i dale
kich członków rodzin: Kode
rów z Mysłowic, Wienchów z 
Chorzowa, Baranków, Holas- 
-Idziak i Koźlików z Katowic, 
Widawskich z Tarnowskich

(lot. Z. Zbirógj

Gór, itd. Członkowie rodzin i 
liczni krewni prezentują się 
na portretowych zdjęciach 
zbiorowych lub indywidual
nych, na których można po
dziwiać stroje mieszczańskie 
kobiet: falbaniaste suknie i 
niezbędne uzupełnienia gar
deroby, duże, dekoracyjne 
kapelusze i parasolki. Niektó
re z męskich ubiorów wzbo
gacone są rekwizytem zwią
zanym z zawodem (np. ku
charz, kominiarz) lub zainte
resowaniem (np. rowerzysta). 
Dużo radości wywołują zdję
cia niemowlaków i dzieci.
Osoby pasjonujące się foto
grafią łatwo zauważą zdjęcia, 
na których widać inne, nie
konwencjonalne ustawienie

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. w I kwartale 1994 r. — 17 000 zł. Wpłata na 
minimum trzy numery dokonana do dnia 10 każdego 
miesiąca zapewnia rozpoczęcie dostawy pisma w na
stępnym 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 nu
merów dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów za
mawiających minimum 10 egz. — dodatkowo jeden 
egzemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 
100% droższa. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej 
opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać 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. Kopernika 4
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja" 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 

Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego

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: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1 
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

Narodowe, Al. Jerozolimskie 3
Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Techniki NOT, Pałac Kultury

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

Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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osoby fotografowanej, od
biegające od ówczesnego, 
tradycyjnego pozowania przed 
obiektywem. Taki jest zbiór 
fotografii rodziny Holas- 
-Idziak, właścicieli zakładu fo
tograficznego (istniejącego 
do dziś); wykorzystując moż-

Spotkanie z książką

liwości techniczne i własne 
zdolności przekazali oni inte
resujące zdjęcia, które wy
pada nazwać artystycznymi. 
Wszystkich wrażliwych na 
piękno starych fotografii za
praszamy na wystawę!

Beata Zięba

Listy
Dziękujemy Czytelnikom za 
dalsze listy chwalące pismo. 
Panu Jerzemu Kobylań
skiemu z Poznania najbar
dziej podoba się „bezpośred
niość w przedstawianiu fak
tów i nieukrywanie spraw 
złych i bolesnych" dotyczą
cych ochrony zabytków, ale 
uważa, że „mogłoby ich być 
znacznie więcej, bowiem wy
starczy jechać w tzw. teren, 
aby się o tym przekonać". 
Pani Elwirze Podolskiej z 
Warszawy bardzo podobał 
się artykuł w numerze 
11, 1993, na temat patrio
tyzmu gospodarczego w la
tach międzywojennych. „Gdy
by nasi obecni decydenci od 
spraw gospodarczych — pi- 
sze Czytelniczka — wzięli 
pod uwagę właśnie ów pa
triotyzm, na pewno nie byłoby 
w naszym kraju tylu bezro
botnych i bezdomnych". Z 
kolei Karol Rowik (lat 18) z 
Gdańska jest zdania, że na
sze pismo powinno być 
upowszechniane w szkołach 
decyzją Ministerstwa Eduka
cji Narodowej „nic bowiem, 
nawet największy szmal, nie

zastąpi nam kultury, tradycji i 
patriotyzmu, a tego właśnie 
uczy Wasze pismo".
Bardzo poetycki opis ruin zam
ku w Ogrodzieńcu przysłała 
nam pani E. K. z Krosna. Od
notowujemy ten fakt z dużą 
satysfakcją, bowiem nieczęsto 
się zdarza, aby Czytelnik aż 
tak bardzo zaangażował się li
teracko w opis zabytku i to — 
jak pisze — pod wpływem le
ktury „Spotkań z Zabytkami”. 
Dostało się nam natomiast za 
„białostocki" numer miesię
cznika (8, 1993) od pp. Ry
szarda Wagnera z Warsza
wy i Andrzeja Tomiczka z 
Lublina. Z obu listów dowie
dzieliśmy się, że: zły był w 
tym numerze dobór tekstów, 
nie było reportaży i wywia
dów, a artykuły nie odzwier
ciedlały problemów związa
nych z podlaskimi zabytkami. 
Za przykład świetnie zrobio
nych tego rodzaju „monogra
ficznych" numerów Czytelni
cy podali „Spotkania z Za
bytkami” poświęcone Kazi
mierzowi Dolnemu i Lublino
wi. Przepraszamy za zawód, 
zaś wszystkim serdecznie 
dziękujemy za koresponden
cję i oczekujemy na następ
ne listy.

Dzieła — style — epoki
Autor: Jerzy Wrotkowski, wydawca: też Jerzy Wrotkow- 
ski z Gdyni, staranny druk z pięknymi ilustracjami (370 
kolorowych, 331 czarno-białych): Zakłady Graficzne w 
Gdańsku. Książka J. Wrotkowskiego Dzieła — style — 
epok/jest dobrym przykładem popularyzacji historii ar
chitektury i sztuki oraz... historii muzyki. Właśnie zesta
wienie tych dziedzin w jednej książce stanowi o jej ory
ginalności. Opisane tu zostały główne cechy epok, sty
lów, kierunków i tendencji oraz sylwetki najwybitniej
szych twórców danej epoki. W przedmowie autor pisze, 
że zadaniem książki jest ułatwienie w przedzieraniu się 
czytelników „przez gęstwinę piękna i wspaniałości, ukry
te w sztukach plastycznych i muzyce. Aby to osiągnąć, 
autor starał się wydobyć aspekty natury „psychologi
cznej", przedstawić wrażenie, jakie może czynić dzieło 
sztuki (muzyki)." Naszym zdaniem udało się to autorowi 
osiągnąć i książkę J. Wrotkowskiego możemy polecić 
naszym Czytelnikom, (as)

Pokwitowanie dla poczty

I Z‘ ............................
| słownie ~ ---------  

 

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

na rachunek
! AMOS Warszawa

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

| stempel  

podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

zł  
 

słownie -

WPŁACAJĄCY
imię_______________________________
nazwisko  
kod poczt.
adres 

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
słownie ~

 

WPŁACAJĄCY
 imię------------------------------------------------------

nazwisko
kod poczt.  
adres 

na rachunek

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

stempel

podpis przyjmującego

na rachunek

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

stempel

podpis przyjmującego
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Zakład 
Chirurgii Drzew

M, Kubacki, K. Zbroński
90-369 Łódź

ul. Piotrkowska 204/210 m 175
zrzeszony w 

Polskim Towarzystwie 
Chirurgii Drzew 

wykonuje:
► wszelkie prace przy drzewach

— pomnikach przyrody
► prace przy drzewostanach w 

ramach zabytkowych założeń 
ogrodowych

► prace przy zieleni parkowe, 
osiedlowej, przydrożnej, cmen
tarnej

► ścinanie drzew w trudnych wa
runkach

► doradztwo techniczne w za
kresie pielęgnacji i leczenia 
drzew ozdobnych (opinie, eks
pertyzy, projekty, nadzory prac)

ZAKŁAD 
TECHNICZNEJ 

OCHRONY MIENIA
PROMIRO

- electronics
05-410 Józefów,

ul. Sikorskiego 15

tel. Warszawa 10-40-10-M 8, 
wew. 374 

fax Warszawa 33-90-03

• PROJEKTY I MONTAŻ 
ELEKTRONICZNYCH 
SYSTEMÓW WŁAMANIA 
I NAPADU

• MODERNIZACJE
I KONSERWACJA

• BEZPŁATNE WERYFIKACJE 
I OCENA STANU 
TECHNICZNEGO 
ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW 
ALARMOWYCH
W RÓŻNYCH OBIEKTACH

• UPRAWNIENIA BRANŻOWE 
I KONCESJA MSW

WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44

05-800 Pruszków

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó
wienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 
Firma AMOS, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) - 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy mie

szczącej się w profilu pisma — 25 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka ce
ny o 50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo — 4000 zł
— 1 słowo w ramce — 7000 zł
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i spo
łecznych opiekunów zabytków — 3000 zł za jedno 
słowo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 
3 do 10 milionów zł (według uzgodnienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace re
dakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek VAT.

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  

za okres  19
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Zamek w Niedzicy od strony południowo-zachodniej tuż po noc
nej, śnieżnej zawiei, kiedy nawet szare mury przykryła warstwa bia
łego puchu. Zapewne taki sam bajkowy wygląd miał przez wiele 
zim, jakie upłynęły od chwili jego budowy. Pierwotny zamek mu
rowany powstał tu w 1330 r. (węgierska rodzina Berzeviczych), był 
niejednokrotnie przebudowywany, obecna bryła pochodzi z prze
łomu XVI i XVII w. I choć ma potężne fortyfikacje bastejowe, to za
sadniczym elementem obronnym było położenie zamku — na ska
listej górze o wysokości 566 m n.p.m., której strome spadki docho
dzące do 60° uniemożliwiały dostęp pod mury.
Dziś w dolnym zamku znajduje się Dom Pracy Twórczej Stowarzy
szenia Historyków Sztuki, zaś pomieszczenia zamku górnego zaj
muje muzeum. Zagrożeniem dla zamku jest budowa zapory na 
Dunajcu — już stwierdzono osuwanie się zamkowej góry; o tym i 
o innych niebezpieczeństwach związanych z zaporą pisaliśmy już 
niejednokrotnie.



Oto świąteczne i noworoczne pocztów
ki z kolekcji Andrzeja Zborskiego, jed
nocześnie autora ich zdjęć. Najstarsza 
(1) pochodzi sprzed pierwszej wojny, 
pozostałe z lat dwudziestych. Przyj
rzyjmy się nie tylko utrwalonym na fo
tografiach twarzom, ale także ówczes
nej modzie, wnętrzom mieszkań i róż
nym drobnym przedmiotom, z których 
większość odeszła w zapomnienie.

(zdjęcia: Andrzej Zborski)
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