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KOMENTARZ

Od redakcji

1

Dosadnie ujął to czterysta lat temu Mikołaj Rej 
(1505—1568) w „Krótkiej rozprawie między ... Panem, Wój
tem a Plebanem” (1543):
„ Wy, duchowni a panowie, 
Co macie w workach i w głowie, 
Strzeżcie zamków a kościołów, 
By z nich nie było popiołów. ”

„ Ojciec języka polskiego ” zaniepokoił się widocznie niefrasob
liwością współczesnych mu użytkowników tych obiektów, którzy 
— choć mieli w workach pieniądze a w głowach rozum — nie 
dbali o nie zupełnie. Dziś przypominanie o naszych obowiąz
kach względem narodowego dziedzictwa już spowszedniało 
m. in. dlatego, że od wielu lat więcej zabytków ginie, niż jest ra
towanych, a w uchwaleniu odpowiednich praw stale coś nam 
przeszkadza.

W 1992 r. (nr 3) pisaliśmy w tym miejscu o projekcie utwo
rzenia Państwowej Agencji Zabytkowych Nieruchomości, której 
celem miało być prawidłowe gospodarowanie — remontowanie, 
wynajmowanie, handlowanie itd. — obiektami zabytkowymi, 
jako przeciwdziałanie m. in. niszczeniu tych obiektów, których 
pozbywały się i nadal pozbywają likwidowane PGR-y. Niejed
nokrotnie — ostatni raz we wrześniu 1993 r. — pisaliśmy o 
ustawie reprywatyzacyjnej, której właściwa realizacja także 
pomogłaby zabytkom.

W ciągu tych minionych (i straconych) lat nie zrealizowano 
nic — ani uchwały dotyczącej agencji, ani ustawy o reprywaty
zacji. Posłowie w Sejmie poprzedniej kadencji zajmowali się 
przede wszystkim ideologizacją naszego życia i... wzajemnymi 
oskarżeniami. Nauczeni tym doświadczeniem nie mamy pewnoś
ci, czy obecny Sejm będzie zainteresowany dyskusjami nad tymi 
sprawami, mimo że nie ma już w nim różnych „oszołomów”.

W ubiegłym roku, w jednym z prasowych wywiadów general
ny konserwator zabytków Tadeusz Zielniewicz powiedział: 
„paradoks historii polega na tym, że obecnie są jeszcze bardziej 
zagrożone ” i choć zdanie to odnosi się do zespołów dworskich — 
tak konsekwentnie niszczonych po wojnie — to należy je roz
ciągnąć na wszystkie zabytki. Jeśli nawet obecnie nikomu „w 
workach ” nie przelewa się, to nie uwierzymy, że nie znajdzie się 
nikt, kto miałby „ w głowie ”,..

To tyle dla rozpoczynającego się nowego roku 1994. Spory o 
autentyczność obrazów sprowadzonych do Polski przez Por
czyńskich naprawdę nie są tak istotne, aby —jak w roku ubieg
łym — zajmowały czas prezydenckiej Rady Kultury, Sejmowej 
Komisji Kultury i wielu ludzi pracujących dla zabytków. Czy w 
naszym kraju zawsze muszą być uważane za najważniejsze te
maty marginesowe, które nagle — po dodaniu odpowiedniej 
przyprawy „ideolo” z nadużywaniem pojęć „bogoojczyźnia- 
nych” — stają się tematami głównymi? Z radością powitamy w 
1994 r. każdy przejaw realizmu i same konkrety w sferze kultu
ry ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków w odnie
sieniu do ich rzeczywistego, tragicznego stanu.

UWAGA: Anonsowana przez nas książka M. 
Kobusiewicza 500 tysięcy najtrudniejszych lat 
ukaże się w tym miesiącu (cena hurtowa wyniesie 
48 tysięcy zł). Sprzedaż prowadzić będą: Firma 
AMOS, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 
39-17-52, Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków, 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
II p., pok. 18, tel. 27-00-38 oraz księgarnie.

Pierwszy w nowym roku numer „Spotkań z 
Zabytkami” rozpoczynamy rozważaniami 
na temat przemian ulicy na przykładzie ul. 
Długiej i Długiego Targu w Gdańsku (s.2). 
Tak dla tego miasta, jak i dla autorki artyku
łu nie jest to zwykła ulica, w związku z czym 
z analizy jej przemian w ciągu wieków wyni
ka wiele niezwykle ważnych uogólnień dla 
ochrony zabytków w każdym polskim mieś
cie. Gdańskie wybrzeże Bałtyku wiąże się z 
bursztynem, fascynującym ludzi od tysiąc
leci, wyznaczającym szlaki handlowe i kie
runki napływania na „barbarzyńską Pół
noc” osiągnięć cywilizacyjnych (okł. I i IV 
oraz s. 11). Interesujące jest odkrycie doko
nane przez naszego autora w Baranowi
czach, gdzie znajdują się mozaiki pochodzą
ce z warszawskiego soboru stojącego do 
1926 r. na pl. Saskim (s. 15). W numerze 
wędrujemy śladami pisarki Marii Konop
nickiej, poznając różne dwory (s. 34), po Wę
growie (s. 27) i Radomiu (s. 29), a także Za- 
sławiu na Kresach (s. 18). Oglądamy zanied
bany pałac w Mordach (s. 31) i jesteśmy 
świadkami narodzin herbu tego miasta 
(s. 47). W numerze nie brakuje „kryminał- 
ku”, jaki zwykle dostarcza dział „Dobra 
utracone”; tym razem o złodziejach różnych 
zabytków ruchomych pod wodzą Hieronima 
K. (s. 21).
Redakcja dziękuje wszystkim Czytelnikom, 
którzy nadesłali do nas życzenia świąteczne i 
noworoczne. Szczególne podziękowania na
leżą się Czytelnikom za pochwały i różne 
uwagi dotyczące naszego pisma.
Milion złotych od Fundacji PRO AUXILIO 
w listopadowej ZAGADCE ZA MILION wy
grał w wyniku losowania p. WIESŁAW AR
KUSZEWSKI z Trzebnicy. Wnioskując z od
powiedzi, była to jedna z najtrudniejszych 
zagadek. Zdjęcie przedstawiało wnętrze koś
cioła Św. Antoniego Padewskiego związane
go z klasztorem bernardynów na warszaw
skim Czerniakowie. Znajdują się tam m.in. 
następujące dzieła dekoratorskie: freski 
(wykonał je Franciszek Antoni Giorgiola), 
sztukaterie (wykonał Karol Józef Giorgiola) 
i rzeźby (wykonane przez Andrzeja Schliite- 
ra). Pan W. Arkuszewski, odpowiedział na 
wszystkie pytania zagadki bezbłędnie. 
Gratulujemy!
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Nasze ulice

Irena Wasilewska

Długa 
i Długi Targ 

w Gdańsku
Będzie tu mowa o zmianach 

krajobrazu tego rejonu miasta 
w aspekcie ochrony zabytków.

W
 znaczeniu potocznym krajobraz 

kojarzony jest zwykle z tzw. krajo
brazem naturalnym, gdzie domi
nują elementy przyrodnicze.

Tymczasem eliminacja tych elementów nie po
woduje zaniku czy braku krajobrazu, ale pow
stanie innej jego formy. W wypadku skrajnego 
przetworzenia krajobrazu naturalnego pierwot
ne elementy przyrodnicze zostają zastąpione kul
turowymi. Dzielnice staromiejskie są przykła
dem takiego ekstremalnego przekształcenia. Do 
nich należy również krajobraz ulicy Długiej i 
Długiego Targu w Gdańsku.

Genezy powstania ciągu ulicy Długiej w Gdań
sku należy szukać w fizjografii omawianego te
renu. Wyżyna Gdańska poorana jest licznymi 
dolinami, utworzonymi przez działanie erozyjne 
rzeczek i potoków spływających w kierunku pra- 
doliny Wisły. Potoki te nanosiły piaski, tworząc 
stożki napływowe. Gdańsk powstał na stożku 
naniesionym przez Potok Siedlecki. Stożek ten 
miał dwa „języki”. Jeden z nich „spływał” 
wzdłuż obecnej ulicy Długiej i dalej Długim 
Targiem w okolicach Zielonej Bramy przechodził 
przez Motławę. Przypuszczalnie w okolicach tej 
bramy znajdowało się najdogodniejsze miejsce 
do przekroczenia Motławy dla użytkowników 
dawnego szlaku handlowego, biegnącego wzdłuż 
mierzei nad Zalewem Wiślanym w kierunku 
dawnych ziem Prusów i miasta Truso. Z chwilą 
wzrostu znaczenia żeglugi i handlu morskiego 
ten fragment szlaku zyskał dodatkową inspirację 
rozwoju w kierunku nowej funkcji — placu por
to wo-handlowo-przeładunkowego. Wokół niego 
zaczęła rozwijać się osada i później miasto (zwa
ne Głównym Miastem). Od XVI w. ten odcinek 
szlaku podzielił się na dwa elementy: ów plac, 
czyli Długi Targ i jego ciąg dalszy, czyli ulicę 
Długą.

Siedzenie procesu zmian tego fragmentu Gdań
ska, jego krajobrazu kulturowego możliwe jest 
od czasów, dla których istnieje więcej materiałów 
źródłowych (głównie ikonograficznych), a więc 
od wieku XVII. Wprawdzie dawna ikonografia 
nie daje nam gwarancji co do wierności szczegó
łów, jednak silne jest odczucie prawdy przeka
zywanej nam przez malarzy, dotyczącej ducha 
miejsca, jego atmosfery, czyli niematerialnej sfe
ry krajobrazu. Cennych informacji dostarczają 
wspomnienia i pamiętniki. Ikonografia w połączę-
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niu z narracją z tego samego okresu powoduje, 
że ulica Długa i Długi Targ nabierają barw i 
ożywają. Dopełnieniem obrazu są fakty z tzw. tła 
historycznego, a więc czynniki, które determi
nowały stan tego ciągu ulicznego w danym okre
sie. Z najważniejszych źródeł informacji należy 
wymienić dzieła malarzy: Mateusza Deischa, 
Daniela Chodowieckiego, Jana Karola Schultza, 
dziennik Charlesa Ogiera — sekretarza posła 
francuskiego, wspomnienia Joanny Schopen
hauer i Deotymy, Stanisława Bobińskiego fa
scynującą koncepcję rozwoju Gdańska wczesno- 
dziejowego oraz stare fotografie.

Już z pobieżnej analizy materiałów ikonografi
cznych i fotograficznych wynika, że wszystkie 
elementy tego ciągu ulicznego ulegały nieustan
nym zmianom. Bez zmian pozostawały nato
miast w okresie od XIII do XIX w. działki bu
dowlane, stąd różnice uwidaczniały się głównie 
w elewacjach, detalu architektonicznym, drob
nych elementach wystroju i wyposażenia ulicy. 
Następnie spostrzega się, że w przeważającej 
większości wypadków zarówno malarze, jak i fo
tograficy preferowali właśnie ujęcia krajobrazo
we, „plany ogólne”. Takie kompleksowe ujęcie 
usiłujące ogarnąć całość daje możliwie najpeł
niejszą informację o krajobrazie, o życiu ulicy w 
danej chwili. Do ulubionych widoków należą: 
ulica Długa — widok od Złotej Bramy do ratu
sza, widok Złotej Bramy od strony ratusza, wi
dok Długiego Targu od strony ratusza w kierun
ku Zielonej Bramy i od Zielonej Bramy z ratuszem 
w tle.

Szczególnie emocjonalnie odbiera się porówna
nie krajobrazu ulicy z drzewami i bez drzew. 
Obrazy te przeplatały się w kolejnych okresach. Na 
ich podstawie można nawet wskazać jakby ulu
bione miejsca, gdzie sadzono drzewa i gdzie ich 
nie umieszczano, jak również określić rodzaj zie
leni. O niewiarygodnej wręcz bujności drzew na 
Długiej i Długim Targu w drugiej połowie 
XVIII w. świadczą rysunki Mateusza Deischa 
(1765 r.) i Daniela Chodowieckiego (1773 r.). Na 
skutek wojen przełomu XVIII i XIX w . nastą
piła wycinka drzew ulicznych w Gdańsku. I już 
nigdy nie wróciły one w takiej masie na ulicę 
Długą (więcej ich powróciło na Długi Targ). 
Umieszczenie obok siebie fotografii z 1860 r. 
(najstarszej) i z 1894 r., obrazujących likwidację 
przedproży i wprowadzenie chodników, uwida

cznia stopień radykalności zmian na ulicy Dłu
giej. Zaskoczenie budzi zabudowa kramami 
Długiego Targu przedstawionego na rysunku 
M. Deischa z 1765 r. oraz (w sto lat później) 
okazjonalna obudowa Dworu Artusa aż po fon
tannę Neptuna. Oprócz widoków z dnia co
dziennego czy świątecznego ulica Długa, a zwła
szcza Długi Targ prezentowały też dni buntów, 
rozruchów, egzekucji, pożarów, przemarszu 
wojsk i wojennych zniszczeń.

Dostępny materiał ikonograficzny i fotografi
czny dokumentuje ponadto zmiany funkcji tego 
rejonu miasta. Ulica Długa i Długi Targ w cią
gu czterystu lat były kolejno: drogą „przeloto
wą”, portową ulicą handlowo-usługową z krama
mi, reprezentacyjną „via regia”, ruchliwym cen
trum kapitalistycznego city, symbolem powo
jennej odbudowy Gdańska, a dzisiaj — licznie 
uczęszczanym „deptakiem”. Zmieniał się też 
klimat tej ulicy: od surowej prostoty i „pustki” 
średniowiecznej, poprzez familijną ulicę domów 
mieszczańskich z przedprożami i drzewami, na
stępnie zmieniającego wszystko dla zysku kapita
lizmu, przez okres zniszczeń wojennych i odbu
dowy, do urbanistycznego wnętrza wypełnionego 
— wydaje się — wyłącznie turystami. Towarzy
szyła temu częsta zmiana elewacji, wystroju, na
wierzchni i innych detali ulicznych. Przez kilka 
ostatnich wieków jedna cecha pozostała nie
zmienna — reprezentacyjność.

Niektóre z fotografii dają możliwość oglądu wi
doków niedostępnych dla przeciętnego prze
chodnia, jak np. widoków z wieży ratusza czy 
wyższych pięter Bramy Zielonej. Z wielkim ża
lem należy jednak stwierdzić, że dokumentowa
na była strona „oficjalna”, czyli frontowa ulicy 
Długiej i Długiego Targu, brak natomiast mate
riałów ikonograficznych dla zaplecza kamieni
czek.

Wstrząsające jest porównanie rozwoju ulicy w 
ciągu wieków z obrazem ruin po drugiej wojnie 
światowej. W tym kontekście optymizmem na
pawa powrót Długiej i Długiego Targu do mia
sta, powrót z niebytu do nowej funkcji, dla no
wych mieszkańców, z nowym — a właściwie tyl
ko nieco innym — krajobrazem. Joanna Scho
penhauer w swoich wspomnieniach pisała: 
...„Znamię dawnego, wielkiego dobrobytu i wy
pływające stąd rzetelne zamiłowanie do okazałości
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1.2. Długi Targ w 1617 r. (według ry
ciny I Dicmanna), w głębi ul. Długa 
(1) oraz ul. Długa w 1773 r. (według D. 
Chodowieckiego) (2)
3. 4. Ul. Długa na zdjęciu z ok. 1894 r 
(3) i z ok. 1925 r. (4)

pozostawiło tak głębokie piętno na moim mieście 
rodzinnym i do tego stopnia z całą jego istotą jest 
związane, że zmodernizowanie miasta byłoby 
niemożliwe bez zburzenia go całkowicie i zbudo
wania nowego Gdańska na miejsce starego”... W 
sto dwadzieścia lat później nadszedł taki mo
ment. Po kataklizmie, o skutkach nieznanych w 
historii tego miasta, dzisiejszy krajobraz ulicy 
Długiej i Długiego Targu jest znaczącym przy
kładem odbudowy i adaptacji ciągu ulicznego. 
Jest to również świadectwo stosunku nowych 

mieszkańców Gdańska do historii tego miasta, a 
także wyrazem ich potrzeb i gustów. Oczywiście, 
że możliwe do realizacji były również inne roz
wiązania — może lepsze, może ciekawsze. Na 
przykładzie tej odbudowy można spróbować od
szukać wartości ponadnarodowe, uniwersalne, 
które w tak dramatycznych warunkach zostały 
przywrócone lub ocalone.

W ochronie zabytków analizuje się i ocenia 
między innymi: materię, formę, funkcję, stan za-
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chowania zabytku. Ustala się jego wartości, takie 
jak: autentyzm, dawność, wartości naukowe, hi
storyczne itd. Z historii ulicy Długiej i Długiego 
Targu w Gdańsku niezbicie wynika nieustanna 
zmienność wszystkich elementów kulturowych i 

dlatego trudno jest znaleźć jakieś obiektywne 
kryteria umożliwiające określenie wartości tego 
ciągu ulicznego. Wszelkie próby ich sformuło
wania będą nosiły znamiona relatywizmu i 
„mnożenia bytów”. Taką próbę trzeba jednak 
podjąć. Moim zdaniem, w obecnej chwili, głów
ne zadania służb konserwatorskich w odniesie
niu do omawianego przykładu — to: 1) sformu
łowanie podstawowych, konkretnych, minimal
nych, ale klarownych wartości chronionych (lub 
tylko obiektów np. już wpisanych do rejestru za
bytków) na podstawie informacji o przeszłości 
oraz obecnych celów i zadań ochrony zabytków; 
2) nieustanne dokumentowanie stanu istniejące
go, a więc również zachodzących zmian — z peł
nym wykorzystaniem możliwości, jakie daje dzi
siejsza technika. Realizacja tych dwóch podsta
wowych zadań jest potrzebna do dyskusji nad 
wytyczeniem wspólnego celu. Wspólnym zaś ce
lem powinno być stymulowanie zmian tak, aby 
interesy możliwie wszystkich użytkowników uli
cy Długiej i Długiego Targu były respektowane. 
Pilna jest też potrzeba nieustannego, szerokiego, 
masowego propagowania informacji o przeszłości, 
wskazywania wartości dawnych kultur w celu 
wytworzenia indywidualnej potrzeby ochrony 
śladów przeszłości. Tylko wówczas ochrona za-

4
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bytków stanie się skuteczna. Arbitralnie narzu
cane cele i zadania ochrony zabytków często nie 
są rozumiane i akceptowane. Ochrona adminis
tracyjna powinna być ograniczona do wyjątko
wych, uznanych powszechnie przykładów.

Idąc dalej w uogólnieniach, można odnieść 
się do nowych problemów. Obecne zniszczenie

5. Ul. Długa w 1946 r.
6. Rok 1992 — ul. Długa z widokiem 
na Złotą Bramę

(zdjęcie 6 — Stanisław Klupiński)

środowiska przyrodniczego stanowi już za
grożenie egzystencji biologicznej człowieka. 
Z tego powodu w najbliższej przyszłości 
koniecznością stanie się ustalenie bezwzględ
nego priorytetu ochrony środowiska przyrodni
czego i tam skoncentrowania sił i środków. 
Nadchodzi bowiem czas płacenia rachunku za 
odrzucenie prawdy, którą rozumiał wielki wódz 
Indian Seattle, kiedy w 1855 r. w mowie do 

prezydenta Stanów Zjednoczonych powie
dział: ...„Ziemia nie jest własnością człowieka, to 
człowiek należy do Ziemi”. Wiele wieków temu 
krajobraz przyrodniczy omawianego terenu 
Gdańska zastąpiono krajobrazem kulturowym 
ulicy Długiej i Długiego Targu. Jaki będzie na
stępny etap?

Irena Wasilewska
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Tradycje

Janusz Miliszkiewicz

Jak 
powstają 
zabytki?

Nieczęsto zastanawiamy się, które ze 
wznoszonych dziś budynków za 

kilkadziesiąt lub kilkaset lat zostaną 
uznane za zabytki. Kryteria ulegają 

zmianom, ale już teraz bez cienia omyłki 
można powiedzieć, że rezydencja państwa 
Elżbiety i Krzysztofa Zanussich będzie dla 

przyszłych pokoleń chlubnym 
świadectwem możliwości naszej epoki.

P
ołożona w podwarszawskich Laskach 
działka liczy około 3000 m2 po
wierzchni. Wcześniej należała do pana 
Szwedowskiego, z zawodu zduna, któ

ry budując dla siebie willę, ujawnił niezwykły 
zmysł estetyczny. Wiedziony intuicją, z różnych 
obiektów architektury wybierał najpiękniejsze 
— jego zdaniem — elementy i wzbogacał nimi 
swą siedzibę przed wojną, podczas jej trwania i 
w czasach powojennych. Tak powstał pastisz ar
chitektoniczny czy raczej, jak to określiła pani 
Elżbieta Zanussi: „zlepek marzeń”.
Nowi właściciele czynili wszystko, żeby urato
wać domostwo. Stało się to niemożliwe, gdy w 
czasie remontu runęła jedna ze ścian. Ekspertyza 
wykazała, że mury skazane są na śmierć techni
czną. Kierujący remontem, później zaś czuwają
cy nad budową nowego domu Jan Krzysztof 
Sawa zanotował, że domostwo pana Szwedow
skiego miało niejednorodną konstrukcję, do bu
dowy użyto gliny i zaprawy wapiennej, jako 
zbrojenie posłużyły patyki, drut kolczasty, a na
wet części lawety armatniej.
Pani Elżbieta Zanussi: „Byłam szczerze zako
chana w tym domu. Dlatego zleciłam jego inwenta
ryzację. Forma domu pana Szwedowskiego przesą
dziła o wyglądzie naszego domu. Jedynie od za
chodu dodaliśmy wieżę, którą wymarzył sobie 
mąż, celowo niższą od otaczających drzew” (wy
sokość 10 m, powierzchnia 9 m2).
Nowy dom stoi mniej więcej na zarysie po
przedniego. Zbudowano go na gruzowisku pozo
stałym z rozbiórki. Usypanie lekkiego wzniesie
nia okazało się konieczne, z uwagi na płytko wy
stępującą wodę, z tego też powodu dom nie ma 
piwnic. Od południa powtórzono tympanon, ta
ki sam jak w willi pana Szwedowskiego, na nim z 
pietyzmem odtworzono płaskorzeźbę przedsta
wiającą rogi jelenia. Od strony południowo-za
chodniej powtórzono kolumny oraz wyjście z sa
lonu na taras. Odnalezioną w stropie część lawe
ty wmurowano w fundament. Nie jest to w ścis
łym tego słowa znaczeniu rekonstrukcja, lecz ra
czej twórcze nawiązanie, zmierzające ku stylowej 
jednolitości. Planowe nawiązywanie do tradycji 
miejsca nie ułatwiało prac, było jednak najwa
żniejszym wyznacznikiem nowego projektu ar
chitektonicznego, który powierzono paniom 
Annie Chmurze i Hannie Wierzyńskiej-Mi- 
szczak.
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1.2. Willa p. Szwedowskiego przed rozbiórką (1) i obecny dom p. Zanussich od 
południa (2)
3. 4. Wypatrzony gdzieś na Ukrainie bogato profilowany gzyms (3) i chroniąca 
okno koszowa krata (4)
5. Oranżeria
6. Budynek gospodarczy
7. 8. Wnętrze willi: kominek w salonie (7) i przejście z salonu do kuchni między 
kolumnami (8)

(zdjęcia: Janusz Miliszkięwicz)
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Smak artystyczny Krzysztofa Zanussiego jest 
powszechnie znany. Tu ograniczę się do przy
pomnienia zamiłowań estetycznych i tradycji 
rodzinnych Elżbiety z Grocholskich Zanussi, 
której upodobania w największym stopniu zade
cydowały o wyglądzie willi. Malarka, absolwent
ka stołecznej ASP (uczennica Stefana Gierow
skiego), autorka cenionego malarstwa na porce
lanie, zamiłowania estetyczne wyniosła z domu 
rodzinnego. Dziadek Tadeusz Grocholski, właś
ciciel opisanej przez Romana Aftanazego Strzy- 
żawki na Podolu, był malarzem, uczniem Matej
ki i słynnego francuskiego artysty J. Bonnata. 
Ojciec, Remigiusz Grocholski, szef adiutantury 
marszałka Piłsudskiego, w czasie okupacji twór
ca i komendant „Wachlarza” — rzeźbił, rysował, 
malował. Matka pani Elżbiety, Barbara z Czet- 
wertyńskich była utalentowaną uczennicą Sta
nisława Noakowskiego.
To właśnie z podróży w rodzinne strony na Kre
sach, przywiozła pani Elżbieta szkice detali ar
chitektonicznych, którymi ozdobiła dom. Na
leży do nich chociażby bogato profilowany 
gzyms, wypatrzony gdzieś na Ukrainie. Pani 
Elżbieta rysowała szczegół na tynku, a zatrud
nieni przy budowie „wielcy wiejscy artyści” na
tychmiast realizowali wizję, tak powstał np. 
kominek. Willę zbudowali murarze spod Puław 
i górale z Pienin.
Jan Krzysztof Sawa z humorem wspomina: 
„ Właścicielka robiła wszystko, żeby utrudnić robo
ty. Okna powstawały tam, gdzie pierwotnie miało 
ich nie być. Już po wzniesieniu ścian i przewodów 
kominowych zmianie uległ projekt salonu”. Na 
parterze nie ma ścian działowych, aby uzyskać 
otwartą przestrzeń piętro wsparto na sześciu ko
lumnach. Salon ma 64 m2 powierzchni, pozosta
łe pokoje nie przekraczają 20 m2.
Wewnątrz ściany są gładkie, białe, pozbawione 
dekoracji. Dom zbudowano „systemem gospo
darczym” z pustaków ceramicznych typu 
„max”7. Dachy pokryto blachą miedzianą i da
chówką „esówką”. Użyto wyłącznie krajowych 
materiałów. Marmur na posadzki pochodzi z 
kieleckich kamieniołomów, cokół wokół domu 
wykonano z piaskowca.
Ozdobą willi są metalowe detale. Koszowe kraty, 
drzwi, prowadzące na wieżę kręcone schody, 
narzędzia kominkowe, także falbaniastą bramę 

wjazdową wykonał kowal — artysta Aleksander 
Wiśniewski. Przy domu od północnej strony 
zbudowano, według pomysłu pani Elżbiety, 
oranżerię, której stalowa konstrukcja rozchodzi 
się w przestrzeni jak pajęcza sieć. Interesującą 
dekorację stanowi również glazura w łazienkach, 
zakończona półkoliście mniej więcej na 3/4 wy
sokości ścian.
Powstała całość urzekająca urodą plastyczną, 
prostotą, idealnie zharmonizowana z zielenią. 
Specjalnie zachowany starodrzew w kilku miejs
cach nieomal wyrasta spod fundamentów, nocą z 
okien widać gałęzie przecinające tarczę księżyca. 
Równie malowniczo wygląda dom z każdego 
miejsca w ogrodzie. Jacek Kuroń, który napisał 
tu jedną ze swoich książek — wspomina, że 
wdzięk domu rozpraszał go. Wciąż musiał przeno
sić się z miejsca na miejsce, bowiem spoglądając 
na jeden piękny fragment żałował, że nie ogląda 
innego. Musimy pamiętać, że to jest dom twór
ców, po prostu warsztat pracy. Jakie znaczenie 
ma to bogactwo zmysłowych wrażeń?
Jest to skromna wiejska siedziba. Aż trudno 
uwierzyć, że w kuchence o powierzchni 8 m2 
można przygotować poczęstunek dla 200 osób! 
Właściciele, mając swobodę finansową, mogli 
wznieść obszerny, funkcjonalny gmach w do
wolnym stylu, lecz dla zachowania ciągłości tra
dycji, na zarysie poprzedniego domostwa zbu
dowali dom mający wraz z poddaszem 234 m2 
powierzchni.
Obok postawiono ozdobiony wymarzonymi przez 
panią Elżbietę arkadami budynek gospodarczy. 
Mieści garaż, piec c.o., pracownię malarską oraz 
liczne pokoje gościnne. Stale zajmują je obcokra
jowcy, zwłaszcza z państw byłego ZSRR, choć 
nie tylko; Krzysztof Zanussi prowadzi dla 
swoich gości seminaria na temat polskiej kul
tury.
Wnętrze willi zadziwia skromnością. Najpros
tsze sprzęty, kilka niedokończonych obrazów 
pani Elżbiety Zanussi (gdyby zostały ukończone, 
powędrowałyby w świat) oraz litografia Napo
leona Ordy przedstawiająca pałac w Strzyżawce. 
W chorągiewce na szczycie wieży wycięto datę 
zakończenia budowy — 1990. Kiedyś na ścianie 
wieży umieszczona zostanie tabliczka z informa
cją: obiekt zabytkowy prawem chroniony...

Janusz Miliszkiewicz
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Tadeusz Baranowski

Łzy 
Heliad

Bursztyn — tajemnicza kopalna żywica, 
składająca się w 79% z węgla, 11% 

z wodoru, 10% z tlenu, jest od epoki 
kamienia jednym z cenniejszych i bardziej 

poszukiwanych minerałów. Sprawiają to 
jego cudowne właściwości: niewielki 

ciężar, piękny kolor — od białego przez 
czerwony i brązowy po czarny, 

elektryzowanie się i szybkie nagrzewanie, 
a w wysokiej temperaturze topienie aż do 

spalenia jasnym płomieniem o żywicznym 
zapachu. Niekiedy kawałki bursztynu 

skrywają uwięzione owady lub szczątki 
roślin; dawno już odkryto jego właściwości 

lecznicze. Wszystko to sprawiło, że przez 
wieki używano bursztynu przy 

czynnościach kultowych, głównie jednak 
służył jako materiał do wyrobu ozdób — 

klejnotów, rzeźb lub dekoracji, tym 
bardziej że mimo swej kruchości jest 

stosunkowo łatwy do obróbki.

oć złoża żywic kopalnych wystę- 
pują na całym świecie, także w 

■ ■ różnych miejscach Europy, ze 
względu na jakość oraz możliwą 

do uzyskania ilość, największe zainteresowanie 
wzbudzał bursztyn na południowych wybrzeżach Bał
tyku, a przez pewien czas również nad Morzem Pół
nocnym — w Jutlandii i na Wyspach Fryzyjskich. 
Wiadomo, że bursztyn wykorzystywano co najmniej 
od schyłku paleolitu, czyli od około 12 500 lat. W 
mezolicie wyrabiano z niego nie tylko proste wisiorki 
i amulety, lecz także rzeźby. Dalekosiężny handel 
tym surowcem rozwijał się w neolicie i w epoce brą
zu, pozostając stałym elementem krajobrazu kultu
rowego Europy po dzień dzisiejszy.
Na wielką skalę owo „złoto Północy” sprowadzali 
Grecy i Rzymianie. Piszą o nim m.in. Homer, Hez- 
jod, Ajschylos, Eurypides, Sofokles, Herodot, Owi
diusz, Strabon, Pliniusz Starszy, Tacyt i Kasjodor. 
Nie bez znaczenia dla wyobrażenia starożytnych o 
tym minerale była relacja Pyteasza z Massalii (Mar
sylia), podróżnika greckiego z IV w. p.n.e., który do
tarł do bursztynodajnych wybrzeży i wysp na Morzu 
Północnym.
Jako tajemniczy elektron z kraju Hiperborejczyków 
— legendarnych mieszkańców północnych krańców 
świata — bursztyn występuje w wielu greckich mi
tach. Najbardziej dramatyczny jest mit o Faetonie, 
synu Heliosa, który niewprawnie powożąc słone
cznym rydwanem spowodował zagrożenie Ziemi i

1. Hipotetyczny przebieg szlaku bursztynowego — oznaczony kółkami — mię
dzy Adriatykiem a Bałtykiem z zaznaczonymi miastami rzymskimi i Kaliszem 
(Kalisia); linia przerywana — limes, czyli granica Imperium Rzymskiego
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2. Kraniec jednej z głównych dróg z Rzymu — Via Flaminia w Rimini (rzym
skie Arriminum) wyznacza łuk Augusta z 27 r. p.n.e. i znajdujący się w pobliżu 
kamienny most Tyberiusza z lat 14—21 n.e.
3. Fragment rzymskiej drogi w Rawennie

Zeus musiał go zabić piorunem. Tam, gdzie miał 
upaść Faeton, a przemienione w topole jego siostry 
Heliady opłakiwały go bursztynowymi łzami, czyli 
nad górnym Adriatykiem, w rejonie ujść wielkich 
rzek — Padu (zwanego Eridanosem) i Adygi, w epo
ce brązu i w czasach greckich oraz etruskich, istniało 
ważne centrum handlowe. Rozwinęły się wówczas 
miasta: Adria — od której wziął nazwę Adriatyk i 
Spina. Co ciekawe, w tamtejszych grobach z tego 
czasu odkrywa się paciorki bursztynowe w kształcie 
kropel. Czyżby były to łzy Heliad? Znaczną część 
dostarczanego tu bursztynu wysyłano dalej — na 
Półwysep Apeniński, a także drogą morską na 
wschód, głównie do Grecji. Później, za czasów rzym
skich ośrodek produkcji wyrobów z bursztynu prze
niósł się do Akwilei.

Interesujące jest, że bursztyn w postaci gotowych 
wyrobów powracał niekiedy na tereny „barbarzyń
skie”. Można tu wspomnieć o znajdowanych również 
w Polsce, a wytwarzanych w Akwilei, tzw. przęśli- 
cach — kawałkach toczonego bursztynu osadzonych 
na metalowych prętach.

Trudno wyobrazić sobie skalę handlu bursztynem w 
starożytności już od czasów cywilizacji greckiej, za
nim nie obejrzy się kolekcji niewielkich, misternych 
rzeźb i ozdób zgromadzonych we włoskich muzeach. 
Te olbrzymie ilości bursztynu w zdecydowanej więk
szości musiały pochodzić z wybrzeży Bałtyku i z Jut- 
landii. Już dawniej istniały szlaki bursztynowe pro

wadzące z północy na południe, ale w okresie rzym
skim funkcjonował szczególnie aktywny w pier
wszych wiekach naszej ery szlak łączący Akwileę z 
wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Wiódł on przez Prze
łęcz Piro (Hrusica — 867 m n.p.m.), Emonę (Lubia
na), Poetovio (Ptuj), Savarię (Szombathely), Scar- 
bantię (Sopron) i ostatnie miasto rzymskie na tej 
drodze — Carnuntum. Po przekroczeniu Dunaju 
droga prowadziła przez tereny „barbarzyńskie” na 
północ i północny wschód — Bramę Morawską, oko
lice Wrocławia lub Opola nad Prosnę przez Kalisz — 
znany według wszelkiego prawdopodobieństwa z 
przekazu Ptolemeusza (II w. n.e.) jako Kalisia — po
tem przeprawą przez Wartę w pobliżu Konina lub 
Koła i dalej wzdłuż wodnych połączeń rzek i jezior 
przez teren Kujaw do Wisły. Stąd była już prosta 
droga na gdańskie wybrzeże bursztynodajne lub je
szcze dalej, do obfitych złóż tego minerału na Pół
wyspie Sambijskim.
Szlak bursztynowy funkcjonował podobnie, jak wiele 
innych dróg handlowych w przeszłości, np. szlak 
jedwabny, solny, korzenny, niewolników, itp. Za 
czasów Celtów, którzy także wysoko cenili bursztyn, 
wymiana na tym szlaku miała najpewniej charakter 
etapowy. Rzymianie prowadzili już zaplanowane,
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dobrze zorganizowane ekspedycje w celu zdobycia 
tego surowca. Kupcy pokonywali całą trasę, a wy
prawa trwać musiała około pół roku. Drogi na tere
nach państwa rzymskiego były doskonałe, z całym 
odpowiednim zapleczem, lecz poza imperium, na 
północ od Dunaju szlak przebiegał przez obszary, 
gdzie po lądzie poruszano się drogami polnymi, 
jeśli takie były, a niejaką gwarancję dotarcia do celu 
dawało trzymanie się tras wzdłuż cieków wodnych. 
Uczestnicy takich wypraw również ze względu na 
bezpieczeństwo zdani byli na usługi miejscowych 
przewodników. Korzystali też w pewnej mierze ze 
sporządzanych map i opisów dróg — itinerariów, 
które, opierając się na niedokładnych źródłach (rela
cjach różnych awanturników — żołnierzy lub kup
ców), zawierały wiele pomyłek i sprzecznych danych. 
Im dalej od granic Rzymu, tym błędy te były wię
ksze. Jednak trudy i wysiłek ekspedycji „na krańce 
świata” z pewnością się opłacały. Duże, określone 
modą zapotrzebowanie na bursztyn wyznaczało w 
Rzymie jego wysoką cenę. Dzięki Pliniuszowi Star
szemu wiemy, że w czasach Nerona około 63 r. n.e. 
wysłannik cesarza przywiózł znad Bałtyku wielką 
ilość'bursztynu. Ta wyprawa miała zapewne głównie 
charakter propagandowy, ale także szpiegowski i 
eksploracyjny. Rzymianie potrzebowali sprzymie
rzeńców dla trzymania w szachu bliższych wrogów, 
szukali też źródeł surowców, niewolników, itd. Także 
„barbarzyńscy” mieszkańcy terenów Europy Środ

kowej korzystali na kontaktach z Rzymem, poznając 
nowinki cywilizacyjne — narzędzia, technologie i 
zwyczaje.
Szlakiem bursztynowym transportowano na połud
nie skóry, futra, pierze, wełnę, zapewne ryby, wosk, 
miód, być może także żelazo i niewolników. Na pół
noc szły głównie przedmioty zbytku na potrzeby ary
stokracji plemiennej: naczynia metalowe, np. brązo
we i srebrne misy, rondle, cedzidła, kociołki, czarki, 
puchary, dzbany, naczynia szklane lub ceramiczne 
oraz przybory toaletowe, lusterka, różne ozdoby, jak 
zapinki, klamry i okucia pasów, pierścienie, sygnety, 
gemmy, paciorki szklane i z kamieni półszlachet
nych, przedmioty kultowe, np. figurki bóstw i amu
lety, również rekwizyty gier hazardowych. Mimo 
ścisłych zakazów przez granice przenikała na północ 
także broń, np. miecze; najliczniejszą znajdowaną 
przez archeologów grupę importów stanowią mone
ty-
Cenne rzymskie wyroby odkrywane są w Europie 
Środkowej głównie w grobach zwanych ze względu 
na bogactwo wyposażenia „książęcymi”. W Polsce, w 
pobliżu przypuszczalnego przebiegu szlaku burszty
nowego odnajdujemy nagromadzenie znalezisk przed
miotów rzymskich. Musimy jednak pamiętać, że 
handel był tylko jednym ze sposobów ich zdobywa
nia, w tym celu prowadzono np. wyprawy łupieżcze.

BN

Ostatnim, bardzo wymownym akcentem świadczą
cym o dotrwaniu do schyłku starożytności kontaktów 
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4. Fundamenty rzymskiej stacji drogowej i celnej Ad Pirum na przełęczy Hruśica 
w Słowenii; tędy wiodła najkrótsza droga z Akwilei do Emony (Lubiana)
5. Forum w Akwilei, największym rzymskim centrum handlu i obróbki bursztynu, 
a także produkcji wyrobów szklanych
6. Dalej na północ zaczynał się „kraj barbarzyńców” — Carnuntum nad Duna
jem przy granicy Imperium Rzymskiego; rekonstrukcja stacji drogowej, skrzyżo
wania dróg i świątyni Diany wgłębi

(rys. Sława Nowińska; zdjęcia: Tadeusz Baranowski)

na szlaku bursztynowym jest zacytowany przez hi
storyka rzymskiego Kas j odor a, napisany w Rawennie 
w latach 514—517 list króla Ostrogotów skierowany 
do jednego z ludów nad Bałtykiem — Hestiów- 
-Estiów, z podziękowaniami za dar bursztynowy. Prze
bieg ówczesnych dróg handlowych nie jest łatwy do 
odtworzenia, zaś upadek Cesarstwa Rzymskiego 

zmienił w sposób radykalny polityczny i kulturowy 
obraz Europy.
Bursztyn fascynuje nas także dzisiaj. W ramach te
matu „Bursztyn — Złoto Północy” zgłoszonego 
przez Polskę do programu UNESCO, związanego z 
Dekadą Rozwoju Kultury ogłoszoną przez ONZ w 
latach 1988—1997, przygotowywany jest serial tele
wizyjny o bursztynie z poparciem oficjalnej agendy 
Rady Europy — Eureca Audiovisual. Reżyser Marek 
Nowicki i trzech archeologów — Jerzy Wielo wiejski, 
Leszek Gajewski oraz autor artykułu — odbyli reko
nesanse szlakiem bursztynowym na Północ do Sam- 
bii i na Południe do Rzymu, tworząc dokumentację 
tego filmu, na który już dziś wszystkich Czytelników 
zapraszamy.

Tadeusz Baranowski
14



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Mozaiki
z warszawskiego soboru

Wiosną 1926 r., po kilku 
latach namysłów i dy
skusji zburzony został 
prawosławny sobór Św. 
Aleksandra Newskiego 
na pl. Saskim w War
szawie. Wzniesiona w la
tach 1894-1912 z inicja
tywy generał-gubemato- 
ra Josifa Hurki ogromna 
świątynia stanowić miała 
wieczny symbol rosyj
skiego panowania. Auto
rem projektu był Leontij 
Benois, ceniony archi
tekt z Petersburga, który 
w Warszawie zbudował 
ponadto Bank Państwa 
przy ul. Bielańskiej. 
Gruz pozostały po roz
biórce soboru wywiezio
no nad Wisłę i użyto do 
umocnienia bulwaru. 
Ocalały natomiast nie
które elementy wyposa
żenia, a największy ich 
zespół znajduje się w 
cerkwi Pokrowskiej w 
Baranowiczach, o czym 
nikt u nas na dobrą spra
wę nie wie. Piotr Pasz
kiewicz w monografii 
Pod berłem Romanowów. 
Sztuka rosyjska w War
szawie 1815—1915 wspo
mina jedynie, że do Ba
ranowicz trafić miały ja
koby niektóre z wywie
zionych przez Rosjan w 
1915 r. ikon. Tymczasem 
nie chodzi o ikony, które

1 —4. Freski z soboru Św. Aleksand
ra: „Sobór archistratega Michała" (1). 
„Zbawiciel z donatorem" (2), „Matka 
Boża z Dzieciątkiem" (3) i „Św. Ale- 
ksij” (4)

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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Muzeum
w Grodnie

zapewne zaginęły w chao
sie wojny, lecz o siedem 
mozaik, tworzących ca
łość o znacznej dziś war
tości historycznej i arty
stycznej.
Wielobarwne mozaikowe 
kompozycje należały do 
najefektowniejszych skład
ników bogatej dekoracji 
soboru Św. Aleksandra. 
Wykonała je w latach 
1902—1911 petersbur
ska pracownia W. Fro- 
łowa, według kartonów 
kilku wybitnych rosyj
skich malarzy. Umie
szczono je w tympano
nach wszystkich pięciu 
portali, w absydzie (aż 
trzy) oraz na czterech fi
larach, wspierających 
bęben głównej kopuły. 
Na przełomie 1926 i 
1927 r. większość z tego, 
co przetrwało rozbiórkę, 
w bliżej nie znanych oko
licznościach przekazano 
budowanej właśnie cerk
wi Pokrowskiej (resztę 
oglądać można w cerkwi 
Św. Marii Magdaleny na 
Pradze). Instalacją mo
zaik w Baranowiczach, 
wówczas mieście powia
towym województwa no
wogródzkiego, kierował 
autor dwu z nich, Niko
łaj Bruni, który po rewo
lucji przebywał w Polsce. 
Większe kompozycje, 
połamane przy demonta
żu, zostały scalone i ujęte 
w solidne ramy; niestety 
uszkodzeń i ubytków nie 
sposób było uzupełnić. 
Pozostało przy tym spo
ro odłamków, które do 
dziś spoczywają w cer
kiewnej piwnicy. Nawią
zując do pierwotnej loka
lizacji, mozaiki z tympa
nonów ulokował Bruni 
nad bocznymi wejściami, 
po dwie — na zewnątrz i 
wewnątrz. Także mozai

ki z filarów i absydy zna
lazły się w miejscach ana
logicznych. W 1931 r., 
po siedmiu latach budo
wy cerkiew została ukoń
czona.
Przyjrzyjmy się teraz ko
lejno ocalonym dziełom. 
Ponad wejściami zaak
centowanymi przez ko
lumnowe portyki widnie
ją: z lewej „Sobór archi- 
stratega Michała”, z wi
zerunkiem archanioła 
pośrodku, z prawej zaś 
szczególnie interesujący 
„Zbawiciel z donato
rem” Nikołaja Koszele- 
wa (fragment „Chrystu
sa tronującego” z cen
tralnego portalu Św. 
Aleksandra). Sportreto- 
wany w konwencjonalnej 
pozie architekt Benois 
ofiarowuje Chrystusowi 
model warszawskiego 
soboru. Wewnątrz cerk
wi mamy odpowiednio: z 
lewej „Deisis” Koszele- 
wa, z prawej „Matkę Bo
żą z aniołami” Bruniego. 
Przyołtarzowe filary zdo
bią wizerunki świętych, 
Josifa Wołockiego i me
tropolity moskiewskiego 
Aleksija, według karto
nów W. Dumitraszki. 
Ostatnia mozaika „Mat
ka Boża z Dzieciątkiem” 
znajduje się u szczytu 
absydy, przesłonięta iko
nostasem; aby ją zoba
czyć, trzeba wejść do 
samego sanktuarium. 
Jest to centralny frag
ment liczącej pierwotnie 
tysiąc metrów kwadra
towych kompozycji Wik
tora Wasniecowa „W 
Tobie, o Błogosławiona, 
raduje się wszelkie stwo
rzenie”. Godzi się dodać, 
że obejrzenie całego ze
społu i zrobienie zdjęć 
stało się możliwe dzięki 
ogromnej życzliwości 
gospodarzy baranowic- 
kiej świątyni.

Jarosław Komorowski

„Jednakże nie cmentarzy
skiem zabytków lub składem 
osobliwości ma być Muzeum 
grodzieńskie, lecz przede 
wszystkim sanktuarium pa
miątek krajowych, które ma 
zachować, zbadać i przeka
zać pokoleniom następnym 
wraz z dowodami odwiecznej 
kultury polskiej na Kre
sach...” — napisał Józef 
Jodkowski (1890—1950). 
Muzeum grodzieńskie nig
dy nie zyskało nazwy, którą 
przywołano wyżej, istniała 
ona jedynie w marzeniach 
twórcy i kustosza tej pla
cówki w okresie międzywo
jennym — Józefa Jodkow- 
skiego. Wyjaśnia ona w pełni 
zakres gromadzonych zbio
rów, ambicje twórcy i rolę, 
jaką miało muzeum tu ode
grać. Obecnie nosi ono na
zwę Państwowego Mu
zeum Historyczno-Archeo- 
logicznego, w którym więk
szość zbiorów przetrwała 
burzliwe lata drugiej wojny 
światowej i czasy komuni
styczne.
20 stycznia 1920 r. na po
siedzeniu naczelników ok
ręgów i szefów Sekcji Za
rządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich podjęto uch
wałę o roztoczeniu opieki 
nad zabytkami history
cznymi. 12 marca tego roku 
urząd powiatowy w Grod
nie powołał stałą Komisję 
Opieki nad Zabytkami Sztu
ki i Kultury, a jej kierow
nictwo powierzono Józefo
wi Jodkowskiemu, history
kowi sztuki i archeologowi. 
Do czasu przeprowadzenia 
prac remontowych w stoją
cym nad brzegiem Niemna 
Starym Zamku, siedzibą 
Komisji i gromadzonych 
zbiorów był budynek staro

stwa powiatowego. W tym 
czasie w Grodnie ukazało 
się w sklepikach wiele do
kumentów, ksiąg i planów 
pochodzących z rozkra- 
dzionych i zniszczonych 
zbiorów gimnazjum podo- 
minikańskiego, archiwów i 
instytucji państwowych. 
Zakwestionowane przez po
licję stały się zaczątkiem ko
lekcji muzealnych. Dziekan 
grodzieńskiego kościoła 
farnego przekazał do mu
zeum resztki biblioteki po- 
dominikańskiej, do 1832 r. 
jednego z największych 
księgozbiorów na Litwie. 
Wobec wkroczenia wojsk 
bolszewickich dziesięć 
skrzyń ze zbiorami ewa
kuowano do Włocławka, 
skąd powróciły w 1921 r. 
Rok później Departament 
Sztuki Ministerstwa Wy
znań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego ukonsty
tuował Muzeum Państwo
we w Grodnie, a dyrekcję 
powierzono J. Jodkowskie
mu, który nim kierował 
do 1936 r. Uroczyste ot
warcie i poświęcenie lokalu 
muzeum nastąpiło 9 grud
nia 1922 r. J. Jodkowski 
powołany został jednocześ
nie na stanowisko konser
watora okręgu białostoc
kiego.
Od początku istnienia mu
zeum korzystało z darów i 
depozytów okolicznych zie
mian, kleru i innych osób. 
W 1921 r. zorganizowano 
wystawę, na której przed
stawiono wypożyczone od 
Zofii Ursyn-Niemcewiczo- 
wej z Kniaziewicz portrety, 
puchary szklane, misiurkę, 
makaty i orła srebrnego z 
końca XVIII w. Konrad 
Pruszyński z majątku Ru-
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1. Grodno w latach dwudziestych — 
widoczny Stary i Nowy Zamek od 
strony Niemna
2. Józef Jodkowski jako ułan Dywiz
jonu Jazdy Kresowej w 1920 r.
3. Pracownia naukowa w grodzień
skim muzeum
4. Jeden z eksponatów — ekslibris 
biblioteki oo. dominikanów w Grodnie

sota udostępnił na wystawę 
pas słucki i portret Koś
ciuszki, pan Niemczyno- 
wicz z Hożej skrzynię skar
bową żelazną z bogatym 
okuciem, zamkiem zajmu
jącym całe wieko i datą

„1717” oraz wiele innych 
eksponatów. 6 września 
1921 r. wystawę odwiedził 
m.in. Józef Piłsudski. Po jej 
zamknięciu część depozy
tów wróciła w ręce właści
cieli. W 1921 r. do zbiorów 
muzealnych włączona zos

tała olbrzymia biblioteka 
Marty hr. Krasińskiej z 
podgrodzieńskiego majątku 
Świsłocz. Oprócz osób 
prywatnych ofiarodawcami 
były też klasztory, dary 
przekazał również magis
trat Grodna.

Do przedmiotów, z których 
już w pierwszych latach 
istnienia muzeum gro
dzieńskie było bardzo du
mne, należały: obraz przed
stawiający „Taniec śmier
ci” przypuszczalnie o. Fran
ciszka Leszyckiego, ber

nardyna, który urodzony w 
Krakowie zmarł w bernar
dyńskim konwencie w 
Grodnie w 1668 r., „Pieta” 
— obraz szkoły flamandz
kiej na miedzi z końca 
XV w., „Pokusa Św. Anto
niego” pędzla Dawida Te- 
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niersa (1610—1690) na 
miedzi, „Narodzenie Chry
stusa” szkoły włoskiej (na 
miedzi, XVI w.), „Św. An
na Samotrzecia” z drugiej 
połowy XVIII w., „Ukrzy
żowanie” z XVI w. Na wy
stawie muzealnej ujrzeć 
można było Biblię Leopolity 
z 1561 r. oraz druki supra- 
skie i grodzieńskie. Zwracał 
uwagę obraz Gottlieba 
„Zaręczyny”, który został 
pokrajany na części przez 
bolszewików w majątku 
Kniaziewicze w powiecie 
grodzieńskim w czasie in
wazji 1920 r. W 1923 r. zbio
ry grodzieńskie powiększyły 
się o kolejne, cenne zabytki. 
Włączono do nich szczątki 
dwóch renesansowych, sreb
rzonych i polichromowa
nych kurdybanów znale
zionych na poddaszu 
drewnianego kościółka w 
Mostach nad Niemnem.

Podstawowe zabytki po
chodziły z Grodna i powia
tu grodzieńskiego, liczną 
grupę stanowiły obiekty z 
zachodniej części terenu 
ówczesnego woj. białostoc
kiego, dziś znajdującego się 
w granicach Polski. Do 
zbiorów trafiły pasy ludowe 
z okolic Grodna, Nowego 
Dworu, Lipska, Różanego- 
stoku i Korycina. Kun- 
dzicz, wójt z Krynek, oddał 
w depozyt „Plan okolicy 
szlacheckiej Kundzicze” z 
1774 r. — jest to do dziś 
najstarsza mapa w zbiorach 
muzealnych Grodna — 
oraz fragment tablicy chro
nologicznej swego rodu. 
Kolekcje grodzieńskie wzbo
gacili też ziemianie biało
stoccy, np. Henryk Ciecier
ski, dziedzic Bacik Śred
nich koło Siemiatycz, w 
1923 r. przekazał m.in. 
zbiór monet polskich i pru
skich z XV i XVI w., pisto
let wschodni z XV w., lufę 
od krucicy z wykopalisk. 
Jadwiga Tomaszewska, właś

U Sanguszków 
w Zasławiu

cicielka Bobry Wielkiej, 
stale figuruje na listach do
broczyńców muzeum, któ
re wspierała finansowo, ale 
też zapewne dzięki niej tra
fiły tu zabytki z okolic No
wego Dworu. Zbiory po
dzielone zostały na wiele 
działów m.in. archeologii 
przedhistorycznej i wczes- 
nohistorycznej, zabytków 
kultu, stroju, sztuki ludo
wej, malarstwa, rzeźby.
Ważnym osiągnięciem J. 
Jodkowskiego było prze
prowadzenie prac wykopa
liskowych na wzgórzu 
zamkowym w Grodnie. 
Łączyły się one z pracami 
restauratorskimi i zabez
pieczającymi osypujące się 
do Niemna stoki wyniesie
nia. Rewelacyjne odkrycia 
archeologiczne doprowa
dziły do nie zasłużonej kry
tyki i w efekcie do odejścia 
J. Jodkowskiego ze stano
wiska dyrektora muzeum i 
kierownika prac wykopali
skowych na Starym Zam
ku. Zaczęte dzieło budowy 
„Muzeum Narodowego 
Kresów” w Grodnie zosta
ło zaprzepaszczone.

Państwowe Muzeum Ar- 
cheologiczno-Historyczne w 
Grodnie przechowuje dziś 
nagromadzone przed wojną 
kolekcje i materiały, wśród 
nich zbiór rękopiśmienny, 
kartograficzny, wreszcie 
bibliotekę z licznymi sta
rodrukami (ogółem 36 ty
sięcy woluminów, w tym 
starodruki i inkunabuły). 
Zwracają uwagę księgo
zbiory Krasińskich ze Świs- 
łoczy, Pusłowskich oraz 
Potockich z Rudki. Ist
nienie zgromadzonych przed 
wojną kolekcji ma doniosłe 
znaczenie dla odżywającego 
w Grodnie życia polonijne
go-

Józef Maroszek

Nie ma podobno na Wołyniu 
miasta, którego początki były
by mniej jasne od początków 
Zasławia. Rozbieżne daty i są
dy kronikarzy wynikają m.in. z 
istnienia na Białorusi w pobli
żu Mińska drugiego Zasławia, 
należącego również do książąt 
Zasławskich, ale innej gałęzi. 
Ponadto w czasie licznych na
jazdów tatarsko-kozackich na 
miasto nad Moryniem zni
szczone zostały jego archiwa 
grodzkie i kościelne. Materiały 
związane z najstarszymi dzie
jami miasta i z książętami Za- 
sławskimi znaleźć można tylko 
w archiwach rodów z nimi 
spokrewnionych — Lubomir
skich i Sanguszków.
Wiadomo, że dzieje Zasła
wia, rozłożonego na obu brze
gach górnego Morynia, sięgają 
XII w. Miał on być zało
żony przez jednego z ruskich 
książąt dzielnicowych pod na
zwą Izasławl; taką też nazwę 
nosi dzisiaj. Książę Bazyli Os- 
trogski, prawnuk Daniela, kró
la halickiego, podzielił w 
1446 r. swe ogromne latyfun- 
dia (przyznane mu wraz z 
twierdzą Ostróg przez króla 
Władysława Jagiełłę) między 
synów Teodora (Iwana) oraz 
Jerzego. Pierwszemu wyzna
czył Ostróg, drugiemu Zasław, 
wraz z przylegającymi włoś
ciami. Tenże jako pierwszy za
czął pisać się Zasławski. Os- 
trogscy i Zasławscy używali 
tego samego herbu wyobrażają
cego Św. Jerzego na koniu, a 
później herbów Ogończyk i 
Leliwa. Z trzech najsłynniej
szych przedstawicieli rodu Za
sławskich — Janusz (zm. 
1629), wojewoda podlaski i 
wołyński był komisarzem do 
spraw układów z wojskiem za
poroskim i z Turkami. Był 
postrachem Kozaków i Tata
rów, walczył pod Cecorą. 
Przeszedłszy wraz z rodziną 
z prawosławia na katolicyzm 
ufundował w Zasławiu pier

wszy kościół farny i bernar
dyński. Jego syn Aleksander, 
wykształcony na akademiach 
zagranicznych, w dysputach 
teologicznych zachęcał włady
ków ruskich do zawarcia unii z 
kościołem katolickim. I wresz
cie jego wnuk, Władysław 
Dominik, wojewoda krakow
ski i starosta łucki, niesłusznie 
przez Chmielnickiego po bit
wie pod Piławcami nazwany 
„pierzyną”, odznaczył się w 
walkach pod Zbarażem i Bere- 
steczkiem, a później ze Szwe
dami; pochowany został w 
Tarnowie.
W 1648 r. Chmielnicki, wraca
jąc na Ukrainę po niefortun
nym oblężeniu Zamościa, po
wetował sobie to niepowodze
nie, niszcząc i paląc doszczęt
nie Zasław wraz z zamkiem, 
kościołami i archiwami. Wy
rzucono wtedy z grobowców 
kości książąt Zasławskich. 
Wkrótce potem, w 1673 r. (R. 
Aftanazy podaje rok 1682) 
zmarł bezpotomnie ostatni z 
książąt, Aleksander, przekazu
jąc swe ogromne włości siostrze 
Teofili Ludwice (zm. 1709), 
żonie Józefa Karola Lubomir
skiego, marszałka wielkiego 
koronnego (zm. 1702). Jako 
wiano ich córki Marii dobra 
zasławskie przeszły w 1703 r. 
do jej męża, Pawła Karola 
Sanguszki (1682—1750), mar
szałka wielkiego litewskiego. 
Następnie ordynację ostrogską 
i Zasławszczyznę objął najstar
szy jego syn Janusz Aleksan
der (zm. 1775), ostatni ordy
nat ostrogski, mieszkający stale 
w Dubnie, a później młodszy 
brat tego ostatniego, ks. Ja
nusz Sanguszko (zm. 1806), 
strażnik wielki koronny. Jego 
syn Karol pędził na zamku za- 
sławskim życie samotnika i 
tam zmarł w 1840 r. Po nim 
odziedziczył dobra ks. Włady
sław Sanguszko (1803—1870), 
pierwszy i ostatni ordynat za
sławski. Na przełomie ostat-
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1.2. Rysunki Napoleona Ordy 
z 1872 r.: pałac Sanguszków od strony 
wjazdu (1) i widok od strony Horynia 
na kościół misjonarzy (z lewej) oraz 
pałac (2)
3. Obecny widok bramy wjazdowej do 
pałacu
4.5. Fasady pałacu: główna (4) i ogro
dowa (5)
6. Dawny kościół misjonarzy po od
daniu go wiernym w 1990 r.

(zdjęcia: 3—6 — Zbigniew Hauser)

nich stuleci dobra te obej
mowały aż 200 tys. morgów. 
Po pierwszej wojnie światowej, 
na mocy Traktatu Ryskiego 
Zasław pozostał po stronie 
radzieckiej.
Właściciele Zasławia mieszkali 
najpierw w wybudowanym w 
XV—XVI w. warownym 
zamku, który później na pole
cenie ks. Pawła Sanguszki 
przebudowany został w stylu 
barokowym na rezydencję 
przez nadwornego architekta 
Pawła Antoniego Fontanę 
(1696—1765). Fontana prze
bywał w Zasławiu od 1746 r. 
do końca życia.
W 1793 r. z polecenia Kata-
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rzyny II wprowadzono na 
ziemiach porozbiorowych po
dział na namiestnictwa i Za- 
sław stał się na krótko rezy
dencją namiestnika iguberna- 
tora, a następnie po przenie
sieniu jej w 1797 r. do Żyto
mierza, spadł do rzędu sen
nych, prowincjonalnych mia
steczek kresowych. Rezyden
cją Sanguszków do 1917 r. 
była pobliska Sławuta. Pomi
mo tego posiadłość Sangusz
ków wyróżniała się wśród oko
licznych majątków czystością i 
porządkiem, nie widziało się 
tu ubóstwa i nędzy, wszędzie 
widać było zapobiegliwą rękę 
dobrego gospodarza.
Szeroką wstęgą wijący się Ho- 
ryń rozdzielał miasto Zasław 
na „stare” (przywilej lokacyj
ny odnowiony przez Augusta 
III w 1754 r.) i „nowe” (loka
cja zatwierdzona przez Stanis
ława Augusta w 1767 r.). W 
samym środku, na wzgórzu 
nad Moryniem wznosił się (za
chowany w ruinie do dziś) 
skarbiec książęcy z murowa
nym lamusem. Zamek z 
dwóch stron oblany był Mory
niem, z pozostałych otoczony 
fosą i murem. Wjazd prowa
dził przez długą, krytą bramę 
murowaną (zachowaną do 
dziś) z mostem niegdyś zwo
dzonym.
Pomimo że właściciele prze
bywali w nim rzadko, zamek 
był starannie utrzymywany. 
W kilku salach wisialy portre
ty rodzinne Sanguszków, obra
zy szkoły flamandzkiej, szty
chy polskie i angielskie. Inne 
mieściły kolekcję porcelany 
koreckiej i chińskiej. Archi
wum sanguszkowskie uchodzi
ło za jedno z najbogatszych w 
kraju, obejmowało dokumenty 
związane z historią Polski i 
Wołynia od 1284 r.; drugie ar
chiwum zawierało dokumenty 
rodowe.
Nie wiadomo dlaczego oko
ło 1880 r. Sanguszkowie odda
li pałac na rosyjskie koszary. 
Wojsko też zajmowało go do 
końca jego istnienia. Zdewa
stowany i opuszczony, po 
ostatniej wojnie zamienił się w 
ruinę.
Zbudowany z ciosowego ka
mienia kościół farny (proj. 

P.A. Fontana) erygował w 
1599 r. ks. Janusz Zasławski. 
Zniszczony w czasie wojen ko
zackich, przez ponad 100 lat 
stał pusty do czasu odrestau
rowania go przez ks. Pawła 
Sanguszkę i jego żonę Barbarę 
z Duninów. W kaplicy w pra
wej nawie znajdowały się sar
kofagi ks. Janusza Sanguszki i 
jego żony Anieli z Ledóchow- 
skich. W podziemiach były 
groby książąt Zasławskich. W 
wielkim ołtarzu wisiał obraz 
„Chrzest Chrystusa” przypi
sywany malarzowi Lelio Orsi 
di Novellara. Stecki zachwycał 
się też znajdującymi się w 
kościele obrazami Wniebowzię
cia Matki Boskiej, Chrystusa z 
Samarytanką oraz obrazem 
Chrystusa błogosławiącego 
dzieci, malowanym przez Car
lo Dolce.
Jeszcze bardziej okazale pre
zentował się kościół i klasztor 
bernardyński ufundowany w 
1602 r. przez Janusza Zasław- 
skiego, usytuowany na wzgó
rzu nad Moryniem, otoczony 
ogromnym ogrodem ze stary
mi drzewami i obwiedziony 
murem obronnym z renesan
sową attyką. Miał jedną wieżę, 
a w jego architekturze przewa
żał późny gotyk i renesans. Po 
zniszczeniach 1648 r. odre
staurowany w 1727 r. przez ks. 
Pawła Sanguszkę i konsekro
wany przez biskupa łuckiego 
Franciszka Kobielskiego w 
1744 r. W bocznym ołtarzu 
znajdowały się relikwie św. 
Walentego sprowadzone z 
Rzymu w 1774 r, a w głównym 
ołtarzu — drewniany krucy
fiks uważany za cudowny. Po
czątkowo umieszczony w kru- 
chcie, jako jedyny ocalał z na
jazdu kozackiego, przeniesio
ny uroczyście do ołtarza głów
nego w 1775 r. W tym ołtarzu 
wisiał cudowny obraz Matki 
Boskiej Zasławskiej; przenie
siony tu ze skarbca książęcego, 
a następnie wywieziony przed 
Kozakami do Rzeszowa w 
1746 r., staraniem Pawła San
guszki wrócił na swoje miejs
ce. Do inwentarza kościelnego 
należały też dwa obrazy Cze
chowicza („Św. Roch” i „Św. 
Łukasz”) oraz obraz Św. Mi
chała Archanioła, szkoły wło

skiej. W lewej nawie wisiały 
medaliony portretowe rodziny 
Sanguszków. Obszerna biblio
teka klasztorna liczyła 5 tysię
cy tomów; najcenniejszym do
kumentem w archiwum była 
kronika klasztorna Silva Re
rum.
I wreszcie kościół Św. Jó
zefa i klasztor misjonarzy 
— obecny kościół parafialny, 
stojący tuż przy zamku, ufun
dowany w 1750 r. przez Pawła 
Sanguszkę, który go hojnie u- 
posażył. Stecki podaje, że 
około 1860 r. żył jeszcze 
w nim ostatni zakonnik ze 
zgromadzenia misjonarzy; w 
głównym ołtarzu wisiał obraz 
św. Józefa, a przy wejściu por
trety fundatorów.
Po Zasławiu oprowadza mnie 
pani Paulina Pańkowska, 
opiekunka i klucznica zwróco
nego w 1990 r. wiernym koś
cioła. Pochodzi z Żytomier- 
szczyzny, a jej mąż Stanisław z 
okolic Zasławia. Państwo Pari- 
kowscy uważają się za Pola
ków, ale ze sobą rozmawiają 
po ukraińsku. Tak tu już jest i 
nikogo to nie dziwi. Wszak 
ostatnią polską szkołę zam
knięto przed siedemdziesięciu 
laty.
Nad wejściem do otynkowa
nego już kościoła pomisjonar- 
skiego zachował się napis ła
ciński, a w zupełnie ogołoco
nym i pustym wnętrzu — 
sklepienia kolebkowo-krzyżo- 
we ze zwornikami i fragmen
tami sztukaterii. Ostrołukowe 
wnęki okienne, rzeźbione gło
wice pilastrów w nawie, kolu
mny chóru muzycznego i pię
knie rzeźbiony portal z her
bami Sanguszków — to 
wszystko, co ocalało ze wspa
niałej kiedyś świątyni. Całe 
wyposażenie wnętrza zni
szczono w czasach, gdy zam
knięty w 1934 r. kościół był 
„składem wojennym” i maga
zynem cementu. W części 
dawnego klasztoru misjonarzy 
urzęduje wciąż milicja, w dru
giej części mieści się szkoła 
muzyczna. Obecnie w niedziele 
przychodzi do kościoła około 
100 osób (Polacy i Ukraińcy), 
którym duszpasterzuje ks. 
Piotr z pobliskiej Szepietówki. 
Kościół farny jest w ruinie. Po 

wywiezieniu ostatniego zasław- 
skiego proboszcza w 1936 r. w 
głąb Rosji, kościół stał przez 
jakiś czas pusty. Niemcy za
mienili go na cerkiew, później — 
przez krótki czas — było w 
nim muzeum. Przejęcie go 
przez „maszino-traktorną stan- 
ciję” przypieczętowało jego 
los. Pozbawiony rynien od
pływowych budynek kościelny 
niszczał, wreszcie zawalił się 
dach. Zachowało się jeszcze 
sporo fragmentów kamieniarki 
i sztukaterii barokowych, np. 
piękne portale zewnętrzne i 
stiuki na sklepieniach.
Okazała synagoga — ukazana 
w panoramie miasta na rysun
ku Napoleona Ordy, jest dziś 
całkowicie przebudowana na fa
brykę instrumentów muzy
cznych. Tylko półkoliste wnę
ki okienne pozwalają dopa
trzyć się pierwotnego przezna
czenia tego budynku.
W klasztorze bernardyńskim 
według p. Pańkowskich za
konnicy utrzymali się do około 
1930 r. W czasie okupacji 
niemieckiej była w nim naj
pierw cerkiew, później wię
zienie. Więzieniem, podobno 
ciężkim, pozostał do dziś. Tak 
się jakoś złożyło, że władze ra
dzieckie upatrzyły sobie na 
więzienia właśnie klasztory 
pobernardyńskie, np. w Soka
lu i Brzeżanach. Dziś renesan
sową attykę na murach obron
nych zasławskiego klasztoru 
wieńczą druty kolczaste i bud
ki strażników, nie można tam 
podejść, a zdjęcia należy robić 
tylko ukradkiem. Taka jest sy
tuacja w rok po ogłoszeniu 
przez prezydenta Ukrainy 
dekretu o rychło mającym na
stąpić zwrocie wszystkich 
obiektów kultu religijnego ich 
dawnym użytkownikom!

Zbigniew Hauser
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Grupa
Hieronima K.

Jak wiadomo, dobra kul
tury znajdujące się w 
obiektach sakralnych są 
najbardziej zagrożone 
kradzieżami. Ostatnio 
Kościół wzmógł działa
nia zmierzające do po
prawy zabezpieczenia za
bytków, których jest 
opiekunem. Wyraźnie 
wzrosła też świadomość 
istniejących zagrożeń. 
Rok 1993 był przełomo
wy dla rozwoju współ
pracy między państwo
wymi służbami ochrony 
zabytków, organami poli
cji i Kościołem. Miejmy 
nadzieję, że została prze
łamana do niedawna 
uzasadniona nieufność 
władz kościelnych do in
stytucji państwowych, co 
powinno wpłynąć na 1 
poprawę bezpieczeństwa 
obiektów sakralnych. 
Ochronie naszego dzie
dzictwa kultury pomog
łoby ogromnie, gdyby do 
tej współpracy przyłą
czyły się również insty
tucje i osoby prywatne, pro
fesjonalnie zajmujące się 
handlem dziełami sztu
ki (antykwariaty, gale
rie, domy aukcyjne, mar- 
szandzi itp.). Większość 
przedmiotów skradzio
nych w obiektach sakral
nych trafia właśnie do 
nich. Apelujemy więc o 
zwracanie szczególnej 
uwagi na charakter ofe
rowanych zabytków przy 
zakupach lub przyjmo-

1 Figura św. Katarzyny skradziona z 
kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku, 
uszkodzona (odłamane koło) i sprze
dana do jednego z warszawskich an
tykwariatów
2. Figura św Agnieszki skradziona z 
katedry łowickiej, sprzedana na baza
rze Różyckiego w Warszawie 

waniu ich w komis. Ku 
przestrodze zamieszcza
my raport opracowany 
przez nadkomisarza Mie
czysława Frydrycha z 
Komendy Głównej Poli
cji, który ukazuje meto
dy pracy zatrzymanej w 
1992 r. zorganizowanej 
grupy przestępczej.

☆ ☆ ☆

W dniu 12 września 
1992 r. zatrzymany został 
przez policję krakowską 
pod zarzutem włamania 
do kościoła Św. Szcze
pana w Krakowie i kra
dzieży sześciu drewnia
nych rzeźb główek anioł
ków, mieszkaniec Kra
kowa, Robert W. W wy

niku działań policyjnych 
ustalono, że podobne 
rzeźby zostały zakupione 
przez jednego z właści
cieli sklepu DESA z oko
lic Rynku Głównego w 
Krakowie. W trakcie 
przeszukania ustalono, 
że w ewidencji sklepu 
znajdują się rzeźby głó
wek aniołków, lecz nie 
były one wystawione do 
sprzedaży. Przechowy
wano je w stojącym nie 
opodal sklepu samocho
dzie. Stwierdzono, że 
rzeźby te pochodziły 
właśnie z kościoła Św. 
Szczepana. W książce 
ewidencji antykwariatu 
w charakterze oddające
go w komis figurował 
pięciokrotnie Robert W. 
Od czerwca do sierpnia 
1992 r. oddał on do 
sprzedaży: figurkę św. 
Jana Nepomucena, kora

le naturalne (sprzedane), 
figurkę aniołka w kartu
szu, postać aniołka i fi
gurkę św. Barbary. W 
wyniku współdziałania 
policji krakowskiej, war
szawskiej i gdańskiej 
Robertowi W. udowod
niono trzy włamania do 
kościołów, 22 kradzieże i 
osiem czynów paserskich 
związanych z dobrami 
kultury pochodzącymi z 
obiektów sakralnych.
30 grudnia 1992 r. 
zatrzymano drugiego 
członka grupy przestęp
czej i zarazem jej przy
wódcę Hieronima K., 
wielokrotnie karanego za 
kradzieże i włamania, 
również do obiektów 
sakralnych. Udowodnio
no mu trzy kradzieże z 
włamaniem i 24 kradzie
że z obiektów sakral
nych, których łupem
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3.4. Dwie figurki aniołków skradzione 
z kościoła Św. Marka w Krakowie

padły głównie ruchome 
dobra kultury. Ustalono 
także personalia czterech 
pozostałych członków tej 
grupy oraz dziewięciu 
innych osób — paserów, 
w większości prowadzą
cych legalny handel do
brami kultury w antyk
wariatach, galeriach i 
sklepach komisowych. 
Przestępstwa dokony
wane przez grupę Hie
ronima K. poprzedzane 
były dokładną obserwa
cją obiektu sakralnego, z 
uwzględnieniem godzin 
otwarcia, jego zabezpie
czenia i zachowania 
służby kościelnej w trak
cie udostępniania kościo
ła wiernym. Złodzieje 
najczęściej wchodzili do 
kościoła i pozostawali w 
nim na noc, wychodząc z 
łupem rano, po otwarciu 
świątyni. Dokonywali 
również kradzieży od ra
zu po wejściu do kościo

ła; czasem jeden z nich 
kradł upatrzone przed
mioty, pozostali zaś 
ubezpieczali go blokując 
drzwi.
Zrabowane dobra kultu
ry sprzedawali średnio za 
25% ceny wywoław
czej na terenie War
szawy i Krakowa. Posłu
giwali się podrobionymi 
i wystawianymi na róż
ne osoby dowodami oso
bistymi. W wyniku 
śledztwa ustalono, że 
grupa ta dokonała m.in. 
następujących kradzieży 
dóbr kultury: z kościoła 
Św. Marka w Krakowie 
dwie rzeźby aniołów; z 
katedry Św. Jana w War
szawie portret Jana III 
Sobieskiego (odzyska
ny); z kościoła Św. Elż
biety w Łowiczu dwa 
posrebrzane lichtarze 
(sprzedane); z kościoła 
garnizonowego w War
szawie przy ul. Długiej 
drewnianą figurę św. 
Piotra; z katedry łowic
kiej drewnianą figurkę 
św. Agnieszki i płasko

rzeźbę głowy aniołka — 
sprzedane na bazarze 
Różyckiego w Warsza
wie za 7 milionów zł (ich 
wartość oceniono na oko
ło 45 milionów zł); z 
kościoła Św. Jakuba w 
Tuchowie, woj. tarnow
skie, drewnianą figurkę 
Jana Chrzciciela sprze
daną za 1,5 miliona zł (jej 
wartość oszacowano na 
12—15 milionów zł) oraz 
figurkę anioła sprzedaną 
za 1,5 miliona zł. W kilka 
dni później dokonali 
kradzieży drugiej figurki 
anioła z tego samego 
kościoła i sprzedali ją w 
komisie Krystyny P. za 
1,7 miliona zł; z kościoła 
Św. Szczepana w Kra
kowie sześć uskrzydlo
nych główek aniołków 
(sprzedane za 7 milio
nów zł, wycenione na 10 
milionów zł). Z kościoła 
Najświętszego Serca Je
zusa w Olsztynie skradli 
rzeźbę św. Barbary, 
sprzedaną w komisie 
Krystyny P. za 5 milio
nów zł (odzyskana); z 
kościoła Bożego Ciała w 

Krakowie — drewniany 
kartusz zwieńczony anioł
kiem i sześć rozet zdo
biących gabloty (sprze
dane w komisie Krysty
ny P. — za 500 tysięcy zł 
kartusz i po 100 tysięcy 
zł każda rozeta; ich war
tość oszacowano na 15 
milionów zł); z kościoła 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Bydgoszczy dwa kan
delabry w formie postaci 
ludzkiej z żółtego metalu 
(sprzedane w Warszawie w 
sklepie staroci przy ul. 
Nowogrodzkiej za 2,5 mi
liona zł; ich wartość osza
cowano na 10 milionów zł). 
Dotychczasowe wyniki 
śledztwa pozwoliły usta
lić, że straty spowodo
wane przestępczą dzia
łalnością grupy Hiero
nima K. i Roberta W. 
wyniosły około 1 miliar
da zł, z czego odzyskano 
mienie wartości 400 mi
lionów zł. Trwają poszu
kiwania jeszcze jednego 
członka grupy przestęp
czej...

nadkomisarz 
Mieczysław Frydrych
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Z Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: opisem, zdjęciem i numerem 
katalogu komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych (00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel. fax 21-04-45). 
Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać 
pod wymienionym adresem.

i

Kradzież w nocy z 6 
na 7 maja 1993 r. z 
Molenny Staroobrzę
dowców w Suwał
kach (woj. suwalskie)

1. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, XIX/XX w.
Olej na desce, koszulka 
metal grawerowany. 21 x 
17 cm.
Kat. PA-393-336.
2. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy, XIX w.
Tempera na desce. 53,5
x 44 cm.
Kat. PA-395-338.
3. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Chrystus (łyp iko
nograficzny Smoleński), 
pocz. XX w.
Tempera na desce. 35,4 
x 31 cm.
Kat. PA-396-339.
4. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Święci Zosim 
i Sawataj, pocz. XX w. 
Tempera (?) na desce. 23,5 
x 18 cm.
Kat. PA-397-340.

3

4
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5. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Matka Boska z 
Dzieciątkiem (Hodeget- 
ria), XVIII w.
Tempera na desce. 30,5
x 25,5 cm.
Kat. PA-398-341.
6. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Św. Mikołaj, XIX/XX w. 
Tempera na desce. 63 x 
51 cm.
Kat. PA-399-342.
7. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Św. Mikołaj, XIX w. 
Tempera na desce. 44 x 39 
cm.
Kat. PA-400-343.
8. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Św. Mikołaj, XIX w. 
Tempera na desce. 31 x 
26,5 cm.
Kat. PA-401-344.
9. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Św. Jan Chrzciciel, 
XIX w. Tempera na desce. 
43 x 35 cm.
Kat. PA-402-345.
10. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Św. Mikołaj, XX w. 
Tempera na desce. 31 x 
26,5 cm.
Kat. PA-403-346.

8
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14

Kradzież w dniu 30 
maja 1993 r. z cerkwi 
Św. Jana Teologa w 
Pawłach (woj. biało
stockie)
11. AUTOR NIEZNANY. Ikona, 
Św. Jan Ewangelista, XVIII w. 
Olej (?) lub tempera (?) na 
desce. 35 x30 cm.
Kat. PA-391-334.
12. AUTOR NIEZNANY. Ikona, 
Św. Mikołaj Cudotwórca, brak 
innych danych.
Kat. PA-392-335.
Kradzież w dniu 2 
czerwca 1993 r. z 
kościoła filialnego 
ŚŚ. Piotra i Pawła w 
Kłaninie (woj. kosza
lińskie)
13. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba pótplastyczna, przy
ścienna, św. Mateusz, 
XVIII w.
Drewno polichromowane.
Wys. 55 cm.
Kat. PC-99-73.
14. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba pótplastyczna, przy
ścienna, św. Łukasz, XVIII w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 55 cm.
Kat. PC-100-74.
15. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba pótplastyczna, przy
ścienna, św. Jan, XVIII w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 55 cm.
Kat. PC-101-75.
16. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba pótplastyczna, przy
ścienna, św. Marek, XVIII w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 55 cm.
Kat. PC-102-76.
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18

Kradzież w dniach 
7—10 czerwca 1993 r. 
z kościoła Św. Mikoła
ja w Lesznie
17. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba (fragment orna
mentowy ambony kościo
ła), postać świętego, 
1719-1725.
Drewno lipowe (?). 
Kat. PC-103-77.

Kradzież w nocy z 8 
na 9 czerwca 1993 r. z 
kościoła rzym.-kat. 
Przemienienia Pań
skiego w Osieku Ja
sielskim
18. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Św. Benedykt, 2 
pot. XIX w.
Olej na płótnie. 85 x 55 cm. 
Kat. PA-406-349.
19. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Św. Wojciech Bi
skup, XVIII/XIX w.
Olej na płótnie. 107 x 
64 cm.
Kat. PA-405-349.
20. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Św. Piotr, XVIII/XIX w. 
Olej na płótnie. 80 x 60 cm. 
Kat. PA-404-349.

Kradzież w nocy 2 
sierpnia 1993 r. z koś
cioła Bożego Ciała w 
Pręgowie (gm. Kol
budy, woj. gdańskie)
21. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Chrystus nauczają
cy w świątyni, XIX w.
Olej na płótnie. 101 x 
75 cm.
Kat. PA-415-335.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Barwik 
i Agnieszkę Pawlak.
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W¥ ¥ ęgrow
Należący do najstarszych 
miast Podlasia Węgrów w 
1991 r. obchodził uroczyście 
550-lecie nadania praw miej
skich. Pierwsza historyczna 
wzmianka o Węgrowie pocho
dzi z aktu erekcyjnego parafii 
p.w. Wniebowzięcia Maryi 
Panny, apostołów Piotra i 
Pawła oraz Św. Andrzeja i Św. 
Katarzyny z 1414 r. fundacji 
wojewody księcia Janusza Ma
zowieckiego — Piotra Pielko- 
nisa (Pietkowicza). Prawa 
miejskie otrzymał Węgrów od 
księcia Bolesława IV Mazo
wieckiego. W tym czasie właś
cicielem miasta był Stanisław 
z Ołomuńca, następnie należało 
ono do Uhrowskich, a od oko
ło 1545 r. do potężnego rodu 
Kiszków. Z osobą Anny z Ra
dziwiłłów Kiszczyny wiąże się 
założenie w 1558 r. pierwszego 
zboru kalwińskiego w Wę
growie, a jej syn Jan był pro
tektorem Piotra z Goniądza 
(Gonesiusa), słynnego kazno
dziei kalwińskiego, a później 
czołowego ideologa Braci Pol
skich (arian). Wykład doktry
ny religijnej i społecznej aria- 
nizmu zawarł Gonesius w 
dziełach tłoczonych w 1570 r. 
w drukarni węgrowskiej Jana 
Kiszki, stanowiących dziś 
wielką rzadkość bibliofilską.
Za Kiszków i następnych 
właścicieli miasta — Radziwił
łów (1593—1664), dzięki 
spławnemu wówczas Liwcowi 
Węgrów rozwinął się jako wa
żny ośrodek handlu zbożem. 
Okres ten zwany jest pow
szechnie złotymi latami mia
sta, które kolejni właściciele 
obdarzali licznymi przywile
jami gospodarczymi.
W 1664 r. Bogusław Radziwiłł 
sprzedał Węgrów Janowi Ka
zimierzowi Krasińskiemu. W 
rękach tej możnowładczej, ka
tolickiej rodziny miasto pozo
stawało do 1782 r. Syn Jana 
Kazimierza — Jan Dobrogost 
(Bonawentura) Krasiński (1639— 

1717) sprowadził do Węgrowa 
zakon franciszkanów-reforma- 
tów, budując dla nich koś
ciół i klasztor. W 1703 r. roz
począł odbudowę spalonego 
kościoła parafialnego i 
w 1711 r. osadził na probost
wie węgrowskim Zgromadzenie 
Księży Komunistów, czyli księ
ży żyjących we wspólnocie, zwa
nych też komunistami lub bar- 
tolomitami. Znane z gruntow
nego zamiłowania do wiedzy, 
szerzenia nauki i oświaty 
Zgromadzenie zobowiązało się 
do prowadzenia szkół świec
kich i seminarium duchowne
go, które funkcjonowały do lat 
trzydziestych następnego stu
lecia. Pojawienie się w mieście 
reformatów i komunistów 
zaostrzyło stosunki wyzna
niowe, doszło do walk religij
nych i prześladowań ewange
lików. Węgrowski zbór stracił 
całkowicie na znaczeniu w 
1779 r., gdy w Warszawie 
wzniesiono świątynię ewange
licko-augsburską; do tej pory 
pastor węgrowski administro
wał również parafią warszaw
ską. W 1780 r. w Węgrowie 
miał miejsce synod generalny, 
lecz gmina kalwińska defini
tywnie upadla i w mieście po
zostali już tylko ewangelicy 
augsburscy (luteranie).
Następne dziesięciolecia, za 
panowania Ossolińskich, Klic- 
kich i Łubieńskich, stanowiły 
już okres postępującego upad
ku miasta, jego handlu i rze
miosła, trapionego klęskami 
żywiołowymi, epidemiami, 
przemarszami obcych wojsk, 
kontrybucjami, rabunkową 
gospodarką właścicieli i rządu. 
Szerokim łukiem ominęła je 
oddana do użytku w 1862 r. li-

1. Węgrowski kościół famy
2. Tzw. lustro Twardowskiego znajdu
jące się w zakrystii kościoła farnego
3.4. Kościół poreformacki (3) i nagro
bek Jana Dobrogosta Krasińskiego 
(4)
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5. Dom Gdański z pierwszej połowy 
XVIII w.
6. Drewniany kościół na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim
/zdjęcia: 1 —3. 5. 6 — Michał Kurc. 4

— Cezary Ostas)

wywana w zakrystii kościoła 
farnego. Jest tu m.in. portret 
hetmana Jana Klemensa Bra- 
nickiego. Kolekcja ta nie do
czekała się, jak dotychczas, 
szczegółowego omówienia za
równo od strony wartości arty
stycznej, jak i historycznej. Na 
podobną analizę zasługuje też 
zbiór kilkudziesięciu staro
druków z plebanii kościoła far
nego, np. Biblia — inkunabuł 
z 1478 r. tłoczony w Norym
berdze.
Drugim, najwartościowszym 
pod względem architektury i 
wystroju wnętrz obiektem

nia kolei petersbursko-war- 
szawskiej, co ostatecznie przy
czyniło się do zepchnięcia 
Węgrowa do rzędu prowin
cjonalnych miasteczek, stano
wiących jedynie ośrodek władz 
powiatowych i miejscowej 
administracji kościelnej. Sym
bolem patriotyzmu i przebły
skiem dawnej świetności była 
postawa ludności miasta w 
czasie Powstania Styczniowe
go — owiana kosynierską le
gendą bitwa pod Węgrowem 
3 lutego 1863 r., oraz w okresie 
obu wojen światowych. Dziś 
liczący około 12 tysięcy miesz
kańców, trapiony bezrobociem 
i trudnościami gospodarczymi 
Węgrów znów aspiruje do 
rangi siedziby powiatu. Dzięki 
zaangażowaniu miejscowych 
społeczników prężnie działa 
Towarzystwo Miłośników Zie
mi Węgrowskiej, ukazała się 
licząca blisko 500 stron mono
grafia miasta i okolic, organi
zowane są liczne sesje nauko
we i popularnonaukowe.
Najstarszą budowlą Węgrowa 
jest obecny kościół farny przy 
rynku, wzniesiony w pierwszej 
połowie XVI w. Po pożarze w 
1703 r. Jan Dobrogost Krasiń
ski zlecił jego podźwignięcie 
architektowi królewskiemu 
Karolowi Ceroniemu, który 
odbudował kościół w stylu ba
rokowym, wykorzystując skar

py i mury starej, gotyckiej bu
dowli. Fasadę trójnawowej, zało
żonej na planie prostokąta świą
tyni wieńczą kamienne posągi 
śś. Piotra i Pawła. Według znaw
cy sztuki podlaskiej — Ceza
rego Ostasa — figury pocho
dzą z warsztatu rzeźbiarskiego 
Andrzeja Schliitera.
Skromny, zewnętrzny wystrój 
architektoniczny kościoła far
nego kontrastuje z bogatą de
koracją wnętrza, ozdobionego 
w latach 1707—1708 freskami 
autorstwa czołowego twórcy 
fresków doby baroku w Polsce 
— Michała Anioła Palloniego. 
Stanowi je dziewięć iluzyjnie 
malowanych ołtarzy, zawierają
cych program potrydencki w 
duchu zwycięskiej wówczas 
kontrreformacji.
Oprócz fresków w kościele 
farnym znajdują się dwa olejne 
obrazy Palloniego: portrety 
majestatyczne przedstawiające 
fundatora świątyni i jej kon- 
sekratora — biskupa łuckiego 
Aleksandra Wyhowskiego. 
Obydwa obrazy, dość już 
podniszczone, zasługują na 
uwagę także ze względu na 
szczegóły drugoplanowe. W 
tle portretu Krasińskiego inte
resujący jest widok rynku z po
czątku XVIII w. z (nie istnie
jącym dziś) ratuszem; na pod
stawie przedstawionego w tle

portretu Wyhowskiego wnę
trza świątyni odsłonięto za- 
tynkowane w XIX w. „Sybil- 
le” nad ołtarzem głównym.
Ciekawymi zabytkami wypo
sażenia węgrowskiej fary są też 
m.in.: olejny obraz „Taniec 
śmierci” z przełomu XVII i 
XVIII w. i dwa epitafia z 
XVIII w. — Heleny z Ryb
czyńskich Young oraz Jana 
Reisnera, zmarłego w 1715 r. 
w Węgrowie królewskiego 
geometry. Unikatową pozycję 
w zbiorach malarstwa sarmac
kiego zajmuje kolekcja kilku
dziesięciu portretów pocho
dzących głównie z XVIII w., 
przedstawiających osoby du
chowne i świeckie, przecho- 

Węgrowa jest zespół klasztor
ny reformatów, fundacji te
goż Jana Dobrogosta Krasiń
skiego: kościół konsekrowany 
w 1715 r. i klasztor objęty 
przez zakon w 1722 r., Świą
tynia ŚŚ. Piotra z Alkanta- 
ry i Antoniego Padewskiego, 
jednonawowa na planie pro
stokąta z transeptem i rzędami 
kaplic po obu stronach, należy 
do typowych rozwiązań sto
sowanych przez zgromadzenie 
reformatów. Do prezbite
rium dobudowano kaplicę 
grobową fundatora. Sklepienia 
kościoła zostały pokryte w la
tach 1706—1711 iluzjonisty- 
cznymi freskami Michała 
Anioła Palloniego, z dominującą 
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sceną „Kościoła Triumfujące
go” w kopule nad skrzyżowa
niem nawy z transeptem.
Na szczególną uwagę zasługu
je ołtarz główny kościoła — 
dzieło Tylmana z Gameren, ze 
wspaniałym, realistycznym 
krucyfiksem wykonanym przez 
Andrzeja Schlutera. Zabyt
kiem wielkiej wartości jest po
święcony Janowi Dobrogo- 
stowi Krasińskiemu nagrobek 
nad drzwiami jego kaplicy, u 
którego podstawy wmurowano 
płytę pamiątkową z brązu, 
odlaną przez Michała Witt- 
wercka.
Założony na planie prostokąta 
wokół wirydarza ze studnią 
pośrodku, z obiegającymi go 
krużgankami o sklepieniach 
krzyżowych, klasztor reforma
tów uległ wielu wewnętrznym 
przebudowom. Zachowały' się 
jednak liczne polichromie z 
wizerunkami świętych. W po
dziemiach kościoła reformatów 
złożono trumny z XVIII w., 
w tym trumnę Jana Dobro- 
gosta Krasińskiego z 1717 r., 
obitą blachą miedzianą, bo
gato zdobioną i tłoczoną.
Jednak nie kościoły węgrow
skie i należące do zabytków 
najwyższej klasy ich wyposa
żenie symbolizują Węgrów w 
świadomości społecznej. Jego 
synonimem stało się tzw. lus
tro Twardowskiego, pocho
dzące z drugiej połowy XVI w., 
w ramie z połowy XVII w., 
przechowywane w zakry
stii kościoła farnego. Ten 
sławny obiekt, wykonany ze 
stopu kilku metali i poddany 
polerowaniu, najprawdopo
dobniej rzeczywiście należał 
do mistrza Twardowskiego, 
czyli Lorenza Dhura-Duranu- 
sa z Norymbergi.
Obok dominującej w rynku fa
ry, flankowanej dwiema wolno 
stojącymi dzwonnicami, na 
uwagę zasługuje tzw. Dom 
Gdański, usytuowany w pół
nocnej pierzei rynku, obecnie 
siedziba Biblioteki Miejskiej 
im. Augusta Cieszkowskiego. 
Według tradycji ta piętrowa, o 
oryginalnej fasadzie budowla 
była niegdyś faktorią kupców 
gdańskich. Z wyposażenia 
wnętrz nie przetrwały jednak 
żadne szczegóły.

Południowe ogrodzenie koś
cioła farnego, przeprute furtką 
bramną ujętą w dwie piaskow
cowe hermy z popiersiami 
Diany i Herkulesa z pierwszej 
połowy XVIII w., nasuwa 
przypuszczenie, że przenie
sione zostały w to miejsce z ja
kiegoś nie istniejącego już za
łożenia pałacowego. Możliwe, 
że taki pałac pobudowali Kra
sińscy, tytułujący się wszak 
panami „na Krasnem i Wę
growie”, w zachodniej części 
miasta, a uległ on jakiejś klęsce 
żywiołowej. Zagadkę stanowią 
też duże rozmiary rynku wę
growskiego, przewyższającego 
znacznie powierzchnię rynków 
lokowanych wówczas miast. 
Zabytkiem wysokiej klasy i 
rzadkości jest niewielki cmen
tarzyk ewangelicki położony 
wśród zabudowy mieszkalnej 
północno-zachodniej części 
miasta. Obok drewnianego 
kościółka z 1679 r. zachowało 
się wiele interesujących 
nagrobków, w tym kilka płyt 
nagrobnych z końca XVII i 
początku XVIII w. Należą 
one do najstarszych w Polsce 
obiektów tego typu. Nagrobki 
tkaczy szkockich osiadłych w 
Węgrowie zapisane są po pol
sku z licznymi potknięciami 
językowymi. Niestety, mimo 
wielu publikacji i apeli, nekro
polia ta popada w ruinę.
Wiele ciekawych nagrobków z 
XIX i początku XX w. zacho
wało się na cmentarzu rzym
skokatolickim we wschodniej 
części Węgrowa. Wart obej
rzenia jest też wielki, polo- 
dowcowy głaz przeciągnięty w 
1917 r. wspólnym wysiłkiem 
węgrowian na miejsce bitwy z 
1863 r. i ustawiony na mogile 
poległych wówczas powstań
ców.
Jedynym śladem po kilkuwie- 
kowej obecności w Węgrowie 
ludności żydowskiej jest utwo
rzone w 1982 r. z inspiracji inż. 
Wiesława Ratajskiego lapida
rium na miejscu dawnego 
cmentarza żydowskiego, zni
szczonego przez Niemców. 
Ściągnięto do niego resztki 
ocalałych macew i wzniesiono 
pomnik, który wykonał mistrz 
kamieniarski Kazimierz Pa- 
bian.
Arkadiusz Kołodziejczyk

lx.adom

1 Ul. RwansKa. w głębi Kościół famyHistorycy architektury wy
dzielają dwa główne okresy 
rozwoju Radomia: pierwszy 
związany był z Kazimierzem 
Wielkim i zaznaczył się czer
wienią pierwszych ceglanych 
murów, drugi obdarował Ra
dom klasycystycznym stylem 
Królestwa Kongresowego. 
Niewiele pozostało z czasów 
króla Kazimierza, poza nie
podważalną wiedzą, że śred
niowieczny Radom odznaczał 
się niezwykle regularnym roz
planowaniem urbanistycznym. 
Otaczały go mury obronne, 
których grubość wynosiła 
120—140 cm, zaś wysokość 
sięgała 8 m. Do miasta wjeż
dżało się przez jedną z trzech 

bram. W murach znajdowały 
się baszty (prawdopodobnie 27), 
a całe miasto otaczała szeroka i 
głęboka fosa. Bramy miejskie 
zlikwidowano na początku 
XIX w., o czym z goryczą pi
sał Julian Ursyn Niemcewicz: 

przecież można było 
oszczędzić choć jedną bramę, 
przez uszanowanie dla Kazi
mierza Wielkiego”. Proces lik
widacji obronnych murów w 
Radomiu rozpoczęli w latach 
1807—1809 Austriacy. Do
kończyli go Rosjanie w latach 
1818—1821. Podobny los 
spotkał królewski ratusz, tylko
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że decyzję o jego rozebraniu 
podjął Polak — gen. Józef Za
jączek 9 lipca 1818 r. Wizeru
nek ratusza zachował się dzięki 
obrazowi Samuela Hoppena z 
1808 r., radomskiego apteka
rza i utalentowanego niepro
fesjonalnego malarza.
Miał też Radom swój zamek, 
wzniesiony z rozkazu króla 
Kazimierza w południowo- 
-wschodniej części miasta, 
włączony do systemu obron
nego i znacznie wysunięty 
przed czoło murów. Od wie
ków też nie istnieje,najstarszy 
radomski kościół Św. Piotra

w kościelnej wieży. Z tej 
wspaniałej świątyni pozostały 
tylko mury prezbiterium, za
chowała się też częściowo pół
nocna i południowa ściana 
nawy. W refektarzu znajdują 
się liczne epitafia, z których 
najstarsze pochodzi z 1820 r. 
Na przykościelnym podwórcu 
od ul. Rwańskiej, gdzie do 
1797 r. chowano zmarłych, 
stoi kamienna statua św. Jana 
Nepomucena ufundowana przez 
Stanisława Grabowskiego. Obok 
napisu łacińskiego znajduje się

(prawdopodobnie z XI w.), 3 
usytuowany na historycznym 
wzgórzu Piotrówka, gdzie jesz
cze do XIX w. znajdował się 
cmentarz. Łacińska maksyma 
„Tempus edax rerum” (czas 
pożerca rzeczy) brzmi dostate
cznie złowieszczo, jeśli uzmys
łowimy sobie, czego w Rado
miu już nie ma.
Najstarszą zachowaną budow
lą murowaną w Radomiu jest 
kościół Św. Wacława. Wielo
krotnie przebudowywany, 
przeszedł zadziwiające koleje 
losu. Erekcję świątyni historycy 
łączą z 1216 r. (za panowania 
Bolesława Wstydliwego). Naj
starszą część kościoła stanowi 
prezbiterium z końca XIII w. 4 
Gruntownej przebudowie pod
dano obiekt około 1440 r. 
Kronikarze wspominają, że 
kościół często okradano. Nie
liczne więc ocalałe przedmioty 
liturgiczne przekazano w 1794 r. 
na rzecz skarbu państwa. Nie
zwykłość losów kościoła pole
ga przede wszystkim na wie
lokrotnych zmianach jego 
funkcji: w 1809 r. znajdował 
się tu skład mąki, potem za
borca rosyjski przeznaczył go 
na areszt wojskowy i odwach. 
Po drugiej wojnie światowej w 
kościele urządzono zakład 
psychiatryczny. Wreszcie zna
leźli się światli ludzie, którzy 
podjęli decyzję przywrócenia 
obiektowi jego pierwotnej 
funkcji kultowej. Głównym 
animatorem tego przedsię
wzięcia był ks. prałat Śtanisław 
Sikorski.
Radomska fara erygowana by
ła w 1180 r., o czym świadczy 
dokument odnaleziony w 1876 r.

polski dopisek z 2 maja 1919 r.: 
„Pobożna przeszłość wzniosła, 
czas srogi obalił, aż znowu ra- 
domianin ten posąg ocalił”.
Kilkaset metrów od fary stoi 
przy ul. Żeromskiego najcen
niejszy zabytek radomski — 
późnogotycki klasztor i kościół 
oo. bernardynów. Jest to jeden 
z lepiej zachowanych komple
ksów budowli bernardyńskich 

w Polsce. Wznoszono go w 
kilku etapach od 1480 do 1506 r. 
Mamy tu do czynienia z typo
wym dla średniowiecza zało
żeniem kościelno-klasztornym 
zrealizowanym z niezwykłą skru
pulatnością przez bernardy
nów, którzy pierwszą prowin
cjonalną kapitułę zwołali do 
Radomia po ukończeniu bu
dowli w 1506 r. Zespół uloko

wano na planie czworoboku (z 
wirydarzem pośrodku), które
go północne skrzydło stanowi 
kościół i kaplica św. Anny, zaś 
od południa przylega do niego 
skrzydło gospodarcze. W 1902 r. 
założono w kościele i klaszto
rze oświetlenie elektryczne, 
które w 1959 r. stało się przy
czyną straszliwego pożaru. 
Dobrze pamiętam tę noc gro-
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2. Kościół bernardynów
3. Radomski rynek na rysunku z 1808 r.
4. Klasycystyczna zabudowa ul. Że
romskiego
5. Kościół garnizonowy u zbiegu ulic 
Piłsudskiego i Żeromskiego
6. Ratusz projektowany przez Anto
nia Corazziego

(zdjęcia: Włodzimierz Helman)

zy, kiedy ze ściśniętym ser
cem, stojąc w tłumie, patrzy
łem jak żywioł niszczy belko
wanie dachu. Takiego obrazu 
nie sposób zapomnieć.
Osobliwością wnętrza kościoła 

Drugi okres radomskiej archi
tektury zdominowany jest 
przez klasycyzm. Gotyk po
wrócił jeszcze do Radomia na 
początku naszego stulecia. W 
latach 1894—1911 wzniesiono 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
parku miejskiego neogotycki 
kościół — bazylikę Opieki 
Najświętszej Marii Panny. 
Natomiast klasycyzm rozkwitł 
w Radomiu przede wszystkim 
w budownictwie świeckim. 
Najbardziej reprezentatyw
nym przykładem jest zabudo
wa ul. Żeromskiego z klasycy- 

są epitafia opatrzone bogatymi 
inskrypcjami. Są bardzo suge
stywne, np. na jednej z tablic 
pod popiersiem rycerza z bro
dą umieszczono taki napis ła
ciński: „Bogu najlepszemu i 
najwyższemu, dalekiej i długo
trwałej potomności, która się 
dowie, że żył wielmożny Pan 
Wszebór Tymiński z Jasieńca, 
ze starożytnego rodu Nałęczów, 
dziedzic, wnuk, prawnuk i 
praprawnuk, który żył światu i 
sobie, miły Bogu, królom, ojczy
źnie, swoim, wyższy nad 
wszystkie zawiści i zaszczyty, 
uszczęśliwiony jedynym potom
stwem, które Elżbieta z Chle
wisk, z najstarożytniejszego ro
du Odrowążów zięciowi do po
ślubienia zostawiła, Wielmo
żnemu Andrzejowi Kory em
skiemu z Korytna, który smętny 
najlepszemu rodzicowi pomnik 
ten wystawił”.

stycznym kościołem garnizo
nowym mającym ambonę w 
formie łodzi rybackiej. Wznosi 
się tu również klasycystyczny 
gmach Komisji Wojewódzkiej 
postawiony według projektu 
Antonia Corazziego. Należy 
przypomnieć, że kamień wę
gielny pod jego budowę poło
żył gen. Zajączek w 1825 r., a 
budowlę ukończono rok póź
niej, co było wyczynem na 
skalę europejską.
Nowe osiedla, przede wszyst
kim powojenna zabudowa Us
tronia, Gołębiowa, Michałowa 
i innych dzielnic zakutych w 
beton i stal, ponurych w jed- 
nostajności wielkiej płyty — 
budzą tęsknotę za historią...

Włodzimierz Helman

Zabytek 
zaniedbany

Do najciekawszych siedzib 
ziemiańskich w pobliżu 
Siedlec należy z pewnością 
pałac w Mordach, malow
niczo usytuowany nad sta
wami rybnymi między 
ogromnym dziedzińcem 
honorowym a obszernym 
parkiem, na szczęście nie
całkowicie wyrąbanym. Do 
dziś czytelna jest baroko
wa oś kompozycyjna, sta
nowiąca jak gdyby kręgo
słup całego założenia, bieg
nąca od figury św. Jana 
Nepomucena poprzez ot
wór bramny i dziedziniec, 
przechodząca następnie 
przez środek pałacu i pod
kreślona aleją parkową. Pa
łac tylko na pierwszy rzut 
oka prezentuje się okazale. 
Z bliska widać powybijane 
okna i opadające tynki, sto
sunkowo niedawno zawalił 
się czterokolumnowy por
tyk toskański od ogrodu 
podtrzymujący balkon pier
wszego piętra. Po 1945 r. 
siedziba ta miała nie naj
gorszego użytkownika: 
dłuższy czas mieściło się tu 
Technikum Terenów Zie
lonych. Kiedy pałac wraz z 
parkiem przeszedł na włas
ność Wyższej Szkoły Rolni
czo-Pedagogicznej w Siedl
cach, nastąpiła zmiana. 
Rozpoczęto wprawdzie ge
neralny remont, położono 
nawet nowy dach, ale 
obecny użytkownik nie jest 
w stanie doprowadzić roz
poczętych prac do końca. 
Jeśli tempo robót nie 
wzrośnie, niedługo będzie
my oglądali tylko ruiny daw
nej rezydencji.
Na początek wyjaśnimy 
trochę szokującą nazwę 
miejscowości. Otóż Henryk 
Przewłocki, ostatni właści
ciel majątku, pamiętał dob
rze miejscową legendę, 
według której po bitwie 
Leszka Czarnego z Jadź- 

wingami ci ostatni wymor
dowali jeńców polskich w 
miejscu noszącym do dziś 
nazwę Szubienicznisko (są 
to okolice dzisiejszego 
cmentarza). Tak więc na
zwa pochodzić ma od po
pełnionych tu mordów na 
bezbronnych jeńcach. Se 
non e vero ma ben trovato — 
powiedzieliby Włosi. Po
winno się zatem mówić 
poprawnie: „jedziemy do 
Mordów”, a nie do Mord. 
A oto garść informacji hi
storycznych o samej miejs
cowości i o znajdujących się 
w niej zabytkach.
W obecnym stanie badań 
nie będziemy sięgać do od
ległej epoki walk z Jadź- 
wingami i historię Mordów 
rozpoczniemy za Słowni
kiem Geograficznym Króle
stwa Polskiego i innych kra
jów słowiańskich od począt
ku XV w., kiedy należały 
do rodziny Koszyckich, 
właścicieli Czepielina i Sko
limowa. Jeden z Koszyc
kich, Jan, założył w Mor
dach kościół parafialny Św. 
Michała i uposażył go 
gruntem oraz dziesięciną 
od braci osiadłych w Cze- 
pielinie i w Skolimowie; 
erekcja parafii nastąpiła w 
1408 r. Zięć Jana Koszyc
kiego, Stanisław Korczewski, 
otrzymał w 1488 r. przywilej 
na lokację miasta Mordy. Jego 
jedyna córka Zofia poślubi
ła Stanisława Hlebowicza, 
wojewodę połockiego, i 
wniosła mu Mordy w posa
gu. W 1515 r. Hlebowi
czowie zapisali miasteczko 
córce Elżbiecie, która 
dwukrotnie wychodziła za 
mąż: po raz pierwszy za Ja
na Sapiehę, wojewodę pod
laskiego, a po raz drugi za 
Grzegorza Ościkowicza, 
wojewodę trockiego. W 
1528 r., już jako wdowa po
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Ościkowiczu, sprzedała Mor
dy wraz z przyległościami 
królowi Zygmuntowi Sta
remu. Jego następca, Zyg
munt August, sprzedał 
miasteczko w 1552 r. Miko
łajowi Radziwiłłowi zwa
nemu Czarnym, wojewo
dzie wileńskiemu i gorli
wemu dysydentowi. Nowy 
właściciel usunął niebawem 
miejscowego proboszcza i 
na jego miejsce osadził ka
znodzieję protestanckiego. 
Mordy stały się wkrótce 
ważnym ośrodkiem pro

testantyzmu, a w 1563 r. 
Stanisław Lutomierski, su
perintendent kościołów re
formowanych w Małopols- 
ce, zwołał tu synod, na któ
ry przybyła znaczna liczba 
litewskich i podlaskich pa
storów. W 1571 r. Mikołaj 
Krzysztof Radziwiłł, syn 
Mikołaja Czarnego, w imie
niu własnym oraz braci, 
zamienił Mordy na dobra 
Świerzno, należące do Paw
ła Ciecierskiego herbu Ra
wicz, ożenionego z Anną 
Wrzelowską. Odtąd Mordy 

z krótką przerwą pozosta
wały w posiadaniu Ciecier
skich aż do 1803 r. Przerwa 
ta przypada na lata 
1680—1717, kiedy mia
steczko wraz z dobrami na
leżało do Godlewskich. 
Staraniem tej rodziny, a 
dokładnie Stanisława, sta
rosty nurskiego i Jana, 
podkomorzego nurskiego, 
rozpoczęto w końcu XVII w. 
budowę kościoła (istnie
jącego do dziś). Trójbo- 
cznie zamknięte prezbite
rium było gotowe około 

1705 r., ale zakończenie 
prac budowlanych nastąpi
ło dopiero około 1737 r. 
staraniem Baltazara Cie
cierskiego, stolnika drohic- 
kiego. Kościół, odwrócony 
tyłem do miasteczka, wyró
żnia się piękną, późnobaro- 
kową fasadą, wysuniętą 
eliptycznie przed korpus, 
projektowaną niezawodnie 
przez wybitnego architekta. 
W tym samym mniej więcej 
czasie musiała nastąpić 
gruntowna przebudowa re
zydencji dziedziców miejs-
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1. Fasada kościoła Św. Michała Ar
chanioła
2. 3. Portrety malowane w 1835 r. 
przez F. Pęczarskiego i znajdujące się 
w zakrystii kościoła: Jana Zembrzu- 
skiego (2) oraz Pelagii z Wierzbow
skich Janowej Zembrzuskiej (3)
4. 5. Brama wjazdowa do pałacu na 
drzeworycie zamieszczonym w 1872 r. 
w „Kłosach" (4) i obecnie (5)
6. 7. Pałac od frontu (6) i od strony 
parku (7)
(zdjęcia: 1, 5, 6, 7 — Witalis Wolny, 2, 
3 — Ewa Kozłowska-Tomczyk, 4 —

Jacek Borowik)

cowości. „Obwarowany 
niegdyś zameczek przerobio
no na dom mieszkalny z po- 7 
zostawieniem bramy i szcząt
ków wieży” — pisali Mi
chał Baliński i Tymoteusz 
Lipiński w tomie III Sta
rożytnej Polski.
VI drugiej poł. XVIII w. 
Mordy należały do Ja
kuba Ciecierskiego (naj
młodszego syna Baltazara), 
najpierw miecznika (1756), 
później podstolego (1766), 
następnie podczaszego (1775), 
wreszcie stolnika drohic- 
kiego (1783). Jego syn Do
minik zamienił w 1803 r. 
Mordy na Ciechanowiec, 
nabyty świeżo od Katarzy

ny z Ossolińskich Jabłonow
skiej przez radcę pruskiego 
Fryderyka Kiihlen. Ten 
ostatni otrzymawszy wyso
ką pożyczkę od Banku Ber
lińskiego odstąpił Mordy 
bankowi „przekładając go
tówkę nad mozolne gospo
darstwo”. Z kolei od banku 
dobra przeszły na własność 
króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III, który poda
rował je swej córce zamęż
nej za carem Mikołajem I; 
ostatecznie w 1830 r. 
właścicielem ich stał się 

skarb Królestwa Polskiego. 
Miasteczko i folwarki zni
szczone działaniami wojen
nymi i pożarami bardzo 
podupadły, nic zatem 
dziwnego, że wystawiono je 
na licytację. W 1837 r. 
Mordy wraz z przyległoś- 
ciami kupił, podobno za 
niewielką sumę, Jan Zemb- 
rzuski (1798—1876), syn 
Jakuba, sędzia pokoju, oże
niony z Pelagią Wierzbow
ską (1803—1861). Wydzie
lił niebawem folwarki Pap- 
rotna i Hołubię, i sprzedał 

je celem poratowania pozo
stałego majątku. W ciągu 
blisko czterdziestoletniego 
władania Mordami pod
niósł z upadku gospodar
stwo i odnowił pałac. Naj
prawdopodobniej wówczas 
późnobarokowy korpus dzi
siejszego pałacu otrzymał 
nowy kostium klasycystycz- 
ny. Wiemy, jak wyglądali 
małżonkowie Zembrzuscy: 
w zakrystii kościoła para
fialnego zachowały się ich 
znakomite realistyczne por
trety, malowane w 1835 r. 
przez wybitnego głucho
niemego malarza Feliksa 
Pęczarskiego.
Jan Zembrzuski zapisał 
Mordy wraz z przyległoś- 
ciami swemu dalekiemu 
krewnemu noszącemu to 
samo imię i nazwisko, zwa
nemu potem żartobliwie 
Janem II. To właśnie Jan 
II uczynił z Mordów nie
mal magnacką rezydencję: 
rozbudował pałac i założył 
nowy park. I on władał 
Mordami przez blisko 
czterdzieści lat i ostatecznie 
sprzedał dobra w 1912 r. 
Konstantemu Przewłoc
kiemu, który nabył je dla 
syna Henryka (bez folwar
ków Czepielin, Doliwo i 
Czołomyje, uprzednio roz
parcelowanych).
Henryk Przewłocki (1884 
—1946) ożeniony z Ka
roliną Hutten-Czapską, 
rodzoną siostrą słynnego 
malarza Józefa, był ostat
nim właścicielem Mordów 
przed reformą rolną. Dbał 
zarówno o siedzibę, jak i o 
gospodarstwo. Obszar ma
jątku w 1930 r. wynosił je
szcze 1400 ha, później uległ 
zmniejszeniu i przed wy
buchem drugiej wojny 
światowej liczył niespełna 
1000 ha. Czasy dla rolnic
twa były bardzo ciężkie, 
trzeba było zatem parcelo
wać dalsze folwarki. Pod
stawą dochodów właścicieli 
Mordów były stawy rybne, 
gorzelnia i gospodarstwo 
leśne. Henryk Przewłocki 
podzielił los wielu ziemian 
polskich. Aresztowany w 
1944 r. i uwięziony w 
Siedlcach przez UB, został 
następnie wywieziony do 
obozu w Borowiczach na 
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terenie Związku Radziec
kiego, gdzie zmarł w 1946 r. 
Przedstawiliśmy w ogro
mnym skrócie historię 
Mordów, przyjrzyjmy się 
teraz przez chwilę samej 
rezydencji. Uwagę naszą 
przyciąga przede wszyst
kim malowniczy późnoba- 
rokowy budynek bramny, 
opilastrowany na narożach, 
do którego dostajemy się 
mostem przerzuconym 
przez fosę. Wieżowa część 
środkowa, wysunięta ryza
litowe, jest piętrowa, a sy
metryczne części boczne — 
parterowe. Na osi znajduje 
się szeroka arkada zamknię
ta półkoliście oraz przejazd 
sklepiony kolebkowo. Nad 
częścią środkową wznosi się 
drewniana wieżyczka zega
rowa obita blachą, otoczona 
nowszą galeryjką. Budynek 
bramny został ukształto
wany w pierwszej połowie 
XVIII w. i wchłonął po
dobno pozostałości wieży 
bramnej dawnego zamecz
ku obronnego, znajdującej 
się w tym samym miejscu. 
Budynek bramny w Mor
dach flankuje ogrodzenie, 
którego coraz niższe słupy 
łączyły go optycznie z pawi
lonami stajni i wozowni 
ujmującymi dziedziniec 
honorowy (do dziś zacho
wał się tylko lewy). Sam pa
łac znajduje się w głębi 
dziedzińca i składa się z 
klasycystycznego korpusu 
głównego oraz z węższych 
neorenesansowych części 
bocznych, przytykających 
doń od południa i od pół
nocy, zakończonych czwo
robocznymi wieżami. Jede- 
nastoosiowy korpus głów
ny, wzniesiony w pierwszej 
połowie XVIII w., podob
no na miejscu zameczku 
obronnego pochodzącego z 
XVI w., miał pierwotnie 
elewacje późnobarokowe 
zastąpione klasycystycz- 
nymi przez Zembrzuskich 
około 1840 r.; ich herb Do- 
liwa widnieje w trójkątnym 
szczycie wieńczącym ryza
lit środkowy elewacji fron

towej. Po bokach korpusu 
znajdowały się pierwotnie 
wolno stojące oficyny, 
zrujnowane na początku 
XIX w. i rozebrane przez 
Zembrzuskich. Obie neo- 
renesansowe części boczne 
zostały dodane dopiero w 
końcu XIX w., podobnie 
jak portyk od frontu ze 
stropem systemu Kleina 
podtrzymujący taras pier
wszego piętra. Jedynym re
liktem świetności wnętrz 
jest dziś okazała klatka 
schodowa z białego mar
muru karraryjskiego, po
chodząca również z końca 
XIX w.
Park za pałacem początkami 
swymi sięga XVIII w. 
Zdaniem Henryka Przew
łockiego, interesującego się 
przeszłością własnej siedzi
by, był regularny i składał 
się z kwater rozgraniczo
nych strzyżonymi alejami 
lipowymi. Administracja 
pruska kazała drzewa wy
ciąć (pozostawiono je tylko 
na obrzeżach) i zasadziła na 
miejscu kwater sad owoco
wy, który przetrwał do 
końca XIX w. Sad wów
czas wycięto i założono 
park — który istnieje do dziś 
— wykorzystując do nowej 
kompozycji elementy pier
wotnych fortyfikacji w po
staci wału i fosy.
Kto z Czytelników nie był 
dotąd w Mordach, niech 
koniecznie odwiedzi tę 
miejscowość, zanim pałac 
zamieni się w ruinę. Najle
piej stanąć pod figurą św. 
Jana Nepomucena i przez 
otwór bramny zajrzeć na 
dziedziniec, w głębi które
go bieleje dawna siedziba 
ziemiańska.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Autorzy serdecznie dziękują p. 
Janinie z Przewłockich Okęc- 
kiej oraz p. Grzegorzowi 
Przewłockiemu za liczne 
wskazówki i za wspólną wy
prawę do Mordów w dniu 
9 października 1993 r.

Akcja dwory

Siadami
Konopnickiej

Z dworami związane są często 
nazwiska sławnych ludzi: pisa
rzy, malarzy, muzyków, poli
tyków. W wielu miejscowoś
ciach środkowej Polski znajdu
ją się dwory, w których urodzi
li się, mieszkali lub przebywali 
ludzie zasłużeni dla naszego 
kraju. Należy do nich Maria z 
Wasiłowskich Konopnicka 
(1842—1910), która po za- 
mążpójściu w 1862 r. za Jaros
ława Konopnickiego, związała 
się na długie lata z ziemią sie
radzką i łęczycką, mieszkając 
w Bronowie, a potem w Gusi- 
nie.
Bronów leży w północnej 
części województwa sieradz
kiego, w odległości około 7 km 
na zachód od gminy Wartko
wice. Do rodziny Konopnic
kich należał od drugiej połowy 
XVIII w. Maria Konopnicka 
zamieszkała tu wraz z mężem 
jesienią 1862 r. W tym czasie 
w parku stał dom o dużej i wy
sokiej słomianej strzesze z 
modrzewiowymi ścianami, 
który bardziej przypominał 
zasobną chłopską chatę niż 
pański dwór. Poetka pisała o 
nim tak: „(...) ten mały stary 
damek pod słomianym dachem, 
co wy śnie żony jak uróżowiona 
babinka zachował wszystkie ce
chy swoich, omał nie matuzalo- 
wych latek, począwszy od po
chyłej postawy i niskich sufitów 
belkowanych aż do serduszek 
wyrżniętych w zielonych okien
nicach”. Wspominała także 
ogród z potężnymi „jesionami i 
białodrzewami, z leszczynową i 
grabową altanką”. Park sta
nowił miejsce jej codziennych 
spacerów, pisarka ceniła sobie 
szczególnie zaciszną grabową 
altankę i piękną starą lipę, któ
ra rosła przed gankiem dwor
ku. Opis majątku i okolic Bro
nowa odnajdujemy w licznych 
utworach Konopnickiej, m.in. 
w noweli Niemczaki, opowia

daniach Józio Srokacz i Jak się 
dzieci w Bronowie bawiły oraz 
w wierszu Jak to w naszym 
dworze.

W 1872 r. Konopniccy od
sprzedali posiadłość Arturowi 
Dzierzbickiemu, a przed 
pierwszą wojną światową 
przeszła ona w ręce rodziny 
Krzymuckich; Kazimierz Krzy- 
mucki był właścicielem Bro
nowa do 1945 r.
Bronowski park wielokrot
nie przebudowywano. Począt
kowo był to ogród kwaterowy, 
na co wskazuje zachowany do 
dziś regularny układ alejek, 
zwłaszcza w północnej części. 
Na przełomie XIX i XX w. 
układ parku zmieniono na kra
jobrazowy. Po 1902 r. Artur 
Dzierzbicki rozebrał stary 
dwór Konopnickich i wybu
dował nowy (prawdopodob
nie w zupełnie innym miejs
cu), który stoi do dziś w cen
tralnej części parku. Wiedzie 
do niego brukowana droga ob
sadzona drzewami, która 
przed frontem budynku koń
czy się podjazdem.

Drzewostan parku składa się 
przede wszystkim z gatunków 
rodzimych. Na uwagę zasługu
ją grupy świerków zwyczaj
nych i sosen. Niewiele jednak 
drzew pamięta czasy Konop
nickiej. Zachowała się grabo
wa altanka w północnej części

1.2.3. Dworek z początku XX w. w 
Bronowie (1), aleja wjazdowa (2) i 
malownicze wierzby płaczące nad 
parkowym stawem (3)
4. Zniszczony stary dworek rodziny 
Sojeckich w Szarowie
5. Gusin — w tym skromnym dworku 
Maria Konopnicka mieszkała przez 
pięć lat

(zdjęcia: Leszek Kucharski)
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parku oraz malowniczy dąb 
rosnący tuż przy alei wjazdo
wej. Nie ma już starej lipy, o 
której wspominała poetka, a 
sędziwy kasztanowiec rosnący 
przy dworze padł ofiarą wi
chury.

W 1992 r. prowadzone były w 
parku prace pielęgnacyjno- 
konserwacyjne. Chore i usch
nięte drzewa usunięto (głów
nie wierzby i topole), wycięto 
samosiewy, przycięto krzewy 
oraz zabezpieczono wiele star
szych drzew. W ostatnich la
tach obserwuje się zamieranie 
świerków. Generalny remont 
dworu zakończono w 1964 r., a 
w 1984 r. powtórnie wymie
niono pokrycie dachu. Obec
nie mieści się tu szkoła oraz 
Izba Pamięci Marii Konop
nickiej.

Kiedy dzieci nieco podrosły, 
Konopnicka zabierała je na 
wycieczki po okolicy. Często 
odwiedzała swoich sąsiadów 
gospodarujących na pobliskim 
folwarku w Szarowie (4 km 
od Bronowa). Właścicielem 
Szarowa był wówczas Stanis
ław Sojecki. Stał tu niewielki 
drewniany dworek kryty gon
tem i otoczony skromnym 
parkiem krajobrazowym. Od 
południowego wschodu wiod
ła do dworku aleja wjazdowa 
kończąca się podjazdem. Wnę
trze podjazdu wypełniał 
klomb z kwiatami, na obwo
dzie zaś rosło kilka srebrzy
stych świerków kłujących, lipy 
i klony. W pobliżu frontowego 
wejścia rosły drzewa (prawdo
podobnie kasztanowce i jawo
ry) oraz kępy leszczyny. Po 
północnej stronie dworku 
znajdowała się część gospo
darcza folwarku, zaś w pobliżu 
drogi do Niewiesza, na połud
niowo-wschodnim krańcu par
ku stały czworaki.

Na przełomie XIX i XX w. do 
drewnianej części budynku 
dostawiono murowaną przy
budówkę. Obecnie obie części 
są bardzo zniszczone. Czwo
raki rozebrano, a budynki 
gospodarcze wymagają kapi
talnego remontu. Nie pielęg
nowany od dawna park spra
wia przygnębiające wrażenie. 
Uschniętych drzew nie usuwa 

się, alejki zarosły krzewami i 
chwastami. Z dawnego drze
wostanu zachowały się poje
dyncze jawory i lipy, reszta 
drzewostanu pochodzi z samo- 
siewu.

W 1872 r. rodzina Konopnic
kich przeniosła się do Gusina, 
niewielkiej osady położonej 
około 15 km na północny 
wschód od Bronowa; mieszkali 
tutaj pięć lat. Folwark leżał na 
uboczu, ziemia była licha i 
piaszczysta, ale teren wyró
żniał się urozmaiconą rzeźbą. 
Konopniccy zamieszkali w 
skromnym murowanym dworku 
u podnóża niewielkiego wznie
sienia. Pagórek porastały 
drzewa i kępy krzewów. Z tyłu 
dworku rozciągał się niewielki 
sad dochodzący do małego 
cieku wodnego. Po obu stro
nach sadu, w dolinie strugi le
żały trzy stawy połączone ro
wami. Skromne zabudowania 
gospodarcze znajdowały się na 
zachód od dworu.

Dzisiaj z dawnego folwarku 
pozostał grożący zawaleniem 
dworek oraz zrujnowane bu
dynki gospodarcze. Wypłyco- 
ne stawy wypełnia gruba war
stwa butwiejących liści, a ich 
brzegi porastają gęsto olsze i 
robinie. Przed frontem dwor
ku, na piaszczystym wzgórzu 
rosną luźno robinie, a u pod
nóża kępy lilaka. Przy 
wschodniej ścianie dworku za
chowały się resztki spróchnia
łych pni potężnych niegdyś 
kasztanowców. Od 1945 r. 
resztówka folwarku w Gusinie 
należała do miejscowego rol
nika Dionizego Pstrokońskie- 
go; we wrześniu 1992 r. zmie
niła właściciela.

Jesienią 1877 r. Konopnicka 
opuściła Gusin i osiedliła się w 
Warszawie, gdzie pracowała w 
redakcji tygodnika „Świt”. W 
1884 r. na łamach tego pisma 
ukazał się artykuł Konopnic
kiej o pracy kobiet w manufak
turze majoliki w Nieborowie. 
Chcąc poznać szczegóły pro
dukcji majoliki, Maria Konop
nicka wysłała swój artykuł Mi
chałowi Piotrowi Radziwiłłowi 
z prośbą o poczynienie kryty
cznych uwag. Ten zaprosił pi
sarkę do siebie, potem odwie

dzała Nieborów kilkakrotnie. 
W 1892 r. Konopnicka napisała 
z Genui list do Radziwiłła, pro
sząc go o zatrudnienie jej syna 
Jana w nieborowskim mająt
ku. Wkrótce Jan został zarząd
cą nieborowskiego młyna, po 
kilku miesiącach zarządzał 
też młynem w Kapitule nad 
Bzurą oraz został współdzier- 
żawcą młyna w Arkadii. W 
1900 r. Jan Konopnicki wy
dzierżawił od księcia Radzi
wiłła całą Arkadię na 12 lat.

W latach 1893-1903 Maria 
Konopnicka odwiedzała swoją 
rodzinę w Arkadii wielokrot
nie. Zatrzymywała się zwykle 
w małym drewnianym domku 
stojącym przy młynie nad 
Skierniewką. Domek ten zos
tał całkowicie odbudowany 
około 1960 r. Zwiedzając okoli
ce, pisarka często bywała w

pobliskim parku. Po śmierci 
założycielki ogrodu, Heleny z 
Przeździeckich Radziwiłłowej, 
arkadyjski park miał już lata 
świetności za sobą, choć dalej 
zachwycał zwiedzających ory
ginalną kompozycją i urodą 
starych drzew.
W 1902 r. zawiązał się w War
szawie Komitet Jubileuszowy, 
który zajął się zbieraniem pie
niędzy na zakup malej wiejskiej 
posiadłości dla Marii Konop
nickiej. Pisarka myślała o wy
kupieniu Arkadii i osiedleniu 
się tu na stałe, lecz książę Ra
dziwiłł stanowczo odmówił. 
Od 1903 r., kiedy Jan Konop
nicki przeniósł się do Przed- 
wojewa koło Ciechanowa, kon
takty pisarki z Arkadią skoń
czyły się ostatecznie.

Maria Kurząc 
Leszek Kucharski

Spotkanie z książką 

„Jam dwór polski...”
Po wielu latach starań ze strony autora ukazała się wresz
cie dzięki Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
książka Jam dwór polski Macieja Rydla, oparta na publi
kowanym w „Spotkaniach z Zabytkami” w latach 
1984—1986 cyklu artykułów pod tym samym tytułem. 
Autor od długiego czasu dokumentuje polskie dwory, w 
swoim archiwum ma około 6 tysięcy pozycji ikonografi
cznych, wiele zdjęć współczesnych i oczywiście ich szcze
gółowe opisy wykonane także na podstawie wspomnień 
byłych właścicieli. Książka obejmuje przede wszystkim 
dwory Polski centralnej i południowej przedstawione w 
porządku chronologicznym — od dworów obronnych 
przez alkierzowe, barokowe, klasycystyczne po początek 
XX w. Ale autor w poszczególnych rozdziałach porusza 
różne tematy, np. pisze o wnętrzach i atmosferze dworów, 
ich otoczeniu, sławnych Polakach i ich dworach itd. 
Wszystko to sprawia, że książkę czyta się „jednym tchem” 
jak najlepszą powieść, w której najdramatyczniejsze są wo
jenne i powojenne losy tak właścicieli, jak i ich siedzib. 
Przez karty tej bogato ilustrowanej książki przewija się wą
tek polskiego romantyzmu, tak brutalnie niszczonego 
przez naszych wrogów. (as)
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Osiedla COP

pJL ustków

Na południowym skraju Puszczy 
Sandomierskiej, w odległości oko
ło 10 km na północ od Dębicy, le
ży Pustków. W 1937 r. zawiązała 
się spółka akcyjna „Lignoza”, któ
ra wykupiła 670 ha terenów od 
ówczesnych właścicieli, obcokra
jowców. Na lokalizację zakładu o 
profilu chemicznym wyznaczono 
wykupione obszary leżące w po
łudniowo-wschodniej części wsi 
Pustków na zalesionym terenie, na 
pograniczu wsi Brzezówki, Woli 
Brzeźnickiej i Paszczyny. W tym 
samym roku rozpoczęto prace 
przygotowawcze, pomiary, niwe
lację terenu oraz wybudowano 
drogi. W roku następnym przy
stąpiono równocześnie do budowy 
zakładu i osiedla mieszkaniowego 
dla pracowników.
Rząd interesował się szczególnie 
budową zakładu w Pustkowie — 
komisja pod przewodnictwem wi
cepremiera Eugeniusza Kwiat
kowskiego odwiedziła teren bu
dowy w listopadzie 1938 r. Pro
dukcję uruchomiono 20 kwietnia 
1939 r. i do wybuchu wojny uru
chomiono wiele oddziałów, m.in. 
bakelitu, żywic technicznych, ży
wic lanych, a także pomocnicze 
oddziały do produkcji materiałów 
wybuchowych. Wybudowano rów
nież pięćdziesiąt trzy budynki fa
bryczne i dwadzieścia cztery domy 
w osiedlu dla pracowników.
Osiedle mieszkaniowe o swobod
nym rozplanowaniu usytuowano 
w wysokopiennym lesie sosno
wym, położonym na prawie pła
skim, piaszczystym terenie w od
ległości około 1 km na zachód od 
zakładu, po południowej stronie 
drogi łączącej zakład ze stacją kole
jową w Kochanówce i drogą Dębi- 
ca-Sandomierz. Przy rozmie
szczeniu osiedla względem zakła
du niewątpliwie wzięto pod uwa
gę kierunek wiatrów, wiejących w 
tej okolicy przeważnie z zachodu. 
Odnaleziony plan urbanisty
czny całego założenia z 30 kwiet
nia 1938 r. wyodrębnia dzielnicę 
robotniczą z odsuniętymi nieco 
dzielnicami — urzędniczą i inży

nierską. Wszystkie domy miesz
kalne miały wysokość dwóch kon
dygnacji z podpiwniczeniem. Na 
planie oznaczono też dwa hotele, 
obok kasyno, pomiędzy dzielni
cami — inżynierską i urzędniczą 
— szkołę, budynek straży pożar
nej z garażami, na południowym 
krańcu osiedla szpital, a na 
wschodnim — kaplicę. Zaplanowano 
też tereny sportowe ze stadionem i 
kortami tenisowymi, usytuowane 
niemal w centrum osiedla.
Do wybuchu wojny zrealizowano 
około 80% planowanej zabudowy 
zakładu, zaś na osiedlu mieszka
niowym wybudowano około 35% 
projektowanych budynków. Prze
de wszystkim stawiano budynki 
mieszkalne, następnie miano reali
zować budynki usługowe. Szcze
gólną troską podczas budowy za
kładu i osiedla otoczono las, który 
i obecnie stanowi dużą wartość.
Wszystkie budynki na osiedlu zos
tały wzniesione metodą tradycyj
ną. Mury wykonano z cegły cera
micznej pełnej, piwniczne i ze
wnętrzne miały grubość 55 cm, 
wewnętrzne konstrukcyjne — 41 i 
27 cm, pozostałe działowe 13 cm; 
zamontowano gęstożebrowe stro
py Ackermana. Biegi klatek scho
dowych były wylewane żelbetowe.

1.2.3. Wille w Pustkowie: dyrektora 
(1). inżynierów (2) i urzędników (3)
4. Tzw. galeriowiec dla robotników
5. Plan osiedla mieszkaniowego w 
Pustkowie
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Wille przekryto dachami cztero
spadowymi, domy w osiedlu dla 
majstrów — dachami dwuspado
wymi, a dla robotników — dacha
mi jednospadowymi. Konstrukcja 
dachów była drewniana z małym 
spadkiem i ściankami kolankowy
mi, przestrzeń między dachem a 
stropem wentylowana otworami w 
ściance kolankowej. Domy dla dy
rektora, inżynierów i urzędników 
miały centralne ogrzewanie, a w 
domach dla majstrów i robotni
ków było ogrzewanie piecowe. 
Piwnice w budynkach mieszkał- 
nych»służyły zarazem jako schrony 
przeciwlotnicze. We wszystkich 
willach piwnice miały dwa wyjścia 
na zewnątrz, usytuowane na 
przeciwległych końcach budynku, 
niezależnie od schodów wewnę
trznych. W podobnym celu na tere
nie zakładu zostały dla pracowni
ków wykopane rowy ochronne o 
zygzakowatym rzucie.

Willa dyrektora miała obszerny 
hall (19,7 m2), klatka schodowa 
wiodła na piętro, z niej prowadziły 
wejścia do gabinetu (20,3 m2), po
koju dziennego (27 m2) i jadalni 
(27 m2). Na piętrze znajdowały się 
dwie sypialnie (23,4 i 23 m2), przy 
większej usytuowano balkon, gar
derobę i łazienkę z ubikacją. Po
nadto na piętrze była wydzielona 
część mieszkalna dla służby. Pod
łogi w pokojach, sypialniach i ga
binecie wykonano z dębowego 
parkietu, w łazience i ubikacji po
łożono posadzki z terakoty, a na 
ścianach płytki glazurowane. W 
kuchni znajdowała się biała podło
ga wykonana ze struganych desek. 
Tynki wewnętrzne były wapienne, 
a zewnętrzne wapienno-cemento- 
we. Ponadto w piwnicy znajdowa
ła się pralnia, pomieszczenia gos
podarcze i kotłownia centralnego 
ogrzewania ze składem opału. 
Ogółem dom miał 206,5 m2 po
wierzchni, w tym 120,7 m2 po
wierzchni mieszkalnej.

Wille dla inżynierów miały ten 
sam standard budowlany i wykoń
czeniowy. Stawiano je według 
dwóch różnych projektów o bar
dzo zbliżonym do siebie rozpla
nowaniu i podobnych powierzch
niach. Do willi prowadziły dwa 
wejścia: główne od frontu i gospo
darcze, boczne. Willa mniejsza z 
hallem (6,1 m2), gabinetem (18 
m2), pokojem dziennym (28,1 m2) 
itd. miała powierzchnię użytkową 
143,6 m2, z czego powierzchnia 
mieszkalna zajmowała 92,2 m2. 

Willa większa, także z m.in. hal
lem (8,8 m2), gabinetem (16 m2), 
pokojem dziennym (22,8 m2) mia
ła 149,4 m2 powierzchni użytko
wej, w tym 97,8 m2 mieszkalnej.
Wille dla urzędników budowano 
według jednego, powtarzalnego 
projektu. Miały one po dwa 
mieszkania o takim samym roz
planowaniu, z którego jedno było 
na parterze, drugie na piętrze. Do 
mieszkań prowadziły oddzielne 
wejścia, klatkę schodową z parteru 
na piętro przeznaczono tylko dla 
mieszkania na piętrze. Schody z 
parteru do piwnicy były wspólne 
dla obu mieszkań i prowadziły do 
pieca centralnego ogrzewania, tak
że wspólnego dla obu mieszkań, 
jak również umożliwiały dostęp do 
piwnic gospodarczych. Mieszka
nie na parterze miało wyjście z 
większego pokoju na taras, a 
mieszkanie na piętrze — wyjście 
na balkon. Standard budowlany i 
wykończeniowy był taki sam, jak 
w willach inżynierskich. Powierz
chnia użytkowa mieszkania wynosiła 
97,7 m2 z czego powierzchnia 
mieszkalna zajmowała 58,4 m2.

W każdym budynku przeznaczo
nym dla majstrów znajdowały się 
cztery mieszkania, dwa na parte
rze i dwa na piętrze, o takiej samej 
powierzchni i rozplanowaniu, po 
dwa po obu stronach klatki scho
dowej w lustrzanym odbiciu. Po
wierzchnia użytkowa mieszkania 
wynosiła 64,3 m2, powierzchnia 
mieszkalna — 38,5 m2.

Mieszkania dla robotników zapro
jektowano w tzw. galeriowcach z 
jedną klatką schodową, zlokalizo
waną pośrodku budynku. W do
mu znajdowało się sześć mieszkań 
na parterze i sześć na piętrze. 
Wszystkie mieszkania miały iden
tyczne rozplanowanie i po
wierzchnię. Wykończenie miesz
kań było takie samo, jak w miesz
kaniach dla majstrów. Do miesz
kań tych wchodziło się z galerii. 
Powierzchnia użytkowa mieszka
nia wynosiła 35 m2, w tym po
wierzchnia mieszkalna — 27,6 m2. 
Do wybuchur wojny w osiedlu 
mieszkaniowym w Pustkowie wy
budowano 51 mieszkań, hotel li
czący 21 miejsc noclegowych, bu
dynek straży pożarnej z garażami i 
kaplicę.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai

uta
w Wądołku

Istniejące na terenie Puszczy 
Piskiej stosunkowo duże złoża 
rudy darniowej przerabiane 
były już w okresie panowania 
tu Zakonu Krzyżackiego. Ru
dę tę wydobywano systemem 
odkrywkowym. Była ona wy
tapiana w nader prymityw
nych warunkach, najczęściej w 
obłożonych kamieniami do
łach, które wypełniano na 
przemian warstwami rudy 
darniowej i węgla drzewnego. 
Otrzymane żelazo przetwa
rzano w hamerniach i kuźni
cach, których na terenie Pu
szczy Piskiej było kilka (Ja- 
śkowo, Jeże, Karwica, Wiar- 
tel). Najdłużej istniały hamer
nie w Jaśkowie i Wiartlu, które 
produkowały: lemiesze, pod
kowy, ruszty i inne drobne 
przedmioty. Dopiero powstanie 
huty w Wądołku, jak na 
ówczesne czasu zakładu duże
go i nowoczesnego, przyczyni
ło się do likwidacji wymienio
nych hamerni; protokół likwi
dacyjny pochodzi z 1820 r. 
Pracownicy przeszli do pracy 
w hucie w Wądołku, do której 
przekazano również urządze
nia techniczne.
Huta żelaza w Wądołku była 
jedynym tego typu zakładem na 
Mazurach. Jej budowę po
przedziło rozpoznanie geolo
giczne zasobów rud darnio
wych występujących w Puszczy 
Piskiej oraz na terenach pół
nocnej części Mazowsza 
(Równina Kurpiowska), nale
żącej wówczas do Prus. Prace 
te zleciła Królewska Komisja 
ds. Górnictwa i Hutnictwa. 
Ruda darniowa występowała 
na terenach podmokłych, naj
częściej w gniazdach po obu 
stronach dawnej granicy pań
stwowej.
W 1799 r. rozpoczęto prace 
wstępne, polegające na wznie
sieniu niewielkiej cegielni, 
mającej produkować cegłę 
na budowę przyszłej huty. 

Zakład budowano w latach 
1801 — 1805 nad strugą Ryb- 
nicą, w sąsiedztwie dużych po
kładów rud darniowych. Dla 
potrzeb energetycznych polo- 
dowcową rynnę Wądołka w 
miejscu największego zwęże
nia przegrodzono groblą i po
budowano jaz. W wyniku 
spiętrzenia wody na Rybnicy 
powstał staw o owalnym 
kształcie i powierzchni 2 ha. 
Został on nazwany przez Nie
mców Stawem Dolnym (Un- 
ter Teich) lub Stawem Młyń
skim (Mtihlenteich). Jaz poz
walał spiętrzać wodę maksy
malnie do 2 m. Nadmiar wody 
w Młyńskim Stawie był od
prowadzany przez boczne od
gałęzienie podziemnego kana
łu, mającego swoje ujście po
niżej progu jazu; kanał ten 
funkcjonuje do dnia dzisiej
szego.
Najważniejszym urządzeniem 
huty był piec, służący do 
wytapiania żelaza z rud dar
niowych. Jego fundamenty 
miały formę kwadratu o boku 
7,25 m i podobnej głębokości, 
komin miał wysokość 12 m, o 
przekroju 2,5 m u podstawy i 
0,5 m u góry. Obok pieca hut
niczego wzniesiono odlewnie, 
pomieszczenia na dmuchawy, 
kuźnię, magazyn, szopy na 
węgiel drzewny, stajnię i tur
binę wodną, która zapewniała 
hucie napęd. Dla załogi zbu
dowano: trzy domy dla zarzą
du, trzy domy dla majstrów i 
modelarza oraz pomieszczenia 
dla 12 rodzin robotniczych. W 
ten sposób powstała osada, 
którą nazwano Wondolleck 
lub Wondollek. Zarząd huty 
został powołany w 1802 r. i w 
tym samym roku sprowadzono 
fachowców z Westfalii i Ślą
ska.
Tak opisuje hutę w Wądołku 
Rosjanin niemieckiego pocho
dzenia — P. Rosenwall, które
go prawdziwe nazwisko
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1. Plan huty i osiedla w Wądołku: 1 — 
istniejące elementy osady: zabudowa
nia leśniczówki Jeleni Bór (a), frag
menty pieca hutniczego (b), jaz z 
1933 r. (c). 2 — ślady nie istniejących 
już siedlisk, 3 — krawędź wkopu lub 
nasypu (A), krawędź rynny jeziornej 
(B)
2. Zachowana przyziemna część pie
ca hutniczego

(rys. i fot. Ryszard W. Pawlicki)

brzmiało: Gotfried Peter 
Rauschnick, w relacji ze swej 
podróży po Prusach w 1814 r.: 
„Kiedy lękaliśmy się już, że 
zostaniemy na noc w lesie bez 
noclegu, poprzez drzewa jęły 
prześwitywać czerwone dachy 
okazałych budynków i dotar
liśmy do celu naszej podróży, do 
huty żelaza w Wądołku. To 
znaczne przedsiębiorstwo zało
żone zostało przed 14 laty kosz
tem 200 000 talarów i jest wiel
kim dobrodziejstwem dla całej 
okolicy, gdyż dzięki niemu 
przybywa corocznie do obiegu 
znaczna suma pieniędzy. Zara
biają ją okoliczni wieśniacy do
wożeniem rudy żelaza, węgla, 
drzewa oraz pracą ręczną. 

Także urzędnicy huty wydają 
swe pokaźne wynagrodzenie tu 
na miejscu. W chwili jej zakła
dania Księstwo Warszawskie 
należało do Prus; w przeciwnym 
razie nigdy nie zakładano by tej 
huty właśnie tutaj, gdyż stam
tąd tylko bierze się rudę żela
za. Gdyby kiedyś rząd polski 
zabronił wywozu rudy żelaza, 
huta musiałaby upaść. Tego jed
nak nie potrzeba się zbytnio 
obawiać, albowiem i mieszkań
com polskiego pogranicza daje 
ta huta duże korzyści (...) 
Wielki piec jest znakomicie 
zbudowany i przynosi zaszczyt 
swemu budowniczemu. Jest on, 
jak być powinien, zupełnie og
niotrwały, lecz zbudowany zos

tał z wielką oszczędnością cegieł: 
wszystkie bowiem jego funda
menty składają się ze sklepień. 
Cegły są tu bardzo drogie, gdyż 
trzeba je dowozić całymi mi
lami, toteż owa oszczędność, z 
powodu której budynek nie traci 
nic ze swej trwałości, była tu 
zupełnie na miejscu (...) Żelazo 
produkowane tutaj jest bardzo 
kruche i niezdatne do przeku
wania; używa się go zatem tyl
ko do odlewów. Odlewa się tutaj 
przeważnie garnki, płyty, pale
niska i odważniki; inne prace 
odlewnicze wykonuje się tylko 
na zamówienie. Wszystkie bez 
różnicy sprzedawane są po 4 
pruskie grosze za funt (...)”.
Do końca 1805 r. wyproduko

wano około 400 ton czystego 
żelaza i odlewów żeliwnych. 
Natomiast od czerwca 1805 do 
marca 1806 r. przerobiono 
1556,5 tony rudy darniowej, 
zużywając do wytopu 820 ton 
węgla drzewnego i 168,7 tony 
wapna sprowadzanego z okolic 
Białej Piskiej.
Uzyskane żelazo z rud darnio
wych wykorzystywane było 
przede wszystkim do wyko
nywania odlewów. Produko
wano głównie garnki, przed
mioty gospodarstwa domowe
go, narzędzia rolnicze i części 
do nich, piece do kuchni, rusz
ty, drzwiczki do pieców, wagi i 
odważniki. Odrębną część 
produkcji stanowiły delikatne 
wyroby artystyczne, również 
w postaci odlewów. Były to 
krzyże i tablice nagrobkowe z 
odpowiednimi inskrypcjami, 
spotykane do dziś na okoli
cznych cmentarzach ewange
lickich. Wyroby z huty w Wą
dołku zaspokajały potrzeby 
ludności Mazur i Mazowsza, a 
nawet trafiały do odległego 
Królewca.
Pojawienie się masowych i ta
nich produktów przemysło
wych z głębi Niemiec spowo
dowało początkowo ograni
czenie produkcji w Wądołku, a 
na przełomie lat 1879—1880 
zaprzestano jej całkowicie; 
likwidacja huty nastąpiła w 
1889 r.
W 1937 r. istniały jeszcze bu
dynki huty i niektóre jej urzą
dzenia, chociaż już zniszczo
ne. Ostateczna zagłada huty i 
niewielkiej osady nastąpiła 
krótko po zakończeniu ostat
niej wojny. Rozszabrowano 
resztki istniejącego sprzętu 
oraz rozebrano budynki fabry
czne i opuszczone wskutek 
wojny siedliska. Do chwili 
obecnej przetrwały tylko: jaz 
na Rybnicy (przebudowany w 
1933 r.) oraz przyziemna część 
pieca hutniczego za budyn
kiem gospodarczym opu
szczonej leśniczówki Jeleni 
Bór.

Ryszard Wojciech 
Pawlicki
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Polskie sztućce 
w Pradze

Aby mieć w miarę jasny 
pogląd na osiągnięcia 
polskiego rzemiosła arty
stycznego w ciągu stuleci 
jego istnienia, konieczna 
jest wiedza o jak naj
większej liczbie naszych 
zabytków. Tymczasem 
nie znamy w pełni ani 
tych znajdujących się w 
kraju, ani poza jego gra
nicami. Na przykład 
Muzeum Przemysłowe 
w Pradze przechowuje 
różne wyroby polskiej 
roboty, m.in. znajdują 
się tam polskie sztućce z 
XVII—XX w. Najstar
szy zabytek spośród nich 
— srebrna łyżka o krę
conym trzonku zwień
czonym posążkiem apo
stoła Szymona z piłą, ze 
znakiem miejskim Gdań
ska, monogramami „SH” 
oraz „IS” — datowany 
jest na początek XVII w. 
Wyroby złotnicze z 
Gdańska należą do naj
częściej spotykanych po
loników w obcych zbio
rach, co potwierdza 
mniemanie o ekspan
sywnym charakterze te
go środowiska artysty
cznego. Łyżka z począt
ku XVII w. w Pradze 
(według nas powstała 
może nieco później), rze
czywiście należy do spo
tykanych w muzeach, 

wyrabianych także w 
Polsce kompletów łyżek 
zwieńczonych posążkami 
apostołów.
Z kolei srebrna łyżka o 
skromnej dekoracji, z 
monogramem „KK” i 
datą „1705”, uznana zos
tała na podstawie cech 
złotniczych (skrzyżowa
ne odwrócone klucze i li
tery „IHO” w prostoką
cie o zaokrąglonych na
rożnikach) za wyrób ślą
ski wykonany w Legni
cy. Następne zabytki wy
konane zostały w XIX w. 
Z tego czasu pochodzi 
oprawny w srebro wide
lec, który na podstawie 
znaków złotniczych, w 
tym próby 12-łutowej, 
określono jako powstały 
w Krakowie w latach 
1833—1866. We wspom
nianym okresie czynne 
były w Polsce liczne ma
nufaktury, nawet fabry
ki, w których produko
wano głównie srebra sto
łowe, a także naczynia 
kościelne i przedmioty 
należące do judaików, 
używane w bożnicach i 
domach. Najwięcej fa
bryk wyrabiających sre
bra czynnych było w 
Warszawie. W Krakowie 
pierwsza wytwórnia wy
robów metalowych zało
żona została przez Jaku-

1. Łyżka wykonana w Gdań
sku na początku XVII w., oz
dobiona postacią apostola 
Szymona
2, Łyżka wykonana w Legni
cy w 1705 r.
3, Widelec wykonany w Kra
kowie w latach 1833—1866
4. Komplet stołowy z począt
ku XX w. wykonany w kra
kowskiej wytwórni Marcina 
Jarry

(rys. Elżbieta Samek)

bowskiego przybyłego z 
Warszawy i Marcina Jar- 
rę. Produkcja tych wy
twórni była duża. Wy
konywano przede wszy
stkim srebra stołowe, ale 
także wyroby sakralne, w 
tym judaika. Właśnie w 
tej fabryce powstał po
srebrzany komplet zło
żony z noża, widelca i 
łyżki; jest to część zasta
wy na sześć osób, syg
nowana „M. Jarra, Kra
ków”. Jak wskazuje de

koracja o motywach 
właściwych dla secesji, 
wykonano go po 1900 r.
Można wysunąć hipote
zę, że także i inne sztućce 
w zbiorach praskiego 
muzeum, których miejsce 
powstania określono na 
Europę Środkową i nie 
mają sygnatur, mogły 
powstać w Polsce; wy
maga to jeszcze dodat
kowych badań porów
nawczych. Wśród boga
tego zbioru sztućców w 
Muzeum Przemysłowym 
w Pradze, na który skła
dają się głównie wyroby 
czeskie, a także dzieła 
złotników z terenu Nie
miec, Austrii, Włoch, 
Francji i krajów skandy
nawskich, reprezento
wana jest więc polska 
sztuka złotnicza. Szkoda 
tylko, że czescy badacze 
dosyć powierzchownie 
znają literaturę dotyczą
cą polskiego złotnictwa, 
czego dowodem jest nie
uwzględnienie naszych 
mistrzów w indeksie wy
stawy.

Jan Samek
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artburg
Legenda mówi, że Ludwik 
der Springer, zaskoczony 
pięknem północno-zacho
dniego skraju Turyngskie- 
go Lasu, a szczególnie wi
dokiem ze skały w pobliżu 
dzisiejszego Eisenach, za
wołał: „ Warte, Berg, du 
folgst mir eine Burg 
werden!” (Czekaj, góro, sta
niesz się moim zamkiem!). I 
tak powstał Wartburg. Na 
jednym z okolicznych 

wzgórz (394 m n.p.m.) der 
Springer rozpoczął w 1067 r. 
budowę zamku. Najstarsze 
części obecnego założe
nia zamkowego pochodzą 
więc z XI w. Najcenniejszą 
budowlą jest romańskie pa- 
latium, którego dolne kon
dygnacje powstały między 
1190 a 1220 r., górne nato
miast około 1250 r.
Wartburg zachował nawar
stwienia z różnych epok 

stylowych. Rozbudowywany 
przez kolejnych właścicieli, 
zwłaszcza w okresie rene
sansu, zamek zaczął podu
padać od połowy XVII w. 
W latach 1838—1890 na
stąpiła gruntowna restaura
cja i rozbudowa zespołu, 
którymi kierowali architek
ci Friedrich Wilhelm Salt- 
zer i Hugo von Ritgen. Ko
lejne wielkie prace podjęte 
w latach 1952—1954 miały 
charakter konserwatorski. 
Za nowe projekty, stano
wiące unowocześnienia 
zgodne z wymaganiami 
epoki, odpowiadał architekt 
Fritz Steudtner.

Wartburg należy nie tylko 
do najlepiej zachowanych 
średniowiecznych twierdz 
niemieckich; nazwa ta wy
wołuje barwne skojarzenia 
historyczne i literackie. Tu
taj w latach 1221 — 1227 ży
ła św. Elżbieta turyngska, 
patronka piekarzy, małżon
ka landgrafa Ludwika IV. 
Od 4 maja 1521 do 2 marca 
1522 r. przebywał na zam
ku Luter. Przełożył w tym 
czasie Nowy Testament na 
język nowo-wysoko-nie- 
miecki. Przez stulecia za
mek odwiedziło wiele osobi
stości: od Wilibalda Pirk- 
heimera — wielkiego hu
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Dla kolekcjonerów amatorów

Waite
z korozją (22)

manisty, przyjaciela Al
brechta Diirera, po Goe
thego, który przybył tu po 
raz pierwszy w 1777 r.
W dniu 18 października 
1817 r. młodzież niemiecka 
— ok. 500 delegatów z 12 
uniwersytetów — zorgani
zowała w Wartburgu ca
łodniową manifestację w 
trzechsetlecie reformacji i 
dla upamiętnienia rocznicy 
„bitwy narodów” pod Lip
skiem. Uroczystość ta była 
jednym z najważniejszych 
wydarzeń europejskich 
owego czasu.
Największe zmiany przy
niósł Wartburgowi wiek 
XIX. Kolejny dziedzic, 
książę Karl Alexander po
stanowił w 1835 r. dopro
wadzić zamek do możliwie 
pierwotnego stanu. Spoś
ród wielu projektów akcep
tację uzyskał plan Hugo 
von Ritgena, który naj
pierw rozpoczął gruntowne 
studia historyczno-archi- 
tektoniczne i prace zabez
pieczające, a dopiero od 
1851 r. restauratorskie. 
Wszelkie projekty zmian wi
nien akceptować od 1843 r. 
z urzędu pruski konser
wator zabytków Alexander 
Ferdinand von Quast, ten 
sam, który prowadził bada
nia na zamku w Malborku i 
nadzorował przeprowadzo
ną tam restaurację.
Wiek XIX — to czas 
wielkiej teatralizacji wnętrz 
zamkowych w duchu histo- 
ryzmu, w której olbrzymią 
rolę odegrali malarze. Ru
dolf Hofmann wymalował 
w 1857 r. Ganek Śpiewa
ków z figurami minezenge- 
rów w Sali Śpiewaczej. Oz
dobił też trzy pola „bizan
tyńskiej” szafy : są to przed
stawienia inspirowane Pieś
nią o Nibelungach, legendą 
o św. Graalu i dziejami Tri
stana i Izoldy.
Michael Welter od ok. 
1860 r. ozdabiał malowid
łami wielką Salę Balową, 
Komnaty Elżbiety i Biblio
tekę. Wykonał też projekty 
mebli, sześciu gobelinów 
przedstawiających landgra
fów turyngskich oraz za
komponował niektóre wnę
trza, np. pokój obok celi 

Pirkheimera. (Można do
dać, że jego kopie malowi
deł z Wartburga, które wy
konał dla króla Ludwika II 
bawarskiego, uznano za mi
strzowskie dzieła malarstwa 
miniaturowego).
Trzy tzw. Pokoje Reforma
cji („pokoje Lutra”) zostały 
od 1872 r. poddane zabie
gom dekoracyjnym o czysto 
scenograficznym charakte
rze. Urządzono je w neosty- 
lach: gotyckim, renesanso
wym i barokowym. Wypo
sażono w malowidła ilus
trujące życie teologa, które 
wykonali: Willem Linnig 
jun. — pięć scen, Ferdi
nand Wilhelm Pauwels — 
siedem obrazów, Paul 
Thumann — pięć kompo
zycji. Alexander Theodore 
Honore Struys stworzył 
dzieło „Luter na łożu 
śmierci”; malarze ci byli 
profesorami Szkoły Sztuk 
Pięknych w Weimarze. 
Najmocniej z Wartburgiem 
związało się nazwisko jed
nego z głównych przed
stawicieli niemieckiego 
romantyzmu — Moritza von 
Schwinda, który pracował 
dla zamku w latach 
1853—1866. Wykonał m.in. 
zespół obrazów ukazują
cych życie św. Elżbiety, 
cykl „Siedem czynów miło
siernych”, dla Sali Śpiewa
czej — wielkie malowidło pt. 
„Wojna Śpiewacza” oraz 
wiele przedstawień ilustru
jących dzieje Wartburga. 
Produkcja samochodów mar
ki Wartburg w Eisenach — 
to też już historia. Ekspo
naty ilustrujące osiągnięcia 
tej fabryki w ciągu kilku
dziesięciu lat można obej
rzeć w pawilonie wystawo
wym. Tym, którzy odwie
dzą miasto w ciepłej porze 
roku, proponujemy „ekolo
giczne” dojście do Wartbur
ga nieco dłuższym i mniej 
uczęszczanym szlakiem: z 
południowej pierzei rynku, 
w górę — obok domu Ba
cha, przez malowniczo po
łożoną na stoku dzielnicę 
willową wzniesioną na 
przełomie XIX i XX w., a 
potem grzbietami wzgórz.

Bożena Wierzbicka

Polerowanie chemiczne
Podobnie jak poprzednio opi
sane trawienie wybłyszczające, 
tak i chemiczne polerowanie 
jest procesem bardzo pomoc
nym w pracach konserwator
skich. Oprócz polerowania 
chemicznego znane jest w 
przemyśle i szeroko stosowane 
polerowanie elektrolityczne. 
Daje ono doskonałe wyniki, 
ale z uwagi na potrzebne 
chemikalia i niezbędne wypo
sażenie jest trudne do wyko
nania. Dlatego zajmiemy się 
tylko polerowaniem chemi
cznym możliwym do przep
rowadzenia w prostych, do
mowych warunkach warszta
towych.

Czy istnieje różnica między 
wybłyszczaniem a polerowa
niem? Tak. Podczas trawienia 
wybłyszczającego następuje 
równomierne wytrawianie ca
łej powierzchni przedmiotu z 
jednoczesnym jej rozjaśnia
niem. Inaczej mówiąc, gdy- 
byśmy zmierzyli chropowa
tość powierzchni przedmiotu 
przed trawieniem rozjaśniają
cym i po takim trawieniu, nie 
stwierdzilibyśmy żadnej istot
nej różnicy. Po prostu wybły
szczanie i rozjaśnianie nie 
wpływa w sposób istotny na 
chropowatość powierzchni. 
Proces chemicznego polerowa
nia ma przede wszystkim za 
zadanie zwiększenie gładkości, 
a więc zmniejszenie chropowa
tości powierzchni. Jego reak
cją uboczną jest rozjaśnienie i 
wybłyszczenie. Gładkość i po
łysk, jakie uzyskuje się w wy
niku polerowania chemiczne
go, są bardzo wysokie, ale 
tylko do pewnego stopnia. 
Przedmiot porysowany, poka

leczony albo usiany głębokimi 
wżerami korozji, po wypole
rowaniu chemicznym nie bę
dzie świecił jak lustro. Polero
wanie chemiczne wygładza 
tylko mikronierówności, ale 
jest bezradne wobec makro- 
nierówności.

Polerowanie stali. Chemi
czne polerowanie stali musimy 
ograniczyć tylko do zwykłych 
stali węglowych. Stale stopo
we nie dają się dobrze polero
wać w ten sposób. Ponieważ 
chemiczne polerowanie stali 
wykonujemy w temperaturze 
otoczenia, zabieg ten możemy 
spokojnie przeprowadzić w 
naczyniu szklanym albo wini- 
durowym. Ze zrozumiałych 
względów nie może to być na
czynie metalowe. Najprostsza 
kąpiel do polerowania stali ma 
skład następujący: kwas szcza
wiowy — 27 g; kwas siarkowy 
(H2SO4) stęż. — 0,1 cm3; 30% 
nadtlenek wodoru (perhydrol) 
(H2O2) — 12 cm3; woda do ob
jętości 1 dm3. Nadtlenek wo
doru, czyli wodę utlenioną, 
dodaje się na końcu, dopiero 
przed samym procesem pole
rowania.
Przeznaczone do polerowania 
przedmioty stalowe muszą 
być idealnie czyste, tzn. odtłu
szczone i lekko wytrawione. 
Mocuje się je na stalowych 
drucikach, zawiesza w podanej 
kąpieli i trzyma w niej, często 
mieszając, przez godzinę. 
Przedmioty niewielkie, np. ku
leczki, umieszcza się w ko
szyczku winidurowym zanu
rzonym w kąpieli; trzeba nim 
stale poruszać.
W czasie polerowania szyb
kiemu zużyciu ulega nadtlenek 
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wodoru. Dlatego po 30 minu
tach pracy tnusimy dodać 5 
cm3 30% nadtlenku wodoru. 
Niestety, kąpiel jest nietrwała i 
nie można jej przechowywać 
dłużej niż do końca dnia.
Jeszcze lepsze wyniki polero
wania stali węglowej, i to w 
krótkim czasie, uzyskuje się 
stosując kąpiel o składzie: 
kwas siarkowy (H2SO4) stęż.
— 0,2 cm3; kwas szczawiowy
— 35 g; nadtlenek wodoru 
(H2O2) — 25 cm3; woda do 
objętości 1 dm3. Temperatura 
kąpieli wynosi 35°C, a czas 
polerowania 15—20 minut.
Stalowe przedmioty przezna
czone do chemicznego pole
rowania po odtłuszczeniu 
trawi się przez 1—2 minuty w 
2% roztworze kwasu azotowe
go w alkoholu etylowym. Po 
wytrawieniu i opłukaniu w 
wodzie, trzeba je od razu za
wiesić w kąpieli polerującej. Z 
chwilą zakończenia chemi
cznego polerowania, przed
mioty stalowe trzeba dokładnie 
opłukać w bieżącej wodzie zi
mnej, a następnie w gorącej. 
Po starannym wysuszeniu wy
polerowane powierzchnie na
cieramy cienko pastą wosko
wą, olejem kostnym albo pok
rywamy bezbarwnym lakie
rem caponowym.

Polerowanie miedzi. Proces 
jest szybki, trwa zaledwie 1—2 
minuty. Dobierając odpo
wiedni skład kąpieli można 
również polerować chemicznie 
stopy miedzi, a więc mosiądz, 
brązy i nowe srebro. Obróbka 
przygotowawcza zarówno prze
dmiotów miedzianych, jak i 
wykonanych ze stopów mie
dzi, jest jednakowa. Polega na 
odtłuszczeniu za pomocą ace
tonu albo gorącej wody i deter
gentu, np. płynu Ludwik, a 
potem na lekkim podtrawieniu 
W ciepłym 10% roztworze 
kwasu siarkowego. Polerowa
nie chemiczne miedzi i jej sto
pów przeprowadzamy w na
czyniach szklanych, kamion

kowych lub porcelanowych. 
Uwaga: w czasie pracy wydzie
lają się szkodliwe dla zdrowia 
pary i gazy zawierające tlenki 
azotu. Pamiętajmy o wietrze
niu pomieszczenia.
Oto najbardziej typowe składy 
kąpieli do chemicznego pole
rowania miedzi:
(I) kwas ortofosforowy 
(HjPO4) stęż. — 34 cm3; kwas 
azotowy (HNO3) stęż. — 35 cm3; 
kwas octowy, stęż. — 35 cm3, 
lub (II) kwas ortofosforowy 
(H3PO4) stęż. — 55 cm3; kwas 
octowy, stęż. — 25 cm3; kwas azo
towy (HNO3) stęż. — 20 cm3. 
Temperatura obu kąpieli wy
nosi 60—70°C, czas polero
wania — 1—2 minuty.

Mosiądze, a więc stopy miedzi 
z cynkiem o wiele lepiej pole
rować w roztworze o składzie: 
kwas azotowy (HNO3) stęż. — 
60 cm3; woda do objętości 100 
cm3. Temperatura kąpieli wy
nosi 40°C, czas polerowania
— 3—4 razy po 5 sekund. Po
lerowanie mosiądzu w porów
naniu z polerowaniem miedzi 
jest bardziej kłopotliwe. 
Przedmioty zanurza się na 5 
sekund do wymienionej wyżej 
kąpieli, wyjmuje, natychmiast 
płucze silnym strumieniem 
wody i zanurza ponownie w 
kąpieli polerującej. Czynność 
polerowania i płukania trzeba 
powtórzyć 3—4 razy.
Pozostałe stopy miedzi zawie
rające cynę czy nikiel, a więc 
brąz i nowe srebro, zwane al- 
paką lub argentanem, możemy 
polerować chemicznie w roz
tworze o składzie: kwas orto
fosforowy (H3PO4) stęż. — 10 
cm3; kwas azotowy (HNO3) 
stęż. — 30 cm3; kwas solny 
(HC1) stęż. — 10 cm3; kwas 
octowy, stęż. — 50 cm3. Tem
peratura kąpieli wynosi 
70—80°C, czas polerowania
— 1—2 minuty. Polerowane 
przedmioty trzeba koniecznie 
poruszać.

Polerowanie cynku i kad
mu. Do polerowania tych me

tali stosuje się roztwór: kwas 
octowy, stęż. — 70 cm3; kwas 
azotowy (HNO3) stęż. — 30 
cm3. Temperatura kąpieli wy
nosi 20° C, czas polerowania 
3—4 razy po 5 sekund. Pole
rowany przedmiot zanurza się 
do podanej kąpieli na 5 se
kund, wyjmuje, natychmiast 
opłukuje silnym strumieniem 
wody i znów zanurza w kąpieli 
do polerowania na następne 5 
sekund.

Polerowanie stopów cyn- 
kowo-glinowych (ponad 90% 
cynku).
A. Roztwory zawierające bez
wodnik chromowy i kwas siar
kowy:
(I) bezwodnik kwasu chro
mowego (CrO3) — 100 g; kwas 
siarkowy (H2SO4) stęż. — 
1,67 g; woda — 1 dm3.
lub (II) bezwodnik kwasu 
chromowego (CrO3) — 150 g; 
kwas siarkowy (H2SO4) stęż.
— 3,75 g; woda — 1 dm3.
W obu wypadkach czas pole
rowania wynosi 2—5 sekund, 
a temperatura 20—30°C. 
Podczas polerowania w czasie 
2—5 sekund roztwarza się 
warstewka grubości 1 —10 
mikrometrów metalu.
B. Roztwór zawierający nad
tlenek wodoru: nadtlenek wo
doru 30% (H2O2) - 70 cm3; 
kwas siarkowy (H2SO4) stęż.
— 3 cm3; woda do objętości 
1 dm3.

Czas polerowania wynosi 
15—20 sekund, temperatura 
20—30°C. Jeżeli roztwór za
wiera za dużo kwasu, na po
wierzchni przedmiotu tworzy 
się biały nalot. Jeżeli jest za 
dużo nadtlenku wodoru, pro
ces wybłyszczania następuje 
szybciej, ale roztwór jest bar
dzo nietrwały. Kwas siarkowy 
może być zresztą zastąpiony 
innymi kwasami, na przykład 
solnym, octowym albo mle
kowym. Roztwory musimy 
przechowywać w naczyniach 
szklanych lub kamionkowych. 
W celu uniknięcia zanieczy
szczenia roztworu, wyroby 
przeznaczone do polerowania 
warto wstępnie zanurzyć do 

1% roztworu kwasu siarkowe
go, a następnie wypłukać w 
wodzie.
Roztwór z nadtlenkiem wodo
ru jest tańszy i prostszy w 
eksploatacji niż roztwory z 
bezwodnikiem chromowym. 
Jednak połysk i odporność ko
rozyjna powierzchni polero
wanej jest mniejsza w wypad
ku stosowania roztworów 
bezwodnika chromowego.
Podobne przepisy zdają do
skonale egzamin w wypadku 
czystego cynku i stopów za
wierających co najmniej 90% 
tego metalu. Jeżeli wyroby 
przeznaczone do polerowania 
zawierają więcej glinu, powin
niśmy do podanych roztwo
rów dodać 20—30% kwasu or
tofosforowego.
Stopy o większej zawartości 
glinu, a zwłaszcza stopy Al- 
Ag-Zn (glinu, srebra, cynku), 
Al-Cu (glinu i miedzi) i Al-Zn 
(glinu i cynku), doskonale po
leruje się chemicznie w 70% 
roztworze kwasu ortofosforo
wego. Czas polerowania wy
nosi 1—5 minut, temperatura 
kąpieli 80—100°C.

Polerowanie ołowiu. Ten 
metal daje się dobrze polero
wać chemicznie w roztworze 
zawierającym: kwas octowy, 
stęż. — 80 cm3; nadtlenek wo
doru (H2O2) 30% — 20 cm3. 
Temperatura kąpieli wynosi 
20°C, czas polerowania — 
5—15 sekund.

Polerowanie niklu. Nikiel, 
zarówno lity, jak i jego grube 
powłoki, można polerować w 
roztworach, które zapropono
waliśmy dla czystej miedzi lub 
w kąpieli o poniższym skła
dzie: kwas octowy, stęż. — 50 
cm3; kwas azotowy (HNO3) 
stęż. — 30 cm3; kwas siarkowy 
(H2SO4) stęż. — 10 cm3; kwas 
ortofosforowy (H3PO4) stęż. 
— 10 cm3. Temperatura kąpie
li wynosi 85—95°C, czas pole
rowania 0,5—1,5 minuty. Wy
polerowane przedmioty płucze 
się bardzo dokładnie zimną, a 
następnie gorącą wodą.

Stefan Sękowski
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Najstarszy nagrobek Lubomirskich
Zaskoczeniem dla Czytelni
ków będzie wiadomość, że 
najstarszy nagrobek Lubo
mirskich znajduje się... w 
niewielkiej wiosce Łazany, 
leżącej przy drodze z Wie
liczki do Gdowa, w kaplicy 
grobowej przy północnej 
ścianie nawy kościoła.
Świątynia ta jest pierwszym 
murowanym obiektem sak
ralnym ufundowanym w la
tach 1586—1590 przez Lu
bomirskich. Jest to kościół 
„programowo gotycki z drob
nymi zaledwie szczegółami 
renesansowymi” — piszą 
Tadeusz Chrzanowski i Ma
rian Kornecki w Sztuce Z/em/ 
Krakowskiej (Kraków 1982). 
W pobliżu, od wschodniej 
strony Gdowa, przy drodze 
do Lipnicy Murowanej leży 
gniazdo rodowe Lubomir
skich — mała wieś Lubo
mierz nad rzeką Stradomką. 
Wieś na tyle mała i zapo
mniana, że na próżno byłoby 
szukać w niej zamku czy 
kościoła.
Protoplastą rodu był Piotr, 
właściciel tej wsi. Wnuk Pio
tra, Stanisław Lubomirski, 
stworzył podwaliny pod przy
szłą ogromną fortunę rodo
wą, rozszerzając znacznie 
klucz majętności leżących w 
bliskim sąsiedztwie Wieliczki. 
W chwili śmierci posiadał już 
nie tylko Sławkowice, Gra- 
jów, Zabłocie i Trąbki, ale 
także Sędziejowice i Łazany. 
Jego wnuk, także Stanisław 
(1583—1649), wojewoda kra
kowski i książę cesarstwa 
rzymskiego w latach czter
dziestych XVII w. był posia
daczem 296 wsi i siół, 12 
miast i miasteczek oraz 10 
zamków, w tym wspaniałego 
Wiśnicza.
W kaplicy grobowej w Łaza- 
nach znajduje się nagrobek 
dwóch Lubomirskich, wspo
mnianego już Stanisława 
(zm. po 1578 r.) i jego brata, 
księdza Jakuba. Stanisław 
odniósł sukcesy z tytułu po
sagów, Jakub — w służbie 
kościelnej. Stanisław poznał 
na dworze królewskim i 
wkrótce poślubił dworkę kró
lowej Bony, Włoszkę przybyłą 
z Bari, Laurę Efrem, a gdy w 
pięć lat później zmarła, ożenił 
się powtórnie z Barbarą Gru- 
szowską, z pochodzenia Wę
gierką. Obie panie wnios

ły mu w posagu dość zna
czne sumy pieniężne i za
pewne dzięki temu mógł roz
szerzyć klucz majętności i 1 
zapoczątkować karierę rodu. 
Syn Stanisława, słynny 
Sebastian Lubomirski (ok. 
1549—1613), wyprzedził 
swych przodków i krewnych 
w umiejętności robienia ka
riery. Przede wszystkim w 
1581 r. wydzierżawił żupy 
krakowskie, najbardziej in
tratne przedsiębiorstwo Ko
rony. Przekazy źródłowe 
oceniają okres żupnictwa 
Lubomirskiego (1581 —1592) 
jako wyjątkowo niekorzystny 
dla kopalń soli w Wieliczce i 
w Bochni. Wobec nastawie
nia Sebastiana wyłącznie na 
czerpanie zysków... rosła po
tęga rodu. To właśnie tenże 
pęd do włączania się do krę
gów magnaterii zobligował 
Sebastiana do odnowienia i 
rozbudowy kościoła w Łaza- 
nach oraz ufundowania oj
cu i stryjowi wspólnego na
grobka. Wykonany z wapie
nia pińczowskiego, nawiązu
je do nagrobka zwanego na
grobkiem trzech Janów Tar
nowskich w katedrze w Tar
nowie po jego przekompo- 
nowaniu. Przypomnę tylko, że 
twórcą nagrobka Tarnow
skich był Bartłomiej Berrecci. 
Nieznany z nazwiska rzeź
biarz, pracujący na zlecenie 
Sebastiana Lubomirskiego, 
sięgnął więc do godnego na
śladowania wzoru.
W skład nagrobka wchodzą 
dwie prostokątne płyty z na
turalnej wielkości leżącymi 
postaciami zmarłych, wyko
nanymi w głębokim reliefie. 
Zwieńczenie stanowi kartusz 
herbowy z labrami i dwie 
płyty inskrypcyjne z zacho
wanym fragmentem tekstu o 
zasługach księdza Jakuba. 
Od blisko stu lat zarówno na
grobek, jak i wszystkie inne 
„kamienne ozdoby w koście
le były olejnym pokostem 
grubo powleczone". Informa
cję taką podał już 18 kwietnia 
1893 r. na posiedzeniu Grona 
Konserwatorów Galicji Za
chodniej dr Włodzimierz De- 
metrykiewicz, od 1891 r. rzą
dowy konserwator zabytków 
w Galicji.
W 1992 r. artyści,konserwa
torzy Suiisław Ćwiertnia i 
Wieczysław Stasiak prze
prowadzili konserwację ka

plicy grobowej, w tym na
grobka Stanisława i Jakuba

Lubomirskich oraz pięknych 
drewnianych późnorenesanso- 
wych stali. Z nagrobka usu
nięto wszystkie warstwy 
przemalowań i wtórnych 
uzupełnień cementowych. 
Zapoczątkowało to prace 
przy odnawianiu całego wnę-

1 Kościół w Lazanach od strony 
głównego wejścia
2. Nagrobek Lubomirskich po pra
cach konserwatorskich
(zdjęcia: 1 — Wieczysław Stasiak, 2

— Suiisław Ćwiertnia)

trza kościoła, które zostały 
zakończone w 1993 r. dzięki 
dużemu zaangażowaniu pro
boszcza parafii, ks. Jacka 
Kaznowskiego.

Andrzej Gaczoł
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Zapomniany zamek Akcja cmentarze

Kirkut na Orawie
Położona w Górach Stoło
wych niedaleko Wambierzyc 
mała wieś Ratno Dolne nie 
figuruje na liście sudec
kich atrakcji turystycznych. 
Szkoda, bowiem turystom i 
kuracjuszom tak licznie przy
bywającym w Góry Stołowe 
warto byłoby polecić zor- 

nesansowej rezydencji z 
elementami obronnymi. 17 
października 1645 r. ten 
wspaniały obiekt został zni
szczony przez wojska 
szwedzkie, z wyjątkiem zamku 
górnego. W 1655 r. zamek 
odbudowano, a kolejny właś
ciciel Daniel von Osterberg u

Na stokach Polskiego Wierchu, koło 
Podwilka, wśród drzew i krzewów 
schronił się niewielki kirkut — jedyny 
na polskiej Orawie. Na Orawie Sło
wackiej jest ich kilka, m.in. w Trzcia- 
nie. Kirkut koło Podwilka, o po
wierzchni 13 arów, kształtem swym 

piastował Selig Inlander. Ze wzglę
dów oszczędnościowych gmina nie 
miała synagogi ani prawdziwego ra
bina, a Inlander był tylko przyuczony 
do tej funkcji.
Macewy na cmentarzu zgodnie z tra
dycją skierowane są ku wschodowi,

ganizowanie wycieczki do 
tej wsi.
Historia Ratna Dolnego sięga 
średniowiecza. Wówczas to 
podgrodzie położone nad 
środkową Prosną rozwinęło 
się w wieś. Prawdopodobnie 
w XI w. powstał na skarpie 
gródek (czeski Hradek, a 
obecnie polskie Ratno). Usy
tuowanie wsi na pograniczu 
polsko-czeskim było wciągu 
wieków przyczyną zmienia
jącej się przynależności pań
stwowej. Na początku XIII w. 
do kamiennego stołpu do
budowano kolejne pomie
szczenia. Pierwszymi zna
nymi właścicielami Ratna byli 
członkowie słynnego rodu 
Panowiców, którym za spi
skowanie przeciwko Prze
mysłowi II Ottokarowi, królo
wi Czech, odebrano zamek. 
Kolejni właściciele rozbudo
wywali obiekt. Baltazar von 
Reichenbach, od 1514 r. 
właściciel Ratna, rozpoczął w 
1563 r. budowę okazałej re

W Polsce Ludowej zamek 
przez wiele lat służył jako 
dom wypoczynkowy ZNP, a 
zabudowania gospodarcze 
przejął miejscowy PGR. Od 
dłuższego czasu zamek jest 
zdewastowany i czeka na 
pilny remont. Pomimo zni
szczeń jeszcze dziś imponuje 
swą wielkością i okazałością. 
Doskonale wkomponowany 
w krajobraz, stanowi nieza
przeczalnie jego najpiękniej
szy element. Turystę — mi
łośnika architektury zachwy
ca przede wszystkim surowa 
i monumentalna bryła, w któ
rej budynek mieszkalny 
zwieńczony jest renesanso
wą attyką. Pozostałe budynki 
i otoczenie, mimo postępują
cej dewastacji, zachowały 
resztki dawnej świetności.
Warto byłoby ocalić ten 
wspaniały obiekt od ruiny, a 
Ratno Dolne od zapomnienia.

Izabela Zielińska 
Tomasz Kaczyński 

przypomina wydłużony trapez.
Wiosną 1987 r. dotarli do niego człon
kowie Kręgu Przyjaciół Orawy z Gli
wic. W tym czasie większość macew 
była poprzewracana, niektóre rozbite. 
Według zebranych intormacji aktu 
wandalizmu dopuściła się w 1942 r. 
grupa młodzieży z liceum w Namie- 
stowie i szkoły zawodowej w Trzcia- 
nie. Działo się to tuż po deportacji Ży
dów z Orawy na Słowację, skąd prze
transportowano ich do Oświęcimia. 
Dzieła zniszczenia dokończyli po woj
nie rodzimi barbarzyńcy i... czas.
W ciągu ostatnich pięciu lat członko
wie Kręgu Przyjaciół Orawy zafascy
nowani tajemniczym kirkutem, o któ
rym niewiele mówiły archiwa i doku
menty, starali się za wszelką cenę 
uratować to, co jeszcze pozostało. 
Badania archiwalne przeprowadzone 
przez Antoniego Krzewniaka pozwoli
ły ustalić, że cmentarz założono w 
drugiej połowie XIX w. Najstarszy jest 
nagrobek Jakuba Goldsteina z Jab
łonki z 1868 r. A. Krzewniak sporządził 
też dokumentację fotograficzną około 
60 macew — tyle bowiem udało się 
ich odnaleźć.

Gmina żydowska na polskiej Orawie 
miała siedzibę w Jabłonce i obejmo
wała: Piekielnik, Podwilk, Zubrzycę 
Górną i Dolną, Lipnicę Małą i Wielką. 
Ostatnim przewodniczącym gminy 
przed drugą wojną światową był Eu
geniusz Simpler z Jabłonki. Funkcję 
rabina, kantora i rzeźnika rytualnego

Fragment kirkutu

(fot. Antoni Krzewniak)

w kierunku Ziemi Obiecanej. Wyko
nano je najczęściej z piaskowca, ale 
trafiają się też granitowe, marmuro
we i betonowe. Niektóre zostały zro
bione z dwojakiego rodzaju materiału, 
np. w granit wpuszczono płytę z bia
łego marmuru. Na stelach odczytać 
można sygnatury firm kamieniarskich: 
„Wulkan” i „Groger" z Bielitz, „Wul
kan" z Oświęcimia, S. Friedman z 
Czarnego Dunajca. Inskrypcje są 
wklęsłe (okrągłe i ostro cięte) i wypu
kłe (groszkowane), pisane były w ję
zyku niemieckim, hebrajskim oraz w 
dwóch wypadkach w języku węgier
skim; nie ma napisów w języku pol
skim i słowackim.
Wiosną 1992 r. członkowie Kręgu 
Przyjaciół Orawy uporządkowali kir
kut, ustawili większość przewróco
nych macew, zgrupowali obok siebie 
rozbite fragmenty, odsłonili zamazane 
inskrypcje, przede wszystkim jednak 
wynieśli z terenu cmentarza stosy 
śmieci, sterty połamanych gałęzi i 
przeróżnych rupieci. Chcą ogrodzić 
go drewnianym płotem i wierzą, że 
uda im się uratować kirkut, będący 
ostatnim śladem po kulturze żydow
skiej na Orawie.

Andrzej Pańczyszyn
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Spotkanie z książką

Zabytki Śląska
Trzydzieści pięć lat temu w wydawnictwie Ossolineum ukazała 
się niewielka książeczka prof. Tadeusza Broniewskiego pt. 
Trzebnica. Jej wydanie zainaugurowało popularnonaukową 
serię Śląsk w zabytkach sztuki, przygotowywaną przez wroc
ławski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpra
cy z wydawnictwem Zakładu im. Ossolińskich. W krótkim cza
sie ukazało się kilka kolejnych tomików prezentujących ślą
skie miasta, ale także pojedyncze wybitne i interesujące 
obiekty zabytkowe, jak zamek Grodno w Zagórzu Śląskim czy 
wielkie klasztorne założenia w Krzeszowie i Lubiążu. Ostatni 
tom — Kowary Wojciecha Kapałczyńskiego — jest trzydziestą 
pozycją serii. Podjęty przed laty trud spopularyzowania arty
stycznych dziejów Śląska stał się udziałem czołowych wroc
ławskich historyków sztuki i architektury, do których okazyjnie 
dołączyli również reprezentanci innych ośrodków naukowych. 
Wiele z opublikowanych tomów powstało przy okazji badań 
autorów i niemal na bieżąco uprzystępniało wyniki ich prac. 
Tak było m.in. z Brzegiem pióra M. Zlata, Krzeszowem H. 
Dziurli, Legnickim Polem J. Wrabeca czy Lubiążem K. Kali
nowskiego. Tę godną naśladowania tradycję przedłużyła w 
ostatnich latach A. Mitkowska popularyzując wyniki badań 
nad znakomitym założeniem pielgrzymkowym w podkłodzkich 
Wambierzycach. Nie sposób zapomnieć też o niezmordowa
nej parze krakowskich autorów T. Chrzanowskim i M. Kornec
kim, którzy przy okazji, związanej z przygotowywaniem Katalo
gu Zabytków Sztuki penetracji Śląska Opolskiego, zapuścili 
się d'o Kotliny Kłodzkiej, co zaowocowało tomami o Bardzie i 
szczególnie interesującą książeczką, w której M. Kornecki 
przedstawił wyjątkowe twierdze Srebrnej Góry, strzegące sta
rego szlaku z południa przez Przełęcz Srebrną. Drugą grupę au
torów stanowili regionalni badacze, historycy sztuki i architek
ci, często praktycy zajmujący się zawodowo ochroną zabyt
ków i muzealnictwem. Za ich sprawą czytelnik mógł poznać 
Bolesławiec (J. Bachmiński), Opole (U. Popłonyk), Dzierżo
niów (A. Krzywańska) czy wspomniane Kowary, których autor 
jest od kilku lat wojewódzkim konserwatorem zabytków w Je
leniej Górze.
Sukces, jakim niewątpliwie jest ponad trzydziestoletnia żywot
ność serii Śląsk w zabytkach sztuki, jest wynikiem kompeten
cji i konsekwencji tworzących ją ludzi. Oddawszy co cesarskie 
autorom, z których z żalem tylko część wspomnieć można z 
nazwiska, wymienić tu trzeba zasługi redaktorów serii, profe
sorów: Tadeusza Broniewskiego i Mieczysława Zlata. Ten 
ostatni, po śmierci prof. Broniewskiego, od kilkunastu lat sa
motnie doglądający kolejnych opracowań, jest też autorem 
trzech tomików.
Osobne słowa należą się współpracującemu ze Stowarzysze
niem Historyków Sztuki od samego początku wydawnictwu 
Ossolineum. Przez te wszystkie lata zapewniało ono wysoki 
poziom edytorski serii. Staranna redakcja, czytelne zdjęcia, od 
lat ten sam układ tekstu, format, projekt okładki, aż po takie 
drobiazgi, jak charakterystyczny sposób rysowania schema
tycznych planików miast — pozwalają czytelnikowi łatwo roz
poznać każdy kolejny egzemplarz. Uzupełnione zawsze sta
rannie zebraną podstawową bibliografią, spisem zamieszczo
nych ilustracji, a od pewnego czasu także indeksem osób i 
miejscowości, stanowią niezastąpione źródło rzeczowej i na
prawdę kompetentnej wiedzy o przedstawianej miejscowości.

Krzysztof Myśliński

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: Księgarnia „Glob-Tour” ul. Buczka 32

Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła li 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 Staszowskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

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

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

Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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Herb Mordów

Mordy — to niewielkie, senne mia
steczko na południowym Podlasiu, 
Wśród innych wyróżnia się swą dziw
ną nazwą tłumaczoną na dwa sposo
by, Pierwszy — to legenda chętnie 
powtarzana przez autorów przewod
ników turystycznych, która mówi o 
bitwie między Jadźwingami a Bole
sławem Wstydliwym stoczonej w pobli
żu osady „Biały Kamień", Bitwa była 
tak krwawa, że osadzie nadano na
zwę „Mordy". Bardziej przekonywają
co tłumaczy pochodzenie nazwy mia
steczka ks. Grzegorz Sosna, wywo
dząc ją od staroruskiego słowa 
„mord", co oznacza „staw". Krajobraz 
okolic Mordów, pełen stawów i bagien 
zdaje się potwierdzać tę hipotezę. Jak 
by jednak nie było, Mordy mogą się 
pochwalić bardzo starą metryką.
Jeszcze rok temu u wlotu drogi sied
leckiej do Mordów stała tablica wita
jąca podróżnych herbem przedsta
wiającym złotą kielnię i młot na czer
wonej tarczy. Herb ten został wzięty z 
Księgi Heraldii Królestwa Polskiego 
sporządzonej przez carskich urzędni
ków w latach czterdziestych XIX w. 
Należałoby więc odszukać prawdziwy 
herb Mordów, Niestety, nie ma śladu 
używania przez miasto jakiegokolwiek 
herbu. Mordy były miastem prywat
nym, mocno uzależnionym od właści
cieli i w takim wypadku powinny przy
jąć herb założycieli lub tych później
szych właścicieli, którzy najbardziej 
przyczynili się do rozwoju miasta.
Pierwszymi znanymi właścicielami 
Mordów byli Koszyccy herbu Śwień- 
czyc. Herb ten przedstawia podwójny 
krzyż srebrny na złotej tarczy. Jan Ko
szycki ufundował tu w 1408 r. kościół 

Św. Michała, uposażył go gruntami i 
dziesięciną z dwóch wsi. Musiały być 
więc wówczas Mordy znaczną osadą, 
skoro erygowano tu parafię — niemal 
pierwszą między Liwcem i Bugiem.
W 1434 r. w wyniku koligacji Mordy 
stały się własnością Korczewskich 
herbu Korczak. Herb ten przedstawia 
trzy białe wręby różnej długości w po
lu czerwonym. Właśnie Stanisław 
Korczewski, zięć Jana Koszyckiego, 
w 1488 r. uzyskał dla Mordów od Ka
zimierza Jagiellończyka prawa miej
skie. Byl to bardzo ważny fakt w histo
rii miasta. Prawdopodobnie Mordy 
otrzymały wtedy herb, nic jednak o 
nim nie wiadomo. Następnie na pe
wien czas klucz mordzki przeszedł w 
ręce Hlebowiczów herbu Leliwa. Herb 
ten przedstawia niepełny księżyc w 
nowiu obrócony do góry nogami, w 
jego środku znajduje się gwiazda 
sześcioramienna — złota w polu błę
kitnym. W 1528 r. Elżbieta z Hlebowi
czów primo voto Janowa Sapieżyna, 
secundo voto Grzegorzowa Ościkie- 
wiczowa, sprzedała dobra mordzkie 
królowi Zygmuntowi I z zastrzeżeniem 
dożywotniej dzierżawy,
W 1546 r. dobra przeszły w ręce 
Zygmunta Augusta, który nadał je w 
1552 r. Mikołajowi „Czarnemu” Ra
dziwiłłowi herbu Trąby. Herb ten ma 
na srebrnej tarczy trzy czarne trąby 
myśliwskie, każda oprawna w cztery 
złote strefy ze złotym sznurem. Ra
dziwiłł wypędził z Mordów plebana 
zastępując go kaznodzieją prote
stanckim, W 1571 r. Mikołaj Krzysztof 
Radziwiłł, syn Mikołaja „Czarnego” 
zamienił z Pawłem Ciecierskim Mordy 
na Świerzno. W ten sposób miasto 
przeszło w ręce starego, małopol
skiego rodu Ciecierskich, pieczętują
cego się herbem Rawicz. Przedstawia 
on pannę z rozpuszczonymi włosami, 
w koronie, z rękami podniesionymi,

Obecny herb Mordów

siedzącą na czarnym niedźwiedziu 
idącym w lewą stronę tarczy na polu 
złotym. Mordy miały wtedy około 700 
mieszkańców.

Po Pawle Ciecierskim, chorążym dro- 
hickim i mielnickim, Mordy dziedziczy
li jego synowie Bożywoj i Zbożny. 
Ciecierscy, zakładając tu swoje 
gniazdo, starali się podnieść stan 
miasta, a na miejscu starego dworu 
wznieśli zamek obronny. W latach 
1680—1717 rezydowali tu Godlews
cy herbu Gozdawa. Z kolei ten herb 
ma na czerwonej tarczy dwie białe li
lie złączone korzeniami i przepasane 
złotym pasem. Właśnie Godlewscy 
rozpoczęli budowę obecnego kościo
ła i zgodnie z testamentem Jana God
lewskiego, budowę dokończył jego 
siostrzeniec Baltazar Ciecierski. On 
też po 1717 r. przebudował zamek 
obronny na barokowy pałac z orygi
nalną bramą wjazdową na osi (zob. 

s. 31). W 1803 r. Ciecierscy zamienili 
Mordy na Ciechanowiec z pruskim 
radcą Fryderykiem Kiihlenem, Ten 
jednak w 1821 r. sprzedał zaniedbane 
miasto Bankowi Głównemu Berliń
skiemu. W 1827 r. Mordy miały 166 
domów z 1145 mieszkańcami. W la
tach 1828—1830 należały do króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma II, któ
ry podarował je swojej córce, mał
żonce cesarza Mikołaja I. Wkrótce 
jednak zostały wykupione przez Bank 
Rządu Królestwa Polskiego. W1837 r. 
zaniedbaną mieścinę kupił Jan Zem- 
brzuski herbu Doliwa. Herb ten mo
żna oglądać dziś na frontonie pałacu, 
a przedstawia on trzy czerwone róże 
na białym pasie leżącym na ukos nie
bieskiej tarczy, Zembrzuscy podnieśli 
z ruiny zniszczone wojnami miasto, 
uporządkowali i rozbudowali majątek. 
Zbudowali garbarnię, gorzelnię, 
spichlerz i dwie karczmy. W 1862 r. w 
172 drewnianych domach żyło 2000 
mieszkańców, w tym 1370 Żydów. W 
1867 r. władze carskie odebrały Mor
dom prawa miejskie, które przywró
cono w 1919 r. Ostatnimi właścicie
lami majątku w latach 1912—1945 
byli Przewłoccy, lecz nie odegrali oni 
większej roli w rozwoju miasta.
Wiele z polskich miast używa herbów 
ich założycieli lub właścicieli. Idąc 
tym tropem za herb Mordów należa
łoby uznać herb Koszyckich lub Kor
czewskich albo Ciecierskich, jako 
najbardziej zasłużonych dla miasta.
Po konsultacjach z Biurem Heraldyki 
Koronnej „Clenodium" w Siedlcach i 
Polskim Towarzystwem Heraldy
cznym wiosną 1992 r. Rada Miejska 
uchwaliła herb miasta, którym został 
należący do Ciecierskich herb Ra
wicz.

Artur Soszyński

Pokwitowanie dla poczty
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| słownie ~

| WPŁACAJĄCY
| imię
| nazwisko
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na rachunek

I AMOS Warszawa
ul. Szenwalda 1

I PKO VIII O/W-wa
I 1586-77578-136
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podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
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AMOS Warszawa
ul. Szenwalda 1
PKO VIII O/W-wa
1586-77578-136
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Spotkanie z książką

Muzea — szkole
Pod takim tytułem Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
wydał bardzo cenny informator dla nauczycieli, którego 
autorki — Beata Pawłowska-Wilde i Maria Sołtysiak — 
zebrały oferty muzeów dla młodzieży szkolnej. Okazuje 
się, że większość naszych muzeów jest znakomicie 
przygotowana do prowadzenia muzealnych lekcji o róż
nej, podanej w książce tematyce. Dla przykładu: Mu
zeum Rzemiosła Tkackiego w Turku oprócz wystaw ofe
ruje m.in. naukę, jak należy zbierać, przechowywać i 
dokumentować przedmioty muzealne oraz na czym po
lega praca w muzeum, a także uczy spraw lokalnych, 
np. o okresie międzywojennym i okupacji w Turku; mu
zeum to prowadzi także z dziećmi zajęcia tkackie. 
Wszystko to skrupulatnie przekazują nam autorki książ
ki, podając również adresy muzeów, dni i godziny ot
warcia, krótki opis budynków muzealnych, zazwyczaj 
będących obiektami zabytkowymi. Ten bardzo potrzeb
ny informator winien być zakupiony i przekazany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej każdej polskiej szkole. 
Tymczasem jest do nabycia w Ośrodku Dokumentacji 
Zabytków, Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p„ pok. 18, 
tel. 27-00-38. (as)

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 za
mówienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 
Firma AMOS, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny:

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

10 000 000 zł 
5 000 000 zł 

- 2 500 000 zł
1 250 000 zł 

(okładka s. IV) 
12 000 000 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy
mieszczącej się w profilu pisma — 25 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka 
ceny o 50%

II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo
— 1 słowo w ramce

4000 zł
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

I

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  

za okres  19
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Przysypany śniegiem drewniany kościół Św. Michała Archanioła w Mochnaczce Niżnej w 
województwie nowosądeckim. Jest to wieś (około 500 mieszkańców) położona na pogra
niczu Beskidów Sądeckiego i Niskiego, w dolinie potoku Mochnaczka, podobnie jak wieś 
Mochnaczka Wyżna (430 mieszkańców). Niegdyś były to wsie łemkowskie, w obu stoją 
dawne drewniane cerkwie, obecnie kościoły katolickie. Cerkiew w Mochnaczce Niżnej 
zbudowana została w XVIII w., przebudowana w 1846 r., kiedy do pierwotnej nawy dobu
dowana została szersza część, a całość przykryto widocznym dachem namiotowym 
zwieńczonym kopułką. Zabytek ten był odnawiany w 1923 i 1964 r. We wnętrzu znajduje 
się ikonostas o charakterze z końca XVIII w. oraz polichromie na ścianach wykonane w 
XIX w.



Siady bursztynowego szlaku

1. Rzymskie naczynia: dzban i patera z brązu oraz 
puchary ze srebra odkryte w grobie „książęcym” z 
I w. n.e. w Łęgu Piekarskim koło Konina
2. Rzymski puchar szklany z II w. n.e. z Oblina koło 
Siedlec
3.4. Naszyjniki: z paciorków szklanych zakończony 
wisiorem bursztynowym z III w. n.e. znaleziony w 
Grodzisku Mazowieckim (3) oraz z paciorków fajan
sowych, szklanych i bursztynowych (4)
5. Wielki skarb bursztynu z V w. n.e. odkryty został 
w Basoni w woj. lubelskim; z wielu znalezionych pa
ciorków bursztynowych można ułożyć takie na
szyjniki

(ze zb. PM A w Warszawie; zdjęcia: Andrzej Ring)


