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KOMENTARZ

Od redakcji
Wiele dotychczas pisaliśmy o kopalni so
li w Wieliczce i jej problemach. Jakby w 
cieniu Wieliczki pozostawała kopalnia 
soli w Bochni, także mająca długą histo
rię i konserwatorskie problemy. Zaleg
łość w stosunku do Bochni nadrabiamy w 
tym numerze z nawiązką, publikując du
ży artykuł (s. 2) i pokazując kopalnię bo
cheńską na licznych zdjęciach (s. 2 oraz 
okładka I i IV). W numerze śledzimy 
również dzieje reklamy (zob. „Komen
tarz” obok i s. 25), „fabryki piwa” w 
Krakowie (s. 28), Radziwiłłowskiej nek
ropolii w Nieświeżu (s. 15) oraz war
szawskich gmachów bankowych (s. 8). 
Warto też spojrzeć na s. 44, gdzie infor
mujemy o ministerialnym „konkursie z 
tradycją”, w którym czołowe lokaty zaję
ły m.in. poznańskie banki za przeprowa
dzone z pietyzmem remonty swoich sta
rych, tradycyjnych siedzib. Trzy artyku
ły odnoszą się do badań archeologi
cznych — od żyjącego w XIX w. „staro- 
żytnika” Tymoteusza Łuniewskiego (s. 
12) przez odkrycia w Rudach Wielkich — 
siedzibie cystersów (s. 32) do znalezisk 
lir w naszym kraju (s. 42). W dziale „Do
bra utracone” (s. 19) przypominamy 
wydarzenia z 1973 r., kiedy w Kaliszu 
spłonął (?) obraz Pietera Rubensa.
Niektórzy Czytelnicy zwracają nam 
uwagę na rosnącą cenę „Spotkań z Za
bytkami”. Niestety, jest to prawda, ale 
wzrastają ceny nie tylko czasopism. Na 
dobrą sprawę cena jednego egzemplarza 
„Spotkań z Zabytkami” powinna już 
przekroczyć 25 tysięcy zł! Z drugiej 
strony bardzo wielu Czytelników czuje 
się tak związana z naszym pismem, że 
podwyżek po prostu nie dostrzega (zob. 
np. list p. A. Zubilewicz na s. 48).
Od następnego numeru zapowiadamy 
kolejną serię zagadek. Tym razem jed
nak — ze względu na ustanowienie przez 
Fundację PRO AUXILIO także drugich 
nagród — zagadki będą znacznie trud
niejsze! W przyszłym numerze także ar
tykuły m.in. związane z „ożywieniem” obiek
tów zabytkowych i dziejami grabieży na
szych dóbr kultury.

Reklama, która kilka lat temu zaczęła opanowy
wać nasz kraj, bywa agresywna, bezczelna, wyra
chowana, wulgarna, sentymentalna i oczywiście in
teresowna. Reklama może być dziełem sztuki, for
malnie bywa sztuką perfekcyjną, jednocześnie jest 
ostentacyjnie powierzchowna i odwołuje się do naj
prostszych skojarzeń. Ten kierunek rozwoju rekla
my krystalizował się już w okresie międzywojennym, 
choć wtedy jeszcze cechowało ją po prostu naiwne 
zachwalanie, jak to dziś określamy.

Jak by jednak nie było, w wypadku ulic i placów 
naszych miast pojawił się nowy — obok np. ich nazw 
czy plakatów — element informacyjny. Ponad sto 
lat minęło, gdy na szczycie wieży Eiffla w 1880 r. 
umieszczono olbrzymią reklamę citroena, a więc zu
pełnie nie związaną z charakterem budowli. Dziś 
jest to zjawisko powszechne, przez co walory archi
tektoniczne miast są stale pomniejszane. Szczególnie 
dotyczy to dawnej architektury, która nie była pro
jektowana dla tego rodzaju szaty informacyjnej. Z 
kolei reklama nie liczy się z żadną architekturą, obra
stając budowle ze wszystkich stron, wyrastając z da
chów, portali, okiennych obramień, oplatając także 
tzw. małą architekturę, np. stare latarnie. Ta sa
mowola szaty informacyjnej miasta tylko wyjątko
wo trafia na ograniczenia — obyczajowe, co dotyczy 
np. budowli sakralnych lub rzadziej prawne w for
mie przepisów regulujących szatę informacyjną po
szczególnych ulic czy kwartałów.

Chociaż reklama nie ma ustalonego modus vivendi 
z architekturą, to bezdyskusyjne jest ożywienie 
przez nią miejskiego krajobrazu. Przypomnijmy so
bie ul. Marszałkowską w Warszawie np. na począt
ku lat osiemdziesiątych z siermiężnymi społemow
skimi neonami i porównajmy ją Z ulicą dzisiejszą. 
Nie ma więc mowy o zaniechaniu reklam, lecz musi 
być mowa o ich stosowaniu w sposób racjonalny w 
połączeniu ze starą architekturą. Chodzi tu m. in. o 
wkomponowanie reklam w architektoniczne podziały 
fasad czy w ogóle w ramy plastyczne. Na tym polu 
mamy wiele do zrobienia. Większość naszych reklam 
jest technicznie prymitywna, opiera się na kalkoma
nii czy maczanym w farbie pędzlu, co świadczy za
zwyczaj o krótkotrwałości tak reklam, jak i rekla
mujących się w ten sposób firm.

Sposoby na współżycie reklamy z dawną architek
turą zostały opracowane w krajach zachodnioeuro
pejskich (choć nie wszędzie jest to przestrzegane i 
stosowane). W naszych miastach i miasteczkach 
brakuje odpowiedniego koordynatora i jednocześnie 
doradcy znającego zabytkową architekturę, czają
cego jej estetykę i potrafiącego nie dopuścić do zagłu
szania przez reklamy jej głównych wartości.

A więc niech „ ociec pierze w Pollenie 2000 ”, ale 
niekoniecznie przysłaniając przy okazji secesyjny 
witraż kamienicy z początku naszego wieku! .
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Jan Flasza

Bochnia
— starsza 

od Wieliczki

„Bez Bochni i Wieliczki nie warta Polska 
łojowej świczki”. W tej staropolskiej 

sentencji wyrażającej gospodarcze 
znaczenie Zup Krakowskich przejawia się 

zarazem ścisły związek obu kopalni. 
Natura i historia wyrównały też proporcje 

w znaczeniu obydwu miast, choć dziś 
Bochnia pozostaje w cieniu Wieliczki, 
zaliczonej do światowego dziedzictwa 

kultury.

S
ól kamienną odkryto w Bochni blisko pół 
wieku wcześniej niż w Wieliczce, również 
wcześniej otrzymała prawa miejskie. Do 
niej należy odnieść legendarny wątek o 
pierścieniu księżnej Kingi, odnalezionym w pier
wszej bryle bocheńskiej soli. Wieliczka zaś jako 

„Magnum Sal”, z uwagi na zdecydowanie korzyst
niejszą budowę złoża i większą jego zasobność, stała 
się od początku XVI w. wyraźnie przodującym oś
rodkiem. Jeśli bowiem dotąd udział obu kopalń w 
produkcji soli był mniej więcej jednakowy, to już w 
następnych dziesięcioleciach proporcje układały się 
wyraźnie na korzyść Wieliczki. Dalsze, niekorzystne 
dla Bochni zjawiska wystąpiły w połowie XVII w., 
kiedy wskutek zaniedbania prac zabezpieczających i 
odwadniających, a także rabunkowej gospodarki ad
ministratorów, tutejsza żupa znalazła się w kryzysie. 
Warto przypomnieć, że nim jednak do tego doszło, to 
właśnie Bochnia zaliczana była do najstarszych oś
rodków górniczych w Europie. Sól warzoną uzyski
wano tu już w środkowym neolicie. Na sól kruszcową 
natrafiono w połowie XVIII w., być może przy pog
łębianiu którejś ze studni solankowych, bo złoże sol
ne na terenie niewielkiej kotliny bocheńskiej zalegało 
na głębokości zaledwie kilkunastu metrów. Było jed
nak bardzo trudne do eksploatacji, m.in. ze względu 
na brak umiejętności górniczych i występowanie ku- 
rzawek, czyli warstw mokrych piasków, bezlitośnie 
niszczących obudowę każdej studni. „Naprawy soli”, 
czyli być może jakiejś bliżej nieokreślonej próby bicia 
szybu podjęli się cystersi z Wąchocka, dysponujący 
wówczas pewną wiedzą górniczą. Wiele jednak wska
zuje, że nie była ona wystarczająca, aby prowadzić 
normalną eksploatację. Prawdopodobnie dokonali 
tego dopiero osadnicy ze Śląska — specjaliści od 
górnictwa oraz posiadacze kapitałów niezbędnych do 
rozwinięcia wydobycia.
Odkrycie soli w Bochni było ogromnym wydarze
niem, nie tylko w dzielnicy księcia Bolesława Wstyd
liwego, lecz w ogóle na ziemiach polskich. W Roczni
ku kapitulnym krakowskim pod datą „1251” znalazła 
się lakoniczna, ale przecież wielce wymowna 
wzmianka: „Sal durum in Bochnia est repertum, quod 
nunquam ante fuit”. Aby właściwie ocenić wagę od
krycia, pamiętać musimy o szczególnym znaczeniu so
li w średniowieczu, gdy zużywano jej blisko 2,5 raza 
więcej niż obecnie. Pierwsze szyby bocheńskie — 
„Gazaris” — „Wieżny” (gaza w jęz. łacińskim — 
szopa, wieża warzelnicza, warzelnia) i „Sutoris” 
(„Szewczy”) zostały wybite w połowie XIII w., a 
czystą sól pokładową wydobyto z nich na głębokości 
50—60 m. Były inwestycjami udanymi, gdyż natra
fiono na stosunkowo zasobne złoże, które porównać 
możemy do wąskiej płyty stromo lub pod kątem 
30—40° zapadającej się w głąb ziemi, a więc stwarza
jące duże ryzyko ominięcia przez szyb.
Odkrycie soli sprawiło, że książę Bolesław przed 
1278 r. doprowadził do wywłaszczenia wszystkich te
renów solonośnych i przejął całkowitą kontrolę nad 
Żupą. Aby zapewnić niezbędne dla niej zaplecze 
gospodarcze, nadał Bochni w 1253 r. akt lokacyjny. 
Zasadźcami miasta na prawie magdeburskim uczynił
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1. Litografia Carla Berndta przedsta
wia panoramę Bochni w 1838 r.
2. Najstarszy plan kopalni J.G. Geb- 
harda z 1746 r.
3. 4. Budynki nadszybia szybu „Suto- 
ris” przed 1900 r. (3) i w okresie mię
dzywojennym (4)
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5. KonTOTa^OKieraTUwa^Bw 
podłużni „August” na po
ziomie 212 m
6. 7. Kaplica Bł. Kingi (6) i 
wykuta w soli ambona (7)



czątku XX w. J ł ’ || Ił
9. Polichromia z 1769 r. w kościele Św. Mikołaja przed
stawia legendę odkrycia soli w Bochni (m.in. urządzenie 
wyciągowe z XVIII w.)

(zdjęcia: 5—9 — Bogdan Mrówka)



tych, którzy położyli największe zasługi w urucho
mieniu kopalni.
Pierwszy okres eksploatacji złoża, z uwagi na jego 
specyficzną charakterystykę, przebiegał w sposób 
żywiołowy i polegał na gorączkowym drążeniu coraz 
to nowych szybów. Poszukiwania prowadzono za
sadniczo w kierunku równoleżnikowym — zarówno 
na zachód (szyby: „Kożuszka”, „Herman”, „Wiel
ki”, „Krakowski”, „Wojewodzia Góra”, „Targ”, 
„Regis”, „Finder”, „Bochner”, „Boner” i „Sera
fin”), jak i na wschód (szyby: „Floris” — „Floren
cja” i „Durszlag”).
Wspomniane trudności sprawiły, że koszt soli bo
cheńskiej był blisko o połowę wyższy niż w Wielicz
ce. Wysokie były także społeczne koszty wydobycia 
— wzrastała liczba okaleczonych, niezdolnych do 
pracy górników, dla których w 1357 r. Kazimierz 
Wielki założył przytułek-szpital, jeden z pierwszych 
tego rodzaju zakładów na ziemiach polskich.
Koniec XV w. przyniósł widoczny postęp w technice 
górniczej i zakończył ekstensywny sposób eksploata
cji. Dotyczył przede wszystkim usprawnienia trans
portu poziomego i pionowego, który w wypadku po
zyskiwania regularnych, ważących 300—400 kg bał
wanów solnych, miał decydujące znaczenie w głębo
kiej kopalni bocheńskiej. Pierwotne kołowroty (hasp- 
le) zastąpiono w XIV w. kołami (rotami), głównie 
dreptakowymi, które z kolei wyparły kieraty tzw. 
polskie, a w XVIII w. saskie. Od przełomu XV i 
XVI w. do prac transportowych wykorzystywano w 
kopalni konie.
Dzięki stosowaniu wzmocnionej obudowy, a także 
rozbudowanego systemu szybików i upadni, docie
rano do coraz głębszych pokładów — w XVI w. 
osiągnięto fantastyczną głębokość 300 m. Dotychcza
sowe szyby, które w istocie były odrębnymi kopal
niami, połączono dzięki podłużniom. Na szczególną 
uwagę, choć w znacznie późniejszym okresie, zasłu
guje pod tym względem działalność inż. Jana Borla- 
cha, który w czasach saskich połączył „krańcowe” 
szyby „Campi” i „Gazaris” podłużnią „August” na 
głębokości 212 m.
Rozwój kopalni, któremu prawne ramy wytyczył 
Kazimierz Wielki, kodyfikując dotychczasowe normy 
zwyczajowe w ordynacji żupnej 1368 r., powodował 
znaczne zróżnicowanie zawodowe górników. Obok 
kopaczy pojawili się kruszący, ładujący okruchy do 
beczek. Przy urządzeniach wyciągowych pracowali 
ocięgacze i tragarze. Ważną rolę odgrywali cieśle — 
górni i dolni, pracujący pod ziemią.
Zupa przynosiła ogromne dochody nie tylko panują
cym. Znaczne korzyści, głównie dzięki wyjątkowo 
szczodrym przywilejom książęcym i królewskim, 
czerpali mieszczanie bocheńscy — kupcy i rzemieśl
nicy. Pierwsi wykorzystywali z powodzeniem świet
ne położenie Bochni na szlaku z Zachodu na Wschód 
i na Węgry oraz możliwość szerokiego handlu solą, a 
także spławiania jej Wisłą na Mazowsze, Kujawy i 
Pomorze. Drudzy wytwarzali produkty, niezbędne 
do wydobywania cennego kruszcu, rozwijając rze
miosła, m.in. powroźnicze, bednarskie, kowalskie. 
Pomyślność materialna rozbudzała potrzeby wyższe
go rzędu, a Bochnia stała się ważnym ośrodkiem tran

zytowym w międzynarodowej wymianie handlowej. 
Kopalnia przyciągała też uwagę podróżników, prag
nących obejrzeć ów „klejnot Sarmacji”. Zarówno 
cudzoziemcy, jak i Polacy przybywający do stołe
cznego Krakowa uważali, że oprócz polowania na 
grubego zwierza w ostępach kniei niepołomickiej 
równie silnych wrażeń może dostarczyć ryzykowny 
zjazd do „strasznych głębi” bocheńskich. „I niełatwo 
będzie podziwiał — pisał w pierwszej połowie XVI w. 
wiedeński humanista Joachim Wadian (von Watt) — 
czy to słynne Carrae Arabów, w pobłiżu których, jak 
podaje Pliniusz, wznosi się budowle z bloków solnych 
spojonych wodą, czy też górę Oromenos w Indiach, 
skąd odłupuje się bloki soli jak w kamieniołomach, ten, 
kto widział sarmacką Wieliczkę lub Bochnię. (...) Ja 
przynajmniej choć nierzadko lękałem się, będąc w nie
małych niebezpieczeństwach na lądzie i morzu, nigdy 
więcej i w sposób bardziej oczywisty nie myśłałem o 
śmierci niż wtedy, gdy wiedziony pragnieniem pozna
nia bogactw natury, zstąpiłem do owej bocheńskiej 
otchłani”. Inny podróżnik, Jodok Willich z Reszla in
teresował się z kolei leczniczymi właściwościami soli 
bocheńskiej.
Od połowy XVI w. zasadnicze znaczenie dla eksp
loatacji złoża miał (do dziś czynny) szyb „Campi”, 
zgłębiony przez wybitnego mierniczego Jana Fajgla 
na wzgórzu poza miastem. Odtąd nie udało się już 
zrealizować w Bochni udanego szybu. W początkach 
administracji austriackiej po pierwszym rozbiorze 
sądzono nawet, że złoże bocheńskie już się wyczerpa
ło, ale wkrótce podjęto eksploatację, która w zasadzie 
trwa do dziś.
Aż do XIX w. nie zmienił się sposób pozyskiwania 
soli, np. dopiero w 1772 r. użyto materiałów wybu
chowych. Znaczne przyspieszenie techniczne nastą
piło dopiero w połowie ubiegłego wieku. W 1854 r. 
zastąpiono liny konopne stalowymi, w latach sześć
dziesiątych wprowadzono żelazne szyny i wagoniki, 
ciągnięte przez konie. W 1874 r. w szybie „Sutoris”, 
a w 1883 r. w szybie „Campi” zainstalowano parowe 
maszyny wyciągowe i w krajobrazie miasta pojawiły 
się stalowe konstrukcje wież szybowych.
Pewien postęp w unowocześnieniu kopalni, mimo 
groźby jej likwidacji w 1930 r., odnotowano w okre
sie II Rzeczypospolitej. W 1923 r. zbudowano przy 
szybie „Campi” młyn solny, ułożono także tor kole
jowy z dworca do tego szybu. Obecnie znajdują się w 
Bochni trzy szyby solne: główny „Campi”, „Sutoris” 
i wentylacyjny „Trinitatis”.
Spójrzmy teraz na zabytki związane z bocheńską solą 
i możliwości ich turystycznego poznania. Zaskakują
co długą żywotność ma wspomniany już szyb „Suto
ris” z XIII w., obecnie remontowany i przeznaczony 
do zjazdu pacjentów przyszłego zakładu przyrodole
czniczego (sanatorium). Kopalnia jako zakład produk
cyjny znajduje się w stadium likwidacji, jednocześnie 
prowadzone są prace remontowo-zabezpieczające, 
które umożliwią pełnienie nowych funkcji. Gdyby tak 
się stało, byłaby znów — podobnie jak przed wieka
mi — czynnikiem wywierającym decydujący wpływ 
na rozwój i oblicze Bochni. Niemal całkowicie przy
gotowana jest już do celów leczniczych największa w 

6



Europie podziemna komora „Ważyn”; wzniesiono 
też budynek przyszłego sanatorium.
Niewątpliwą atrakcją planowanej trasy turystycznej, 
która prowadzić będzie po przepięknych zabytko
wych wyrobiskach podłużnią „August” (głębokość 
212 m) między szybami „Campi” i „Sutoris” („No
we Góry”), jest kaplica Bł. Kingi — patronki górni
ków solnych.
Jest to obiekt rzadkiej urody, o wspaniałej, naturalnej 
architekturze sklepienia i ścian skalnego ciosu, pełen 
ciekawych okazów soli, stanowiącej szczególnie eksp
resyjne tworzywo artystyczne. Odnajdziemy tam 
warstwy geologiczne o fantastycznych, tajemniczych 
kształtach, efektowne wstęgi anhydrytu, przetykane 
warstewkami białej i szarej soli, tworzące niezwykłe 
ornamenty, które jeden z badaczy kaplicy nazwał 
„porywającym poematem nieokiełznanej natury”.
Kaplica wykuta w caliźnie solnej, założona jest na 
planie nieregularnego prostokąta o wymiarach 
21 x 31 m. Powstała wskutek naturalnego powiększa
nia niewielkiej kapliczki Świętych Aniołów Stróżów 
z 1747 r. w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Jej najstar
szym i najpiękniejszym fragmentem jest prezbite
rium z drewnianym ołtarzem głównym i obrazem T. 
Krasińskiego z 1861 r. przedstawiającym legendę o 
pierścieniu Kingi. Na uwagę zasługują wykonane z 
soli: ambona, portal do zakrystii, pełnoplastyczne 
rzeźby św. Jana Nepomucena, bł. Kingi, św. Wojcie
cha, św. Tomasza z Akwinu i kawerna z szopką betle
jemską. Interesującą pamiątką jest epitafium upa
miętniające śmierć dwunastu górników w tragicznym 
pożarze kopalni w grudniu 1875 r.
Znakomitym zabytkiem kultury materialnej jest tak
że komora kieratowa ze zrekonstruowanym urządze
niem wyciągowym, w której zgromadzono dawne 
urządzenia i narzędzia górnicze. Niestety, nie za
chowało się ich wiele. Zupełnie brak zabytków kultu
ry materialnej dających pojęcie o średniowiecznej 
technice wydobywczej. Ocalały zaledwie fragmenty 
lin konopnych i z łyka lipowego oraz kaganki z 
XVIII—XX w. służące do rozświetlania mrocznych 
wnętrz kopalni, które znajdują się także w zbiorach 
muzeum bocheńskiego. Tu także reprezentowana 
jest kartografia starych wyrobisk z ogromnym przek
rojem Fleckhamera. Niekiedy tylko dzięki mapom i 
planom, a także znakomitym archiwaliom możliwa 
jest rekonstrukcja przebiegu i położenia starych wy
robisk, które wskutek działania górotworu uległy lub 
ulegną całkowitemu zacieśnieniu. Los taki spotkał 
już niestety wiele niepowtarzalnych, efektownych 
komór w tzw. Starych Górach z niezwykłymi okaza
mi soli (stalaktyty, okazy krystaliczne, itp). Obecnie 
zagrożona jest np. niewielka kaplica Pasionis przy 
Schodach Regis z polichromią z XVIII w.
Wspomniana podłużnia „August”, kaplica Bł. Kingi 
i inne zabytkowe wyrobiska planowanej trasy zosta
ły w ciągu ostatnich kilkunastu lat starannie przygo
towane na przyjęcie turystów. Szczęśliwie też w 1981 r. 
obiekty te wpisano do rejestru zabytków.
Kopalnia soli od stuleci kształtowała charakter miasta 
pod względem jego gospodarczego, społecznego i 
przestrzennego rozwoju. Jej obiekty wyróżniały kraj
obraz miejski Bochni spośród innych miast. Kiedyś 

były to drewniane rotundy budynków nadszybi, do
stosowane kształtem do urządzeń wyciągowych. W 
krajobrazie wyróżniały się przede wszystkim budyn
ki Zupy, a wśród nich zamek podżupków bocheń
skich z XIII w., potem wielokrotnie przebudowywa
ny, w drugiej połowie XIX w. częściowo rozebrany 
(baszty, mury z przyporami) i przekształcony w ty
pową, czynszową kamienicę.
Głównym terenem kopalni był plac żupny na osi 
zamku, wokół którego wznoszono budynki adminis
tracyjne, gospodarcze (magazyny, stajnie) i miesz
kalne dla górników. Do dziś zachował się budynek 
Zarządu Salinarnego oraz inne, mniejsze obiekty; na 
obszarze placu żupnego założono pod koniec XIX w. 
park — Planty Salinarne. Na terenie miasta znajduje 
się wiele domów wzniesionych dla urzędników Żupy; 
na początku XX w. zbudowano też na wschodnim 
krańcu Bochni kolonię domów górniczych.
Spośród budynków Żupy na bliższą uwagę zasługuje 
zespół budynków nadszybia „Sutoris”, wzniesiony w 
1906 r. według projektu F. Lieblinga. Pełny obraz 
kopalni jako zakładu produkcyjnego daje zespół bu
dynków wzniesionych po wielkim pożarze w 1930 r. 
nadszybia „Campi”, z niezwykłą, pochodzącą z 1906 r. 
i wciąż znakomicie działającą parową maszyną wy
ciągową.
Salinarna przeszłość i charakter Bochni odbijają się 
w nazewnictwie jej ulic, na które przeniesiono imiona 
starych szybów — „Campi”, „Floris”, „Gazaris”, 
„Trinitatis”. Do tradycji tej nawiązują również ulice: 
Solna, Solna Góra, Górników, pl. bł. Kingi, pl. Bo
lesława Wstydliwego. Na ulicach tych można jeszcze 
usłyszeć z okazji ważniejszych uroczystości dętą or
kiestrę górniczą, założoną w 1880 r. przez kapelmi
strza Antoniego Langera.
Kilka obiektów, związanych z dziejami bocheńskiego 
solnictwa odnaleźć można w kościele farnym Św. 
Mikołaja. W nawie południowej, nad portalem wio
dącym do kaplicy Matki Bożej Różańcowej znajduje 
się duże malowidło ścienne, wykonane przez Piotra 
Korneckiego z Gdowa. Jest to jeszcze jedna bocheń
ska ilustracja legendy o pierścieniu Kingi oraz war
tościowy przekaz techniki wydobywczej z XVIII w. 
W nawie północnej znajduje się późnogotycka kapli
ca Bł. Kingi z neogotyckim wystrojem (polichromia z 
motywami górniczymi, ołtarz, witraż i stalle), zreali
zowanym według projektu i pod nadzorem Jana Ma
tejki (nad wejściem inicjały „J.M.” i data „1890”). 
Według rysunkowego szkicu Matejki wykonany zos
tał przez Władysława Kossowskiego obraz patronki w 
ołtarzu.
„Dziś z trudem sobie uświadamiamy gospodarcze i kul
turowe znaczenie soli w dawnych czasach. Jej obecność 
w naszych kuchniach, na naszych stołach i w naszych 
pokarmach jest tak oczywista, jak sama potrzeba je
dzenia i picia. I tylko ci, którzy w trudnych, wojennych 
okolicznościach doświadczyli braku tego artykułu, mo
gą ocenić jego niemal życiodajną moc. I dlatego właśnie 
problem soli w naszej przeszłości należy do ważnych 
dziedzin badawczych, a materialne ślady jej produkcji 
zasługują na staranną konserwację i pieczołowite za
chowanie dla potomnych” — napisał znawca tej prob
lematyki J. Wyrozumski.

Jan Flasza
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Agata Gruchalska

Bankowe 
gmachy

W historii nowożytnej początki 
kształtowania formy gmachu bankowego 
przypadają na okres renesansu. W życiu 

gospodarczym, społecznym i kulturalnym 
miast Italii prym wiodły wówczas wielkie 

rody kupiecko-bankierskie. Owi bogaci 
kupcy lokowali swe kantory w miejskich 

rezydencjach, których budowę powierzali 
największym ówczesnym architektom.

Z tego powodu włoski renesansowy pałac 
miejski stał się w dobie historyzmu 

drugiej połowy XIX w. wzorem, do którego 
chętnie nawiązywali projektanci 

i inwestorzy gmachów bankowych. 
Dostrzegali oni możliwość symbolicznego 

powiązania funkcji z zewnętrzną 
neorenesansową formą architektoniczną, 

przywodzącą na myśl analogię między 
pozycją burżuazji finansowej 

w społeczeństwie XIX w. a finansjerą doby 
odrodzenia. Historycznej formie sprzyjały 

również warunki przestrzenne miast, 
których zagęszczenie i typ zabudowy 
działek z wewnętrznymi podwórzami 
przypominały te, które doprowadziły 

do ukształtowania renesansowego pałacu 
miejskiego z regularnym, wewnętrznym 

dziedzińcem.

T
e skojarzenia i analogie, powszechnie 
uświadomione w XIX w. zainspirowały 
także twórców dwóch gmachów banko
wych stojących przy ul. Fredry 6 i 8 w 
Warszawie: Józefa Piusa Dziekońskiego, autora war
szawskiej centrali Domu Bankowego Wawelberga, 

znanego i cenionego przede wszystkim za projekty 
obiektów sakralnych, oraz Kazimierza Loewego, któ
ry zaprojektował siedzibę Banku Dyskontowego. Au
torzy banków nawiązali do modnego wówczas sche
matu pałacu w duchu renesansu włoskiego, nie na
śladując go niewolniczo, lecz posługując się nim jako 
kanwą dla własnych projektów. Obie fasady mimo 
jednakowego stylowo kostiumu architektonicznego 
różniły się od siebie.
Życzeniem Zarządu Banku Dyskontowego było, aby 
elewacja frontowa otrzymała skromny, ale elegancki 
wystrój, który miał podkreślić powagę i solidność 
Banku. Natomiast życzeniem rodziny Wawelbergów 
było przede wszystkim podkreślenie dobrej kondycji 
finansowej przedsiębiorstwa przez wprowadzenie na 
fasadę bogatej ornamentyki. Budowa obu gmachów 
bankowych rozpoczęła się w 1896 r.
Kazimierz Loewe zaprojektował dla Banku Dyskon
towego elewację trójkondygnacyjną, sześcioosiową, z 
wyróżnioną asymetrycznie osią skrajną zawierającą 
przejazd bramny. Elewacja wedle współczesnych 
opisów odznaczała się elegancką prostotą, bardzo do
brymi proporcjami i zastosowaniem szlachetnych 
materiałów, w tym także jasnej cegły licówki. Fasada 
Domu Bankowego Wawelberga opracowana przez 
J.P. Dziekońskiego była czterokondygnacyjna, sied
mioosiowa, klasycznie symetryczna, z dwoma lekko 
wysuniętymi ryzalitami na osiach skrajnych. Zawie
rały one w parterze od strony zachodniej przejazd 
bramny, a od wschodu — główne wejście do banku. 
Elewacja zwracała uwagę bogatą, neorenesansową 
dekoracją, szczególnie światłocieniową w strefie 
pierwszego i drugiego piętra.
Fasady gmachów bankowych były nie tylko ich wizy
tówką, ale i odzwierciedlały układ funkcjonalno-prze
strzenny, jaki się krył za nimi. Cokołowe partery o 
masywnych boniach, dużych zamkniętych łukami 
oknach, z pięknymi, kutymi z żelaza kratami, mówiły 
o publicznej funkcji parteru, a jednocześnie o jego 
bezpieczeństwie. Sugerowały mocne fundamenty 
przedsiębiorstwa dosłownie i w przenośni, a także 
odpowiednie zabezpieczenie powierzonego bankom 
mienia. Pierwsze piętro miało charakter reprezenta
cyjny, zgodnie z renesansową tradycją piano nobile. 
Była to kondygnacja najstaranniej opracowana pod 
względem architektonicznym w obu bankach. Mieś
ciły się tu sale posiedzeń i gabinety dyrekcji. Pas ele
wacji pierwszego piętra był wyróżniony dzięki zasto
sowaniu bogatych obramień otworów okiennych w 
formie edykuł, z owalnymi naczółkami w elewacji 
Banku Dyskontowego i naczółkami trójkątnymi w fa
sadzie Banku Wawelberga. Drugie piętra obu ban
ków zostały przeznaczone na mieszkania. Piętro 
mieszkalne w elewacji Banku Dyskontowego, zaj
mowane przez dyrektora banku, otrzymało skro
mniejszą niż niższe piętro oprawę architektoniczną, z 
prostymi gzymsami nad otworami okiennymi, wzbo-
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1 Dawne gmachy bankowe przy ul. 
Fredry: z lewej strony Bank Dyskonto
wy, z prawej Bank Wawelberga
2. Projekt elewacji frontowej Banku 
Dyskontowego według K. Loewego

gaconą jedynie balkonem nad przejazdem bramnym. 
Ta oszczędność form dekoracyjnych w opracowaniu 
najwyższej kondygnacji wywodziła się również z tra
dycji renesansowej, a także z koncepcji architektoni
cznej całej fasady gmachu. Natomiast w Banku Wa
welberga elewacja kondygnacji mieszkalnej, zajmo
wanej przez właścicieli, została potraktowana równie 
bogato jak pierwsze piętro, także z edykułową formą 
obramień, tyle że zmieniony został kształt naczółków 

z trójkątnych na owalne. Dziekoński potraktował pas 
najwyższej kondygnacji poddasza jako plastyczny 
fryz z motywem putt podtrzymujących girlandy 
kwiatowe, pomiędzy którymi umieszczone były nie
wielkie otwory okienne. Całość fasady zwieńczona 
została mocno wysuniętym gzymsem.
Pałacowy i renesansowy rodowód gmachów banko
wych najczytelniej zaznaczył się w elewacjach fron
towych. Wewnętrzne struktury zostały ukształtowa-
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3. Wnętrze sali operacyjnej Banku 
Dyskontowego w 1897 r.
4.5. Detale fasady Banku Dyskonto
wego: okno parteru (4) i balkon nad 
przejazdem bramnym (5)
6. Fragment marmurowej poręczy w 
reprezentacyjnej klatce schodowej 
Banku Dyskontowego
7. Bogato zdobiony westybul Banku 
Wawelberga
8. Ozdobne sklepienie zwierciadlane 
z lunetami nad główną klatką scho
dową Banku Wawelberga

(zdjęcia: 1,4—8 — Agata Gruchalska)

ne odpowiednio do ówczesnych warunków i wymo
gów budowlanych. Oba banki powstały na typowych 
„kamienicznych” działkach, co widać w układach 
wewnętrznych pokrewnych układom kamienic. 
Odniesienia te są szczególnie widoczne w układzie 
przestrzennym Banku Dyskontowego, w którego 
planie i przekroju wyraźnie wyodrębniają się trzy 
różne pod względem funkcjonalnym i strukturalnym 
części. Pierwsza część — to trójkondygnacyjny bu
dynek frontowy. Za nim mieściło się serce banku — 
obejmujący dwie kondygnacje, jednoprzestrzenny 
hall operacyjny, przykryty szklanym dachem wspar
tym na żelaznej konstrukcji. Rodowodu takiego roz
wiązania hallu operacyjnego upatrywać można w 
formie regularnego podwórza kamienicy, które 
przekryto i włączono do struktury gmachu. Niemniej 
jednak w końcu XIX w. był to już wykrystalizowany 
i szeroko stosowany element gmachów bankowych. 
Górne, rzęsiste oświetlenie czyniło wnętrze sali ope
racyjnej Banku Dyskontowego lekkim i przestron
nym. W dolnej partii hallu bankowego znajdowały 
się kasy, w jednakowej oprawie snycerskiej, wyżej 
zaś, na galerii — biura buchalterii i archiwum. Trze

cia część wyodrębniona w planie gmachu — to ofi
cyna. Mieścił się w niej skarbiec w parterze i w pod
ziemiu, pokoje biurowe na pierwszym i drugim pię
trze oraz mieszkania woźnych na trzecim piętrze.
O wiele trudniejsza do analizy jest struktura wew
nętrzna Banku Wawelbergów, tym bardziej że brak 
na ten temat materiałów ikonograficznych i archi
walnych. Układ przestrzenny był mniej przejrzysty, 
a doświetlenie głównej sali operacyjnej dość skomp
likowane. Dziekoński posłużył się światłem pośred
nim wpadającym przez przeszklone konstrukcje 
ścian kantorów, co dawało znacznie gorszy efekt od 
tego, jaki uzyskał Loewe w sali operacyjnej Banku 
Dyskontowego.
Wnętrza sal kasowo-operacyjnych obu banków 
otrzymały wystrój sztukatorski oraz snycersko opra
cowane boksy kasowe. Podłogi wyłożone zostały de
koracyjnymi płytkami terakoty, do dziś zachowany
mi. Wnętrza pierwszego piętra, na które prowadziły 
bogato zdobione klatki schodowe, otrzymały, tak jak 
pas elewacji w tej strefie, najbogatszy wystrój. W 
Banku Wawelberga wnętrza reprezentacyjne zostały
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opracowane w stylu rokoka, co poświadczają zacho
wane sztukaterie ścian i sufitów.
Na początku XX w. oba gmachy uległy pewnym 
przekształceniom. Bank Dyskontowy został nadbu
dowany o kondygnację według projektu Maurycego 
Grodzieńskiego. Rozbudowa ta podyktowana była 
potrzebą zwiększenia powierzchni użytkowej stale 
rozwijającego się przedsiębiorstwa, a szczupłość 
działki pozwalała tylko na nadbudowę. Podwyższona 
fasada straciła dawne doskonałe proporcje. Zrezyg
nowano z konsol podtrzymujących gzyms oraz atty- 
kowej balustrady nad nim, a także z trójkątnego 
tympanonu wieńczącego szczyt ryzalitu bramnego. 
Dzięki skromnemu i prostemu opracowaniu nadbu
dowanej kondygnacji M. Grodzieński uzyskał jedno
rodną kompozycję.
Fasada Banku Wawelberga nie została zmieniona, tu 
dokonano dobudowy. Szwagier założyciela firmy 
Hipolita Wawelberga, Stanisław Rotwand wykupił 
posesję przy ul. Niecałej, przylegającą od północy do 
parceli Banku. Starą zabudowę przy ul. Niecałej wy
burzono i na tym miejscu w latach 1912—1913 po
nownie według projektu J.P. Dziekońskiego wysta

wiono pięciokondygnacyjną dobudówkę, która mieś
ciła na parterze jednoprzestrzenną salę będącą bez
pośrednim poszerzeniem powierzchni użytkowej 
banku. Na pozostałej części parceli Rotwand wybu
dował pięciopiętrową kamienicę, mieszczącą sklepy 
w parterze i mieszkania dla pracowników banku na 
wyższych kondygnacjach; autorem tej kamienicy był 
także J.P. Dziekoński.
W okresie międzywojennym oba banki mieściły się w 
ścisłej czołówce prywatnych instytucji finansowych 
II Rzeczypospolitej, chociaż ich wyniki finansowe 
nie były jednakowo pomyślne. Ogromnym ciosem 
dla obu instytucji był wybuch drugiej wojny świato
wej. Poniosły one wtedy duże straty w kadrze oraz 
mieniu. Trzeba przypomnieć, że znaczny procent 
klienteli oraz pracowników, szczególnie Banku Wa
welberga, stanowili Żydzi. Jednak prawdziwy kres 
działalności obu banków nastąpił po wojnie. Decyzją 
Rady Ministrów z 1946 r. banki zostały pozbawione 
koncesji i postawione w stan likwidacji, która trwała 
do początku lat pięćdziesiątych.
Zaprzestanie działalności finansowej stało się począt
kiem degradacji gmachów. W 1953 r. budynek Ban
ku Dyskontowego, częściowo zrujnowany jeszcze w 
czasie wojny, zajęła Centrala Handlu Żelaza i Stali. 
Nowi gospodarze nie zdawali sobie sprawy z wartości 
historycznej gmachu i dokonywali podziału wnętrz 
na małe pomieszczenia, m.in. przegrodzili tekturo
wymi przepierzeniami hall operacyjny. W 1962 r. 
przyozdobiono fasadę neonowym napisem „Centrod- 
lew” ponad attyką gmachu. Pod koniec lat siedem
dziesiątych ze względu na bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi wykwaterowano z budynku 
wszystkich jego użytkowników. W następnych latach 
budynek stał się własnością Polskiego Wydawnictwa 
Muzycznego i został poddany gruntownemu remon
towi oraz modernizacji według projektu Tadeusza 
Gonera. Godny podkreślenia jest fakt, że chociaż w 
skromnym wymiarze, to jednak odtworzono history
czną funkcję gmachu, przeznaczając na siedzibę ban
ku część parteru budynku frontowego i część parte
rową dawnej sali operacyjnej, z przywróceniem jej 
dawnego wystroju. Że względu na szczupłość metra
żu nie było mowy o lokalizacji żadnej większej insty
tucji bankowej w tym tradycyjnym wnętrzu. Zdecy
dowano więc o wynajęciu pomieszczeń filii krakow
skiego „Prosper Banku”, z czego wszystkie zaintere
sowane strony, włącznie z klientami, wydają się za
dowolone.
Natomiast losy gmachu Banku Wawelberga nie są 
do tej pory zdecydowane. Powrót funkcji bankowej 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem po latach karu
zeli przypadkowych użytkowników. Wnętrza gma
chu dzielono na coraz mniejsze pokoje i pokoiki w za
leżności od potrzeb. W 1967 r. ze względu na fatalny 
stan elewacji i bezpośrednie niebezpieczeństwo od
padania tynków podjęto decyzję o skuciu elementów 
dekoracyjnych z całej powierzchni fasady, z wyjąt
kiem kondygnacji suteren. Obecnie budynek czeka 
na generalny remont i powrót do stanu pierwotnego 
zarówno fasady, jak i wnętrz. Istnieje prawdopodo
bieństwo, że podejmie się tego zadania Bank Rolno- 
Przemysłowy. Wydaje się, że byłoby to najlepsze 
rozwiązanie, przede wszystkim dlatego, że gmach 
znów pełniłby funkcję, dla jakiej został stworzony, a 
Warszawa odzyskałaby następny wspaniały obiekt 
historyczny.

Agata Gruchalska
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Starożytnicy

Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 
wcześniejszych) badaczy zajmujących się 

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

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

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

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

kształtowały się zainteresowania tych ludzi i jakie 
były ich motywacje do zajmowania się sprawami 

„starożytności krajowych”? Co ich skłaniało do 
niełatwych wówczas podróży i dokumentowania 

śladów przeszłości opisami, rysunkami czy 
zbieraniem pamiątek?

Arkadiusz Kołodziejczyk

Rolnik
i archeolog

T
ymoteusz Łuniewski (1847—1905) zet
knął się najprawdopodobniej po raz pier
wszy z Zygmuntem Glogerem (zob. nr 8, 
1993) na comiesięcznych zebraniach mi
łośników archeologii u Jana Zawiszy — pierwszego 

badacza epoki kamienia, wydawcy „Wiadomości Ar
cheologicznych” w Warszawie — na których bywał 
„prawie zawsze” od połowy lat siedemdziesiątych. 
Na spotkaniach tych zbierało się wielu uczonych i ar- 
cheologów-amatorów, m.in. Józef Przyborowski — 
profesor uniwersytetu, bibliotekarz zbiorów Krasiń
skich, który wskazał Łuniewskiemu odpowiednią li
teraturę, objaśnił niektóre kwestie i zachęcił do pro
wadzenia poszukiwań; poznał tam również historyka 
Adolfa Pawińskiego.
Przyjaźń z Glogerem ugruntowała się zapewne 
w czasie wspólnej wycieczki na wystawę do 
Szawel we wrześniu 1879 r. Z Szawel pojechali 
do Libawy, gdzie podczas morskiej wycieczki 
omal nie utonęli. W październiku tego roku 
Łuniewski wybrał się na jubileusz pięćdziesię
ciolecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kra
szewskiego do Krakowa. „Poznałem w Krakowie 
bardzo wielu znakomitych naszych przedstawicieli inte
ligencji, a czas tam spędzony do najprzyjemniejszych w 
życiu zaliczam — wspominał. Sam widok takiej ilości 
zgromadzonej inteligencji, rzec można arystokracji 
umysłowej narodu, tworzy w duszy człowieka otuchę i 
dumę”; na jubileuszu nie zabrakło Glogera.
Łuniewski był przede wszystkim ziemianinem i rol
nikiem, studiował w Szkole Głównej Warszawskiej, a 
w latach 1869—1870 jako wolny słuchacz w Akade
mii Rolniczej w Gembloux w Belgii. W lipcu 1870 r. 
powrócił do Królestwa i objął zakupiony przez ojca 
majątek ziemski Guzówka w powiecie łukowskim. 
Cztery lata później nabył większy majątek Korytnica 
w powiecie węgrowskim (około 2500 morgów). Jako 
gospodarz i rolnik osiągnął znaczne sukcesy. Obej
mując te folwarki zastał je podupadłe i zadłużone, 
lecz doprowadził do unormowania kwestii serwitu
tów, rozwinął wytwórnię sera śmietankowego, tzw. 
ronikierowskiego, który wysyłał za granicę, pobudo
wał olejarnię, gorzelnię, założył plantację wierzby ko
szykarskiej, nawodnił łąki. Produkował różne gatunki 
kartofli: drukowany cennik wymienia aż 28 gatun
ków kartofli fabrycznych, 38 stołowych i 34 pastew
nych.
Projektował także maszyny rolnicze, za które otrzy
mał wiele nagród i wyróżnień na rolniczych wysta
wach. Jak obliczał, zaczynając w 1870 r. od 23 tysięcy 
rubli otrzymanych od ojca, po 27 latach powiększył 
swoje mienie dziesięciokrotnie.
„(...) Praca na roli powinna być ustawiczna, rezultat 
dobry z latami przychodzi, zatem rolnik musi zaprawić 
się do cierpliwości, do wyczekiwania na owoc zabiegów
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1. Tymoteusz Łuniewski (1847—1905)
2. Rysunek dworu Łuniewskich w Korytnicy wykonany przez Jana Olszewskie
go w 1900 r.
3. Odkryty przez T. Łuniewskiego grób w Żarnowce na rysunku zamieszczonym 
w jego pracy Cmentarzyska starożytne z 1882 r.
4. Rysunek żarna z pracy T. Łuniewskiego Starożytne żarna w Polsce z 1885 r.

swoich” — pisał w połowie lat dziewięćdziesiątych.
Pod jego zarządem Korytnica stała się przodującym 
w tej części Królestwa Polskiego majątkiem. W la
tach 1895—1896 Łuniewski wybudował murowany 
piętrowy dwór, systematycznie pielęgnował okalają
cy go park. Swoje spostrzeżenia na tematy rolnicze, 
kwestie społeczne, oświatowe i kulturalne publikował 
na łamach prasy warszawskiej, m.in. „Gazety Rolni
czej” i „Kuriera Warszawskiego”. Z roku na rok rósł 
jego autorytet w kołach ziemiańskich. W 1892 r. za
łożył w Korytnicy stację meteorologiczną, którą oso
biście prowadził, otrzymując odpowiednią nominację 
od Głównego Obserwatorium Fizycznego w Peters
burgu. W sześć lat później Cesarska Akademia Nauk 
uhonorowała go tytułem członka-korespondenta 
Głównego Obserwatorium Fizycznego.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy i w jakich 

okolicznościach Łuniewski zajął się historią i arche
ologią. W swoim pamiętniku nie daje jasnej odpo
wiedzi na to pytanie, niewątpliwie jednak wspom
niana znajomość, a później przyjaźń z Zygmuntem 
Glogerem zainteresowania te pogłębiły i ukierunko
wały. Pierwsze poszukiwania archeologiczne rozpo
czął wiosną 1878 r. Najpierw rozpytywał miejscową 
ludność o legendy i tradycje, następnie prowadził 
dokładne rozpoznanie terenu. Zaczął od Żarnówki w 
parafii Grębków, gdzie łącznie rozkopał 19 grobów. 
Znalazł szkielety, zausznice i inne ozdoby brązowe, 
paciorki szklane i gliniane, skorupy naczyń. Znale
zione przedmioty zabierał, natomiast czaszki wysyłał 
do antropologa, prof. Izydora Kopernickiego w Kra
kowie. W maju tego roku kopał w Popowie nad Liw
cem znajdując dwa groby, a w czerwcu w Stawi
skach, gdzie wydobył dwie urny. Sprawozdanie z 
wykopalisk opublikował w 1882 r. w „Wiadomoś
ciach Archeologicznych”.
Wykopaliska w Żarnowce kontynuował do 1881 r. W 
1878 r. wraz z księdzem Stefanem Obłożą odnalazł 
kilka urn w Jarnicach. Coraz częściej do Korytnicy 
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przyjeżdżał Gloger i wspólnie organizowali wyciecz
ki połączone z poszukiwaniami archeologicznymi, 
np. w Łuzkach, potem w Czekanowie w powiecie so
kołowskim, następnie w Repkach, odwiedzili też sta
re grodzisko pomiędzy Niewiadomą a Grodziskiem. 
Ale nie tylko wspólne zainteresowania archeologicz
ne umacniały ich przyjaźń. Gloger bywając w Ko
rytnicy zbierał w okolicy teksty pieśni i podań ludo
wych, szukał też starych dokumentów i szpargałów. 
Dowiedziawszy się, że na strychu w Korytnicy znaj
dują się stare papiery, pisał 15 maja 1880 r.: „Zacho
waj wszystko od zniszczenia na miłość Boga, a jeżeli 
będziesz mógł to mi kiedy, bez wyboru, worek jaki na
ładuj i przywieź, i przyślij”. 'śfJ styczniu następnego 
roku Gloger informował, że wybiera się do Korytni
cy w marcu. „ Chciałbym wtedy zajrzeć i do onych sta
rych papierów korytnickich i spotkać się z jaką starą 
babą, która dużo pieśni dawnych umie. Jeśliś łaskaw, to 
się tymczasem o takich muzykalnych babach dowiedz i 
nad papierami rozciągnij pieczę”.
Za przykładem Glogera w Korytnicy powstał zbiór 
starych żaren, znajdowanych przez Łuniewskiego w 
fundamentach, płotach, na polach i przy chatach. Na 
podstawie zbiorów własnych i Glogera opublikował 
niewielką rozprawkę pt. Starożytne żarna w Polsce 
(Warszawa 1885).
Do Korytnicy przyjeżdżali także inni badacze folklo
ru. Byli tu m.in. Jan Karłowicz i Zygmunt Noskow
ski spisujący ludowe melodie. We wrześniu 1878 r. 
odwiedził Korytnicę rysownik Michał Elwiro And- 
riolli z żoną, w 1893 i 1894 r. botanik Karol Drym- 
mer badający florę nad Liwcem, w 1898 r. wybitny 
rzeźbiarz Konstanty Laszczka. W sierpniu 1899 r. 
gościł w Korytnicy malarz Jan Olszewski, uczeń 
Gersona, przygotowujący rysunki kościołów do al
bumu, który duchowieństwo węgrowskie zamierzało 
ofiarować biskupowi lubelskiemu Franciszkowi Ja
czewskiemu. Olszewski narysował w jego pamiętniku 
dwór i kościół parafialny w Korytnicy. Do przyjaciół 
Łuniewskiego zaliczali się m.in. Bolesław Prus, 
Klemens Junosza Szaniawski, Michał Rawita-Wita
no wski.
Od 1880 r. właściciel Korytnicy uczestniczył w pra
cach nad monumentalnym Słownikiem geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Z 
jego notatek wynika, że opublikował w nim kilka
dziesiąt haseł. Był także stałym współpracownikiem 
wydawanego od 1881 r. „Pamiętnika Fizjograficz
nego”. Nadal kopał, m.in. w Kosowie, lecz od poło
wy lat osiemdziesiątych pochłonęła go już inna dzie
dzina — historia rolnictwa. W 1900 r. nakładem re
dakcji „Rolnika i Hodowcy” ukazało się obszerne 
dzieło Rolnictwo i hodowla zwierząt w starożytnym 
Rzymie. Ogłosił też rozprawki o bronie i sosze oraz o 
drobnej szlachcie na Podlasiu. Gdy w 1900 r. Gloger 

rozpoczął pisanie Encyklopedii Staropolskiej, nie 
mogło zabraknąć wśród pomocników jego najbliż
szego przyjaciela. „Proszę Cię, Drogi Tymoteuszu, op
racuj do Enc [yklopedii] Star [opolskiej] sochę, krosna i 
wóz ze wszystkimi nazwami i szczegółami zaczerpnię
tymi od starych ludzi — pisał Gloger. Części składowe 
podałbym na oddzielnych rysunkach, niezależnie od ca
łości powołując się na Ciebie”.
Zainteresowania Łuniewskiego obejmowały również 
genealogię własnego rodu. Opracowanie zebranych 
przez siebie w wielu archiwach wypisów zlecił zna
nemu heraldykowi Stanisławowi Dołędze Cieszkow
skiemu. Ułożona przez niego monografia domu Łu- 
niewskich znalazła się w XXV tomie Złotej księgi 
szłachty polskiej Zychlińskiego.
W rękopisach pozostały mniejsze prace Łuniewskie
go — o zamku w Liwie i drodze terespolskiej. W 
1898 r. przekazał do druku kasie im. Mianowskiego 
odnalezioną przez siebie lustrację starostwa koryt- 
nickiego, ale nie mamy wiadomości o losach tego 
źródła. Podobno sposobił się też do napisania mono
grafii powiatu węgrowskiego.
Nie brakowało go nigdy wśród osób wspierających 
różne inicjatywy patriotyczne, np. komitetowi ob
chodów 25-lecia pracy pisarskiej Henryka Sienkiewi
cza ofiarował 25 rubli, 30 rubli przesłał na pomnik 
Mickiewicza w Warszawie. Pełnił wiele funkcji spo
łecznych w powiecie węgrowskim. Na budowę koś
cioła w Korytnicy (projektant: Bolesław Podczaszyń- 
ski) wydał — według własnych obliczeń — gotówką i 
w materiale około 4 tysięcy rubli, ufundował też 
część wyposażenia tego kościoła.
Zmarł 20 kwietnia 1905 r. w Warszawie. „Całe życie 
śp. Tymoteusza Łuniewskiego było jednym pasmem 
ciężkiej pracy zawodowej i obowiązków obywatelskich, 
które podkopały jego zdrowie, zabierając przedwcześnie 
pożytecznego i światłego obywateła kraju ” — donosił 
„Goniec Wieczorny”. „Prace jego odznaczały się za
wsze wielką trzeźwością i wysokim poczuciem obowiąz
ków obywatelskich, od których zresztą sam nigdy się nie 
uchylał (...)”; pochowano go na Cmentarzu Powąz
kowskim.
Spuścizna pisarska, papiery rodzinne i osobiste Łu
niewskiego znalazły się w zbiorach Archiwum Głów
nego Akt Dawnych, Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk i Ossolineum we Wrocławiu. Zwłaszcza prze
chowywany w Ossolineum dwutomowy pamiętnik 
(Z Bogiem zaczęty Pamiętnik ważniejszych wydarzeń 
z życia Tymoteusza Łukocz Łuniewskiego przydomku 
Plewa), pełen wpisów różnych wybitnych osób, swoi
ste szlacheckie „silva rerum” (las rzeczy), jest kapi
talnym źródłem do dziejów Polski i kultury ziemiań
skiej drugiej połowy XIX w.

Arkadiusz Kołodziejczyk
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Nieświeska
nekropolia

W 1584 r. włoski architekt 
Giovanni Maria Bernardoni 
rozpoczął w Nieświeżu budo
wę kościoła Bożego Ciała dla 
sprowadzonych do miasta je
zuitów. Fundator świątyni, 
książę Mikołaj Krzysztof Ra
dziwiłł „Sierotka”, zamyślił 
ulokować w jej podziemiach 
rodowe mauzoleum. Zamiar ten 
przyszło mu realizować aż na- 

żeństw żałobnych. Informuje 
o tym długi łaciński napis na 
tablicy, wmurowanej naprze
ciw schodów.
Oddzielona kratą krypta 
główna, z dwoma rzędami tru
mien po obu stronach przejś
cia, ciągnie się wzdłuż całego 
transeptu. Pierwszy z lewej le
ży „Sierotka”, a u jego stóp — 
trumna wiernego sługi, który

zbyt prędko. Jeszcze przed u- 
koriczeniem budowy, w 1588 r. 
pochował niespełna dwulet
niego syna Mikołaja, w 1596 r. 
zmarłą Elżbietę Eufemię, zaś 
w 1607 r. drugiego syna, szes
nastoletniego Krzysztofa Mi
kołaja. Wszystkim im, a także 
samemu sobie na wiele lat 
przed śmiercią — wystawił w 
kościele okazałe nagrobki. 
Gdy umarł w 1616 r., również 
jego trumna spoczęła w kryp
cie; takie były początki Radzi- 
wiłłowskiej nekropolii.
Wejście do podziemi znajduje 
się w lewym ramieniu transep
tu, obok ołtarza Św. Krzyża. 
Kilkanaście stromych stopni 
prowadzi do przedsionka. Tu, 
za zgodą papieża Benedykta 
XIV i arcybiskupa wileńskiego 
Michała Zienkowicza książę 
Michał Kazimierz Radziwiłł 
„Rybeńko” urządził w 1750 r. 
kaplicę dla odprawiania nabo-

1. Krypta główna
2. Trumna Mikołaja Krzysztofa „Sie
rotki”
3. Trumny Franciszki Urszuli i Michała 
Kazimierza „Fłybeńki”
4. Trumna Karola Stanisława „Panie 
Kochanku”
5. Krypta centralna — trumna Stanis
ława Radziwiłła

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

towarzyszył księciu w pielg
rzymce do Ziemi Świętej. Da
lej, jedna przy drugiej, stoją 
dziesiątki trumien kolejnych 
pokoleń Radziwiłłów. Jak ob
liczono, łącznie jest ich w pod
ziemiach sto dwie. Ponad 
najstarszymi widnieją jednoli
te kamienne tablice inskryp- 
cyjne w jednakowej oprawie 
malarskiej: mitra z labrami, 
purpurowy płaszcz z gronosta
jowym podbiciem. Dekoracja 
ta powstać musiała z inicjatywy 
„Rybeńki” podczas renowacji 
kościoła w latach 1750—1760. 
Nad późniejszymi trumnami

tablice są różnorodne i bez ma
lowideł bądź nie ma ich wcale. 
Obok „Rybeńki”, w ozdobnej 
metalowej trumnie na smo
czych czy ptasich łapach, spo
czywa jego żona, Franciszka 
Urszula z Wiśniowieckich, au
torka komedii dla nieświeskie- 

go teatru, zaś kilka kroków da
lej — Karol Stanisław „Panie 
Kochanku”. Niewiele jest 
miejsc, w których tak silnie 
odczuwa się majestat naszej 
historii i śmierci zarazem.
Na krańcach krypty głównej 
znajdują się trzy boczne. W 
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Dominikanie 
w Kamieńcu

pierwszej od strony przed
sionka pochowana została Ka
tarzyna z Sobieskich, siostra 
króla Jana, oraz jej mąż, książę 
Michał Kazimierz. Wokół wi
dzimy dwanaście dziecinnych 
trumienek z różnych epok. W 
drugiej stoi w kącie obiekt co
kolwiek makabryczny — meta
lowy kubeł na wnętrzności, 
używany podczas balsamo
wania zwłok. Radziwiłłowie byli 
bowiem balsamowani, a taje
mnicze przekazy o skute
czności stosowanych metod 
przetrwały aż do naszych cza
sów. Krypta trzecia na prze
ciwległym końcu podziemi 
mieści długi szereg trumien 
książąt zmarłych w XIX w. Tu 
i ówdzie na wiekach pozostały 
świadectwa hołdu i żalu: meta
lowe wieńce i kwiaty. Na jed
nej z trumien leży bukiet okry
ty pożółkłą koronką, na innej 
— trójgraniasty kapelusz. 
Pośrodku krypty głównej 
znajduje się wejście do poło
żonej pod prezbiterium krypty 
centralnej. Jak się zdaje, zosta
ła ona najpóźniej włączona do 
grobów rodzinnych. Pierwot
nie, zgodnie z regułą prze
strzeganą w kościołach jezuic
kich, chowano w niej zapewne 
zakonników. Tuż za zamykaną 
kratą spoczywa major Stanis
ław Radziwiłł, poległy 28 
kwietnia 1920 r. w bitwie z 
bolszewikami pod Malinem. 
25 października 1926 r. Józef 
Piłsudski udekorował trumnę 
swego adiutanta krzyżem Vir- 
tuti Militari. Marszałek po
wiedział wówczas: „Rycerska 
prawda tego domu uosobiła się w 
nim. Duma wielkiego domu, 
który tak dawno przeszłości na
szej służył, zlała się w nim z 
wierną i twardą służbą żołnie
rza”. Tutaj również odbył się 
ostatni książęcy pogrzeb w 
Nieświeżu: 15 stycznia 1936 r. 
pożegnano zmarłego miesiąc 
wcześniej w Warszawie Al
brechta Radziwiłła, XVI or
dynata nieświeskiego. Przy 
trumnie wciąż stoi wieniec od 
oficjalistów z napisem: „Uko
chanemu pracodawcy wdzięczni 
pracownicy”.
Spokój umarłych kilkakrotnie 
zakłócali rabusie poszukujący 
skarbów, np. Szwedzi, którzy 
w 1706 r. splądrowali miasto. 
W XX w. dwukrotnie zaglą
dano do trumien ze względów 
badawczych. Komisja kościel- 
no-medyczna z 1905 r. upo
rządkowała podziemia. Zbut
wiałe drewniane trumny wło

żono do nowych, wszystkie zaś 
opasano drutem i opieczęto
wano, umieszczając na wierz
chu drewniane tabliczki iden
tyfikacyjne. W takim też stanie 
nekropolia przetrwała do dziś. 
W 1953 r. przybyła komisja z 
Leningradu, oficjalnie „na 
prośbę ludu pracującego”, aby 
stwierdzić, czy obecność 
zwłok w kościele nie stwarza 
„zagrożenia higienicznego”. 
Faktycznie — jak mówią sta
rzy nieświeżanie — chodziło o 
zgłębienie sekretów balsamo
wania na użytek mumii Stali
na. Oględzinom poddany zos
tał między innymi książę „Pa
nie Kochanku”, pochowany w 
czerwonym kontuszu z dobrze 
zachowanym pasem i błękitną 
wstęgą orderową na piersi. 
Podobno w jednej z trumien 
znaleziono wówczas księżnicz
kę, wyglądającą jakby przed 
chwilą zasnęła...
Po drugiej wojnie światowej 
kościół Bożego Ciała czynny 
był nieprzerwanie. W ostat
nich latach Radziwiłłowskie 
podziemia coraz częściej od
wiedzane są przez wycieczki z 
Polski. Ale czas zrobił swoje, 
toteż krypty wymagają obec
nie pilnej pomocy konserwa
torskiej. Konieczne jest oczy
szczenie trumien i ich fachowa 
inwentaryzacja, przede wszyst
kim zaś osuszenie murów, by 
powstrzymać wilgoć niszczącą 
heraldyczne malowidła i coraz 
silniej przenikającą do wnętrza 
kościoła. Temu wszystkiemu 
ksiądz proboszcz Henryk Oko- 
łotowicz sam nie jest w stanie 
podołać.
W 1849 r. w sonecie z cyklu 
Wspomnienia Nieświeża Wła
dysław Syrokomla pisał:
„Pod ogromną świątynią jest 

miejsce grobowe,
Jest sklepisko podziemne, w nim 

ołtarz i krata.
Dalej trumna przy trumnie, 

wszystkie hebanowe, 
Wszystkie z dębu, w nich kości 

długie leżą lata. (...)
Swe imiona to złotem, to krwią 

nakreślili 
W wiecznej pamięci ludów, albo 

w dziejów karcie.
Nie złorzecz, nie błogosław, oni 

ludźmi byli;
Cóż, gdyby oni z grobów 

powstali w tej chwili,
Znów by bieżano do nich po 

łaski, po wsparcie,
Lecz oni by z pogardą oczy 

odwrócili”.

Jarosław Komorowski

Dominikanie usadowili się w 
stolicy Podola około 1370 r., za 
rządów Jerzego i Aleksandra 
Koriatowiczów, książąt litew
skich, lenników Polski. Od 
1374 r. Kamieniec Podolski 
objęło prawo magdeburskie, a 
w mieście wzrastała liczebnie 
wpływowa społeczność pol
skich kupców i rzemieślników. 
Kaznodziejstwo i duszpaster
stwo dominikanów służyło 
przede wszystkim polskiemu 
mieszczaństwu, a następnie li
cznie osiadłej na Podolu od 
schyłku XIV w. polskiej szla
chcie. Zakonnicy ci zajmowali 
się też skutecznie apostolatem 
pośród prawosławnych Rusi
nów. Ich dziełem były liczne 
konwersje na katolicyzm tej 
grupy ludności, obdarzonej w 
Kamieńcu odrębną jurysdyk
cją.
W latach 1392—1411 Podole 
stanowiło już część terytorium 
Królestwa Polskiego. Ostate
cznie w 1430 r. zostało inte
gralnie włączone w organizm 
państwowy Polski, a w 1434 r. 
ustanowiono województwo po
dolskie. Tę integrację przys
pieszyło masowe osadnictwo 
polskie. W granicach Polski 
województwo podolskie prze
trwało do 1793 r., oprócz lat 
1672—1699, gdy panowali tu
taj Turcy.
Klasztor i kościół Św. Mikoła
ja początkowo wzniesiono z 
drewna, pośrodku miasta, 
przy małej ulicy między Ryn
kiem Polskim a Rynkiem Or
miańskim. W 1402 r. Świdry- 
giełło uposażył go wsią 
Żubrówka. W 1420 r. pożar 
zniszczył tę budowlę i nowy 
kościół z klasztorem odbudo
wano w postaci murowanej. 
Od 1596 r. patronat nad koś
ciołem Św. Mikołaja objęła 
rodzina Potockich. W 1616 r. 
nowy pożar spustoszył budyn
ki dominikańskie. Prowadzoną 
od 1618 r. odbudowę finan
sowali Potoccy, kasztelan ka
mieniecki Wojciech Humiecki i 
Paweł Damecki herbu Prus. 
Gotycką budowlę kościoła 
zmieniona na barokową.
W 1672 r., po zdobyciu Ka
mieńca władze tureckie prze

znaczyły klasztor na koszary 
janczarów, a kościół na meczet 
dla miejscowych baszów. Spro
wadzono wtedy z Konstan
tynopola kamienny mimbar 
(kazalnicę), pięknie zdobiony 
arabeską, dotąd zachowany, 
ale przechowywany teraz w 
katedrze kamienieckiej.
W 1699 r., po usunięciu Tur
ków z Podola, do Kamieńca 
wrócili dominikanie. W 1737 r. 
rozpoczęto restaurację kościo
ła z funduszu Michała Potoc
kiego, starosty trembowelskie- 
go, prace zakończone zostały 
w 1748 r. W 1755 r. odnowio
no dzwonnicę i klasztor, a pa
miątką tych wielkich prac są 
liczne tablice z herbem Pilawa 
(Potockich).
Klasztor dominikański prze
trwał jedynie połowę okresu 
niewoli rosyjskiej (od 1793 r.). 
W 1843 r. klasztor uległ kasa
cie, jednak zachowano kościół 
jako parafialny. W budynku 
klasztornym w latach 
1842—1864 umieszczono die
cezjalne seminarium rzymsko
katolickie, potem przejęły go 
różne instytucje rosyjskie, na 
początku XX w. urządzono tu 
rosyjską bibliotekę publiczną i 
przytułek.
Czasy komunistyczne surowo 
obeszły się z tym zabytkiem. 
Obrabowany, opustoszały, 
świadomie skazany na przys
pieszoną dewastację, marniał 
całe lata. A jednak ocalał — 
zarówno sam kościół, jak i 
czworobok budynków klasz
tornych. Oglądałem go latem 
1992 r. Kościół zachował for
mę z przebudowy lat 
1737—1748. Jest to okazała 
trójnawowa pseudobazylika, z 
wysoką wieżą od zachodu nad 
kruchtą. Nawę główną skle
piono kolebką z trójkątnymi 
lunetami, krótkie dwuprzęs
łowe nawy boczne — skle
pieniem krzyżowym. Kor
pus nawowy dzielą potężne 
kwadratowe filary oblicowane 
na narożach pilastrami kom
pozytowymi. Nawy boczne od 
wschodu zamykają dwie kapli
ce kopułowe (na planie kwad
ratu), owoc fundacji rodowych 
z pierwszej połowy XVII w.

16



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Wieża kościoła Św. Mikołaja w Ka
mieńcu

zostało z mosiężnej tablicy z 
herbami Pogoń i Poraj Janiny 
Garnuchowskiej z XVII w. 
Przestały istnieć: neobarokowa 
polichromia ścian nawowych z 
początku XX w. oraz ołtarz 
dla cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Różańcowej, wysta
wiony w 1907 r.
Kościół nadaje się jednak do 
remontu i konserwacji. Nie
jedno może w nim jeszcze za
chwycić. Sąsiedni klasztor 
wypełnia czworobok pomie
szczeń w dwóch kondygna
cjach, z ciągiem cel na piętrze 
(jak w San Marco we Floren
cji), salami refektarza, kapitula
rza, lektorium, infirmerii, itd. 
Wszczęto tu niby jakieś prace 
porządkowe. Na naszych 
oczach dokonywano ekshumacji 
kości zakonników pochowa
nych w wirydarzu klasztor
nym.

Nie można zamilczeć o naj
ważniejszej przeszkodzie — 
dotąd władze miejscowe od
mawiają zwrotu tej świątyni 
kościołowi rzymskokatolickie
mu, diecezji kamienieckiej 
(wznowionej w 1991 r.). Jest 
to akt konieczny i pilny. Sam 
klasztor powinien służyć ce
lom kulturalnym i oświato
wym polskiej społeczności Po
dola — można tam z powo
dzeniem założyć bibliotekę, 
czytelnię, sale wykładowe i 
nade wszystko otworzyć tak 
potrzebną młodzieży szkolę z 
polskim językiem wykłado
wym. Dominikański kościół 
musi wrócić do rąk katolic
kich, ale dla zadań duszpaster
stwa polskiego.*

Tadeusz M. Trajdos
* Artykuł pisany w 1992 r.; prace 
restauracyjne postępują, ale dale
ko im do zakończenia.

Kościół 
w Wołpie

Niższe prezbiterium sklepione 
kolebkowo zamyka trójboczna 
absyda. Ściany prezbiterium 
rozczłonkowują kanelowane 
pilastry korynckie, ustawione 
na cokole zdobionym płyci- 
nami. Cała architektura koś
cioła wywodzi się bez wątpie
nia z projektu odbudowy po 
pożarze 1616 r.
W prawej (południowej) kap
licy Pana Jezusa, wystawionej 
z woli Wojciecha Humieckie- 
go, zachowała się przepiękna 
geometryczna dekoracja stiu- 
kowa z pierwszej ćwierci XVII w. 
na podniebiu kopuły. Nie 
ma już niestety epitafium tego 
wybitnego kasztelana kamie
nieckiego (zm. 1618 r.) Po
mnik ów, opatrzony łacińskim 
napisem, wystawili jego syn 
Aleksander Humiecki i króle
wicz Władysław Waza. Ucho
wało się tu jedynie samo reta
bulum ołtarzowe, kamienne, w 
stylu regencji, z drugiej ćwier
ci XVIII w.
W kaplicy północnej ŚŚ. Paw
ia i Dominika, sklepionej ko
lebką wewnątrz, zachowały się 
ciekawe freski. Na sklepieniu 
— scena „Apoteozy św. Do
minika”, na ścianach — iluz- 
jonistyczna architektura, w 
jednym fragmencie — ilustra
cja jakiegoś podania zakonnego 
o uwolnieniu szlachcica pol
skiego (Potockiego?) z niewoli 

tureckiej. Widać tam w bramie 
miejskiej postać Turka, a rów
nocześnie dominikanin wy
prowadza zza krat łysego, bro
datego i wąsatego szlachcica. 
W 1628 r. tę kaplicę jako gro
bową fundował Paweł Damec- 
ki (może Damęski lub Da
mięcki) herbu Prus, szlachcic 
z Mazowsza, żołnierz polski w 
kampanii rosyjskiej w wojsku 
dowodzonym przez Żółkiew
skiego i Chodkiewicza. Jego 
wolę odczytujemy z zachowa
nej tablicy kamiennej, opa
trzonej czteropolowym her
bem, wprawionej w ścianę 
kaplicy. Pod posadzką tej kap
licy znajduje się obszerna 
krypta kryjąca nie tylko 
szczątki Pawła Dameckiego, 
ale i samego Michała Potockie
go, który wystawił sobie dom 
przylegający do kościoła i wy
raził życzenie pochówku właś
nie w tym miejscu.
W kościele Św. Mikołaja za
chowały się piękne stiuki roko
kowe na sklepieniu prezbite
rium i liczne rokokowe 
retabula ołtarzowe, też stiu- 
kowe, jednak bez mens i obra
zów, jak w wielu wypadkach 
popalonych lub wywiezionych 
przez sowieckiego najeźdźcę. 
Nie ma też już ołtarza główne
go. Zachował się częściowo 
chór muzyczny z balkonem 
wspartym na kolumnach joń- 
skich, też z epoki rokoka. Pod 
prezbiterium mieści się głów
na krypta grobowa — dla kola
torów i zakonników. Nic nie 

Miejscowość położona jest 
na Białorusi w obwodzie 
grodzieńskim, rejonie woł- 
kowyskim, na trasie Grod- 
no-Wołkowysk, przy ujściu 
rzeczki Wołpy do Rossy, 
będącej z kolei dopływem 
Niemna. Mimo swej miej
skiej przeszłości ma obec
nie charakter typowo wiej
ski i w około 90 procentach 
zamieszkana jest przez Po
laków.
W czasach jagiellońskich 
Wołpa była własnością 
książąt Holszańskich. Za 
panowania Zygmunta I 
Starego kasztelan wileński, 
Aleksander Holszański da
rował Wołpę królowej Bo
nie. Ta utworzyła tu staro
stwo niegrodowe obejmu
jące Wołpę, klucz Dubno, 
Stary Dworzec i Kołdzież. 
Starostami wołpiańskimi 
byli Sapiehowie. W 1643 r. 
marszałek nadworny litew
ski Kazimierz Leon Sapie
ha przyjmował tu króla 
Władysława IV i jego żonę 

Cecylię Renatę, jadących 
do Wilna. Podczas sejmu z 
lat 1773—1775 stany Rze
czypospolitej nadały dobra 
wołpiańskie Wincentemu 
Platerowi, pisarzowi pol
nemu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. W 1831 r. 
Wołpa przeszła na skarb 
państwa.
Do drugiej wojny świato
wej w Wołpie znajdowały 
się trzy cenne zabytki 
drewnianej architektury 
sakralnej: kościół rzymsko
katolicki, cerkiew prawos
ławna i synagoga — repre
zentujące trzy najliczniej
sze religie wyznawane 
przez mieszkańców Kresów 
Wschodnich. Z tej trójki 
świątyń ocalał tylko kościół; 
cerkiew i synagoga spłonęły 
podczas ostatniej wojny.
Szczególnie interesującym 
obiektem była synagoga 
pochodząca z 1781 r. W 
przeciwieństwie do syna
gog Polski centralnej, gdzie 
sala modlitwy (męska), 
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pomieszczenie dla kobiet i 
przedsionek skupione były 
w jednej bryle, bożnica 
wołpiańska charakteryzo
wała się bogatym rozczłon
kowaniem brył każdego z 
trzech pomieszczeń, w 
związku z czym zwieńczona 
ogromnym dachem męska 
sala modlitwy górowała nad 
otaczającymi je partero
wymi: pomieszczeniem dla 
kobiet i przedsionkiem. 
Bożnica w Wołpie była rep
rezentatywnym obiektem 
dla tego typu drewnianych 
budowli sakralnych stawia
nych w XVIII w. na Gro- 
dzieńszczyźnie, Podlasiu i 
północnym Mazowszu.
Pierwsza świątynia katolic
ka w Wołpie powstała w 
czasach Kazimierza Jagiel
lończyka, fundatorem jej 
był ówczesny właściciel 
Wołpy, Aleksy ks. Hol- 
szański, pełniący urzędy 
wojewody wileńskiego i 
kanclerza Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Około 
1550 r. biskup wileński, 
Paweł Algimunt ks. Hol- 
szański ufundował przy 
kościele mansjonarzy. Obec
ny kościół Św. Jana 
Chrzciciela został posta
wiony w 1773 r. z fundacji 
biskupa wileńskiego Józefa 
Kossakowskiego. Dzięki 
nieugiętej postawie wier
nych, którzy wobec braku 
kapłana sami gromadzili się 
na modlitwy, świątynia 
przez cały okres panowania 
sowieckiego pozostawała 
miejscem kultu. Obecnie 
proboszczem jest tu redem
ptorysta spod Opoczna, o. 
Jan Bartos — potomek 
Wojciecha Bartosa-Gło- 
wackiego, bohatera spod 
Racławic.
Kościół zbudowany jest z 
drewna, a ściany są oszalo
wane. Od frontu świątynia 
ma dwuwieżową fasadę, a 
nad nawą wieżyczkę na 
sygnaturkę. Wnętrze jest 
jednonawowe, przecięte 
nawą poprzeczną, której 
końce mieszczą dwie kapli

ce boczne. Mimo że jest to 
budowla drewniana, jej 
bryła ma cechy podobne do 
barokowych świątyń mu
rowanych. Przyczyny tego 
należy szukać w tym, że od 
połowy XII w. projektan
tami drewnianych kościo
łów stali się w miejsce rze

mieślników cechowych (sta
wiających według wzorów 
średniowiecznych) archi
tekci, którzy barokizowali 
je i nadawali wzorce prze
strzenne stosowane w świą
tyniach murowanych, np. 
w Tomaszowie Lubelskim 
czy Szalowej koło Gorlic.

1. Rysunek przedstawiający synago
gę z 1781 r.
2. Drewniany kościół

(zdjęcia: Jarosław T. Leszczyński)

Najcenniejszym zabytkiem 
ruchomym jest barokowy 
ołtarz główny z 1634 r., po
chodzący z wcześniejszej 
świątyni. Centralną część 
głównego ołtarza zajmuje 
obraz olejny przedstawia
jący Ukrzyżowanie Pana 
Jezusa z trzema Mariami. 
Pod obrazem znajduje się 
tabernakulum zdobione 
rzeźbami apostołów Piotra i 
Pawła, zaś nad obrazem 
popiersie Boga Ojca trzy
mającego w lewej ręce jabł
ko królewskie, a prawą bło
gosławiącego świat. Nad 
popiersiem możemy oglą
dać szczyt ołtarza z olejnym 
obrazem „Zwiastowanie 
NMPanny”, po którego 
obu stronach usytuowane 
są symetrycznie rzeźby 
dwóch aniołów. Centralny 
obraz i posągi świętych: Ja
na Chrzciciela oraz Kazi
mierza Królewicza znajdu
ją się między czterema ko
lumnami zakończonymi 
kapitelami w porządku ko- 
rynckim. Trzony dwóch 
kolumn są pokryte orna
mentem roślinnym (liście i 
szyszki chmielu), zaś trzo
ny dwóch pozostałych — 
tylko złocone. Pod kolu
mnami oraz nad niszami z 
posągami świętych może
my oglądać dekoracje w 
formie główek aniołków. 
Na najniższej części ołtarza 
znajdują się cztery kartusze 
m.in. z herbami: Leliwa, 
Lis i Gozdawa.
Kościółek wołpiański jawi 
się nam jako arcydzieło 
drewnianej architektury 
sakralnej z XVIII w. oraz 
symbol nieugiętości Pola
ków Grodzieńszczyzny wo
bec sowieckiego okupanta, 
dzięki czemu świątynia nie 
podzieliła smutnego losu 
wielu innych tego typu 
obiektów.
Jarosław T. Leszczyński
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Podzwonne
kaliskiemu Rubensowi

Piotr Żeromski z Że
tonie przyjechał do 
Antwerpii późną jesie- 
nią 1620 r. Posłował w 
imieniu króla Zyg
munta III Wazy do 
arcyksięcia Albrechta 
władającego hiszpań
skimi Niderlandami. 
Miał za zadanie uzy
skać u Habsburgów 
pomoc w planowanej 
wojnie Polski z Turcją. 
Poselstwo się nie po
wiodło, arcyksiążę 
oczekiwanych pienię
dzy nie dał, natomiast 
Żeromski, korzystając 
z okazji, złożył pry
watną wizytę w pra
cowni Petera Paula 
Rubensa.
Mistrz Rubens znaj
dował się wtedy u 
szczytu powodzenia. 
Był nadwornym mala
rzem dworu książąt 
hiszpańskich Nider
landów, dyplomatą, 
człowiekiem bogatym 
i wpływowym. To 
nobilitowało go w 
oczach polskiej szlach
ty, która ogólnie 
uznawała artystów za 
rzemieślników i wyno
siła się wysoko ponad 
nich. Ale z Rubensem 
liczono się i wizyta w 
jego pracowni należała 
do dobrego tonu. Przy 
okazji, jeśli miało się 
odpowiednią sumę pie
niędzy (niemałą), mo
żna było kupić lub 
zamówić obraz.
Piotr Żeromski jako 
poseł króla Polski na
leżał do znaczniejszych 
klientów. Wyszedł z 
pracowni z dużym 

obrazem przedstawia
jącym zdjęcie Chry
stusa z krzyża. Wziął 
go na kredyt, a Rubens 
upominał się później 
listownie o uregulowa
nie należności, co było 
powodem do przypu
szczeń, jakoby obraz 
ten był osobistym dzie
łem mistrza. Wiedzieć 
bowiem trzeba, że pra
cownia artystyczna 
Rubensa była w istocie 
manufakturą. Aby spro
stać ogromnemu popy
towi na swoje obrazy, 
Peter Paul zatrudniał 
uczniów i doświadczo
nych malarzy wybra
nych spośród wielu 
chętnych. Byli to spe
cjaliści od pejzaży, po
staci ludzkich, detali 
architektonicznych itp. 
Sam mistrz robił bar
dzo dokładny szkic, 
według którego ucznio
wie malowali obraz. 
Dzięki tej skutecznej 
metodzie wszyscy byli 
zadowoleni. Klienci 
mieli upragnione dzie
ło modnego, wspania
łego malarza, a Rubens 
miał pieniądze, dużo 
pieniędzy. Nie było 
nikogo, kto zostałby 
odprawiony z pracow
ni z kwitkiem. Wielki 
obraz do głównego 
kościelnego ołtarza ge
nialny Holender potrafił 
namalować podobno w 
ciągu 14 dni. Wielo
krotnie powtarzał tema
ty, nawet w takich sa
mych ujęciach. „Zdję
cie z krzyża”, które 
Żeromski przywiózł do 
Polski też miało swo

ich bliźniaczych bra
ci, co poruszano póź
niej w dyskusji nad au
tentycznością obrazu.
Piotr Żeromski urodził 
się w Kaliszu lub jego 
okolicach. Jego ojciec 
był powszechnie sza
nowanym obywate
lem, pisarzem ziem
skim w Kaliszu, pos
łem na sejm i sędzią. 
Tak więc obraz przy
wieziony z Antwerpii 
trafił do kaliskiego 
kościoła parafialnego, 
gdzie umieszczono go 
oczywiście w ołtarzu 
głównym. Zdaje się, 
że od tamtej pory po
zostawał mało znaną 
atrakcją lokalną. Gdy 
bowiem 200 lat później 
oglądał go Julian Ursyn 
Niemcewicz, stwier
dził z pewnym zdu
mieniem, że jest on 
„ nadzwyczaj do dzieł 
Rubensa podobny”.
W kronikach kościel
nych opisano sporo 
wypadków, kiedy oso
by postawione na róż
nych szczeblach poli
tycznej drabiny chciały 
kaliskiego Rubensa 
przywłaszczyć. Od roz
bójników sprzedają
cych obraz wędrow
nemu kupcowi (dogo
niła ich dzielna straż 
miejska), aż po samego 
Napoleona, który po
dobno zapałał chęcią 
posiadania go po zwie
dzeniu kościoła w dro
dze do Rosji w 1812 r. 
Ktoś rozsądny pora
dził wówczas „Bogowi 
Wojny”, żeby zabrał 
obraz w drodze pow

rotnej. Jak powszech
nie wiadomo, powrót 
wypadł cesarzowi zu
pełnie inaczej niż za
mierzał i Kalisz nie le
żał na drodze do Francji. 
Historyjkę tę należy 
niestety włożyć mię
dzy anegdoty, bo nic 
nie wiadomo o jakim
kolwiek pobycie Napo
leona w Kaliszu. Inna 
wersja tej opowieści 
wspomina, że kolek
cjonerem chętnym do 
wzbogacenia swych 
zbiorów o ten obraz 
był brat cesarza Hie
ronim Bonaparte albo 
też tylko marszałek 
Davout.
Nie ulega wątpliwości, 
że na początku XIX w. 
znacznie wzrosło zain
teresowanie kaliskim 
obrazem. Odkryto go 
na nowo, a kaliszanie 
byli bardzo dumni ze 
swojego Rubensa i w 
1843 r. postanowili 
obraz odrestaurować. 
Kurz, sadze ze świec 
i lamp gazowych, ro
bactwo oraz upływ 
czasu przyczyniły się 
do jego zniszczenia. 
Kaliszanie powierzyli 
konserwację dwom 
swoim współobywate
lom. Stroną techni
czną odnawiania zajął 
się Michał Chylewski, 
major byłego wojska 
polskiego. O przywró
cenie świetności sa
memu malowidłu po
proszono Karola Mej- 
bauma, nauczyciela 
rysunku w miejscowej 
szkole. Zdaje się, że 
przygotowanie zawo
dowe Mejbauma za
stąpiła protekcja teścia 
— profesora malar
stwa z Warszawy, An
toniego Blanka. Za
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miast konserwować, Ka
rol Mejbaum obraz grun
townie przemalował, 
pozostawiając bez wiel
kiego retuszu jedynie 
twarze Chrystusa i 
Matki Boskiej. Zrobił 
to fatalnie, ale za to, ku 
pamięci przyszłych po
koleń, pozostawił po 
sobie na blejtramie 
napis: „P. P. Rubens 
pinxit Polonus Felix 
Mejbaum restauravit” 
(P. P. Rubens nama
lował, Polak Feliks 
Mejbaum odnowił).
Chylewski, choć swej 
pracy nie podpisał, 
wywiązał się z niej le
piej. A jednak niedłu
go po owej niefortun
nej restauracji zaczęto 
wspominać o konie
czności kolejnego od
nowienia obrazu. Pre
tekstu dostarczył re
mont kościoła Św. Mi
kołaja, w którym dzie
ło znajdowało się od 
prawie 300 lat.
Przy tej okazji, w koń
cu XIX w. rozgorzała 
dyskusja na temat au
tentyczności „Zdjęcia 
z krzyża”. Wysuwano 
przypuszczenie, że jest 
on tylko kopią obrazu 
Rubensa z katedry w 
Antwerpii. Atakujący 
specjaliści poddawali 
krytyce nie tylko tech
nikę, ale i jego treść: 
„... Wieje z tego obra
zu pewien duch religij
ny, którego Rubens nie 
posiadał (...) W ant- 
werpskim obrazie prze
waża typ flamandzki, 
w kaliskim są (...) rysy 
więcej greckie czy wło
skie, śmielibyśmy po
wiedzieć jakby słowiań
skie (...)”. Znając hi
storię restauracji obra
zu trudno oprzeć się

podejrzeniom, że duch 
religijny i słowiańskie 
rysy były osobistym 
wkładem Karola Mej- 
bauma w malarstwo 
holenderskie.
Wynikiem wspomnia
nej wyżej i następnych 
dyskusji była teza 
uznawana do dzisiaj. 
Według opinii specja
listów kaliski obraz 
„Zdjęcie z krzyża” zos

tał namalowany około 
1620 r. w pracowni 
Petera Paula Rubensa. 
Oznacza to jego bez
pośredni udział w two
rzeniu dzieła, wyklu
cza zaś tezę o później
szej kopii. „Zdjęcie z 
krzyża” z Kalisza — to 
niewątpliwie pierwszy 
obraz z pracowni Ru
bensa przywieziony do 
Polski. Jego obecność 

w Wielkopolsce spo
wodowała sprowadze
nie obrazów podob
nych lub powstanie 
rodzimych, mniej lub 
bardziej udanych na- 
śladownictw, tworzo
nych aż po wiek XIX. 
„Kaliski Rubens” do-
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czekał się profesjonal
nej konserwacji dopie
ro w Polsce niepodleg
łej, w 1921 r. Najwyż
sza była na to pora, bo 
obraz się rozpadał. 
Miał 11 dziur o po
wierzchni od 4 do 15 
cm. Ratował go prof. 
Rutkowski, kierownik 
pracowni konserwa
torskiej przy Muzeum 
Wielkopolskim w Po

znaniu. Ku wielkiemu 
niezadowoleniu miesz
kańców Kalisza, ich 
dumę, „Zdjęcie z 
krzyża” zabrano na 
czas konserwacji do 
Poznania, uzależniając 
zwrot od zamiany 
oświetlenia gazowego 
w kościele na elektry
czne. Ostatecznie 6 
października 1922 r. 
obraz wrócił na swoje 

miejsce do kościoła 
Św. Mikołaja. Wisiał 
tam spokojnie aż do 
wojny. We wrześniu 
1939 r. ówczesny pro
boszcz wywiózł „kali
skiego Rubensa” do 
Warszawy, do Mu
zeum Narodowego. 
Tam niebawem odna
leźli go Niemcy i 
przywieźli z powrotem 
do Kalisza, przez lata 

okupacji obraz wisiał 
w miejskim ratuszu.
Podobno ochotę na nie
go mieli dygnitarze III 
Rzeszy: generalguber- 
nator Frank, szef pro
wincji Warthegau Ar
tur Greiser i Herman 
Góring działający za 
pośrednictwem mu
zeum w Berlinie. Spór 
rozsądził Hitler, obraz 
pozostał w Kaliszu i 
przez całą wojnę wisiał 
w ratuszu, zaś po 
wyzwoleniu powrócił 
do fary. Znów zdobił 
główny ołtarz, tak jak 
tego chciał Piotr Że
romski.
Kościół, jak wiele in
nych, dostępny był dla 
wiernych o każdej po
rze dnia i nocy. Głów
nego wejścia strzegła 
krata, ale było jeszcze 
dwoje drzwi: do kapli
cy pogrzebowej i za
krystii. Nie stanowiły 
one przeszkody dla po
trzebujących parafian. 
Zdarzało się, że miejs
cowi pijacy zdobywali 
pieniądze na wódkę 
sprzedając ubrania 
zdjęte uprzednio z nie
boszczyków, oczekują
cych na pochówek w 
kaplicy pogrzebowej.
W nocy 14 grudnia 
1973 r. księży na ple
banii obudziła przejęta 
kobieta mieszkająca 
nie opodal kościoła. 
Zawiadomiła, że w 
świątyni dzieje się cud, 
taka jasność bije przez 
witraże. W chwili 
przybycia straży po
żarnej w płomieniach 
znajdowała się górna 
część drewnianej kons
trukcji ołtarza, a nawę 
główną wypełniał gę
sty dym. Od żaru topi
ły się piszczałki orga-
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nów na chórze odleg
łym o 60 m. W proto
kole sporządzonym po 
oględzinach miejsca 
pożaru stwierdzono 
wypalenie się części 
środkowej ołtarza wy

znaczonej szerokością 
obrazu „Zdjęcie z 
krzyża”. Spaleniu uleg
ła też środkowa część 
ołtarza pod obrazem, 
łącznie z tabernaku
lum. Zastanawia fakt, 

że mensa ołtarzowa 
pozostała cała, tak sa
mo jak boki oprawy 
obrazu, w których za
chowały się nawet zło
cenia. Płomień szedł w 
górę wąskim pasem

3. Obraz ..Zdjęcie z krzyza" z ok 1620 r 
(zdjęcia: 1.3 — Witalis Wolny 

ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN)

środkowej części ołta
rza, aż zatrzymał się na 
sklepieniu. W kilku 
miejscach odpadł tam 
tynk, pozostawiając go
łą, poczerniałą cegłę. 
Wyglądało to tak, jak 
gdyby w miejscu, gdzie 
wisiał obraz, operowa
no osobnym źródłem 
ognia o najwyższej, 
ściśle ukierunkowanej 
sile płomieni. Komen
tatorzy zastanawiali 
się, skąd wzięła się ta 
ogromna gwałtowność 
pożaru. Jako strawę 
ogień miał tylko około 
10 m2 starych obrazów 
i ich drewnianą obudo
wę.
Oficjalne śledztwo za
kończyło się stwier
dzeniem typowym dla 
tego rodzaju wyda
rzeń: przyczyną poża
ru było zwarcie insta
lacji elektrycznej w 
przewodach przecho
dzących przez główny 
ołtarz. Wykluczono za
prószenie ognia, a su
gestii o podpaleniu po 
kradzieży w śledztwie 
nie potwierdzono.
Po pożarze ze środko
wej części ołtarza po
została kupa popiołu i 
fragment blejtramu ze 
skrawkiem płótna, ro
biącym wrażenie od
ciętej pozostałości. 
„Kaliski Rubens” prze- 
padł. Cudów nie ma, 
są nieszczęśliwe lub 
starannie przygotowa
ne wypadki...

Dorota Spychalska 
Cytaty pochodzą z książki W. 
Kwiatkowskiego, Obraz Rubensa 
w Kaliszu, Kalisz 1929.
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® Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: opisem, zdjęciem i numerem 
katalogu komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych (00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel. fax 621-04-45). 
Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać 
pod wymienionym adresem.

i

2

Kradzież w nocy z 27 
na 28 czerwca 1993 r. 
z kościoła Matki Bo
skiej Szkaplerznej w 
Szymbarku (woj. no
wosądeckie)

1. AUTOR NIEZNANY. 0- 
braz, Matka Boska z Dzie
ciątkiem (tzw. MB Łaska
wa), XVII/XVIII w. (sukien
ka z 1911 r.).
Olej(?) na desce. 110x55 
cm. Sukienka z metalu, 
posrebrzana, korony zło
cone, korony i sukienka 
zdobione różnobarwnymi 
kamieniami.
Kat. PA-382-325.

Kradzież w nocy z 28 
na 29 sierpnia 1993 r. 
z Sanktuarim Św. An
toniego przy kościele 
oo. bernardynów w 
Barczewie (woj. olsz
tyńskie)

2. AUTOR NIEZNANY. 0- 
braz, Św. Bonawentura, 
1740 r.
Olej(?) na płótnie. 
105 x 155 cm.
Kat. PA-420-360.
3. AUTOR NIEZNANY. O- 
braz, Św. Anna Samotrzeć, 
1740 r.
Olej(?) na płótnie. 
146 x 80 cm.
Kat. PA-421-361.

Kradzież w nocy z 7 
na 8 czerwca 1993 r. z 
kościoła Podwyższe
nia Krzyża Świętego 
w Gorczenicy (gm. 
Brodnica, woj. toruń
skie)

4. WARSZTAT LOKALNY. 
Rzeźba, Matka Boska, 2 pot. 
XVIII w.
Drewno polichromowane, 
złocone. Wys. ok. 100 cm. 
Kat. PC-104-78.

3
4
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5

8
Kradzież w dniach 25 
września — 3 paździer
nika 1993 r. z kościoła 
rzym.-kat. w Cisowie 
(woj. koszalińskie)

5. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Piotr, XVII w. Drewno nie- 
polichromowane. Wys. 70 cm. 
Kat. PC-116-90.

6. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Pawet, XVII w. Drewno 
niepolichromowane. Wys. 
70 cm.
Kat. PC-117-91.

7. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, figura alegoryczna (Wiara), 
XVII w.
Drewno niepolichromowane. 
Wys. 38 cm.
Kat. PC-118-92.

8. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, figura alegoryczna (Nadzie
ja), XVII w. Drewno niepoli
chromowane. Wys. 38 cm.
Kat. PC-119-93.

Kradzież w dniu 28 
sierpnia 1993 r. z koś
cioła Św. Jakuba w 
Sandomierzu (woj. tar
nobrzeskie)

9. FILEWICZ Michał - warsz
tat (?). Rzeźba, Postać papieża, 
3 ćw. XVIII w. Drewno poli
chromowane, złocone, wydrą
żona z tyłu. Wys. 110 cm.
Kat. PC-120-94.

Kradzież w nocy z 14 na 
15 lipca 1993 r. z kościo
ła rzym.-kat. w Starym 
Oleśnie (woj. często
chowskie)

10. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, Św. Roch. 4 ćw. XIX w.
Drewno polichromowane, wyd
rążona z tyłu. Wys. ok. 77 cm.
Kat. PC-121-95.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Bar
wik i Agnieszkę Pawlak.
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Reklama 
z łezką

Antoni Słonimski w wie
lu swoich publikacjach 
wspomnieniowych z u- 
podobaniem cytował 
wierszowaną reklamę, 
zamieszczoną na łamach 
„Kuriera Warszawskie
go” przed pierwszą woj
ną światową:

„Czemu, dziadziu, nie 

grafika użytkowa. Mło
dopolscy artyści byli 
pierwszymi profesjonali
stami, którzy traktować 
zaczęli tę gałąź plastyki 
na równi ze sztuką „czy
stą”, ale i oni projekto
wali przede wszystkim 
winiety do czasopism, 
szatę graficzną książek, 

plakaty, a reklamy pra
sowe tylko wyjątkowo i 
nielicznie. Zamawiający 
taką formę promocji to
warów producenci i kup
cy długo jeszcze zdani 
byli na ilustratorów „ mi- 
norum gentium ”, którzy 
najczęściej nawet nie 
sygnowali swojej twór
czości.
Po drugie — reklama 
prasowa, aby osiągnąć 
swój cel, musiała respek
tować gust odbiorców.

Oni zaś nie wymagali od 
gazetowego rysunku ar
tyzmu czy piętna indy
widualnej osobowości 
autora, ale oczekiwali in
formacji podanej w spo
sób jasny, wyraźny i od
powiadający ich przy
zwyczajeniom. Reklama 
miała być zatem dosłow
na, realistyczna, a jedno
cześnie spokojna, rzetel
na, bez ekstrawaganc
kich treści i form plasty
cznych.

umierasz, 
choć ci się trzęsie głowa? 
Bo ja piję nieraz 
Koniaczek Szustowa. ” 

Wierszykowi towarzy
szył, jak większości ów
czesnych anonsów, odpo
wiedni rysunek: chłop
czyka rozmawiającego ze 
staruszkiem. Wtedy, po
dobnie jak dzisiaj, redak
cje gazet i czasopism zas
trzegały, że nie ponoszą 
odpowiedzialności za treść 
reklam i ogłoszeń. Nie 
przywiązywały też począt
kowo większej wagi do ich 
formy artystycznej. To
też przyglądając się li
cznym rysunkom rekla
mowym, zamieszczanym 
przez polską prasę w 
pierwszych dziesięciole
ciach naszego wieku, na
trafiamy często i na gra- 
fomańskie teksty, i na ki
czowate obrazki. Na 
usprawiedliwienie owego 
niskiego poziomu ówczes
nych reklam musimy 
jednak przytoczyć pewne 
okoliczności łagodzące. 
Po pierwsze, na początku 
XX w. ilustrowana re
klama prasowa była je
szcze zjawiskiem stosun
kowo nowym, jak cała

1. Pani z prawej już używała i zachęca 
do tego panią z lewej strony („Świat”, 
1909)

Młodość i Piękność 
nadaje doskonała Ameryk, kosmetyka

HImclia MetamorphosaH

1
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2.3 Z apteki M Malinowskiego naj
lepsze mydła i pudry („Świat" 1928 i 
1931)
4. Gumowe pasy były dobre na 
wszystko („Świat". 1910)
5. Jeśli wróci taka moda, polecamy 
firmę Przecławskiego („Świat . 1924)
6. Ta firma istnieje w Warszawie do 
dzisiaj („Świat". 1924)
7 F Fuchs — rywal Wedla („Świat", 
1927)
8 Pan jest wesoły już przy dotykaniu 
butelki („Świat". 1927)
9.10. Tylko dla mężczyzn... („Tygodnik 
Ilustrowany” 1933 i „Świat". 1935)

(zdjęcia: Andrzej Zborski)

Długotrwałe „opatrze
nie” potencjalnych klien
tów ze sztuką secesyjną 
sprawiło, że jej najpopu

larniejsze formy i typy 
przedstawień gościły na 
łamach polskiej prasy je
szcze w latach dwudzie
stych, i to przede 
wszystkim w reklamach. 
Często pojawiały się w 
nich smukłe postacie ko
biece w otoczeniu kwia
tów czy prezentujące bi
żuterię. Obok nich wzię
ciem cieszyły się postacie 
stylizowane na rokoko 
czy biedermeier, które to 
epoki kojarzyły się z lu

ksusem i zamożnością. 
Nie brakło też rozkosz
nych dzidziusiów, za
bawnych zwierzątek czy 
dystyngowanych dżen
telmenów — każde z 
nich miało zachęcać do 
kupna określonego ro
dzaju produktów.
Co zatem najczęściej re
klamowano? Właściwie to 
samo, co dziś — kosme
tyki, ubiory, słodycze, 
napoje. „Już po pry
szczach!” głosiłaby 

współcześnie reklama 
„Imcha Metamorpho- 
sa”, cudownego kremu 
na młodość i piękność 
cery. „Najlepsze dla męż
czyzny” było mydło do 
golenia M. Malinow
skiego; ta sama firma za
lecała środki pielęgna
cyjne dla niemowląt za 
pomocą równie sielskich 
obrazków, jak czyni to 
„Johnson and Johnson”. 
„Naturalne piękno” bie
lizny marki „Triumph”
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znajduje odpowiednik w 
zalecanych przez lekarzy 
i reformatorów kobiece
go stroju „Antigorse- 
tach” fabryki „Hygie- 
na”. Modny pan, nie ma
jący jeszcze szans na 
krawat od Cardina, znaj
dował komplet eleganc
kiej garderoby choćby u 
Przecławskiego przy Nie
całej 8 w Warszawie, a 
nakrycia głowy kupował 
(i może to czynić nadal!) 
u Cieszkowskiego (wó

wczas przy Nowym 
Swiecie 12, dziś przy 
Marszałkowskiej 103 lub 
przy Targowej 18). Już 
na długo przed pierwszą 
wojną światową na rynku 
słodyczy rywalizowały ze 
sobą firmy Wedla i 
Fuchsa — obie zalecają
ce słodkie wyroby za 
pośrednictwem pięknych 
pań, uśmiechających się 
rozkosznie, jak amatorka 
dzisiejszych kokosowych 
ciasteczek „Raffaello”. 

Ponieważ nie obowiązy
wały jeszcze zakazy re
klamowania alkoholu, 
promowano na łamach 
gazet trunki rodzimej i 
obcej produkcji — tym 
ostatnim towarzyszyły 
niekiedy rysunki prze
niesione z prasy zagrani
cznej i to tak znanych 
artystów, jak francuski 
grafik Sem.
Wśród produktów re
klamowanych w latach 
trzydziestych odnajdu

jemy nawet... środki an
tykoncepcyjne (wyłącz
nie dla mężczyzn). Ich 
promocja była jednak 
dyskretna, odwołująca 
się do ochrony zdrowia, 
wyrażana w sposób za
kamuflowany, nigdy bez
pośredni. Toteż reklamy 
te pojawiały się nawet 
w tak szacownych pis
mach, jak „Tygodnik Ilus
trowany” czy „Świat”, 
trzymanych na stole w 
salonie każdego inteli
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genckiego domu, bez 
konieczności chowania 
ich przed dziećmi... Ja
każ przepaść dzieli tamte 
metody od epatujących 
dosłownością i trywial
nością poczynań współ
czesnych speców od re
klamy, nie wahających 
się przyoblec w giganty
czny kondom obelisk 
przed fasadą Luwru...
Zdecydowany przełom w 
polskiej grafice rekla
mowej, przede wszyst
kim w plakacie, nastąpił 
w latach dwudziestych i 
trzydziestych. Młode 
pokolenie ówczesnych 
artystów z Tadeuszem 
Gronowskim na czele 
podniosło prozaiczne 
promowanie towarów i 
usług do rangi dzieła 
sztuki. W parze z nowator
skimi środkami wyrazu 
szły wysokie umiejętnoś
ci warsztatowe i od
mienne podejście do zaj
mowania się grafiką 
użytkową. Powstawały 
specjalizujące się wyłą
cznie w tej dziedzinie 
ugrupowania („Atelier 
Reklamy — Plakat”, 
„Koło Artystów Grafi
ków Reklamowych”, spół
ka „Mewa”) i czasopis
ma (kwartalnik „Rekla
ma”). Dziś niemal za
pomniano o tych osiąg
nięciach sztuki czasów II 
Rzeczypospolitej, ogra
niczając się w plakatach i 
reklamach prasowych 
prawie wyłącznie do fo
tografii i nade wszystko 
ceniąc reklamę w tele
wizji i radiu. Toteż gdy 
między praniem w rewe
lacyjnym proszku a my
ciem włosów najskute
czniejszym z szampo
nów, podarujemy sobie 
odrobinę luksusu popija
jąc kawę „Tchibo”, 
wspomnij my z łezką jak
że rozczulające swą na
iwną prostotą i umiar
kowaniem początki re
klamowego szaleństwa.

Anna Sieradzka

Krakowski 
browar

miejscu starych piwnic 
(1889) oraz komin fabry
czny (1899). W 1889 r. 
browar jako pierwszy w 
Krakowie wprowadził oświe
tlenie elektryczne.

1

W 1714 r. krakowski cech 
piwowarski wydał doku
ment porządkujący wyrób 
piwa i świadczący o tym, że 
jego warzenie było dla 
członków cechu nie tylko 
sposobem zarobkowania, 
ale również sztuką. Stało to 
w ostrej sprzeczności z 
większością produkcji piwa 
w Polsce — w browarach 
przydworskich i wiejskich 
karczmach. Piwo tam pro
dukowane było na ogół 
podłe, często fałszowane, 
łatwo kwaśniejące.
Z takimi i innymi piwami 
musiały konkurować na 
własnym rynku browary 
krakowskie, które produ
kowały gatunki szlachetne. 
Jednocząc się z rodowodem 
sięgającym średniowiecza 
cechem piwowarów, mają
cym wsparcie w przywile
jach królewskich, browary 
czuwały nad produkowaną 
ilością i jakością piwa.
Browar Krakowski powstał 
w okresie upadku małych 
browarów, kiedy piwowar- 
stwo traciło cechy rzemios
ła i stawało się w coraz 
większym stopniu prze
mysłem. Taki też charakter 
od początku miał ten za
kład. Jego pierwszy właści
ciel Rudolf Jenny miał wiz
ję dużego browaru zaspoka
jającego potrzeby miasta. 
Pod planowaną budowę 

Jenny wykupił dwie działki 
na przedmieściu Wesoła, 
na których z powodzeniem 
zmieściłoby się kilka 
ówczesnych krakowskich 
browarów. Obszar ten, o 
powierzchni 1,67 ha, zaj
muje browar do dnia dzi
siejszego. Początek prze
obrażania planów w rzeczy
wistość datuje się na 6 maja 
1840 r., kiedy Komisja Bu
downictwa Miejskiego Ma
gistratu Królewskiego Głów
nego Miasta Krakowa wy
tyczyła plan i dokonała 
wbicia kołków ograniczają
cych teren budowy.
Dzieło Rudolfa Jennego 
kontynuował Juliusz Au
gust John. Przez pół wieku 
(1854—1904) rodzina Joh
nów — najpierw ojciec, a 
od 1879 r. jego synowie 
Alfred i Hugon — prowa
dziła stałe inwestycje na te
renie największego w Kra
kowie zakładu. Browar ten 
uważany był za najlepiej 
rozwijający się, a jego piwo 
cieszyło się powodzeniem: 
w 1860 r. produkował około 
15 000 wiader piwa rocznie 
(Żywiec — 40 000).
W drugiej połowie XIX w. 
na terenie Zakładu zbudo
wano m.in.: stajnię i wo
zownię (1856), liczne piw
nice (1865, 1872, 1875) i 
lodownie (1865, 1893), tak
że salę restauracyjną na 

W działalności Johnów 
dominowały nie tylko spra
wy gospodarcze — zacho
wało się zezwolenie z 7 
grudnia 1885 r. na oszalo
wanie szopy mającej służyć 
za skład beczek dla Stowa
rzyszenia „Sokół”. Do cie
kawostek zaliczyć można 
fakt, że 5 lutego 1891 r. 
browar dostał z Magistratu 
nakaz przybicia do parkanu 
tabliczki z numerem 17 i 
nazwą ulicy Lubicz. A więc 
adres zakładu nie uległ 
zmianie od 100 lat!
W 1904 r. jeden z najwięk
szych potentatów finanso
wych Małopolski, baron 
Jan Gótz II Okocimski, 
właściciel browaru w Oko
cimiu, tartaków i obszer
nych posiadłości ziemskich, 
kupił Browar Krakowski. 
Od tego momentu browar 
pozostawał w cieniu Bro
waru Okocimskiego. Nie 
można jednak powiedzieć, 
że był zaniedbywany. No
wy właściciel, który słynął z 
gospodarności, zaczął też 
od inwestycji. W 1904 r. 
rozpoczął budowę nowego 
budynku fabrycznego, obej
mującego halę do obciąga
nia piwa, chłodnię, umy
walnię i skład beczek oraz 
ekspedycję. Dobudował też 
dwie piwnice leżakowe, a 
w 1906 r. postawił trzeci 
kocioł parowy.
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1. Druk reklamowy z 1892 r. 
z widokiem browaru
2.3. Rysunek pałacu w 1868 
roku (2) i pałac — obecnie 
budynek administracyjny — 
w trakcie remontu (3)
4. Budynek obciągu piwa 
beczkowego od strony ul. 
Lubicz
5. Jeden z oddziałów fer
mentacji piwa z ok. 1865 r.

(zdjęcia: Roman Kropacz)

Produkcja piwa osiągnąła 
36 tys. hektolitrów w 1914 r., 
ale dalszemu jej wzrostowi 
przeszkodziła pierwsza woj
na światowa. W latach 
trzydziestych zakład prze
żywał duże trudności spo
wodowane znacznym spad
kiem spożycia piwa na sku
tek ogólnego zubożenia 
społeczeństwa w czasie 
kryzysu. W 1933 r. spoży
cie było niższe o prawie 
58% w porównaniu ze spo
życiem w 1929 r. W 1935 r. 
Antoni Gótz musiał dopła
cić do działalności zakładu 
72 tysiące zł. Wreszcie la
tem 1936 r. w browarze zor
ganizowany został strajk 
okupacyjny, który dopro
wadził do zepsucia piwa i 
utraty odbiorców, co w 
efekcie unieruchomiło za
kład i browar zamknięto. 
Już jednak w 1937 r. 
wznowiono produkcję, a w 
1938 r. Rocznik Polskiego 
Przemysłu i Handlu podał 
pełną informację pod has
łem „Browar Krakowski i 

Fabryka Przetworów Sło
dowych Jana Gótza w Kra
kowie”. W tym roku zakład 
wyprodukował 12,3 tys. 
hektolitrów piwa, przy 
zdolności wytwórczej 40 tys. 
Działania wojenne spowo
dowały nieznaczne uszko
dzenia browaru, ale pro
dukcję rozpoczął już w 
cztery miesiące od zakoń
czenia wojny. Do września 
1946 r. dyrektorem był 
mgr inż. Juliusz Komor
nicki, członek rodziny Gót- 
zów, który od wybuchu 
wojny aż do nacjonalizacji 
zakładu dbał o interesy i 
majątek swojej rodziny.
Po nacjonalizacji zakład 
podlegał Centralnemu Za
rządowi Przemysłu Fer
mentacyjnego z siedzibą w 
Zabrzu. 13 lipca 1951 r. 
powstały Krakowskie Za
kłady Piwowarsko-Słodow- 
nicze. W ciągu pierwszych 
lat działalności tego przed
siębiorstwa stan techniczny 
zakładu nie uległ większym 
zmianom. Dopiero w latach 

1955—1967 realizowano 
rozbudowę i modernizację 
zakładu, aby dostosować 
jego stan do wymagań no
woczesnej technologii bro
warniczej. Przeprowadzone 
prace pozwoliły na zwięk
szenie produkcji do około 
160 tys. hektolitrów piwa 
rocznie. W 1968 r. browar 
wszedł w skład Zakładów 
Piwowarskich w Okocimiu. 
Wykonane w tym czasie 
inwestycje pozwoliły na 
osiągnięcie rekordowych 
wyników produkcyjnych w 
1975 r., kiedy wyproduko
wano około 230 tys. hekto
litrów piwa. Jednak na
stępne lata przyniosły wy
raźny spadek produkcji.
W 1990 r. sprywatyzowano 
Zakłady Piwowarskie w 
Okocimiu i od tego mo
mentu krakowski browar 
należy do Okocimskich Za
kładów Piwowarskich Spół
ka Akcyjna. W zakładzie 
poniesiono ogromne nakła
dy realizując program in
westycyjny: „piwo-ekolo- 

gia-zabytki”. Dzisiaj jest to 
browar na wskroś nowo
czesny. Wyremontowano 
wnętrze pałacu (obecnie 
budynek administracyjny) i 
rozpoczęto tynkowanie ele
wacji. Odbudowano mur 
od ul. Lubicz oraz bramę 
wjazdową. Przy okazji 
montażu ekologicznej szwe
dzkiej kotłowni olejowo- 
-gazowej, wyremontowano 
zabytkowy budynek kot
łowni wraz z nie funkcjonu
jącym już dzisiaj kominem. 
Prace wykonywano pod 
nadzorem konserwatora 
zabytków, który w 1985 r. 
wpisał browar do rejestru 
zabytków. Częścią zabyt
kową zakładu są nie tylko 
wymienione obiekty. Wed
ług opinii konserwatora 
browar jest przykładem za
chowanego w nie zmienio
nej formie i układzie jedy
nego chyba w Krakowie 
zakładu niezmiennie czyn
nego od półtora wieku.

Aleksander Siuda
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Akcja dwory

Pełen 
uroku

Do Ślepowoli koło Mogielnicy 
wybraliśmy się 12 czerwca 
1992 r. Czas był przepiękny, 
przy drogach kwitły wyjątko
wo dorodne w tym roku krzaki 
dzikiego bzu. Okolice Grójca i 
Mogielnicy, tak lekceważone 
przez krajoznawców, wydały

ramicznym, kryjącym miesz
kalne poddasze. Pośrodku 
elewacji frontowej usytuowa
no wydatny piętrowy ryzalit 
zwieńczony trójkątnym szczy
tem, w obrębie którego jest 
kartusz z herbem „Trąby” i 
data „A.D. MCMXVII” po-

po drugiej wojnie światowej.
Co wiemy o historii samego 
majątku i jego kolejnych właś
cicielach? Stosunkowo dużo, 
dzięki zachowanej szczęśliwie 
księdze hipotecznej nieru
chomości. „Dobra Ziemskie 
Ślepa Wola w Powiecie Czer
skim, Obwodzie Warszaw
skim, Województwie Mazo
wieckim położone” należały u 
schyłku XVIII w. do Józefa 
Grzybowskiego, a 2 lipca 1800 r. 
przeszły w posiadanie jego 
córki Tekli z Grzybowskich 
Prażmowskiej. 3 października 
1828 r. majątek kupił od do
tychczasowej właścicielki Mar-

Adama Bonieckiego był synem 
Wojciecha i Agnieszki z Li- 
pinków, urodził się w 1774 r. 
Z małżeństwa z Elżbietą 
Proszkowską pozostawił gro
madkę synów: Andrzeja, Ale
ksandra, Piotra, Mikołaja i 
Wincentego, kładąc tym sa
mym podwaliny pod znaczny 
rozrost rodziny; zmarł w 1867 r. 
Ślepowolę odkupił od Mar
cina jego najstarszy syn And
rzej na mocy kontraktu zawar
tego 18/30 stycznia 1854 r. za 
sumę 18 000 rubli srebrem. 
Andrzej, sędzia apelacyjny 
Królestwa Polskiego, żonaty 
był dwukrotnie: po raz pier-

nam się zaczarowaną krainą. 
Dojechaliśmy bez przygód na 
miejsce i skonstatowaliśmy z 
miłym zdziwieniem, że dwór 
stoi nadal (choć zamieniony na 
mieszkania prywatne wygląda 
jak chlew), a park nie został je
szcze całkowicie wyrąbany. 
Mimo zniszczeń i zaniedbania 
uderzyła nas wyjątkowa uroda 
tej siedziby. Dwór jest budow
lą parterową, wzniesioną na 
planie prostokąta, nakrytą wy
sokim łamanym dachem ce- 

witana przez nas z radością, 
zwolniła nas bowiem od sta
wiania hipotez na temat czasu 
powstania obiektu. Nie znany 
z nazwiska architekt bezbłęd
nie skomponował dwór ślepo- 
wolski w konwencji stylu 
dworkowego. Pierwotnie bu
dowlę tę urozmaicał taras przy 
prawym boku otoczony ce
mentowymi kolumnami to
skańskimi podtrzymującymi 
pergolę. Taras ten został 
niemal zupełnie zrujnowany 

cin Grobicki za sumę 93 000 
złotych polskich „w monecie 
grubej srebrnej” i od tego czasu 
przez trzy pokolenia Ślepowo- 
la pozostawała w posiadaniu 
Grobickich herbu Trąby. Ro
dzina ta wywodziła się z Gro
bie w ziemi czerskiej i od tej 
wsi wzięła nazwisko. Nigdy 
nie doszła do znaczniejszych 
godności, przedstawiciele jej 
sprawowali co najwyżej urzę
dy powiatowe. Marcin, na
bywca Ślepowoli, zdaniem

1 Dwór w Ślepowoli oó frontu
2. Dwór z boku i od ogrodu; na pier
wszym planie resztka tarasu z pergolą 

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

wszy z Józefą Heisslerówną, a 
po raz drugi ze Stefanią Szy
manowską. Z pierwszego mał
żeństwa pozostała córka Bro
nisława, a z drugiego syn Ste
fan, przyszły dziedzic Ślepo
woli. Ten ostatni wszedł w po-
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siadanie majątku w styczniu 
1892 r.
Stefan Grobicki ożeniony był 
z Bronisławą Antoniną Zofią 
Martyną z Nehringów, która 
urodziła mu córki: Stefanię, 
Janinę, Marię, Jadwigę oraz 
synów: Jana (1902) i Andrzeja 
(1903). Rodzina była zatem 
spora. To właśnie Stefan wy
budował w 1917 r. zachowany 
do dziś dwór; poprzedni, jak 
można przypuszczać, uległ 
zniszczeniu w czasie pierwszej 
wojny światowej. Przy budo
wie nowego dworu zużytko
wano zapewne mury dawnego. 
Nowa siedziba dziedzica Slc- 

Na hipotece majątku „wisiały 
slupudowym ciężarem” — żeby 
użyć malowniczego określenia 
Stefana Żeromskiego — po
życzki Towarzystwa Kredy
towego Ziemskiego i Banku 
Gospodarstwa Krajowego, 
samego dziedzica ścigali po
nadto drobni wierzyciele z 
okolicy. Odnosimy wrażenie, 
że Stefan Grobicki nie przeja
wiał chyba zbytniego talentu 
do gospodarowania. W 1928 r. 
Slepowolę wystawiono na licy
tację, ale właścicielowi jakoś 
udało się do niej nie dopuścić. 
Na domiar złego prestiż towa
rzyski Grobickich został zna- 

od jakiegoś czasu coraz czar
niejsze chmury. Trzeba było 
pomyśleć o radykalnym roz
wiązaniu spiętrzonych prob
lemów finansowych i opraco
wać system obrony przed 
szturmującymi wierzycielami. 
Stefan Grobicki chwycił się 
środka ostatecznego i przepisał 
akt własności majątku na córki 
Marię, Jadwigę, Stefanię i Ja
ninę oraz na Józefa Grobic
kich, którzy 7 lutego 1930 r. 
oficjalnie nabyli od niego do
bra za śmieszną sumę 200 000 zł. 
Nabywcy udzielili niebawem 
Stefanowi Grobickiemu nota
rialnego pełnomocnictwa do 

dnia 26 września 1946 r. mają
tek przeszedł na własność 
skarbu państwa. „ Tak być mu- 
siało. Rozumiem. Ale żal" — 
napisałby pewno w tym miej
scu Melchior Wańkowicz. Naj
bardziej nam szkoda pięknego 
dworu, który do niedawna nie 
mógł być uznany za zabytek z 
racji zbyt młodego wieku i tym 
samym nie podlegał ochronie 
konserwatorskiej, ani nie trafił 
na karty katalogu zabytków 
sztuki. Dziś dwór w Ślepowoli 
jest gruntownie zdewastowany 
i niewiele brakuje, by stał się 
ruiną. Jedyny dla niego ratu
nek to wykup od skarbu pań-

powoli wyróżniała się znako
mitymi proporcjami. W okre
sie dwudziestolecia międzywo
jennego, kiedy była dobrze 
utrzymana, podobnie jak i jej 
otoczenie, musiała sprawiać 
bardzo przyjemne wrażenie. 
Wśród licznych siedzib daw
nego powiatu grójeckiego za
sługuje z pewnością na spe
cjalną uwagę historyka sztuki. 
Cóż z tego, kiedy Stefana 
Grobickiego gnębiły nie
ustanne kłopoty finansowe. 

cznie nadszarpnięty. Oto cór
ka Stefana i Bronisławy z 
Nehringów, Stefania, licząca 
wówczas lat 37, poślubiła 
technika gorzelniczego Gu
stawa Ragu, liczącego zaled
wie lat 23. Ślub niedobranej 
wiekiem pary odbył się 28 czer
wca 1930 r. w kościele Św. 
Aleksandra w Warszawie. W 
owych czasach związki takie, 
zwłaszcza w środowisku zie
miańskim, nie były tolerowane. 
Nad Ślepowolą gromadziły się 

prowadzenia nadal spraw ma
jątkowych. Pozornie pozostało 
wszystko po staremu, ale wy
bieg nie udał się. Po kilku la
tach heroicznych zmagań z 
wierzycielami, w obliczu to
talnej katastrofy, Grobiccy 
sprzedali Ślepowolę w lipcu 
1937 r. Kazimierzowi i Stanis
ławowi Malhomme’om.
I jeszcze jedna ważna data w 
dziejach Ślepowoli. Oto decy
zją Wojewódzkiego Urzędu 
Ziemskiego w Warszawie z 

stwa przez osobę prywatną, 
której środki pozwolą na do
prowadzenie dawnej siedziby 
ziemiańskiej do pierwotnego 
stanu. Oby tak się stało. A Ty, 
Drogi Czytelniku, jeśli losy 
rzucą Cię w okolice Mogielni
cy, wstąp chociaż na chwilę do 
Ślepowoli.

Waldemar Baraniewski
Tadeusz S. Jaroszewski
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Odkopywanie 
cystersów

Nauka polska przeżywa w 
ostatnich latach renesans 
problematyki cysterskiej, 
cystersami interesują się 
także przedstawiciele sa
morządów lokalnych, przez 
których teren przebiegać 
będzie „Polski Szlak Cys
tersów”, oraz turyści pod
różujący w sezonie waka
cyjnym cysterskimi droga
mi i podziwiający wspania
łość architektury pozostałej 
po tym zakonie.
Europa w pierwszej poło
wie XII w. znajdowała się 
we władzy dwóch mocarzy. 
Pierwszym był opat opac
twa Saint-Denis pod Pary
żem i kanclerz króla Francji 
zwany Sugerem lub z łaciń
ska Sugeriuszem. To jemu 
korona Kapetyngów za
wdzięczała wiele blasku. 
Drugi — to Bernard z Clai- 
rvaux, późniejszy święty, 
autor nowej koncepcji rela
cji człowieka z Bogiem, a 
zarazem twórca nowej re
guły monastycznej, która 
legła u podstaw zakonu cys
tersów. Założony przez 
Roberta de Molesmes w 
1098 r. dom w burgundz- 
kim Citeaux nawiązywał do 
pierwotnych surowych re
guł św. Benedykta i do tego 
właśnie zgromadzenia wstą
pił w 1211 r. Bernard i jego 
towarzysze. Wkrótce, bo 
już w 1215 r., powstały je
szcze dwa domy nowego 
zgromadzenia: w Mori- 
mond i Clairvaux i te trzy 
ośrodki stały się domami- 
-matkami dla wszystkich 
europejskich cystersów, 
którzy około 1300 r. za
mieszkiwali prawie 700 
klasztorów.
Rolę przodującą poprzez 
Citeaux oraz założoną już w 
1132 r. Pfortę (w Turyn
gii), przyjął powstały w 
1175 r. najwcześniejszy, a 
zarazem najpotężniejszy 

dom cysterski na Śląsku, w 
Lubiążu nad Odrą. Skalę 
budowlaną tego średnio
wiecznego i przekształco
nego w czasach baroku 
opactwa trudno porówny
wać z innymi polskimi za
bytkami, zaś ewentualny 
punkt odniesienia może 
stanowić tylko... warszaw
ski Pałac Kultury i Nauki 
(sic!). Zachodnia elewacja 
opactwa liczy ponad 200 m 
długości, budowla ma kil
kaset sal, a wielka dwuwie- 
żowa wczesnogotycka (po
tem zbarokizowana) bazy
lika wydaje się małym koś
ciółkiem wciśniętym w żół
tawą fasadę barokowego 
klasztoru-pałacu. Choć dziś 
opactwo jest już tylko pustą 
skorupą, pozbawioną boga
tego wystroju rzeźbiarskie
go i malarskiego, który 
uległ zniszczeniu w czasie 
ostatniej wojny lub został 
rozproszony po całej Pol
sce, ranga artystyczna Lu
biąża jest do dziś bardzo 
wielka.
Z filiacji wiodącej od Pforty 
poprzez Lubiąż powstały 
klasztory i domy: w Kaci- 
cach (potem przeniesiony 
do Mogiły pod Krakowem, 
w którym do dziś mieści się 
centrum polskich cyster
sów), w Henrykowie 
(1227), Krzeszowie (1292) 
oraz Kamieńcu Ząbkowic
kim (1247). Pierwszym 
domem cysterskim na tere
nie Małopolski (i Polski) 
był Jędrzejów (1141—1149), 
założony przez mnichów z 
francuskiego Morimondu. 
Z filiacji morimondzkiej 
wywodziły się także klasz
tory w Sulejowie, Wąchoc
ku i Koprzywnicy, zwane 
często „czterema małopol
skimi córami Morimondu”. 
Koprzywnica nie wydała z 
siebie klasztoru-filii, po
dobnie jak i dom wąchocki, 

zaś sulejowski, oprócz efe
merycznego Szpetala, zało
żył także dom w Byszewie, 
a potem w Koronowie na 
Pomorzu.
Nas najbardziej interesuje 
rodzina cysterska wywo
dząca się z Jędrzejowa, w 
którym lat swych dożył bi
skup krakowski Wincenty, 
znany jako kronikarz Kad
łubek. Jędrzejowski klasz- 
tor-matka wydał z siebie 
dom w Ludzimierzu, po
tem przeniesiony do pod
górskiego Szczyrzyca, gdzie 
cystersi mieszkają do dziś. 
Druga linia wiodła do gór
nośląskich Rud, a następnie 
do podopolskiej Jemielni
cy. Domy w Rudach i wy
wodzącej się z Rud Jemiel
nicy (1288—1290) stanowi
ły więc ulokowane na Ślą
sku ośrodki pochodzące z 
filiacji małopolskiej, a poś
rednio morimondzkiej. Do
mniemywać można, że osa
dzanie się w XIII w. mało
polskich cystersów na Ślą
sku miało określony wydź
więk, wynikający ze świa
domej działalności polity
cznej polskich książąt.
Początki domu w Rudach, 
położonych obecnie w woj. 
katowickim, zwanych Ru
dami Wielkimi, a niekiedy 
Rudami Raciborskimi, są 
dość skomplikowane. W li
teraturze przyjmuje się, że 
już w 1238 r. mnisi jędrze
jowscy przyszli do śląskich 
Woszczyc. Fundacja wosz- 
czycka, na skutek najazdu 
mongolskiego i być może 
innych przyczyn, nie udała 
się i dopiero w 1258 r. ksią
żę opolski Władysław wy
stawił w imieniu własnym, 
żony Eufemii (córki Wła
dysława Odonica) i swych 
trzech synów dokument, 
który niezbyt zasadnie 
uważa się za fundacyjny dla 
opactwa w Rudach. Być 
może nadanie Władysława 
było świadectwem wtór
nym, zaś finalizacja zamy
słu powstania nowego domu 
nastąpiła już w latach 

1252—1255. Bardziej jed
nak prawdopodobne, że 
możliwości przybycia pier
wszych mnichów do Rud 
powstały po 1258 r. i przysz
li oni dopiero w 1261 r. Nie 
wdając się w te trudne do 
rozstrzygnięcia dylematy, 
przyjąć należy, że cystersi 
pojawili się w Rudach w 
drugiej połowie lat pięć
dziesiątych XIII w.
Uposażenie ziemskie domu 
rudzkiego było stosunkowo 
skromne. Wynika stąd 
przypuszczenie, że już od 
początku mieszkający tu 
cystersi zajmowali się op
rócz działań rolno-hodow- 
lanych i rybacko-leśnych 
także inicjatywami przemy- 
słowo-produkcyjnymi. Pew
ne poświadczenia kuźnict- 
wa i hutnictwa żelaza, mie
dzi i szkła itp. pochodzą 
jednak dopiero z czasów 
nowożytnych.
Około 1300 r. powstał w 
Rudach wczesnogotycki 
ceglany kościół, do wystro
ju którego użyto detalu 
kamiennego, o cechach je
szcze późnoromańskich. 
Świątynia prezentowała ty
powy dla małopolskich cy
stersów program trójna- 
wowej, czteroprzęsłowej 
bazyliki z transeptem i pro
sto zamkniętym kwadrato
wym prezbiterium, oświet
lonym wielkim maswerko- 
wym oknem. W tym czasie 
wzniesiona została pierwsza 
część zabudowań klasztor
nych, ulokowanych na pół
noc od kościoła. Pełne 
ukształtowanie trójdomo- 
wego założenia średniowie
cznego klaustrum, z arka
dowym krużgankiem i wi- 
rydarzem, nastąpiło naj
wcześniej w XIV w.
Dzieje opactwa cysterskie
go w Rudach — to czas ko
lejno po sobie postępują
cych koniunktur i klęsk. Po 
jego rozkwicie w późnym 
średniowieczu, wiek XVI 
przyniósł upadek klasztoru. 
Dopiero po wojnie trzy
dziestoletniej rozpoczęło
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się odrodzenie opactwa, któ
rego barokowa zabudowa 
związana jest z czasami pa
nowania opata Andrzeja 
Emanuela Pospela (1648— 
1679).
Barokowe przebudowy za
kończono dopiero u schył
ku XVIII w. Zmieniły one 
gruntownie stylistyczny 
obraz obiektu i jego formę. 
Na północ od przekształco
nego średniowiecznego klau- 
strum powstały dwa (oba 
ukształtowane w literę „L”) 
pałace opackie, rozbudo
wano zakrystię, do połud
niowego transeptu dobu
dowano kaplicę Mariacką, 
zaś do zachodniej ściany 
kościoła doklejono jedno- 
wieżowy masyw, ozdobio
ny herbem macierzystego 
Morimondu. Choć skala 
budowlana Rud nie może 
być porównywana z Lubią
żem, to w czasach baroku 
powstał tu wielki zespół 
sakralno-pałacowy, którego 
zachodnia elewacja ma dłu
gość blisko 100 m. Jest to 
chyba największy kubatu
rowo zabytek Górnego Ślą
ska, znacznie rozleglej szy 
od często odwiedzanego pa
łacu w Pszczynie.
Wraz z innymi domami cy
sterskimi Rudy skasowane 
zostały przez króla pruskie
go w 1810 r. W połowie te
go wieku osiadło tu jedno z 
odgałęzień znanej pruskiej 
rodziny von Hohenlohe, a 
władca nadał ich przedsta
wicielom tytuł „Herzog 
von Ratibor”. Książęta ra
ciborscy przebudowali za
budowania klasztorne na 
pałac i mieszkali w nim do 
końca drugiej wojny świa
towej. W końcu stycznia 
1945 r. zespół został spalo
ny; prędko odbudowano i 
regotycyzowano kościół, 
zaś zabudowania klasztorne 
do dziś pozostają w opu
szczeniu i bez właściciela. 
Być może lepszy okres dla 
Rud rozpoczął się w 1992 r., 
kiedy z inicjatywy wojewo
dy katowickiego Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
Górnego Śląska w Katowi
cach przystąpiło do opra
cowania planu zagospoda
rowania obiektu i zaanga
żowało ekipę z Katedry 

Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego do przeprowa
dzenia kompleksowych ba
dań archeologiczno-archi- 
tektonicznych. Dzięki spo
rym kredytom ekipa nasza 
w latach 1992—1993 prze
badała wszystkie pozosta
łości średniowiecznego klau- 
strum.
Wyniki tych prac w istotny 
sposób zmieniły dotychcza
sowe ustalenia historyków i 
architektów, zaś pełnym 
sukcesem zakończyły się 
badania wczesnogotyckiego 
kapitularza, czyli najwa
żniejszego pomieszczenia 
klasztornego. Było to wnę
trze na planie kwadratu, 
wsparte na centralnie po
mieszczonym, bogato profi
lowanym kamiennym fila
rze, wspierającym cztery 
przęsła sklepienia krzyżo- 
wo-żebrowego. Zestawie
nie ceglanych czerwonych 
profili żeber z kamiennym 
słupem, kamiennymi ba
zami i kapitelami ośmiu 
ceglanych służek tworzyło 
niezapomniane efekty kolo
rystyczne.
Być może dla Rud nadal 
trwać będą lepsze czasy. 
Jeśli znajdą się nowe kredy
ty, badania będą konty
nuowane, a w efekcie przy
nieść powinny pełne po
znanie architektury opac
twa i jej przekształceń oraz 
przebadanie zalegających 
tu warstw kulturowych, na
syconych zabytkami z okre
su jego funkcjonowania. W 
ślad za badaczami pojawić 
się powinny w Rudach eki
py budowlane, bowiem mi
mo znacznych rozmiarów i 
sporego zniszczenia zespól 
rudzki jest obiektem łat
wym do adaptacji i nie bę
dzie nastręczać trudności 
nowym funkcjom wpisy
wanym w starą zabytkową 
strukturę.
A wtedy ekipa nasza będzie 
miała okazję zająć się kolej
nym opactwem małopol
skich cystersów na Śląsku, 
czyli filią Rud w Jemielnicy 
koło Opola.

Leszek Kajzer

Akcja cmentarze

Ewangelickie
w Radomskiem

Poza epizodem reforma- 
cyjnym w XVI w. oraz ad
ministrowaniem ziem na 
północ od Pilicy przez Kró
lestwo Pruskie po III roz
biorze, znaczniejsze osad
nictwo ewangelickie w wo
jewództwie radomskim nas
tąpiło dopiero w pierwszej 
połowie XIX w. Było ono 
rezultatem zatrudnienia 
kadry technicznej w zakła
dach przemysłowych Kró
lestwa Polskiego, a przede 
wszystkim wiązało się z 
osadnictwem rolników nie
mieckich. W rezultacie oko
ło 1919 r. ewangelicy miesz
kali w 56 wsiach i 2 mia
stach (Radom, Grójec), zaś 
swych zmarłych grzebali na 
18 (zachowanych do dziś) 
cmentarzach. Są to w zasa
dzie jedyne materialne śla
dy ich obecności na tym te
renie. Poza cmentarzem 
radomskim, przy ul. Kie
leckiej 44 — obecnie jedyna 
w województwie nekropolia 

dobnie jak cmentarze in
nych wyznań, lokowano na 
skraju zwartej zabudowy 
miejscowości, z zachowa
niem swobodnego do nich 
dojścia. Powierzchnia więk
szości nie przekraczała 1 
ha, jedynie największy w 
Radomiu ma 4,2 ha.
Cmentarze te — podobnie 
jak katolickie — podzielono 
na kwatery, zaś droga bieg
nąca od bramy głównej by
ła aleją główną. Na więk
szości z nich ten charakte
rystyczny układ przes
trzenny jest już nieczytel
ny. Niegdyś cmentarze 
były ogrodzone, zaś wejście 
wiodło bramą cmentarną 
— elementy te zachowały 
się w stanie ruiny w Błędo
wic, istnieją zaś na cmenta
rzu radomskim przy ul. 
Kieleckiej; tam też znajduje 
się dom grabarza.
Na cmentarzach wiejskich 
dominującą formą pomnika 
nagrobnego jest stojąca pły

parafialna — pozostałe 
obiekty są już zamknięte.
Cmentarze te mają przede 
wszystkim charakter wiej
ski. Taki jest też kolejny 
cmentarz radomski przy ul. 
Wiejskiej. Niegdyś położo
ny był na terenie wsi włą
czonej po drugiej wojnie 
światowej w granice miasta. 
Zakładane w różnych la
tach ubiegłego wieku nek
ropolie ewangelickie, po

ta, zwieńczona krzyżem z 
tekstem inskrypcji i skro
mnym detalem zdobni
czym, lub prosta kamienna 
rama. Bardziej zróżnico
wane formy występują na 
cmentarzu radomskim przy 
ul. Kieleckiej. Wynika to z 
rangi miejscowości oraz 
znaczenia ewangelików w 
tym mieście, odgrywają
cych istotną rolę w życiu 
gospodarczym Radomia.
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1. Charakterystyczny zagajnik wśród 
pól — to ewangelicki cmentarz w No
wej Wsi, gm. Sienno
2. Brama wejściowa na cmentarz 
ewangelicki w Radomiu przy ul. Kie
leckiej
3. Fragment kwatery żołnierzy poleg
łych w pierwszej wojnie światowej na 
radomskim cmentarzu

(zdjęcia: Adam Penkalla)

Stąd nagrobki radomskie 
stanowią niejako klasyczny 
przegląd rzeźby nagrobnej 
od drugiej połowy XIX do 
lat trzydziestych XX w. 
Pomimo braku na cmenta
rzu monumentalnych gro
bowców lub pomników o 
wybitnych walorach arty
stycznych, ich twórcy dali 
świadectwo dobrego warsz
tatu kamieniarskiego, zaś 
fundatorzy poinformowali 

o swym niezłym smaku ar
tystycznym. Obok nagrob
ków twórców radomskich 
są tu prace kamieniarzy 
warszawskich i lubelskich. 
Na uwagę zasługuje zwień
czenie grobowca Karschów 
(Chrystus z krzyżem), gro
bowce rodziny Wickenha- 
genów i pastora Ottona Wii- 
stenhaubego oraz nagrobki 
Julii Schultz, rodziny Lie- 
der, Karola Liebicha czy 

Amalii Kluge. Wspomnieć 
należy o skromnych pia
skowcowych płytach na
grobnych na kwaterze żoł
nierzy poległych w pier
wszej wojnie światowej, in
formujących o kolejnych 
funkcjach cmentarza będą
cego również nekropolią żoł
nierską.
Istotne znaczenie dla po
znania postaw, szczególnie 
kolonistów rolniczych, ma
ją inskrypcje nagrobne. Te 
najwcześniejsze, z okresu 
powstania nekropolii i po
bytu pierwszego pokolenia 
osadników, pisano w języku 
niemieckim, z reguły dia

lektem wskazującym na 
miejsce pochodzenia zmar
łego, co podkreśla ich walor 
historyczny jako unikato
wego przekazu na ten te
mat. Inskrypcje to także 
ciekawe świadectwo stop
nia i tempa polonizacji 
osadników. Przykładem są 
obiekty z założonego w 
1834 r. cmentarza w Pilicy 
(gm. Warka). Na ich pod
stawie wnioskuję, że już w 
drugim pokoleniu nastąpiła 
polonizacja niemieckich 
nazwisk, jak i używanie 
imion popularnych w ro
dzinach polskich. Występu
ją one zwłaszcza na na
grobkach kobiecych. Pro
ces akulturacji zakończyło 
powstanie państwa polskie
go. W okresie międzywo
jennym na nagrobkach 
dominuje już język polski, 
zaś język niemiecki pojawia 
się w latach drugiej wojny 
światowej. Dotyczy to wy
łącznie cmentarzy wiej
skich, bowiem proces polo
nizacji inaczej przebiegał w 
środowiskach miejskich. 
Na przykład na cmenta
rzach radomskim i grójec
kim polskie inskrypcje do
minują przez cały okres, 
także w latach ostatniej 
wojny światowej.
Z wyjątkiem cmentarza ra
domskiego przy ul. Kielec
kiej, pozostałe nekropolie 
ewangelickie w Radomskiem 
uległy znacznej dewastacji. 
Ich miejsce w krajobrazie 
zaznacza drzewostan, zaś 
dostępu do nielicznych, naj
częściej zniszczonych po
mników nagrobnych broni, 
już nieskutecznie, dziko 
rosnąca zieleń. Wraz z in
wentaryzacją cmentarzy po
informowano władze samo
rządowe o ich walorach i 
potrzebie zachowania. Prze
trwanie cmentarzy zależeć 
jednak będzie przede 
wszystkim od poznania i 
uznania przez obecną lud
ność miejsca i roli ewange
lików w ich lokalnej histo
rii. Miejmy nadzieję, że 
świadomość historyczna 
mieszkańców i władz samo
rządowych umożliwi prze
trwanie tych obiektów.

Adam Penkalla
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Baszta
Klickiego

„A generała Chłopickiego i 
pułkownika Klickiego nazy
wano bohaterami” — pisze 
lansjer Kajetan Wojcie
chowski w Pamiętnikach 
moich w Hiszpanii, wyda
nych po raz pierwszy w 
1845 r., ostatnio w 1978 r. 
W innym zaś miejscu: 
„ znaleźliśmy się pod do
wództwem pułkownika Ko
nopki prawdziwie rycerskim. 
W gronie takowych znajdował 
się podpułkownik Klicki, pe
łen światła oficer, powszech
nie poważany i kochany od 
wszystkich. ” Obaj wymie
nieni oficerowie dowodzili 
Legią Nadwiślańską, która 
okryła się chwałą w Hisz
panii i Portugalii w czasie 
kampanii 1807 r., a zakoń
czyli kariery wojskowe w 
stopniu generała. Stanisław 
Klicki dożył 1847 r. Służył 

w okresie Królestwa Pol
skiego i uczestniczył w 
działaniach wojennych Pow
stania Listopadowego. Tak 
więc od 16 roku życia — bo 
już w czasie wojny polsko- 
-rosyjskiej 1792 r. i Insurek
cji w 1794 r. — stawał dla 
potrzeb ojczyzny przez kil
kadziesiąt lat. Był wielo
krotnie ranny i uhonorowa
ny wszystkimi najważniej
szymi krzyżami wojen
nymi, a przez Napoleona 
tytułem barona cesarstwa. 
W czasie kampanii 1812 r. 
brawurowo uratował księcia 
Eugeniusza Beauharnaisa, 
co uwieczniono w dwóch 
historycznych obrazach.
Czy cokolwiek poza tymi 
obrazami i generalskimi 
epoletami w Muzeum Woj
ska Polskiego pozostało po 
generale? Zostały intere-

1 General Stanisław Klicki
2.3. Generalska baszta (2) i jej 
fragment (3)
4. Kaplica ozdobiona detalami z 
łowickiego zamku

(zdjęcia: Marek Konopka)

sujące, choć mało znane za
bytki. W okresie Królestwa 
Polskiego Klicki mieszkał 
w Łowiczu i tam, jak pisze 
Jan Wegner (Generał Sta
nisław Klicki 1775—1847, 
Łowicz 1990) „ założył roz
legły park angielski z wiją- 
cymi się ścieżkami i malow
niczymi grupami drzew, 
krzewów i roślin ozdobnych ” 
(...). Obok parku, który 
sięgał aż po obecny budy
nek stacji kolejowej, pow
stało przy pomocy żołnie
rzy Pole Marsowe („Cam
pus Martius”) o nawierz

chni żwirowej, przeznaczo
ne do ćwiczeń oraz 
uroczystości wojskowych. 
Na terenie parku Klicki 
wznosił neogotycki zespół 
warowny, ale Powstanie 
Listopadowe przerwało je
go budowę. Zachowała się 
samotna, czworoboczna 
baszta z przylegającą do 
niej okrągłą, nieco wyższą 
wieżyczką przy ścianie 
wschodniej. Na poszczegól
nych kondygnacjach roz
mieszczono strzelnice. Basz
tę zbudowano z cegły i ru
dy żelaza z okolic Łowicza,
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podobnie jak Przybytek Arcy
kapłana w Arkadii. Mała 
kwadratowa tabliczka na 
zewnętrznej ścianie baszty 
podaje nazwisko budowni
czego i datę: „KarolKrauze 
4 czerwca 1822”. W ze
wnętrzną ścianę baszty 
wmurowano tablicę erek
cyjną prymasa Jakuba 
Uchańskiego (1574), prze
niesioną z Zamku Pryma
sowskiego w Łowiczu. Z 
Zamku pochodzą też kute 
drzwi żelazne prowadzące 
do środka baszty, której 
ośmioboczne wnętrze o 
trzech kondygnacjach zdo
biły malowidła ścienne 
przedstawiające cztery pory 
roku. W baszcie, jak za
pewniała Klementyna Tań- 
ska-Hoffmanowa, znajdowa
ło się „wiele rzeczy zajmu
jących”. Na ostatniej kon
dygnacji tej właśnie baszty, 
przy dobrej pogodzie gen. 
Klicki przyjmował gości, 
popijając rumianek.
Generał mieszkał po dru
giej stronie traktu warszaw
skiego, gdzie w 1824 r. 
wspomniany architekt Krau
ze wzniósł pałacyk w stylu 
włoskim z neogotycką wie

żą, z wmurowanymi rów
nież płytami z herbami 
prymasów. W pobliżu 
„zameczku” powstała zbro
jownia, oranżeria oraz kap
lica ozdobiona kamiennymi 
detalami zamku łowickiego. 
W pałacyku przechowywa
ny był księgozbiór i kolek
cja map otrzymanych od 
ks. Beauharnaisa. Były tam 
też portrety wielu hetma
nów i gnieźnieńskich arcy
biskupów, broń, mundury, 
popiersie Kościuszki, sło
wem znajdowała się tu izba 
pamiątek narodowych.
Z pasji budowlanej genera
ła pozostało nadspodziewa
nie dużo — budynki wraz z 
kawałkiem parku, wpraw
dzie zaniedbanego i zaroś
niętego, można podziwiać 
w nie zmienionym kształ
cie, choć przez lata cała po
siadłość popadła w ruinę. 
Kupili ją Zofia i Roman 
Artymowscy, artyści-mala- 
rze, zaczynający ongiś swą 
pracę przy odbudowie Sta
rego Miasta w Warszawie. 
Zofia Artymowska jest w 
prostej linii praprawnuczką 
Tomasza Klickiego, brata 
generała. A więc zgodnie z 

wolą generała, aby dom jak 
najdłużej pozostawał w rę
kach rodziny, powrócił do 
niej po 140 latach! W za
meczku znajdują się sale z 
pamiątkami po generale, w 
kaplicy sala ekspozycyjna z 
dziełami Artymowskich, 
ogród wraca do dawnej 
świetności. Posesja jest już 
ozdobą Łowicza, właścicie
le nagrodzeni zostali w 
konkursie na odbudowę za
bytku, pragnęliby udostęp
nić ekspozycje, czego jed
nak nie pozwala „fiskus” 
łupiący podatki za ... dopusz
czanie zwiedzających.
Baszta przez wiele lat służy
ła natomiast za siedzibę ło
wickim harcerzom. Uchro
niło ją to od wstrząsów, ja
ko że harcerstwo pod każdą 
flagą dbało o pamiątki hi
storyczne. Ostatnio jednak 
harcerze opuścili basztę, a 
park przecięty parkanem w 
znacznej części przezna
czono na miejsce zabaw 
przedszkolaków. Zdaje się, 
że samorządni już łowicza- 
nie w niewielkim poważa
niu mają basztę i park, być 
może jednak nie wiedzą, 
kto i dla jakich celów bu

dowlę tę ufundował i że 
miała ona służyć wszyst
kim, przypominając chwałę 
oręża polskiego i czasy 
wolnej Rzeczypospolitej, 
oraz że dzisiaj, po 170 la
tach jest to zabytek godzien 
pokazania.
Baszta Klickiego wymaga 
remontu i stałego użytko
wania, wówczas bowiem 
będzie ktoś dbał o nią na co 
dzień. Otaczający, zaroś
nięty samosiejkami park 
powinien być zrekonstruo
wany zgodnie z zasadami, 
według których kiedyś był 
zaprojektowany, oraz udo
stępniany i wraz z basztą 
stanowić miejsce rekreacji 
mieszkańców. Na pewno 
przedszkole nie jest właś
ciwym użytkownikiem tego 
zabytku. Jeśli miastu zależy 
na doprowadzeniu do koń
ca pracy podjętej przez pań
stwa Artymowskich, powin
no właśnie praprawnuczce 
brata generała oddać basz
tę, choćby w dzierżawę. 
Sądząc po efektach prac 
przy zameczku, należy się 
spodziewać, że potrafi ona 
odpowiednio wyremonto
wać i urządzić basztę na 
punkt muzealny, w którym 
mogłyby się pojawić depo
zyty Muzeum Wojska Pol
skiego, a zwiedzający mog
liby oglądać np. wystawę 
historyczną poświęconą 
lansjerom i szwoleżerom 
oraz ich drodze wojennej.
Dzisiaj już żadne muzeum, 
żadna instytucja państwo
wa czy samorządowa nie 
ma możliwości stałego zaj
mowania się nowymi eks
pozyturami. Możemy jed
nak wesprzeć inicjatywę 
prywatną dzielnych ludzi, 
którzy nie myślą wyłącznie 
o pomnażaniu dóbr do
czesnych. Niżej podpisany 
może być posądzony o 
prywatę, informuję więc, że 
generał Jan Konopka nie 
miał dzieci. Ale i on, i Łu
bieński, i Tański, i Knia- 
ziewicz, i Chłopicki i wielu 
innych zasługują na szcze
gólną naszą pamięć. Mog
liby mieć więc w baszcie 
mini-muzeum i tablicę pa
miątkową...

Marek Konopka
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Dla kolekcjonerów amatorów

Walka
z korozją (23)

Zabezpieczanie metali 
kolorowych
Każdy przedmiot metalo
wy przed zabezpieczeniem 
przed powtórnym skoro
dowaniem musi być do
kładnie wypłukany i całko
wicie wysuszony. W celu 
utrwalenia połysku ekspo
natów z miedzi i jej stopów, 
a także ze srebra oraz cynku 
i kadmu, wskazane jest 
chromianowanie ich po
wierzchni. Skuteczność 
chromianowania wzrośnie, 
jeżeli powierzchnie pokry
jemy jeszcze dodatkowo 
powłoką organiczną. Przed
mioty cynkowe, ołowiane 
czy niklowane powinno się 
też konserwować powło
kami organicznymi.
Wydawałoby się, że dziś, w 
dobie wspaniałego rozkwi
tu tworzyw sztucznych i 
pochodnych z nich lakie
rów, nic nie stoi na przesz
kodzie, aby eksponaty po
krywać bezbarwnym lakie
rem, lakier taki utwardzić i 
w ten sposób przedmiot 
szczelnie zamknąć w bez
barwnym pancerzu. Sta
nowczo odradzamy takie 
postępowanie, bo pamię
tajmy, że naczelne dewizy 
konserwacji to: po pierwsze
— nie szkodzić, po drugie
— nie wprowadzać zmian 
nieodwracalnych. Załóżmy, 
że utwardzalnym lakierem 
pomalowaliśmy brązową 
statuetkę pokrytą piękną, 
szlachetną patyną. Po kilku 
latach powłoka lakierowa 
ulegnie w niektórych 
miejscach uszkodzeniu, 
trzeba więc będzie prze
prowadzić nowy zabieg 
konserwacyjny. Wtedy za- 
czną się kłopoty. Powłoki z 
dobrze utwardzonego la
kieru nie zmyje żaden roz
puszczalnik. Trzeba będzie 
zastosować brutalne meto
dy w postaci chemicznych, 
bardzo agresywnych prepa
ratów typu Remosol albo 
uciekać się do pomocy 

płomienia palnika gazowe
go, benzynowej lampy lu
towniczej czy wręcz pia
skowania. Powłokę lakie
rową usuniemy, ale przy 
okazji całkowicie zniszczy
my szlachetną patynę.
Dlatego do końcowego za
bezpieczania wyrobów z 
miedzi i stopów miedzi 
oraz innych metali nieżela
znych nie wolno stosować 
metod nieodwracalnych, a 
więc między innymi lakie
rów utwardzalnych. Można 
natomiast, a nawet należy 
wykorzystywać powłoki 
organiczne, takie jak: lakie
ry rozpuszczalnikowe, pre
paraty olejne, preparaty 
woskowe. Oprócz właściwoś
ci ochronnych, środki te 
odznaczają się jeszcze jedną 
ważną cechą: są rozpusz
czalne, a więc otrzymana z 
nich błonka daje się w każ
dej chwili łatwo usunąć. Z 
tego to właśnie powodu do 
konserwacji przedmiotów z 
metali kolorowych nie na
leży stosować np. pokostów 
czy olejów schnących — 
wytworzona z nich war
stewka pod wpływem tlenu 
silnie się utwardza i traci 
rozpuszczalność.
Lakiery rozpuszczalni
kowe
Tak nazywamy roztwory 
żywic naturalnych i synte
tycznych, które tworzą 
błonę (powłokę) pod wpły
wem wyparowania rozpusz
czalnika. Przykładem ta
kich lakierów, które dosko
nale nadają się do celów 
konserwatorskich, są:
— politura, czyli roztwór 
naturalnej żywicy szelaku 
w denaturacie,
— capon, czyli bardzo roz
cieńczony roztwór żywicy 
syntetycznej nitrocelulozy 
(poprawna nazwa: trójazo- 
tan celulozy) w mieszaninie 
acetonu i estrów.
Oba te lakiery mogą służyć 
do zabiegów ostatecznego 
wykończania wyrobów z 

miedzi i stopów miedzi, 
cyny, ołowiu i cynku, po
nieważ dają się całkowicie 
usunąć rozpuszczalnikami 
bez naruszenia podłoża.
Na przełomie XIX i XX w. 
spirytusowe roztwory po
marańczowego szelaku były 
powszechnie stosowane do 
zabezpieczania i konserwa
cji aparatury laboratoryjnej 
i pomiarowej: lunet, mikro
skopów, teodolitów, wag. 
W razie braku caponu mo
żna użyć technicznego la
kieru celulozowego, ale ko
niecznie bezbarwnego i 
rozcieńczonego 1:1 rozpu- 
szczalnikim do lakierów 
nitro.
Do ochrony połysku na wy
robach ze srebra nie zaleca 
się lakieru nitrocelulozo
wego ani roztworu szelaku, 
ponieważ zmieniają natu
ralną barwę srebra. Srebro 
pokryte tymi lakierami sta
je się nienaturalnie żółte.
Do lakierów rozpuszczalni
kowych zaliczamy też bez
barwne lakiery olejne. W 
ich wypadku mamy jednak 
do czynienia z nieco innym 
mechanizmem tworzenia 
się błony, ponieważ oprócz 
żywicy i rozpuszczalnika 
lakiery te zawierają dodatek 
tzw. olejów schnących. Po 
odparowaniu rozpuszczal
nika w błonce pozostaje 
żywica i olej schnący. Ten 
ostatni, podobnie np. jak 
pokost, łączy się z tlenem i 
ulega stwardnieniu. Powło
ki z bezbarwnych lakierów 
olejnych, np. Alkilaku, 
wprawdzie dobrze chronią 
wyroby metalowe, ale dużo 
kłopotu sprawia ich usu
wanie. Jest to możliwe do
piero po długim działaniu 
terpentyny czy benzyny. 
Preparaty olejowe
Służą do impregnacji war
stewek wytworzonych na 
miedzi, brązie, mosiądzu, 
srebrze, cynie, ołowiu oraz 
ochrony ich przed działa
niem czynników atmosfe
rycznych. Gdy zachodzi 
potrzeba ponownej kon
serwacji, warstewki olejowe 
dają się łatwo usunąć ben
zyną lub wodą z detergen
tem. Pamiętajmy jednak, że 
do nakładania warstewek 
olejowych nie wolno stoso

wać olejów schnących, ut
wardzających się przez 
działanie tlenu, a więc oleju 
lnianego, sojowego, mako
wego czy słonecznikowego, 
słowem — olejów spoży
wczych. Można stosować 
olej kostny, 100% benzy
nowy roztwór oleiny, olej 
rycynowy, olej parafinowy, 
zwany wazelinowym albo 
olej wrzecionowy. Suche i 
czyste powierzchnie wyro
bów naciera się cienko, ale 
równomiernie jednym z 
wymienionych olejów. 
Preparaty woskowe 
Bardzo dobrze chronią czy
ste lśniące powierzchnie 
miedzi, mosiądzu, brązu, 
cyny czy ołowiu oraz wy
tworzone na nich barwne 
warstewki, np. patyny. 
Wielką zaletą preparatów 
woskowych jest możliwość 
nadania wysokiego połysku 
zabezpieczanym powierz
chniom. W skład prepara
tów woskowych, spotyka
nych najczęściej pod posta
cią pasty, wchodzą: wosk 
roślinny albo owadzi, roz
puszczalnik, homogeniza- 
tor (woski ziemne).
Woski stosowane do spo
rządzania preparatów dzie
limy na twarde i miękkie. 
Twarde — to wosk Kar- 
nauba, Kandelille’a i Mon
tana. Te dają powłoki bardzo 
wytrzymałe, chemicznie 
odporne, a po przepolero- 
waniu gładkie i błyszczą
ce. W przeciwieństwie do 
powłok olejowych i z wo
sków miękkich, nie chłoną 
brudu i kurzu. Dodatkową 
zaletą powłoczek z wosków 
twardych jest ich hydrofo- 
bowość, czyli niezwilżal- 
ność przez wodę. Ma to 
wpływ na ich trwałość i 
zdolności ochronne. Do 
wosków miękkich zalicza
my przede wszystkim wosk 
pszczeli. Do tego samego 
celu służy również parafi
na. Powłoki z tych wosków 
są miękkie, bez połysku i 
nie dają się polerować.
Najczęściej stosowanymi 
rozpuszczalnikami do wo
sków są terpentyna oczysz
czana, czyli tzw. olejek ter
pentynowy, a także benzy
na lakowa i ksylen. Ich 
zawartość wynosi w prepa
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ratach aż 50—80%. Z wy
mienionych rozpuszczalni
ków najmniej wartościowa 
jest benzyna lakowa — 
podczas jej wyparowywania 
woski wydzielają się w po
staci krystalicznej. Z ksyle
nu, a zwłaszcza terpentyny, 
woski wydzielają się w po
staci koloidalnej, odznacza
jącej się najlepszymi właś
ciwościami ochronnymi. 
Funkcję homogenizatorów, 
czyli ciał wiążących skład
niki preparatów wosko
wych nadających im jedno
rodność, spełniają woski 
ziemne — ozokeryt i cere- 
zyna. Dodaje się ich 
3—10% w stosunku do iloś
ci użytych wosków zasad
niczych. Wprowadzenie 
ozokerytu albo cerezyny 
nie tylko umożliwia ujed- 
norodnienie mieszaniny 
wosków i rozpuszczalnika 
w pastę, ale też zapewnia 
doskonałe związanie się 
wosków z podłożem.
Podajemy przykłady pro
ponowanych zestawów:
1) wosk Karnauba — 5 g, 
wosk Montana — 8 g, para
fina — 10 g, ozokeryt lub 
cerezyna — 2 g, rozpusz
czalnik — 80 cm3
2) wosk Karnauba — 5 g, 
wosk pszczeli — 5 g, ozoke
ryt lub cerezyna — Ig, 
rozpuszczalnik — 50 cm3.
3) wosk Karnauba — 6 g, 
wosk Montana — 4 g, wosk 
pszczeli — 8 g, ozokeryt 
lub cerezyna — 11 g, roz
puszczalnik — 70 cm3.
Preparaty woskowe nano
simy na suche i czyste 
przedmioty pędzlem lub 
szmatką. Nakładamy je 
cienką, ale równomierną 
warstewką. Czynność ta 
musi być wykonana w tem
peraturze co najmniej 15°C 
i przy możliwie niskiej wil
gotności powietrza. Po up
ływie około 4 godzin, gdy 
rozpuszczalnik całkowicie 
już wyparuje, przedmiot 
szczotkujemy do połysku 
miękką szczotką włosianą. 
Ochronne warstewki z pre
paratów woskowych są łat
we do usunięcia takimi 
rozpuszczalnikami, jak ben
zyna, terpentyna i ksylen.

Stefan Sękowski

Potoccy 
w Paryżu

Jednym z najbardziej ol
śniewających zabytków 
pompatycznego eklektyzmu 
w Paryżu, obok Opery 
Garniera i wystawowego 
gmachu Petit Palais, jest 
dzisiejsza siedziba francu
skiej Izby Handlowo- 
-Przemysłowej przy avenue 
Friedland 27. Wspaniały 
stan zachowania budynek 
ten zawdzięcza m.in. wiel
kiemu kapitałowi, którym 
nieprzerwanie dysponowali 
jego kolejni właściciele. W 
posiadanie Izby przeszedł 
on jako Hotel Potocki w

czyn, przeniósł on tu dzieła 
sztuki, zbiory broni i bib
liotekę, gromadzone od 
czasu Szczęsnego Potoc
kiego. Od 1879 r. Mikołaj 
wykupywał okoliczne pała
ce i budynki, wznosząc na 
nich przyległości pałacu. 
Sam pałac zaś został grun
townie przebudowany, prze
istaczając się w olśniewają
cą — nawet na tle blichtru 
epoki II Cesarstwa i III 
Republiki — siedzibę naj
bogatszego magnata pol
skiego i jednego z najboga
tszych rentierów w Paryżu.

1923 r., sprzedany przez 
pana na Łańcucie, Alfreda 
hr. Potockiego.
Pałac wzniesiony został 
około 1857 r. dla deputo
wanego Bleuarta przez Ju- 
lesa Reboula (lub inżyniera 
L. Renauda) jako jeden z 
pierwszych większych o- 
biektów nowej dzielnicy 
luksusu, planowanej przez 
prefekta Haussmanna. W 
1867 r. odkupił go hrabia 
Mieczysław Potocki z Tul- 
czyna dla swego syna 
Grzegorza, a po rychłej 
śmierci ich obu dobra te 
wraz z resztą ogromnego 
majątku przejął drugi syn, 
Mikołaj. Sprzedawszy Tul- 

Nie był zresztą jego jedyną 
własnością we Francji. 
Słynne były np. polowania 
wyprawiane z udziałem 
m.in. Branickich z Montre- 
sor oraz paryskiej śmietanki 
towarzyskiej w myśliwskiej 
domenie Potockich — 
Rambouillet.
Od 1882 r. Emanuela Po
tocka, de domo Pignatelli, 
prowadziła w pałacu, wśród 
budzącego zgorszenie prze
pychu, salon skupiający ar
tystów, literatów i polity
ków. Bywali tu m.in. Guy 
de Maupassant, artyści 
akademiccy, tacy jak wzięci 
portreciści Leon Bonnat 
(malował także Emanuelę) i 

Franęois Flameng, którego 
wizerunek Mikołaja Potoc
kiego do dziś pozostaje w 
pałacu. Początkowo nie
zmiernie modny, salon Po
tockich stracił z czasem 
klientelę w związku z nie
przyzwoicie aroganckim i 
rozwiązłym zachowaniem 
pani domu. Po separacji 
Potockich w 1901 r. złoty 
wiek pałacu przy avenue 
Friedland już się kończył. 
Gdy w 1907 r. koncertował 
tu młody Artur Rubinstein, 
przyjęcia nadal imponowa
ły wystawnością, ale zna
czenie towarzyskie i kultu
ralne pałacu w życiu pary
skim należało już do prze
szłości. Kolekcję Mikołaja i 
Emanueli, obejmującą m.in. 
obrazy Fragonarda i Goi,

1. Hotel Potocki od strony avenue 
Friedland
2. Wejście główne do patacu

po śmierci właściciela w 
1921 r. częściowo rozprze
dał, częściowo przewiózł do 
Łańcuta, hrabia Alfred, 
ustanowiony jego spadko
biercą daleki krewny. Część 
wielkiej biblioteki i archi
wum rodowego, pochodzą
cego jeszcze m.in. z Tul- 
czyna, pozostała w pałacu 
do dziś. Korzystał z nich 
Jerzy Łojek, pisząc przed 
laty historię potomków 
Szczęsnego Potockiego.
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3. Fragment dekoracji schodów
4. Sala konferencyjna w stylu Art Deco 
(proj. E. J. Ruhlman)

(zdjęcia: Andrzej Pieńkos)

Nawet w tej niesłychanie 
ekskluzywnej dzielnicy Pa
ryża, w pobliżu Łuku 
Triumfalnego Etoile, har
monijna sylwetka pałacu 
wyróżnia się do dziś. W fa
sadzie ulicznej odnaleźć 
można echa architektury 
Franęoisa Mansarta, z któ
rego repertuaru form wy
wodzi się m.in. potężny ry
zalit środkowy z kopulas
tym dachem. Monumen
talny wyraz fasady wzmaga 
ciężka partia cokołowa oraz 
portal z herbem Potockich. 
Poprzedzająca pałac krata 
wzorowana jest z kolei na 
tego rodzaju realizacjach z 
osiemnastowiecznych pary
skich rezydencji.

Jak to często w architektu
rze II Cesarstwa i III Re
publiki bywało, najbardziej 
okazałym wnętrzem pałacu 
są paradne schody z westy
bulem, wzorowane w dy
spozycji i — do pewnego 
stopnia — w kolorystyce 
barwnych marmurów, na 
nie zachowanych Schodach 
Ambasadorów z pałacu 
wersalskiego. Echa Charle- 
sa Le Bruna pojawiają się 
zresztą w dekoracji Hotel 
Potocki co krok, współza
wodnicząc z równie wów
czas modnym gustem 
neorokokowym. Przeważ
nie jednak style Ludwi
ków XIV, XV i XVI, nie 
bez piętna włoskiego doj
rzałego baroku, stapiają się 
w jednorodną, ciężką od 
złoceń i marmoryzacji de
korację. Sale recepcyjne na 
pierwszym piętrze dorów

nują rozmachem (około 5 m 
wysokości!) foyers Opery 
Garniera.
Oprócz imponujących 
wnętrz historyzujących i 
eklektycznych, atrakcją Ho
tel Potocki są dwie ogro
mne sale posiedzeń Izby w 
bocznych skrzydłach pała
cu, przebudowanych około 
1925 r. według projektu M. 
Dastugue’a i P. Viarda, 
późniejszych współautorów 
m.in. zespołu muzeów 
sztuki nowoczesnej w Pary
żu (tzw. Palais de Tokyo). 
Sale są dziełem jednego z 
najwybitniejszych projek
tantów francuskiej Art De
co, E. J. Ruhlmana. Wyko
rzystując m.in. barwne 
marmury ze sławnych, ko
losalnych stajni Potockiego, 
stworzył on urokliwe połą
czenie klasycystycznego 

monumentalizmu z mo
dernistycznym puryzmem. 
Zwracają uwagę piękne 
efekty świetlne fasety, w 
której ukryto lampy, oraz 
dekoracyjnie opracowane 
grzejniki i wyrafinowane w 
deseniu parkiety. To jeden 
z rzadkich przykładów rea
lizacji Art Deco w tak wiel
kiej sali.
Szkoda, że Hotel Potocki, 
dostępny bez specjalnych 
trudności po uprzednim 
uzgodnieniu w sekretaria
cie Izby Przemysłowo- 
-Handlowej, jest tak mało 
znany polskim wędrowcom.

Jolanta Chrzanowska- 
-Pieńkos 

Andrzej Pieńkos
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Neogotyk w Grybowie
Miasto Grybów nad Białą 
w woj. nowosądeckim ma 
długą historię. Lokowane 
zostało przez króla Kazi
mierza Wielkiego w roku 
1340 i otrzymało spo
ro przywilejów, m.in. na 
budowę młyna foluszni- 
czego. Dalsze przywileje 

nadał w 1365 r. ten sam 
król, po nim Stefan Batory, 
Michał Korybut Wiśnio- 
wiecki i inni monarchowie. 
Niestety, po okresie roz
kwitu, kiedy w 1655 r. mia
sto miało przywilej utrzy
mywania siedmiu jarmar
ków. przyszły gorsze 

czasy. Z wcześniejszego 
okresu warto przypo
mnieć, że działało tu wielu 
rzemieślników, jak wy
twórcy saletry czystej, tzw. 
lutrowanej. Upadek Gry
bowa łączył się ze znie
sieniem powiatu grybow- 
skiego po 1772 r. Jak jed
nak wskazują zabytki i 
dane historyczne, w dru
giej połowie XIX w. nastą-

1. Neogotycki kościół parafialny, wi
dok od strony rynku

2. Zabudowa eklektyczna i neogo
tycka północnej pierzei rynku

3. Dawny budynek „Sokoła”, obecnie 
kino „Biała”

4. Dawna bożnica

(zdjęcia: Jan Samek) 
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Średniowieczne lirypił rozwój i ożywił się han
del. Jeszcze w czasach 
międzywojennych skupo
wano tu bydło, które 
wysyłano za granicę, do 
Austrii i Czechosłowacji. 
Ostatnia wojna spowodo
wała spalenie (1945 r.) 
najcenniejszego obiektu 
architektury — gotyckiego 
drewnianego kościoła Św. 
Bernarda. Z dawnych 
wieków zachowało się 
średniowieczne rozplano
wanie miasta i dom z 
1616 r. przy rynku.
Na szczególną uwagę za
sługują niedocenione za
bytki z bliższych nam 
epok. Są to domy o cha
rakterze eklektycznym lub 
secesyjnej dekoracji oraz 
okazałe budowle wznie
sione w duchu neogotyku. 
Ze znacznej odległości 
widoczny jest wzniesiony 
na zboczu wzgórza, gdzie 
lokowane było miasto — 
kościół parafialny. Zbu
dowano go w latach 
1910—1914 według pro
jektu znanego warszaw
skiego architekta Józefa 
Piusa Dziekońskiego (1844- 
1927). Kościół jest trzy
nawowy z transeptem i 
wysoką wieżą, którą od
budowano po uszkodze
niu w czasie drugiej wojny 
światowej. Na zewnątrz 
zdobi świątynię bogata 
dekoracja kuta w kamie
niu, schodkowe szczyty, 
ślepe maswerki, wimpergi, 
pinakle i balkony. Podzi
wiać można staranność 
budowniczych (pracował 
tu m.in. budowniczy z gry- 
bowskiej rodziny Olszew
skich), których trud za
gwarantował trwałość de
koracji. Wnętrze kościoła, 
dzięki halowemu układowi 
i wielobocznym, monu
mentalnym filarom, zdaje 
się nawiązywać do póź- 
nogotyckiej fary w Bie
czu. Swoiste akcenty sta
nowią tu przeniesione z 
innych kościołów baroko
we obrazy i rzeźby.

Po wyjściu z kościoła 
uwagę zwraca jedna z 
kamienic w północnej 
pierzei rynku, mieszcząca 
miejskie urzędy. Uderza 
jej bogata dekoracja, ka
mienne obramienia okien, 
drzwi, kamienne maswerki 
i akcentujący budynek 
szczyt.
Pod koniec ubiegłego stu
lecia powstał w Grybowie, 
przy szosie do Gorlic, 
gmach „Sokoła”, nawiązu
jący może do budynku w 
Krakowie. Przebudowując 
na kino ten właściwie 
eklektyczny obiekt, za
chowano w klatce scho
dowej potężną podporę, a 
na zewnątrz niską szeroką 
wieżę oraz rzeźbę sokoła 
— symbol patriotycznej 
organizacji.
Także w stylu neogotyc
kim zbudowano przy 
uliczce za północną pie
rzeją rynku grybowską sy
nagogę. Obiekt ten nigdy 
nie był publikowany, choć 
formy neogotyckie w boż
nicach występują rzadko. 
Bożnica grybowską (kie
dyś miasto zamieszkiwa
ne było przez znaczną licz
bę Żydów), gdy patrzymy 
na nią od północy, jawi 
się jako okazała budowla. 
Od strony ulicy wyróżnia 
ją piękny, neogotycki 
schodkowy szczyt. Szko
da, że użytkowana jako 
magazyn jest obecnie 
bardzo zniszczona. Formy 
neogotyckie nadano także 
szkole przy ul. Węgier
skiej, niestety przebudo
wanej (podwyższonej o 
piętro).
Wszystkie te budowle, z 
których tylko kościół wid
nieje na pocztówkach, 
warte są odwiedzenia, jeś
li chcemy poznać neogo
tyckie budowle na polskiej 
„prowincji”. Niewątpliwie 
oddziaływała tu sztuka 
Krakowa, chociaż archi
tekt kościoła — najzna
czniejszej budowli Grybo
wa — działał głównie w 
Warszawie.

Jan Samek

W okresie wczesnego 
średniowiecza na dużym 
obszarze Europy bardzo 
popularnymi muzycznymi 
instrumentami strunowymi 
były liry północnoeuropej- 
skie. W owym czasie na
zywano je chrottami, rot- 
tami, crotami, w Polsce 
być może gęślami. Do wy
robu tych instrumentów 
używano drzew liścia
stych i iglastych. W balu 
drewna wycinano spodnią 
część instrumentu, tzn. 
korpus rezonansowy i 
strojnicę. Wnętrze korpu
su żłobiono, a w strojnicy 
wycinano otworki na kołki 
do strun i otwór na palce. 
Wyżłobione wnętrze kor
pusu przykrywano na
stępnie cienko oszlifowa
ną płytą wierzchnią. Zna
ne są jednak instrumenty, 
które zamiast żłobionego 
korpusu miały prostą de
seczkę.
Z obszaru Polski zacho
wały się trzy egzemplarze 
tych lir. Dwie z nich — z 
XI w. — pochodzą z Opo
la, a jedna (XIII w.) z 
Gdańska. Wykonano je z 
drewna lipowego i świer
kowego. Długość ich wy
nosi od 20 do 40 cm, są 
więc niewielkie. Dwie z 
nich mają żłobione korpu
sy, a jedna płaską de
seczkę. Dwie liry były 
zdobione — na spodniej 
stronie korpusu liry z 
Gdańska wyryto motyw 
poprzecznie przeplatają
cych się elips i grup roz
rzuconych linii łukowa
tych, zaś strojnica jednej z 
lir opolskich zwieńczona 
była wyciętymi ząbkami. 
Zachowane fragmenty 
strun przy jednej z lir opol
skich wskazują, że zostały 
one wykonane z włosia 
końskiego. Z traktów mu
zycznych tego okresu 
wiadomo, że struny wyko
nywano również z innych 
materiałów: nici jedwab
nych i lnianych, przede 
wszystkim jednak z odpo
wiednio spreparowanych 
jelit baranich. Jakie wyso
kości dźwięków uzyski

wano grając na polskich 
lirach — nie wiadomo. 
Skala tych instrumentów 
nie była zbyt szeroka, a 
dźwięk zbyt donośny.
W jaki sposób grano na 
średniowiecznych lirach 
i w jaki sposób trzymano 
te instrumenty podczas 
gry? Na te pytania daje 
odpowiedź przede wszyst
kim ikonografia. Najbar
dziej znane jest przedsta
wienie liry na tympanonie 
kościoła opactwa cyster- 
sek w Trzebnicy. W XIII w. 
wyrzeźbiono tu płasko
rzeźbę króla Dawida gra
jącego na lirze północ- 
noeuropejskiej o dużych 
rozmiarach. Pomimo pew
nych uszkodzeń widać do
kładnie, że siedzący król 
Dawid podpiera nogą dol
ną partię instrumentu, a 
górna, ze strojnicą z otwo
rem na palce, jest umie
szczona na wysokości je
go głowy. Król szarpie 
struny prawą ręką, a lewą 
dotyka ich na wysokości 
otworu od spodniej strony. 
Z pewnością instrumen
tów o małych rozmiarach, 
jak liry z Opola i Gdańska, 
nie trzeba było opierać na 
kolanach, ale grano na 
nich podobnie.
Na lirach z Gdańska i 
Opola nie grali muzycy 
„zawodowi". Sugeruje to 
m.in. miejsce ich odkrycia 
przez archeologów. Ins
trument z Gdańska odna
leziono w domostwie ry
baka, jedną z lir opolskich 
na śmietnisku, a drugą na 
obszarze gospodarstwa 
przydomowego. Zapewne 
więc grali na nich domo
rośli grajkowie, być może 
także dzieci. Repertuar 
pozostanie dla nas nie 
znany, ale przypuszczal
nie akompaniowano na 
nich śpiewom, nigdy nie 
grano na nich solo.
Liry północnoeuropejskie 
nie pojawiły się w później
szych niż trzynastowie
czne źródłach polskich. 
Choć zostały one wyparte 
przez inne instrumenty 
strunowe, to jednak w
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1. Liry z XI w. znalezione w Opolu: a — 
widok z góry, b — widok z boku, c — 
przekrój
2. Lira gdańska z XIII w. (legenda jak 
przy il. 1)
3. Płaskorzeźba króla Dawida grają
cego na lirze z tympanonu kościoła 
cystersek w Trzebnicy z XIII w,
4. Współczesna lira zwana korbową

(rys. 1,2 — Anna Grossman, 
zdjęcie 3 — Edward Niemiro)

czasie swego występo
wania stanowiły bardzo 
istotny element naszej 
kultury muzycznej. Są też 
najstarszymi instrumen
tami strunowymi, jakie 
odkryto do tej pory na te
renie Polski.

Dorota Popławska

„Szwedzkie” 
kolumny
Podczas moich wędrówek 
po ziemi bocheńskiej na
potkałem kilka kamien
nych kolumn zwanych 
szwedzkimi, zwieńczonych 
żelaznym krzyżem. Posta
nowiłem dowiedzieć się 
czegoś więcej na ich te
mat.
Miejscowa legenda głosi, 
że kolumny w Kopalinach, 
Bochni i Nowym Wiśniczu 
upamiętniają miejsca u- 
padku trzech jeńców tu
reckich i tatarskich ucie
kających z pobliskiego 
zamku w Nowym Wiśniczu 
na skonstruowanych przez 
siebie skrzydłach z gęsich 
piór. Jeńcy ci, wzięci do 
niewoli przez hetmana 
Stanisława Lubomirskiego 
w bitwie pod Chocimiem 
w 1621 r., zatrudnieni byli 
przy budowie wiśnickiego 
zamku i klasztoru. Jest to 
jednak mało prawdopo
dobne, bowiem wydarze
nia te działy się w 1627 r., 
a kolumny zostały usta
wione wiele lat później.
Bardziej prawdopodobna 
wydaje się wersja mówią
ca o wzniesieniu kolumn 
na miejscu potyczki z woj
skami szwedzkimi lub po
chówku wyższych rangą 
oficerów szwedzkich, lecz 
fakty temu przeczą. Insk
rypcje na kolumnach w 
Nowym Wiśniczu i Kopali
nach podają jako datę ich 
postawienia rok 1654, 
więc nie może być mowy 
o żadnej potyczce ze 
Szwedami, bowiem ci w 
trakcie oblężenia Krakowa 
dotarli do Wiśnicza dopie
ro 1 października 1655 r. 
Co więcej, kolumny te 
wzniósł prefekt wiśnickie
go zamku Jan Drozdow
ski, co byłoby niemożliwe po 
wkroczeniu wojsk Karola 
Gustawa, który zajął za
mek, a załogę wziął do 
niewoli.
Natomiast ustawienie te
go rodzaju pomnika na 
miejscu stoczonej bitwy 
jest jak najbardziej praw-

43



ROZMAITOŚCI

1.2.3. Kolumny zwane szwedzkimi w: 1 
Kopalinach (1), Kamionnej (2) i No
wym Wiśniczu (3)

(zdjęcia: Filip Karoński)

dziwę w odniesieniu do ko
lumny w miejscowości 
Kamionna koło Żegociny. 
Obiekt ten wzniósł w 
1656 r. Jerzy Lubomirski, 
ówczesny właściciel Wiś
nicza, po bitwie stoczonej 
tu z oddziałami szwedzki
mi uciekającymi z zamku. 
Historią tej kolumny zain
teresował się w XVIII w. 
właściciel tych dóbr, Ale
ksander Orzegalski, który 
w trakcie prowadzonych 2 
przez siebie wykopalisk 
znalazł na okolicznych 
wzgórzach resztki szwedz
kiego uzbrojenia. Kolum
na ta różni się trochę 
od pozostałych, bowiem 
jest znacznie wyższa (oko
ło 10 m), a jej zwieńczenie 
stanowi nie tylko krzyż, ale 
i latarnia. Pomnik ten od
nowiono w 1963 r., aby 
nadal przypominał potom
nym o zwycięstwie Lu
bomirskiego, lecz ostatnio 
niszczeje on ponownie. 
Pozostałe istniejące na 
tym terenie kolumny w 
Łomnej koło Nowego 3 
Wiśnicza oraz w Bochni 
zbudowano w XVIII w. 
i nie mają żadnego 
związku ze Szwedami. 
Bocheński pomnik został 
wzniesiony przy ul. Karo- 
sek w 1711 r. na wspólnej 
mogile ofiar panującej w 
tym roku czarnej ospy, 
więc jest to swego rodzaju 
kapliczka pomorowa. Na 
kolumnie ustawionej w 
1747 r. w Łomnej znaj- 
dziemy następującą insk
rypcję: ZA DVSZE/ N. 
ROBAKA. E/ BARTŁO- 
MIEIA/ WIEWIORSKIE/ 
YACNI. KIZONYIE/ PRZE
CHODZĄCY/ CLEKU/ 
HAC VIA/ DIC AVE MA
RIA/ A.D. 1747. — co wy
bitnie świadczy o jej na
grobnym charakterze. 
Jedynym wytłumaczeniem 
ich formy i nazewnictwa 
może być podobieństwo 
do pobliskich obiektów już 
istniejących, lecz możliwa 
jest również analogia do 
postawionej w 1644 r.

warszawskiej kolumny, 
przedstawiającej króla 
szwedzkiego, Zygmunta 
III Wazę. Czy przypadkiem 
fundatorzy tych dwóch 
ostatnich kolumn, a tym 
bardziej prefekt zamku w 
Wiśniczu, nie chcieli pod
nieść rangi swych dóbr 
przez posiadanie nawet 
takich pomników, jakie 
stały w nowej stolicy?

Filip Karoński

Konkurs z tradycją
Pod koniec grudnia ub. roku wręczone zostały nagrody za
1992 r. laureatom organizowanego przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki konkursu na najlepszych użytkowników obiektów za
bytkowych. W trwającym od 1975 r. konkursie każdego roku w 
czołówce znajdowali się gospodarze tych obiektów z terenu 
Wielkopolski. Tak było i tym razem — na 12 nagród I i II stopnia 
połowę otrzymali właśnie Wielkopolanie. Głównym laureatem 
został m.in. poznański oddział Banku Handlowego SA, który 
remontował swoją siedzibę przy pl. Wolności z zachowaniem i 
odtwarzaniem zabytkowego wystroju. To samo dotyczy np. 
poznańskiego oddziału PKO BP, częstochowskiego oddziału 
Banku Śląskiego SA i Banku Przemysłowo-Handlowego w 
Tarnowie. Ta „inwazja” banków na obiekty zabytkowe ma swo
je uzasadnienie — bankowcy tworząc solidność swoich insty
tucji słusznie uważają, że sprzyja temu odpowiednia atmosfe
ra wnętrza z klimatem „zabytkowości”. „Jest to przykład no
wego mecenatu — powiedział generalny konserwator zabyt
ków Tadeusz Zielniewicz, przewodniczący jury konkursu. 
— Banki chcą wykazać się tradycją, wracają do dawnych 
siedzib lub lokują nowe w historycznych centrach miast".
Oprócz banków nagrody otrzymali m.in.: „Orbis" SA za remont 
hotelu „Pod Orłem" w Bydgoszczy, burmistrz miasta Sompol
no za adaptację synagogi na bibliotekę, zakon franciszkanów 
w Woźnikach za remont zrujnowanego zespołu kościelno- 
klasztornego i zgromadzenie tu rozproszonego po 1945 r. ro
kokowego wyposażenia, parafia rzymskokatolicka w Mariań
skim Porzeczu za remont drewnianego kościoła i konserwację 
barokowej polichromii. O braku pieniędzy świadczy mała licz
ba laureatów indywidualnych: Ryszard Suberlak uratował 
spichlerz z XIX w. w Bartoszycach, a Henryk Naruszewicz leś
niczówkę z przełomu XVIII i XIX w. w Widzeńsku.
Do tej pory w konkursie nagrody otrzymało 258 wzorowych 
gospodarzy. Warto byłoby sprawdzić, jakie są losy obiektów 
nagrodzonych np. w latach siedemdziesiątych... (k)

Światowe dziedzictwo
Kolejne obiekty znalazły się na Liście Światowego Dziedzict
wa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Jest ich obecnie 
411. Ostatniego wpisu — 33 obiektów — dokonano w grudniu
1993 r. na corocznej konferencji Komitetu Światowego Dzie
dzictwa, która tym razem odbyła się w Cartagenie w Kolumbii. 
Wśród 33 nowo wpisanych obiektów 29 — to zabytki kultury i 
4 — obiekty przyrodnicze. Z terenu Europy wpisano 16 obiek
tów. Są to: dwa obiekty z Niemiec (klasztor cysterski w Maul
bronn oraz zabudowa średniowiecznego miasta Bamberg), 
trzy z Hiszpanii (zespół archeologiczny w Meridzie, klasztor 
Św. Marii z Guadalupy oraz droga św. Jacka z Compostelli), 
jeden obiekt z Irlandii (zespół archeologiczny doliny Boyne), 
jeden z Włoch (miejsca troglodytów Sassi di Matera), trzy 
obiekty z Rumunii (kościół obronny w Biertan, klasztor w Hore- 
zu oraz kościół w północnej Mołdawii), jeden obiekt z Rosji 
(zespół architektoniczny w Siergiew Psad), trzy obiekty ze 
Śłowacji (miasto historyczne Bańska Szczawnica i zabytki 
techniki z tego rejonu, zamek Spiski Hrad oraz skansen Vlkoli- 
nec) oraz dwa ze Szwecji (zespół archeologiczny w Birka i 
Hovgarden oraz huta żelaza Engelsberg).
Polskę w Komitecie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO reprezentuje prof, dr hab. Krzysztof 
Pawłowski, który w grudniu 1993 r. został wybrany prezesem 
Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków (ICOMOS). Do najważniejszych prac Ko
mitetu w najbliższym okresie należy przygotowanie międzyna
rodowego sympozjum na temat ochrony i zarządzania mia
stami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa w środko
wej i wschodniej Europie; sympozjum to odbędzie się we 
wrześniu br. w Zamościu. (R)
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Krakowski konkurs
10 grudnia 1993 r. w Śród
miejskim Ośrodku Kultury w 
Krakowie odbyło się uroczy
ste otwarcie pokonkursowej 
wystawy fotograficznej z cy
klu „Ocalić od zapomnienia”. 
Konkurs organizowany jest 
przez Towarzystwo Miłośni
ków Historii i Zabytków Kra
kowa nieprzerwanie od 16 lat 
pod patronatem prezydenta 
miasta. Idea konkursu, które
go tytuł zaczerpnięty jest z 
Pieśni K. I. Gałczyńskiego, 
zbiega się z celami Towarzy
stwa, powołanego w 1897 r. 
Do nich to zaliczono upow
szechnianie wiedzy o Krako
wie, utrwalanie poszanowa
nia dla pamiątek i zabytków 
miasta oraz troskę o ich stan 
i ochronę. Cele te realizują 
autorzy zdjęć fotografi
cznych, którzy utrwalają 
zmieniający się stale kraj
obraz miejski przedmieścia, 
panoramy miasta, a także de
tale architektoniczne, zieleń 
oraz charakterystyczne po
stacie i sceny rodzajowe z 
życia ulic i placów Krakowa. 
Autorzy nie tylko fotografują, 
ale zgodnie z warunkami 
konkursu także opisują zdję
cia. Opisy wymagają niekie
dy dodatkowej pracy, poszu
kiwań dokumentalnych i sta
ją się tym samym niekon
wencjonalną i atrakcyjną 
formą zdobywania wiedzy o 
Krakowie. Fundatorami na
gród są przede wszystkim: 
Towarzystwo Miłośników Hi
storii i Zabytków Krakowa i 
prezydent miasta. Wyróżnie
nia i medale przyznawane by
ły także przez różne organi
zacje, w tym krakowską tele
wizję. W ostatnich latach na
grody pieniężne i rzeczowe 
fundowane są dodatkowo 
przez konsula generalnego 
Republiki Austriackiej w Kra
kowie i firmę fotograficzną 
„Focus”.
Plonem dotychczasowych 16 
konkursów jest ponad 5600 
zdjęć (format 18 x 24 cm), 
przechowywanych i ewiden
cjonowanych w Towarzy
stwie MHiZK. Zdjęcia te, 
będące portretem miasta 
końca XX w., mają dużą war
tość poznawczą i dokumen
talną, m.in. dzięki opisom. 
Stają się ważnym materia
łem, który już obecnie wyko
rzystywany jest w różnych 
publikacjach i który zapewne 
będzie stanowił cenny zbiór 
ikonograficzny dla przyszłych 

badaczy dziejów miasta. 
Zbiór tym cenniejszy, że two
rzą go fotografie wykonywa
ne przez ludzi o różnych 
profesjach, którzy patrzą na 
Kraków przez pryzmat 
swoich zainteresowań i fas
cynacji. „Rejestrują na foto
grafiach wszystko, co ich za
chwyca, co tworzy osobliwą 
atmosferę miasta i co w ich 
mniemaniu warto zachować 
dla przyszłych pokoleń. Nie 
unikają także spraw i tema
tów, które wymagają inter
wencji, a które są wynikiem 
destrukcyjnego działania cza
su i... ludzi" — jak napisano w 
katalogu. Równocześnie bo
wiem z otwarciem wystawy 
pokonkursowej nastąpiła pro
mocja katalogu, wydanego 
przez TMHiZK, a wydruko
wanego starannie w wydaw
nictwie i drukarni „Secesja" 
w Krakowie. Katalogi wyda
wane były dotychczas w cy
klu pięcioletnim, tzn. ukazały 
się w 1983 i w 1987 r. z 
przedmowami inicjatora kon
kursu, jego animatora i wielo
letniego komisarza, artysty 
fotografika Leszka Dziedzica. 
Towarzystwo Miłośników Hi
storii i Zabytków Krakowa 
dysponuje zatem zestawem 
fotografii Krakowa, na któ
rych znajdują się zabytkowe 
podwórka, nastrojowe dzie
dzińce, wnętrza domów, mało 
znane dzieła obronne i forty
fikacje, detale architektoni
czne, elementy kamieniarki, 
krakowskie bruki i ulice, za
bytkowe lampy, mury i bra
my. Zdjęcia „innego" Krako
wa, nie tego znanego z pocz
tówek, nie zawsze dostrze
ganego przez odwiedzające
go miasto turystę. Pierwszym 
miastem, które zdecydowało 
się zorganizować wystawę 
tych zdjęć, jest Pińczów. Tu
taj 14 grudnia 1993 r. odbyło 
się uroczyste otwarcie wy
stawy zorganizowanej wspól
nie przez TMHiZK i tamtejsze 
Muzeum Regionalne. Jest to 
wystawa, której cel najtrafniej 
ujęto w katalogu z 1910 r. Jest 
ona „dla tych, co nie umieją 
szanować przeszłości i dla 
tych, co ją kochają, dla tych, 
co burzyć chcą, aby przejrze
li — i dla pokoleń dalszych, 
aby pamiętały, jak było daw
niej, gdy tych murów już nie 
będzie, ukazujemy szereg 
obrazów naszego miasta. 
Niechaj ono tutaj utrwalone 
odżyje w sercach w myśl tej

1 Wnętrze krakowskiego domu 
mieszczańskiego — I nagroda dla 
p. Anny Bulandy
2. Fort pod kopcem Kościuszki
— nagroda specjalna Konsula Ge
neralnego Republiki Austriackiej 
dla p. Iwony Opalińskiej
3. Wnętrze zajezdni tramwajowej (z 
1913 r.) przy ul. św. Wawrzyńca 13
— także nagroda konsulatu aus
triackiego dla p. Szymona Dudy

na/dostojniejszej tragedyi 
wszelkiego istnienia, że to 
umiera, co ma żyć..." Bo trze
ba pamiętać, że wystawy fo
tograficzne dotyczące Kra
kowa, a organizowane przez 
Towarzystwo Miłośników Hi
storii i Zabytków Krakowa 
sięgają 1908 r. Pokłosiem 
tych wystaw był album zdjęć 
starego Krakowa wydany w 
1910 r. ze wstępem, z które

go pochodzi cytat.
Informacje dla wszystkich 
zainteresowanych sprawami 
wystawy oraz warunki na
stępnego XVII konkursu 
„Ocalić od zapomnienia” 
można uzyskać pod adre
sem: Towarzystwo Miłośni
ków Historii i Zabytków Kra
kowa, 31 -018 Kraków, ul. św. 
Jana 12 lub telefonicznie w 
sekretariacie Towarzystwa 
przed południem, tel. 21 -27-83.

Jerzy Duda
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Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 17 tys. zł. Wpłaty na minimum trzy nu
mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw na konto Firmy AMOS, 01-506 
Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136 (na załączonym na s. 47 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Bla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w Firmie AMOS, Wydaw
nictwach ODZ (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
II p., pok. 18, tel. 27-00-38) 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 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 
Księgarnia „Glob-Tour” ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiecko- 
-Zamek
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Narodowe, Al. Jerozolimskie 3, 
Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
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

ROZMAITOŚCI

Degradacja w Dynowie
Odpowiadając na apel 
Redakcji przesyłam kilka 
uwag z urlopowego reko
nesansu w rodzinnym 
mieście Dynowie, bowiem 
zjawiska postępującej de
gradacji środowiska kultu
rowego, szczególnie dra
styczne w wypadku ma-

grupa Rusinów. Wśród ty
powej zabudowy mało
miasteczkowej z charak
terystycznymi dworkami 
murowanymi i drewnia
nymi w większości z XVIII i 
XIX w., dominantę stano
wiły: późnorenesansowy 
zespół kościelny, dwie sy

tych miasteczek, znajdują 
tu pełne odbicie.
Miasteczko położone jest 
nad Sanem, w średnio
wieczu był tu gród obron
ny, prawa miejskie Dynów 
uzyskał w 1436 r. Jako oś
rodek administracyjny na
leżał do rodu Kmitów z 
Wiśnicza, następnie Wa- 
powskich, Ogińskich, Po
dolskich, Ożarowskich. 
Położenie Dynowa na 
szlaku węgierskim stwa
rzało warunki rozwoju, ale 
również zagrożenia najaz
dami. Niemal doszczętne 
spustoszenie przyniósł 
najazd tatarski w 1503 r., a 
w 1657 r. księcia siedmio
grodzkiego Rakoczego, 
wspomagającego Karola 
Gustawa.
Do ostatniej wojny za
chowała się zabytkowa 
zabudowa miasta z domi
nującą zabudową żydow
ską, jak w każdym galicyj
skim miasteczku; mieszka
ła tu również niewielka

nagogi i cerkiew unicka. 
W sąsiedztwie rynku znaj
dował się zespół domów 
z podcieniami. Ostatnia 
wojna światowa rozpoczę
ła okres degradacji mia
sta. Przez Niemców spa
lone zostały bożnice i są
siadujące z nimi domy 
podcieniowe. W 1946 r. 
bandy UPA dopełniły zni
szczenia zwartej zabudo
wy rynku. Potem wypalo
ne kamienice z jeszcze 
mocnymi murami zostały 
odbudowane, zaś puste 
miejsca między nimi w la
tach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych wypeł
nione zostały standardo
wymi blokami mieszkal
nymi rażącymi swą brzy
dotą i stanowiącymi dyso
nans wśród starej zabu
dowy.
Zauroczenie pseudono- 
woczesnością i naśladow
nictwo w budownictwie 
tzw. jednorodzinnym i wil
lowym, spowodowały wy-
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1. Jeszcze zachował się taki dworek 
przy ul. Grunwaldzkiej
2. Na cmentarzu zieleń otula postać 
kamiennego Anioła
3. Wśród lastrikowej tandety dziełem 
sztuki jest ta rzeźba nagrobna

(zdjęcia: Józef Kędzierski)

burzenie wielu ciekawych 
architektonicznie i harmo
nijnie związanych z krajo
brazem Pogórza drewnia
nych domów, dworków i 
innych budynków, także 
gospodarczych. Betono
wych potworków nie jest 
w stanie ukryć nawet buj
na zieleń... Wielki i niestety 
nie do naprawienia grzech 
obciąża środowisko archi
tektów i urbanistów (de

cydentów można częś
ciowo usprawiedliwić z 
uwagi na ich poziom inte
lektualny!).
W latach sześćdziesiątych 
zniknęła z panoramy mia
steczka urokliwa sylwetka 
cerkwi unickiej, a w ostat
nich latach piętrowy, za
mieszkany do końca dwór na 
Igiozie z XVIII w. W okre
sach między moimi od
wiedzinami rodzinnych 
stron stale pojawiały się 
ubytki w zabytkowej sub
stancji miasteczka.
W ostatnim czasie „zma
sowany atak” nastąpił na 
zabytkowy „Stary Cmen

tarz" przy ul. Grunwaldz
kiej w związku z udostęp
nieniem go po półwieko
wej przerwie. Dążenie do 
splendoru wśród niegdyś 
mieszczańskiej społecz
ności zaowocowało tu 
cennymi artystycznie na
grobkami. Postacie Anio
łów, Madonn, Chrystusów 
czy odlewane z żeliwa 
krzyże — są niepowta
rzalne. Obecne środowi
sko małomiejskie również 
dąży do ukazania na 
cmentarzu swego zna
czenia, ale w postaci 
monstrualnych grobow
ców z betonu, lastriko i 

sztucznego tworzywa na
śladującego marmur.
Agresja betonu w główne 
alejki zabytkowego cmen
tarza z XIX w. już przynios
ła efekty — kamienne obe
liski zostały powalone i 
zgarnięte na bok, zaś że
liwne krzyże połamano. 
Moje spostrzeżenia są 
potwierdzeniem ukazywa
nego na łamach „Spotkań 
z Zabytkami” zjawiska de
gradacji starych, zabyt
kowych cmentarzy i woła
niem o ocalenie tego, co 
jeszcze pozostało.
Bolesne jest dla Polaków 
bezczeszczenie polskich 
cmentarzy na Kresach 
Wschodnich. Mówimy wte
dy o barbarzyństwie i jest 
to prawda. Ale czy sami u 
siebie nie jesteśmy barba
rzyńcami? Niszcząc za
bytki przeszłości niszczy
my naszą tożsamość na
rodową, historyczną i kultu
rową.

Józef Kędzierski

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie 

WPŁACAJĄCY
imię____________________________
nazwisko
kod poczt.

adres

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

 
słownie ~

 

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko
kod poczt.  
adres 

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
 

słownie ~

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko
kod poczt.  
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zł

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136
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podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zł 

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 
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Nasz Czytelnik p. Romuald 
Mazurek z Chełma zupełnie nie 
zrozumiał intencji artykułów za
mieszczonych w numerze 12,1993 
dotyczących ratowania pomni
ków socrealizmu. Niejednokrot
nie pisaliśmy w „Spotkaniach z 
Zabytkami” o naszym stanowi
sku wobec zabytków — bez 
względu na przynależność etni
czną i religijną, pochodzenie lub 
epokę, w jakiej powstały — sto
sunek do każdej pamiątki histo
rycznej winien być pozytywny i 
należy dążyć do ich ratowania. 
Gdyby bowiem, jak zrobił to Czy
telnik, wnikać w kryjące się za 
wszystkimi pomnikowymi rzeź
bami historie związane z ich 
pierwowzorami, nie bylibyśmy 
tym, czym jesteśmy: narodem to
lerancyjnym w wymiarze wielu 
wieków. To nie jest „powrót cią
got do socjalizmu" — jak pisze p. 
Mazurek — lecz zamknięcie jed
nego etapu dziejów, o którym — 
tak czy inaczej — należy pamię
tać. Nie znaczy to przecież, że 
pomniki, np. osób, do których 
„pomnikowości" istnieją powa
żne zastrzeżenia, mają być eks
ponowane w miejscach pierwot
nych.

Z tego samego Chełma p. Ali
cja Zubilewicz pisze o swojej 
wdzięczności za wydawanie 
pisma wprowadzającego ją „w 
świat, którego nie znała" i że, 
„gdyby cena jego znacznie się 
podwyższyła, też kupowałabym, 
gdyż jest to moje najukochańsze 
pismo". Dziękujemy! Przy okazji 
p. Zubilewicz opisuje zabytkowy 
cmentarz chełmski na Górce Ka
tedralnej skutecznie dewasto
wany od wielu lat, z pootwieranymi 
grobowcami, rozszabrowanymi 
pomnikami, na których widoczne 
były daty z początku XIX w. Pole
camy cmentarz uwadze chełm
skiej służby konserwatorskiej. A 
także uwadze p. Mazurka...

PROFESJONALNA 
FOTOGRAFIA ZABYTKÓW 

DZIEŁ SZTUKI 
I WYROBÓW RZEMIOSŁA

ARTYSTYCZNEGO

• Zdjęcia dokumenta
cyjne dla potrzeb mu
zeów, prywatnych zbie
raczy, twórców oraz salo
nów sprzedaży antyków.
• Projektowanie, wyda
wanie i zdjęcia do katalo
gów, kalendarzy, folderów 
informacyjnych i prospek
tów reklamowych.
• Zdjęcia wystawowe: 
czarno-białe i w sepii do 
formatu 300 x 300 cm.
Proponujemy pełen za
kres usług fotograficz
nych.
Prace wykonują fotogra
fowie muzealni z długo
letnią praktyką w fotogra
fowaniu dzieł sztuki.
Na życzenie wysyłamy 
cennik usług.
STUDIO AR (pracownia w 
Państwowym Muzeum 
Archeologicznym) War
szawa, ul. Długa 52 (Ar
senał), pok. 242 tel. 
31-32-21 w. 157; czynne 
pon.-pt. w godz. 9—15

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowied
nią sumę na konto: Firma AMOS, 01-506 War
szawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII 0/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna (okładka s. IV)

— 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) rekla
my mieszczącej się w profilu pisma

— 25 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyż
ka ceny o 50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo — 4000 zł
— 1 słowo w ramce — 7000 zł
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i 
społecznych opiekunów zabytków — 3000 zł, za 
jedno słowo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reporta
ży — ceny od 3 do 10 milionów zł (według uz
godnienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace 
redakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek 
VAT

’ ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 20 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:
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48



(fot. Jan Doraczek)

Jedna z ośmiu scen Męki Pańskiej na poliptyku w kościele Wniebowzięcia NMP w Ksią
żnicach Wielkich koło Kazimierzy Wielkiej (woj. kieleckie). Ten późnogotycki poliptyk 
wykonał sam Wit Stwosz lub jego pomocnik, malarz i snycerz Michał w 1491 r. w Krakowie.



Stare 
wyrobiska

To tutaj ukazują się duchy przysypanych górników, tymi korytarzami węd
ruje z lampą i kilofem w ręku legendarny Skarbnik. Stare, górnicze wyrobi
ska — już częściowo przysypane, z resztkami dawnych stemplowań i obu
dowy niszczonych naciskiem skał, z naciekami soli. Z biegiem lat korytarze 
te zostaną tak ścieśnione, że znikną zupełnie. Oto kilka zdjęć zamkniętych 
już wyrobisk kopalni soli w Bochni w części zwanej Starymi Górami. To też 
są zabytki!

(zdjęcia: Wojciech Salamon)


