
'o- ~. ***:
-

Ożywianie zabytków 
Tradycje Insurekcji 

Fajki z porcelany

KULTURA • TRADYCJE • PAMIĄTKI d k 377325 *cena 00

SPOTKANIA-
Z ZABYTKAAAI



Grabież
Włodzimierz Helman 2

Zdobienie wrocławskich budynków 
Janusz L. Dobesz 7

Inowłódz — ożywić ruiny!
Jerzy Augustyniak 11

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
Zborowskie pomniki
Tadeusz Kukiz 16

Nad Sławną Utą
Zbigniew Hauser 18

DOBRA UTRACONE
Niedzicki obraz
Tadeusz M. Trajdos 20

Katalog strat 22

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Fajki z porcelany
Janusz Charytoniuk 24

Osiedla COP: Mielec — osiedle przy wydmie
Jan Chałupski, Lech Lichołai 26

Archeologia żywa
Zdzisław Skrok 27

O dziegciu i smole
Tadeusz Baranowski, Wiesław Zajączkowski 28

Z ZAGRANICY
Helfsztyn — próby ożywienia
Krzysztof Rejmer 30

Strażki — właściwa adaptacja
Stanisław Grzelachowski 31

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Chrcynno
Izabela Zielińska, Tomasz Kaczyński 34

Góra
Marek G. Zieliński 35

Niepołcko
Leszek Herman 36

Obory 38

Opalenie
Roman Klim 39

Uleniec
Waldemar Baraniewski, Tadeusz S. Jaroszewski 39

Zielonki
Maria Brodzka-Bestry 40

ROZMAITOŚCI
Kościuszkowskie tradycje
Jarosław T. Leszczyński 42

Kościuszko u kapucynów
Kazimierz Kisielewski 43

Akcja cmentarze: Klasycyzm na kirkutach
Jarosław Wieczorek 44

Na początek — okna
Janusz Sujecki 45

Krematorium w forcie
Aleksander Stukowski 46

NA OKŁADCE:
Dobrze utrzymany przez Związek Literatów Polskich
dwór w Ohnrsnh nnd Warszawa Pnzn^tałA informs- Sr *
cje na temat tego dworu na s. 38. goi urffirl

(fot. Jan Chojnowski)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI

MIESIĘCZNIK 
POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
4(86) XVIII Warszawa 1994

ADRES REDAKCJI:
00-052 Warszawa
ul. Mazowiecka 11,1 p., pok. 7 
tel. 27-64-77

REDAKCJA:
Lidia Bruszewska 
(zastępca red. nacz.) 
Ewa A. Kamińska 
(sekretarz redakcji) 
Krzysztof Nowiński 
(redaktor naczelny) 
Zdzisław Skrok

KONSULTACJE:
doc. dr Ryszard BRYKOWSKI 
dr Wojciech FIJAŁKOWSKI 
prof, dr Tadeusz S. JAROSZEWSKI 
mgr Mieczysław KURZĄTKOWSKI

Współpracują:
Tadeusz Chrzanowski, Michał Gra
dowski, Janusz Miliszkiewicz, Ja
nusz Sujecki, Tadeusz M. Trajdos, 
Wiesław M. Zieliński

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-506 
Warszawa, ul. Szenwalda 1, 
tel. 39-17-52

Numer zamknięto w lutym 1994 r. Re
dakcja zastrzega sobie prawo wprowa
dzania zmian i skrótów w materiałach 
przeznaczonych do publikacji oraz 
zmian i skrótów tytułów. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Skład, druk i oprawa w Wojskowych 
Zakładach Graficznych, Warszawa, 
ul. Grzybowska 77

Zam. 40267

ISSN 0137-222X



KOMENTARZ

Od redakcji
18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków ustanowiony w listopadzie 
1983 r. przez Komitet Wykonawczy ICOMOS 
(Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków) i 
wpisany przez UNESCO do rejestru międzynaro
dowych imprez o znaczeniu światowym. Po raz 
pierwszy obchodzony był w kwietniu 1984 r., a 
więc dziesięć lat temu. Według deklaracji ICO
MOS celem tych obchodów (wystawy, konferen
cje, konkursy, okolicznościowe apele itp.) jest 
„informowanie (...) i uwrażliwienie opinii publi
cznej na sprawy ochrony dziedzictwa kulturowe
go i architektonicznego”.
Każdy numer „Spotkań z Zabytkami” można łą
czyć z tą ideą. Do bieżącego zebraliśmy artykuły 
w dwóch głównych blokach tematycznych: gra
bieży naszych dzieł sztuki i „ożywiania” zabyt
ków. Dzieje grabieży od średniowiecza opisuje 
autor pierwszego artykułu (s. 2), zaś w dziale 
„Dobra utracone” (s. 20) dowiadujemy się — jak 
zresztą w każdym numerze — że grabież ta trwa 
do dzisiaj. W tym miejscu trzeba dodać, że dział 
ten ukazuje się już rok. Przez ten czas — oprócz 
artykułów o kradzieżach, pożarach i sposobach 
przeciwdziałania im — Ośrodek Ochrony Zbio
rów Publicznych, który te materiały przygoto
wuje, przedstawił na łamach naszego pisma kata
log strat obejmujący ponad 250 zrabowanych od 
1991 r. dzieł sztuki!
Drugi temat opisany jest w „Komentarzu” obok, 
a rozpoczyna go sprawa zamku w Inowłodzu (s. 
11), gdzie na badania i odsłonięcie ruin wydat
kowano sporo pieniędzy, aby po latach okazało 
się, że... nikomu nie było to potrzebne! W dziale 
„Zabytki w krajobrazie” ukazujemy z kolei dwo
ry i pałace w różnym stanie zachowania, ale na
wet te najbardziej zdewastowane ruiny mogą i 
powinny zostać zabezpieczone i wykorzystane (s. 
34). Natomiast dział „Z zagranicy” (s. 30) przy
nosi przykłady „ożywiania” zamków u naszych 
południowych sąsiadów. To „ożywianie” — w 
tym wypadku pradawnych technik — stosują też 
archeolodzy (s. 27 i 28 oraz okładka s. IV). Nie 
mogło się obyć w tym numerze bez akcentów 
kościuszkowskich — właśnie mija 200 lat od wy
buchu Insurekcji w 1794 r. (s. 42 i 43).
Przez najbliższe cztery miesiące będziemy za
mieszczać „Zagadki za milion” — rozpoczynamy 
na s. 47. Na uczestników czeka nie tylko tytułowy 
milion złotych, ale także pieniężna druga nagro
da i nagroda pocieszenia. Życzymy wszystkim 
rozwiązania każdej zagadki i... szczęścia w loso
waniu!

UWAGA: Jeszcze jest do nabycia anonsowana u 
nas wielokrotnie książka M. Kobusiewicza 500 ty
sięcy najtrudniejszych lat, wydana w ramach 
„Biblioteki Popularnonaukowej «Spotkań z Za
bytkami»”. Oprócz księgarń naukowych i mu
zeów archeologicznych książkę można kupić 
w Wydawnictwach ODZ, Warszawa, ul. Mazowiec
ka 11 i w Zakładzie Kolportażu AMOS, Warszawa, 
ul. Szenwalda 1, gdzie można zamówić także jej 
przysłanie, wpłacając 70 tys. zł pod tym adre
sem.

Niewielkie miasteczko Cohem, malowniczo położone 
nad Mozelą. Nad rynkiem, barokowym ratuszem, kościo
łem Sw. Marcina (powojenna rekonstrukcja według wzoru 
z IX w.!), fragmentami murów i bram miejskich wznosi 
się zamek — najsłynniejsza na obszarze Nadrenii-Pala- 
tynatu rekonstrukcja warowni z XI—XIV w., która 
spłonęła w 1689 r. Wszystko zadbane, czyste i stale po
rządkowane. Mieszkańcy oprócz święta wina — jako że 
teren pełen jest winnic — obchodzą uroczyście i z pietyz
mem rocznice różnych wydarzeń, które miały tu miejsce w 
średniowieczu. Obchody te przyciągają wprawdzie tury
stów, ale stanowią oni margines, bowiem mieszkańcy — w 
strojach z epoki, w pochodach lub przy rozstawionych na 
zamku stołach — przede wszystkim doskonale bawią się 
sami dla siebie. Tak jest w wielu miasteczkach Niemiec, 
Francji czy Szwajcarii — współczesne budownictwo 
zharmonizowane ze starym i z przyrodą, dawne ruiny 
zrekonstruowane lub zabezpieczone i „żyjące”.

Czego brakuje nam, Polakom, mieszkańcom małych 
miast, że nie potrafimy (nie możemy?) podobnie odpo
czywać? Na pewno jest to sprawa mentalności — potrze
by takich zachowań. Nie wydaje się jednak, abyśmy pod 
tym względem różnili się od Niemców czy Francuzów, a 
tym bardziej Czechów i Słowaków, u których liczba za
dbanych miasteczek i niegdyś zrujnowanych obiektów jest 
imponująca. Na pewno zaważyło wieloletnie lekceważenie 
tradycji i wieloletni brak samorządności — w tym wypad
ku powinna to być odpowiedzialność za swój lokalny — 
miejski lub gminny — mikroświat. Jeśli zaś w tym świecie 
zlikwidowane zostanie piękno, harmonia i dziedzictwo 
kultury — tworzące razem specyficzny klimat — to z 
uroczych miasteczek pozostaną niszczejące kamienice, by
le jaka zieleń i tzw. mała architektura, zdewastowane 
nawierzchnie uliczek i zaśmiecone ruiny zamków czy 
dworów. A także niechęć do wszelkich inicjatyw.

Działalność samorządu, odpowiednie układy finanso
we, w porę realizowane zabiegi konserwatorskie, a przede 
wszystkim codzienna dbałość mieszkańców o estetykę swo
jego otoczenia — to pierwszy etap. Drugi przyjdzie sam 
— zostanie stworzony ciepły klimat miasta z przeszłoś
cią, co ściągnie turystów, rozwinie gastronomię i hotele. 
Zrodzi się potrzeba przypominania tradycji.

Prędzej czy później taka sytuacja zaistnieje w polskich 
miasteczkach. Na dobrej drodze są niektóre miasta Wiel
kopolski (np. Rydzyna). Na dobrej drodze byłby także 
Kazimierz Dolny, gdyby nie wieloletnie, zbyt często zwy
cięskie potyczki mieszkańców z zakazami konserwatora 
zabytków. Dochodzi więc jeszcze świadomość tych miesz
kańców, że wszelka samowola w takich miasteczkach — 
to całkowite zagrożenie dla piękna i architektury. Dziś 
jeszcze tylko byt określa świadomość, za kilka lat, kiedy 
mieszkańcy przypomną sobie o zabytkach, kiedy upomną się 
o życie w ich otoczeniu i o korzystanie z ich turystycz
nych możliwości — będzie za późno. Równanie małych pol
skich miast do poziomu europejskiego już powinno się 
rozpocząć!
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Włodzimierz Helman

Grabież
„Polska leżąca w samym środku Europy, 
na tym wielkim rozstaju dróg wojennych 

i handlowych, rozległy szmat ziemi bez 
naturalnych granic, miejsce bitew, 

przemarszów i klęsk dziejowych, 
krzyżowania wszystkich szlaków kultury 

europejskiej... Łączy w sobie, miesza 
i jednoczy wszystkie rzeczywistości 
i możliwości”. Ta wypowiedź Zofii 

Nałkowskiej stanowi gorzką afirmację 
polskiej rzeczywistości...

P
ierwsza odnotowana w kronikach grabież 
dóbr kultury na ziemiach polskich łączy 
się z postacią Przemyślida czeskiego, 
Brzetysława II, który pod koniec XI w., 
walcząc o trybut z dzielnicy śląskiej, dokonywał li

cznych kradzieży. Jedna z tego rodzaju akcji znalazła 
finał przed tronem papieskim — papież jednozna
cznie zawyrokował, że rzecz zagrabiona musi być 
oddana prawowitemu właścicielowi.

Miejscem licznych rozbojów była Jasna Góra. Tutaj 
w 1430 r. dokonano zamachu na cudowny obraz, któ
ry banda międzynarodowych rabusiów ukradła i 
zbezcześciła. Ochotę na skarbiec mieli Szwedzi, kie
dy w XVII w. oblegali jasnogórską twierdzę. Nie 
zdobyli jej, ale za to zapoczątkowali masowy wywóz 
dzieł sztuki z całego kraju. Po raz pierwszy obce woj
ska weszły do Sanktuarium Maryjnego 18 sierpnia 
1772 r.; byli to żołnierze Katarzyny II, którzy zabrali 
działa i obrabowali bibliotekę. W historii jasnogór
skich grabieży liczą się dwa interesujące fakty, zwią
zane z epizodem napoleońskim. Wojnę z Prusami 
rozstrzygnął cesarz za sprawą dwóch błyskotliwych 
zwycięstw — pod Auerstadt i Jeną. We wsi Często
chowa rozlokowany był wówczas niewielki garnizon 
pruskiego majora Hundta. W obawie przed Napo
leonem Hundt zajął twierdzę, a wkrótce otrzymał 
rozkaz wywiezienia skarbca jasnogórskiego. Rozpo
częła się gorączkowa walka o jego uratowanie — na 
skutek licznych interwencji oo. paulinów napoleoń
ski marszałek Davout wyekspediował do Częstocho
wy oddział płka Deschampsa i 100 francuskich szase
rów zdobyło twierdzę. Wyzwoliciele bardzo szybko 
zorientowali się w wartości skarbca i zaczęli przygo
towywać go do... wywiezienia, mimo interwencji 
Wybickiego i Dąbrowskiego u Davouta i Berthiera. 
W tym czasie rozpoczął się konflikt Napoleona z Ros
ją, i aby nie zrażać potrzebnych w wojnie Polaków, 
skarbiec zostawili Francuzi w spokoju.

Po upadku I Rzeczypospolitej z rozkazu imperatora 
Wszechrosji nazwę Puław zmieniono na Nową Ale
ksandrię, zaś posiadłość obrabowano ze wszystkiego, 
czego Czartoryskim wywieźć się nie udało. Wyo
braźmy sobie zdumienie Aleksandra Brucknera, kie
dy zrozumiał, że pergaminy stanowiące okleiny ła
cińskich foliałów w Petersburgu — to zrabowane w 
Polsce Kazania Świętokrzyskie! Tron królów pol
skich caryca Katarzyna kazała przewieźć z Warszawy 
do Petersburga. Potem rozkazała wyciąć w siedzeniu 
dziurę i postawić mebel w klozecie. Ten niezwykły 
sedes miał być wyrazem polskiej hańby. Na ironię lo
su stał się dopełnieniem życia carycy, która wyzionę
ła ducha na tronie Batorych, Wazów i Sobieskich... 
Nikt nie potrafi na pewno powiedzieć, czy „sedes” 
Katarzyny II wrócił do kraju w ramach rewindykacji
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1.2. ZAGINIONE RZEŹBY: tzw. Ma
donna Wieluńska — srebrny relik
wiarz z 1510 r. (1) i Piękna Madonna 
z kościoła Św. Jana w Toruniu (2)

dóbr kultury, przeprowadzonej z inicjatywy Józefa 
Piłsudskiego.
Nie ulega wątpliwości, że w XIX w. kultura polska 
poniosła ogromne straty na skutek grabieży. Naród 
pozbawiony własnej kultury traci tożsamość, a do 
tego dążyli zaborcy i kolejni okupanci. Jednak apo
geum systematycznego okradania naszego narodu z 
jego dorobku kulturalnego nastąpiło w okresie dru
giej wojny światowej.
Tuż po klęsce wrześniowej Niemcy zainteresowali się 
polskimi archiwami, a konsekwencją tego były ich 
wywozy. Najpierw skradzione zostały dokumenty 
Centralnego Archiwum Wojskowego w Forcie Le
gionów, traktowane przez Niemców jako zdobycz 
wojenna. Do Gdańska powędrowały także zbiory In

stytutu Historii Najnowszej i pozostawione w kraju 
dokumenty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po 
tych wywozach zaczęły się wywozy motywowane 
zgodnie — według Niemców — z zasadą przynale
żności kancelaryjnej. Do Reichu wywędrowały więc 
np. akta dotyczące Prus, przekazane niegdyś Księ
stwu Warszawskiemu na mocy Traktatu Tylżyckie
go. Decydujący w dziejach polskich strat archiwal
nych był rok 1944, choć dzięki ofiarności i odwadze 
archiwistów nie straciliśmy wszystkiego, np. część 
akt w porę ukryto na Jasnej Górze, gdzie ocalały.
Po kapitulacji w 1939 r. Biblioteka Narodowa, wraz 
ze zbiorami Załuskich, znalazła się w sytuacji drama
tycznej, bowiem groziła jej całkowita konfiskata zbio
rów. Jednak masowe wywozy książek i rękopisów do
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3.4. ZAGINIONE OBRAZY: 
scena mitologiczna z Bachu
sem pędzla Jakuba Jordaen- 
sa (1593-1678) (3) i ..Biały 
arab" Juliusza Kossaka z 
1891 r. (4)
5. ZAGINIONE RfKODZIE- 
ŁO: waza grecka z kolekcji w 
Gołuchowie

4



Niemiec nastąpiły po upadku Powstania Warszaw
skiego. Wywiad AK ustalił, że wywożono je do 
Goerbitsch pod Frankfurtem nad Odrą i na Dolny 
Śląsk, do Adelina koło Złotoryi. W maju 1945 r. gru
pa polskich fachowców udała się do Goerbitsch, 
gdzie w posiadłości Riesselmanów (przyjaciół Hansa 
Franka) sponiewierane polskie księgozbiory leżały w 
zabudowaniach gospodarczych, wyrzucone z pałacu. 
Książki te były w 1939 r. przewiezione z Warszawy 
do Pruszkowa w ramach tzw. akcji ratowniczej prof. 
Lorentza. Polscy bibliotekarze zobaczyli tomy roz
rzucone między drzewami, całe ich stosy leżące na 
polanach. Listy wielkiego kanclerza i hetmana do 
ostatniego z Jagiellonów na polskim tronie, z reszt
kami pokruszonych pieczęci, mieszały się z numera- 

mienia w całej rozciągłości akceptował. W 1939 r. 
obydwaj okupanci, każdy na swój sposób, zaczęli 
gwałtownie „zabezpieczać” przed zniszczeniem pol
skie mienie i dorobek kulturalny. Różnica polegała 
na tym, że Niemcy dobra te wywozili, zaś „radziec
cy” jednym dekretem upaństwowili zarówno mienie 
polskie, jak i właścicieli tego mienia, co nie miało 
precedensu w dziejach nowożytnej Europy. Potem 
także oni zaczęli wywozić.
Niemieckie gestapo obdarzyło siebie specjalnym 
przywilejem zaboru mienia żydowskiego oraz mienia 
osób aresztowanych, czyli tłumacząc to na język 
pragmatyczny, można było powiedzieć: „im więcej 
ludzi zaaresztujesz, tym będziesz bogatszy”. Gestapo 
słynęło zresztą z hojności, np. jeden z obrazów Rem-

mi „Biuletynu Informacyjnego I Rzeczypospolitej”, 
rękopisy z XIX w. wtłoczone były butami w pozła
cane okładki książek francuskich, łacińskich, wło
skich, rosyjskich.
Wiadomo, że Niemcy nie przestrzegali żadnych 
konwencji międzynarodowych, choć obłudnie uda
wali, że to robili. Potem zaś zapewniali przewodni
czących międzynarodowych trybunałów, że nie ra
bowali dóbr kultury w „powierzonych im przez 
Opatrzność” krajach, tylko zabezpieczali je przed 
zniszczeniem. To samo zresztą można odnieść do 
ZSRR, który ignorował jakiekolwiek międzynarodo
we porozumienia, choć głośno zawsze owe porozu- 

brandta ofiarowało Hansowi Frankowi. Pozostałe 
eksponaty, m.in. z Zamku Królewskiego i Łazienek 
w Warszawie, wysłano do Rzeszy. Ponadto brano so
bie na pamiątkę, co kto chciał oraz ile chciał. Przyj
rzyjmy się stratom, jakie poniósł naród polski na 
przykładzie warszawskiego Muzeum Narodowego i 
Muzeum Wojska — dwóch liczących się w skali 
europejskiej placówek muzealnych.
Katalog Galerii Malarstwa Obcego w Muzeum Na
rodowym obejmował w 1939 r. 297 pozycji. W 1947 r. 
ustalono, że po rewindykacjach brakuje 93 pozycji. 
Trudno dziś ustalić, które z dzieł wróciły. Z całą 
pewnością można natomiast powiedzieć, że do działu
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6. Strony tytułowe mało znanego ka
talogu strat kultury polskiej w latach 
1939—1944, opracowanego przez 
Karola Estreichera i wydanego w 
1944 r w Londynie

straty kultury
POLSKIEJ

CULTURAL LOSSES
OF POLAND

Katalog strat kultury polskiej pod okupacją 
niemiecką 1939-1944

Index of Polish cultural losses during the 
German occupation, 1939-1944

Pod redakcją
KAROLA ESTREICHERA

Edited by
CHARLES ESTREICHER

LONDYN 1944 LONDON MCMXLIV

włoskiego nie powrócił Guardi, najwcześniejsze 
dzieło Panniniego, Guglielmi, do działu francuskiego
— Bertin, Gericault, Pesne. Wielką stratą jest zagi
nięcie anonimowego dzieła „Opłakiwanie”, „Trium
fu ks. Oranii” Jordaensa oraz szkicu Rubensa „Gol
gota”.

Zbiory polskich dzieł sztuki zawierały 385 pozycji. 
Niemcy w trakcie swej „opieki” nad muzeum szcze
gólnie interesowali się zbiorami średniowiecznymi. 
Po upadku Powstania Warszawskiego obrazy zała
dowano do kilku wagonów i wywieziono na Śląsk, 
skąd wróciły wszystkie, zaś te, które pojechały dalej
— tylko w części. Nie wiadomo do dzisiaj, ile obra
zów wywieziono, a ile spaliło się w pożarze Warsza
wy. Nie jest też znany los eksponatów zrabowanych z 
działu sztuki starożytnej: przede wszystkim zespołu 
z Edfu i Deir-el-Medinach, zabytków ptolemejskich 
i rzymskich oraz greckich terakot.

Muzeum Wojska utworzono w 1920 r. Tuż przed 
wybuchem wojny miało 32 tysiące pozycji inwenta
rzowych, z czego połowa znajdowała się stale w sa
lach wystawowych. Po kapitulacji ewakuacją zbiorów 
zajął się SS-Untersturmfuerer dr Peter Paulsen, do
cent historii kultury nordyckiej na uniwersytecie w 
Kolonii, który najpierw zamknął w więzieniu dyr. 
Gembarzewskiego, a potem zaczął wywozić ekspona
ty. Ponad 30 skrzyń opatrzonych napisem Heeres- 
muzeum in Warschau wywiozła firma Hartwig już w 

listopadzie 1939 r. Najcenniejsze przedmioty, jak np. 
miecz z krucyfiksem romańskim, Paulsen zostawił 
sobie. Po rabunku m.in. mieczy, koncerzy, szabel, 
zbroi i strzelb wschodnich żałosne resztki złożono w 
tzw. Mauzoleum, gdzie przetrwały do powstania. Po
tem zaś wywieziono całą zawartość magazynów. 
Większość tych przedmiotów znaleziono na Dolnym 
Śląsku, w Austrii i Bawarii. Na pewno jednak nie 
wróci np. zdobyczny namiot turecki z XVII w., któ
ry praktyczni Niemcy zużyli na plandeki. Nie wrócą 
też pamiątki po wybitnych Polakach: Kościuszce, 
Dąbrowskim i Poniatowskim.
Nie lepszy los przypadł w udziale zbiorom prywat
nym. Trzy największe z nich — Krasińskich, Za
moyskich i Przeździeckich — uległy prawie całkowi
temu unicestwieniu. Podobnie było z innymi kolek
cjami, np. z Wilanowa wywieziono najcenniejsze, zaś 
dobra w Jabłonnie zostały całkowicie rozproszone. 
Trzeba podkreślić, że zbiory prywatne nie były na 
ogół inwentaryzowane, nie sposób więc odtworzyć 
tych strat. Należy jeszcze wspomnieć o Armii Czer
wonej, która na obszarze ziem zachodnich i północ
nych grabiła na olbrzymią skalę, w tym także polskie 
dzieła sztuki wywiezione uprzednio przez Niemców. 
Cała kwintesencja cytowanej na początku wypowie
dzi Zofii Nałkowskiej znalazła tu swoje potwierdze
nie.

Włodzimierz Helman
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Janusz L. Dobesz

Zdobienie 
wrocławskich 

budynków
Niemal wszystkie miasta europejskie, 

z małymi tylko wyjątkami, zawdzięczają 
swój dzisiejszy kształt dwóm ostatnim 

stuleciom. W XIX i XX w. wybudowano 
tak wiele, że dawne miasta 

o średniowiecznym lub starszym 
rodowodzie stanowią obecnie tylko jedną 

z dzielnic, zwaną Starówką, Starym 
Miastem lub podobnie. One to na ogół 
nadają charakter całemu organizmowi 

urbanistycznemu i o nich przede 
wszystkim myślimy, gdy wymienia się 
Kraków czy Wrocław, niemniej jednak 
należy pamiętać, że ilościowo stanowią 

one zdecydowaną mniejszość.

B
udowle wzniesione w naszym i poprzed
nim stuleciu nie tylko zdecydowanie 
dominują, ale też w dużej mierze określa
ją charakter miast i dlatego też nie może 
być sprawą obojętną ich wygląd i jakość, inaczej — 

przynależność do kategorii architektury. Nie wszyst
ko bowiem, co zostało wzniesione, jest architekturą. 
Dzieła architektoniczne są budynkami, ale nie każdy 
budynek jest dziełem architektonicznym. Cechą 
szczególną tych budynków i budowli, które uzyskują 
rangę dzieł architektonicznych, jest na ogół ich pię
kno. Pojęcie to bywało w różnych okresach i w róż
nych kręgach rozmaicie rozumiane i realizowane. W 
XIX, a następnie XX w. panujące gusty estetyczne 
były całkowicie odmienne od tych, które obowiązy
wały w okresach poprzednich, stąd też i architektura 
tego okresu jest zupełnie inna. Zasadniczy wpływ na 
jej obraz miał niewątpliwie historyzm, który zezwalał 
na dużą swobodę twórczą oraz liczne ozdoby elewacji 
i wnętrz budowli. Ozdoby te można najogólniej po
dzielić na architektoniczne (gzymsy, pilastry, bonie, 
tralki, itd.) i figuralne (rzeźby i płaskorzeźby, mozai
ki, sgraffita itd.); niekiedy granica między nimi jest 
bardzo trudna do ustalenia.
Obecnie fasady budynków naszych miast pokrywa 
bogaty system różnych ozdób i znaków, które nadają 
indywidualny charakter budowlom, ulicom i placom. 
Aby zdobnictwo to w pełni zrozumieć, najpierw na
leży przełożyć jego zapomniany język na mowę dzi
siejszą.
W XIX w. szczególną popularność zdobyły sobie 
dwie postacie o antycznym rodowodzie: Merkury i 
Industria, wywodząca się od rzymskiej Minerwy. 
Atrybut Industrii stanowiło koło zębate, para bogów 
mogła występować wspólnie lub oddzielnie, czasem 
przedstawiano jedynie tylko ich atrybuty. Bardzo 
często na budowlach bankowych lub związanych z 
handlem zauważyć można kaduceusz (długa laska ze 
skrzydełkami, opleciona dwoma wężami — symbol 
handlu) Merkurego lub jego uskrzydlony kapelusz. 
Gdy każde z bogów oddało swe atrybuty, a te złączo
no w całość, powstał aktualny do dziś i uniwersalny 
symbol kolei: uskrzydlone koło (naturalnie bez zę
bów!). We Wrocławiu symbol ten zredagował jako 
pierwszy Carl Liidecke w 1868 r. w projekcie zwień
czenia głównego portalu Dworca Swiebodzkiego — 
koło trzyma w ręku anielica, umieszczona w lewym 
przyłuczu. Dworzec ten miał łączyć Wrocław ze 
Szczecinem, dlatego w prostokątnych polach po bo
kach łuku znalazły się herby obu miast, a na górze, 
przy zegarze alegoryczne przedstawienia Śląska i 
Pomorza.
Moda na bogate, symboliczne zdobnictwo nie wygas
ła bynajmniej w zracjonalizowanym XX w. Spośród
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2 4

1. Projekt zwieńczenia wejścia głów
nego Dworca Świebodzkiego (proj. 
Carl Liidecke)
2. Brama elektrowni wodnej z 1927 r.
— alegoria elektryczności (Jaroslav 
Vonka)
3. 4. Wieża ciśnień przy ul. Sudeckiej
(3) i jedna ze zdobiących ją plakiet z 
fantastycznymi potworami morskimi
(4)
5. Płaskorzeźba na budynku zakładu 
kąpielowego przy ul. Teatralnej
6. Wizerunek pocztyliona w uniformie 
z 1643 r. na budynku poczty przy ul. 
Krasińskiego
7. Tondo z budynku pralni przy ul. 
Krakowskiej przedstawiające chemi
ka przy retortach
8. Tytan trzymający budynek — pla
kieta z budynku przy ul. Powstańców 
Śląskich

(zdjęcia: 2—8 — Jan Bortkiewicz)
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wielu przedstawień, łączących postacie mitologiczne 
z nowoczesnymi atrybutami, wyróżnia się alegoria 
elektryczności, umieszczona na żelaznych wrotach 
odrzańskiej elektrowni, wzniesionej według projektu 
Maxa Berga i Ludwika Moshamera (1924—1927). 
Autorem bramy i jej dekoracji był jeden z najwybit
niejszych ówczesnych wrocławskich rzeźbiarzy, Ja
roslav Vonka. Głównym elementem kompozycji jest 
utrzymana w manierze późnego gotyku figura Nep
tuna, poruszającego trójzębem łopatki turbiny. Nad 
głową Neptuna artysta umieścił motyw błyskawicy, 
dawny atrybut Zeusa i jednocześnie alegoria ognia, 
będący ponadto symbolem przemysłu energetyczne
go. Neptun — tutaj symbolizujący żywioł wody — 
częściej występuje w ikonografii związanej z elektry
cznością. Jego postać widoczna jest np. na bramie 
elektrowni na Isarze w Miihltal (1920—1924).
Inny rodzaj alegorii prezentuje dekoracja wieży ciś
nień przy ul. Sudeckiej, projektu Karla Klimma 
(1904). Ikonografia programu rzeźbiarskiego w ca
łości opiera się na świecie baśni i tradycyjnej symbo
lice wody, rezygnując z motywów związanych z 
techniką. Na piaskowcowych plakietach, umie
szczonych na filarach wieży, panuje groteskowy 
świat zwierząt i fantastycznych potworów morskich. 
Tematyka ta jest bardzo bliska pełnym erotyzmu re
liefom zdobiącym budynek zakładu kąpielowego 
przy ul. Teatralnej, wzniesionego na przełomie XIX 
i XX w. według projektu Wilhelma Werdelmanna. 
W obu przykładach wyraźne jest jeszcze echo fascy
nujących projektów ogrodowych wielkich mistrzów 
manieryzmu.
W latach dwudziestych XX w. pogłębiły się tenden
cje w kierunku realizmu. Czasami sceny z fasad 
układają się w historyczne cykle, jak 10 terakotowych 
kartuszy z fasady poczty przy ul. Krasińskiego (Max 
Neumann, 1929), prezentujących popiersia poczty- 
lionów w uniformach, od 1590 do 1928 r. Inna moż
liwość — to całe cykle narracyjne, ukazujące ludzką 
pracę: obsiewanie pól, żniwa, wypiek chleba, następ
nie jego sprzedaż — jak na terakotowych plakietach 
piekarni przy ul. Sienkiewicza, czy robotników przy 
maszynach pralniczych i chemika przy retortach — 
jak na kolorowych, majolikowych tondach z fasady 
farbiarni przy ul. Krakowskiej 180 (Richard Mohr, 
1925). Tonda te samą swą formą i techniką stanowią 
interesujące nawiązanie do wspaniałej, renesansowej 
tradycji florenckiego warsztatu rodziny della Robią, 
której majolikowe, ozdobne tonda znajdowały się 
m.in. na fasadzie tamtejszego sierocińca dla opu
szczonych dzieci (Ospedale dell Innocenti). W tym 
czasie pojawiły się ponadto dekoracje złożone z ma
łych scen, tworzących swoistą parafrazę średniowie

cznej Biblia pauperum („biblii dla ubogich” — czy
telnej dla osób niepiśmiennych), poświęconych naj
różniejszym rodzajom ludzkiej aktywności. Sceny i 
postacie (łącznie 36) tego typu zdobią prostokątny 
portal budynku dawnej spółki transportowej przy ul. 
Kościuszki 135. Są tam m.in. górnik z kilofem, 
sprzątaczka z miotłą, stolarz w swym warsztacie, kla- 
sycyzujący akt kobiety, owce, beznogi kataryniarz z 
małpką, itp. W portalu innego budynku przy ul. 
Szewskiej 3 (1937 r.) umieszczono 12 płaskorzeźb, 
ukazujących m.in. murarzy przy pracy, bawiące się 
dzieci, warsztat introligatora, starców odpoczywają
cych pod drzewem. Również na wspomnianym już 
budynku poczty znajduje się wiele rodzajowych 
obrazków, np. dorożkarz pojący konia, mężczyźni w 
gospodzie, para ludzi bawiących się ze zwierzętami. 
W przypadkach tych brak jest wyraźnego związku 
pomiędzy poszczególnymi scenami i ich odniesienia 
do funkcji budowli.
Niekiedy sama architektura może stać się bohaterem 
przedstawień, które ją zdobią. Spośród tego rodzaju 
realizacji wyróżnia się potężny, przerzucony nad uli
cą łuk budynku przy ul. Powstańców Śląskich 137 
(Gaze i Bóttcher, 1912), ozdobiony plakietą z sylwe
tą tytana, dźwigającego tenże właśnie łuk. Na plakie
cie, widocznej w budynku trzymanym przez tytana, 
również widać tę samą scenę — teoretycznie szereg 
przedstawień ciągnie się w nieskończoność.

Wszystkie wymienione przykłady stanowią jedynie 
skromny wybór z bardzo licznego zbioru rzeźb i pła
skorzeźb, zdobiących elewację budynków wrocław
skich. Tradycja tego rodzaju przedstawień jest nie
mal tak długa, jak historia samej architektury. Zmie
niały się style, mody, atrybuty, sposoby przedsta
wiania, ale podobne były zawsze funkcje: dekoracja, 
informowanie, reklama. W XX w. ikonografia straci
ła swój dawny, elitarny charakter, wymagający 
skomplikowanych figur alegorycznych, można nawet 
mówić o pewnej pauperyzacji nowszych dzieł, które 
niekiedy zaczynają powielać rolę szyldów, plakatów 
reklamowych i tablic informacyjnych. W ostatnich 
latach tendencja ta znalazła odbicie w całofasadowym 
malarstwie reklamowym, politycznym lub wyłącznie 
dekoracyjnym, jak iluzjonistyczne obrazy na fasa
dach w USA, Brazylii czy w Niemczech. Jednym z 
ciekawszych twórców, kontynuujących ten kierunek 
w bardzo indywidualny, niezwykle atrakcyjny spo
sób, jest z pewnością wiedeński architekt-artysta 
Hundertwasser. Być może podobna indywidualność 
objawi się również i w Polsce.

Janusz L. Dobesz
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Jerzy Augustyniak

Inowłódz
— ożywić 

ruiny!
W większości wypadków kres zamków 

w Polsce położył najazd szwedzki 
w połowie XVII w., zaś te, które zostały 

odbudowane, dotrwały do drugiej połowy 
XVIII w., a następnie popadały w ruinę, 
często później likwidowaną. Do naszych 

czasów przechowały się ich relikty w 
bardzo różnym stanie, od lepiej lub gorzej 

zachowanych murów do pagórków 
porosłych darnią lub zupełnie płaskich, 

zniwelowanych terenów. Sterczące na 
powierzchni ziemi relikty bywały 

obmurowywane, zabezpieczane i w takiej 
formie (niedoskonałej przecież) pełnią 

dziś swą służbę na turystycznych szlakach.

N
a terenach wielu dawnych zamków pro
wadzone były i są badania naukowe — 
archeologiczne i architektoniczne, któ
rych zadaniem jest odtworzenie dziejów 
budowli. Zakres tych prac i stan zachowania reliktów 

powoduje, że wyniki mają różny ciężar gatunkowy, 
mniej lub bardziej udaje się uczytelnić w terenie peł
ny obraz całego założenia zamkowego. Jeżeli warunki 
terenowe na to pozwalają, najlepszym wyjściem z sy
tuacji byłoby przeprowadzenie prac badawczych po
łączonych z całkowitym odsłonięciem zamkowych re
liktów, a następnie zabezpieczenie ich i udostępnie
nie w formie trwałej ruiny. Wydawałoby się, że ta 
druga część poczynań powinna być niejako „kropką 
nad i” całego przedsięwzięcia.
Zamek w Inowłodzu zbudowany został w połowie 
XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Był to obiekt 
średniej wielkości (około 1250 m2), o regularnym 
planie, wymurowany z miejscowego piaskowca na 
niewielkim pagórku meandrowym w dolinie Pilicy. 
Sprzężenie z murami miejskimi oraz istnienie w 
zamkowym obwodzie obronnym dwóch wież każą 
widzieć w nim placówkę militarną o szczególnym 
znaczeniu strategicznym. Zamek inowłodzki był oś
rodkiem władzy królewskiej spełniającym kilka wa
żnych zadań w skali kraju: bronił Małopolski przed 
atakami Litwinów, był strategicznym punktem na gra
nicy Mazowsza, ziemi sandomierskiej, ziemi łęczyc
kiej i broniącym (obok Łęczycy) południowej części 
tej ostatniej, a także przeprawy przez Pilicę na sta
rym i ważnym szlaku drogowym toruńsko-lwowskim. 
Takie położenie zamku inowłodzkiego było docenia
ne przez kolejnych władców Polski. Kiedy pod ko
niec XIV w. znalazł się z całym Inowłodzem w rę
kach rodu Nowodworskich, herbu Nałęcz, Władysław 
Jagiełło odebrał im zamek „ze względu na konieczność 
i potrzebę” i do drugiej połowy XV w. pozostawał on 
własnością króla. W 1515 r. dobra inowłodzkie wy
kupili Drzewiccy, herbu Ciołek i władali nimi do po
czątku XVII w. Po roku 1520 dzięki nim wykonano 
na zamku znaczne prace budowlane, m.in. przenie
siono główny wjazd do wieży południowej, podnie
siono poziom dziedzińca o 3,5 m, zmianie uległa tak
że zabudowa wnętrza zamku. Z tego okresu pochodzi 
znaleziony przez archeologów niezwykle ciekawy ze
staw przedmiotów codziennego użytku i relikty pieca 
kaflowego.
W 1562 r. pożar zniszczył m.in. całą zachodnią, 
mieszkalną część zamku. W 1648 r. starostwo ino
włodzkie przeszło w ręce Lipskich. Znaleziony w cza
sie badań archeologicznych piękny portal z żarnow- 
skiego piaskowca, mieszczący w kartuszu herb Łada, 
wskazuje, że na zamku podjęto roboty budowlane na 
dużą skalę. Niestety, sytuacja polityczna przeszko
dziła dalszym pracom. W 1655 r. jedna z pierwszych
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3. Relikty zamkowe
4 Rekonstrukcja zamku w Inowłodzu

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak, rys. Bogna Augustyniak)

potyczek ze szwedzkim najeźdźcą miała miejsce pod 
Inowłodzem, zamek został zajęty, a przed jego opu
szczeniem Szwedzi spalili go i część wysadzili w po
wietrze. Zamek inowłodzki podzielił los wielu zam
ków polskich, które nieodwracalnie zniszczył 
szwedzki najeźdźca. Lustracja z 1765 r. tak opisywała 
jego stan: „Zamek niegdyś królów rezydencja, teraz 
pustynia, z trzech stron murów nie masz, jedną tylko 
stroną mur zarysowany tylko w nim jeden sklepik i to 
nie przykryty, tylko na nim rudera leżą.Te kikuty 
murów, które sterczały na powierzchni, zostały ro
zebrane przez okoliczną ludność, a z kamienia zam
kowego zbudowano wiele budynków w mieście. Na 
miejscu zamku powstało usypisko gruzu, które z bie
giem czasu porosła darń.
Prace wykopaliskowe trwały osiem lat i zostały za
kończone w 1986 r. Odgruzowano całe założenie 
zamkowe, wywożąc około 11 000 m3 gruzu i ziemi, 
znaleziono 38 845 zabytków ruchomych, w tym 
22 177 ułamków ceramiki, 14 845 ułamków kafli, 
1384 fragmenty przedmiotów metalowych, 850 
fragmentów kości zwierzęcych, 99 ułamków szkła 
okiennego, 25 fragmentów kamieniarki (wyniki prac 
badawczych zebrane zostały w publikacji Zamek w 
Inowłodzu, która ukazała się w 1992 r.). Tuż po za
kończeniu robót terenowych na zlecenie wojewódz
kiego konserwatora zabytków w Piotrkowie opraco
wana została Koncepcja ukształtowania, adaptacji, 
aranżacji i konserwacji ruin zamku. Przewiduje ona, 
oprócz kompozycji przestrzennej elementów archi
tektury zamku ukształtowanych w formie trwałej 
ruiny, także ekspozycję ciekawszych zabytków ru
chomych oraz dziejów zamku w częściowo zrekons
truowanej bryle ośmiobocznej wieży. Rekonstrukcja 
objęłaby również drewniany most przerzucony nad 
nawodnioną fosą. Takie były plany opracowane w 
postaci rysunkowej dokumentacji. Tymczasem dziś 
odsłonięte mury zamkowe kruszą się, a wiatr praco
wicie przysypuje je ziemią, choć w stosunku do tego, 
co już zrobiono, tak niewiele trzeba! Niestety, skro
mne fundusze wojewódzkiego konserwatora zabytków 
nie pozwalają na realizację opracowanego projektu. 
Może znajdzie się prywatny sponsor, jak dzieje się to 
np. w Łowiczu...
Inowłódz leży na głównych trasach turystycznych 
Polski środkowej za sprawą kościoła Św. Idziego z 
XII w. Nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo wzrosłaby 
ranga miejscowości, gdyby wycieczki mogły także 
zwiedzać ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, które 
zatrzymywałyby turystę na dłużej. Mógłby on w 

Inowłodzu po prostu zostawić trochę pieniędzy dla 
pożytku miejscowej społeczności. Władze gminy, o 
czym doniosła prasa, bardzo cenią dochody z tury
styki — w 1992 r. w Bussines Foundation Book Inow
łódz przedstawił się jako ośrodek wczasowy, w roku 
ubiegłym Inowłódz wraz z Uniejowem i Tuszynem 
prezentował swe walory turystyczne w czasie „Dni 
Turystyki Polskiej” w Danii. Atmosfera więc wydaje 
się sprzyjająca, ale wiatr dalej zasypuje zamkowe mu
ry!

Jerzy Augustyniak

Spotkanie z książką

Czekamy na spacerki!

Nie jest to podręcznik, lecz „spacer poprzez stule
cia historii sztuki", jak pisze Autor we wstępie. Wy
dana przez Wydawnictwo Naukowe PWN książka 
ma tytuł Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. 
Autor — krakowski historyk sztuki, m.in. prezes 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki i przewodniczą
cy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Kra
kowa oraz towarzyszący nam od początku istnie
nia pisma jako stały współpracownik, profesor Ta
deusz Chrzanowski — prezentuje żywo i nieszab
lonowo napisaną historię sztuki polskiej, obejmują
cej czasy przedromańskie, romańskie, gotyckie do 
renesansu włącznie. Dodatkiem są liczne ilustra
cje, także kolorowe.
Autor zastrzega w cytowanym wstępie, że zebrana 
w książce wiedza ma charakter przede wszystkim 
subiektywny. Próbuje on dostrzec różne zjawiska 
związane z dziejami sztuki i stąd książka może 
być w wielu wypadkach kontrowersyjna. Profesor 
Chrzanowski dzięki głęboko zakodowanym genom 
inwentaryzatora zabytków (liczne tomy Katalogu 
zabytków sztuki w Polsce) oprowadza nas po za
bytkach mało znanych, ukrytych na głębokiej pro
wincji, do których rzeczywiście mogą dotrzeć i je 
opisać tylko inwentaryzatorzy. Obok głównych 
dzieł danej epoki także te skromniejsze przedsta
wione są na tle sztuki europejskiej — Autor dowo
dzi w ten sposób złożoności i bogactwa naszej kul
tury za Piastów i Jagiellonów. Chodzi tu o polską 
kulturę nie tylko w granicach dawnej Rzeczypos
politej — Autor w tym wypadku uważa, że sztuka 
jest własnością ogólnoludzką i że bardzo często 
trudno mówić o jej wyłącznie narodowym charak
terze.
Książka będzie dla każdego Czytelnika „Spotkań z 
Zabytkami” niezwykłym przeżyciem intelektual
nym. Szkoda, że Autor tak rzadko pisuje dla nasze
go miesięcznika, bowiem z przemyśleniami i pió
rem Tadeusza Chrzanowskiego warto spotykać 
się co miesiąc. Czekamy na liczne „spacerki przez 
stulecia” na łamach „Spotkań z Zabytkami”!

(as)
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Zborowskie 
pomniki

Zborów, powiatowe miastecz
ko nad Strypą, 36 km na za
chód od Tarnopola, znane jest 
głównie z bitwy stoczonej tam 
15 lipca 1649 r. przez wojska 
króla Jana Kazimierza idące 
na odsiecz Zbaraża z połączo
nymi silami kozacko-tatarski- 
mi i z zawartej wtedy tzw. 
Ugody Zborowskiej. Jeszcze w 
okresie międzywojennym na 
miejscu bitwy, około półtora 
kilometra od miasta, po lewej 
stronie szosy prowadzącej do 
Lwowa, znajdował się porosły 
trawą pagórek — ślad po mo
gile poległych. W ostatnich la
tach Ukraińcy usypali tam ko
piec, ustawili kamienny krzyż i 
umieścili metalowe płyty z na
pisami. Pamięć Zborowskich 
wydarzeń 1649 r. przywołuje 
też ustawiony w mieście po 
drugiej wojnie światowej przez 
sowieckie władze Ukrainy

Pamięci mego Ojca 

pomnik wodza wojsk kozac
kich, Bohdana Chmielnickie
go.
Zborów, nieraz niszczony, 
poza osiemnastowiecznymi 
kościołem i cerkwią oraz pó
źniejszą synagogą innych za
bytków raczej nie miał. Koś
ciół, odbudowany po zni
szczeniach w czasie pierwszej 
wojny światowej i odnowiony, 
podczas drugiej ponownie zos
tał uszkodzony i po 1945 r. 
obniżony do wysokości jedno
piętrowej, bezstylowej budow
li. Nadzieje na jego odbudowę 
są znikome. Słynący łaskami 
obraz Matki Boskiej Zborow
skiej z ołtarza głównego znaj
duje się obecnie w kaplicy ar
cybiskupiej w Lubaczowie.

Na południe od Zborowa, w 
odległości 5 km, również nad 
Strypą, leży wieś Cecowa 

(obecnie Kałyniwci). Tamtej
sze dobra, niegdyś własność 
Sobieskich, w końcu XVIII i 
w pierwszej połowie XIX w. 
należały do rodziny, z której 
wywodził się Józef Białynia- 
-Chołodecki (1852—1935), po
pularny w swoim czasie publi
cysta, autor wielu artykułów i 
prac historycznych. W jednej 
z nich opisał zwycięską walkę, 
którą — z ciągnącą od cecow- 
skich pól dziesięciotysięczną 
tatarską hordą — stoczył 5 
czerwca 1694 r. pod Hodo- 
wem (10 km na południowy 
zachód od Zborowa) kilkuset- 
konny oddział polskiego woj
ska pod wodzą Stanisława 
Zaborowskiego. „Zaborowski 
przypłacił życiem tę nierówną, 
iście Leonidasową walkę. Strza
ła tatarska ugrzęzła mu w 
piersiach, (...) zmarł w trzy 
dni później na ręku zrozpaczo
nej matki. Król Sobieski uwie
cznił zdarzenie kamiennym po
mnikiem (...)”. O pomniku 
tym wspominają przedwojen
ne przewodniki — w formie 
ostrosłupa, zwieńczony żela
znym krzyżem, stał w Hodo- 
wie przy drodze w środku wsi. 

Znajdujący się na nim napis w 
języku łacińskim już w końcu 
XIX w. był prawie nieczytel
ny, ale zachował się w odpisie 
w ruskiej ewangelii przecho
wywanej w tamtejszej cerkwi. 
Początek tego obszernego na
pisu brzmiał: „Bogu najlep
szemu i najwyższemu na chwa
łę, potomności na pamięć, pol
skim bohatyrom na przykład, 
nieprzyjaciołom ojczyzny na 
hańbę, wzniósł mię Najjaśniej
szy Jan III Sobieski (...)”■ Da
lej następuje opis walki i 
śmierci Zaborowskiego, a w 
zakończeniu: „(...) stroskana 
matka, pod ten czas dzierża
wczyni pomorzańska, postarała 
się, ażeby przez Najjaśniejszego 
króla Jana III Sobieskiego, 
własnym kosztem kolumna 
wzniesiona została ”.

W czasie pierwszej wojny 
światowej w rejonie Zborów 
— Cecowa — Hodów — Za- 
rudzie odbyły się walki, zwane 
w czeskiej historiografii bitwą 
pod Zborowem. Z jednej stro
ny wystąpiły oddziały aus- 
tro-węgierskie i niemieckie, z 
drugiej (w składzie wojsk ro-
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1. Widok Zborowa od strony rozlewisk 
Strypy w 1930 r.
2: 3. Kościół w Zborowie w 1930 r. (2) 
i obecnie (3)
4 Mogiła i mauzoleum legionistów 
czechosłowackich w latach trzydzie
stych
5. 6. Kaplica-pomnik „Poległym za oj
czyznę": w 1935 r. (5) i obecnie (6)

syjskich) fińskie i czechosło
wackie. Od 1914 r. rząd carski 
zaczął bowiem tworzyć druży
ny z ochotników rekrutują
cych się z zamieszkałych w 
imperium rosyjskim Czechów 
i Słowaków, głównie z prze
bywających tam jeńców tych 
narodowości — poddanych 
Austro-Węgier. Drużyny te, 
początkowo porozrzucane po 
rosyjskich formacjach, z cza
sem połączono i utworzono 
trzy pułki (imienia Jana Husa, 
króla Jerzego z Podiebradów i 
Jana Ziżki), składające się na 
czechosłowacką brygadę. Bry
gada ta 2 lipca 1917 r. na 
sześciokilometrowym odcinku 
frontu w rejonie Cecowej od
niosła znaczący sukces, zdo
bywając m.in. 20 dział i biorąc 
do niewoli cztery tysiące żoł
nierzy nieprzyjaciela. Czeskie 

czynniki polityczne nadały 
temu zwycięstwu duży roz
głos, a dzień 2 lipca w mię
dzywojennej Czechosłowacji 
był świętem narodowym.

Pod koniec maja 1922 r. ze 
wspólnej mogiły Czechów i 
Słowaków poległych na polach 
pod Cecową pobrano ziemię; 
wraz z ziemią z innych pobo
jowisk czechosłowackich legii, 
także z ziemią spod Verdun, 
wmurowano ją w ścianę kapli
cy staromiejskiego ratusza w 
Pradze. 22 czerwca tego sa
mego roku z mogiły tej eks
humowano szczątki nieznane
go czechosłowackiego żołnie
rza, które specjalnym wago
nem przewieziono ze Zborowa 
do Pragi i złożono we wspo
mnianej kaplicy tworząc Grób 
Nieznanego Żołnierza. Po 
drodze wagon zatrzymał się na 
dworcu we Lwowie, gdzie na 
rozkaz dowódcy korpusu, ge
nerała Władysława Jędrzejew
skiego, straż nad nim objął 
oddział Wojska Polskiego. 
Warto może przypomnieć, że 
niedługo po tym także w Pols
ce powstał Grób Nieznanego 
Żołnierza.
W dziesięciolecie walk cze
chosłowackiej brygady pod 

Zborowem na polach Ceco
wej, na wzgórzu, obok Mogiły 
(z dużym, tzw. laskowanym 
krzyżem) zbudowano Mauzo
leum. 2 lipca 1927 r. na uro
czyste odsłonięcie przybyły z 
Czechosłowacji dwa specjalne 
pociągi — z Pragi i Koszyc — 
z 1200 osobami: uczestnika
mi bitwy, przedstawicielami 
władz cywilnych i wojskowych 
oraz różnych organizacji poli
tycznych i społecznych. Przy
byli również Czesi mieszkają
cy na Wołyniu i kolonia czeska 
ze Lwowa. Ogółem w uroczy
stościach wzięło udział prze
szło 2000 Czechów i Słowa
ków. Polskie władze reprezen
towali: szef administracji armii 
i I wiceminister spraw woj
skowych, generał dywizji Da
niel Konarzewski, tarnopolscy 
wojewodowie, polski attache 
wojskowy w Pradze oraz staro
sta powiatu i burmistrz Zbo
rowa. Przybyły też liczne de
legacje organizacji społe
cznych polskich i ukraińskich 
oraz rzesze okolicznych 
mieszkańców. Ze strony cze
chosłowackiej obecna była 
kompania honorowa z history
cznym sztandarem 1. pułku im. 
Jana Husa, a z naszej — Woj
ska Polskiego. Ze Zborowskie

go dworca, gdzie orkiestra 
wojskowa odegrała hymny 
Czechosłowacji i Polski, wyru
szył pochód na kurhan pod 
Cecową. Tam przemawiali 
m.in. szef czechosłowackiego 
Sztabu Generalnego, generał 
Jan Syrovy (uczestnik bitwy), 
a ze strony polskiej — generał 
Daniel Konarzewski. Na mo
gile złożono wiele wieńców, w 
tym od prezydenta Republiki 
Czechosłowacji, Tomasza G. 
Masaryka. Odegraniem przez 
orkiestry narodowych pieśni 
zakończono podniosłą uroczy
stość.
Na Mauzoleum umieszczona 
była kamienna, memoratywna 
płyta z wykutymi na niej cze
skimi i słowackimi kartuszami 
herbowymi, a z obu ich stron 
znajdowały się jednobrzmiące 
inskrypcje w języku czeskim i 
polskim: „Tu, w starej ziemi 
słowiańskiej, spoczywają syno
wie Czechosłowacji polegli w 
bitwie pod Zborowem, gdzie od
nieśli świetne zwycięstwo w 
świętej walce za wolność ojczy
zny i za szczęśliwszą przyszłość 
wszystkich wolnych narodów 
słowiańskich
W okresie międzywojennym 
do Mogiły i Mauzoleum le
gionistów poległych w 1917 r. 
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Nad Sławną
Utą

pod Zborowem corocznie 
przybywały z Czechosłowacji 
wycieczki. Po drugiej wojnie 
światowej na memoratywnej 
tablicy polski tekst zastąpiono 
ukraińskim. Znamienne, że z 
tekstu tego wypadł jeden wy
raz i zamiast: „ za szczęśliwszą 
przyszłość wszystkich wolnych 
narodów słowiańskich” — wid
nieje — „za szczęśliwszą przy
szłość wszystkich narodów sło
wiańskich
W pierwszej połowie lat trzy
dziestych zrodziła się myśl 
usypania na Sowińcu w Kra
kowie Kopca Niepodległości, 
zwanego kopcem Marszałka 
Piłsudskiego lub Mogiłą Mo
gił (wysypywano tam także 
ziemię pobieraną z pobojowisk 
i miejsc kaźni Polaków). Zie
mię tę przywożono w różnego 
rodzaju urnach: obok okaza
łych, projektowanych przez 
dużej klasy artystów, były urny 
proste, wykonane przez ama
torów. Ogółem zgromadzono 
ponad 3000 urn. Wystawiono 
je w Krakowie w budynku 

.dawnego odwachu. Po drugiej 
wojnie światowej, na polecenie 
władz, odwach zburzono. Za
chowały się tylko 42 urny 
przejęte ze... składnicy złomu 
przez pracowników krakow
skiego muzeum. W 1991 r. 
eksponowano je na wystawie w 
Muzeum Historycznym Mia
sta Krakowa.
22 lipca 1935 r. Komenda 
Związku Strzeleckiego powia
tu Zborowskiego zorganizowa
ła uroczystość pobrania ziemi 
z mogił poległych tam w obro
nie ojczyzny w latach 
1919—1920. Po nabożeństwie 
oddziały pomaszerowały na 
miejscowy cmentarz, gdzie 
zebrali się również przedsta
wiciele władz i organizacji spo
łecznych. Po przemówieniach 
pobieranie ziemi rozpoczęło 
najmłodsze orlę Strzelca, a na
stępnie reprezentanci władz i 
organizacji. Pobraną do pu
szek ziemię delegacja odwiozła 
do Krakowa.
Podobnie jak w innych mia
stach i miasteczkach, powstała 
w tym czasie w Zborowie ini
cjatywa budowy pomnika ku 
czci poległych. Głównym ins
piratorem i kuratorem budo
wy był Zborowski starosta, 
Alfred Kocół, a projekt opra
cował lwowski architekt Waw
rzyniec Dajczak.
Projekt zakładał wybudowanie 
na miejscowym cmentarzu 
pomnika-kaplicy. Budowę roz
poczęto wiosną 1935 r., a już 3 
listopada tego roku odbyła się 
uroczystość poświęcenia. Ucze

stniczyli w niej: wojewoda 
tarnopolski, Gintowt-Dzie- 
wiałtowski, delegacje pułków, 
których żołnierze spoczywają 
na Zborowskim cmentarzu i — 
jak zwykle — przedstawiciele 
miejscowych władz i urzędów 
oraz kilka tysięcy okolicznej 
ludności. Przemawiał Zborow
ski starosta, a patriotyczne ka
zanie wygłosił miejscowy wi
kary, ks. Jan Tomaszewski (po 
wojnie rektor Seminarium 
Duchownego w Nysie). Po 
złożeniu przez delegacje wień
ców, Zborowski dziekan, ks. 
Michał Zawadecki odprawił w 
kaplicy nabożeństwo.
Kaplica zbudowana została na 
planie kwadratu, w kształcie 
zamkowej, obronnej baszty 
dziesięciometrowej wysokości, 
wspartej na sześciu granito
wych przęsłach. Nad działo
wym gzymsem, na fasadach 
frontowej i bocznych, znajdo
wały się po trzy płyciny, w 
których były płaskorzeźby 
przedstawiające polskie orły: 
legionowy, Strzelca i pośrodku 
godło państwa. Poza tym na 
fasadzie frontowej, pod gzym
sem umieszczono równora
mienny krzyż i napis „Poleg
łym za ojczyznę”, a poniżej, w 
portalu: „ 7974—1918—1920”. 
Do kaplicy prowadziły szero
kie, wielostopniowe, kamienne 
schody ze zniczami po bokach 
i obramione stylowym porta
lem wejście. Wnętrze ozdo
bione było polichromią z mo
tywami rycerskimi. W kaplicy 
znajdował się alabastrowy oł
tarz z kopią obrazu Matki Bo
skiej Ostrobramskiej i ka
mienne rzeźby. Wokół kaplicy 
były groby poległych.
Obecnie wnętrze kaplicy poz
bawione jest wyposażenia, zni
szczone i sprofanowane. Na
tomiast jej zewnętrzny wygląd 
niewiele ucierpiał. Grobów 
poległych już nie ma — zosta
ły splantowane, a na ich miejs
cu znajdują się gdzieniegdzie 
groby ukraińskie.
Wspomnieć należy o jeszcze 
jednym Zborowskim pomniku, 
opisanym przez Ryszarda 
Brykowskiego, ale błędnie 
przez niego umiejscowionym 
w Złoczowskiem („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 1, 1992). 
Znajduje się on we wsi Urłów 
(nie Urłowo), 7 km na północ
ny zachód od Zborowa. Jest to 
„pomnik w kształcie wysokiej, 
smukłej, kamiennej kolumny, 
zwieńczonej krzyżem” stojący 
na grobie znanego muzyka, 
Karola J. Lipińskiego i jego 
rodziny.

Tadeusz Kukiz

„ W okolicach Sławuty rozcią
gają się obszerne majątki ksią
żąt Sanguszków. Poznasz je po 
karczmach porządnych, po do
brym bycie włościan, po fabry
kach, jednym słowem — po 
wyższej daleko nad okoliczną 
cywilizacji, ruchu, zamożnoś
ci” — pisze w swych Wspo
mnieniach Wołynia, Polesia i 
Litwy Józef Ignacy Kraszew
ski w 1839 r. Wtóruje mu Ta
deusz Jerzy Stecki w książce 
Wołyń z 1864 r.: „Położenie i 
fizjonomia miasteczka, dziwnie 
malownicze, bardzo różne od 
wszystkich innych na Wołyniu 
(...) Lasy otaczające tak blisko 
miasteczka położone, że niektó
re domy narożne zdają się 
wśród nich być zbudowane (...) 
Na obszernym rynku wspaniały 
murowany ratusz ze sklepami 
dokoła (...) Dalej wznoszą się 
ogromne gmachy fabryczne, z 
których nieustannie bucha dym 
kłębami, a warkot kół i młotów 
donośnie po ulicach rozlega się 
(...) Na wyniosłym wzgórzu 
rozsiadł się wspaniały, ciemny 
pałac książący, tuż obok niego 
oficyny, stajnie, wszystko mu
rowane, piętrowe (...). ”
Sławuta — (nazwa pochodzi 
od rzeki Sławna Uta, dopływu 
Horynia) — pojawia się w 
kronikach wołyńskich stosun
kowo późno, bo dopiero około 
1634 r.; należała wówczas do 
książąt Zasławskich. W 1673 r., 
jako posag ks. Teofili Lud
wiki Zasławskiej, ogromne 
włości wchodzące w skład or
dynacji ostrogskiej dostały się 
jej mężowi, ks. Józefowi 
Lubomirskiemu, marszałkowi 
wielkiemu koronnemu. Jego 
córka Maria, żona ks. Pawła 
Karola Sanguszki (1682—1750), 
wniosła ordynację ostrogską, 
Zasław i Sławutę w dom San
guszków. Z rąk Hieronima, 
wojewody wołyńskiego, syna 
Pawła Karola, przeszła do jego 
syna Eustachego (1768—1844), 
generała wojsk koronnych, a 
następnie do ks. Romana San
guszki, uczestnika Powstania 
Listopadowego, zwanego „Sy
birakiem”. Ostatnim ordyna
tem na Sławucie był jego bra
tanek, ks. Roman junior 
(1832—1917), zamordowany 
na stopniach pałacu przez roz
juszony tłum zbolszewizowa- 
nego chłopstwa w listopadzie 
1917 r. Tragiczna śmierć 85- 
-letniego starca, powszechnie 

szanowanego i zasłużonego dla 
rozwoju gospodarki i kultury 
polskiej na Wołyniu, wywołała 
wtedy falę oburzenia — bez
silnego zresztą — wśród kre
sowych Polaków (pisze o tym 
Zofia Kossak-Szczucka w Po
żodze).
Rezydencją stała się Sławuta 
pod koniec XVIII w., gdy 
osiedlił się w niej ks. Hiero
nim Sanguszko, który wzniósł 
pierwszy, jednopiętrowy pa
łac. Jego syn Eustachy znany 
był z pasji hodowania koni 
arabskich. Podstawą tej ho
dowli, która przyczyniła Sła
wucie rozgłosu w całej Euro
pie, było stado liczące 800 
sztuk, wypasane na nadhoryń- 
skich łąkach. Książę Roman 
Sanguszko, po powrocie z ze
słania, w latach pięćdziesią
tych nadbudował drugie pię
tro pałacu oraz dobudował do 
niego arkadowy podjazd. Nie 
mieszkał jednak w pałacu, lecz 
w pawilonie stajennym, aby 
być bliżej swoich koni. Pałac 
został urządzony i zamieszka
ny dopiero po objęciu Sławuty 
przez ostatniego ordynata, 
głównie z inicjatywy jego mał
żonki, hr. Karoliny Thun- 
-Hohenstein.
Na rysunku Napoleona Ordy z 
1874 r. pałac ma trzy kondyg
nacje. Zdjęcia wykonane przed 
lub w czasie pierwszej wojny 
światowej ukazują także fron
ton zdobiony tarczą herbową 
Sanguszków — Pogonią litew
ską. Roman Aftanazy podaje, 
że pierwsze piętro zajmowały 
pomieszczenia recepcjonalne, 
wypełnione meblami maho
niowymi, obitymi czerwonym 
safianem i dekorowane brąza
mi. Główną klatkę schodową i 
kilka salonów zdobiły wspania
łe gobeliny z herbami rodzin
nymi. W galerii obrazów i por
tretów zwracał uwagę obraz 
przypisywany T. Dolabelli 
„Sejm za Zygmunta III”. W 
innych pomieszczeniach znaj
dowała się kolekcja porcelany 
koreckiej, również zdobionej 
herbami rodowymi, weneckie 
lustra oraz kolekcja angiel
skich i polskich sztychów.
Biblioteka, wraz z koreckim 
księgozbiorem Czartoryskich, 
przeniesionym tu w 1810 r., li
czyła kilkanaście tysięcy to
mów. Umieszczono ją w pawi
lonie „stajennym”, w dawnych 
apartamentach księcia Roma
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na seniora. Bogate archiwum 
rodziny Sanguszków, przenie
sione w 1866 r. z zamku za- 
sławskiego, obejmowało ar
chiwa ostrogskie i zasławskie z 
dokumentami od 1284 r., a 
także archiwum Sanguszkow- 
skie, tzw. kowelskie. Wszyst
kie archiwa i część zbiorów, 
pedantycznie uporządkowane 
i skatalogowane, w czasie 
pierwszej wojny światowej i 
ofensywy niemieckiej prze
wieziono w głąb Rosji. Na mo
cy postanowień Traktatu Ry
skiego wróciły one do Polski i 
umieszczone zostały w rezy
dencji Sanguszków w Gumni- 
skach koło Tarnowa. Wszyst
ko to, co pozostało na miejscu, 
spłonęło wraz z pałacem 2 li- 

Ołtarze i oprawa organów 
rzeźbione były w czarnym dę
bie. W głównym ołtarzu wisiał 
obraz szkoły włoskiej „Mę
czeństwo Św. Doroty”. Pod
ziemi z grobami strzegły że
lazne drzwi po prawej stronie 
ołtarza.

W sąsiedztwie pałacu istniała 
należąca do księcia osada 
przemysłowa z odlewnią żela
za i narzędzi rolniczych. Józef 
Ignacy Kraszewski, który od
wiedził Sławutę w 1834 r., 
oglądał w niej fabryki sukna, 
kołder, flaneli i papieru, a tak
że „ kramy w sferoidę na rynku 
smakownie zaczęte, pięknie 
miasto zdobiące”. Pisze też o 
„wybornej aptece”, sławnej 

którym leczono... kumysem. 
Przed pierwszą wojną świato
wą wybudowano w lesie domy 
kuracyjno-letniskowe.
Od kilku lat proboszczem w 
Sławucie jest ksiądz Antoni 
Andruszczyszyn, młody, ale 
już cieszący się sławą jednego 
z najbardziej energicznych 
polskich duchownych na Wo
łyniu. Urodzony w Oleszkow- 
cach na Podolu, zna dobrze 
miejscowe stosunki i w ciągu 
kilku lat prośbą lub fortelem 
odzyskał i uratował od ostate
cznej zagłady wiele okoli
cznych kościołów. Jeszcze nie 
tak dawno był proboszczem 
ośmiu parafii w promieniu 300 
km od Sławuty, które objeż
dżał prawie codziennie. Łat- 

kwaterować mieszkających tam 
rodzin. Sprawa jest obecnie w 
sądzie arbitrażowym, ale 
ksiądz liczy już tylko na inter
wencję prasową.
Ksiądz Antoni prowadzi mnie 
do kościoła Św. Doroty, z któ
rego ocalały jedynie mury oraz 
tablice z czarnego marmuru 
poświęcone Sanguszkom. Ich 
groby zostały sprofanowane, a 
kości rozrzucone. W czasie, 
gdy kościół był magazynem 
towarów przemysłowych, pró
bowano tablice usunąć ze 
ścian, ale, jak twierdzą miesz
kańcy, były tak solidnie 
wmontowane, że „żaden mło
tek ich się nie imał”. Tab
lice te poświęcone są m.in.: 
ks. Eustachemu Sanguszce

1. Pałac w Sławucie na litografii Napo
leona Ordy
2. Dawna ujeżdżalnia (?)
3. Ruina kaplicy cmentarnej
4. Kościół Św. Doroty

(zdjęcia: 2, 3, 4, — Zbigniew Hauser)

stopada 1917 r., w czasie ataku 
zrewoltowanego chłopstwa.
Na skraju dawnego (nie istnie
jącego już dziś) parku stoi kla- 
sycystyczny kościół Św. Doro
ty, ufundowany przez ks. Eu
stachego Sanguszkę w 1822 r. 
z przeznaczeniem na mauzo
leum rodzinne i będący kopią 
kościoła Św. Eustachego w Pa
ryżu. Prowadzi do niego wy
soki półkolisty podest scho
dowy z tarasem. Fronton opa
trzony był napisem „Św. Do
roto, módl się za nami”, który 
po zakończeniu obecnej re
stauracji kościoła ma być 
przywrócony. Fasadę wieńczył 
kamienny sarkofag, przypo
minający, że świątynia miała 
być „pamiątką żalu i grobem”.

szkole i drukarni ksiąg żydow
skich.
Miasta i wsie należące do San
guszków wyróżniały się wśród 
okolicznych majątków wyso
kim poziomem organizacji i 
gospodarki, a przez to większą 
zamożnością ich mieszkańców. 
W otaczających Sławutę la
sach funkcjonowała też stacja 
klimatyczna i uzdrowisko, w 

wiej było jednak odzyskać koś
cioły niż dawną plebanię sła- 
wuckiego kościoła, zbudowaną 
przez Sanguszków w 1825 r. 
Ksiądz Antoni walczy już o 
nią kilka lat, jak dotąd bezsku
tecznie. Papiery stwierdza
jące własność kościelną spłonę
ły w czasie rewolucji bolsze
wickiej. Władze wymawiają się 
tym, że nie mają gdzie prze- 

(1768—1844), hr. Pelagii Po
tockiej (1831—1911) i Natalii 
Sanguszkowej (1807—1830). 
Odzyskanie świątyni w 1990 r. 
poprzedziło ośmiodniowe pi
kietowanie miejscowego „raj- 
komu” przez wiernych, którzy 
nieśli krzyże i transparenty z 
napisem „ oddajcie kościelny 
dom”.
Szacuje się, że w liczącej 40 ty
sięcy mieszkańców Sławucie i 
jej okolicach mieszka dziś oko
ło 5 tysięcy Polaków. Na nie
dzielne msze przychodzi cza
sem około 1000 osób. O ileż 
więcej niż na przedwojennych 
Kresach na zachód od Zbru- 
cza!
W Sławucie zachowały się też 
dwie oficyny pałacowe, z któ
rych jedna jest prawdopodob
nie dawną ujeżdżalnią, zaj
mowane obecnie przez szpital 
oraz stary, bardzo zdewasto
wany polski cmentarz. Gdy 
niedawno parafianie ogrodzili 
go nowym płotem, już następ
nego dnia „nieznani sprawcy” 
ogrodzenie to zniszczyli...

Zbigniew Hauser
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Niedzicki 
obraz

We wsi Niedzica na 
Spiszu znajduje się 
kaplica Św. Rozalii, 
położona przy starej 
drodze wiodącej ku 
Spiskiej Starej Wsi. 
Sama budowla * (jed- 
nonawowa, ze sklepio
nym prezbiterium trój - 
bocznie zamkniętym, 
kryta dachem gonto
wym) została wznie
siona między 1645 a 
1670 r., dzięki fundacji 
Stefana Horwath Pa- 
locsaya (zm. 1654) lub 
jego syna Stefana, 
dziedziców dóbr ziem
skich na Zamagurzu, 
m.in. Niedzicy, zwa
nych „kluczem duna
jeckim”. Ich też fun
dacji jest ołtarz w tej 
kaplicy, z elementami 
dekoracji małżowino- 
wo-chrząstkowej i fi
gurkami śś. Sebastiana 
i Rocha. Inspiratorami 
fundacji poświęconej 
patronce zagrożonych 
„śmiertelnym powie
trzem” byli ówcześni 
plebani niedziccy, pol
scy duchowni, wybitni 
kaznodzieje i misjona
rze — Jan Sczecho- 
wicz, mistrz Akademii 
Krakowskiej (w Nie
dzicy 1645—1651) i 
Jan Peryński, doktor 
teologii (w Niedzicy 
1652—1660).
Obraz ołtarzowy ku 
czci patronki pochodzi 
z następnego stulecia. 
Jest sygnowany przez 

Szymona Kowalskie
go, który namalował 
go w 1769 r. za rządów 
plebana niedzickiego 
Szymona Gorelowicza 
i niewątpliwie jego 
kosztem. Na podsta
wie archiwaliów nie
dzickiej parafii udało 
się wyjaśnić, że ma
larz, notowany tam 
stale jako Szymon 
Kawalski, został nie 
później niż w 1769 r. 
sprowadzony przez 
plebana, który przygo
towywał w 1770 r. 
ogromny remont koś
cioła i zabiegał o usta
wienie nowych ołtarzy, 
feretronów i obrazów; 
był więc zainteresowa
ny założeniem stałej 
pracowni malarskiej na 
miejscu. Według wpi
sów metrykalnych Ko
walski vel Kawalski 
był szlachcicem pol
skim (sic!), zapewne 
zubożałym i pogodzo
nym ze społeczną de
gradacją. Zdobił go też 
tytuł „mistrza” (magi
ster), co może się od
nosić do jego fachu, ale 
może też stanowić 
świadectwo edukacji 
zdobytej w Akademii 
Krakowskiej. W uczel
ni tej studiowało wte
dy wielu księży z pol
skich rodzin góralskich 
na Zamagurzu, o kon
takty nie było trudno, 
wojaże z górnego Spi
szą do Krakowa i z 

powrotem następowa
ły często. Sądzę, że 
pleban Gorelowicz 
ściągnął Kowalskiego 
(Kawalskiego) właśnie 
z Krakowa. Artysta 
ten wykazał się zna
komitym talentem, 
dobrym przygotowa
niem warsztatowym i 
świetną orientacją w 
manierach ówczesnego 
barokowego malarstwa 
religijnego. Ożenił się 
w Niedzicy (1769) ze 
Spiszanką chłopskiego 
stanu Reginą Relow- 
ską z Kacwina, tu uro
dziła mu się trójka 
dzieci. Liczne kontak
ty towarzyskie z są
siednimi plebanami z 
Łapsz Niżnych i Wy
żnych pozwalają do
mniemywać zamówie
nia na prace też z tam
tych parafii. Na razie 
znamy dwa dzieła tego 
malarza dla kościoła 
niedzickiego („Św. Bar
bara” i „Sw. Mikołaj”) 
oraz właśnie obraz z 
kaplicy Św. Rozalii, 
który został skradziony 
u schyłku 1993 r. Wed
ług informacji policji 
złodzieje wyłamali za
mek u drzwi kaplicy i 
w ten sposób dostali 
się do środka.
Obraz św. Rozalii od- 
daje trwogę osaczo
nych przez tak liczne 
zarazy owej epoki i po
kłada ufność w skute
cznym orędownictwie 
świętej. Kaplica stanę
ła na wzgórzu Mogiła; 
podług wiejskich po
dań był tu kiedyś 
cmentarzyk ofiar bi

tew, ale już w XVII w. 
niewątpliwie chowano 
tu „zadżumionych”. 
Na płótnie (olejno ma
lowanym) widnieje 
siedząca postać pa
tronki. U jej stóp leżą 
pokotem ciała zmar
łych na zarazę. W o- 
twartej trumnie doj
rzeć można czaszkę, a 
obok porzucony szpa
del grabarzy. Pole za
głady — to szarobrą- 
zowa, skalista ziemia, 
na której tle unosi się 
krucyfiks w obramie
niu płonących świe
czników — symbol eg
zekwii odprawianych 
za dusze raptownie 
zmarłych. Wizerunek 
świętej wprowadza nas 
w inny świat, budzi 
nadzieję i ukojenie. 
Błękitne, czerwone i 
białe szaty, koronkowe 
robrony, łagodne obli
cze o delikatnych ry
sach, pąki róż na su
kni; na skroniach — 
wianek różany. Z ob
łoków zlatują aniołki, 
splatając wieńce z róż 
— to stałe atrybuty św. 
Rozalii, przejęte z jej 
legendy (młodą pu
stelnicę w grocie koło 
Palermo anioły miały ko
ronować różanym kwie
ciem). Na szczególny 
rodzaj funkcji wspo- 
możycielskich wskazy
wały jednak inne atry
buty: czaszka — to nie 
był znak przemijania, 
lecz grozy nagłej 
śmierci oraz krucy
fiks — wyrażający 
wierność dla Zbawi
ciela. Rozalia odpędza-
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ła „wiatr dżumy” (od 
epidemii w Palermo w 
1624 r.). Na naszym 
obrazie św. Rozalia tu
li do piersi duży krucy
fiks. Na ziemi leży 
bicz, znak pokutnych 
umartwień, zawsze 
towarzyszących trwo

dze przed zarazą. W 
tle widać pełen wdzię
ku pejzaż: staw (?), 
drzewa, bujną łąkę, 
zamglone wzgórza. 
Nie są to jednak mo
tywy lokalne.
W dolnej partii obrazu 
widnieje inskrypcja w 

postaci wiersza wo
tywnego, pisanego pięk
ną polszczyzną, nie
wątpliwie podyktowa
nego przez plebana, 
rodowitego Spiszaka. 
Ten wiersz zwraca się 
o pomoc i ratunek do 
św. Rozalii. Wierni

Obraz „Św, Rozalia” w niedzickiej ka
plicy

(fot. Tadeusz M. Trajdos)

wyrażają przekonanie, 
że patronka obroni 
wieś przed morem. Co 
roku 4 września odby
wa się tu odpust, a u 
jego genezy leżała 
właśnie ta błagalna in
wokacja. Wiersz na 
obrazie św. Rozalii jest 
jednym z wymownych 
i bogatych świadectw 
polskiej przynależnoś
ci etnicznej ludu Za- 
magurza Spiskiego.
Opisany obraz jest 
wybitnym pomnikiem 
historycznym tej zie
mi, świetnym dziełem 
malarskim i jednym z 
przejawów wspólnoty 
kultury polskich kre
sów południowych. Je
go rabunek spowodo
wał dotkliwą stratę 
w spuściźnie dziejowej 
naszego Spiszą.

Tadeusz M. Trajdos

* Wyniki dokładnych 
badań zabytku przed
stawiam w pracy Kaplica 
w Niedzicy, początki kul
tu św. Rozalii na Za- 
magurzu Spiskim, złożo
nej do druku w „Naszej 
Przeszłości” (tom 81). W 
moim przekonaniu ra
bunek obrazu nastąpił po 
wygłoszeniu przeze mnie 
referatu na temat tego 
dzieła na sesji naukowej 
w Muzeum w Rzeszowie 
17 listopada 1993 r.
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® Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony: zdjęciem i numerem katalogu 
komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych 
(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 wy
mienionym adresem.

2

Kradzież w czerwcu 
1993 r. z prywatnego 
mieszkania w War
szawie
1. CLINT Alfred. Obraz, 
Zalotnik, 1845.
Olej na płótnie. 60x60 cm 
(łącznie z ramą), szerokość 
ramy ok. 10 cm. Sygnowa
ny w 1845 r.
Kat. PA-430-366.
2. HEERSCHOP H. Obraz, 
Znachor, XIX w.
Olej na płótnie. 50x30 cm 
(łącznie z ramą), szerokość 
ramy ok. 10 cm.
Kat. PA-431-367.
3. WOUWERMAN Philips. 
Obraz, Szkoła jazdy, 1639. 
Olej na płótnie. 90x80 cm 
(łącznie z ramą), szerokość 
ramy ok. 10 cm. Sygnowa
ny w 1639 r.
Kat. PA-432-368.
4. ROE Robert Henry. 
Obraz, Pejzaż wiejski, 
1860.
Olej na płótnie. 80x60 cm 
(łącznie z ramą), szerokość 
ramy ok. 10 cm. Sygnowa
ny w 1860 r.
Kat. PA-433-369.
5. AUTOR NIEZNANY (ma
larz holenderski). Obraz, 
Pijaczka, XIX w. 60x80 cm 
(skradziony bez ramy). 
Kat. PA-434-370.
Kradzież między 1 a 
13 września 1993 r. z 
mieszkania prywatne
go w Poznaniu
6. BLUME - SIEBERT 
Ludwik. Obraz, Uliczni mu
zykanci, 1900.
Olej na płótnie, 50x70 cm. 
Sygnowany p.g. „L. Blume- 
-Siebert 1900”.
Kat. PA-422-362.
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7. UNTERBERGER Franz Ri
chard (1838-1902). Obraz, Kap
liczka u podnóża gór.
Olej na płótnie (dublowanym). 
46,5x58,5 cm. Sygnowany p.d. 
„F.R. Unterberger".
Kat. PA-423-363.

8. BECKER Carl Ludwig 
(1820-1900). Obraz, Skazaniec 
przed dożą weneckim.
Olej na blasze. 57,5x84 cm. 
Sygnowany p.d. „Carl Becker". 
Kat. PA-426-365.

Kradzież w dniach 
7—14 listopada 1993 r. z 
kościoła polsko-kato- 
lickiego ŚŚ. Piotra i 
Pawła w miejscowości 
Obórki (gm. Olszanka, 
woj. opolskie)
Skradziono jedenaście figurek 
z ołtarza głównego. Stanowiły 
one integralną część tryptyku, 
dlatego nie są opracowane z ty
łu. Każda z nich była przymo
cowana do ściany tryptyku po
jedynczym wkrętem, wpu
szczonym w okolicach głowy. 
Po wyrwaniu rzeźb, wkręty po
zostawiły otwory w drewnie. 
Warętwa malarska złuszczona, 
znaczne przetarcia złoceń na 
szatach postaci.

9. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, św. Dorota, 1440—1450. 
Drewno polichromowane, zło
cone. Wys. ok. 50 cm.
Kat. PC-126-97.

10. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, św. Katarzyna, 1140-1450. 
Drewno polichromowane, zło
cone. Wys. ok. 50 cm.
Kat. PC-127-98.

11. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, św. Małgorzata, 1440-1450. 
Drewno polichromowane, zło
cone. Wys. ok. 50 cm.
Kat. PC-128-99.

12. 13, 14. AUTOR NIEZNA
NY. Rzeźby, osiem postaci 
Apostołów, 1440-1450. Drewno 
polichromowane, złocone. Wys. 
ok. 40 cm każda.
Kat. PC-129-100; PC-130-101; 
PC-131-102.

Kradzież w dniach 17 li
stopada — 18 grudnia 
1993 r. z kaplicy Św. 
Rozalii w Niedzicy (gm. 
Łapsze Niżne, woj. no
wosądeckie)
15. KOWALSKI (KAWALSKI?) 
Szymon. Obraz, św. Rozalia, 
1769 r. Olej na płótnie, ok. 
70x150 cm. Płótno było nakle
jone na deskę, z której zostało 
zerwane przez sprawców kra
dzieży.
Kat. PA-435-371.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, Ze
spół Działu Dokumentacji: 
Monikę Barwik i Agnieszkę 
Pawlak.

10 11
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13 14

23



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Fajki
z porcelany

Porcelana — to jeden z naj
szlachetniejszych surowców 
używanych do wyrobu fajek. 
Jednak fajka z porcelany, choć 
popularna i modna w niektó
rych okresach oraz obecna w 
dziewiętnastowiecznej ikono
grafii, nigdy nie była praw
dziwą przyjaciółką fajczarza. 

wadach ma jednak porcelana 
także zalety, przede wszystkim 
jest materiałem wdzięcznym 
do malowania i to zadecydo
wało o jej powodzeniu w rze
miośle fajczarskim.
Niedługo po wynalezieniu 
porcelany europejskiej, na po
czątku XVIII w. zaczęto wy- 

wspomniane wyżej wady, fajka 
parzyła w dłonie, a nie wchło
nięte przez masę porcelanową 
soki z palonego tytoniu spływa
ły do ust palacza. Ponadto były 
to fajki droższe od glinianych. 
Przełom nastąpił dopiero w 
1761 r., kiedy manufaktura w 
Volkstaed w Turyngii opraco
wała i wypuściła na rynek fajkę 
porcelanową w kształcie, w ja
kim znamy ją do dziś. Główka 
z porcelany i drewniany cy
buch są w niej ułożone równo
legle i łączy je kolanko (osad
nik) wykonane z porcelany lub 
innego materiału, w którym 
osadzają się ciekłe produkty 

ły do prywatnych dekorato
rów, gdzie otrzymywały nasz- 
kliwną malaturę, stąd wędro
wały do warsztatów wyrabia
jących kompletne fajki. Tu 
główka otrzymywała metalową 
przykrywkę i była łączona z 
kolankiem—osadnikiem za po
mocą korkowej uszczelki. Do 
tego dodawano drewniany cy
buch i rogowy ustnik. Całość 
uzupełniał łańcuszek przykrywki, 
aby główka nie potłukła się 
przy wypadnięciu oraz ewen
tualnie inne ozdoby w postaci 
różnych łączników ze szla
chetnego drewna, frędzli itp.

Bywała częściej pamiątką z 
podróży, z wojska czy atrybu
tem społecznej przynależności 
niż osobistym przedmiotem, z 
którym palacz tytoniu mógłby 
nawiązać kontakt dający 
prawdziwą satysfakcję. Decy
dowały i decydują o tym wady 
porcelany jako surowca faj- 
czarskiego — fajka taka nie ab
sorbuje tytoniowego „nekta
ru” i jako dobry przewodnik 
ciepła parzy w rękę. Przy tych 

próbowywać jej przydatność 
do wyrobu fajek. Te pierwsze 
nawiązywały kształtem do 
powszechnie wtedy używa
nych fajek z gliny; ich główka 
stanowiła niepodzielną całość 
z cybuchem, z tym że były 
krótsze i masywniejsze — nie 
potrafiono jeszcze wówczas 
formować i wypalać tak deli
katnych przedmiotów. Już 
jednak przy pierwszych pró
bach palenia wychodziły na jaw 

spalania tytoniu. Te zalety tu- 
ryngskiego wynalazku sprawi
ły, że zaczęto nazywać go 
zdrową fajką (Gesundheitspfei- 
fe).
Od początku XIX w. można 
już mówić o produkcji fajek z 
porcelany na dużą skalę, wy
rabiano je w Miśni oraz w 
zupełnie podrzędnych manu
fakturach. W farfurni wyko
nywano najczęściej tylko kolan
ka i główki, które potem trafia- 

Dopiero taki wyrób trafiał na 
rynek.
Największy rozkwit porcela
nowej fajki przypadł na okres 
biedermeieru. Główka za
częła wtedy funkcjonować nie
zależnie od fajki, można było 
ją kupić w każdym sklepie z 
pamiątkami, zwłaszcza w 
modnych uzdrowiskach, jako 
pamiątkę pobytu. Sama zaś 
fajka stała się nie tylko przed
miotem użytkowym, ale i
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1 Niemiecka fajka o długości 80 cm z przełomu XIX i XX w. (porcelana, heban i 
róg)

2. 3. Główka tzw. fajki rezerwisty — pamiątka służby wojskowej w armii nie
mieckiej w latach 1896—1899

4. Kompletna fajka rezerwisty z 1914 r.

5. Portrety monarchów, sceny myśliwskie i rodzajowe — to najczęściej spoty
kane motywy w zdobnictwie fajek porcelanowych

6. Fajka miśnieńska nawiązująca kształtem do dawnych fajek glinianych

(zdjęcia: Stanislaw Woś: zbiory autora)

oznaką przynależności do gru
py społecznej, gustowali w niej 
zwłaszcza studenci. Osiągnęła 
przy tym tak monstrualne 
rozmiary, że stała się bardziej 
rekwizytem niż przyborem do 
palenia tytoniu.
W drugiej połowie XIX w. 
światem palaczy tytoniu za
władnął papieros. Przy fajce 
zostało co prawda liczne grono 
wielbicieli, ci jednak rezygno
wali z fajki porcelanowej na 

rzecz bardziej praktycznej, 
drewnianej, zwłaszcza po za
stosowaniu do jej produkcji 
wrzośca. Użytkowa rola boha
terki tej opowieści kończy się 
wraz z wybuchem pierwszej 
wojny światowej. Od jej za
kończenia aż po dzisiejsze cza
sy fajka porcelanowa funkcjo
nuje wyłącznie jako wyrób 
pamiątkarski.

Janusz Charytoniuk
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Osiedla COP

Mielec
— osiedle przy wydmie

W ramach planu Cen
tralnego Okręgu Prze
mysłowego Państwowe 
Zakłady Lotnicze nr 1 na 
Okęciu w Warszawie 
przystąpiły w 1937 r. do 
budowy Fabryki Płatow- 
ców nr 2 w Mielcu; w 
pobliżu budowanej fa
bryki rozpoczęto budo
wę osiedla mieszkanio
wego dla pracowników i 
ich rodzin.
Zakład przemysłowy zlo
kalizowano w okolicy wsi 
Cyranka, w odległości 
około 2 km od Mielca. 
Teren pod zabudowę no
wego osiedla mieszka
niowego wyznaczono po
między starym Mielcem 
a budowanymi zakłada
mi PZL. Taka lokalizacja 
została podyktowana po
trzebą strefy ochronnej 
izolującej uciążliwości za
kładu przemysłowego od 
osiedla oraz charakterem 
zakładu, który w razie 
wojny byłby narażony na 
ataki wroga.
Podobnie jak wszyst
kie osiedla budowane 
przy nowych zakładach 
COP, osiedle PZL w 
Mielcu usytuowano na 
nowym, nie zainwesto
wanym obszarze. Teren 
ten opasywała z trzech 
stron — od północy, 
wschodu i południa — za
rośnięta wysokopiennym 
lasem sosnowym, pół
kolista wydma piaskowa. 
Osiedle zaprojektowano 
w zakolu wydmy, nie 

naruszając jej naturalne
go kształtu, co wpłynęło 
w zasadniczy sposób na 
rozplanowanie, które 
przyjęło kształt połowy 
weneckiego okna. W pół
nocno-wschodniej części 
osiedla, usytuowanej u 
podnóża piaszczystej wyd
my, umiejscowiono willę 
naczelnego dyrektora, a 
po jej bokach — bliźnia
czą willę dla jego zastęp
ców i blok z sześcioma 
mieszkaniami dla głów- 1 
nych specjalistów. Po 
przeciwnej stronie ulicy 
znalazły się dwa bloki z 
mieszkaniami dla inży
nierów, a nieco dalej — 
dwa bloki dla urzędni
ków. W południowo-za
chodniej części osiedla, 
oddzielonej szerokim pa
sem zieleni, usytuowano 
dwa bloki dla majstrów i 
dziewięć dla robotników. 
Dla naczelnego dyrekto
ra wykonano willę sześ
ciopokojową, wolno sto
jącą, dwukondygnacyj
ną. Dla dwóch zastępców 
dyrektora wybudowano 
willę bliźniaczą, mającą 
217 m2. Z kolei dla kie
rowników działów i głów
nych specjalistów wznie
siono trzykondygnacyjny 
blok w sąsiedztwie willi 
dyrektora, zawierający 
sześć takich samych 
mieszkań, po trzy w lu
strzanym odbiciu (128 
m2). Bloki trzy sekcyjne 
zaprojektowano dla in
żynierów. W każdej sek

cji z podestu klatki scho
dowej dostępne były dwa 
mieszkania w lustrzanym 
odbiciu, składające się z 
trzech pokoi, kuchni z 
wydzieloną służbówką, 
łazienką i oddzielną ubi
kacją (91 m2). Urzędnicy 
mieszkali w blokach czte- 
rosekcyjnych, w każdej 
sekcji z klatki schodowej 
były wejścia do dwóch 
mieszkań w lustrzanym 
odbiciu. Mieszkanie skła

dało się z dwóch pokoi, 
kuchni i łazienki (59 m2). 
Dla majstrów zaprojek
towano bloki pięciosek- 
cyjne, w każdej sekcji z 
klatki schodowej były 
dostępne dwa mieszka
nia składające się z poko
ju z kuchnią i łazienką. 
Czterosekcyjne bloki sta
nęły dla robotników za
trudnionych w zakła
dzie.W każdej sekcji w 

klatce schodowej do
stępne były cztery 
mieszkania, dwa mniej
sze i dwa większe.
Wszystkie budynki w 
osiedlu miały ten sam 
standard budowlany, 
różnice wystąpiły w wy
posażeniu, programie i 
wielkości mieszkań dla 
poszczególnych pracow
ników zakładu. Budynki 
wykonano metodą trady
cyjną, stawiając mury 
z cegły ceramicznej. 
Ogrzewanie bloków było 
piecowe, do mieszkań 
doprowadzono instalację 
wodno-kanalizacyjną i 
elektryczną. Ciepłą wodę 
do łazienek i kuchni do
prowadzono z bojlerów 

wbudowanych w trzo
nach kuchennych pieców 
węglowych, ogrzewają
cych zarazem łazienkę. 
Architektura budynków 
była spokojna, wynikają
ca z rozplanowania wnę
trza. Klatki schodowe 
oświetlono pionową prze
szkloną powierzchnią, co 
stanowiło korzystny ele
ment kompozycji elewa
cji. Budynki ustawiono
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1. Plan osiedla PZL w Mielcu
2. Willa dyrektora
3. Blok dla specjalistów
4. Blok dla robotników

prawidłowo względem 
stron świata, co zapew
niało należyte oświetle
nie mieszkań. Jednotrak- 
towe mieszkania w do
mach dla robotników 
miały oświetlenie od 
wschodu i zachodu, nie
co większe mieszkania 

dla majstrów miały 
kuchnie i łazienki od 
strony wschodniej, a po
koje mieszkalne od za
chodniej. W mieszka
niach dla urzędników 
kuchnia i mniejszy pokój 
były usytuowane od pół
nocy, a większy pokój od 
południa. Podobne oświet
lenie miały mieszkania 
dla inżynierów.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai 

Archeologia 
żywa

Archeologia eksperymen
talna, zajmująca się re
konstrukcją i testowaniem 
dawnych ' technik pro
dukcyjnych, stylów życia 
i umiejętności, budzi nie 
tylko uznanie naukow
ców, ale też cieszy się co
raz większym zaintere
sowaniem zwykłych mi
łośników przeszłości. 
Dla tych pierwszych jest 
ona ważnym źródłem 
wiedzy i to wiedzy konk
retnej, empirycznej, po
zwalającej weryfikować 
teoretyczne domysły na 
temat pradziejowej i sta
rożytnej cywilizacji. 
Dzięki niej ustalono np.

użyciu średniej grubości 
i twardości drzewo, jak 
długo trwał wytop żelaza 
w starożytnych dymar- 
kach, jakie temperatury 
osiągano w tych piecach, 
ile zużywano surowca 
oraz ile uzyskiwano czy
stego metalu. Publicz
ność obserwująca tego ro
dzaju eksperymenty ma 
nie tylko niepowtarzalną 
możliwość pogłębienia 
swej wiedzy o przeszłości 
i korzeniach ludzkiej cy
wilizacji, ale też okazję 
zetknięcia się z autenty
czną „żywą” archeologią, 
jakże odmienną od tej w 
muzealnych gablotach.

1. Wykonywanie drewnianej niecki za 
pomocą żelaznego ciosta (Biskupin)

w jaki sposób za pomocą 
prostych narzędzi i tech
nik ludzie żyjący w epoce 
brązu (1800—700 przed 
Chr.) wznosili swe wiel
kie budowle megality
czne, jak wydajna była 
uprawa zbóż w epoce 
neolitu (4500—1800
przed Chr.), ile czasu 
potrzebował ówczesny 
rzemieślnik na wykona
nie kamiennej siekiery 
i jak długo ówczesny 
drwal zrąbywał przy jej 

Najbardziej zafascyno
wani możliwościami za
smakowania życia w 
dawnym stylu skorzystać 
mogą z propozycji spę
dzenia kilku dni lub na
wet tygodni w obozowi
sku mezolitycznych łow
ców i zbieraczy lub we 
wsi neolitycznych rolni
ków i hodowców, gdzie
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2. Starożytne dymarki (Słupia Nowa)

żyć będą według ówczes
nych reguł łącznie z sa
modzielnym zdobywa
niem pożywienia, włas
noręczną produkcją pod
stawowych narzędzi i 
samodzielnym roznieca
niem ognia. Turnusy ta
kie, będące dla większoś
ci ich uczestników auten
tyczną „szkołą prze
trwania”, stanowią naj
głębsze i najciekawsze 
spotkania z archeologią. 
W naszym kraju archeo
logiczne „szkoły przetr
wania” jeszcze się nie 
rozpowszechniły, co nie 
oznacza, że się nie roz
winą z chwilą, gdy znaj
dą się ludzie gotowi pła
cić pieniądze za możli
wość spędzenia kilku dni 
z dala od wygodnej ła
zienki, za spanie na ziemi 
i odżywianie się na wpół 
upieczonym mięsem za
jąca, surowym szcza
wiem lub zupą z mło
dych liści pokrzywy. Na 
razie archeologią do
świadczalną zajmują się 
w naszym kraju profes
jonaliści — pracownicy 
muzeów archeologicz
nych. Szczególnie często 
tego rodzaju ekspery

menty mają miejsce na 
terenach archeologicz
nych skansenów: w Bi
skupinie, gdzie prowadzi 
się doświadczenia i obser
wacje związane z pradzie
jowym rolnictwem, ho
dowlą, technikami bu
downictwa drewnianego, 
pędzenia dziegciu (zob. 
obok) i produkcji naczyń 
glinianych; w Krze
mionkach Opatowskich, 
gdzie na terenie neolity
cznej kopalni krzemienia 
odbywają się latem po
kazy jego obróbki, pro
dukcji kamiennych siekier 
wraz z próbami ich uży
cia do obróbki drewna. 
Podobny charakter mają 
prowadzone co roku w 
drugą sobotę i niedzielę 
września eksperymen
talne pokazy wytopu że
laza według zrekons
truowanych, starożyt
nych technik, organizo
wane na terenie skanse
nu Starożytnego Hut
nictwa Świętokrzyskiego 
w Słupi Nowej u podnó
ża Gór Świętokrzyskich. 
We wszystkich tych 
miejscach zetknąć się 
można z autentyczną, 
„żywą” archeologią na
szego kraju.

Zdzisław Skrok

O dziegciu 
i smole

„ Gdyby nie było potażu, 
nie byłoby ekwipażu.

Skarb to nie dosyć wielbiony 
Z popiołów mamy galony. ” 

Ignacy Krasicki

Ogólnie wiadomo, że łyżka 
dziegciu potrafi zepsuć smak 
beczki miodu. Nie każdy jed
nak wie, że dziegieć i smoła 
towarzyszyły człowiekowi od 
najdawniejszych czasów. Daw
ni „budnicy” — to osadnicy 
leśni o zanikłych już zawo
dach, jak pisze Kopaliński: 
węglarze palący drewno na 
węgiel, maziarze wyrabiający 
maź do smarowania osi kół, 
smolarze pędzący smołę, po- 
taśnicy, wydobywający potaż 
(węglan potasu) z popiołu, 
dziegciarze, destylujący dzie
gieć. W życiu codziennym nie 
można było obyć się bez ich 
wyrobów, zwłaszcza w medy
cynie, piwowarstwie, farbiar- 
stwie, produkcji środków hi

gieny i szkła, w obróbce skóry 
i w konserwacji drewna itp. 
Moda na tak zwane produkty 
ekologiczne sprzyja odtwarza
niu starożytnych technik.
Na przełomie lat czterdzie
stych i pięćdziesiątych zainte
resowanie archeologów wzbu
dziły odkryte podczas wykopa
lisk w Biskupinie zagadkowe 
pozostałości wczesnośrednio
wiecznych jam — trójkątnych 
w przekroju, z prostokątnym 
zakończeniem u dołu. Chodzi
ło zwłaszcza o ich funkcję. 
Pierwszym, który powiązał 
owe ciekawe obiekty ze smo- 
larstwem, był prof. Włodzi
mierz Szafrański. Prawidłową 
interpretację poparł udanymi 
eksperymentami.
Mimo że w latach sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych 
zaniechano doświadczeń, Bi
skupin w wielu krajach nie 
tylko archeologom jawi się ja-
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2

1 Eksperymentalna produkcja dziegciu w naczyniach glinianych umieszczo
nych pod ogniskiem; widoczne są elektroniczne czujniki prowadzące do apara
tury pomiarowej (Biskupin)
2. Współczesny dziegciarz przy pracy (Biskupin)
3. Dziegieć i smota — produkty uzyskane w jamie dziegciarskiej (Biskupin)
4. Próba rekonstrukcji typowej wczesnośredniowiecznej jamy dziegciarskiej, 
w której otrzymywano znaczne ilości dziegciu i węgla drzewnego (wedtug A. Kurz- 
weila i in.)

(zdjęcia: Andrzej Ring. rys. Sława Nowińska)

3

ko kolebka i centrum ekspe
rymentów dziegciarskich. Po 
części zresztą jest to prawda, 
gdyż w Oddziale Państwowe
go Muzeum Archeologicznego 
w Biskupinie począwszy od 
1986 r. wspólnie z Museum- 
dorf Dtippel w Berlinie, orga
nizuje się służące także bada
niom naukowym pokazy daw
nych technik produkcyjnych. 
Coraz szersze kontakty, zain

teresowanie specjalistów róż
nych dziedzin i zaangażowa
nie muzeów — polskiego i nie
mieckiego, sprawiło, że w lip- 
cu 1993 r. w Biskupinie odby
ło się „Pierwsze międzynaro
dowe sympozjum na temat 
dziegciu i smoły”. W ten spo
sób uczczono 70 lat Państwo
wego Muzeum Archeologi
cznego oraz 60-lecie odkrycia 
Biskupina.

Ku zdumieniu organizatorów 
w sympozjum wzięło udział 
przeszło osiemdziesięciu na
ukowców z dwudziestu kra
jów. Archeolodzy byli w 
mniejszości, licznie przybyli 
chemicy, technolodzy drewna, 
konserwatorzy zabytków, a 
przede wszystkim przedstawi
ciele wielu europejskich oś
rodków, w których uprawia się 
archeologię doświadczalną. 

Atrakcyjną stroną sympozjum 
były równocześnie prowadzo
ne eksperymenty. Jamy dzieg- 
ciarskie, pieczołowicie odtwo
rzone na podstawie znalezisk 
archeologicznych i danych et
nograficznych, zlokalizowano 
w pobliżu zagród hodowanych 
w rezerwacie zwierząt ras pier
wotnych, poletek upraw archai
cznych gatunków roślin oraz 
przy rekonstrukcjach pieców 
garncarskich i chlebowych. 
Procesy zachodzące podczas 
suchej destylacji młodej kory 
brzozowej, w wyniku której 
otrzymuje się płyn zwany 
dziegciem, podlegały stałej 
kontroli za pomocą aparatury 
elektronicznej, zastępującej u 
współczesnych „budników” 
tradycyjny węch, wzrok i stu
lecia doświadczeń przekazy
wanych w przeszłości z poko
lenia na pokolenie. Gotowe 
produkty zostały ocenione po
zytywnie i znajdą zastosowa
nie przy wytwarzaniu przed
miotów zgodnie ze starożytną 
technologią.

Tadeusz Baranowski
Wiesław Zajączkowski
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elfsztyn
— próby ożywienia

W najwęższym miejscu Mo
rawskiej Bramy, w pobliżu 
miasta Lipnik nad Beczwą, na 
szczycie wzgórza wzniesione
go niemal 200 m ponad dnem 
doliny leży zamek Helfsztyn 
(hrad Helfśtyn), jedna z potę
żnych fortec strzegących drogi 
wiodącej z doliny Dunaju na 
Śląsk. Jego początki sięgają 
przełomu XIII i XIV w., na
zwa pochodzi od zbitki słów 
Helfen— Stein (kamień Hel- 
fa): według legendy założycie
lem zamku miał być rycerz 
rozbójnik Helfrid z Linavy, 
późniejszy dworzanin króla 
Jana Luksemburskiego.
Zamek składa się z trzech 
części: zamku górnego, śred
niego i dolnego. W pierwszej 
połowie XVI w. Jan Bohaty z 
Pernsztajnu, hrabia kłodzki i ' 
starosta ziemski odziedziczył 
późnogotycki dolny zamek po 
swym ojcu Wilhelmie i doko
nał jego renesansowej przebu
dowy. Dolny zamek chroniony 
jest przed ostrzałem artyleryj
skim przez ^potężny kamienny 
mur (tz\y. Siroka zed) o dłu
gości 95 m i grubości docho
dzącej do 10 m. Jest to naj
większa tego typu fortyfikacja 
w Europie.
Nad bramą znajdującą się w 
czworokątnej wieży, przez 
którą prowadzi droga do zam
ku średniego, widnieje tarcza 
herbowa Wilhelma z Pernsz
tajnu z 1480 r. W 1866 r. zos
tała uszkodzona przez żołnie
rzy z Lipnika, którzy używali 
jej jako tarczy do ćwiczeń 
strzeleckich; odnowiona zosta
ła podczas prac renowacyj
nych prowadzonych na zamku 
po ostatniej wojnie.
Za bramą otwiera się drugi, 
największy z zamkowych 
dziedzińców. Tu wykonywane 
były prace gospodarskie i od
bywały się gry rycerskie. W 
połowie dziedziniec przegro
dzony jest wałem, spoza któ
rego artyleria mogłaby razić 
nieprzyjaciela, gdyby jego 
wojska sforsowały drugą bra
mę. Dalsza droga prowadzi 
przez-dwie bramy leżące jedna 
za drugą, obok tzw. Kostkowej 
wieży. Ta część zamku wybu
dowana została na dolnych 
fragmentach starszego, pod- 
kowiastego barbakanu przez 
Albrechta Kostkę z Podstupic, 

podkomorzego, dyplomatę i 
naczelnego wodza króla Jerze
go z Podiebradu, późniejszego 
dworzanina Macieja Korwina. 
Wieża ta została wzniesiona 
pod osłoną istniejącego jeszcze 
barbakanu podczas oblężenia 
zamku przez wojska węgier
skie.
Kolejna, czwarta brama pro
wadząca na główny dziedzi
niec średniego zamku przebu
dowywana była co najmniej 
trzykrotnie. Odnaleziono w 
niej elementy wczesno- i pó- 
źnogotyckie, a także renesan
sowe. Budowana była za cza
sów panów z Krawaf, którzy 
przez kilka pokoleń od począt
ku XIV do połowy XV w. 

władali zamkiem. Piąta i 
ostatnia brama prowadzi na 
wewnętrzny dziedziniec gór
nego zamku. Znajduje się ona 
w ruinach głównej wieży, 
zwanej Olbrzymią, Krzyżową 
lub Trębacką. Pierwotnie wy
budował ją Vok z Sovinca, na
stępnie przebudowali i zna
cznie powiększyli Wilhelm i 
Jan z Pernsztajnu. Kiedy w 
1817 r. okazało się, że wieża 
zagraża upadkiem, z rozkazu 
lokalnych władz zestrzelono ją 
sześćdziesięcioma pociskami 
artyleryjskimi. Ostatni dzie
dziniec otoczony jest z trzech 
stron ruinami pałacu, który 
był od połowy XIV do XVII w. 
nieustannie przebudowy
wany. W 1806 r. runął jego 
dach, dopiero w latach 
1911—1914 zabezpieczono 
ruiny przed ostateczną dewa
stacją. Dziś nic nie przypomi
na minionej świetności pałacu. 
Puste oczodoły okien spoglą
dają na południe ku Dunajowi 

i na północ, w stronę Śląska. 
W 1988 r. w jednym z pomie
szczeń średniego zamku otwo
rzono kuźnię, a w podziemiach 
pałacu zorganizowano wysta
wę sztuki kowalskiej.
Aby lepiej wyobrazić sobie 
rozmiary zamku, warto poznać 
kilka liczb. Z 2708 m murów 
obronnych do dziś zachowało 
się 1928 m, z 40 baszt, wież i 
bastionów przetrwało 25, z 15 
bram ocalało 6. W swej długiej 
historii zamek miał blisko 
czterdziestu właścicieli. Aż 
do bitwy pod Białą Górą po
zostawał w rękach panów cze
skich, potem został skonfisko
wany przez Habsburgów i 
przekazany kardynałowi Die- 
trichsteinowi, arcybiskupowi 
Ołomuńca. Odtąd pozostawał 
w rękach tego rodu z krótkimi 
przerwami, gdy był dzierża
wiony. W 1922 r. rząd Cze
chosłowacji skonfiskował za
mek, lecz trzy lata później prze
kazał go hrabiance Antoinetcie
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1. Rysunek aksonometryczny zamku
2. Fragment obronnych murów
3. Baszta między zamkiem średnim i 
dolnym

(zdjęcia: Krzysztof Rejmer)

z Althann. W 1945 r. znów stał 
się własnością państwa. Od 
1952 r. na zamku prowadzone 
są prace renowacyjne, bowiem 
części murów nadal grozi zni
szczenie spowodowane działa
niem wód opadowych i niesta
bilnością podłoża.
Godną uwagi osobliwością 
zamku są przedstawienia hi
storycznych walk organizowa
ne przez członków szermier
czego klubu „Markus” z Prze- 
rowa oraz maszyna oblężnicza 
— katapulta typu trebuchet — 
zrekonstruowana z pomocą 
muzeum im. Komeńskiego w 
Przerowie. Podczas prób mio
tała ona stukilogramowymi 
kamieniami na odległość do 
200 m. Machina ta, do której 
przylgnęła nazwa „helfsztyń- 
skie monstrum”, została zbu
dowana według opisu francu

skiego architekta Viollet-le- 
Duca, który posłużył się do
kumentacją konstruktora Vil- 
larda de Honnecourt z XIII w. 
Katapulta ma wysokość 
17,5 m, do jej obsługi potrzeba 
aż kilkudziesięciu ludzi.
Wizytę w helfsztyńskiej wa
rowni zakończmy legendą o 
pojedynku zamków. Zamki 
Helfsztyn i Drahotusz leżały 
naprzeciw siebie, po dwóch 
stronach doliny, rozdzielone 
rzeką. Władali nimi dwaj bra
cia bliźniacy, którzy wymyślili 
sobie następującą zabawę: z 
jednego zamku strzelano z ar
maty ku drugiemu — jeśli kula 
spadła na zamkowy dziedzi
niec, ładowano ją ponownie i 
strzelano w kierunku, z które
go nadleciała; wygrywał ten z 
braci, którego kul więcej spad- 
ło w ciągu dnia na dziedziniec 
drugiego. Długo szczęściło się 
im obu, ale pewnego dnia 
helfsztyńska kula trafiła w 
prochownię zamku Draho
tusz. Eksplozja zniszczyła cały 
zamek, nikt z ludzi nie ocalał i 
odtąd Helfsztyn nie ma rywa
la, samotnie panując nad oko
licą...

Krzysztof Rejmer

Strażki
— właściwa adaptacja

Dwór obronny w Straż- 
kach na Spiszu, tuż przy 
granicy z Polską, wyróżnia 
się wśród zabytków tego 
regionu Słowacji. W bez
pośrednim sąsiedztwie dwo
ru usytuowany jest późno- 
gotycki kościół Św. Anny 
oraz stojąca obok niego go- 
tycko-renesansowa dzwon
nica. Te trzy zabytkowe 
obiekty tworzą jednolity 
zespół przestrzenny. Jego 
dopełnieniem jest park 
graniczący od strony po
łudniowej z rzeką Poprad. 
Miejscowość Strażki, jak 
wskazuje sama nazwa, od 
wieków należała do miejsc 
o charakterze strażniczym i 

obronnym. Najstarsze wia
domości o niej pochodzą z 
drugiej połowy XII w. Na 
początku XIV w. miejsco
wość została przekazana 
przez króla Karola Roberta 
rodzinie Berzeviczych. W 
1556 r. Ferdynand I za za
sługi w walkach z Turkami 
podarował Strażki rodzinie 
Horvath-Stansith. Grze
gorz Horvath-Stansith za
łożył tu w 1584 r. łacińską 
szkołę humanistyczną dla 
dzieci szlachty spiskiej oraz 
ufundował bibliotekę, która 
należała do najlepiej wypo
sażonych w ówczesnym 
państwie węgierskim. Szko
ła humanistyczna we dwo-
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1. Widok na dwór od strony parku
2. Czworokątna wieża z attyką od 
strony potudniowej
3. Wewnętrzny dziedziniec dworu
4. Kościół i dzwonnica z attyką 

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)
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rze prowadziła działalność 
do 1711 r. kiedy pożar zni
szczył dwór. W 1801 r. 
Strażki przeszły w posia
danie rodziny Szirmay, a 
następnie rodziny Med- 
nyanszkych. Kolejnymi wła
ścicielami miejscowości aż 
do 1945 r. byli członkowie 
rodziny Czóbel. Pierwsze 
lata po drugiej wojnie świa
towej były niepomyślne dla 
zabytkowego dworu w 
Strażkach. Obiekt częścio
wo był zamieszkany, częś
ciowo wykorzystywany na 
cele magazynowe. Do 1972 r. 
mieszkała tu ostatnia właś
cicielka posiadłości w 
Strażkach Margita Czóbel, 
a po jej śmierci zabytkowy 
obiekt wraz z parkiem 
przeszedł na własność Sło
wackiej Galerii Narodowej. 
Nowy właściciel przystąpił 
do zabezpieczania obiektu 
oraz prac konserwatorskich 
i adaptacyjnych. Poprze
dzone one zostały bada
niami konserwatorskimi, 
które wykazały, że data 
powstania dworu musi ulec 
weryfikacji. Obiekt ten bo
wiem nie powstał w jednym 
czasie, ale był stopniowo 
rozbudowywany, bryła i 
forma wewnętrzna podlega
ły zmianom i przekształce
niom. Przed badaniami 
uważano, że jest to typowy 
przykład dworu obronnego 
z zewnętrznym dziedziń
cem, wybudowany w epoce 
renesansu, ze wszystkimi 
elementami stylowymi tego 
okresu. W trakcie badań 
ustalono lokalizację najstar
szej części dworu w dzisiej
szej części zachodniej — 
była to piętrowa, jednotrak- 
towa budowla gotycka z 
przełomu XV i XVI w., po
stawiona na planie w 
kształcie litery „L”. W póź
niejszych okresach gotycki 
dwór był powiększany po
przez dobudowy po obu je
go stronach, a częściowo 
otwarty dziedziniec został 
zamknięty obronnym mu- 
rem. Całość założenia uzu
pełniają cztery wieże: dwie 

prostokątne, jedna okrągła i 
jedna półokrągła. W takiej 
formie dwór przetrwał do 
naszych czasów.
W badaniach stwierdzono, 
że obecny obiekt był roz
budowany i przebudowany 
w jedenastu kolejnych fa
zach budowlanych od okre
su późnogotyckiego do 
XIX w. Za jedną z najwa
żniejszych uważa się fazę 
czwartą, w której rozbudo
wano skrzydło północno- 
-zachodnie, a od strony pół
nocno-wschodniej i połud
niowo-wschodniej wybu
dowano mury obronne. Wy
sokość zamkniętego teraz 
z czterech stron dworu zo
stała utrzymana na pozio
mie piętra. Mury obron
ne zostały zwieńczone 
wczesnorenesansową, grze
bieniową attyką w kształ
cie tzw. jaskółczych ogo
nów. Forma tej attyki wy
kazuje dużą zbieżność z at- 
tykami śląskimi, szczegól
nie z attyką zamku w Bol
kowie.
W fazie piątej i szóstej, na 
przełomie XVI i XVII w., 
podwyższono mury obron
ne, zamurowując przy tym 
wczesnorenesansową attykę 
(odsłonięto ją dopiero w 
trakcie badań). Poza tym 
skrzydła dworu i prosto
kątna wieża otrzymały re
nesansową attykę, wykazu
jącą w formie i proporcjach 
duże podobieństwo do at
tyki zamku w Kieżmarku. 
Obie wspomniane attyki 
renesansowe mają wiele 
cech wspólnych z attykami 
z terenu Śląska i Małopol
ski. Na tej podstawie mo
żna przypuszczać, że prace 
przy renesansowej przebu
dowie dworu wykonywane 
były przez polskich rze
mieślników.
W połowie XVII w. dobu
dowano dwie wieże: okrąg
łą od strony zachodniej i 
półokrągłą od strony pół
nocno-wschodniej, obie z 
attykowym zwieńczeniem 
w formie bardzo zbliżonej 
do poprzednich attyk. W 
drugiej połowie XVII w. 

od strony południowo-za
chodniej przybudowano je
szcze jedną wieżę, ale bez 
attyki i dekoracyjnych deta
li. W epoce późnego baroku 
i klasycyzmu, na przełomie 
XVIII i XIX w. (faza 
dziewiąta), przebudowane 
zostały wnętrza reprezenta
cyjnego piętra, a w dzie
dzińcu dobudowano arka
dy. Również w tym czasie 
powiększono okna na pię
trze i wykonano nowy por
tal wejściowy.
Podjęte przez Słowacką 
Galerię Narodową w latach 
1972—1988 prace adapta
cyjne prowadzone były w 
ścisłej współpracy ze służbą 
konserwatorską. Przyjęto 
taką metodę odnowy za
bytku, która uwzględniła 
cały proces rozwojowy 
obiektu i dzięki której mo
żna było pokazać najbar
dziej charakterystyczne cen
ne fragmenty budowli. W 
ten sposób odrestaurowano 
gotycką kamieniarkę i wy
dobyto spod tynku wczes- 
norenesansowe attyki mu
rów obronnych. Wyniki 
badań decydująco wpłynęły 
na dokonanie zmian w 
uprzednio rozpoczętej do
kumentacji projektowej. Z 
punktu widzenia konserwa
torskiego od początku dy
skusyjną sprawą była decy
zja rozbudowy arkad na 
dziedzińcu. Zrealizowany 
nowy odcinek arkad w po
łudniowo-wschodniej częś
ci dziedzińca, w miejscu 
budynków gospodarczych, 
nie uzyskał pozytywnej 
oceny konserwatorów. Mi
mo tych zastrzeżeń wydaj e 
się teraz, że forma architek
toniczna dziedzińca jest 
realizacją udaną.
Po wykonaniu prac adapta
cyjnych przystąpiono do 
organizowania ekspozycji 
muzealnej. Program tej 
ekspozycji obejmuje: ko
lekcję mebli i wnętrz z 
XVII i XVIII w., wystawę 
przedmiotów sztuki sakral
nej z rejonu Spiszą, galerię 
portretów XVII—XIX w., 

stałą wystawę „Ladislav 
Mednyanszky i Strażki — 
historia obiektu i rodziny”, 
historyczną bibliotekę 
(XVI—XX w.).
Uporządkowano również 
założony w stylu angiel
skim park w otoczeniu 
dworu.
Podjęto też prace konser
watorskie w sąsiednim, póź- 
nogotyckim kościele z prze
łomu XV i XVI w. oraz 
w gotycko-renesansowej 
dzwonnicy. Oba te zabyt
kowe obiekty mają wyjąt
kową wartość ze względu 
na doskonały stan zacho
wania architektury. We 
wnętrzu kościoła szczegól
nie cennym odkryciem było 
odsłonięcie spod tynku 
średniowiecznego malar
stwa freskowego ze scenami 
z Nowego Testamentu, 
które zostały zakryte praw
dopodobnie w okresie re
formacji. Prace badawcze i 
konserwatorskie przy nich 
od 1986 r. prowadzone są 
przez studentów Wydziału 
Konserwacji Wyższej Szko
ły Plastycznej w Bratysła
wie pod kierunkiem swoich 
profesorów. Z kolei przy 
zwieńczonej późnorenesan- 
sową attyką i ozdobio
nej dekoracją sgraffitową 
dzwonnicy wykonano robo
ty zabezpieczające, potem 
rozpoczęto restaurację za
bytkowego sgraffita na ele
wacjach; prace te powie
rzone zostały pracownikom 
Państwowych Pracowni 
Konserwatorskich.
Pomyślna realizacja odbu
dowy i adaptacja zabytko
wego zespołu w Strażkach 
jest przykładem właściwie 
prowadzonych prac kon
serwatorskich. Podjęta przez 
Słowacką Galerię Narodo
wą decyzja wykorzystania 
dworu na cele muzealne by
ła, jak dla każdego obiektu 
zabytkowego, najtrafniej
szym rozwiązaniem użyt
kowym.

Stanisław 
Grzelachowski
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Dziesięć lat temu, w 1984 r., cyklem artykułów pt. Jam dwór polski rozpoczęliśmy 
AKCJĘ DWORY. W związku z tym dział „Zabytki w krajobrazie” poświęcamy 
dziś wyłącznie dworom i pałacom. Niektóre z nich są utrzymywane wzorowo, 
inne — to już ruiny. Wszystkie jednak tkwią mocno w krajobrazie najbliższej 
okolicy, regionu, wreszcie kraju. Wszystkie też kształtują historię — sumę lo
kalnych dziejów tak ludzi niegdyś tu żyjących, jak i samych budowli. Między
narodowy Dzień Ochrony Zabytków skłania do refleksji na temat ratowania 
tych starych, tradycyjnych siedzib, a więc również naszej historii i naszego 
krajobrazu.

(3hrcynno

Wiele lat pokonując 
trasę z Warszawy do 
Nasielska przejeżdża
liśmy przez niewielką 
wieś Chrcynno. Nie 
zwracaliśmy nigdy na 
nią większej uwagi — 
ot, mała i senna miejs
cowość podobna do 
stu innych na płaskim i 
piaszczystym Mazow
szu. I dopiero późną 
jesienią 1993 r. zauwa
żyliśmy wyglądające 
zza bezlistnych drzew 
ruiny tajemniczej bu
dowli. Po zwiedzeniu 
obiektu okazało się, że 
są to ocalałe fragmenty 
neogotyckiego pałacu, 
usytuowanego w środ
ku starego parku. Na
pis wykuty na ocala
łym fragmencie bramy 
wjazdowej zawierał in
formację, że autorem 
owego zespołu pała- 
cowo-parkowego liczą
cego ponad 150 lat był 
Henryk Marconi.
Wieś Chrcynno została 
założona prawie 400 
lat temu. Na przełomie 
XVIII i XIX w. dobra 
nasielskie były włas
nością rodziny Dąb- 

skich. W latach dwu
dziestych XIX w. po
siadłość zakupił Głów
ny Bank Berliński, aby 
kilka lat później ods
przedać ją Skarbowi

ka Marconiego, jedne
go z najwybitniejszych 
ówczesnych architek
tów, odpowiedni pro
jekt.
Budowę imponującej 

1.2. Widok ruin pałacu od frontu 
obecnie (1) i na starej fotografii (2)

(zdjęcia: 1 — Izabela Zielińska, To
masz Kaczyński, 2 — Archiwum PP

PKZ)

1

Publicznemu Króle
stwa Polskiego. W 
1838 r. Nasielsk i oko
lice nabył Józef Koź
miński, który przeniósł 
swoją siedzibę do 
Chrcynna. Nowy 
właściciel postanowił 
wznieść we wsi okazały 
pałac i w związku z 
tym zamówił u Henry

rezydencji w stylu go
tyku angielskiego ukoń
czono w 1845 r. Za
sadnicza część pałacu 
powstała na planie 
prostokąta z ryzalitem, 
który zawierał główne 
wejście na osi fasady. 
Budowla była nieregu
larną bryłą z wysoką 
wieżą zakończoną igli

cą. Pomieszczenia go
spodarcze i kuchenne 
znajdowały się w ofi
cynie przylegającej do 
głównego skrzydła pa
łacu. Parter rezydencji 
przeznaczono na poko
je reprezentacyjne, zaś 
sypialnie mieściły się 
na piętrze.
Nie zachowały się ża
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dne dokumenty, które 
umożliwiłyby prześle
dzenie losów pałacu w 
drugiej połowie XIX w. 
Wiadomo, że na 
przełomie XIX i XX w. 
wielokrotnie zmieniali 
się właściciele dóbr na
sielskich, w tym także 
pałacu w Chrcynnie. 
Do 1939 r. w pałacu 
mieszkała rodzina Rości- 
szewskich. W czasie

których stacjonowało 
wojsko. Wydawało się, 
że Chrcynno wyjdzie 
cało z pożogi wojennej, 
niestety, dawna rezy
dencja Koźmińskich w 
sto lat po jej wzniesie
niu spłonęła w ostat
nich dniach wojny.
W 1979 r. przeprowa
dzono ocenę zniszczeń 
i stwierdzono, że pałac 
należy odbudować, co 
jednak wymagałoby 

wojny w Chrcynnie 
Niemcy zbudowali lą
dowisko dla samolo
tów wojskowych, a w 
rezydencji umieszczo
no biura i mieszkanie 
komendanta lotniska. 
W parku otaczającym 
pałac wzniesiono pro
wizoryczne baraki, w 

ogromnych nakładów 
finansowych. Opusz
czona i zdewastowana 
budowla czekała na 
lepsze czasy. Być może 
wreszcie nadeszły, gdyż 
w 1993 r. pałac prze
szedł w prywatne ręce.

Izabela Zielińska 
Tomasz Kaczyński

G ora
W widłach Narwi i Wisły, 
na skraju uroczych nad- 
narwiańskich łąk, w najbliż
szym sąsiedztwie Nowego 
Dworu, Jabłonny, Modlina 
i Pomiechowa, na terenie 
najeżonym fortyfikacjami z 
przełomu XIX i XX w. 
znajduje się pałac w Górze. 
Jego malowniczym położe
niem na wysokiej skarpie 
Jeziora Górskiego zachwy
cał się już na początku 
XIX w. Zygmunt Vogel. 
Walorami krajobrazowymi 
kierował się też niewątpli
wie fundator pałacu Stanis
ław Poniatowski, bratanek 
ostatniego króla. Teren 
idealnie nadawał się do rea
lizacji założenia pałacowo- 
ogrodowego typu angiel
skiego.
Znany ze swej gospodar
ności młody książę Stanis
ław, który wszedł w posia
danie Góry w 1775 r. stwo
rzył tu jedno z pierwszych 
założeń krajobrazowych w 
Rzeczypospolitej. Również 
pałac, zaprojektowany oko
ło 1780 r. prawdopodobnie 
przez Stanisława Zawadz
kiego, spokojem i umiar
kowaniem formy odpowia
dał otaczającej go przyro
dzie. Rytmiką otworów 
okiennych i wydatnego 
gzymsu, oddzielającego 
pierwsze piętro, niczym 
echo powtarzał horyzontal- 
ność kierunków tamtejsze
go krajobrazu.
Atmosfera sielskości sprzy
jała spotkaniom ludzi 
ówczesnych elit. Bywał tu 
współpracownik księcia, 
Józef Wybicki, książę bi
skup warmiński Ignacy 
Krasicki, poeta Stanisław 
Trembecki, Szymon Mań
kowski — twórca dekora
cji malarskiej sali balowej 
pałacu. Kolejny właściciel 
Góry, jedna z czołowych 
postaci Księstwa Warszaw
skiego, Ludwik Gutakow- 
ski, będąc prezesem Towa

rzystwa Gospodarczo-Rol- 
niczego marzył o wykorzy
staniu miejscowych warun
ków dla rozwoju wzorowe
go gospodarstwa. Syn jego 
Wacław, adiutant księcia 
Józefa i cara Aleksandra I, 
tu zapewne zaczął tworzyć 
swoją kolekcję obrazów. 
Uwzględniając rolę polity
czną Ludwika i powiązania 
rodzinne Wacława z żoną 
księcia Konstantego, należy 
przypuszczać, że pałac goś
cił najwybitniejsze osobi
stości okresu Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego. Swego reprezen
tacyjnego charakteru nie 
utraciła budowla również 
po upaństwowieniu dóbr w 
Górze w 1839 r. Od tego 
czasu aż po pierwszą wojnę 
światową pałac był letnią 
rezydencją dostojników 
kościoła prawosławnego w 
Królestwie Polskim. Ko
lejni właściciele otoczyli 
troską swoją nową posiad
łość. W 1888 r. przeprowa
dzili remont starzejącego 
się już pałacu, dostosowu
jąc układ jego wnętrz do 
swoich potrzeb.
Fatalne w skutkach okazały 
się dopiero obie wojny 
światowe. Zaważyła lokali
zacja na terenie niezwykle 
ważnym pod względem 
strategicznym, w najbliższym 
sąsiedztwie twierdzy mod
lińskiej i jej pierścieni for
tyfikacyjnych. Zbombar
dowany i nadpalony pałac 
odrestaurowano w okresie 
międzywojennym, a Mini
sterstwo Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publi
cznego umieściło tu w 
1933 r. Państwową Szkołę 
Rolniczą Żeńską. Powró
cono w ten sposób do tra
dycji agrarnych z początku 
XIX w.
Przywrócony do dawnego 
splendoru pałac legł w gru
zach podczas następnej 
wojny. Dziś ruiny pałacu są
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własnością Gospodarstwa 
Doświadczalnego PAN. 
Powrót do tradycji rolni
czych nie oznaczał powrotu 
do świetności. W latach 
sześćdziesiątych planowano 
wprawdzie przeprowadze
nie renowacji, lecz zni
szczeniu uległa nie tylko 
architektura pałacu, ale też 
założenie parkowe.

Zaginięcie dokumentacji 
założenia sprawia, że nie 
tylko fundator pałacu ok
reślany jest mianem „nie
znanego księcia”, ale i jego 
podwarszawska rezydencja 
coraz bardziej zaciera się w 
ludzkiej pamięci. Zrekons
truujmy więc obraz pałacu i 
jego otoczenia w pierwszej 
połowie XIX w. Pałac za-

1. Północna, ogrodowa elewacja pa
łacu
2. Elewacja południowa
3. Fragment muru sali balowej

(zdjęcia: Marek G. Zieliński)

projektowany został na 
planie prostokąta z trzema 
ryzalitami od strony fron
towej i ogrodowej. Dekora
cję fasady południowej sta
nowiły półkolumny flanku
jące portal drzwiowy, tym
panon ryzalitu środkowego, 
poniżej którego znajdowała 
się serliana, rustyka przy
ziemia i mocno podkreślo
ny gzyms odcinający parter 
od mezzaninowego piętra. 
Na parterze mieściło się 14 
pomieszczeń o charakterze 
reprezentacyjnym. Centra
lna była ośmioboczna sala 
balowa o wysokości dwóch 
kondygnacji z porte-fene- 
trami zamkniętymi półko
liście, wychodzącymi na ta
ras przedpałacowy od stro

ny jeziora. Pokoje parteru 
tworzyły dwa ciągi amfilad. 
W piwnicach mieściły się 
pomieszczenia usługowe, 
na piętrze — pomieszcze
nia mieszkalne. Wysoki 
spadzisty dach kryła da
chówka. Przed pałacem 
znajdował się podjazd na 
planie podkowy dla powo
zów oraz owalny gazon. Na 
dziedziniec, przez ozdobną 
bramę prowadziła aleja wy
sadzana lipami. Integralną 
częścią założenia był praw
dopodobnie pobliski las. 
Od strony północnej, za je
ziorem znajdowały się 
uprawne łąki. Od wschodu 
przylegała wieś Góra, na
tomiast od zachodu i po
łudnia próbowano stworzyć 
namiastkę regularnego, geo
metrycznego założenia par
kowego. Oś założenia sta
nowiła aleja dojazdowa i oś 
pałacu.

Marek G. Zieliński

^^iepołcko
Wyjeżdżając z Barlinka na 
północ, po kilku kilometrach 
fatalnej, aczkolwiek bardzo 
malowniczej drogi można, 
przy odrobinie szczęścia, trafić 
do zupełnie zagubionej wśród 
lasów wsi. Jej nazwa brzmi 
obecnie Niepołcko i trzeba 
mieć nadzieję, że jest to już 
ostatnia jej wersja. W latach 
ubiegłych bowiem można ją 
było znaleźć na mapach w 
brzmieniu: Niepolsko, Niepo- 
łocko, Niepolsk. Przed wojną 
nazwa brzmiała Nepolzig i na 
tej podstawie są obecnie kons
truowane teorie, że w jej fone
tycznym zapisie przechowała 
się stara, polsko brzmiąca na
zwa z czasów, gdy ziemie po
morskie były własnością ksią
żęcą. Trudno na ten temat wy
rokować, ale pewne jest, że w 
obecnym kształcie urbanisty
cznym i architektonicznym 
wieś powstała znacznie później, 
najprawdopodobniej razem z 
dworem, czyli, jak się obecnie 

uważa, na początku XVIII w. 
W latach sześćdziesiątych na 
będącym teraz w stanie total
nej dewastacji malutkim 
cmentarzu rodowym zacho
wane były jeszcze w grobowcu 
zabalsamowane zwłoki założy
ciela wsi i jej pierwszego właś
ciciela. Jak opowiadają starzy 
mieszkańcy, cmentarz później 
sukcesywnie niszczono, a za
balsamowane ciało było nawet 
kiedyś ciągane na sznurze za 
traktorem „dla postrachu”. 
Obecnie z dawnego cmentarza 
zachowało się kilka kamien
nych płyt nagrobnych i resztki 
ogrodzenia. Ot, zwykłe losy 
dworskich, rodowych miejsc 
spoczynku...
Wieś jest położona w dolinie 
otoczonej niewysokimi wzgó
rzami, z których na najwyż
szym stoi zameczek w Jano
wie. Dwór jest dwukondygna
cyjny, częściowo podpiwni
czony i ma konstrukcję ryglo
wą. Przykryty jest wysokim,

36



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Widok na dziedziniec i dwór z tere
nu przykościelnego
2. Fragment elewacji frontowej
3. Widok na wschodnią elewację 
dworu, na pierwszym planie stary dąb 
przy ganku
(zdjęcia: 1 — Leszek Herman, 2,3 — 

Elżbieta Kojalowicz)

mansardowym dachem, w któ
rym od frontu nad wejściem 
umieszczono małą, trójkątną 
wystawkę okienną. Wnętrze 
ma układ dwutraktowy, częś
ciowo amfiladowy, z sienią 
pośrodku na całej szerokości. 
Obecnie budynek znajduje się 
w fatalnym stanie — ryglowe 
ściany są kompletnie zdewa
stowane, stropy jeszcze wiszą, 
ale są to już ich ostatnie chwi
le. Wyjątkowo dobrze zacho
wała się natomiast więźba i 
pokrycie dachu, pewnie dlate
go dwór jeszcze stoi. Z dawne
go wyposażenia zachowały się 
jedynie resztki kominka w sie
ni i zrujnowane schody z 
resztką balustrady. Dwór jest

dziewięcioosiowy, do środka 
wchodzi się przez niczym nie 
zaakcentowane drzwi, których 
jedyną ozdobą jest drewniany 
portal, obecnie w szczątkach. 
We wschodniej elewacji znaj
duje się ganek z tarasem nad 
nim. Elewacja ogrodowa, pół
nocna, jest całkiem prosta, z 
drzwiami pośrodku. Od strony 
wschodniej i północnej przy

tyka taras ziemny z kamien
nymi schodami umieszczony
mi na głównych osiach kom
pozycyjnych parku. Wejście 
zachodniej, bocznej elewacji 
prowadzi do małego bocznego 
hallu, z którego był dostęp do 
kuchni i gabinetu. Kiedyś po
przedzone było gankiem o 
ażurowej konstrukcji dla roślin 
pnących.
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Dwór stanowi centralny ele
ment kompozycji osiowej, na 
której znajdowały się: kościół, 
droga wiejska i jedna z trzech 
alei parku. Kościół ustawiony 
był na wprost bramy wjazdo
wej z kordegardą, lekko odsu
nięty od osi. Od bramy i drogi 
wiejskiej oddzielała go duża 
przestrzeń trawiasta, z poje
dynczymi drzewami. Był to 
budynek ryglowy, miał po
dobno piękne wyposażenie i 
wystrój; zachowały się jedynie 
fundamenty. Brama prowa
dząca na dworski dziedziniec i 
kordegarda zostały rozebrane 
dla ułatwienia przejazdu 
maszynom rolniczym. Po 
wschodniej stronie dziedzińca 
stoi ruina kamiennej stajni, po 
zachodniej — stodoła, której 
charakter został zaprzepa
szczony przez beznadziejne 
przebudowy. Najlepiej za
chowanym budynkiem jest 
spichlerz z początku XX w. 
Najpiękniejszy element zespo
łu stanowi park krajobrazowy, 
zaprojektowany na trzech 
osiach kompozycyjnych: głów
nej osi kompozycyjnej całego 
założenia, platanowej alei oraz 
osi biegnącej od bocznego 
ganku, którą prawdopodobnie 
tworzyły dęby; jeden z nich o 
ogromnych rozmiarach stoi je
szcze obok dworu. Cały park 
otoczony był strumieniem, 

który wiązał wszystkie elemen
ty założenia w formie wielkie
go wachlarza.
Przy zachodniej elewacji do
mu znajdują się fundamenty 
po budynku, który mógł być 
lamusem. Do zespołu dwor
skiego należały dawniej rów
nież dwie ryglowe oficyny, 
oddalone od wsi i usytuowane 
przy południowo-wschodnim 
narożniku parku.
Cały ten zespół dworsko-par- 
kowy jest obecnie bardzo zde
wastowany, po platanowych 
alejach zachowały się tylko po
jedyncze okazy, dawny stru
mień jest rowem wypełnionym 
błotem, zaś stawy wyschły 
dawno temu. Mimo to piękno 
parku wciąż widoczne jest 
spoza zniszczeń i spustoszeń, a 
okolica zachowała dawny 
urok. Wielki atut tego miejsca 
stanowi jego zupełne wyizolo
wanie i rzadko już spotykana 
atmosfera prawdziwej siel- 
skości. Dwór jeszcze można 
odremontować, choć obecny 
sposób jego użytkowania jako 
magazynu i garażu nie sprzyja 
zachowaniu budowli.

Leszek Herman
Tekst powstał na podstawie badań 
przeprowadzonych przez studen
tów Politechniki Szczecińskiej pod 
kierunkiem Stefana Kwileckiego 
oraz opracowania wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z Gorzowa.

1. Drzwi z portalem 
wewnątrz dworu w Obo
rach: na portalu herb 
Wielopolskich — Stary- 
koń
2. Klasycystyczna staj
nia z drugiej połowy XVIII 
w.

(zdjęcia ze zb. ODZ)

O bory

Dwór w Oborach (zob. 
zdjęcie na okładce) — to 
obecnie Dom Pracy Twór
czej Związku Literatów 
Polskich. Najstarszy zapis 
dotyczący właścicieli po
chodzi z XV w., kiedy 
przez to i następne stulecie 
była nimi rodzina Obor
skich. W wieku XVII więk
szość możnych związanych 
z królewskim dworem w 
Warszawie, po zbudowaniu 
rezydencji w mieście, stara
ła się o zakup majątku poza 
nim. Siedziby te miały słu
żyć nie tylko wypoczynko
wi lub przygotowaniu pa
radnego wjazdu do miasta, 
ale przede wszystkim były 
zapleczem gospodarczym 
oraz dochodową inwesty
cją.

Leżącym około 25 km od 
Warszawy majątkiem w 
Oborach zainteresowali się 
Koniecpolscy i w pierwszej 
połowie XVII w. hetman 
wielki koronny Stanisław 
zakupił te dobra. Dwór był 
wtedy zapewne drewniany, 
zniszczyli go Szwedzi w la
tach 1655—1660, jak wiele 
innych podmiejskich sie
dzib. Po szwedzkim „poto
pie” posiadłość kupił Jan 
Wielopolski, starosta war
szawski i kanclerz koronny. 
Około 1680 r. zbudował tu 
murowany dwór; przypu
szcza się, że projektantem 
był Tylman z Gameren 
(1632—1706). Jest to bu
dynek parterowy, posta
wiony na planie prosto
kąta, z sienią na osi i 
apartamentami po bokach. 
Na zewnątrz oś budynku 
akcentowana jest skro
mnym ryzalitem z fronto
nem. Jedynie ozdobne 
obramienia rytmicznie 
rozmieszczonych okien przy

pominają, że dwór powstał 
w epoce baroku i okresie 
budowy takich rezydencji, 
jak np. podmiejski pałac 
Bielińskich w Otwocku 
Wielkim (po 1682 r.). Była 
to więc mało reprezenta
cyjna siedziba przeznaczo
na głównie do wypoczynku. 
W rękach Wielopolskich 
Obory pozostały do końca
XVIII w., przechodząc w 
tym czasie różne przebu
dowy i remonty. W tym 
stuleciu ukształtowany zo
stał park o charakterze 
krajobrazowym, z którego 
zachowały się m.in. aleje je
sionów, klonów i kaszta
nów. Drogą podziału spad
ku Obory otrzymał hr. 
Kasper Potulicki herbu 
Grzymała. Warto przypo
mnieć, że to właśnie Potu- 
liccy (na mocy testamentu 
hr. Marii Potulickiej), wy
dzielając część swoich leś
nych terenów, przyczynili 
się do powstania w końcu
XIX w. letniska Konstan

cin. W 1893 r. do oborskie
go dworu dobudowana zos
tała kaplica według projek
tu Władysława Marconiego 
(1848—1915), który zapro
jektował także moderniza
cję wnętrz. Obory były 
własnością Potulickich do 
1945 r.
Z zabudowy gospodarczej 
zachowały się z drugiej po
łowy XVIII w.: barokowa 
dawna oficyna i klasycysty
czna stajnia. Z następnego 
stulecia pochodzą: dawny 
czworak zwany Belwede
rem, budynki gorzelni, 
browaru oraz kamienno- 
-ceglany, neogotycki ma
gazyn zbożowy.
Oborski majątek położony 
jest wśród lasów częścio
wego rezerwatu przyrody 
pomiędzy Konstancinem a 
skarpą wiślaną, gdzie wy
stępują okazy drzew liczące 
ponad 100 lat. Jest to więc 
jakby zatrzymany w czasie 
naturalny krajobraz z mi
nionych wieków, (s)
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Opalenie

Opalenie to jedna z najpiękniej
szych miejscowości ziemi tczew
skiej, położona nad Wisłą na po
graniczu województw gdańskiego i 
elbląskiego. Najcenniejszym obiek
tem zabytkowym jest tu zespół 
parkowo-pałacowy. W XVI w. 
znajdował się on w rękach rodziny 
szlacheckiej Czapskich, w 1649 r. 
— Dębołędzkich, w 1711 — Den- 
hoffów.
Pałac zbudowany został w drugiej 
połowie XVIII w. przez Jakuba 
Czapskiego na podpiwniczeniach 
dworku barokowego z XVII w. 
Murowany, neoklasyczny, dwu
kondygnacyjny o fasadach roz- 

go stawu” gnojowicą oraz herbi
cydami i nawozami spływającymi 
doń wraz z wodą deszczową z ota
czających pól.
Układ przestrzenny i kompozy
cyjny obejmuje teren o kształcie 
prostokąta z narożem uciętym 
przez budowę nasypu kolejowego 
od strony południowo-zachodniej. 
Jego powierzchnia wynosi 3,1 ha, 
składa się z części „geometry
cznej” leżącej po północnej stronie 
i „naturalistycznej” na południu. 
Część „geometryczną” stanowią: 
partia wjazdowa, teren po wschod
niej stronie pałacu oraz układ alei 
wokół „suchego” stawu o zarysie

1 Elewacja frontowa pałacu
2. „Duży staw", fragment parku i pałac 

(zdjęcia: Roman Klim)

wschodniej założenie opiera się o 
„duży staw”. Brzegi tego stawu 
porasta wąski pas zieleni natural
nej z prześwitami, składającej się z 
wierzb i topoli.
Z założenia XIX w. zachowała się 
część środkowa, która stanowi 
przykład stosunkowo rzadko spo
tykanej kompozycji geometry
cznej. Na zieleń parku składa się 
niezwykle cenny zespół. Niespo
tykany układ alei ze starodrzewia 
dębowego i lipowego, wspaniałe 
ściany zieleni otaczające polanę od 
północy i wschodu, interesujące 
okazy soliterów lip i modrzewi, 
wreszcie altanka z lip w narożu 

„suchego stawu” — decydują o je
go wysokich walorach. Na szcze
gólną uwagę zasługują: lipa dwu- 
konarowa po południowej stronie 
pałacu, szpaler lip z końca XVIII 
i początku XIX w., w pobliżu 
zachodniej granicy założenia kilka 
wyjątkowych okazów tych gatun
ków drzew, a szczególnie lipa w 
południowo-zachodnim narożu 
„dużego stawu” oraz modrzew w 
półokrągłym wnętrzu. W krajo
brazie park widoczny jest z odleg
łych miejsc doliny Wisły i stanowi 
jeden z piękniejszych akcentów 
kompozycyjnych w tym rejonie.
W pałacu do niedawna znajdował 
się Bałtycki Uniwersytet Ludowy. 
Po jego likwidacji obiekt jest nie
stety zagrożony dewastacją.

Roman Klim

członkowanych pilastrami z deko
racją rokokową, po licznych prze
róbkach przetrwał do dziś. Zapro
jektowano go na planie prostokąta 
— z płytkim ryzalitem w partii 
wejściowej — w podłużnym, ścia
nowym układzie konstrukcyjnym. 
Prostopadłościenna bryła zwień
czona została czterospadowym da
chem. Pionowy podział elewacyj- 
ny budynku oparto na rytmie ot
worów i pilastrów międzyokien
nych. Elementy poziome ścian 
występują w formie gzymsu wień
czącego i boniowania. W XIX w., 
w rezultacie przeprowadzonych 
we wnętrzu budynku zmian 
obejmujących m.in. pomieszcze
nie hallu wejściowego na drugą 
kondygnację — zbudowano wie- 
lobiegowe schody zewnętrzne. W 
przyziemiu pałacu znaleźć można 
jeszcze dzisiaj wejście do podzie
mnych tuneli łączących ongiś pa
łac z pomieszczeniami służby.
W bezpośrednim sąsiedztwie pa
łacu znajduje się murowany parte
rowy budynek stołówki, który 
powstał w miejscu dawnej zabu
dowy gospodarczej. Stojące nie 
opodal dwa parterowe budynki 
hotelowe deformują historyczny 
układ przestrzenny założenia. Za
grożeniem innego rodzaju jest po
stępujące zanieczyszczenie „duże- 

prostokątnym. Część „naturalisty- 
czną” natomiast tworzą naturalne 
zalesienia w pobliżu dużego stawu 
oraz południowa część z basenem i 
grupa zieleni zwartej po jej połud
niowo-wschodniej stronie.
Układ kompozycyjny o założe
niach tarasowych jest regularny, 
dobrze zachowany. Tarasy wyni
kają z pochylenia terenu ku 
wschodowi, w stronę „dużego sta
wu” i sztucznie nasypanych skarp 
z wykopu pod „suchy staw”. Pow
stały układ wałów i tarasów pod
kreślony jest alejami z lip i dębów 
prowadzonych po koronie lub u 
podnóża skarp.
Główna oś kompozycyjna prze
chodzi wzdłuż drogi wjazdowej, 
przecina dwór i prowadzi do „du
żego stawu”. Na tej osi i wokół 
niej rozplanowane są elementy 
partii wjazdowej, obejmujące bu
dynki gospodarcze po stronie po
łudniowej, zieleń wzdłuż ogrodze
nia po północnej stronie i dwór, 
którego symetryczna kompozycja 
podkreśla osiowość tej części.
Druga oś kompozycyjna — rów
noległa do głównej — przechodzi 
przez prostokątny teren dawnego 
stawu obsadzonego drzewami 
wraz z alejami od północy i pro
wadzi po półokręgu aleją lipową 
po stronie południowej. Od strony

U lenieć

Do Uleńca wybraliśmy się w 
ponury jesienny dzień 27 paź
dziernika 1991 r. Pogoda była 
okropna, co chwilę lało, na 
szczęście nad Uleńcem niebo 
trochę się przetarło, co umoż
liwiło nam zrobienie zdjęć. Cel 
naszej wyprawy, późnoklasy- 
cystyczny dwór powstały oko
ło 1850 r., zachował się w ja
kim takim stanie, zamieszkany 
„tylko” przez dwie rodziny 
personelu Państwowego Gos
podarstwa Ogrodniczego, za
rządzającego majątkiem. Dwór 
uleniecki okazał się pełną 
swoistego wdzięku budowlą, 
wzniesioną na planie prostoką
ta, parterową, dwutraktową, z 
czterokolumnowym portykiem 
toskańskim pośrodku elewacji 

frontowej, podtrzymującym 
belkowanie i drewniany trój
kątny szczyt. Od ogrodu ot
warty taras zaprasza do odpo
czynku. Park szczęśliwie nie 
został całkowicie wyrąbany, 
wymaga jednak gruntownego 
uporządkowania, zwłaszcza w 
pobliżu dworu zbytnio zaroś
niętego krzakami.
Dzieje dóbr ziemskich Uleniec 
(do których należały niegdyś 
wieś i folwark Czekaj oraz 
część Bikowa i Bikówka) zapi
sane są w księdze hipotecznej 
przechowywanej w Archiwum 
Państwowym m. st. Warszawy 
(Oddział w Górze Kalwarii). 
Majątek w XIX i XX w. czę
sto zmieniał właścicieli. Na 
początku ubiegłego stulecia
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1. 2. Dwór od frontu (1) i od strony 
parku (2)

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski}

należał do Jana Rudzkiego, 
który w lipcu 1817 r. sprzedał 
go Janowi Górskiemu za 
223 600 zł polskich. Po śmier
ci tego ostatniego 30 grudnia 
1822 r. dobra odziedziczyły aż 
cztery osoby: bracia Józef i 
Walenty Górscy, Marianna z 
Górskich Janiszewska — 
wdowa oraz tajemnicza Urszu
la Nowak — panna.
Wszyscy czworo w lutym 1824 r. 
sprzedali majątek za 130 000 
zł Henrykowi Fanshave „jene
rałowi w Woysku i Senatorowi 
Państwa Rosyjskiego", który w 
dwa lata później przekazał go 
trzem swoim synom: Frydery
kowi, Wilhelmowi i Jerzemu. 
Pierwszy z nich był „karner- 
junkrem Dworu Jego Cesarskiej 
Mości”, dwaj pozostali — ge
nerałami w wojsku rosyjskim.
Generał Jerzy Fanshave był 
osławionym zausznikiem Wiel
kiego Księcia Konstantego. 
Trzej bracia w maju 1828 r. 
sprzedali Uleniec Walentemu 
Popławskiemu za 152 000 zł 
polskich „w monecie srebrnej 
grubej kurs w kraju mającej”.

styczniu 1836 r. jako nowy 
właściciel pojawił się Krystian 
Ernest Tysler, który zapłacił za 
dobra 215 000 zł polskich „w 
monecie srebrnej”, a w kwietniu 
1842 r. — Krystian Tysler. W 
kwietniu 1845 r. Uleniec prze
szedł na własność Ludwika 
Górskiego, jednego z najwy
bitniejszych działaczy społe
cznych i gospodarczych w 

Królestwie Polskim. Zwolen
nik pracy organicznej był 
współorganizatorem Towarzy
stwa Rolniczego, prezesem 
Komitetu Towarzystwa Kre
dytowego Ziemskiego, ponad
to nieoficjalnym łącznikiem 
pomiędzy Kościołem katolic
kim pod zaborem rosyjskim a 
Stolicą Apostolską. W 1849 r. 
przeniósł się do Sterdyni na 
Podlasiu, majątku posagowego 
żony, hr. Pauliny Krasińskiej, 
który niebawem doprowadził 
do stanu wzorowego. Od 
Ludwika Uleniec kupił w paź
dzierniku 1850 r. jego młodszy 
brat Stanisław za 234 000 zł 
polskich, będących odpowied
nikiem 35 000 rubli srebrem. 
To o Stanisławie zapisał w 
swych Pamiętnikach trochę 
złośliwą uwagę jego powino
waty, hr. Józef Krasiński, że 
„gospodaruje i modli się w 
Uleńcu pod Grójcem”. Z rodzi
ną Górskich władającą Uleń- 
cem przez 17 lat należy łączyć 
inicjatywę budowy istniejące
go do dziś dworu. W obecnym 
stanie badań nie znamy, nie
stety, nazwiska architekta, 
który go zaprojektował.
W czerwcu 1862 r. Uleniec 
nabył od Stanisława Górskie
go Dominik Zieliński za sumę 
520 000 zł polskich, będących 
odpowiednikiem 78 000 rubli 
srebrem. Potem dobra prze
chodziły z rąk do rąk co 
kilka lat. Kolejnymi właścicie
lami byli: Karol Woyda (od 
1865 r.), Tadeusz i Maria Ro- 
golińscy (od 1873 r.), Ludwik 
Budziszewski (od 1878 r.), 
Osip Krompolc (od 1879 r.), 
Franciszek Podgórski (od 1883 
r.) i Kazimierz Bogusławski 
(od 1885 r.). Po śmierci tego 
ostatniego w 1925 r. majątek 

odziedziczyły córki Wanda 
Michelisowa i Maria Podkó- 
liriska, które sprzedały go w 
1930 r. Januszowi Holender
skiemu. Jak dowiedzieliśmy 
się z cennej książki Henryka 
Swiderskiego Okupacja i kons
piracja w Obwodzie AK Grójec 
„ Głuszec” w latach 1939—1945, 
podczas wojny Uleniec pozo
stawał pod przymusowym za
rządem niemieckim i mieścił

Zielonki znajdują się niecałe 
20 km na zachód od cen
trum Warszawy przy szosie 
wiodącej do Leszna, pomiędzy 
Babicami a Borzęcinem. War
to tu na chwilę przystanąć ja- 
dąc samochodem na sobotnio- 
niedzielną wycieczkę do Kam
pinosu. Ten niewielki pałac z 
XIX w. jest obiektem intere
sującym ze względu na osobę 
jego projektanta i właściciela 
— Alfonsa Ferdynanda Kro- 
piwnickiego (1803—1881), 
znanego warszawskiego archi
tekta, autora licznych, nie za
chowanych do dzisiaj kamie
nic, łazienek Majewskiego 
przy ul. Bednarskiej, Gościn
nego Dworu na pl. Za Żelazną 
Bramą, fabryki tytoniu Kro- 
nenberga przy ul. Marszał
kowskiej, dworców kolei war- 
szawsko-terespolskiej i restau
racji licznych zabytkowych 
kościołów i pałaców.
Historię majątku ziemskiego 
w Zielonkach można odtwo
rzyć na podstawie ksiąg hipo
tecznych. Należał on wraz z 

się tutaj obóz pracy. Decy
zją Wojewódzkiego Urzędu 
Ziemskiego z 16 października 
1946 r. majątek przeszedł na 
skarb państwa. Dziś o zeszło- 
wiecznej świetności Uleńca 
przypomina tylko zaniedbany 
dwór.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

sąsiednim Lipkowem w końcu 
XVIII w. do Jakuba Paschali
sa Jakubowicza, który założył 
w Lipkowie słynną w całym 
kraju manufakturę pasów pol
skich. Alfons Kropiwnicki 4 
lipca 1851 r. nabył za 190 000 
zł (28 000 rb) Zielonki od F. 
P. Jakubowicza, z którym był 
spowinowacony. Kropiwnicki 
wybudował tu pałac, prawdo
podobnie na miejscu dawnego 
drewnianego dworu Jakubo
wiczów. Za datę ukończenia 
prac należy przyjąć 1855 r. — 
data ta umieszczona jest na 
chorągiewce na hełmie wieży. 
Zachował się odrys planu fol
warku z 1875 r. Widnieje na 
nim pałac po południowej 
stronie szosy warszawskiej, 
przy którym od wschodu 
znajduje się park angielski z 
budowlą ogrodową przy gra
nicy wschodniej. Na zachód 
od pałacu mieścił się sad wiś
niowy i folwark. Po drugiej 
stronie szosy rozciągała się 
wieś z karczmą i wiatrakiem. 
Dokumenty i plan umieszczo-

J^ielonki
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ny w księdze hipotecznej po
twierdzają, że pałac został 
wybudowany w trzeciej ćwierci 
XIX w.; oprócz niego właści
ciel wzniósł prawdopodobnie 
na terenie folwarku inne bu
dynki. W 1875 r. Zielonki ku
pił Adam Gliszczyński. W 
1919 r. nabyli je Antoni i Józe
fa Basińscy, do których Zie
lonki należały do 1944 r. Po 
wojnie stanowiły własność 
Państwowych Nieruchomości 
Ziemskich. Od 1956 r. zarzą
dzało tu Państwowe Gospo
darstwo Rolne, a następnie 
Państwowe Przedsiębiorstwo 
Selekcji Roślin Ulrychów. W 
latach osiemdziesiątych mieś
ciła się tu Stacja Hodowli Roś
lin Ogrodowych Zielonki, a 
obecnie Planti Co. Zielonki Sp. 
z o.o. Teraz są tu biura i 
mieszkania prywatne. Powo
jenny remont generalny pałacu 
był przeprowadzony w 1967 r., 
odnawiano go także w la
tach 1981 — 1983.
Pałac jest murowany z cegły, 
otynkowany i podpiwniczony. 
Stanowi budowlę malowniczą 
i nieregularną, wzniesioną na 
planie zbliżonym do wydłużo

nego prostokąta. Składa się z 
piętrowego korpusu z wyższą 
o jedną kondygnację wieżą w 
narożniku północno-wschod
nim oraz z części parterowej i 
długiego, również parterowe
go skrzydła, wzdłuż którego 
znajdował się do niedawna 
drewniany ganek, oraz z części 
parterowej umieszczonej z ty
łu, prostopadle do korpusu. 
Elewacja frontowa jest czter- 
nastoosiowa z wieżą z lewej 
strony. Wieża podzielona jest 
za pomocą gzymsu na trzy 
kondygnacje, a wieńczy ją 
gzyms koronujący na wsporni
kach. Ma ona hełm stożkowy z 
dwiema chorągiewkami: jedną 
z 1855 r. i drugą z 1982 r. Ele
wacja korpusu jest trójosiowa i 
dwukondygnacyjna, z jedno
osiowym ryzalitem z prawej 
strony, zwieńczonym trójkąt
nym przyczółkiem i poprze
dzonym żeliwnym portykiem. 
Kolumienki są umieszczone 
na murowanych cokołach, po
między którymi znajduje się 
żeliwna krata o ornamencie 
roślinnym. Podobnie orna
ment roślinny zdobi trapezoi- 
dalne, wydłużone głowice. 

Elewacja tylna pałacu jest rów
nież czternastoosiowa, a 
skrzydło prostopadłe do kor
pusu zwieńczonego gładkim, 
trójkątnym przyczółkiem. Dach 
jest dwuspadowy, a od strony 
wieży trzypołaciowy.
Zachował się do dzisiaj wy
strój stiukowy gabinetu na 
planie koła, znajdującego się 
na parterze wieży. Otwór 
drzwiowy obramiony jest pa
sem z ornamentem roślinnym 
składającym się z powtarzają
cego się motywu dwóch dzwo- 
nowatych kwiatów ułożo
nych antytetycznie, pomiędzy 
którymi znajdują się rozetki. 
Portal ten wieńczy fryz z napi
sem: „PRZESZŁOŚĆ — 
PRZYSZŁOŚCI", ujęty przez 
dwie figurki sów. Pod sufitem 
pokój obiega fryz z profilami 
portretowymi różnych postaci 
umieszczonych w tondach, 
pomiędzy którymi znajduje się 
ornament roślinny. Stiuki te 
były wielokrotnie pobielane i 
są obecnie słabo czytelne. Nie 
udało się znaleźć dla nich gra
ficznego pierwowzoru, ale są
dząc po uczesaniach występują 
tu osoby żyjące w XVIII w., 
jak też postacie współczesne 
architektowi. Można więc od
naleźć podobizny m.in.: Igna
cego Krasickiego, Stanisława 
Staszica, Tadeusza Kościuszki 
i Joachima Lelewela. Jest to 
więc seria portretów słynnych 
Polaków.
Kropiwnicki, projektujący na 
ogół budowle klasycystyczne i 
neorenesansowe, stworzył w 
Zielonkach siedzibę różniącą 
się od typowych polskich 
dworków z kolumnowym gan
kiem od frontu. Struktura pa
łacu w Zielonkach nie była 
jednak w Polsce nowością, jej 
genezy można dopatrzeć się w 

grupie pałaców z rotundą w 
narożu, projektowanych lub 
inspirowanych przez Chry
stiana Piotra Aignera. Najbliż
szą analogią są palace w Po- 
nikwie i w Zarzeczu, tylko że 
w Zielonkach w miejscu ro
tundy znajduje się wieża, po
dobnie jak w Zameczku w 
Łańcucie, wybudowanym tak
że według projektu Ch. P. Aig
nera w latach 1805—1807. 
Kropiwnicki użył podobnych 
form do stosowanych przez 
tego architekta. Napis „Prze
szłość—przyszłości” wzorowa
ny jest na napisie nad wejś
ciem do Świątyni Sybilli w Pu
ławach. W porównaniu z pała
cami z rotundą w narożu, pa
łac w Zielonkach ma m.in. 
skromniejszy wygląd zewnę
trzny, brak tu boniowania 
dolnej kondygnacji i bardziej 
urozmaiconych okien oraz 
elementów neogotyckich, jak 
np. łuków. Niestety, nie za
chowały się żadne źródła iko
nograficzne przedstawiające 
jego dawny wygląd.
Nowym motywem w Zielon
kach jest wprowadzenie żeliw
nych kolumienek i wsporni
ków podpierających balkon, 
będących elementem kons
trukcyjnym i dekoracyjnym. 
Rozwiązanie to ^odbiega już 
bardzo daleko od klasycysty- 
cznych portyków kolumno
wych w dworach czy też w pa
łacach z rotundą w narożu. 
Zastosowanie nowego materia
łu pozwoliło na dużą lekkość i 
wysmukłość kolumienek. Mi
mo że pałac ten nawiązuje 
swoją strukturą do wcześniej
szych rozwiązań z pierwszej i 
drugiej dekady XIX w., ma 
cechy odmienne, jak przystało 
na budowlę powstałą w trze
ciej ćwierci XIX w.
Pałac jest dobrze utrzymany, 
natomiast park stanowi nie 
najlepszą reklamę dla firmy 
zajmującej się roślinami ogro
dowymi. Resztki ogrodu wi
doczne są do dzisiaj — pozo
stałość alei grabowo-lipowej i 
rzędów kasztanów wzdłuż szo
sy, pojedynczych sosen, akacji, 
klonów i topoli, a także dębów 
pamiętających jeszcze czasy 
Jakuba P. Jakubowicza.

Maria Brodzka-Bestry
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Kościuszkowskie 
tradycje

Tradycje kościuszkowskiego 
zrywu sprzed 200 laty — In
surekcji 1794 r. — podtrzy
mywane są w wielu miastach 
i wioskach naszego kraju. 
Pamięć z tym związana za
chowała się także w Stopnicy 
i jej najbliższych okolicach. 
Imieniem Kościuszki nazwa
na została w okresie mię
dzywojennym jedna z głów
nych ulic Stopnicy, także gi
mnazjum i liceum stopnickie 
obrało za patrona bohatera 
spod Racławic.

Za miastem, przy drodze 
prowadzącej do Marianpola, 
w pobliżu drogi Kielce—Tar
nów, stoi niewielki kopiec 
Tadeusza Kościuszki. Usypa
ła go w 1 922 r. młodzież szkol
na ze Stopnicy. Po drugiej 
wojnie światowej kopiec zos
tał zaniedbany i dopiero w 
1987 r. odremontowano go. Z 
tego czasu pochodzi stojący 
w jego górnej części głaz 
kamienny z wyrytym napi
sem: „TADEUSZOWI KOŚ
CIUSZCE W 193 ROCZNICĘ 
INSUREKCJI SPOŁECZEŃ
STWO ZIEMI STOPNICKIEJ 
STOPNICA 1987.06.07."

Z kolei przy ul. Polnej w 
Stopnicy stoi murowana ka
pliczka domkowa z 1794 r. 
zbudowana na planie prosto
kąta. Od frontu ma półkolisty 
otwór wejściowy z dwutaflo- 
wą kratą żelazną, służącą ja
ko zamknięcie. Wewnątrz 
znajduje się sklepienie ko
lebkowe, dach kapliczki jest 
dwuspadowy i kryty czerwo
ną dachówką. Szczyty fasady 
i ścianki tylne mają formę 
schodkową składającą się z 
czterech stopni. Najwyższy 
schodek środkowy zwień
czony jest żelaznym krzyży
kiem kowalskiej roboty, któ
rego słup i ramiona zakoń
czone są łukami w kształcie 
odwróconych do nich pół
księżyców. Ponadto krzyż 
zdobią cztery promienie wy
chodzące z kątów pomiędzy 
ramionami. Kaplica zbudo

wana została z wapienia 
stopnickiego, pokrytego tyn
kiem. Na środku wnętrza stoi 
postument z kamiennym po
sągiem Chrystusa upadają
cego pod krzyżem. Należy 
sądzić, że rzeźba powstała 
pod wpływem stopnickich 
zwyczajów wielkopostnych, 
które odbywają się w klaszto
rze xx. sercanów (do 1979 r. 
oo. reformatorów) w Stopnicy 
we wszystkie piątki tego okre
su liturgicznego. Jednak czas 
powstania tej kapliczki poz
wala przypuszczać, że jej 
fundatorzy pragnęli uczynić 
analogię między upadkiem 
naszej ojczyzny a męczeń
stwem Chrystusa.

W położonym 4 km na za
chód od Stopnicy Podlasku, 
przy drodze Kielce—Tarnów 
znajduje się kurhan ziemny 
zwieńczony krzyżem żeliw
nym ustawionym na kamien
nym postumencie. Na jednej 
ze ścianek postumentu wid
nieje napis: „odbudowany 
aby przelżdżającym Bóg bło
gosławił", zaś na innej ścian
ce: „D 1/13 Października 
1850 r." Końce ramion krucy
fiksu mają motywy trójliści: 
jest to tzw. krzyż trójlistny. 
Z kątów ramion krucyfiksu 
wystają podwójne promienie. 
Do ramion krucyfiksu przy
mocowana jest za pomocą 
śrub imitujących gwoździe fi
gurka Jezusa Ukrzyżowane
go. Nad nią znajduje się łu
kowato wygięty w górę bla
szany daszek i tabliczka z 
przezroczystymi literami 
„INRI". Krzyż ten został odla
ny w Zakładach Odlewów 
Żeliwnych w Białogonie koło 
Kielc. Krzyże tego rodzaju 
stanowiły seryjną produkcję 
zakładu i w okolicach Stopni
cy jest ich sporo.

Według miejscowej tradycji 
krzyż został wzniesiony na 
pamiątkę walk stoczonych w 
1794 r. przez uczestników In
surekcji Kościuszkowskiej z 
wojskami rosyjskimi. Kurhan,

1. Kopiec Kościuszki w Stopnicy
2. Kapliczka przy ul. Polnej w Stopni
cy
3. Krzyż żeliwny na ziemnym kurha
nie w Podlasku

(zdjęcia: Krzysztof Sędek)

na którym stoi krzyż, mieli sy
pać mieszkańcy Podlaska i 
Smogorzowa, nosząc ziemię 
w czapkach. Jakkolwiek fakty 
te poza ustną tradycją nie 
znajdują potwierdzenia w do
kumentach pisanych, to 
umieszczona tu data „1850” 
oraz wzmianka, że wtedy zos
tał odnowiony, świadczą, że 
musiał istnieć wcześniej.

Takich miejsc związanych z 
wydarzeniami sprzed 200 lat 
jest w naszym kraju bardzo 
dużo i warto byłoby wykonać 
ich dokładne rozpoznanie 
oraz dokumentację.

Jarosław
T. Leszczyński
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Kościuszko 
u kapucynów
Wśród mato znanych zabytków 
starego Krakowa warto wymie
nić Domek Loretański, zbudo
wany w 1712 r. przy kościele i 
klasztorze o.o. kapucynów w 
Krakowie według projektu Kac
pra Bażanki, ufundowany przez 
rodzinę Dembińskich. Domek 
jest wierną kopią sanktuarium 
Świętego Domku w Loreto we 
Włoszech, który według tradycji 
przeniesiony został w XIII w. z 
Nazaretu. Domek w Krakowie 
otoczony jest krużgankami, po- 

. kryty dwustopniowym dachem 
ozdobionym aniołkami i krzyżami 

lei!), obecnie zasłaniana przez 
ruchomy obraz wykonany w 
1818 r. przez M. Stachowicza. 
Dzieje tych trzech figur są bardzo 
ciekawe. Pierwsza, stojąca w 
tym miejscu, pochodziła z Włoch, 
wykonana przez kapucyna o. 
Francesco z Pescio w 1718 r. 
Rzeźbiona była w drewnie, a 
głowy Madonny i Dzieciątka po
kryte były naturalnymi włosami 
i bogato zdobionymi koronami. Fi
gura ta zaginęła w nieznanych 
okolicznościach w 1867 r. Na jej 
miejscu ustawiono w 1891 r. fi
gurę dłuta o. Floriana Janochy. 

ówczesnego prowincjała kapu
cynów w Krakowie. Obecna figu
ra umieszczona została na ołta
rzu w 1967 r. i jest dziełem ofia
rowanym z Włoch przez tamtej
szy zakon kapucynów jako kopia 
z Loreto. Kaplicę zdobią stylowe 
pilastry, kolumny i ozdobne kraty 
w oknach. Ściany pokryte są ma
lowidłami przez malarza J. Bu
kowskiego, a krużganki zdobi 
bogaty wystrój architrawu z wy
obrażeniami aniołów.

Oprócz charakteru religijnego 
Domek Loretański ma także 
znaczenie sanktuarium narodo
wego. Zakon kapucynów zawsze 
popierał działanie związane z ru
chami patriotycznymi i w dzie
jach narodu polskiego zapisał się 
jako obrońca ojczyzny. W kaplicy 
24 marca 1794 r. kapucyni po

święcili szablę naczelnika Ta
deusza Kościuszki (także gen. 
Józefa Wodzickiego) przed jego 
przysięgą złożoną na krakow
skim rynku. W setną rocznicę te
go wydarzenia umieszczono tu 
tablicę pamiątkową. Tutaj także 
przywdział habit zakonny Albert- 
Adam Chmielowski, powstaniec 
z 1863 r., później założyciel 
bractwa charytatywnego.

W ostatnich latach w krużgan
kach otaczających kapliczkę po
łożono wiele tablic pamiątko
wych dla uczczenia innych 
sławnych Polaków, m.in. Józefa 
Piłsudskiego, Kazimierza Sosn- 
kowskiego, Edwarda Rydza- 
-Śmigłego, biskupa Władysława 
Bandurskiego, pierwszego kape
lana Legionów, kapucyna o. 
Kośmy Lenczewskiego. Wiele

na szczycie. Do kapliczki po- 3 
święconej Matce Bożej prowa
dzą dwa wejścia z barokowymi 
portalami wykonanymi z czarne
go marmuru ze złotymi napisami: 
Gloria in Excelsis Deo (Chwała 
Bogu w niebiesiech). Wewnątrz 
znajduje się ołtarz utworzony z 
hebanowego sepetu z licznymi 
miniaturami ilustrującymi życie 
szlachty na przełomie XV i XVI w., 
ofiarowany przez króla Jana So
bieskiego po zwycięstwie pod 
Wiedniem.
We wnęce umieszczona jest fi
gura Matki Boskiej (trzecia z ko-

1. Domek Loretański przy ul. Kapu
cyńskiej
2. Portal przy wejściu
3. Tablice pamiątkowe w krużgan
kach

(zdjęcia: Kazimierz Kisielewski)

tablic poświęconych jest żołnie
rzom Legionów z lat 1914—1918, 
a także z okresu ostatniej wojny.

Obok pamiątek wojskowych 
znajdują się tam tablice upa
miętniające znanych uczonych 
krakowskich o światowej sławie. 
W dwusetną rocznicę Insurekcji 
Kościuszkowskiej wmurowana 
zostanie tablica upamiętniająca 
to wydarzenie. Na ukończeniu są 
prace remontowe i konserwator
skie, które rozpoczęły się w 
1992 r„ kiedy stwierdzono, że ze 
względu na podmokły grunt 
osiadają fundamenty i pękają 
ściany budynku. Prace te finan
suje Śpołeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa przy współ
pracy kapucyńskiego konwentu.

Kazimierz Kisielewski
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Akcja cmentarze

Klasycyzm na kirkutach
Sztuka architektoniczna XVIII 
i XIX w. w Polsce przeżywała 
powrót stylu klasycystyczne- 
go, zarówno w budownictwie 
monumentalnym, użytecznoś
ci publicznej, jak i w sztuce 
sepulkralnej. Nurt ten nie 
ominął także licznie zamiesz
kałej w Polsce ludności ży
dowskiej. Przykładem ży
dowskiego budownictwa użyt
kowego tego okresu była sy
nagoga na Tłomackiem w 
Warszawie, zbudowana w 
1878 r. Jak wiadomo, budow
la ta została w 1943 r. wysa
dzona przez Niemców. Na 
szczęście zachowała się do
kumentacja, a wiele czaso
pism warszawskich umieści
ło w 1878 r. szczegółowe opi
sy synagogi. Wynika z nich, 
że portyk budowli wsparty był 
na czterech korynckich ko
lumnach, zaś w nawie środ
kowej znajdowały się kolu
mny jońskie.
Badania historyczne dowodzą, 
że niektóre kręgi żydowskie 
chętnie stosowały przy 
wznoszeniu synagog styl re
nesansowy. Zdaniem znane
go badacza sztuki żydowskiej 
Cecila Rotha miał on świad
czyć o wkładzie wniesionym 
do kultury europejskiej, co 
chętnie podkreślali zwolen
nicy Haskali. Z drugiej strony 
ta forma architektoniczna 
nawiązywała do tradycji pol
skiego budownictwa XIX w. 
Żydowskie tradycje przetrwa
ły przede wszystkim w sztuce 
grobowej. Zgodnie z naka
zami Talmudu nie wolno było 
w tej sztuce wyobrażać Boga 
i jakichkolwiek postaci ludz
kich. Tradycji tej ściśle pod
porządkowali się Żydzi asz- 
kenazyjscy, zamieszkujący 
środkową i wschodnią Euro
pę, natomiast u Żydów sefar- 
dyjskich, którzy po wypędze
niu w XV w. z Hiszpanii i Por
tugalii udali się do Włoch, na 
Bałkany i Bliski Wschód, 
przedstawienia figuralne 
osiągnęły pełny rozkwit, na
dążając bez ograniczeń za 
wzorcami sztuki chrześcijań
skiej. W nagrobkach żydow
skich przeważają więc 
przedstawienia symboliczne i 
ornamentyka, bardzo nielicz
ne są płasko rzeźbione po
stacie odwrócone tyłem lub 
zasłaniające twarz.

Napisy na nagrobkach wy
konane były w języku hebraj
skim. Epitafium zawierało 
zawsze dokładną datę śmier
ci, zapisaną według tradycyj
nego żydowskiego kalenda
rza, często z uwzględnieniem 
także dnia tygodnia. Istotne 
było też podanie funkcji peł
nionej przez zmarłego za życia

kim wzniesiono zmarłemu w 
1836 r. Arturowi Sewerynowi 
Goldstandowi, związanemu z 
ruchem asymilatorskim. Do
zór bożnicy zgodził się na to 
pod warunkiem, że tekst 
ograniczy się do imienia i na
zwiska nieboszczyka oraz da
ty śmierci i będzie napisany 
alfabetem hebrajskim. Dru

1 2. Przykłady kolumn: jońskich (1) i 
korynckich (2)
3. Malownicze macewy na cmentarzu 
w Sieniawie
(zdjęcia: 1,2 — Andrzej Koszyk, 3 — 

Monika Krajewska)

i jego zawodu.
Wyłom w tej uświęconej tra
dycją zasadzie spotykamy 
na cmentarzu w Warszawie 
przy ul. Okopowej dopiero w 
1840 r. Pierwszy nagrobek z 
napisem w języku niemiec

gim precedensem stał się 
napis na nagrobku Salomei 
Bernsteinowej, który w języku 
niemieckim sławił jej dobroć i 
inteligencję oraz podkreślał 
boleść rodziny, ale już w po
łowie XIX w. zaczęto stoso
wać także polskie napisy wy
konane arabskim alfabetem. 
Pierwszy pomnik z napisami 
polskimi i hebrajskimi stanął 
na grobie Antoniego Eisen- 
bauma w 1855 r. Ten kom
promis między ortodoksją a 
asymilacją funkcjonował jesz
cze długo, wywierając nieba

gatelny wpływ na formę ży
dowskiej sztuki grobowej.
Ogólnie można wyróżnić trzy 
zasadnicze formy nagrobko
we: macewy, nagrobki typu 
sarkofagowego, które stano
wią raczej pomniki, gdyż 
zwłoki spoczywają tradycyj
nie w ziemi oraz ohele (z hebr. 
namioty), czyli mauzolea, 
charakterystyczne dla Euro
py Wschodniej. Stawiano je 
zazwyczaj w miejscu spo
czynku rabinów i cadyków. 
Zwykły nagrobek (macewa) 
zawierał epitafium i w 
XVI—XVIII w., pozbawiony 
był dekoracji. Składał się z 
pionowo ustawionej, zakoń
czonej tukiem, prostokątem 
lub trójkątem tablicy kamien
nej (75—150 cm wysokości). 
Odmianę stanowiła macewa 
z podłużnym blokiem ka
miennym umieszczonym z ty
łu. Ten zachowawczy i naj
częściej stosowany typ na
grobka z biegiem czasu uległ 
prądom stylistycznym i już na 
początku naszego stulecia 
spotykamy wzorce zapoży
czone z tradycji chrześcijań
skiej. Wśród nagrobków Ży
dów aszkenazyjskich, a więc 
i polskich, utrzymywał się 
przede wszystkim średnio
wieczny kanon tej pionowej 
płyty, wzbogaconej z czasem 
różnorodnymi elementami.
Stały zestaw symboli i styl 
zdobniczy czerpiący z form 
klasycystycznych wykształcił 
się w XVII—XIX w. Spośród 
motywów klasycystycznych, 
spotykanych na nagrobkach 
żydowskich tego okresu, mo
żemy wymienić: kolumnady 
nagrobków przyściennych w 
porządku korynckim i z gład
kim trzonem bez żłobkowa
nia, toskańskim i jońskim. 
Osobnym problemem jest 
architektoniczna forma obe
lisku, która wprawdzie wywo
dzi się z Egiptu, jednak zosta
ła przyjęta przez sztukę 
rzymską i od ponad dwóch 
tysięcy lat istnieje w kulturze 
europejskiej.
Najbardziej charakterystycz
nym elementem cmentarzy 
żydowskich były jednak ma
cewy — dziś najczęściej wy
korzystywany motyw zdjęć 
fotograficznych: rzędy pię
trzących się w nieładzie pio
nowych tablic, porośniętych 
dziką roślinnością, dają po
żądany obraz opuszczenia i 
zadumy nad marnością życia 
doczesnego.

Jarosław Wieczorek
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Na początek

W 1988 r. („Spotkania z 
Zabytkami” nr 1) przypo
mniałem dzieje budynku 
Centralnej Stacji Telefo
nów przy ul. Zielnej 37 w 
Warszawie, wzniesionego 
w latach 1902—1904. Pi
sałem wówczas o postę
pującej dewastacji zabyt
ku. Wypalony gmach od
budowany został prowizo
rycznie dopiero na po
czątku lat sześćdziesią
tych, zaś jedyny „zabieg 
kosmetyczny” przeprowa
dzony po 1945 r. — to na
prawienie i pomalowanie 
skorodowanych balustrad 
balkonów, wykonane przez 
społecznych opiekunów 
zabytków z Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy w 
sierpniu 1987 r.
Od 1987 r. TPW próbowa
ło skłonić administratorów 
budynku do ratowania za
grożonego wystroju fasa
dy. Dyrekcja Okręgu 
Poczty i Telekomunikacji 
stwierdziła, że wobec „zni
komej przydatności obiek
tu dla potrzeb telekomuni
kacji oraz z uwagi na cał
kowite jego wykorzystanie 
przez wielu użytkowników 
spoza resortu łączności", 
zamierza zrzec się admi
nistrowania gmachem i 
przekazać go Centralne
mu Związkowi Rolniczych 
Spółdzielni Produkcyjnych. 
Związek zajmował wtedy 
tylko jedno piętro budynku 
i nie zamierzał inwesto
wać w kosztowny remont 
całego gmachu. W kwiet
niu 1988 r. zaniepokojeni 
społecznicy TPW skiero
wali do Rejonowego 
Urzędu Telekomunikacji 
pismo, w którym domagali 
się przeprowadzenia kilku 
najprostszych robót za
bezpieczających. Pracow
nicy Urzędu postarali się o 
pieniądze, znaleźli wyko
nawcę i wiosną 1989 r. je-

— okna

den z postulatów TPW do
czekał się realizacji: 
gzyms koronujący gma
chu pokryty został blachą. 
Zabieg ten powstrzymał 
fatalny wpływ opadów at
mosferycznych i uratował 
przed zniszczeniem osiem 
interesujących maszkaro
nów, rozmieszczonych 
pod wietrzejącym i mocno

dźwiedzkim, po czym 
wspólnie ustalono harmo
nogram najpilniejszych 
prac remontowych. TPW 
postulowało m.in. odbu
dowanie ostatniej kon
dygnacji gmachu (na 
podstawie zachowanego 
projektu) oraz zrekon
struowanie drzwi wejś
ciowych i stolarki czterech 
okien parteru. Remont fa
sady miał być prowadzony 
w taki sposób, by nie zlik
widować śladów poci
sków i odłamków z okresu 

larkę o nie kwestionowa
nych walorach estetycz
nych, lecz odbiegającą 
nieco wyglądem od stanu 
przedwojennego.
Dzięki staraniom prezesa 
spółki BIO-TECH-ROL 
Edmunda Sychowskiego i 
wicedyrektora Ryszarda 
Niedźwiedzkiego, parter 
Zielnej 37 wynajęty został 
w 1992 r. francuskiemu 
Urzędowi ds. Migracji 
Międzynarodowych. Je
den z warunków umowy 

1.2. Jedno z oszpeconych okien par
teru przed wymianą stolarki (1) i po 
wstawieniu nowej (2)

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

wyszczerbionym gzym
sem. Nie udało się nato
miast zabezpieczyć w 
analogiczny sposób ka
miennych płyt balkonów. 
Szansa na większe zmia
ny pojawiła się dopiero z 
chwilą przejęcia budynku 
przez nowego administra
tora — spółkę BIO-TECH- 
-ROL. Opiekunowie za
bytków z TPW nawiązali 
kontakt z wicedyrektorem 
ds. handlowo-organizacyj- 
nych, Ryszardem Nie- 

powstańczych walk o 
PAST-ę.
Nowi gospodarze budyn
ku postanowili rozpocząć 
działalność od uporząd
kowania parteru. TPW za
częło więc poszukiwać 
zdjęć, ukazujących dawną 
stolarkę parterowych o- 
kien. W 1990 r. dyspono
wano tylko jedną taką fo
tografią, pochodzącą z 
„Przeglądu Techniczne
go” (nr 1,1905 r.). Na zdję
ciu tym stolarka była dość 
słabo widoczna, toteż 
spółka BIO-TECH-ROL 
otrzymała jedynie orienta
cyjny jej szkic z zastrzeże
niem, że projekt musi uzy
skać akceptację konser
watora zabytków. W rezul
tacie zaprojektowano sto

przewidywał odtworzenie 
stolarki oraz drzwi wejś
ciowych. Lokatorzy parte
ru spełnili wszystkie wy
magania. Ramy okien wy
konano bardzo starannie, 
stosując dębowe drewno. 
Nowa stolarka i masywne, 
dębowe drzwi wstawione 
zostały w kwietniu 1993 r. 
Wymieniono wtedy także 
zrujnowane stopnie scho
dów przed wejściem. Trwa
jący od kilkudziesięciu lat 
proces dewastacji budyn
ku został wreszcie przer
wany.

Janusz Sujecki
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Krematorium 
w forcie
Gdy po wojnie francusko- 
-pruskiej (1870—1871) Niem
cy zaczęli wprowadzać w 
catym państwie nowy rodzaj 
twierdzy — twierdzę fortową, 
modernizacją objęto również 
Poznań. Wybudowano wów
czas na przedpolach mia
sta 18 fortów — 9 głównych 
(pięciokątnych) i 9 pośred
nich (trapezowych). Czter
naście spośród nich przetr
wało w stosunkowo dobrym 
stanie do dnia dzisiejszego; 
niektóre są nadal obiektami 
wojskowymi, w innych znaj
dują się magazyny zakładów 
cywilnych. Jednym z nich 
jest zaliczany do fortów po
średnich Fort I Ila-Prittwitz, 
zbudowany po 1887 r„ poło
żony na terenie obecnego 
cmentarza komunalnego na

tego fortu (fort to nie tylko ze
spół obiektów murowanych, 
ale również ziemnych). Na 
razie uporządkowano teren 
od strony wejścia, wyremon
towano koszary szyjowe (są 
tu. obecnie pomieszczenia 
administracyjne i higieni
czno-sanitarne), poternę głów
ną i koszary czołowe (tu zlo
kalizowano salkę pożegnań i 
urządzenia do kremacji).
Proces spopielania w piecu 
szwedzkiej firmy TABO jest 
prowadzony w taki sposób, 
aby żaden szkodliwy dla śro
dowiska czynnik nie przedo
stał się do atmosfery. W za
kresie ochrony środowiska 
jest więc wszystko w porząd
ku, nie można też mieć za
strzeżeń do ochrony zabyt
ków. Konsultantem prac był

Wejście do zakładu kremacji w daw
nych koszarach szyjowych

(fot. Aleksander Stokowski)

Miłostowie. Przez ostatnich 
kilkadziesiąt lat wykorzysty
wany byt przez Centralę 
Rybną jako magazyn solo
nych śledzi. Obiekty budow
lane fortu uległy wówczas 
częściowej dewastacji, prze
de wszystkim na skutek 
szkodliwego oddziaływania 
soli na mury i posadzki. Po 
likwidacji Centrali Rybnej Za
rząd Miasta Poznania prze
kazał fort Spółdzielni Pracy 
„Uniwersum" — poznań
skiemu potentatowi w zakre
sie usług pogrzebowych. Po 
dokonaniu pracochłonnego i 
kosztownego (8 mid zł łą
cznie z kosztami wyposaże
nia) remontu i niezbędnych 
adaptacjach spółdzielnia 
„Uniwersum” urządziła w 
pomieszczeniach fortu pier
wszy w Polsce zakład kre
macji, oddany do użytku w 
sierpniu 1993 r.
Możliwości finansowe nie 
pozwoliły niestety spółdzielni 
na kompleksowy remont ca-

mgr inż. Przemysław Wojcie
chowski, najlepszy chyba fa
chowiec od poznańskich for
tyfikacji. Jedynie kilka szcze
gółów może budzić zastrze
żenia, np. brak oryginalnego 
bruku w podwórzu, kraty for- 
tecznej czy — tak charakte
rystycznej dla fortu — war
stwy porośniętej trawą ziemi 
nad stropem. Najważniejsze, 
że cenny zabytek budow
nictwa militarnego z XIX w. 
uchroniono przed zniszcze
niem i że ma on użytkownika, 
który — jak stanowi stosow
ny przepis ustawy o ochronie 
dóbr kultury — dba o jego 
zachowanie.

Aleksander Stukowski

Warunki prenumeraty
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pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
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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 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 
9.00—14.00, 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
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Zagadka 
za milion!
Jaki tytuł ma obraz, którego 
fragment prezentujemy na 
zdjęciu?
Odpowiedzi wyłącznie na kart
kach pocztowych prosimy nadsy
łać do 5 maja br. pod adresem re
dakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11, I p., pok. 7). Prosi
my o wyraźne wpisanie na kartce 
swojego imienia, nazwiska i adre
su.
Wśród Czytelników, którzy na- 
deślą poprawne odpowiedzi, rozlo
sowane zostaną dwie nagrody 
ufundowane przez Fundację PRO 
AUXILIO Popularyzacji Ochro
ny i Inicjatyw Ratowania Zabyt
ków: NAGRODA I — 1 min zł, 
NAGRODA II — 500 tys. zł oraz 
nagroda pocieszenia w postaci 
sześciu tomów reprintów o dzie
jach i zabytkach Lwowa — dar 
Fundacji Kultury Polskiej.

Sztukaterie, rekonstrukcje, 
modelowanie, produkcja, montaż

Katowice, tel. 585-404

KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Zeszyt 3—4/1994 jest w całości poświęcony pamięci 
profesora Jana Zachwatowicza w 10 rocznicę Jego 
śmierci.
Osoby zainteresowane nabyciem tego zeszytu proszone są o 
składanie zamówień pod adresem PWN — Księgarnia, 
00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10.

Pokwitowanie dla poczty 
zł ............................................

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł ........................................

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł ................

słownie słownie słownie

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko
kod poczt.  
adres

WPŁACAJĄCY
 imię______________________________

nazwisko
kod poczt.

adres

WPŁACAJĄCY
imię______________________________
nazwisko
kod poczt.

adresna rachunek 
AMOS

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

1586-77578-136

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

zl
podpis przyjmującego

Zł ...........................
podpis przyjmującego

Zł............................
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Kościół w Pisarzowicach
(fot. Karol Guttmejer, 1982 r.)

przeprowadzono w latach 
1981 —1983, lecz finanse nie 
pozwoliły na odbudowę da
chu. Wojewódzki konserwa
tor zabytków w Kaliszu, mgr 
Lech Narębski skłania się 
do każdej propozycji, która 
może uratować ten obiekt. 
M.in. proponuje się utworze
nie fundacji zbierającej fun
dusze na remont kościoła 
przy poparciu władz kościel
nych różnych wyznań. 
Oczekujemy na listy od Czy
telników w tej sprawie.

Z kolei p. Jerzy Wolski z 
Warszawy dziękuje nam za 
„comiesięczną porcję wzru
szeń, a jednocześnie bezsil
ności" wobec „głupoty ludzi 
doprowadzających do ruiny 
różne zabytkowe obiekty".

Pani Halina Wantuła z 
Krakowa porusza sprawę 
poewangelickiego kościoła w 
Pisarzowicach koło Sycowa 
w woj. kaliskim, który „ni
szczeje z każdym rokiem" (o 
kościele pisaliśmy w 1982 r„ 
nr 8; pochodzi z 1902 r., pro
jektował go berliński archi
tekt Arnold Hartmann). Czy
telniczka proponuje odbudo
wę kościoła wspólnym wysił
kiem wiernych różnych wy
znań, aby stał się „symbolem 
jedności chrześcijan" jako 
„miejsce wypoczynku dla 
dzieci niepełnosprawnych 
lub opuszczonych" z wydzie
lonym miejscem modlitew
nym. Kościół wpisany został 
do rejestru zabytków w 
1982 r„ zabezpieczenie murów 

Bardzo porusza Czytelników 
lektura działu „Dobra utraco
ne", przede wszystkim Kata
logu strat, gdzie według p. A. 
P. z Bydgoszczy „w suchym 
opisie skradzionych dziel 
sztuki można odczytać całą 
tragedię polskiej kultury". „To 
dobrze, że radzicie, jak za
bezpieczać dzieła sztuki w 
kościołach — pisze p. Marek 
Wasiak z Lublina — ale z 
drugiej strony dajecie złodzie
jom materiał instruktażo
wy^...) Swoją drogą nie ro
zumiem sytuacji, w której oso
ba duchowna (biskup, pro
boszcz, wikary) zupełnie ne
guje swój podstawowy obo
wiązek wobec narodu.(...) 
Księża za kradzieże w obiek
tach im powierzonych po
winni odpowiadać na równi z 
włamywaczami!”

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00—052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. 
Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-506 
Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warsza- 
wa, nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna
(okładka s. IV) — 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) 
reklamy 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, reportaży
— ceny od 3 do 10 milionów zł (według uzgod
nienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace 
redakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek 
VAT.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH 

USŁUG!

I
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:

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:

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:

I
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Tak zwana trwała ruina gotycko-renesansowego zaniku z XVI w. w Ogrodzieńcu na Ju
rze Krakowsko-Wieluńskiej. Widoczne płyty dziedzińca i częściowo nadbudowane oraz 
zabezpieczone mury. Tak powinny wyglądać wszystkie zamkowe ruiny, m.in. w Inowło- 
dzu (zob. s. 11).



Archeologia 
żywa
1. Dawne rasy bydła hodowane dla celów 
doświadczalnych
2. Odtworzenie sceny ciałopalenia
3. Przy garncarskim piecu
4. Prządki przy pracy

archeologicznego PM A w Biskupinie)


