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Od redakcji
W tym numerze trochę miejsca poświę
camy jednej z piękniejszych zabytko
wych budowli w naszym kraju — pała
cowi w Kozłówce koło Lubartowa (s. 7 i 
42). Po pierwsze — mija 80 lat od roku 
1914, kiedy zakończona została general
na przebudowa pałacu w najokazalszą 
siedzibę arystokratyczną Królestwa Pol
skiego. Po drugie — 50 lat temu, w 1944 r. 
ustanowione tu zostało muzeum — pier
wsze na wyzwolonych spod okupacji te
renach, początkowo jako Państwowy Oś
rodek Muzealny, od 1954 r. — Centralna 
Składnica Muzealna MKiS, od 1977 r. — 
Muzeum Pałac, obecnie Muzeum Za
moyskich w Kozłówce. Eksponowane są 
w nim wyposażone przez Konstantego 
Zamoyskiego wnętrza (zob. okł. s. IV), 
znajduje się tam również zbiór rzeźb i 
obrazów z okresu (paradoks historii!) 
realizmu socjalistycznego — jest to je
dyne miejsce, gdzie zachowały się te 
obiekty (zob. nr 12, 1993).
Na marginesie muzeum w Kozłówce i 
spraw muzealnych w ogóle — jest coś 
wysoce niepokojącego w niektórych wy
powiedziach skazujących zbyt liczne — 
zdaniem enuncjatorów — polskie mu
zea na likwidację, aby w ten sposób za
oszczędzić pieniądze. Chodzi tu przede 
wszystkim o muzea np. poświęcone róż
nym kompozytorom czy literatom, 
branżowe, np. adwokatury, hutnictwa 
czy drogownictwa, wreszcie denerwują 
ich chłopskie zagrody z ubiegłego wieku 
zamienione na skanseny, a także dwory 
przypominające dawne wyposażenie i 
właścicieli. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby gwoli oszczędności zlikwidować całą 
kulturę, nie mówiąc już o zabytkach, 
tradycji i spotkaniach z nimi...
Od wielu lat jesteśmy świadkami proce
su zanikania charakteru naszych uzdro
wisk. Nie związana z tradycją, chaoty
czna, standardowa zabudowa, degrada
cja wartości przyrodniczych, masowy 
„przerób” kuracjuszy w gigantycznych 
sanatoriach — wszystko to doprowadza 
do stopniowej utraty walorów uzdrowi

skowych. Tak dzieje się w tzw. kuror
tach nad Zatoką Gdańską (s. 2), a także 
na południu kraju, w pięknie położonej, 
obchodzącej właśnie 200 lat istnienia 
Krynicy (okł. s. I i III). Jedną z narodzo
nych po ostatniej wojnie krynickich tra
dycji jest malarstwo Nikifora — malarza 
samouka, reprezentanta tzw. prymity
wizmu, żyjącego w latach około 
1895—1968 (s. 36). Aż nieprawdopodob
ne, że do tej pory Krynica nie zorgani
zowała — wbrew cytowanym wyżej opi
niom — galerii poświęconej jego twór
czości. Prace Nikifora rozproszone są 
obecnie po różnych muzeach i kolek
cjach, tymczasem żył i tworzył on właś
nie w Krynicy, a nawet w 1962 r. dano mu 
nazwisko — Krynicki!
W numerze otwieramy nowy dział pisma 
pt. WOKÓŁ TRADYCJI (s. 28). Tytułu 
nie trzeba tłumaczyć — „Spotkania z 
Zabytkami” zajmują się tradycją od wie
lu lat, tematy z nią związane wynikają z 
profilu naszego pisma, zresztą słowo 
„tradycje” znajduje się w nadtytule 
„Spotkań z Zabytkami”. Na dział ten 
zwracamy uwagę tych Czytelników, któ
rzy zechcieliby — w formie gawędy o za
nikających zawodach, obyczajach ro
dzinnych i innych tradycjach — pokazać 
je w naszym piśmie. Dział rozpoczyna
my od cyklu gawęd wokół tradycji stare
go warsztatu złotniczego.
Prezentujemy także artykuły o ostatnio 
dokonanych odkryciach: konserwator
skim w Łańcucie (s. 11) i archeologi
cznym w Puszczy Knyszyńskiej (s. 43). 
Jest oczywiście ZAGADKA ZA MILION 
(s. 47); nazwiska zwycięzców zagadki 
kwietniowej podamy w następnym nu
merze.
UWAGA: Książka Michała Kobusiewicza 500 ty
sięcy najtrudniejszych lat, wydana w ramach 
„Biblioteki Popularnonaukowej »Spotkań z Za
bytkami «”, jeszcze jest do nabycia. Pytajcie o nią 
w księgarniach, kioskach muzeów archeologi
cznych oraz w Wydawnictwach ODZ, 00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 7, tel. 
27-00-38 i w Zakładzie Kolportażu AMOS, 01-506 
Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52. Oba 
ostatnie punkty prowadzą także sprzedaż wysył
kową.
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Irena Wasilewska

Nadmorskie 
uzdrowiska

We wspomnieniach pobytu w Sopocie 
w 1858 r. talent Deotymy (Jadwigi 

Łuszczewskiej) pozwolił jej w kilku 
barwnych zdaniach pokazać istotę 

rozplanowania nadmorskich uzdrowisk, 
a także opisać kilka funkcji zespołów 

kuracyjnych: „(...) Pobyt w Sobotach od 10 
sierpnia do 2 września (...) Dziś owa 
śliczna wieś rozkłada się w kształcie 

krzyża, którego ramiona oparte są 
o wzgórza, a głowa patrzy w morze.

Wszystko składa się z trzech ulic, a raczej 
alei, obstawionych domkami. Główna 

ulica Morska miłą pochyłością od gór do 
wody się spuszcza; dwie boczne Północna 

i Południowa, biegnące wzdłuż morza, 
tworzą niby ramiona krzyża (...) 

U rozdroża, do którego zbiegają się ulice, 
są dwa gmachy: »Kursaal« dawny i nowy; 
znajdziesz tam rozliczne mieszkania, sale 

jadalne, balowe i wielkie ganki. Przed 
wejściem rozrasta się aż do morza ogród, 

którego drzewa jak ogromny zielony 
namiot ocieniają altanę dla muzyki 

i siedzenia dla gości, pół dnia tu 
spędzających przy pogadance i kawie. Ale 

najsilniej nęci przechadzka ciągnąca się za 
ogrodem, nazywana »stegiem«. Jest to 

pomost na palach rzucony w morze 
i ubrany ławkami. Tam podróżni 
najtłumniej się garną; są godziny, 

w których przecisnąć się nie można po 
nadwodnym ganku; bo też dziwo, ile to 

proste urządzenie nastręcza uroków (...) 
O zachodzie słońca w sali nad morzem 

zbudowanejp rzejezdni artyści wyprawiają 
koncert (...) Późno wieczorem, gdy pląs 

zaczyna nużyć, muzykanci, tancerze 
i widzowie, wszyscy wynoszą się do 

ogrodu, gdzie przy grzmieniu dętych 
narzędzi spożywają wieczerzę pod 

drzewami oblanymi łuną bengalskich 
ogni, które czarnoksięsko odbijają się 

w morzu (...)”

E
ncyklopedyczna definicja „uzdrowiska” 
informuje, że jest to miejscowość bogata 
w naturalne czynniki lecznicze (jak wody 
mineralne, borowiny, klimat itp.) stoso
wane do klimatoterapii, mająca zorganizowaną służ

bę zdrowia i odpowiednie urządzenia lecznicze (pi
jalnie wód, kąpieliska, inhalatoria). Władysław Kopa
liński wywodzi natomiast nazwę „kurort” (uzdrowi
sko) od łacińskiego „cura”, tj. troska, leczenie i nie
mieckiego „ort” oznaczającego miejsce, miejscowość. 
Kazimierz Saysse-Tobiczyk używa określenia „le
cznice biologiczne”.
Miejsce, miejscowość, która leczy! Takie w istocie by
ły jeszcze niedawno wszystkie nadmorskie miejsco
wości Pomorza Wschodniego. Początki powstawania 
uzdrowisk można wiązać z ponownym zainteresowa
niem wodami leczniczymi w XVIII w. Potem doszło 
przekonanie o leczniczych właściwościach kąpieli 
morskich i klimatu. Rozwój miejscowości kuracyj
nych Pomorza Wschodniego w okresie od 1800 do 
1939 r. charakteryzuje się pojawieniem wielu innych 
katalizatorów — ogólnych i indywidualnych dla po
szczególnych miejscowości. Czynniki ogólne, two
rzące tzw. tło historyczne, dotyczą całego regionu 
lub też mają szerszy kontekst. Do najważniejszych z 
nich można zaliczyć rozwój komunikacji publicznej 
(kolej, żegluga parowa, komunikacja miejska) oraz 
związaną z tym budowę i modernizację dróg. Urba
nizacja miast oraz zmiany stosunku do przyrody 
kreowały społeczną potrzebę kontaktu ze środowi
skiem naturalnym. Wiek XIX — to również okres 
niezwykłego zainteresowania sztuką ogrodów. 
Czynniki te sprzyjały „upublicznieniu” potrzeb le
czenia klimatycznego, turystyki, wypoczynku i w 
konsekwencji ich umasowieniu.
Lokalne czynniki sprawcze rozwoju miejscowości 
kuracyjnych były bardzo zróżnicowane. Ogólnie mo
żna je podzielić na dwie zasadnicze grupy: naturalne 
walory miejscowości oraz kulturowe (istniejące i two
rzone dla potrzeb nowej funkcji), pozwalające na wy
korzystanie walorów naturalnych. Czynniki natural
ne związane są oczywiście z położeniem miejscowoś
ci. Są to przede wszystkim: morze, plaże, ukształto
wanie terenu, roślinność oraz inne atrakcje przyrod
nicze, które składają się na walory klimatyczne i kraj
obrazowe miejscowości. Aby umożliwić korzystanie 
z nich większej liczbie kuracjuszy, letników czy tu
rystów, należało odpowiednio zagospodarować teren. 
Na stosunkowo niewielkim (zwłaszcza początkowo) 
obszarze, w bezpośrednim sąsiedztwie morza organi
zowano zespół składający się najczęściej z domu ku
racyjnego (zdrojowego), łazienek (często z drewnia
nymi pomostami do morza), mola i zieleni towarzy-
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1. Dom zdrojowy i deptak w Sopocie po 1837 r.

szącej — przede wszystkim w formie ogrodu kura
cyjnego czy koncertowego, alei spacerowych i pro
menady nadmorskiej.
Genezy takiego wręcz typowego rozwiązania można 
upatrywać m.in. w praktykowanej wówczas biernej 
formie wypoczynku oraz w braku indywidualnych 
środków lokomocji. Można też przyjąć, że pierwotnie 
cele lecznicze, kuracyjne przeważały nad wypoczyn
kowymi czy turystycznymi.
Na przykładzie Sopotu można prześledzić kolejne 
etapy wzbogacania programu użytkowania uzdrowi
ska. Sopot jest jedyną miejscowością, której funkcja 
uzdrowiska legła u podstaw jego rozwoju, stale do
minowała i trwa do dziś. Można przypuszczać, że to 
najstarsze uzdrowisko Pomorza Wschodniego było 
wzorem dla powstających później, adaptowanych do 
lokalnych warunków i możliwości. Interesujące jest, 
że kierunek rozwoju Sopotu od 1823 r. wytyczył le
karz wojsk napoleońskich Jan Jerzy Haffner, zaś do 
wyboru miejsca dla pierwszego zespołu kuracyjnego 
w Sopocie zaangażowano Saltzmanna, który został 
wcześniej ściągnięty z Berlina dla przekształcenia 
parku opackiego w Oliwie.

Podjęcie nowej funkcji stanowiło oczywiście źródło 
dodatkowych dochodów dla mieszkańców i najczęś
ciej przyczyniało się do szybkiego rozwoju miejsco
wości. Już z pobieżnego przeglądu nadmorskich 
miejscowości wynika, że nowej funkcji podejmowały 
się przede wszystkim osady i wsie rybackie sąsiadują
ce z rozległymi plażami. Następnym etapem rozwoju 
była wieś letniskowa, która przekształcała się w ką
pielisko, a modne kąpielisko stawało się uzdrowi
skiem (kurortem).

Awans wsi letniskowej bądź miasteczka następował 
wraz z powstaniem zespołu kuracyjnego z ogrodem i 
łazienkami. Oznacza to, że wzrost liczby letników i 
kuracjuszy powodował konieczność zorganizowania 
publicznie wykorzystywanej przestrzeni (w formie 
jakby kombinatu usług). W ten sposób następował 
dalszy etap rozwoju miejscowości. Charakteryzował 
się on przede wszystkim rozbudową urządzeń kąpie- 
lowo-leczniczych, zwiększeniem „bazy noclegowej” 
oraz powiększaniem terenów zieleni (ogród kuracyj
ny, parki nadmorskie, aleje, trasy spacerowe i szlaki 
turystyczne). Osiągnięcie rangi uzdrowiska (kurortu) 
poprzedzało również dążenie do przedłużenia sezo
nu, zainteresowanie także kuracjuszem czy turystą
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„krótkopobytowym” przez poszerzanie różnych ini
cjatyw służących zaspokajaniu potrzeb związanych 
nie tylko z leczeniem, ale również z wypoczynkiem i 
rozrywką.
W Sopocie zaczęło się od domów letnich (mody 
przybyłej z Włoch) i skromnych drewnianych łazie
nek. Następnie powstały: strzelnica, plac gier, pawi
lony parkowe, sale bilardowe, kasyno, tor saneczko
wy, skocznia narciarska, korty tenisowe, dom sztuki, 
itp.
Jak ważnym elementem uzdrowiska czy letniska była 
zieleń, świadczą przewodniki, w których podaje się 
szczegółowe informacje na ten temat, a w wypadku 
mniejszych miejscowości informowano nawet o do

stępności dla kuracjuszy okolicznych lasów prywat
nych. Na Półwyspie Helskim roślinność, zwłaszcza 
naturalna, była szczególnie pielęgnowana i chronio
na, bowiem stanowiła ona skuteczną broń w nie
ustannej walce mieszkańców z morzem, wiatrem i 
piaskiem, co można potraktować jako jeden z wyróż
ników miejscowości nadmorskich. Powszechność 
występowania zieleni jako elementu zespołów kura
cyjnych świadczy o sile zapotrzebowania społecznego 
oraz jej znaczeniu w leczeniu bioklimatycznym.
Jak już wspomniano, dla miejscowości, w których 
wykształcił się zespół kuracyjny, lokalne czynniki 
sprawcze rozwoju funkcji kuracyjnych były różne. 
Gdynia, ze względu na swoje położenie i bogate po-
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6
kłady borowiny, miała szansę stać się atrakcyjnym 
uzdrowiskiem. Rozwijające się od początku XX w. 
kąpielisko zniweczyły względy polityczne, wymusza
jące podjęcie w 1922 r. decyzji budowy portu w 
Gdyni (co znamienne — również ze względu na te 
same walory położenia). Za życia jednego pokolenia 
powstał tu zespół kuracyjny (1904 r.), który został 
zlikwidowany w trakcie budowy portu i miasta 
(1930—1934 r.). Czy dla Gdyni i Zatoki Gdańskiej 
był to sukces, czy może stracona szansa? Funkcję 
uzdrowiskowo-letniskową rozproszono na pasie 
wybrzeża, ciągnącym się od Gdyni do Sopotu. Dzięki 
temu Orłowo Morskie (przyłączone do Gdyni w 
1935 r.) zyskało możliwość szybkiego rozwoju z nie

7

wielkiej osady w licznie uczęszczane kąpielisko. 
Każda z dzisiejszych nadmorskich dzielnic Gdańska, 
oprócz oczywistych zależności od sąsiedztwa z tak 
znaczącym miastem, ma własny wątek rozwojowy. 
Los Jelitkowa związany był ściśle z dziejami Oliwy. 
Brzeźno miało swój okazały dom letni generała wojsk 
napoleońskich i gubernatora Gdańska Jana Rappa (z 
1808 r.) i fort (z 1850 r.). Rozwój kąpieliska na We
sterplatte związany był w znacznej mierze z demilita- 
ryzacją Gdańska po 1919 r. Na niewielkim, prawie 
izolowanym terytorium funkcjonował niepokojący 
alians funkcji letniskowej (niemieckie kąpielisko) i 
militarnej (polska Wojskowa Składnica Tranzytowa). 
W sąsiadujących z Westerplatte Stogach zespół ku
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racyjny powstał na styku nadmorskich wydm i uro
dzajnych łąk (stanowiących dawniej bazę paszową 
dla Gdańska). Część nadmorska Stogów ma swoją 
wcześniejszą historię, związaną z domem, panopti
kum przyrodniczym i plantacjami „inspektora da- 
morskich plantacyow” Duńczyka z pochodzenia, Se- 
ren Bjerna, któremu przypisuje się zasługi w zalesia
niu i utrwalaniu nadmorskich wydm należących do 
Gdańska na przełomie XVIII i XIX w.
Krynica Morska (do 1945 r. nazywana Łysicą lub 
Łysą Górą) powstała wielkim wysiłkiem i kosztem 
elblążan i dla nich (1840—1870 r.). Dla leżącej nad 
otwartym morzem Łeby największym kapitałem było 
jej położenie nad rzeką, na przesmyku między jezio
rami i w pobliżu ruchomych wydm, co stwarzało wy
jątkowe warunki kuracyjne i turystyczne. Miejsco
wości Mierzei Helskiej przyjmowały funkcje letni- 
skowo-turystyczne od końca XIX w. jako uzupełnie
nie niestabilnych (zmiennych jako źródło utrzymania 
i zarobku) dawniejszych funkcji handlowych, rybo
łówczych czy militarnych. Dla rozwoju nowej funkcji 
ważne było zarówno atrakcyjne położenie „nad ma
łym i dużym morzem”, jak i związane z tym orygi
nalne walory kulturowe. Dla tych miejscowości oraz 
dla Krynicy Morskiej bardzo istotnym czynnikiem 
stał się rozwój żeglugi pasażerskiej i jachtingu.
Już z pobieżnej oceny stanu zachowania zespołów 
kuracyjnych można wnioskować o katastrofalnie nie
korzystnych powojennych zmianach. Wiemy, że 
dawne kuracyjne miejscowości Zatoki Gdańskiej nie 
spełniają już nawet podstawowych wymogów sani
tarnych i zdrowotnych, przede wszystkim z powodu 
znacznego wzrostu liczby ludności i przeinwestowa- 
nia terenu. Zmieniły się też formy wypoczynku, wy
dłużyły trasy turystyczne. Większość architektoni
cznych elementów zespołów kuracyjnych już nie 
istnieje. Dlatego zapomnieniu ulegają takie terminy, 
jak dom kuracyjny czy zdrojowy, łazienki, zakład ką
pielowy, ogród kuracyjny, kąpielisko, kurort itp. 
Dziś zakres pojęciowy tych wyrażeń uświadamiany 
jest mgliście lub też odbierany inaczej niż w pierwot
nym znaczeniu. Zmniejszają się lub zanikają natural
ne walory miejscowości nadmorskich, nawet tak ele
mentarne, jak czyste morskie powietrze, wody zdatne 
do kąpieli morskich, czyste plaże. Wartości kulturo
we, jak m.in. zespoły kuracyjne, uległy natomiast 
zniszczeniu, atrofii funkcji, a w najlepszym wypadku 
degradującym przekształceniom. Jednocześnie tere
ny dawnych zespołów kuracyjnych są coraz atrakcyj
niejsze dla potencjalnych inwestorów, przede 
wszystkim ze względu na położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie morza oraz istniejącej jeszcze zieleni 
dawnych ogrodów i parków. Można więc spodziewać 
się fali ponownego zainteresowania ich zagospoda

rowaniem i użytkowaniem ze strony zmasowanej tu
rystyki.
Obecnie tereny przymorskie użytkuje się na dwa 
sposoby: dotychczasowy, czyli maksymalna eksploa
tacja miejscowości z tradycjami letniskowymi, oraz (z 
ostatnich lat) degradująca środowisko i krajobraz za
budowa indywidualnymi domami letniskowymi. 
Ogólnie odnosi się wrażenie zawłaszczania przepię
knych nowych terenów przez chaos budowlany i 
substandard bez troski choćby o minimum infra
struktury niezbędnej do funkcjonowania letniska czy 
kąpieliska, tak jakby całkowicie odrzucono tradycje 
urbanistyki i rozwoju.
Po wnikliwej analizie przekazów historycznych oraz 
stanu istniejącego zapewne możliwe będzie znalezie
nie odpowiedzi na istotne pytanie: czy zespoły kura
cyjne zostały zapomniane czy odrzucone, czy też są 
obecnie niepotrzebne? A może są tylko'nie znane? 
Od odpowiedzi na to pytanie zależeć powinna dalsza 
polityka służb miejskich i konserwatorskich w sto
sunku do dawnych zespołów kuracyjnych. Należy 
dodać, że w województwie gdańskim przez wpis do 
rejestru zabytków prawną ochroną objęte zostały: w 
Gdyni — zespół urbanistyczny Kamiennej Góry, 
dom zdrojowy w Redłowie, zespół ruralistyczno-ku- 
racyjny Orłowa oraz w Sopocie — zespół urbanisty
czny, park północny i południowy, molo, skwer ku
racyjny i Grand Hotel.

Irena Wasilewska

Spotkanie z książką

Gdynia
Odpowiedź na zawarte w artykule wyżej pytanie — czy 
dla Gdyni i Zatoki Gdańskiej budowa w 1922 r. portu by
ła sukcesem, czy straconą szansą — ułatwi nam książ
ka Gdynia, miasto dwudziestolecia międzywojennego, 
urbanistyka i architektura (Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 1993, 428 ss., 195 il.). Jej autorka — Maria Sołty
sik, architekt, pracownik naukowy Politechniki Gdań
skiej — posłużyła się dotychczas nie publikowanym ma
teriałem faktograficznym, który pozwolił na komplekso
we ujęcie rozwoju przestrzennego Gdyni w dwudziesto
leciu międzywojennym. Uwzględnia również okres po
przedzający powstanie miasta, sięgając do źródeł tra
dycji osadniczej. Książka ukazuje więc Gdynię od cza
sów przed lokacją do wybuchu drugiej wojny światowej. 
W tych ramach czasowych opracowanie jest jedno
cześnie syntezą gdyńskiej problematyki ogólnohistory- 
cznej, urbanistycznej i architektonicznej.
Architekturę Gdyni z okresu dwudziestolecia międzywo
jennego poznajemy na tle kierunków i tendencji stylo
wych występujących w architekturze polskiej i europej
skiej pierwszej połowy XX w. Według autorki nowa archi
tektura Gdyni powinna nawiązywać do tych elementów 
tradycji, które są godne kontynuacji.
Książka, oprócz materiału tekstowego, zawiera bogaty 
materiał ilustracyjny, szkoda tylko, że chociaż część 
zdjęć nie została opracowana w formie kolorowej. (R)
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H
istoria Kozłówki rozpoczyna się w 1735 r., 
kiedy Tekla Pepłowska poślubiając Mi
chała Bielińskiego, starostę sztumskie
go, a potem wojewodę chełmińskiego, 
wniosła mu w posagu oprócz Kozłówki miasteczko 

Kamionkę i wsie: Siedliska, Skrobów, Ciemno, Dą
brówka, Stoczek, Spiczyn, Nasutów, Dys, Rudka i 
Nowy Stawek. Michał Bieliński zaraz po ślubie mu- 
siał rozpocząć budowę pałacu kozłowieckiego, który 
w 1742 r. już istniał. Była to typowa barokowa sie
dziba skomponowana symetrycznie wzdłuż osi w 
myśl wywodzącej się z Francji zasady „entre cour et 
jardin” (między dziedzińcem a ogrodem). Składała 
się z pałacu właściwego, prostopadle doń ustawionej 
oficyny kuchennej, ujmującej od południa rozciąga
jący się przed pałacem „cour d’honneur” (dziedzi
niec honorowy), dwóch kordegard oraz budynków 
stajni i wozowni flankujących „avant cour” (dziedzi
niec przedni). Była z pewnością przewidziana druga 
oficyna prostopadła do pałacu, mająca być odpo
wiednikiem wspomnianej wyżej oficyny kuchennej, 
zbudowano ją jednak znacznie później. Za pałacem 
rozciągał się regularnie skomponowany ogród fran
cuski.

Tadeusz Stefan Jaroszewski

Pałac 
w Kozłówce

Pałac w Kozłówce koło Lubartowa, mimo 
że powstał przed połową XVIII w., dzięki 
zachowanemu do dziś wystrojowi należy 
do schyłku XIX i początku XX w. Jest to 

jedna z najciekawszych siedzib 
magnackich w Polsce ukształtowanych 

całkowicie na nowo na przełomie dwóch 
stuleci. 

W obecnym stanie badań nie wiadomo, kto zaprojek
tował siedzibę Bielińskich w Kozłówce; dotychcza
sowi badacze tego obiektu wysuwają przypuszczenie, 
że mógł to być włoski architekt Józef Fontana. Archi
tektura pałacu kozłowieckiego, skromna i nie narzu
cająca się, była swoistym połączeniem późnobaroko- 
wej struktury i rokokowego wystroju. Apartamenty 
reprezentacyjne znajdowały się na pierwszym pię
trze, układ pomieszczeń tej kondygnacji był dwu- 
traktowy, a więc typowy dla tego czasu. Pośrodku 
traktu ogrodowego znajdowała się wielka sala recep
cyjna. Nietypowy był natomiast układ pomieszczeń 
parteru: klatka schodowa nie znajdowała się pośrod
ku, jak w większości późnobarokowych siedzib pol
skich, lecz odsunięto ją na bok, ponadto oba trakty 
pomieszczeń przedzielono korytarzem ułatwiającym 
komunikację i czyniącym tę kondygnację wygodną 
do mieszkania. W obecnym stanie badań nie wiemy, 
jak wyglądała dekoracja wnętrz pałacu kozłowieckie
go-
Kozłówkę odziedziczył starszy syn Michała Bieliń
skiego, Franciszek, który sprzedał ją w 1799 r. ordy
natowi Aleksandrowi Zamoyskiemu. Po niespodzie
wanej śmierci tego ostatniego w 1800 r. Kozłówka 
przeszła na własność jego siostry, ks. Anny z Zamoy
skich Sapieżyny, z tym że wdowie po Aleksandrze, 
Marii z Granowskich, przysługiwało na dobrach ko- 
złowieckich dożywocie. W 1836 r. odkupił Kozłówkę 
od Anny Sapieżyny hr. Jan Zamoyski, lecz mógł 
wejść w jej posiadanie dopiero dziesięć lat później, tj. 
w 1846 r., kiedy umarła Maria Zamoyska, z następ
nego małżeństwa ks. Kazimierzowa Lubomirska. 
Hrabia Jan Zamoyski był trzecim z kolei synem or-
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1. Pałac w Kozłówce w 1915 r. na rysunku Stanisława Zamoyskiego
2. Plan zespołu pałacowo-parkowego: 1 — pałac (1735—1742), 2 — kaplica 
(1904—1909), 3 — budynek teatru (po 1908 r.), 4 — oficyna kuchenna (trzecia 
ćwierć XVIII w.), 5 — oficyna (przełom XIX i XX w.), 6 — kordegardy (XVIII w.), 7 
— stajnia i wozownia (XVIII w.), 8 — brama wjazdowa (przełom XIX i XX w.), 9 — 
fontanna, 10 — pomnik na grobie żołnierzy napoleońskich (1930 r.) (wg Katalo
gu zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 11, Warszawa 1976)

3. Widok pałacu od strony dziedzińca
4. 5. Elewacja pałacu od strony parku przed usunięciem tarasu (4) i obecnie 
(5)
6. Fragment elewacji od strony parku
7. Fontanna z rzeźbionymi puttami

dynata Stanisława Zamoyskiego i Zofii z Czartory- 2 
skich. W Kozłówce nigdy dłużej nie mieszkał, a w 
1870 r. przekazał dobra wraz z pałacem swemu star
szemu synowi, hr. Konstantemu Stanisławowi Lud
wikowi. W dziejach tej siedziby rozpoczął się nowy 
rozdział, który interesuje nas najwięcej. Konstanty 
Zamoyski uczynił bowiem z Kozłówki główną swoją 
rezydencję i przystąpił do jej przekształcania. 
Gruntowna przebudowa pałacu rozpoczęła się za
pewne w ostatnim dziesięcioleciu XIX w., roboty 
budowlane trwały do 1914 r. W wyniku tej przebu
dowy stosunkowo skromny pałac kozłowiecki stał się 
jedną z najokazalszych siedzib na terytorium Króle
stwa Polskiego. Do korpusu głównego pałacu dodano 
od frontu portyk kolumnowy wsparty na arkadach, a 
od ogrodu okazały taras ze schodami do parku, po 
bokach ujęto go natomiast wysokimi wieżami. Zbu
dowano oficynę północną na wzór istniejącej już po
łudniowej oficyny kuchennej, podwyższono o piętro 
kordegardy i wzniesiono nową bramę wjazdową. W 
1904 r. rozpoczęto budowę kaplicy przy północnym 
boku pałacu według projektu Jana Heuricha młod
szego, będącej trawestacją kaplicy w pałacu wersal-

(zdjęcia: 3 — Jerzy Langda, 4 — Stefan Deptuszewski)
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skim, wreszcie po 1908 r. przystąpiono do budowy 
pawilonu, zwanego teatralnią przy południowym bo
ku korpusu głównego. Nową dekorację otrzymały 
wnętrza, do których plafony w stylu regencji i rokoka 
projektował wspomniany już Jan Heurich młodszy. 
Pałac przystosowano jednocześnie do wymogów 
współczesnego życia. W wieżach umieszczono potęż
ne zbiorniki na wodę, na parterze i na pierwszym 
piętrze zainstalowano łazienki. Powstała nowa okaza
ła siedziba, odznaczająca się urozmaiconą bryłą i 
sylwetą, odwołująca się pod względem formy do
XVIII w. i przypominająca tym samym czasy naj
większego triumfu oligarchii magnackiej w Polsce. 
Wnętrza pałacu zapełniły się znakomitymi kopiami 
starych mebli i obrazów, wśród których dominowały 
portrety rodzinne oraz wizerunki rozmaitych zna
komitości związanych z rodem Zamoyskich. Zbiór 
ten doskonale odzwierciedla dumę rodową Konstan
tego Zamoyskiego, jest zarazem widomym odbiciem 
jego mentalności artystycznej, tak typowej dla
XIX w. Nie mógł mieć oryginałów upragnionych 
dzieł sztuki, zamawiał zatem ich doskonałe kopie, 
m.in. u Józefa Buchbindera, które cenił na równi z 
oryginałami. Wśród powodzi kopii ginęły obrazy au
tentyczne. Zarówno kopie, jak i autentyki oprawione 
były we wspaniałe ramy, przeważnie rokokowe; 
obrazy wypełniały szczelnie ściany pomieszczeń par
teru i pierwszego piętra. Konstanty Zamoyski za
mawiał również wizerunki swoich przodków u współ
czesnych sobie malarzy, którzy sporządzali je „w sty
lu epoki” na podstawie rozmaitych przekazów ikono
graficznych. Szczególnym kultem cieszyła się w Ko
złówce postać Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej, 
babki Konstantego, zwanej „matką rodu Zamoy
skich”. W pałacu znajdowało się wiele jej wizerun
ków, a w kaplicy ustawiono wierną kopię jej nagrob
ka z kościoła Santa Croce we Florencji, będącego 
dziełem rzeźbiarza włoskiego Lorenza Bartoliniego.
Jakie były motywy gruntownej przebudowy pałacu 
kozłowieckiego? Odpowiedź nie jest łatwa. Moty
wem podstawowym wydaje się wielka duma rodowa 
Konstantego Zamoyskiego, chcącego dorównać swą 
nową rezydencją kuzynom z Klemensowa. Dlatego 
też zrozumiała staje się jego chęć posiadania jak naj
większej liczby portretów rodzinnych, poczynając od 
portretu protoplasty rodu, Tomasza z Łaźnina. Dru
gi motyw, również bardzo istotny, wiąże się z długo
letnimi staraniami Konstantego o utworzenie ordy
nacji kozłowieckiej, uwieńczonymi w 1903 r. powo
dzeniem. Wspaniale przebudowany pałac stał się za
tem siedzibą pierwszego ordynata i z tego właśnie 
powodu starano się podnieść jego reprezentacyjność. 
Przestrzeń reprezentacyjna, jaką pałac uzyskał po 
przebudowie, prezentowała się okazale. Sień i klatka 
schodowa, Salon Czerwony ciągnący się przez dwie 
kondygnacje, Salon Biały i Jadalnia, taras pod porty
kiem i taras w elewacji ogrodowej z dwoma biegami 
schodów wiodących do parku — to główne elementy 
tej przestrzeni.
Hrabia Konstanty Zamoyski (zm. w 1923 r.) był 

bezdzietny. Ordynacja kozłowiecka, zgodnie ze sta
tutem, przeszła na jego brata stryjecznego, hr. Ada
ma Zamoyskiego, który zmarł w 1940 r.; ostatnim 
ordynatem był Aleksander Zamoyski, syn Adama. 
Pierwsza i druga wojna światowa szczęśliwie oszczę
dziły Kozłówkę, do dziś przetrwała duża część wypo
sażenia pałacu. Tylko najcenniejsze obiekty wywiozła 
do Warszawy w czerwcu 1944 r. Jadwiga z Brzozow
skich Aleksandrowa Zamoyska w obawie przed zbli
żającym się frontem; przepadły one w czasie Powsta
nia Warszawskiego. Wkrótce po wyzwoleniu pałac 
kozłowiecki przejął, zabezpieczył i częściowo zinwen
taryzował wysłannik Resortu Kultury i Sztuki 
KRN. W listopadzie 1944 r. utworzono w nim 
muzeum, które zyskało miano narodowego. Było to 
pierwsze muzeum otwarte na ziemiach wyzwolonych 
spod okupacji niemieckiej. Działało ono do połowy 
lat pięćdziesiątych pod nazwą Państwowego Ośrodka 
Muzealnego. Po jego likwidacji utworzono w Koz
łówce Centralną Składnicę Muzealną Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, a pałac zamknięto dla zwiedzają
cych. Stan ten trwał dwadzieścia lat. W okresie po
wojennym nieremontowane zabudowania pałacowe 
ulegały powolnej, lecz stałej dewastacji, a ocalałe w 
Kozłówce zbiory rozpraszały się, przekazywane do 
innych muzeów i do dekoracji reprezentacyjnych 
gmachów. W latach 1956—1959 rozebrano taras i 
zewnętrzne schody w elewacji ogrodowej pałacu, 
przez co znacznie zubożono jego wygląd. Ta fatalna 
wobec Kozłówki polityka wynikała po trosze z pa
nującego powszechnie przekonania o bezwartościo- 
wości architektury schyłku XIX w., nie ceniono rów
nież kopii wypełniających pałacowe wnętrza. Kiedy 
minęło uprzedzenie do sztuki tego czasu i rozwinęły 
się badania nad tą zaniedbaną dotąd epoką, znalezio
no metody odczytania wartości tkwiących w rezy
dencji kozłowieckiej i uznano ją z czasem za jeden z 
najwartościowszych obiektów tego rodzaju w skali 
europejskiej.
W 1976 r. urządzono pałac ocalałymi meblami i 
obrazami, a w rok później otwarto go na nowo dla 
publiczności. Rozproszone po całym kraju wyposa
żenie pałacu zaczęło wracać na swoje dawne miejsce. 
W chwili obecnej dawna rezydencja magnacka, funk
cjonująca teraz pod nazwą „Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce”, stanowi jedną z największych atrakcji tu
rystycznych Lubelszczyzny. Możemy tu zobaczyć 
nie tylko pałac z odtworzonymi starannie wnętrzami, 
lecz również stałą ekspozycję sztuki okresu 
1949—1956 (zwanego potocznie socrealizmem), po
chodzącej z zasobów istniejącej niegdyś w Kozłówce 
składnicy muzealnej. Poza tym w Kozłówce lądują 
pomniki bohaterów minionej epoki, których nikt te
raz nie lubi, tu ukształtował się ośrodek badawczy 
nad sztuką socrealizmu. Kto z Czytelników dotąd nie 
był w Kozłówce, niech koniecznie ją odwiedzi!

Tadeusz S. Jaroszewski
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Barbara Trojnar

Nieoczekiwane 
odkrycie

Jedno z ciekawszych wnętrz łańcuckiego 
zamku — Galeria Rzeźb, usytuowana 

w jego południowym, węższym od 
pozostałych skrzydle, powstała w latach 

dziewięćdziesiątych XVIII w. z inicjatywy 
księżnej marszałkowej Izabeli 

Lubomirskiej. Wówczas to owo wnętrze 
pokryto iluzjonistycznym malowidłem 

w duchu romantycznym. 

ścianach bocznych malowidło
I imituje mury z kamienia ciosa-

I nego monumentalnej budowli
popadającej jakby w ruinę. Na 

suficie namalowano na tle błękitnego nieba treliaż 
(drewniana krata) z rozpiętą na nim winoroślą ze 
zwisającymi pnączami. W dolnej partii ściany wid
nieją pojedyncze malwy. W kolorystyce całego wnę
trza dominuje ciemnożółtawe tło muru oraz barwy 
roślinności: zielona, niebieska, brązowa i przytłu
miona czerwień. Sugestywności temu miejscu przy- 
daje odzwierciedlenie intensywności efektów świet
lnych na miarę strefy śródziemnomorskiej. Budowla 
w stanie ruiny ukazana jest w pełni słonecznego bla
sku, na jej bocznych ścianach wyraźnie zaznaczone są 
padające tu cienie namalowanego na suficie treliażu. 
Główna ściana galerii, przeciwległa do okien, uroz
maicona jest trzema symetrycznie rozmieszczonymi 
dużymi, sięgającymi po sufit ślepymi wnękami arka
dowymi. Ich profilowane łuki zdają się wspierać na 
dodanych tu drewnianych gzymsach i podmalowane 
łączą się z malarskim wystrojem całego wnętrza. 
Środkowa wnęka wypełniona jest malowidłem pejza
żowym, w znacznej części przemalowanym. Jedną 
wnękę boczną wypełniają lustrzane drzwi prowadzą
ce do sąsiadującego z galerią teatru, druga wnęka jest 
identyczna, ale drzwi są tu ślepe. Wmontowane lus
tra powiększają optycznie galeryjne wnętrze i dostar
czają dodatkowych efektów odbicia stojących tu 
marmurowych rzeźb.
Stare fotografie tego wnętrza, zwłaszcza zdjęcie 
opublikowane w lutowym numerze „Wsi Ilustrowa
nej” z 1911 r. pokazują we wnęce bocznej niewielki 
fragment pokrywającego ją malowidła. Także odna
leziony przed kilku laty projekt łańcuckiej galerii, 
przechowywany od 1928 r. w Muzeum Rosyjskim w 
Petersburgu (nie publikowany w polskiej literaturze) 
przewidywał wypełnienie wszystkich trzech wnęk 
malowidłami. Poprzez arkady, których łuki wspierają 
się na kolumnach oplecionych dekoracyjnie gałązka
mi roślinnymi, otwierają się widoki na fragmenty 
monumentalnej architektury rzymskiej, ukazanej w 
głębokiej perspektywie. Widoki w bocznych arka
dach ukazane w wyraźnym półcieniu sugerują padają
ce na wprost wnęki środkowej promienie słoneczne. 
Umieszczona na projekcie sygnatura i napisy wska
zują na wykonanie go w 1792 r. przez francuskiego 
architekta i rysownika Jeana-Francoisa Thomasa 
(1759—1813), zwanego de Thomon, dla zamku księ
żnej marszałkowej Izabeli Lubomirskiej w Łańcucie. 
Ten nie zrealizowany projekt jest bliski wykonanej w 
galerii w latach dziewięćdziesiątych polichromii. 
Zawiera on jednak więcej śmiałych rozwiązań pre- 
romantycznych. Należy przypuszczać, że poprzedził
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on w czasie wersję zrealizowaną, wykazującą w sto
sunku do niego uproszczenie motywów i podporząd
kowanie architektonicznemu podziałowi wnętrza. 
Projekt ten, wykonany z wirtuozerią piórkiem i ak
warelą, stanowi pierwszorzędny przykład twórczości 
Jeana-Francoisa Thomasa jako rysownika, prero- 
mantycznego pejzażysty. Tematycznie należy on do 
nurtu w malarstwie europejskim, jaki rozwijał się już 
od połowy XVIII w., kiedy po odkryciach Herkula
num i Pompei rozpowszechniały się widoki ruin an
tycznych budowli, przedstawianych zwykle na tle 
pejzaży, przywołujące dawną świetność państw sta
rożytnych.
Analiza fotografii łańcuckiej galerii opublikowanej 
we „Wsi Ilustrowanej” oraz powyższego projektu 
skłoniły mnie, aby sprawdzić, czy na ścianach zamy
kających arkadowe wnęki zachował się jakiś ślad po 
istniejących tu niegdyś malowidłach. Demontaż lu
strzanych drzwi w obu arkadach zakończył się sukce
sem. Zaskoczenie było ogromne, kiedy okazało się, że 
zasłaniały one istniejące tu od dwóch wieków malo
widła! Jedno z nich we wnęce ze ślepymi drzwiami 
zachowało się w całości (4,7 x 2,3 m). Czas przesło
nięcia malowideł przybliża napis na stolarce: „20 
czerwca 1911 r. ”, w zamku trwała wówczas przebu
dowa teatru prowadzona przez wiedeńską firmę 
Fellnera i Helmera. W tej części ściany, która jest 
wspólna z galerią, w arkadzie z malowidłem przepru- 
to otwór drzwiowy, zaś całą wnękę wypełniono sto
larką z lustrami; dla zachowania symetrii podobnie 
rozwiązano drugą boczną wnękę.
Odkryte malowidła różnią się tematycznie od tych, 
które zaproponował J.F. Thomas w projekcie. To za
chowane w całości przedstawia widok na Forum 
Romanum, na istniejącą tu do dziś malowniczą ruinę 
antycznej budowli — Świątyni Zgody. Jej porośniętą 
roślinnością monumentalną architekturę w porządku 
jońskim stanowi kilka kolumn z belkowaniem i nie
wielkim fragmentem gzymsu w narożu, obok którego 
spoczywają surowe bloki kamienne. Na placu nie 
opodal świątyni namalowana jest brama, której deko
rację stanowią kolumny w porządku kompozytowym 
(łuk Septymiusza Sewera). Ten architektoniczny wi
dok wypełnia dalsza panorama miasta. Tło błękitne z 
jasnymi chmurami pokrywa wysokie pole łuku arka
dy, w kolorystyce całości przeważają odcienie zieleni, 
brązu, ugru. Gra światła najwyraźniej widoczna jest 
w partii kolumn ruiny. Wyrafinowanej dekoracyj
ności przydają wyeksponowane na pierwszy plan ga
łązki winorośli. Zdobią one narożnik malowidła, opa
dają na namalowany cokół w dolnej partii ściany, ni
czym wieńce oplatają gruby pień wysokiego drzewa. 
Ich poczerwienione, dojrzałe liście są żywym akcen
tem kolorystycznym. Widoczne także u góry, tuż pod 

lukiem arkady, stanowią naturalną kontynuację ta
kich samych pnączy zwisających z treliażu namalo
wanego na suficie.
Ten architektoniczny widok wydawał się fragmen
tem większej kompozycji. Potwierdzenia nie trzeba 
było daleko szukać, bo oto w saloniku sąsiadującego z 
galerią Apartamentu Chińskiego wiszą od czasów 
księżnej marszałkowej dwa sztychy malowane akwa
relą (ze sztafażem), zawierające takie same pejzaże, 
jakie umieszczono za jej życia we wnękach galerii, 
sygnowane: „Volpato et du Cros”, z tytułami: „Vue 
die Temple la Concorde a Roma”, „Vue de 1’inte- 
rieur des Thermes de Caracalla a Rome”. Posłużyły 
one za wzór do wykonanych w galerii malowideł. 
Sztychy te oprócz dwóch jeszcze innych wymienia 
inwentarz zamkowy z 1805 r. w opisie Apartamentu 
Chińskiego. Należą one do serii widoków sławnych 
zabytków antycznego Rzymu, jaką wydali w Rzymie 
szwajcarski rysownik i akwarelista Louis Ducros 
(1748—1810) oraz włoski rytownik Giovanni Volpa
to (1733—1803).
Dodanie gałązek winorośli w malowidłach ściennych 
przez twórcę projektu galerii miało na celu powiąza
nie ich z całością wystroju i podniesienie ich walo
rów dekoracyjnych. Być może to sama księżna za
proponowała umieszczenie tych właśnie określonych 
widoków rzymskich. Jak bowiem dowodzą zachowa
ne projekty jej rezydencji (Sz.B. Zuga, P. Aignera), 
miała ona ostateczne zdanie przy ich akceptacji. 
Zamieszczała na nich nie tylko swój podpis, ale i kry
tyczne uwagi. Być może więc przedstawiony powyżej 
projekt galerii uważany za wstępny nie został przez 
księżnę w pełni zaakceptowany.
W tym niespodziewanym odkryciu malowideł w łań
cuckiej galerii zdumiewający jest ich stan zachowania 
wynikający z faktu przesłonięcia ich przez ponad 
osiemdziesiąt lat. Zachowały one niezwykłą żywość i 
wyrazistość barw uwydatniających plastyczny mode- 
lunek. Przybliżają oryginalną kolorystykę wielokrot
nie odnawianej całej dekoracji ściennej galerii. Doty
czy to zwłaszcza gałązek winorośli ukazanych na 
pierwszym planie, wskazujących na mistrzowską rę
kę nieznanego wykonawcy. Zanieczyszczenie malo
wideł, spękania zaprawy występujące na całej ich 
powierzchni oraz fragmentaryczne łuszczenie się 
warstwy malarskiej wymagają natomiast zabiegów 
konserwatorskich.
Odkrycie to daje pełniejszy obraz dawnego wyglądu 
romantycznego w nastroju wnętrza galerii, do które
go brak analogii. Należy dodać, że pokrywająca go 
malownicza i bogata dekoracja iluzjonistyczna miała 
swoje naturalne uzupełnienie w szeroko roztaczają
cym się z jego okien widoku na wspaniały park kraj
obrazowy, który ją jeszcze pełniej urzeczywistniał.

Barbara Trojnar
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Zbigniew Dunin-Wilczyński

Rysunki 
spod 

Monte Cassino

Od czasu pamiętnej bitwy o Monte 
Cassino minęło pół wieku. Niewielu 

pamięta boje o „593”, „ Widmo” czy „San 
Angelo”. Białe płyty trawertynu 

cassińskiego cmentarza pokryła patyna 
czasu, jak dawniej wznosi się nad nim 

bryła klasztoru.

W
eterani bitwy, którzy każdego 
roku przyjeżdżają w maju do 
Monte Cassino, jak zwykle 
rozpamiętywać będą każdy 
kamień, który był dla nich 

schronieniem, każdy zdobyty bunkier, będą też 
wspominać każdego poległego kolegę. Wielu z 
nich utrwaliło „swoją” bitwę na płótnie i papie
rze. W ten sposób powstała panorama bitwy, 
często szorstka, nie wygładzona, lecz rzeczywi
sta, pokazująca trud, radość, smutek, a niekiedy 
strach. Jakże różna jest wymowa tych rysunków 
od zdjęć fotograficznych rejestrujących tylko 
fakty!
Oddział Kultury i Prasy Polskiego 2. Korpusu 
ściśle współpracował z malarzami i grafikami 
przebywającymi na Środkowym Wschodzie. Z 
chwilą przybycia Korpusu do Włoch część z 
nich wraz z redakcjami czasopism wojskowych 
znalazła się na zapleczu frontu. Do grupy tej 
należeli: Stanisław Westwalewicz, Tadeusz Wąs, 
Mikołaj Portus, Stanisław Gliwa, Feliks 
Topolski, Aleksander Werner i Marian 
Kościałkowski. Ponadto w szeregach armii 
znajdował się niejeden zdolny rysownik, który 
swój bojowy szlak dokumentował szkicami czy 
akwarelami. Należał do nich m.in. Zygmunt 
Turkiewicz, autor szkiców z walk 2. Polskiego 
Korpusu pod Monte Cassino. Wszyscy oni — 
będąc obserwatorami zmagań często na 
pierwszej linii — w ogniu bitewnym szkicowali 
epizody walk. Współpracujący z Melchiorem 
Wańkowiczem przy opracowywaniu pierwszego 
tomu książki Bitwa o Monte Cassino Stanisław 
Gliwa wykonał cały cykl takich rysunków. Z 
niektórych tworzył linoryty, które były 
wielokrotnie publikowane zarówno w 
wychodzącej we Włoszech prasie polskiej, jak i 
wydawnictwach książkowych. Należą do nich: 
„W Gardzieli pod Mass Albanetta”, „Pazur”, 
„Pirat”, „Grób załogi czołgu na Widmie”. W 
moim odczuciu do najpiękniejszych należą 
linoryty w tonacji czarno-białej, pokazujące 
tragizm i grozę bitwy.
Wydany w 1944 r. w Rzymie cykl szkiców Zy
gmunta Turkiewicza zawiera trzydzieści rysun
ków poświęconych bitwie. Autor, uczestnik 
walk, szkicował swoich kolegów na pozycjach w 
czasie bojów o klasztor.
Zupełnie inną wymowę mają rysunki 
przedstawiające zniszczony klasztor na tle 
kikutów drzew. Zdawać by się mogło, że autorzy 
rysowali sceniczne dekoracje, lecz taka była
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rzeczywistość — spalone artyleryjskim ogniem 
drzewa dodawały grozy ruinom klasztoru. Obok 
Feliksa Topolskiego klasztorne ruiny rysowali 
Marian Kościałkowski, Aleksander Werner i 
Henryk Siedlanowski. Ponadto należy wspom
nieć o Zygmuncie i Leopoldzie Haarach, któ
rych drzeworyt „Monte Cassino” był wielokrot
nie publikowany. Znamy ich jednak z zupełnie 
innej twórczości, byli oni bowiem autorami fo
tomontaży i części ilustracji do wspomnianej 
książki M. Wańkowicza.

Symbolika zburzonego klasztoru przewija się w 
malarstwie, grafice i medalierstwie przez cały 
okres powojenny. To wdzięczny temat — ruiny 
opactwa z powiewającą polską flagą.

Po latach, gdy zatarły się ostre kontury tragizmu 
bitwy, powstają zupełnie inne rysunki, 
traktujące bitwę na wesoło. W 25. rocznicę bitwy 
Mieczysław Kuczyński wydał album swoich 
rysunków pt. Dzieje 2-go Korpusu... inaczej! 
Obok żartobliwych scen z okresu walk przed

stawia autor parafrazę bitwy o Monte Cassi
no w nawiązaniu do Matejkowskiej „Bitwy pod 
Grunwaldem”. Wszystkie te rysunki traktują 
wojnę humorystycznie i po latach takie spoj
rzenie nie razi.
Tylko w Polsce temat bitwy był zakazany i 
wstydliwie pomijany, jakby jej nie było i jakby 
pod Monte Cassino nie walczyli Polacy. Trudno 
się temu dziwić, przecież Polskim 2. Korpusem 
dowodził gen. Władysław Anders, który nie 
został banitą z wyboru — obywatelstwa 
pozbawił go komunistyczny reżim. Dopiero w 
latach siedemdziesiątych niektórzy malarze 
wracają do tego tematu. Ich dzieła nie są 
wymuszone wspomnieniami czy tragicznymi 
przeżyciami, nie byli oni autorami zwycięstwa 
— często urodzili się już po bitwie. Trudno 
jednak nie doceniać podejmowanego tematu, 
przecież Wojciech Kossak i Jan Styka malowali 
„Panoramę Racławicką” w wiele lat po wojnie z 
Rosją, a w pojęciu społeczeństwa wyglądała 
właśnie tak jak ją przedstawili.
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1. Rysunek Feliksa Topolskiego 
„Monte Cassino” (1944 r.)
2. Drzeworyt Zygmunta i Leopolda 
Haarów „Monte Cassino" (1944 r.)
3. 4. Linoryty Stanisława Gliwy: 
„Pancerni krechowiacy na rzece 
Chienti" (1944 r.) (3) i insygnia 2. 
Warszawskiej Dywizji Pancernej 2. 
Korpusu (4)
5. Mieczysław Kuczyński przedstawił 
bitwę na wzór Matejkowskiej „Bitwy 
pod Grunwaldem” (1969 r.)
6. Józef Młynarski „Polacy w walce o 
Monte Cassino" (1982 r.)

Uczestnicy bitwy o Monte Cassino powoli 
odchodzą na wieczną wartę. Pozostanie po nich 
trochę pożółkłych zdjęć, niewielka liczba 
zamalowanych kartonów czy płócien i... legenda. 
Swoim heroicznym bojem za życia trafili na 

karty historii, niech zatem i szkicowane przez 
nich epizody — te profesjonalne i te amatorskie 
— traktowane będą jak dokumenty przemijającej 
epoki.

Zbigniew Dunin-Wilczyński
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Drewniany 
i ostatni

Wiszenki — to wieś położona 
nad Styrem, około 30 km na 
północny wschód od Łucka. 
Początki osady nie są znane, 
wiadomo natomiast, że na po
czątku XVII w. wchodziła w 
skład majętności kniaziów Se
kulskich. Z nich Aleksandra 
(Zahorowska-Jełowicka-Szkli- 
ńska) ufundowała w 1639 r. 
drewniany kościół parafialny 
Wniebowzięcia NP Marii. Był 
on w tym samym roku konsek
rowany przez biskupa łuckiego 
Andrzeja Gębickiego.
Kościół ten uległ zniszczeniu 
podczas najazdu szwedzkiego 
(jak chcą niektórzy tatarsko- 
szwedzkiego), zapewne w po
łowie XVII w. i prawdopo
dobnie przez długi okres nie 
był odbudowywany. Kolejny, 
również drewniany kościół 

‘pod tym samym wezwaniem, 
wzniesiony został w 1771 r. z 
fundacji Stanisława (lub Do
minika) Manieckiego, właści
ciela Wiszenek. Kościół ten 
był częściowo restaurowany 
w 1847 r., a następnie grun
townie w latach 1858—1859 
sumptem bpa Kacpra Borow
skiego. Z czasem na obszarze 
parafii wiszeńskiej w miejsco
wościach Rożyszcze (dzisiejsza 
parafia) i Sławatycze pobudo
wano drewniane kaplice. Po 
przymusowym opuszczeniu 
tych stron przez Polaków pod 
koniec drugiej wojny świato
wej kościół został zdewasto
wany wewnątrz, a następnie 
przez wiele lat użytkowany był 
przez miejscowy kołchoz jako 
magazyn. Dziś pozbawiony 
dachu, ze zgniłą podłogą, 
znajduje się w ruinie.
Bryła kościoła jest niezwykle 
prosta. Tworzy ją duża zrębo
wa skrzynia, zgodnie z dawną 
ciesielską sztuką budowlaną 
posadowiona na peckach (pio
nowe belki wbite w ziemię) i 
na ceglanym pomiędzy nimi 
fundamencie, pochodzącym 
zapewne z połowy XIX w. 
Dach dwuspadowy, o jednej 
kalenicy, gontowy, z trójkąt
nymi szczytami, zwieńczony 
był niegdyś wieżyczką sygna- 
turkową. Po bokach frontowej 
elewacji znajdują się dwie wie

że, przykryte niegdyś, jak się 
wydaje, baniastymi hełmami, 
być może z latarniami. Bez 
szczegółowych oględzin nie 
można jednoznacznie stwier
dzić, czy wzniesiono je współ
cześnie z kościołem w 1771 r., 
czy też dobudowano w okresie

późniejszym, np. w czasie 
wspomnianego remontu. Kon
strukcja słupowo-ramowa wież 
nie wyklucza obu możliwości. 
Znajdująca się natomiast od 
frontu kruchta, również o 
konstrukcji shipowo-ramowej, 
jest niewątpliwie późna, wska
zują na to jej elementy kons
trukcyjne wykonane z lichego 
materiału oraz rozmiary nie
proporcjonalne do elewacji. 
Obecna przysadzista bryła 
kościoła była niegdyś przykry

ta smuklejszym dachem, o 
czym świadczy częściowo za
chowana więźba dachowa, 
wykonana z wtórnie użytych 
elementów, pochodzących ze 
starszej więźby.
Wnętrze — prostokątna hala 
przykryta stropem na jednym 
poziomie — zostało rozczłon
kowane trzema parami słupów 
na trzy nawy: szerszą — środ
kową i dwie węższe — boczne. 
We wschodniej części kościoła 

wydzielono z nawy głównej 
prezbiterium, a po jego bo
kach zakrystie z loggiami na 
piętrze, otwarte na prezbite
rium dużymi półkolistymi ot
worami. Zakrystie wzniesione 
zostały w konstrukcji shipo- 
wo-ramowej, oszalowanej de
skami, co stanowi w kościel
nym budownictwie rzadkie 
rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli 
nie są one dostawione do bu
dowli, lecz integralnie związa
ne z jej wnętrzem. Od zachodu 

usytuowano chór muzyczny, 
wsparty na kolumnach, modą 
późnobarokową w środkowej 
części wysunięty półkoliście 
do przodu. Pod chórem, za
pewne w latach 1858—1859, 
utworzono przedsionek i dwie 
lokalności po bokach. Ściany 
kościoła od początku lub w 
czasie remontu usztywniono 
lisicami (pionowe belki zwią
zane ze zrębem ścian od ze
wnątrz i wewnątrz na całej ich

1. Kościół w Wiszenkach
2. 3. Zniszczenia
4. Plan przyziemia wykonany przez 
polskich architektów w 1993 r.

wysokości), nadając im dzięki 
deskowemu szalunkowi formę 
smukłych lizen.
Zewnętrzne ściany kościoła, 
wież i kruchty oszalowane są 
pionowo deskami z wąskimi li
stwami kryjącymi styki desek. 
Jedynie szczyt zachodni koś
cioła jest szalowany poziomo, 
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poziomy szalunek zachował się 
też częściowo na ścianach wież 
pod obecnym oszalowaniem 
pionowym. Niegdyś cały koś
ciół był zapewne oszalowany 
poziomo, ale obcość takiego 
rozwiązania w polskiej drew
nianej architekturze wskazuje, 
że wprowadzono je w okresie 
zaborów na modę budownict
wa rosyjskiego. Nie można 
obecnie stwierdzić, jakie było 
pierwotne szalowanie ścian i 
czy początkowo były one w 

sywne, że w jednej z nich ut
worzono niewielką kruchtę do 
północnej zakrystii.
Na architektoniczną dekorację 
kościoła składają się m.in. wy
datne, profilowane gzymsy 
podokapowe, niewątpliwie 
pierwotne, oraz interesujące 
listwowane obramienia okien
ne, zapewne z połowy XIX w. 
Wewnątrz świątyni belki pod
ciągowe dekorowane są nabi
janym rzędem ząbków, zaś 
podtrzymające je słupy mię- 

mi analogiczne, przyścienne, 
płaskie, pokryte niegdyś dość 
bogatym ornamentem roślin
nym i typowym dla regencji i 
rokoka — mieszanina wczes
nych i późnych elementów de
koracyjnych z XVIII w. W 
nastawie ołtarza głównego 
znajdują się resztki zniszczo
nego obrazu Wniebowzięcia 
NP Marii z XVIII w. Gdyby 
ołtarze i późnobarokowy kor
pus ambony zostały jesienią 
1993 r. zdemontowane, to 

Najlepiej zachowała się pias
kowcowa płyta Łukasza Skroc- 
kiego (zm. 1838 r.), ufundo
wana przez córkę Płazowską, 
oraz nagrobek dwuletniego 
Kazia Korzeniowskiego (zm. 
1859 r.), w kształcie okazałego, 
czworobocznego postumentu, 
murowanego z cegły, zwień
czonego ozdobnym, niezwykle 
dekoracyjnym krzyżem żeliw
nym z postacią Ukrzyżowane
go, a później, we wnęce, rów
nież żeliwną postacią Matki

ogóle oszalowane. Usztywnie
nie ścian kościoła lisicami nie 
wystarczyło jednak — kościół 
„rozjeżdżał się”. Zastosowano 
więc oryginalne w działaniu i 
kształcie rozwiązanie kons
trukcyjne przypominające ma
sywne skośne skarpy z archi
tektury murowanej. W tym 
wypadku po dwie drewniane 
skarpy podpierają od południa 
i północy dłuższe ściany koś
cioła. Są one tak wielkie i ma- 

dzynawowe o wysokich coko
łach pokryte są resztkami 
marmoryzujących malowideł. 
Parapetowe belki chóru muzy
cznego mają wydatny późno
barokowy profil i dekoracyjnie 
wycięte tralki. Otwór tęczowy 
dekorowany jest okazałymi 
drewnianymi lambrekinami.
Pomimo częściowego zawale
nia się dachu i stropu zacho
wały się jeszcze ołtarze — 
główny i cztery boczne, para- 

strukturę tych ołtarzy i frag
menty dekoracji można by jesz
cze uratować.
Wiszeński kościół położony 
jest wśród dawnych łąk, częś
ciowo przejętych pod zabu
dowę kołchozu, na lekko odci
nającym się wzniesieniu, w 
wieńcu starych lip. Na cmen
tarzu przykościelnym znaj
dowało się dawniej kilka muro
wanych i kamiennych nagrob
ków z żeliwnymi krzyżami. 

Bożej. Na cokole można od
czytać inskrypcję: „Śpij anioł
ku! luli! luli!/Niech Cię Ziemia 
lekko tuli/Nim Cię znowu w 
lepszym świecie/Uściśniemy lu
be dziecię!/”.
Stan zachowania kościoła w 
Wiszenkach jest tragiczny. 
Przy bliższych oględzinach 
okazuje się jednak, że zrąb 
ścian świątyni jest w dobrym 
stanie. Kościół ten — ostatni 
drewniany kościół na Wołyniu 
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z 39 drewnianych kościołów, 
jakie znajdowały się we wrześ
niu 1939 r. na obszarze diece
zji łuckiej — może i powinien 
być uratowany! Takie zamie
rzenie przyświeca poczyna
niom dziekana łuckiego, księ
dza kanonika Ludwika Kami- 
lewskiego i proboszcza z 
Rożyszcz, Marka Gmitrzuka. 
Rozmowy prowadzone (rów
nież przez piszącego te słowa) 
w Wojewódzkim Urzędzie w 
Łucku, m.in. z kierownikiem 
Wydziału Wyznań i architek
tem wojewódzkim, przyniosły 
pozytywny skutek — zapadła 
decyzja o przeniesieniu kościo
ła i pełnym jego zrekonstruo
waniu w Kowlu, gdzie jest za
rejestrowana społeczność rzym
skokatolicka, ale pozbawiona 
świątyni, gdyż w czasie wojny 
kościoły uległy tam zniszcze
niu.
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” pospieszyło z pomocą, 
finansując wykonanie pomiaru 
achitektonicznego, niezbędne
go dla przeprowadzenia pra
widłowych prac konserwator- 
sko-rekonstrukcyjnych. W 
czasie pobytu w Wiszenkach 
architektów z kraju (Barbary 
Bartochy, Ireny Kozyrskiej i 
Jarosława Skrzypczyka) na
stąpiło spotkanie z przedsta
wicielami Instytutu Projekto- 
wo-Konserwatorskiego z Ki
jowa, którzy będą nadzorowali 
przebieg prac.
Niewielka liczebnie parafia w 
Kowlu ani też dekanat łucki 
nie są w stanie sfinansować 
kosztownych prac budowlano- 
-rekonstrukcyjnych, bowiem 
odzyskiwane na Wołyniu koś
cioły wymagają wielkich na
kładów finansowych (jest ich 
już 20). Stąd apel do wszyst
kich ludzi dobrej woli, organi
zacji, instytucji i fundacji w 
kraju o finansową lub mate
riałową pomoc, którą można 
zgłaszać pod adresem Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, Warsza
wa, Krakowskie Przedmieście 
64, zaś fundusze wpłacać na 
konto „Wspólnoty Polskiej”: 
Bank Gdański IV Oddział w 
Warszawie, nr 300009-187- 
-73-132 z adnotacją: „Na rzecz 
kościoła w Wiszenkach” lub 
„Na rzecz kościołów na Woły
niu”!

Ryszard Brykowski

Niefortunny 
dar

Blisko czterdzieści pięć lat te
mu, w grudniu 1949 r. w sa
lach Muzeum Narodowego w 
Warszawie zorganizowana zos
tała duża, ogólnopolska wy
stawa darów ofiarowanych Jó
zefowi Stalinowi z okazji sie
demdziesięciolecia jego uro
dzin. Wśród wielu ekspona
tów: modeli statków i maszyn, 
różnego rodzaju innych wyro
bów polskich fabryk, hut i sto
czni, a także wśród rzeźb z 
węgla i soli stworzonych przez 
polskich górników, szczególną 
uwagę zwracał odbiegający od 
nich swym charakterem i po
ziomem artystycznym fla
mandzki kabinet (skrzyniowy 
mebel z blatem i wieloma szuf
ladami oraz skrytkami) z XVII 
w. W intencji organizatorów 

tej osobliwej imprezy miał on 
być darem polskiego świata 
kultury, który, notabene, nie 
miał o tym najmniejszego po
jęcia! Pomysł ofiarowania Sta
linowi tak wspaniałego obiektu 
artystycznego, który w istotny 
sposób zubożał i tak już zdzie
siątkowane przez wojnę i oku
pantów zbiory artystyczne w 
Polsce — wzbudził ku zdzi
wieniu organizatorów powa
żne wątpliwości zwiedzającego 
tę wystawę premiera Józefa 
Cyrankiewicza. Kiedy jednak 
przekonano premiera, że kul
tura polska nie poniesie z tego 
powodu większej straty, gdyż 
takich obiektów i to o znacznie 
wyższej klasie mamy w Polsce 
wiele, Cyrankiewicz uległ tej 
niezgodnej z prawdą argumen

tacji i zaakceptował ofiarowa
nie kabinetu Stalinowi. Po 
zamknięciu wystawy kabinet 
wraz z całą masą mało wartoś
ciowych darów opuścił granice 
Polski i wyjechał do ZSRR, 
powodując kolejną stratę w 
naszym dziedzictwie kultural
nym.
Utracony przez nas w ten spo
sób kabinet — duża rzadkość 
w polskich zbiorach artysty
cznych — należał do charakte
rystycznego typu mebli baro
kowych służących do prze
chowywania klejnotów. W cza
sach baroku kabinety stanowi
ły najbardziej reprezentacyjne 
typy mebli dworskich, tworzą
cych artystyczne wyposażenie 
apartamentów królewskich i 
książęcych, a nierzadko także 
wspaniałych siedzib dostojni
ków kościelnych. Wymieniają 
je bardzo często inwentarze 
pałacowe lub zamkowe z XVII 
i XVIII w. w Polsce jako szka
tuły, szkatuły wielkie z szufla
dami czy wreszcie jako szkatu-
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1. Ofiarowany Stalinowi kabinet fla
mandzki
2. „Narodziny Dionizosa" — kompo
zycja malarska na lewych drzwicz
kach
3. „Diana z nimfami w kąpieli" — 
kompozycja malarska na prawych 
drzwiczkach

ły z nóżkami. I tak np. królew
ski Inwentarz Generalny pałacu 
wilanowskiego „odprawiony d. 
10 Novembris Anno Domini 
1696” notuje ponad dziesięć 
tego typu obiektów. Podobną 
liczbę wymienia Rejestr rzeczy 
po Szwedach i ucieczkach zos
tających spisany 1 grudnia 
1661 r. na zamku w Wiśniczu. 
Tak samo inwentarze pałaco
we Ludwika XIV czy kardyna
ła Mazzariniego z XVII w. we 
Francji podają sporą liczbę 
„cabinets”, a inwentarze Au
gusta II i Augusta III sporzą
dzane w ich warszawskich i 
drezdeńskich rezydencjach z 
XVIII w. notują licznie wy
stępujące tam „Kabinett- 
schranke”.
Warto wiedzieć, że kabinety 
pojawiły się najpierw w XVI 
w. w Italii, a następnie w 

XVII w. zaczęły być produ
kowane we Francji, Niem
czech, Flandrii i Hiszpanii. 
Górnej części mebla, czyli 
szafce-szkatule, nadawano za 
wzorem włoskim formę małe
go, barokowego pałacyku z 
wieloma szufladkami, ukry
tymi najczęściej za drzwicz
kami. W odróżnieniu jednak 
od kabinetów włoskich, w któ
rych główną ozdobę szuflad i 
wewnętrznych ścianek drzwi
czek tworzyły zazwyczaj ka
mienne kompozycje mozaiko
we, w kabinetach flamandz
kich elementy dekoracyjne 
stanowiły kompozycje malar
skie. Wykonywane one były 
bezpośrednio na drewnie bądź 
na naklejanym na nie płótnie 
lub pergaminie.
Kabinet — który państwo na
było od potomka książęcego 
rodu Lubomirskich, aby ofia
rować go Stalinowi — powstał 
w XVII w. we Flandrii, za
pewne w środowisku antwer- 
pskim, bardzo wówczas znanym 
z tego typu wyrobów artysty
cznych. Mebel wykonano z 
drewna hebanowego, jego 
szufladki i drzwiczki ozdobio

no bezpośrednio na drewnie 
kompozycjami malarskimi o 
modnej wówczas we Flandrii 
tematyce mitologicznej. Cha
rakter miniaturowych malo
wideł, bardzo bliski licznym 
dziełom Jana Bruegla zwanego 
Aksamitnym, spowodował przy
pisanie ich autorstwa temu 
sławnemu mistrzowi fla
mandzkiemu. Coraz liczniej
sze jednak publikacje dotyczą
ce sztuki flamandzkiej, w tym 
również dekoracji malarskiej 
kabinetów wytwarzanych w 
Antwerpii, skłaniają do uzna
nia za autora dekoracji naszego 
kabinetu nie Bruegla, lecz in
nego, równie znanego Fla- 
manda, naśladującego jego styl 
malarski — Fransa Frankena
II. On to, będąc najwybitniej
szym przedstawicielem arty
stycznej rodziny Frankenów, 
dał się poznać w XVII w. 
przede wszystkim jako twórca 
wielu kompozycji o małych 
formatach, których tematykę 
stanowiły najczęściej sceny 
biblijne, antyczne i mitologi
czne. Jego zamiłowanie do ma
łych form, mających niejed
nokrotnie cechy sztuki minia- 

torskiej, sprawiało, że powie
rzano mu chętnie malarskie 
zdobienie kabinetów, z któ
rych najciekawsze przykłady 
znajdują się obecnie w zbio
rach Rijksmuseum w Amster
damie.
Malarskich dzieł Fransa Fran
kena II mamy dziś w Polsce 
zaledwie kilka, flamandzkich 
kabinetów jeszcze mniej, na
tomiast ani jednego zdobione
go malowidłami tego mistrza. 
Niefortunne darowanie Józe
fowi Stalinowi tego unikato
wego dzieła sztuki flamandz
kiej, związanego ściśle z dzie
jami polskiego kolekcjoner
stwa i mecenatem artysty
cznym książąt Lubomirskich, 
stanowi niepowetowaną stratę 
dla dziedzictwa kulturalnego 
Polski. Być może w drodze ne
gocjacji ze stroną rosyjską uda 
się odzyskać ten obiekt, aby 
mógł uświetnić np. artysty
czne urządzenie wnętrz pałacu 
w Wilanowie, należącego w 
XVIII w. do rodziny Lubo
mirskich.

Wojciech Fijałkowski
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K kradzież
na zamówienie

Nic bardziej nie zdobi ko
lekcji antyków, jak nieduża 
rzeźba. Im starsza, tym 
droższa, a o taką wcale nie
łatwo. Na aukcjach rzeźby 
pojawiają się znacznie rza
dziej niż obrazy, poza tym 1 
najczęściej nie mają więcej 
niż sto kilkadziesiąt lat. Cóż 
więc ma robić zapalony ko
lekcjoner, by wzbogacić 
swoje zbiory? Jeśli nie wa
ha się wejść w konflikt z 
prawem, zleca kradzież 
sposobem znanym nam z 
amerykańskich filmów. 
Wszystko wskazuje na to, 
że do tego sposobu należy 
zaliczyć włamanie i kra
dzież w kościele Św. Waw
rzyńca w Cynkowie koło 
Częstochowy. Pewne jest 
to, że działał tam rabuś zna
jący się na dziełach sztuki 
lub dobrze przez fachowca 
poinstruowany.
Z okien niektórych domów 
Cynkowa widać spadzisty 
dach kościoła, ale żeby do 
niego dotrzeć, trzeba iść 
około kilometra drogą do 
Wojsławic. Kościółek leży 
wśród płaskich pól, otoczo- 2 
ny kamiennym murkiem, 
osłonięty kępą starych 
drzew. Jest to budynek 
niewielki, ale i wieś, której 
służy, nigdy nie była duża. 
Przed stu laty Słownik Geo
graficzny Królestwa Pol
skiego i innych krajów sło
wiańskich donosił krótko: 
„wieś' rządowa w prawo od 
drogi z Koziegłów do Sie
wierza, 680 mieszkańców”. 
Kościół jest drewniany, 
jednonawowy, z węższym 
prezbiterium i dobudowa
ną kruchtą. O jego historii 
niewiele wiadomo. Budow
niczy podpisał się na belce 
nad drzwiami, stąd wiemy, 
że ukończył swoje dzieło w 
1631 r., a nazywał się Wa
lenty Ruray z Pyskowic. 
Inskrypcja informuje nas 
jeszcze, że dużą część pie

niędzy na budowę ofiaro
wali mieszkańcy Cynkowa. 
Większość wyposażenia 
kościoła pochodzi z czasów 
jego budowy. Są to manie- 
rystyczne ołtarze i ambona, 

lecz wśród zabytków ru
chomych znajduje się także 
niejednorodna grupa rzeźb 
gotyckich, starszych od 
budowli o 200 lat. Naj
wcześniej powstały rzeźby 
Piety i św. biskupa (praw
dopodobnie św. Wojciech). 
Datuje się je na drugą po
łowę XIV w., pozostałe po
chodzą z przełomu XV i 
XVI w. i przedstawiają: 

Chrystusa ukrzyżowanego 
z aniołkami klęczącymi po 
obu stronach krzyża oraz 
świętych — Małgorzatę, 
Sebastiana i Wawrzyńca. 
Złodziej upatrzył sobie tyl
ko kilka spośród wymie
nionych rzeźb. Jego łupem 
padły: Pieta, św. Małgorza
ta, figura biskupa oraz anioł
ki brutalnie oderwane od 
stóp krzyża. Zniknęły rzeź-
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1. Kościół Św. Wawrzyńca w Cynkowie
2. „Zamknięcie" bocznych drzwi kościoła
3. Rzeźba św. biskupa z drugiej połowy XIV w.
4. Pieta z drugiej połowy XIV w.

by mniejsze, a więc kryte
rium wyboru był nie wiek 
rzeźby, ale jej rozmiary. 
Charakterystycznie wygię
te aniołki plączące pod 
krzyżem miały po 65 cm 
wysokości, podczas gdy 
krucyfiks jest trzy razy 
wyższy. Patrona kościoła — 
św. Wawrzyńca i św. Seba
stiana ocalił wzrost zbliżo
ny do naturalnego. Skradzio
na rzeźba św. Małgorzaty 
miała tylko 71 cm wysokości. 
Święta ubrana była w luźną 
jasnobłękitną suknię, czer
wony płaszcz i brązowe 
trzewiki. Na głowie miała 
złotą koronę, a u jej stóp 
siedział skrzydlaty smok — 
symbol ujarzmionego sza
tana. Są to atrybuty, po 
których można poznać, że 
figurka przedstawia właśnie 

św. Małgorzatę. Układ rąk 
ugiętych w łokciach i wy
suniętych do przodu wska
zuje, że pierwotnie święta 
podtrzymywała jeszcze in
ne atrybuty. Przed 30 laty, 
podczas konserwacji doro
biono rzeźbie palce u rąk. 
Nie był to jednak zbyt uda
ny zabieg — palce były 
nieproporcjonalnie długie i 
szponiasto zagięte. Z kolei 
Pieta miała 89 cm wysokoś
ci. W przedstawieniu tym 
szczególnie piękna była 
Matka Boska, zaś martwy 
Chrystus sztywno leżący na 
jej kolanach sprawiał wra
żenie ludowego świątka. 
Natomiast twarz jego Mat
ki była pełna wyrazu, a jej 
szata układała się w pię
knych, naturalnych fał
dach. Największa była
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5, Rzeźba św. Małgorzaty z początku XVI w
6. Rzeźby aniołków u stóp krzyża z końca XV w.

(zdjęcia: 1,2 — Piotr Ogrodzki, 3—6 — wkz Częstochowa)

rzeźba świętego biskupa 
(118 cm wysokości), z ręką 
uniesioną w geście błogos
ławieństwa. Autorstwo rzeźb 
z Cynkowa nie jest ustalo
ne. Prawdopodobnie pow
stawały na miejscu, w któ
rymś z warsztatów mało
polskich. Były przykładem 
rzadkiej już gotyckiej 
drewnianej rzeźby prze
nośnej. Wybiórcza kradzież 
kilku tylko figur nasuwa 
przypuszczenie o zamó
wieniu, a ich nieduże 
rozmiary na pewno ułatwią 
transport. Wiadomo nie od 
dziś, że za granicą za taki 
towar zapłacą lepiej.
W latach pięćdziesiątych 
naszego wieku kościół w 
Cynkowie był gruntownie 
restaurowany staraniem 
ówczesnego proboszcza, ks. 
Kałuskiego. Naprawiono 
dach i założono instalację 
odgromową, dach i ściany z 
zewnątrz obito nowym 
gontem, a wnętrze mo
drzewiowymi deskami. Od
nowiono także ołtarze i 
chór. W tym czasie kośció
łek był tylko filią parafii w 
Koziegłowach, dopiero w 
1977 r. podniesiony został 
do rangi kościoła parafial
nego. Obecnie w Cynkowie 
buduje się drugi, wielki 
kościół, a proboszcz urzę
duje już w budynku nowej 
plebanii. Mały, coraz mniej 
potrzebny kościółek Św. 
Wawrzyńca stoi opuszczo
ny, choć w zasięgu oka 
mieszkańców wsi. Jednak w 
dni powszednie nikt do 
niego nie zagląda, a mszę 

odprawia się tu jedynie w 
niedzielę. Dlatego też nie 
można ustalić dokładnej 
daty kradzieży. Dokumen
ty określają, że dokonana 
została między 19 a 25 
września 1993 r., między 
jedną a drugą niedzielą. 
Archidiecezja częstochow
ska, do której należy parafia 
Cynków, jako jedna z nieli
cznych w Polsce zorgani
zowała niedawno konferen
cję, na której każdy z pro
boszczów otrzymał doku
mentację z analizą wypad
ków włamań, sposobów za
bezpieczania budynków i 
ochrony dzieł sztuki sak
ralnej. Szkoda, że nic z tego 
nie wynikło dla kościółka 
Św. Wawrzyńca. O jego 
zabezpieczeniu lepiej nie 
wspominać, praktycznie go 
nie ma, bo trudno tak na
zwać kłódkę z kawałkiem 
łańcucha, która zresztą po
jawiła się już po włamaniu.

Jak Polska długa i szeroka, 
stoją w niej kościółki rów
nie jak ten bezbronne przed 
rabusiami. Wiadomo, że na 
wszystko brakuje pienię
dzy, ale czy małej wiosce 
niezbędny jest wielki, nowy 
kościół? Może lepiej naj
pierw zabezpieczyć stary i 
dobrze zachowany? Zbyt 
często jego jedyną ochronę 
stanowi pobożne westch
nienie: „od złodzieja i ognia 
zachowaj swe świątynie, Pa
nie

Dorota Spychalska
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Kradzież w okresie 
pomiędzy 5 września 
— 12 listopada 1993 r. 
z kościoła Św. Floria
na w Bystrzycy 
Kłodzkiej (woj. wał
brzyskie)

1. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba. Pieta, ok. 1770 r. 
Drewno polichromowane, 
złocenia. Wys. 75 cm.
Kat. PC-135-106.

2. AUTOR NIEZNANY. 
Krzyż z postacią Chrystu
sa, ok. 1726 r.
Drewno. Wys. 55 cm. 
Kat. PC-136-107.

3

Kradzież w dniach 
1—23 listopada 1993 
r. z cerkwi prawos
ławnej Wszystkich 
Świętych w Suwał
kach

3. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Św. Mikołaj, pocz. 
XX w.
Olej na desce. 18 x 14,5 cm. 
Kat. PA-440-374.

4. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Św. Eufrozyna(?). 
2 poł. XIX w.
Olej na płótnie naklejonym 
na deskę. 31 x 27 cm.
Kat. PA-441-375.
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5

5a
6

5. 5a. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona obustronna. Chrzest 
Chrystusa, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, pocz. XX w. 
Olej na blasze. 37 x 32 cm. 
Kat. PA-442-376.

6. AUTOR NIEZNANY. 
Obrazek wycięty z chorą
gwi cerkiewnej. Matka Bo
ska z Dzieciątkiem, XIX/XX 
w.
Olej na płótnie. 38 x 32 cm. 
Kat. PA-443-377.

7. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem z adorującym 
Archaniołem Michałem, 1 
poł. XIX w.
Tempera na desce, koszul
ka z blachy mosiężnej — 
trybowana. 5,5 x 5,3 cm. 
Kat. PA-444-378.

8. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Apostoł Piotr, 1 poł. 
XIX w.
Olej na płótnie naklejonym 
na deskę. 44 x 35 cm.
Kat. PA-445-379.

9. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem (Hodegetria), 
1 poł. XIX w.
Tempera na desce, koszul
ka metalowa. 22 x 18 cm. 
Kat. PA-446-380.

10. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem (Hodegetria), 
pocz. XX w.
Olej na desce (?), koszulka 
metalowa. 23,5 x 13 cm. 
Kat. PA-447-381.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem (Hodegetria), 
2 poł. XIX w.
Olej na desce. 30 x 26 cm. 
Kat. PA-448-382.

12. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Chrystus Pantokra- 
tor, 2 poł. XIX w.
Tempera na desce. 13,5 x 
10,5 cm.
Kat. PA-449-383.

7

8

9

26



DOBRA UTRACONE

13. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Św. Zofia z trzema

13

10 niewiastami przed wize
runkiem Chrystusa, pocz.
XIX w. 13x10 cm.

11

Kat. PA-450-384.

14. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Św. Anna i Św. Se
rgiusz Radoneżski, 1 poł. 
XIX w. 29,5x21,5 cm.
Kat. PA-451-385.

Kradzież w nocy z 26 
na 27 listopada 1993 
r. z kościoła autokefa- 
liczno-prawosławnego 
Zaśnięcia Przenajświę
tszej Bogurodzicy w 
Koszalinie

15. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem, XIX w.
Olej (?) na desce, koszulka 
z blachy koloru żółtego.12
Brak wymiarów. 
Kat. PA-438-372.

16. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Chrystus Pantokra- 
tor, XIX w.
Olej(?) na desce, koszulka 
z blachy koloru żółtego. 
Brak wymiarów.
Kat. PA-439-373.

Dział prowadzony 
jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów 
Publicznych. Zespół 
Działu Dokumenta
cji: Monikę Barwik i 
Agnieszkę Pawlak.

14

15

16
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Opowieści z warsztatu złotniczego (1)

Klimat
i magia

Wnętrze klasycznego warszta
tu złotniczego przywodzi na 
myśl pracownię alchemiczną. 
Skłania do tego wrażenia i sam 
niecodzienny wygląd stołu do 
pracy, i niespotykane, nie
rzadko od stuleci nie zmienio
ne kształty wielu narzędzi, i 
tajemniczo wyglądające różno
barwne płyny i proszki w 
szklanych pojemnikach. Za
pach pracowni też jest specyfi
czny: można w nim wyczuć 
woń smoły, węgla drzewnego, 
wosku, past polerowniczych, 
oleju, laku, charakterystyczny 
waniliowy aromat ciętego he
banu, czasem żywiczny zapach 
bursztynu czy spirytusu 
drzewnego. Oświetlenie przy
ciąga naszą uwagę do poszcze
gólnych stanowisk pracy. 
Wszystko to razem wywiera 
wrażenie pewnej tajemniczości 
— nic więc dziwnego, że w ta
kim wnętrzu stare legendy i 
opowieści zdają się być wciąż 
żywe. Szczególnie wieczorem, 
gdy snop światła rozjaśnia cen
tralne miejsce głównego stołu 
roboczego, cienie ustawionych 
pod ścianami i tonących w 
półmroku stołów do prac po
mocniczych, rozłożonych na 
nich narzędzi, większych 
urządzeń oraz cień pochylone
go nad warsztatem mistrza w 
specjalnych okularach powięk
szających — przywołują na 
myśl echa opowieści o zdarze
niach minionych dni.
Złotnik pracuje przy stole o 
charakterystycznym, nietypo
wym kształcie. Masywny blat z 
twardego drewna ma półkoli
ste wycięcie o promieniu około 
25 cm. Pośrodku wycięcia wy- 
staje klin drewniany, noszący 
ślady pilnika. Pod tym wycię
ciem umocowany jest płat skó

ry podpiętej w formie fartu
cha. Blat oparty jest na so
lidnych nogach — często są to 
dwie szafki z szufladkami, 
gdzie wygodnie jest przecho
wywać narzędzia i materiały. 
Jest bardzo ważne, aby 
złotnik przy stole warsztato
wym miał wszystkie narzędzia 
pod ręką i czuł się zespolony 
ze swym miejscem pracy, tak 
jak kierowca z samochodem 
czy Eskimos z kajakiem. Dla
tego stół złotniczy ma to cha
rakterystyczne wycięcie, dzię
ki któremu pracujący złotnik 
siedząc przy stole znajduje się 
w centralnym miejscu. Pod
pięty fartuch skórzany nie tyl
ko chroni ubranie przed gorą
cymi kawałkami metalu albo 
kroplami wody, kwasów czy 
innych cieczy, ale służy do 
gromadzenia ścinek i opiłków 
szlachetnego metalu, które po
tem można łatwo zebrać w ce
lu ich powtórnego przetopie
nia. Pod fartuchem, pośrodku 
owego półkolistego wycięcia 
umocowany jest drewniany 
klin, w żargonie warsztatowym 
zwany fajnaglem. Na tym kli
nie odbywają się operacje cię
cia i piłowania. Złotnik jedną 
ręką trzyma obrabiany przed
miot, opierając go o klin, a 
druga ręka, uzbrojona w piłkę 
czy pilnik, wykonuje właściwą 
pracę. Oczywiście, że podczas 
tych czynności sam fajnagel 
też ulega spiłowywaniu i po 
jakimś czasie trzeba wymienić 
go na nowy. Stara tradycja 
mówi, że czeladnik miał prawo 
starać się o rękę córki majstra, 
gdy trzy takie kliny spiłował 
do końca. Miało to świadczyć 
o pracowitości i rzetelnym od
daniu się sztuce złotniczej, bę
dąc niejako gwarancją spokoj

nego i dostatniego życia córki 
majstra oraz kontynuacji tra
dycji zawodowej.
Stół ze skórzanym fartuchem i 
fajnaglem używany jest w 
Europie od dawna. Opisał go i 
przepięknie zilustrował Dide
rot w Wielkiej Encyklopedii 
Francuskiej i dlatego nazywa
my go stołem diderotowskim. 
W Ameryce złotnicy używają 
innego stołu — nie ma on tego 
wycięcia z fartuchem, a ścinki 
i opiłki zbierają się w szufla
dzie umocowanej pod fajnag
lem i wyciąganej ponad kolana 
podczas pracy. Nigdy nie lubi
łem pracować przy stole typu 
amerykańskiego, gdyż wysta
jący klin jakby odpychał od 
środowiska pracy, a wysunięta 
szuflada uwierała w kolana.
Od najdawniejszych czasów 
po dziś dzień złoto i srebro 
wytapia się z rud technikami 
hutniczymi lub topiąc znale
zione samorodki. Wierzono 
jednak, że szlachetne kruszce 
można pozyskiwać innymi me
todami. Wzmianki o nich 
znajdujemy w starych tek
stach. W najstarszym europej
skim traktacie złotniczym Di- 
versarum Artium Schedula, 
czyli O sztukach rozmaitych 
ksiąg troje, napisanym przez 
mnicha Teofila w XI lub XII 
w., w rozdziale pt. O zlocie 
hiszpańskim autor podaje re
cepturę na otrzymywanie zło
ta z czerwonej miedzi, krwi 
ludzkiej, octu oraz... proszku 
bazyliszkowego. Po tym 
stwierdzeniu podany jest z ca
łą powagą dokładny przepis na 
hodowlę bazyliszków oraz dal
sze z nimi postępowanie w ce
lu otrzymania złota, nadające
go się, według zapewnień au
tora, do wykonywania wszel
kich wyrobów. Co prawda, ni
komu ze znanych mi złotni
ków nigdy jeszcze nie udało się 
wyhodować bazyliszka i uzy
skać złoto „hiszpańskie”, ale 
co najmniej kilka znanych mi 
pracowni charakteryzowało się 
takim nastrojem, jakby za 
chwilę pojawić się tam miał 
nie tylko bazyliszek, ale może 
nawet mistrz Twardowski.

Można tam było oczekiwać, że 
z przyległego kantorku sam 
Benvenuto Cellini — najwięk
szy złotnik wszechczasów — 
roztoczy za chwilę pawi ogon 
swej chwały, głośno perorując 
o swoich przewagach na polu 
„boskiej sztuki złotniczej”.
Weźmy np. pierwsze lata dzia
łalności warszawskiej spół
dzielni złotniczej „ORNO”, 
jeszcze w lokalu przy ul. Bag
no 5 w Warszawie. Panowała 
tam paternalistyczna atmosfe
ra: cały zespół wpatrzony był 
jak w tęczę w osobę założyciela 
i prezesa, który jakby wystę
pował w roli średniowiecznego 
mistrza, wiodącego prym 
wśród licznych czeladników i 
uczniów. A były wśród nich 
przepyszne typy. Oto mistrz- 
-narzędziowiec, pan Stanis
ław, specjalista od wykonywa
nia różnych przyrządów. Ni
ski, krępy, o wielkiej sile fizy
cznej, z czarnym, krótko przy
strzyżonym wąsem, nieokrze
sany w mowie, lecz jakże pre
cyzyjny, gdy zamocowywał 
puc stali w uchwycie tokarki, 
aby wykonać kolejne narzę
dzie. Nie lubił rysunków tech
nicznych, podejrzewam, że nie 
był zbyt piśmienny, ale pracu
jąc ręcznie, „na oko” potrafił 
wykonać nożyce do blachy 
składające się z dwóch elemen
tów, idealnie do siebie pasują
cych. Był mistrzem obróbki 
termicznej, czyli hartowania i 
odpuszczania metalu. Wyko
nane przez niego prawie pół 
wieku temu młotki złotnicze 
do tej pory służą lepiej niż wy
roby fabryczne niejednej re
nomowanej firmy europej
skiej. Z osobą mistrza-narzę- 
dziowca kojarzy mi się opo
wieść z czasów drugiej wojny 
światowej. Mianowicie w jed
nym z oddziałów partyzanc
kich było sporo zdobycznej 
niemieckiej broni maszynowej 
z brakującymi częściami zam
ków. Te bergmanny i schmei- 
sery wymagały, by części do 
nich wykonane były ze stali 
najwyższej jakości. Chodziło o 
stal fosforową, nie do zdobycia 
w konspiracyjnych warunkach
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1. Tak wyglądał warsztat złotniczy na 
początku XVII w. — repus na tablicy 
cechu złotników krakowskich wyo
brażającej świętego Eligiusza, patro
na sztuki złotniczej (zb. Muzeum Hi
storycznego miasta Krakowa)
2. Klasyczna forma stołu złotniczego 
z XVIII w, — ilustracja z Encyklopedii 
Diderota

oddziału leśnego. Oddziałowy 
rusznikarz rozkładał bezradnie 
ręce. Aliści nasz mistrz-narzę- 
dziowiec, pomny nauk pobie
ranych u starych majstrów 
poprzednich pokoleń, poprosił 
kucharza o dwie garście fasoli. 
Rozpalił ognisko i dorzuciw
szy do rozżarzonych węgli fa
solę wyprażył w niej kawałki 
stali, z których potem dorobił 
brakujące części do owych pi
stoletów maszynowych. Tym 
prymitywnym acz skutecznym 
sposobem stal została nafosfo- 
rowana, i wykonane z niej 
części zupełnie dobrze nada
wały się do użytku.
Przy ul. Hożej w Warszawie, 
niedaleko antykwariatu mieś
ciła się maleńka pracownia mi
strza Sosnowskiego. Pamiętam 
moje wizyty w tej pracowni z 
końcem lat sześćdziesiątych. 
Mistrz Sosnowski, wysoki, 
szczupły, stary pan, chyba już 
dobrze po siedemdziesiątce, 
pracował, zgodnie z tradycją, 
z pomocnikiem — też bardzo 
wiekowym panem. W kulturze 
technicznej tej pracowni ene
rgia elektryczna była nowinką 
ledwie co tolerowaną: używa
no jej tylko do oświetlenia. Po
za tym nie było tam żadnego 
urządzenia zasilanego elektry
cznością — polerowano rę
cznie, przez zagładzanie poler- 
stalem zwilżonym wywarem z 
korzenia mydlnika. Operacje 
ogniowe — lutowanie i wyża
rzanie — przeprowadzano na 
kawałku węgla drzewnego w 
płomieniu lampki spirytuso
wej i ustnej dmuchawki, tzw. 
fajki. Ale najbarwniejszą chy
ba częścią wystroju tej pra
cowni była jej klientela. Czeka
li tam w kolejce obok siebie i 
starsza pani, która przyniosła 
do reperacji krzyżyk „z 01- 
szynki” — w cieniutkie złoto 
oprawną pamiątkę rodzinną z 
Powstania Listopadowego, i 
ksiądz prałat, który prosił o

29



WOKÓŁ TRADYCJI ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

wymianę wytartych wielolet
nim użyciem zapinek przy 
okutym w srebro brewiarzu, i 
brodaty pop-batiuszka, któ
remu trzeba było pozłocić wy
tartą sukienkę do ikony. Bywa
li starsi panowie proszący o 
wykonanie miniaturki jakiegoś 
orderu lub gwoździ do sztan
daru. W tym wszystkim kró
lowali sam majster i jego po
mocnik — wysocy, szczupli, 
siwi, wąsaci, godni i uprzejmi, 
ubrani w wytarte, ale niena
gannie czyste kitle robocze. 
Obraz ten przypominał mi ma
lowidło przedstawiające wnę
trze starego polskiego warszta
tu złotniczego: szlachcic, roz- 
siadłszy się, jako szanowny 
klient, na zydlu, tłumaczy po
chylonemu nad nim mistrzo
wi, jak ma oprawić „na nową 
modłę” przyniesioną w tym 
celu karabelę.
Podobna atmosfera panowała 
w warszawskiej pracowni (nie 
istniejącej już) mistrza cyze- 
lerskiego pana Makowskiego. 
Za stołami siedzieli rzędem 
uczniowie i czeladnicy, pochy
leni nad misami wypełnionymi 
smołą repuserską (która 
utrzymywała obrabiane detale 
metalowe), cyzelując, czyli 
wykańczając bądź to elementy 
odlane, bądź wyrepusowane w 
blasze. Pracowano specjalisty
cznymi, płozowato wygiętymi 
na końcach pilnikami, tzw. 
ryflami oraz młotkami cyzeler- 
skimi o charakterystycznych, 
pogrubionych w kształt grusz
ki rękojeściach, czyli heftach. 
Młotkami tymi pobijano tzw. 
puncyny, czyli krótkie, podłu- 
gowate narzędzia stalowe o 
odpowiednio ukształtowanych 
i zapolerowanych głowicach 
roboczych.
Inny warsztat kultywujący 
stare tradycje rzemiosła złot
niczego poznałem w końcu lat 
sześćdziesiątych w Kopenha
dze. Była to firma nazywająca 
się „HoHo”; jej właścicielem 
był mistrz o imieniu Horst. 
Gdy młody złotnik z Polski 
poprosił go o naukę, majster 
Horst odpowiedział: „nie chcę 
już nikogo uczyć, bo nasz za
wód nie ma sensu w świecie, któ
ry nastaje. Mogę jednak, za 
wysoką opłatą, pozwolić ci na 

dwie rzeczy: przez dwa tygod
nie będziesz sprzątał mój 
warsztat i będziesz miał prawo 
zadawać mi pytania, na które ci 
odpowiem wedle najlepszej woli 
i wiedzy”. I majster Horst uś
miechnął się chytrze, jakby ba
dał wrażenie, które jego słowa 
wywarły na młodym Polaku. 
Ten zgodził się; za prawo 
sprzątania przez dwa tygodnie 
pracowni „HoHo” zapłacił 
wszystkie pieniądze zarobione 
podczas dwumiesięcznych wa
kacyjnych prac letnich w Da
nii i Szwecji. Ale wiedza za
warta w odpowiedziach mi
strza Horsta okazała się naj
lepszą inwestycją, jakiej złotnik 
z Polski kiedykolwiek dokonał 
w życiu.
To były pracownie o wspania
łej, nabrzmiałej tradycją at
mosferze; czuło się jednak, że 
ich czas już minął i niepostrze
żenie, z godnością i nostalgi
cznym spokojem akceptacji 
nieuniknionego odchodzą one 
w niepamięć, ustępując miejs
ca ekspansywnej, bezdusznej, 
przemysłowej nowoczesności. 
„Kota już nie ma, został tylko 
uśmiech” — ten cytat z po
wieści brytyjskiego pisarza 
przychodzi mi na myśl, gdy 
wspomnę nastrój zaiste osiem
nastowieczny panujący jesz
cze wówczas w niektórych 
warsztatach złotniczych.
Mimo zalewającej nas lawino
wo racjonalnej nowoczesności 
okazuje się, że niezbędny jest 
człowiekowi ów pozalogiczny 
element magii, mitologii, spe
cyficznej atmosfery tajemni
czości i tradycji. Jeden z auto
rów określa to jako „mitotro- 
nikę”, inny stworzył pojęcie 
sztuki apotropaidalnej, czyli 
magicznej, odpędzającej złe 
myśli i duchy biorące się ze 
strywializowania dnia pow
szedniego odarciem go z poezji 
i nastroju romantycznej taje
mniczości. Sądzę, że duch sta
rego warsztatu złotniczego żyć 
będzie tak długo, jak długo 
człowiek będzie potrzebował 
legend, tradycji i bajek, nawet 
jeśli te bajki zabrzmią w 
uszach zwolenników czystego 
rozumu na pozór dziecinnie i 
bezsensownie.

Jacek A. Rochacki

Akcja dwory

Witkiewicz
w Łańcuchowie

„ Teraz wykańczam plany 
murowanego dworu dla p. 
Steckiego w Lubelskiem. Ja 
zrobiłem szkice i oddałem 
techniczną stronę architek
towi — potem znowu te ry
sunki wyciągnięte wracają 
do mnie i znowu opracowuję 
stronę stylową. Jest tam spo
ro roboty, gdyż trzeba za
pomnieć o drzewie i całkowi
cie konstruować z muru.

a przez to tym cenniejszym 
przykładem murowanego 
dworu w stylu zakopiań
skim.
Łańcuchów, położony nad 
rzeką Wieprz, był już od 
XIV w. własnością Kuro- 
patwów, herbu Szreniawa, 
którzy w XVI w. zbudowali 
tu murowaną fortalicję, a w 
1519 r. uzyskali dla tej 
miejscowości prawo mag-

Jednak chałupa wygląda 
dość dobrze”. Tak pisał w 
1902 r. w jednym z listów 
Stanisław Witkiewicz. „Cha
łupą” nazywa żartobliwie 
siedzibę ziemiańską, którą 
następnie według wzmian
kowanych projektów zbudo
wano w latach 1903—1904 
w Łańcuchowie, 20 km na 
wschód od Lublina.
Zamówienie otrzymane 
od Jana Steckiego 
(1871 — 1954) było dla Wit
kiewicza szczególnie wa
żne. Dawało sposobność 
potwierdzenia przekonań 
twórcy willi „Pod Jedla- 
mi”, że w stylu zakopiań
skim można wznosić rów
nież budowle murowane. 
Umacniało też nadzieje, że 
styl ten przyjmie się na ca
łych ziemiach polskich jako 
narodowa forma wypowie
dzi architektonicznej. Były 
to jednak tylko złudzenia i 
„chałupa” w Łańcuchowie 
okazała się odosobnionym, 

1. Projekt elewacji frontowej dworu 
wykonany przez Stanisława Witkiewi
cza w 1902 r.
2. 3. Rok 1904: fragment elewacji 
frontowej (2) i witraże w oknach sieni, 
być może projektowane przez Wit
kiewicza (3)
4. Dwór w okresie międzywojennym
5. Obecny widok na elewację fron
tową dworu

deburskie, trzy jarmarki i 
targi tygodniowe. Ale na 
początku XX w., gdy Jan i 
Maria z Wołk-Łaniewskich 
Steccy otrzymali Łańcu
chów, z zameczku pozosta
ły tylko fundamenty, a 
dwór zbudowany w końcu 
XVIII w. przez kolejnych 
właścicieli Suffczyńskich, 
częściowo murowany, częś
ciowo drewniany, nie od
powiadał aspiracjom mło
dego małżeństwa. Łańcu
chów przestał bowiem być 
jednym z majątków Wołk- 
-Łaniewskich, a stawał się

30



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4 . 5

ośrodkiem wyodrębnio
nych dóbr, wobec czego za
istniała potrzeba urządze
nia stosownej siedziby zie
miańskiej: dworu z budyn
kami towarzyszącymi i 
ogrodem ozdobnym.
Umowa na budowę nowego 
dworu w Łańcuchowie spi
sana została z wykonawca
mi przez Jana Steckiego 23 
stycznia 1903 r. Roboty, 
których koszt zamknął się 
sumą 28 000 rubli, ukoń

czono w sierpniu 1904 r. Z 
tego roku pochodzą też 
pierwsze fotografie dworu, 
przechowywane w albumie 
rodzinnym wnuka fundato
ra, Andrzeja Jastrzębskie
go. W tym rodzinnym 
zbiorze znajduje się rów
nież zdjęcie rysunku tech
nicznego, jednego z tych, 
o których wspominał w liś
cie Stanisław Witkiewicz. 
Wymieniona wyżej kwota 
pobrana została przez dwu 

przedsiębiorców z Lublina, 
wykonawców głównych 
prac: Józefa Wolffa i Ada
ma Czapskiego. Nowością 
techniczną było zainstalo
wanie we dworze w 1909 r. 
centralnego ogrzewania 
wodnego.
Łańcuchowski dwór zało
żony jest na narysie pros
tokąta. Składa się z dwu- 
i półtraktowego korpusu 
środkowego na planie zbli
żonym do kwadratu oraz 

ujmujących go po obu 
stronach dwóch zryzalito- 
wanych części bocznych. 
Do wschodniej fasady 
przytyka ganek z facjatą. 
Dwór jest podpiwniczony, 
parterowy z piętrową po
łudniową częścią boczną i 
mieszkalnym poddaszem 
nad korpusem środkowym, 
oświetlonym kilkoma lu- 
karnami. Lukarny i facjaty 
występują też na innych po
łaciach dachu. Takie uksz
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tałtowanie planu i bryły 
spowodowało, że budynek 
ma dość urozmaiconą for
mę.
Dwór jest murowany z 
czerwonej cegły, skontra- 
stowanej z jasnymi, wyko
nanymi w narzucie dekora
cjami o motywach naśladu
jących do złudzenia drew
niane. Całkowicie z drewna 
wykonane są zdobienia 
lukarn oraz facjat, zaakcen
towanych dodatkowo smu
kłymi drewnianymi pazdu
rami. Dekoracyjny charakter 
nadają też budynkowi wy
sokie kominy obwiedzione 
w zwieńczeniu rodzajem at- 
tyki z drobno rozczłonko
wanych elementów. Har
monizowały one z blaszaną 
ażurową koronką biegnącą 
pierwotnie wzdłuż kalenicy 
dachu. Analizując wygląd 
zewnętrzny dworu można 
stwierdzić, że jego „zako- 
piańskość” sprowadzała się 
do samego „kostiumu”, w 
który ubrano stereotypową 
bryłę.
„Zakopiańskość” bardziej 
była czytelna we wnętrzu. 
Drewniane są dwie klatki 
schodowe, w tym jedna bo
gato rzeźbiona, dziś nieste
ty zrujnowana. Sala jadal
na, cała wyłożona boazerią, 
będącą w latach siedem
dziesiątych w znakomitym 
stanie, obecnie jednak zde
wastowaną, miała drewnia
ny strop z tradycyjnym sos
rębem z wyciętą dekoracyj
ną rozetą. W lepszym sta
nie przetrwały ornamenty 
sztukateryjne, zdobiące re
prezentacyjny salon oraz li
czne piece, zróżnicowane w 
kształcie, wyłożone ozdob
nymi kafelkami.
Równocześnie z budową 
dworu na początku XX w. 
urządzono jego najbliższe 
otoczenie oraz uporządko
wano ogród. Z dawnych 
budowli towarzyszących 
dworowi Suffczyńskich 
adaptowano do nowych po
trzeb wszystkie te, które 
były w dobrym stanie.

Zmodernizowano więc usy
tuowaną w bliskości dworu 
dawną kuchnię i oficynę, 
dziś już nie istniejącą. Po 
dawnej portierni, odsunię
tej nieco od tych budowli 
również nie pozostało ani 
śladu. Lepiej obszedł się los 
z ogrodem i bramą prowa
dzącą do dworu, zbudowa
ną razem z nim.
Do prac przy porządkowa
niu położonego malowni
czo w zakolu Wieprza 
ogrodu zaangażowano zna
nego i zdolnego polskiego 
ogrodnika Stanisława Celi- 
chowskiego. Pracował on 
także w Lubelskiem w 
Osmolicach, Kawęczynie, 
Woli Żółkiewskiej. Zgodnie 
z jego projektem przeksz
tałcono dawny ogród na 
park o charakterze krajo
brazowym, łącząc kompo
zycyjnie zieleń parku z lu
strem wodnym Wieprza i 
znajdującymi się na rzece 
wyspami. W rozplanowa
niu dzisiejszego parku wi
docznych jest kilka wybie
gających od strony dworu 
ciągów widokowych, wyty
czonych alejami, głównie 
lipowymi i częściowo gra
bowymi. Zachowały się też 
pozostałości wnętrz ogro
dowych i kulis widokowych 

obrzeżonych krzewami. 
Mimo fragmentów nieco 
zdziczałych i częściowo za
rosłych, park po prze
kształceniach dokonanych 
przez Celichowskiego oce
niany jest przez Mieczys
ława Kseniaka, zajmującego 
się parkami dworskimi w 
Lubelskiem, jako jeden z 
ładniejszych parków krajo
brazowych na tym terenie. 
Stanisław Witkiewicz opra
cował dla Łańcuchowa dwa 
tematy architektoniczne. 
Jednym był dwór, ekspe
rymentalny przykład zasto
sowania stylu zakopiań
skiego w budowli murowa
nej, drugim — w całości 
wykonana z drewna brama. 
Trójarkadowa, z częścią 
środkową wyższą i szerszą, 
kryta trzema pobitymi gon
tem, dwuspadowymi dasz
kami i bardzo bogato zdo
biona jest analogiczna z 
bramą przy willi „Pod Jed- 
lami” w Zakopanem.
Pomysł takich trój arkado
wych bram zawdzięczamy 
samemu Witkiewiczowi, 
który uznając, że brama 
stanowi o reprezentacyj- 
ności wjazdu podkreślał, że 
dla „ ułatwienia pieszym 
wejścia w bramę, dodane 
zostały małe boczne wejś-

6. Plan założenia dworsko-parkowego

(zdjęcia: 1, 2, 3 — ze zb. A. Jastrzęb
skiego, 5 — Jerzy Głodzik; rys.: Mie

czysław Kseniak)

cia, tego samego co główne 
kształtu. Tym samym bram
ka stała się bramą (...) har
monizującą z mocą i wieł- 
kością stojącego poza nią 
domu1”.
Brama w Łańcuchowie usy
tuowana została jednak w 
pewnej odległości od same
go domu. Zespół dworsko- 
-parkowy sprzężony jest 
bowiem przestrzennie z ze
społem kościelnym, zloka
lizowanym po drugiej stro
nie gościńca. Łączy je aleja, 
opasująca dwór, a otwiera
jąca się na położoną na jej 
osi świątynię. I właśnie na 
wprost kościoła ustawiono 
bramę.
Po reformie rolnej PKWN 
w 1944 r. przeznaczono 
dwór łańcuchowski na 
schronisko dla plastyków 
(literatów ulokowano w 
pobliskich Ciechankach 
Lachertów) ściągających z 
różnych stron do Lublina, 
będącego głównym ośrod
kiem odradzania się życia 
kulturalnego po latach 
okupacji niemieckiej.
Gdy po wyzwoleniu War
szawy wszyscy artyści 
przemieszkujący w Łańcu
chowie — a byli wśród nich 
Stanisław Teisseyre, Józefa 
Wnukowa, Jerz Wolff — 
przenieśli się do stolicy, 
dwór adaptowany został 
na oddział szpitala w Ja- 
szczowie. Przeznaczenie 
dworu na szpital stało w 
sprzeczności z jego zabyt
kowymi walorami, ale przy 
braku możliwości innego 
użytkownika zapewniało 
mu stałą opiekę. Gorzej by
ło ze sprostaniem wszyst
kim wymogom konserwa
torskim. Ograniczone fun
dusze, jakimi dysponowała 
służba zdrowia, w żadnej 
mierze nie pozwalały na 
ochronę wszystkich ele
mentów zespołu. Mając za
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Na Żuławach 
i Kaszubach

tem trudności z odpowied
nim utrzymaniem całości, 
szpital musiał zrezygnować 
z dalszego opiekowania się 
„zakopiańską” bramą. Za
grożona zniszczeniem, zos
tała w 1966 r. przekazana 
na rzecz tworzonego w 
Lublinie skansenu i od 
1984 r. można ją oglądać w 
Muzeum Wsi Lubelskiej. 
Utrzymywano natomiast w 
dobrym stanie wnętrze bu
dowli, dbając o to, aby wys
trój nie poniósł uszczerbku. 
Dopiero w trakcie „kon
serwatorskiego” remontu 
prowadzonego w latach 
osiemdziesiątych przez fir
mę „Magnus” zniknęły z 
okna sieni dwa cenne mło
dopolskie witraże.
Byli właściciele Bronie i 
Łańcuchowa oraz ich po
tomkowie śledzili nie
ustannie losy łańcuchow- 
skiego dworu. Ze szczegól
ną troską obserwował dwór 
i to, co się z nim dzieje, 
mieszkający w Lublinie p. 
Andrzej Jastrzębski, wnuk 
Jana Steckiego, piastun ro
dzinnej tradycji i legendy, 
gromadzący pamiątki, do
kumenty, fotografie o wiel
kiej wartości źródłowej. 
Zbiory swe zawsze chętnie 
udostępniał zarówno kon
serwatorowi wojewódzkie
mu, jak i innym osobom zaj
mującym się Łańcucho- 
wem. On też był inicjato
rem odzyskania rodzinnego 
gniazda, gdy tylko okazało 
się to realne. Dwór wraz z 
parkiem odkupiony został 14 
czerwca 1993 r. od skarbu 
państwa przez spadkobier
ców Jana Steckiego. Mocą 
sporządzonego wówczas 
aktu notarialnego 1/3 nie
ruchomości przeszła na 
własność wspomnianego 
wyżej p. Andrzeja Jastrzęb
skiego, zaś pozostałe 2/3 
otrzymało siedmiu jego 
krewnych.
W odzyskanym, opuszczo
nym przez szpital dworze 
natychmiast przystąpiono 
do najpilniejszych prac re

montowo-zabezpieczających. 
Rozpoczęto je od uszczel
nienia dachu, naprawy 
rynien i rur spusto
wych, wykonania rowów 
odpływowych, uporządko
wania i oczyszczenia 
wnętrz. Pełna konserwacja, 
której obiekt winien być 
poddany, przerasta możli
wości współwłaścicieli. Li
czą oni jednak na to, że 
znajdzie się ktoś zaintere
sowany użytkowym wyko
rzystaniem zabytku, łączą
cego wyjątkowe wartości 
architektoniczne z funkcjo
nalnym układem wnętrza, 
w parkowym otoczeniu, po
łożonego niedaleko Lublina 
przy drodze ku Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskiemu. 
Z taką nadzieją zwracają się 
za pośrednictwem „Spotkań 
z Zabytkami” z następują
cym apelem: „Rodzina po
tomków Marii Wołk-Łaniew- 
skiej (1879—1944) i Jana 
Steckiego (1871—1954) po 
wykupieniu 14. VI. 1993 r. 
ośrodka dworsko-parkowego 
w Łańcuchowie od Skarbu 
Państwa na podstawie 
Ustawy o gospodarce grun
tami (Dz. U. 30/91) przy
znającej prawo pierwokupu 
prawnym spadkobiercom, 
stanęła przed trudnościami 
w zagospodarowaniu dworu i 
parku, którym to problemom 
nie mógł wcześniej zaradzić 
także Skarb Państwa. Dwór 
ma 3 kondygnacje użytkowe 
o łącznej powierzchni ok. 
1600 m2, 20 pokoi, z których 
największy liczy 81 m2. Po
wierzchnia parku wynosi 
4,82 ha. Spadkobiercy są 
otwarci na wszelkie prawne 
rozwiązania, które przy
wróciłyby życie dworowi w 
Łańcuchowie, cennemu dzie
łu Stanisława Witkiewicza, 
uczyniły go użytecznym dla 
społeczeństwa, a dały satys
fakcję współwłaścicielom. 
Adres dla kontaktów: An
drzej Jastrzębski, Lublin, 
ul. Głowackiego 13/3, tel. 
380-67”.

Alicja Kurzątkowska

Na Żuławach Gdań
skich, w ich części mię
dzy Motławą a Wisłą, w 
niewielkiej wsi o nazwie 
Cedry Wielkie znajduje 
się ceglany gotycki koś
ciół Sw. Aniołów Stró
żów. Pierwsze wzmianki 
o miejscowości i świątyni 
pochodzą z 1350 r. W 
ciągu wieków powstał 
jeden z najokazalszych i 
najcenniejszych kościo
łów na Żuławach: z pro
stokątnym korpusem z 
włączonym prezbiterium, 
z aneksami po bokach, 
przekryty stromym da
chem z najeżonym ster- 
czynami szczytem. Od 
frontu wznosiła się mo
numentalna wieża na 
planie kwadratu, z pers
pektywicznym portalem, 
od trzeciej kondygnacji 
zwężona ku górze i 
przechodząca wyżej w 
izbicę (najwyższą, nad
wieszoną kondygnację), 
zwieńczona ostrosłupo
wym dachem w formie 
iglicy. Na tle żuławskich 
równin obiekt stanowił 
architektoniczną domi
nantę krajobrazu. Koś
ciół przetrwał kataklizmy 
dziejowe, również ostat
nią wojnę. Już po jej za
kończeniu, w paździer
niku 1945 r. w pobliżu 
świątyni wybuchł pożar, 
w wyniku którego wew
nątrz niej nastąpiły nie
wyjaśnione detonacje, a 
w efekcie — zburzenie i 
pożar obiektu. Gotyckie 
mury pozbawione dachu 
stały bez zabezpieczenia 
aż do 1989 r., kiedy li
cząca około 250 rodzin 
wspólnota parafialna roz
poczęła odbudowę koś
cioła.

Niespełna 10 km na za
chód leży Wróblewo, w 
okresie krzyżackim wieś 
zagrodników. W wiosce 
znajduje się ciekawa kap
lica, obecnie filialna pa
rafii Trutnowy. Kośció
łek ze względu na ma
lownicze położenie tuż 
nad Motławą i plastykę 
niewielkiej bryły o kons
trukcji ryglowej, coraz 
rzadziej spotykanej w 
Gdańskiem, zwany jest 
„perełką Żuław”. Obiekt 
został wzniesiony przez 
mieszkańców w 1553 r., 
a wieża i część wschod
nia (od Motławy) w 
XVII i XVIII w. Przed 
wojną użytkowany był 
jako prywatna kaplica 
właściciela dóbr Wrób
lewo. Wtedy też prze
prowadzono jej ostatnią 
gruntowną renowację, co 
upamiętnia data: „1932” 
na chorągiewce wieńczą
cej hełm wieży. Moty
wacją do odnowienia 
obiektu był zapewne 
znajdujący się w nim 
drewniany polichromo
wany ołtarz gotycki z 
około 1500 r., dar Urszu
li Scheweke z 1591 r. 
Spośród czterech skrzy
deł ołtarza o wymiarach 
44 x 114,5 cm zachowały 
się trzy tablice, które 
eksponowane są w Mu
zeum Narodowym w 
Gdańsku. W ostatnich 
latach wykonany został 
remont dachu i wnętrza 
wraz z malowaniem.
Wśród sakralnej archi
tektury drewnianej Poje
zierza Kaszubskiego wy
różnia się kościół Pod
wyższenia Krzyża Św. w 
Leśnie, cichej wiosce le
żącej w połowie drogi
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1.2. Gotycki kościół w Cedrach Wiel
kich na litografii sprzed 1945 r. (1) i w 
trakcie odbudowy w 1993 r. (2)
3. Kaplica we Wróblewie
4. Drewniany kościół w Leśnej, 
dzwonnica z izbicą jest typowa dla 
świątyń Podkarpacia

(zdjęcia: Antoni J. Koseski)

między jeziorami Cha
rzykowskim i Wdzydze. 
Pierwotny kościół był 
wzmiankowany w 1534 r., 
obecny, wzniesiony w la
tach 1634—1642, prze
budowano po 1710 r., a 
na początku XIX w. do
budowano od zachodu 
dzwonnicę. Świątynia o 
konstrukcji zrębowej skła
da się z prezbiterium, 
wyższego trójnawowego 
korpusu oraz wieży o 
konstrukcji słupowo-ra- 
mowej i czterech ane
ksów. Z zewnątrz ściany 
obiektu oszalowano de
skami, gontem pokryto
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zaś dachy i zewnętrzne 
ściany wieży, o kształcie 
unikatowym na Kaszu
bach. Dzwonnica od 
podstaw zwęża się ku gó
rze i zwieńczona jest iz
bicą z iglicowym heł
mem. Kościół w Leśnie 
formą wieży i wysokim 
poziomem ciesiołki na
wiązuje do sakralnych 
budowli Śląska i Pod
karpacia. Wnętrze z kolei 
zadziwia oryginalnością 
wydzielenia naw przez 
doryckie kolumny i bo
gactwem małej architek
tury złoconych rokoko
wych ołtarzy, ambony, 
chrzcielnicy i stalli.

Antoni J. Koseski

Spotkanie z książką

Atrakcja w Atrakcjach
Panowie: Zygmunt Kruczek i Stefan Sacha — z biblio
grafii wynika, że są autorami wielu przewodników i op
racowań turystycznych — napisali książkę pt. Geografia 
atrakcji turystycznych Polski (Oficyna Wydawnicza 
„Ostoja”, Kraków 1994), polecaną przez autorów m.in. 
jako podręcznik do nauczania geografii turystycznej i 
krajoznawstwa w szkołach wyższych oraz na kursach 
dla pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych. 
Oczywiście najbardziej zainteresował nas rozdział pt. 
Walory krajoznawcze dóbr kultury, w którym znaleźliśmy 
prawdziwe „atrakcje turystyczne”. Cytujemy: „Według 
przeprowadzonej inwentaryzacji, w Polsce znajduje się 
ogółem ponad 36 tys. zabytkowych budowli (...), które 
podzielono na kilka grup”. W nawiasach autorzy podają, 
że „obecnie podział ten przestał być obowiązujący”, a na
stępnie przedstawiają go z argumentacją i liczbami: 
grupa 0 (65 obiektów), grupa I (1695 obiektów), grupa II 
(5495 obiektów), grupa III (14 970 obiektów) oraz grupa 
IV, do której według autorów należą „zabytki znajdujące 
się w złym stanie technicznym”.
Tzw. kategoryzacja zabytków architektury zaniechana 
została całkowicie w latach siedemdziesiątych ze 
względu m.in. na dobro zabytków. Okazało się bowiem, 
że najczęściej zaniedbywane i wyburzane były obiekty 
zaliczone do niższych kategorii. Nigdy jednak „zły stan 
techniczny” nie był kryterium zabytków IV kategorii! 
Wierutną bzdurą jest także ogólna liczba zabytkowych 
budowli w Polsce — ewidencja tych zabytków w Ośrod
ku Dokumentacji Zabytków obejmowała 31 grudnia 
1993 r. ponad 107 tysięcy obiektów i w miarę posuwa
nia się prac inwentaryzacyjnych stale się powiększa!
Piszemy te słowa gwoli ostrzeżenia potencjalnych czy
telników, a przede wszystkim uczących się krajoznaw
ców i pilotów wycieczek, (aks)
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ikifory
O Nikiforze — Matejce z 
Krynicy — i jego malarskiej 
pasji napisano już wiele. Za
pewne jednak tylko nieli
cznym znana jest niewielka ko
lekcja jego obrazów, znajdują
ca się w zbiorach Muzeum im. 
Stanisława Fischera w Bochni. 
Historia tej kolekcji wiąże się z 
osobą Antoniego Wolffa, który 
od czerwca 1945 do kwietnia 
1949 r. pełnił funkcję starosty 
powiatowego w Bochni, a po
tem przeniesiony został do 
Nowego Sącza, gdzie również 
piastował urząd starosty. 
Pobyt w Bochni zaowocował

przyjaźnią z miejscowym ko
lekcjonerem i badaczem lokal
nej historii i tradycji — Stanis
ławem Fischerem, później
szym inicjatorem powstania w 
Bochni muzeum. W 1949 r. 
Fischer otrzymał od Wolffa 
kilkanaście „nikiforów”, które 
w październiku 1957 r. prze
kazał tworzącemu się muzeum. 
Warto tu przypomnieć, że już 
jako starosta nowosądecki An
toni Wolff ofiarował w 1949 r. 
do muzeum w Nowym Sączu 
około 200 przedwojennych 
prac Nikifora, które stanowią 
bardzo wartościową część tam

tejszej kolekcji, liczącej obec
nie ponad 1000 obrazów.
Kolekcja bocheńska liczy ich 
zaledwie 19. Tematyka dzieł 
jest charakterystyczna dla tego 
twórcy: pokazuje to, czym się 
interesował i co stanowiło dla 
niego wartość. Lubił podróże 
— od wiosny do jesieni węd
rował po całym niemal Pod
karpaciu. Odbiciem zamiło
wania do włóczęgi są panora
my miast, np. Rzeszowa lub 
nie zidentyfikowanego miasta 
nad rzeką albo też ilustracja 
stacji kolejowej w Tuchowie; 
świadczą o tym również liczne 
pejzaże wiejskie. Interesowała 
go też architektura — mówio
no o nim przecież, że ma głę
bokie wyczucie porządku archi
tektonicznego, zdobyte przez 
ćwiczenia w umiejętności ob
serwacji. Na obrazkach bo
cheńskich można zatem po
dziwiać potężne budynki oz
dobione orłami, chorągwiami 
lub postaciami świętych. Zain
teresowanie architekturą wy
rażało się także w malowa
niu efektownych willi i pens
jonatów z bliskiej Nikiforowi 
Krynicy. Sporo jest również 
pejzaży z kościołem lub cerk
wią, wtopionymi w krajobraz. 
Częste malowanie świątyń nie 
jest niczym szczególnym dla 
człowieka, który od dzieciń-
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stwa wprowadzany był przez 
matkę w świat wierzeń religij
nych i przez całe życie bardzo 
dużo czasu spędzał zarówno w 
kościele, jak i w cerkwi; po
chodził przecież z pogranicza 
dwóch kultur: polskiej i łem
kowskiej. Malował także świę
tych — zarówno w ujęciu por
tretowym, jak i we wnętrzu 
kaplicy. Portretował też pol
skich bohaterów narodowych, 
np. Tadeusza Kościuszkę. 
Niekiedy bohaterem malowa
nej scenki czynił siebie. Jedna 
z prac pokazuje wnętrze skle
pu, do którego wchodzi Niki
for — wszyscy zgromadzeni 
mają wzrok skierowany w jego 
stronę i niektórzy wyciągają do 
niego rękę.
W kolekcji bocheńskiej najwię
cej jest jednak widoków z 
Krynicy. Podpisy sześciu 
obrazków mówią o tym właś
nie mieście, w którym spędził 
życie i w którym miał stałe 
miejsce pracy — murek przy 
Domu Zdrojowym. Utrwalał 
nie tylko okazałe wille i pens
jonaty, ale również ich wnę
trza.
Bardzo charakterystyczne dla 
prac Nikifora są napisy umie
szczane na znacznej części 
obrazków. Czasami miały one 
formę opisu malowanego 
miejsca, malarz podawał też 
imię przedstawianej postaci 
czy świętego. Często jednak 
napisy sprawiają wrażenie 
przypadkowo zestawionych 
słów lub liter alfabetu łaciń
skiego, niekiedy cyrylicy, któ
re, mimo że ułożone w szeregu, 
trudno zebrać w sensowną ca
łość.
Większość bocheńskich „niki- 
forów” została namalowana na 
dość sztywnym żółtawym pa
pierze, przypominającym kart
ki z bloku rysunkowego. Czte
ry powstały na tekturach czy 
kartonikach, niekiedy pocho
dzących z opakowań, np. po 
wodzie kwiatowej. Do nama
lowania dwóch obrazów pos
łużyły Nikiforowi także linio
wane kartki z zeszytu, a wyjąt
kowo kartki wydarte z wy
dawnictw. Jeden z bocheńskich 
obrazków namalowany został 
na dwóch sklejonych przez ar
tystę kawałkach papieru kre

dowego pochodzących z pub
likacji, w której malarz Jerzy 
Wolff, jeszcze przed wojną in
teresujący się Nikiforem, za
mieścił swój artykuł o twórcach 
naiwnego realizmu w Polsce 
(sic!).
Różnorodność i mizerność 
papieru, często przybrudzo
nego lub załamanego, na któ
rym malował krynicki artysta, 
widoczna jest najlepiej na re
wersach Nikiforowych dzieł. 
Można tam zobaczyć nie wy
kończone szkice ołówkiem. 
Rewersy obrazków były rów
nież miejscem, gdzie Nikifor 
sygnował swe prace przykłada
jąc pieczęć. W omawianej ko
lekcji tylko trzy obrazki zosta
ły oznaczone dużą okrągłą pie
częcią z wizerunkiem mężczy
zny, wokół którego, na obwo
dzie pieczęci, widnieje napis 
„NETYFOR PAMIĄTKA Z 
KRYNICY”.
Obrazki tworzące kolekcję bo
cheńską są różnej wielkości 
(od 11,5 x 15 cm do 23,5 x 31,5 
cm). Wszystkie namalowane 
zostały farbami akwarelowy
mi, nałożonymi na dokładny 
szkic wykonany ołówkiem. 
Niektóre prace mają ozdobne 
ramki, zrobione własnoręcznie 
przez Nikifora — są to wąskie 
paski kolorowego papieru, na
klejone wzdłuż boków obraz
ka.
Kolekcja bocheńskich „nikifo- 
rów” jest ważnym śladem po 
człowieku, który do dziś budzi 
zainteresowanie, emocje i po
lemiki. Przez jednych uważa
ny był za „genialnego debila”, 
przez innych za „mędrca”, a 
przez własne środowisko częś
ciowo za „przygłupa”, częś
ciowo zaś za nawiedzonego 
„jurodiwego” — „bożego sza
leńca”. Mieszkając i pracując 
w Krynicy, gdzie w ostatnich 
latach życia otrzymał miesz
kanie, był na pewno jej osob
liwością, skupiając wokół sie
bie grono gapiów, często bar
dziej zainteresowanych jego 
osobą niż obrazkami. Jego 
imię — Nikifor — stało się 
symbolem malarstwa ludowe
go.

Iwona Zawidzka

Zagadka 
metalowego smoka

Wciąż nabierające przys
pieszenia współczesne życie 
usuwa z naszego otoczenia 
wiele przedmiotów, które 
niegdyś pełniły określone, 
użyteczne funkcje. Postęp 
techniczny, przemiany oby
czajowe, nieustanne dąże
nie do ułatwienia wszelkich 
codziennych czynności poz
bawiły je racji bytu, spy
chając do rangi rzeczy za
pomnianych, dziwnych, o 

okazałe, wachlarzowate skrzy
dła. Finezyjne oddanie fak
tury gadziej skóry z jej łu
skami i pofałdowaniami, 
esowato wygięty ogon, fali
sty zarys skrzydeł, a także 
przeważające w całej figur
ce wijące się, niespokojne 
linie wskazują, że mamy do 
czynienia z obiektem sece
syjnym. Zarówno bajkowe 
pochodzenie zwierzęcia, jak 
i możliwość wyeksponowa

Podstawka z mosiądzu w formie smo
ka na nożyki do owoców

trudnym do rozpoznania 
przeznaczeniu. Owszem, 
nadal widujemy owe 
przedmioty na wystawach, 
targach staroci, w prywat
nych mieszkaniach, ale naj
częściej traktuje się je jako 
podrzędnej wartości zabyt
ki kultury materialnej bądź 
jako czysto dekoracyjne bi
beloty. Może zatem warto 
przypomnieć przynajmniej 
niektóre z tych, dzisiaj 
osobliwych i dziwnych, a 
swego czasu zupełnie zwy
czajnych rzeczy, poznać ich 
przeznaczenie i, nierzadko, 
docenić artystyczną formę 
użytkowych drobiazgów.
Mamy oto przed sobą nie
wielką (14 cm wysokości, 
19,5 cm długości) figurkę 
metalowego smoka. Bajko
we zwierzę wspiera się na 
dwóch łapach i długim, 
ekspresyjnie zakręconym 
ogonie, unosząc w górę ot
wartą paszczę i rozchylając 

nia dekoracyjnych walorów 
jego sylwetki sprawiły, że 
smok stał się jednym z ulu
bionych motywów secesyj
nej sztuki, a zwłaszcza rze
miosła. Czy jednak mamy 
do czynienia wyłącznie z 
artystycznym bibelotem, 
przeznaczonym do ozdo
bienia biurka lub serwant- 
ki? Uważne przyjrzenie się 
naszemu smokowi przeczy 
takiej kwalifikacji. W jego 
artystycznie opracowanej 
formie odkrywamy bowiem 
elementy użytkowe: w za
kończeniu obu skrzydeł 
znajdują się regularnie 
rozmieszczone, owalne ot
worki — po sześć w każ
dym skrzydle. Otworki te 
pozwalają rozwiązać zagad
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kę metalowego smoka — 
wkładano w nie niewielkie, 
cienkie nożyki do owoców 
(zawsze występujące w 
komplecie 6 lub 12 sztuk). 
Smok był zatem podstawką 
na nożyki, umieszczaną na 
stole przy podawaniu dese
ru. Podstawki takie uzna
wano za niezbędne w ze
stawie eleganckich nakryć 
stołowych, używanych w 
drugiej połowie XIX i na 
początku XX w. Ówczesne 
konwenanse nie uznawały 
jedzenia owoców (jak jabł
ka, gruszki czy pomarań
cze) ze skórką czy w całości, 
toteż podawano do nich 
specjalne nożyki, których 
nie wypadało kłaść luzem, 
lecz należało umieszczać na 
odpowiednich podstawkach. 
Producenci zastawy stoło
wej nadawali podstawkom 
na nożyki do owoców oz
dobne i oryginalne kształty: 
oprócz smoka pojawiały się 
podstawki w formie pawia, 
strusia, łuku triumfalnego 
czy wachlarza. Wykonywa
no je najczęściej ze sreb
rzonego mosiądzu, białego 
metalu lub stopu cynowego 
— veritu. Na przełomie 
XIX i XX w. dużo takich 
podstawek produkowały 
słynne warszawskie wyt
wórnie platerów: Norblina, 
Braci Buch, Braci Henne- 
berg, Frageta czy mniej 
znana Fabryka Wolska pod 
Warszawą, z której pocho
dzi prezentowany smok.
Po pierwszej wojnie świa
towej moda na dekoracyjne 
podstawki powoli mijała. 
Przez pewien czas umie
szczano jeszcze nożyki do 
owoców w stojaczkach o 
prostych, geometrycznych 
kształtach, by w bliższych 
nam latach niemal zupełnie 
zrezygnować i z serwowa
nia po obiedzie owoców, i z 
podawania do nich osob
nych nożyków, i z umie
szczania owych nożyków na 
stosownych podstawkach...

Anna Sieradzka

Najstarszy 
kanał

Za najstarszy w kraju że
glowny szlak wodny 
uważany jest Kanał Ja
gielloński pod Elblą
giem. Powstał w 1495 r. 
jako ważne połączenie 
rzeki Elbląg z Nogatem. 
Kanał, który nosił wtedy 
nazwę Krafulskiego, skra

wała do lat dwudziestych 
XVII w. z Zalewu Wiś- 
lanego na rzekę Elbląg i 
dalej kierowała się do 
portu leżącego w cen
trum dzisiejszego mia
sta. Był to okres najwięk
szego rozkwitu portu 
elbląskiego, który póź

1

2

cił odległość między ty
mi rzekami o 25 km. Był 
również dogodną drogą 
wodną dla statków kieru
jących się przez Szkar- 
pawę do Gdańska i Za
toki Gdańskiej.
Przy ujściu do Nogatu 
kanał otrzymał pierwot
nie dwie śluzy dla łodzi 
oraz statków o wypor
ności do 400 ton. Flota o 
podobnym tonażu wpły

1, Wrota przeciwpowodziowe przy 
ujściu do Nogatu
2. Fragment kanału

(zdjęcia: Krzysztof Domański)

niej pozostał w cieniu 
potężnego Gdańska. Ła
dunki obejmowały m.in. 
zboże, drewno, sukno i 
wyroby lniane.
Obecnie Kanał Jagiel
loński ma pojedynczą 
śluzę w Bielniku. Są to 

tzw. wrota przeciwpo
wodziowe, ustawione 
opodal koryta Nogatu. 
Przerzucono nad nimi 
most drogowy na trasie 
Bielnik — Kępa Rybac
ka — Kępiny Wielkie i 
Cieplice — Nowakowo. 
Po skanalizowaniu No
gatu wrota nie są wyko
rzystywane i pełnią je
dynie funkcję symboli
czną. Z rzeką Elbląg ka
nał łączy się bezpośred
nio w północno-wschod
niej dzielnicy Zdrój.

Kanał prowadzi otwartą 
i płaską przestrzenią cha
rakterystyczną dla krajo
brazu Żuław i ma niere
gularną konfigurację du
żego półkola wyciągnię
tego ku północy o dłu
gości 5,8 km i przeciętnej 
głębokości 2,2 m. Ota
czają go wysokie (około 1 
m) wały oddalone od 
siebie o około 25 m i 
miejscami porośnięte gę
stą roślinnością wodną. 
Przerywają je cztery du
że spusty odprowadzają
ce do kanału wodę z oko
licznych pól. Przy brze
gu w Bielniku wznosi się 
niewysoki budynek mie
szczący pompy do od
wadniania łąk. Stąd są 
zaledwie 2 km do ujścia 
kanału i jednej z dwóch 
przepraw promowych na 
Nogacie.

Liczącą prawie 500 lat 
drogę wodną najczęściej 
odwiedzają dziś wędka
rze i rybacy. Z rzadka 
przecinają jej powierz
chnię kajaki lub moto
rówki, choć stanowi 
przedłużenie atrakcyjne
go Kanału Ostródzko- 
-Elbląskiego.

Krzysztof Domański
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Promocja

Zabytkom 
na ratunek

Polskie zabytki — świadectwa 
epoki oraz pomniki naszej hi
storii — musimy troskliwie 
chronić. Jest ich coraz mniej, 
bowiem burzliwe dzieje pań
stwa nie sprzyjały ich przetrwa
niu. Były zaciekle niszczone 
przez najeźdźców, szczególnie 
w okresie rozbiorów i hitle
rowskiej okupacji. Dzisiaj, z 
uwagi na ograniczone środki 
na konserwację, wiele zabyt
ków po prostu niszczeje lub 
ginie kończąc swą chlubną dla 
narodu służbę. Liczne zabytki 
można jednak uratować, ra
cjonalnie gospodarując posia
danymi środkami, a także wy
korzystując osiągnięcia nauki i 
technologii dla ich konserwa
cji, remontów lub po prostu 
poprawnego funkcjonowania. 
Pierwsze dwie sprawy są do
meną artystów — konserwato
rów zabytków, trzecia — spe
cjalistów od techniki. Niniej
szy artykuł dotyczy wycinka 
tej ostatniej sprawy, a miano
wicie problemu wymiany 
wewnętrznych instalacji sani
tarnych i grzewczych w obiek
tach zabytkowych. Jest to dla 
inwestorów i wykonawców 
ważny problem, bowiem czę
sto ostre wymagania wewnęt
rznego otoczenia, np. potrzeba 
zachowania istniejącego mikro
klimatu, narzucają ogranicze
nia, którym nie mogą sprostać 
tradycyjne techniki i techno
logie. Jest tych warunków co 
najmniej kilka, a więc:
— unikanie pracy z otwartym 

ogniem, np. posługiwania 
się spawalniczym palni
kiem,

— wystrzeganie się skoko
wych zmian temperatury 
powietrza,

— stosowanie wyłącznie tech
nik nie powodujących ku
rzu, brudu, odpadów,

— unikanie wstrząsów me
chanicznych, hałasu, cza
sem nadmiernych obciążeń 
konstrukcji,

— wykonywanie prac przy 
minimalnej ingerencji w 
istniejącą konstrukcję obie
ktu,

— niezawodne eksploatacyjne 
funkcjonowanie systemów.

Są i inne wymagania, które 
mogą wskazać specjaliści w 
zakresie konserwacji zabyt
ków, ale już wymienione prob
lemy każą się zastanowić nad 
właściwym wyborem prakty
cznych rozwiązań.
Szczególnie groźny jest otwar
ty ogień i to nie tylko ze wzglę
du na bezpieczeństwo poża
rowe. Przewody instalacyjne z 
reguły są prowadzone w cias
nych kanałach ściennych 
(szachtach), w których w mia
rę upływu lat gromadzi się 
kurz i inne substancje stano
wiące niejednokrotnie poten
cjalną mieszankę wybuchową. 
W zetknięciu z ogniem może 
ona nie tylko eksplodować, ale 
też spowodować rozprzestrze
nienie się pożaru i gazów tro
jących poprzez te właśnie cią
gi. Skutki takiego zjawiska nie 
są trudne do przewidzenia.

Skokowe zmiany temperatury 
w pomieszczeniach, które za
wsze towarzyszą procesom 
spawalniczym, relatywnie 
mniej groźne aniżeli ogień, 
mogą szkodzić przede wszyst
kim eksponatom, a więc obra
zom, rzeźbom, itp. Stąd też w 
niektórych obiektach zakazuje 
się długotrwałych prac z og
niem o charakterze ciągłym.
Wiemy z różnych praktyk re
montowych naszych miesz
kań, jak kurz cementowy wże
ra się we wszystko, co stanowi 
ich wyposażenie i praktycznie 
nie da się go całkowicie usu
nąć. Ten sam problem dotyczy 
zabytków, z tym że szkody są 
nieproporcjonalnie większe i 
trwalsze. Przy czym nie ma w 
pełni skutecznych zabezpie
czeń przed tym pyłem, który 
przenika i wnika wszędzie. 

Można by rozwijać ten wątek, 
sądzę jednak, że wymienione 
sprawy są dosyć oczywiste, 
aby dojść do wniosku, że re
mont obiektu zabytkowego — 
to m.in. wybór optymalnych 
dla jego wykonania technik i 
technologii.
W instalacjach sanitarnych 
(grzewczych) króluje u nas 
stal, dotyczy to nie tylko 
mieszkań czy budynków uży
teczności publicznej, ale też 
obiektów zabytkowych, sak
ralnych, itp. Takie były uwa
runkowania przez kilkadziesiąt 
ostatnich lat, eliminując jaki
kolwiek wybór. Konsekwencją 
tego jest stosunkowo mała 
trwałość systemów, a co za 
tym idzie potrzeba ich częstej 
wymiany. Takie działanie — 
to nie tylko dodatkowe koszty, 
ale też uciążliwości eksploata
cyjne, a także zagrożenia. Pod
stawowym mankamentem in
stalacji wykonanych ze stali 
jest ich korozja i inkrustacja, 
tj. zarastanie wewnętrznych 
przewodów kamieniem hamu
jącym przepływ wody. Te 
zjawiska są integralną częścią 
tych instalacji, a powoduje je 
zła jakość naszej stali oraz zła 
jakość naszej wody, szczegól
nie z ujęć publicznych, która 
jest nie tylko skażona chemi
cznie, ale też zawiera osady 
stałe, w tym szczególnie wapń, 
bardzo łatwo osadzający się na 
wewnętrznych ściankach sta
lowych rur. Jest to zjawisko 
nie do wyeliminowania ani w 
chwili obecnej, ani też w dają
cej się przewidzieć przyszłości, 
bowiem nie zanosi się, że na
stąpi szybka poprawa jakości 
stali i wody. W ostatnich kilku 
latach powstała możliwość 
odejścia od stosowania do in
stalacji rur stalowych na rzecz 
innych materiałów, a miano
wicie miedzi i tworzyw sztu
cznych. Miedź sama w sobie 
jest doskonałym materiałem 
na instalacje sanitarne, jednak 
również nie dla naszej jakości 
wody. Ulega ona nie tylko ko
rozji, ale również różnym zja
wiskom chemicznym, w tym 
powstawaniu bardzo trujących 
tlenków miedzi na skutek 
przedostawania się do wód 
otwartych, a także głębino
wych substancji zawartych w 
tzw. kwaśnych deszczach. Te
go rodzaju zagrożenia są opi

sane w publikacjach, a ostatnio 
wystąpiły w byłej NRD. Po
nadto na wewnętrznych ścian
kach rur miedzianych wytwa
rzają się podłoża bakteryjne i 
namnażają mikroorganizmy 
biologicznie skażające wodę. 
Z tych właśnie względów za
stosowanie miedzi w naszych 
instalacjach sanitarnych i 
grzewczych należy również 
odłożyć do czasu poprawienia 
jakości wody ’.
Na dzień dzisiejszy jest pew
ne, że instalacyjnych tworzyw 
sztucznych powyższe proble
my nie dotyczą. Są one odpor
ne na korozje, bowiem chemi
czna trwałość plastików wyno
si nie tylko dziesiątki, lecz set
ki lat. Pozwalają na wytwarza
nie rur i złączek o unikatowej 
gładkości wewnętrznych po
wierzchni, ze współczynni
kiem chropowatości docho
dzącym do 0,007 mm (dla stali 
wynosi on co najmniej 
0,2—0,4 mm), eliminującym 
zjawisko osadzania się kamie
nia na ich wewnętrznych 
ściankach. Tworzywa te mają 
odporność chemiczną na wiele 
substancji, często bardzo agre
sywnych, takich jak różne su
rowce techniczne dla przemys
łu chemicznego, agresywne 
ścieki i odpady, także gotowe 
produkty, m.in. kosmetyki, 
detergenty, lekarstwa. Ruro
ciągami z tworzyw można 
przesyłać wszystkie (ponad 
100) surowce i produkty spo
żywcze. Materiał ten jest nie 
tylko obojętny fizjologicznie, 
nie wpływa na smak, zapach, 
kolor wody lub innej transpor
towanej substancji, ale też cał
kowicie eliminuje zjawisko 
namnażania się w rurociągach 
bakterii. Ta ostatnia cecha do
tyczy jednak tylko rurociągów 
łączonych techniką zgrzewania 
lub na zaciski, w wypadku po
łączeń klejonych nie jest to ta
kie oczywiste 2.
Inne zalety tworzyw sztu
cznych ważne w budowie in
stalacji sanitarnych i rurocią
gów — to złe przewodnictwo 
cieplne tego materiału powo
dujące małe straty cieplne nie 
izolowanych przewodów. Współ
czynnik przewodnictwa ciepl
nego w 20° C wynosi (PP, PB) 
od 0,23 do 0,24 W/mK (przy
kładowo dla stali wynosi on 
58,0 W/mK, miedzi 419 
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W/mK), co eliminuje potrze
bę stosowania izolacji ciepło- 
chronnej lub znacznie ograni
cza jej grubość. Ponadto rury z 
tworzywa sztucznego są od
porne na niskie temperatury, 
nie pękają w układach bezciś
nieniowych (np. kanalizacyj
nych, ściekowych) oraz w ni
skich temperaturach otoczenia 
lub przy nie zamarzających 
mediach, a także wytrzymują 
przejściowe zamarznięcie wo
dy w instalacji. Stąd też chwi
lowa awaria, np. w ogrzewaniu 
pomieszczenia przy prawidło
wo wykonanej instalacji, nie 
powinna spowodować naru
szenia spójności materiału i 
wycieku wody. Nie dotyczy to 
jednak zaworów i innych me
talowych elementów instalacji. 
Tworzywa sztuczne (poza 
PCV, CPCV) są ośmiokrotnie 
lżejsze od stali, co znakomicie 
ułatwia prace montażowe. Po
nadto instalacje wykonane z 
tworzyw sztucznych są odpor
ne na drgania materiałowe, 
prądy błądzące i zakłócenia 
hydrauliczne. Mówiąc prosto, 
nie przenoszą różnych ude
rzeń w rury i grzejniki, nie 
nadają się na uziemienia, wy
tłumiają dźwięki i hałasy często 
towarzyszące przepływającej 
wodzie.
Najczęściej używanymi na in
stalacje sanitarne i grzewcze 
tworzywami sztucznymi są: 
polipropylen (PP), polietylen 
(PE), polibutylen (PB) i poli
chlorek winylu (PCV, CPCV), 
jednak zakres ich zastosowań 
znacznie się różni. Po tych 
ogólnych uwagach, chciałbym 
przejść do omówienia jednej z 
najlepszych technologii, a 
mianowicie wyrobów niemiec
kich Zakładów Aquatherm, 
których dystrybutorem na 
nasz kraj jest firma aquatherm- 
-Polska. Zakłady te na swoje 
wyroby, a więc rury, łączniki, 
zawory, itp., stosują wyłącznie 
polipropylen typ 3 o nazwie 
Vestolen P 9421, materiał po
siadający wszystkie omówione 
wcześniej zalety i ponadto naj
lepsze własności z punktu wi
dzenia odporności starzenio
wej. Wyroby z PP-3 mają trwa
łość co najmniej 50-letnią (po
nad 50 sezonów grzewczych) 
dla typowych parametrów 
wody spożywczej (temperatu
ra do 60 °C, ciśnienie do 

IMPa) lub grzewczej (tempe
ratura obliczeniowa 95° 
C/70° C, ciśnienie do 
0,6MPa). Produkowane od 26 
lat, są stosowane na instalacje 
sanitarne oraz rurociągi prze
mysłowe w 27 krajach świata, 
w tym USA, Kanadzie, ostat
nio w Rosji, a także w instala
cjach okrętowych. Łączna 
produkcja Zakładów w roku 
ubiegłym wyniosła 38 min me
trów bieżących rur oraz 76 
min różnego rodzaju łączni
ków. Fabryka na swoje wyro
by udziela 10-letniej gwaran
cji, a w kwocie do 5 mln DM 
za pojedynczą szkodę rzeczo
wą oraz do 1 mln DM za szko
dę osobową. Warta szczegól
nego podkreślenia jest polifu- 
zyjna technika łączenia ele
mentów, która polega na 
podgrzaniu i jednorodnym łą
czeniu materiałów. Jest to 
technika nie wprowadzająca 
obcej substancji w połącze
niach, np. kleju, który może 
być szkodliwy bakteriologi
cznie i toksycznie 3, a także 
otwartego ognia. Jest więc 
idealna dla obiektów zabytko
wych, spełniając wymagane 
warunki bezpieczeństwa. Tech
nologia jest też przyjazna dla 
środowiska, daje śladowe ilości 
odpadów, materiał nie wydzie
la żadnych gazów toksycz
nych, np. przy wykonywaniu 
połączeń lub spalaniu, a wyłącz
nie, podobnie jak drewno, 
dwutlenek węgla. Systemy sa
nitarne i grzewcze zostały tak 
zoptymalizowane, że ich insta
lacja w trudno dostępnych 
miejscach nie stwarza więk
szego problemu.

Do wykonania dowolnego po
łączenia służy podręczna, kil
kukilogramowa zgrzewarka, 
zasilana zwykłym sieciowym 
napięciem. Można też łączyć 
elementy bez udziału zgrze
warki za pomocą tzw. złączek 
oporowych. Szczegóły techni
czne można znaleźć w fabry
cznych katalogach lub dowie
dzieć się o nich na szkoleniach 
prowadzonych przez firmę 
aquatherm-Polska. Warto rów
nież podkreślić, że dopiero 
ukończenie takiego szkolenia 
upoważnia do zakupu firmo
wych wyrobów. W okresie 
swojej blisko 3-letniej działal
ności firma łącznie przeszkoli

ła 3000 projektantów i instala
torów, a także pewną część 
inspektorów nadzoru budow
lanego. Osoby te są na bieżąco 
informowane o innowacjach 
technologicznych i zmianach 
w działaniu firmy. Z uwagi na 
duże zapotrzebowanie w bie
żącym roku zostanie urucho
miona produkcja wyrobów z 
zadaniem zaopatrzenia pol
skiego rynku budowlanego 
oraz ich eksportu do krajów 
Europy Środkowowschodniej 
i Rosji. Firma wykonuje kom
puterowo projekty wszystkich 
instalacji i rozprowadza arma
turę renomowanych firm po
trzebną do zbudowania komp
letnego systemu sanitarnego 
lub grzewczego. Koszt instala
cji zimnej i ciepłej jest porów
nywalny z kosztem jej wyko
nania w stali, a c.o. grzejniko
wego o 30—40% wyższy. Na
tomiast trwałość instalacji z 
PP-3 jest średnio od 7 do 10 
razy dłuższa od trwałości ru
rociągów stalowych, przy 
czym nie wymaga ona żadnych 
zabiegów konserwacyjnych, 
np. malowania. W okresie 
działalności firmy w Polsce 
zostały wykonane instalacje 
sanitarne i grzewcze w obiek
tach zabytkowych, m.in. w ze
spole pałacowym (Kamień 
Śląski), w kościołach i sanato
riach. Przygotowywana jest 
wymiana instalacji stalowej na 
polipropylenową w pałacu w 
Łańcucie i w Zamku Królew
skim w Warszawie.
Instalacyjne tworzywa sztu
czne mają też pewne manka
menty i byłoby nieuczciwością 
ich nie przytoczyć. Jest to 
przede wszystkim duża roz
szerzalność (a więc i wydłu- 
żalność) rur pod wpływem 
temperatury wymuszająca wy
konywanie większej niż dla 
stali liczby kompensacji. Za
kłady Aquatherm poradziły 

sobie z tym problemem w taki 
sposób, że jako jedyne na 
świecie skonstruowały tzw. ru
rę stabilną z wtopioną alumi
niową folią perforowaną o 
grubości 0,15 mm, która spro
wadza wydłużalność rurociągu 
do poziomu wydłużalności 
aluminium i wymaga wykona
nia tylko nielicznych kompen
satorów. Tworzywa te nie są 
odporne na promieniowanie 
ultrafioletowe, stąd też należy 
rurociągi i materiał chronić 
przed bezpośrednim długo
trwałym operowaniem promieni 
słonecznych. Ma to wyłącznie 
znaczenie przy rurociągach 
prowadzonych napowietrznie, 
np. przemysłowych. Wreszcie 
rurociągi z tworzyw jest łat
wiej uszkodzić mechanicznie, 
stąd w miejscach ogólnie do
stępnych należy je chronić, 
np. ekranem. Wymienione 
mankamenty nie umniejszają 
zakresu zastosowań tych mate
riałów w instalacjach sanitar
nych, jak też rurociągach 
przemysłowych, w tym rów
nież w obiektach zabytko
wych.

dr hab. inż. 
Stanisław Rabiej

Przypisy

1. T. Zachuta, Nieco inaczej 
o miedzi, „Polski Instalator”, 
Nr 9, 1993, s. 41—42; T. Za
chuta, Miedź a jakość wody, 
„Polski Instalator”, Nr 1, 
1994, s. 24—26; B. Krogulska, 
B. Wichrowska, Wpływ insta
lacji wodociągowych na jakość 
wody, „Polski Instalator”, 
Nr 2, 1994, s.14.
2. T. Siwiec, Połączenia nie
rozłączne rur instalacyjnych z 
tworzyw sztucznych, „Polski 
Instalator”, Nr 5, 1993, s. 
26—28.
3. Ibidem.

Szczegółowe informacje na temat omawia
nych w artykule instalacji sanitarnych z 
polipropylenu typ 3 uzyskają Państwo w 
firmie aquatherm-Polska, 02-881 Warsza
wa, ul. Puławska 536 (róg ul. Cymbalistów 
2a), tel./fax 643-86-79; 643-86-81 oraz w 21 
przedstawicielstwach na terenie całego 
kraju.
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Portrety królowej w Kozłówce

W zbiorach francuskich i pol
skich oraz w licznych kolek
cjach innych krajów europej
skich znajduje się kilkaset 
portretów Marii Leszczyń
skiej (1703—1768), małżonki 
Ludwika XV, od 1725 r. kró
lowej Francji, córki Stanisła
wa Leszczyńskiego, króla 
Polski, i Katarzyny z Opaliń
skich.
Portrety królowej można po- 1 
dzielić na kilka grup: repre
zentacyjne, kameralne, ale
goryczne, mitologiczne i zbio
rowe rodziny królewskiej, ma
lowane przez wybitnych ma
larzy francuskich, powtarza
ne następnie w wielu repli
kach warsztatowych, ko
piach i odbitkach graficz
nych. Kilka portretów znaj
duje się w pałacu Za
moyskich w Kozłówce; są 
to kopie portretów ze zbiorów 
pałacu w Wersalu i Galerii 
Drezdeńskiej.
Do grupy portretów reprezen
tacyjnych należy najwcześ
niejszy z nich portret Marii Le
szczyńskiej jeszcze jako kró
lewny, namalowany w 1725 r. 
przez Pierra Goberta, członka 
Akademii Królewskiej, na 
zamówienie Stanisława Le
szczyńskiego w celu przed
stawienia go Ludwikowi XV 
jako wizerunku przyszłej mał
żonki. Ofiarowany w Wersalu 
pozostał w zbiorach pałacu 
wersalskiego do chwili obec
nej, zdobiąc Wielki Gabinet 
żony Delfina — Marii Józefy 
Saskiej. W pałacu w Kozłów
ce znajduje się jego kopia 
malowana przez Georgesa 
Jouve w 1913 r„ olejno na 
płótnie. Portret przedstawia 
Marię w pozycji stojącej, z ga
łązką z kwiatami lilii, w oz
dobnej sukni z futrem z grono
stajów i błękitnym płaszczu.
W zbiorach Wersalu prze
chowywany jest portret Marii 
Leszczyńskiej pędzla Jean 
Baptiste Van Loo, namalo
wany na zamówienie Ludwi
ka XV około 1730 r„ pocho
dzący z jego zbiorów. Replikę 
tego portretu namalowaną 
olejno na płótnie także ma 

pałac w Kozłówce. Królowa 
przedstawiona w pozycji sto
jącej, w ozdobnej sukni, błę
kitnym płaszczu z gronosta
jami i diademie; obok królo
wej amorek trzymający koro
nę i paź, a w tle fragment 
parku.
Młodą królową z małym Del

finem sportretował Nicolas 
Simon Alexis Belle. Portret 
ten, zamówiony przez Ludwi
ka XV około 1730 r„ znajduje 
się w zbiorach Wersalu. Jego 
kopię, która przechowywana 
jest w pałacu w Kozłówce, 
namalował w 1913 r. Geo
rges Jouve, olejno na płótnie. 
Maria Leszczyńska, przed
stawiona we wnętrzu komna
ty, w pozycji siedzącej na 
kanapie, w ozdobnej sukni i 
płaszczu, trzyma na kolanach 
małego Ludwika, następcę 
tronu.
Do grupy portretów kameral
nych należą portrety Maurice 
Quentin de la Toura. W la

tach 1744—1748 namalował 
on na zamówienie Ludwika 
XV dwa portrety królowej: je
den pastelami (w zbiorach 
Luwru), drugi, będący jego 
powtórzeniem, olejno na 
płótnie (w zbiorach Wersalu). 
W zbiorach kozłowieckich 
znajduje się olejna kopia z

XIX w., przedstawiająca Ma
rię Leszczyńską w swobod
nej pozie siedzącej, w ujęciu 
do pasa, w jedwabnej sukni i 
mantylce, w czepku i z wach
larzem w ręce.
Najbardziej popularnym por
tretem kameralnym królowej 
Marii był portret pędzla Jeana 
Marca Nattiera, nadwornego 
malarza rodziny królewskiej. 
Zamówiony przez króla w 
1748 r., zdobi Wielki Gabinet 
Delfina w Wersalu. Portret 
ten ma wiele replik autor
skich, warsztatowych i kopii. 
W Kozłówce znajdują się 
dwie: duża — ujmująca całą 
postać i mniejsza — z uję

ciem do kolan; obie malowa
ne na płótnie w XIX w. Królo
wa przedstawiona jest w stro
ju „en habit de ville”, siedzą
ca w swoim pokoju, pogrążo
na w zadumie, z ręką wspartą 
na leżącej na stoliku Ewange
lii.
Do grupy portretów kameral
nych niesygnowanych nale
ży portret pędzla malarza 
francuskiego z około 1726 r. 
znajdujący się w Galerii 
Drezdeńskiej. Jego dobra 
kopia z XIX w. malowana 

1. 2. Portrety Marii Leszczyńskiej w 
Kozłówce: kopia szkoły flamandzkiej 
(1) i replika portretu J. B. Van Loo (2)

olejno na płótnie znajduje się 
w Kozłówce i przedstawia 
Marię Leszczyńską w ujęciu 
do pasa, w jedwabnej sukni, z 
kwiatami i w gronostajowym 
płaszczu. Jest to obraz pełen 
wdzięku i intymnego nastroju. 
Portrety w zbiorach Zamoy
skich w Kozłówce należą do 
grupy licznych kopii i replik 
portretów królowej Marii Le
szczyńskiej, Polki na tronie 
Francji, które dostały się do 
zbiorów polskich przez ko
lekcje prywatne. Wzbogacają 
one polskie zasoby portreto
wego malarstwa francuskie
go XVIII w.

Aldona Sołtysówna

42



ROZMAITOŚCI

Rewelacja w puszczy 1. Bryły krzemienia, odpady produk
cyjne, półwytwór grota oszczepu, go
towy grot oraz grociki strzał z Rybnik
2. Rysunkowa rekonstrukcja szybu 
eksploatacyjnego w Rybnikach

W trakcie badań stanowisk ar
cheologicznych na terenie pół
nocno-wschodniej Polski wielo
krotnie spotyka się zabytki krze
mienne. Są to drobne przedmioty 
domowego użytku, narzędzia 
rolnicze (sierpy, siekiery) oraz 
elementy uzbrojenia — groty 
oszczepów, grociki strzał do łu
ków. Pochodzą one z epoki ka
mienia, choć na mniejszą skalę 
produkowano je także w epo
kach brązu i żelaza.
Surowiec do ich wytwarzania 
uzyskiwano z powierzchni (tzw. 
krzemienie narzutowe) lub wy
dobywano z ziemi mniej lub bar
dziej rozwiniętymi sposobami 
górniczymi. Pradziejowe kopal
nie funkcjonowały z dużym roz
machem na południu Polski. Kil
ka pokoleń archeologów poszu
kiwało ich także bezskutecznie 
na północy, co wpłynęło na 
ugruntowanie opinii, że obszary 
te były pod tym względem zaco
fane i cechował je prymitywizm 
gospodarczy. Nie wszyscy jed
nak badacze chcieli się z tym 
pogodzić i w 1991 r. ich nadzie
je zostały wreszcie uwieńczone 
sukcesem. Roman Pruski, leśnik 
z Nadleśnictwa Dojlidy, natrafił w 
okolicy wsi Rybniki (gm. Wasil
ków, około 15 km na północ od 
Białegostoku) na wzgórze usiane 
krzemieniami w sąsiedztwie co 
najmniej kilkudziesięciu zagad
kowych lejów. O jego obserwa
cjach zawiadomieni zostali ar
cheolodzy z Państwowego Mu
zeum Archeologicznego w War
szawie. Już po pierwszej pene
tracji w terenie okazało się, że 
jest to duży kompleks kopalniany 
z zasypanymi szybami górni
czymi. Tak dobrze zachowane 
pole eksploatacyjne zdarza się 
niezmiernie rzadko (np, w Krze
mionkach Opatowskich, woj. kie
leckie). Przed destrukcją ochro
niła je rosnąca tu Puszcza Kny
szyńska.
W latach 1992 i 1993 przepro
wadzono w Rybnikach badania 
wykopaliskowe eksplorując je
den z obiektów górniczych. Miał 
on w przybliżeniu kształt elipsoi
dalny i wymiary 6 x 9 m, sięgał 
zaś na głębokość 4 m. Z jednej 
strony miał łagodny stok stano
wiący zapewne wejście, zaś 
przeciwległa ściana była stroma. 
Eksploatacja surowca polegała 
więc na wcinaniu się w zbocze 
pewnego rodzaju półką. Na 
szczycie wzgórza znaleziono kil-
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3. Lokalizacja pradziejowych kopalń 
krzemieni
(rys.: 2 — Janusz Łupina, 3 — Anna 

Kamińska: fot. Andrzej Ring)

ka bardzo głębokich lejów, które 
są zapewne świadectwem kopa
nia tu dużych pionowych jam 
wydobywczych.
Krzemienie obrabiano wstępnie 
bezpośrednio po wyciągnięciu 
na powierzchnię. Potwierdza to 
odkrycie pracowni wytwórczych 
z surowymi bryłami, odpadkami 
produkcyjnymi i nieudanymi 
półwyrobami narzędzi. Dobre 
półwytwory wędrowały z górni
kami do ich macierzystych wio
sek. Część z nich mogła być wy
kańczana także w obozowiskach 
ulokowanych przy położonych 
niedaleko kopalń źródliskach. 
Archeolodzy zastanawiają się 
obecnie nad wiekiem kompleksu 
górniczego. Wszystko wskazuje 
na to, że pochodzi on z począt
ków epoki brązu, a konkretnie 
sprzed około 3,5 tysiąca lat, a 
więc mamy do czynienia z kon
tynuatorami górnictwa krzemieni. 
Świadczy to także o tym, że zna
jomość obróbki metalu upow
szechniała się bardzo wolno i 
długo jeszcze używano narzędzi 
z dawnego surowca.
Od samego początku archeolo
dzy z PMA współpracują przy 
badaniu kompleksu z przyrodni
kami z Parku Krajobrazowego 
Puszczy Knyszyńskiej, geologa
mi, leśnikami i muzealnikami z 
Białegostoku. Wsparcia udzielają 
im także władze gminne, a 
schronienie dała miejscowa 
szkoła i nadleśnictwo. W tak przy

jaznej atmosferze zrodziła się 
idea utworzenia tu ekomuzeum, 
którego zadaniem, oprócz ochro
ny i badania bezcennego obiektu, 
będzie jego udostępnienie dla 
ruchu turystycznego i odpowied
nia popularyzacja. W rezerwacie 
o nazwie Krzemianka wytyczono 
ścieżki — przyrodniczo-dydakty- 
czną i archeologiczną — z przy
stankami w miejscach szczegól
nie interesujących. Zakończono 
już fazę projektową i realizowane 
są pierwsze ekspozycje plene
rowe, które przedstawią turystom 
walory przyrody puszczy i opo
wiedzą o jej prahistorii.

Ekomuzeum ma spełniać także 
funkcję edukacyjną. Już w bie
żącym roku startują tu warsztaty 
dla uczniów liceów plastycznych 
(dofinansowane przez Minister
stwo Kultury i Sztuki). Mamy 
nadzieję, że staną się one cykli
cznymi spotkaniami młodzieży z 
różnych ośrodków kraju. Plano
wane są także imprezy wyciecz
kowe dla uczniów szkół biało
stockich. Naszym dążeniem jest, 
aby po wiekach zapomnienia re
jon ten ponownie zaczął oddzia
ływać na wyobraźnię młodego 
pokolenia. Nie może to być za
tem działalność zupełnie spon
taniczna, ale powinna być w mia
rę możliwości należycie zorgani
zowana. Być może wizyta w 
Rybnikach-Krzemiance pogłębi 
wyczulenie na sprawy ochrony 
dóbr przyrody i kultury, co w 
przyszłości zaowocuje innym 
podejściem do otaczającego nas 
środowiska.

Sławomir Sałaciński 
Marek Zalewski 

Europa Nostra 
dla Antonina
Przypominamy, że pozarzą
dowa organizacja Europa 
Nostra zajmuje się ochroną i 
rewaloryzacją architektoni
cznego i naturalnego dzie
dzictwa europejskiego. Każ
dego roku przyznawane są 
nagrody przez tę organizację, 
w styczniu br. ustanowiono 
je za 1993 r. Wśród laureatów 
znalazły się m.in. obiekty w 
Belgii (katedra i teatr w Ant
werpii), Hiszpanii (pałac Lina
res w Madrycie), Szwecji (hi
storyczne centrum miastecz
ka Nora i górnicza wieś 
Pershyttan). Dyplom — obok 
m.in. restauracji zamku w Mi
rze na Białorusi czy za po
stawienie nowego budynku w 
dziewiętnastowiecznym kwar
tale zabudowy w Bonn — 
otrzymała renowacja drew
nianego pałacu w Antoninie

1828 gościł Fryderyk Chopin. 
Z tego względu znajduje się 
tu salon muzyczny i poświę
cona kompozytorowi sala 
muzealna, zaś każdego roku 
odbywa się impreza muzy
czna p.n. „Jesień Chopinow
ska”. W pobliżu wznoszą się 
zabudowania gospodarcze z 
XIX w. oraz kaplica grobowa 
Radziwiłłów (zob. nr 10, 
1992, s. 13).
Warto przypomnieć, że Euro
pa Nostra razem z IBI (Inter
national Burgen Institut — 
Międzynarodowy Instytut Zam
ków) do 1 czerwca 1994 r. 
przyjmuje zgłoszenia do na
stępnej edycji konkursu. 
Wnioski rozpatrywane są w 
czterech kategoriach: 1) re
stauracja budowli zabytko
wych, 2) ich adaptacja 
dla nowych potrzeb, 3) kon

Myśliwski pałac w Antoninie — dy
plom organizacji Europa Nostra

koło Kalisza z przeznacze
niem na hotel. Pałac ten pro
jektował dla księcia Antonie
go Radziwiłła Karol Schinkel, 
zbudowany został w latach 
1822—1824 na terenie ro
mantycznego parku krajo
brazowego. Budynek ma 
plan greckiego krzyża, trzy
kondygnacyjną salę z gale
riami i stropem opartym na 
grubej kolumnie-kominie. W 
tej myśliwskiej rezydencji 
Radziwiłłów w latach 1827— 

serwacja krajobrazu natural
nego i historycznego oraz 
4) nowa zabudowa w rejo
nach historycznych. Szcze
gółowych informacji udziela 
p. Marijnke de Jong, Lange 
Voorhout 35, 2514 EC Den 
Haag, tel. 31-70-3560333.

(k)
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Zapomniany początek
Na początku naszego stule
cia w samym centrum Kra
kowa, w miejscu, gdzie dzi
siaj stoi potężny gmach ban
ku PKO zaprojektowany 
przez arch. Adolfa Szyszko- 
-Bohusza, znajdowała się 
drewniana pocyrkowa buda 
„bez wygód”. Wzniesiono ją 
w drugiej połowie XIX w. na 
wzór londyńskiego cyrku Ast- 
leya lub paryskich budowli 
tego typu. Tam właśnie, w 
1906 r. za sprawą Józefa 
Kleinbergera, przedsiębiorcy 
z branży zegarowej, znalazło 
swoją siedzibę pierwsze stałe 
kino Krakowa.
Od 1896 r., kiedy odbyta się 
w Krakowie pierwsza na zie
miach polskich prezentacja 
kinematografu — genialnego 
wynalazku braci Lumiere, do 
czasu powstania pierwszego, 
stałego kina dziesiąta muza 
przebyła długą i burzliwą 
drogę. Miała ona swój począ
tek we wspaniałej sali Teatru 
Miejskiego, a osiągnęła kres 
w jarmarcznych budach.
Film przyjęty został zrazu en
tuzjastycznie i traktowany był 
jako naukowo-techniczna 
ciekawostka. Szybko jednak 
znużył pierwszych odbior
ców. Tematyczna miałkość, 
powtarzanie schematów, mi
gotliwa projekcja spowodo
wały jego odrzucenie przez 
wykształcone warstwy spo
łeczne, które uznały go za 
rozrywkę niską, a nawet kry
minogenną, np. K. Irzykowski 
w Dziesiątej Muzie wspomi
na, że w owym czasie prze
stępców podczas przesłu
chań pytano, czy chodzili do 
kina! W końcu „ruchome 
obrazy” stały się tylko za
bawką zaspokajającą niewy
szukane gusty skorego do 
prostych uciech ludu.
Owa „tułaczka" filmu w Kra
kowie zakończyła się późną 
jesienią 1906 r„ kiedy znalazł 
on swoje miejsce w zakupio
nym przez Józefa Kleinbe
rgera budynku przy ul. Wielo
pole. Tak rozpoczęła się hi
storia kina „Cyrk Edison” — 
ta pomysłowo dobrana naz
wa nawiązywała do długo
letnich tradycji miejsca i kon
trastowała ją z ówczesnym 
symbolem nowoczesności, 
nazwiskiem wielkiego wyna
lazcy Thomasa Alvy Edisona. 

Repertuar „Cyrku Edison" w 
dużej mierze zależał od tego, 
co wyprodukowały wielkie 
koncerny kinematograficzne. 
Kleinberger był najpewniej 
związany z ogólnoeuropej
skim systemem wynajmu i 
sprzedaży filmów stworzo
nym przez braci Pathe. Nie 
miał więc znaczącego wpły
wu na dobór repertuaru, który 
musiał zmieniać bardzo czę
sto ze względu na szybko 
nudzącą się publiczność. 
W tym czasie na filmowym 
ekranie zobaczyć można by
ło obrazy o tematyce przy
rodniczej (piękne krajobrazy, 
dzikie zwierzęta, egzotyczne 
kraje), pojawiały się też filmy 
prezentujące nowe osiągnię
cia techniki. Typowy seans 
trwał godzinę lub półtorej i 
składały się nań: aktualności 
(rodzaj pierwotnej kroniki fil
mowej), dramat (najczęściej 
obyczajowy) oraz seria ko
medyjek służących wyłącz
nie rozweseleniu widzów. 
Wszystkie wyświetlane filmy 
musiały przejść przez surową 
cenzurę urzędników policji.
Lata 1906—1910 były pas
mem wspaniałych sukcesów 
kina przy Wielopolu. Stale 
utrzymywała się wtedy liczba 
około trzydziestu przedsta
wień miesięcznie. Dynami
cznemu rozwojowi firmy to
warzyszyły liczne afery i 
skandale. Właściciel „Cyrku 
Edison" był oskarżony m.in. 
o naruszenie praw autorskich 
(sprawa słynnego zapaśnika 
Z. Cyganiewicza, który twier
dził, że w kinie przy Wielopolu 
bezprawnie wyświetlano fil
my przedstawiające jego 
walki stoczone w USA), o 
obrazę i zniesławienie w liś
cie zamkniętym, a także o to, 
że aparat kinematograficzny 
obsługiwała bez stosownych 
uprawnień kochanka opera
tora. Kamerzyści „Cyrku Edi
son” stali się też uczestnika
mi wielkiego sporu, jaki roz
gorzał w Krakowie po śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego w 
1907 r. Prezydent miasta Ju
liusz Leo starał się realizo
wać swoją wizję wspaniałe
go, nowoczesnego Krakowa. 
Jemu to zawdzięcza miasto 
swój pierwszy filmowy wize

runek — w lutym 1907 r. 
Kleinberger nakręcił kilka 
scen z ulic Krakowa i obrazy 
te miały być prezentowane w 
większych miastach Europy. 
Również do prezydenta Leo 
należał pomysł sfilmowania 
pogrzebu Wyspiańskiego, co 
wywołało gwałtowne protesty 
wśród grona przyjaciół zmar
łego. Mimo namiętnych spo
rów pogrzeb został ostate
cznie przeniesiony na taśmę 
filmową. Film prezentowany 
w styczniu 1908 r. na ekranie 
„Cyrku Edison” przedstawiał 
wyniesienie zwłok z krypty 
kościoła pijarów, formowanie 
się pochodu przy kościele 
NP Marii, przejście konduktu 
przez Rynek Główny i złoże
nie trumny na Skałce. Nieste
ty, jak na ironię losu, żadna z 
kopii nie zachowała się.
Najgłośniejszy i zarazem naj
bardziej opłakany w skutkach 
był jednak skandal wokół fil
mowej adaptacji powieści 
Wiktora Hugo Notre Dame de 
Paris (reż. A. Capellani), którą 
„Cyrk Edison” wyświetlał w 
listopadzie 1911 r. Nazajutrz 
po premierze „Czas” rozpętał 
burzę, zamieszczając nie
wielką notkę:
„Przedstawienia kinemato
graficzne w Cyrku Edison za
czynają wywoływać zgorsze
nie (...) wczoraj wystawiono 
tam obrazy, których głównym 
efektem jest scena morder
stwa spełnianego przez księ
dza. Scenę oklaskiwała go
rąco publiczność z Kazimie
rza (...) Oburzenie reszty pub
liczności było bardzo silne i 
zupełnie słuszne. Przedsię
biorstwo takie nie powinno 
obrażać uczuć religijnych." 
Film został natychmiast zdję
ty i uznany za groźny dla mo
ralności publicznej.
Od tego jednak czasu nasta
ły dla „Cyrku Edison" ciężkie

Drewniany budynek cyrkowy między 
ul. Wielopole i ul. Starowiślną — sie
dziba „Cyrku Edison” (wg fotografii z 
1904 r. opracował S. Mętel)

dni. Wyraźnie zaostrzyła się 
kontrola policji i urzędu skar
bowego, ingerencje cenzury 
były coraz bardziej bezwzględ
ne. Sytuacja taka utrzymała 
się aż do lutego 1912 r„ kiedy 
wraz z nagłą śmiercią J. Klein
bergera, mimo usilnych sta
rań jego spadkobierców 
„Cyrk Edison” przestał ist
nieć. We wrześniu 1913 r. ze 
względu na zagrożenie poża
rowe zburzony został drew
niany budynek, będący jego 
siedzibą.
Jak wykazała historia, przed
siębiorstwo Józefa Kleinber
gera miało ogromne znacze
nie dla rozwoju kultury filmo
wej Krakowa. W latach 
1906—1912 było pierwszym i 
jedynym miejscem, gdzie sta
le prezentowane były „ru
chome fotografie”. Dzięki 
operatorom z „Cyrku Edison” 
Kraków po raz pierwszy zo
baczyć mógł swój wizerunek 
na ekranie.
Kino przy Wielopolu stało się 
ofiarą rozwoju filmu, który za
czynał być samodzielną sztu
ką, propozycją intelektualną i 
jako taki powodował konflikty 
ze strażnikami norm społe
cznych. Również jego właś
ciciele do końca nie do
strzegli artystycznego wy
miaru „żywych obrazów” i z 
uporem traktowali film jako 
łatwą i przyjemną, choć bez
wartościową, rozrywkę. Z 
tych właśnie powodów nie
zwykle żywotne imperium ki
nematograficzne musiało 
upaść, aby na jego gruzach 
mogły wyrosnąć inne potęgi 
kina.

Monika Malina
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Spotkanie z książką

Skarpa

Rok temu, w maju 1993 r. odbyła się w War
szawie sesja naukowa poświęcona proble
mom wiślanej skarpy przecinającej miasto na 
lewym brzegu rzeki. Ma ona około 30 km dłu
gości i średnio 20 m wysokości, decyduje o 
estetyce i krajobrazie Warszawy, o czym wie
dzieli budowniczowie stawianych wzdłuż skar
py od XVII w. pięknie zakomponowanych rezy
dencji i ogrodów. Niestety, powojenne nie
właściwe lokalizacje osiedli i ciągów komuni
kacyjnych na skarpie, wykonywanych bez 
konsultacji z konserwatorami zabytków, przy
rodnikami i geologami — rozpoczęły proces jej 
dewastacji. Głównym celem sesji było doko
nanie oceny obecnej sytuacji i zagrożeń. 
Uczestnicy byli zgodni — jeśli skarpa ma być 
uratowana, to winna być uznana za wartość 
ściśle chronioną i mieć jednego gospodarza. 
Referaty historyków, historyków sztuki, kon
serwatorów, architektów i przyrodników, opa
trzone licznymi zdjęciami i planami, zostały 
wydane w ramach pierwszego tomu „Biblioteki 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami” przez to 
towarzystwo. Tytuł tej znaczącej publikacji 
brzmi po prostu — Skarpa Warszawska. Pole
camy ją nie tylko varsavianistom, ale także mi
łośnikom wielu miast leżących nad Wisłą, w 
których występuje wiślana skarpa i podobne 
do warszawskich problemy, (sa)

Jeszcze o Rubensie
Z uwagi na liczne zastrzeżenia dotyczące autenty
czności obrazu Pietera Rubensa „Św. Helena", o którym 
pisaliśmy w numerze 2, 1994, s. 11, informuję, że eks
pertyzy zostały wykonane przez następujące osoby: 1) 
prof. dr. hab. J. Chrościckiego, 2) dr. Didier Bodarta z 
Rzymu, 3) Lionela Koeniga ze Studia CEDART we Flo
rencji oraz 4) dr. Maurizio Mariniego z Rzymu. Ponadto 
przeprowadzona została analiza dendrochronologiczna 
drewna, na którym obraz został namalowany, przez dr. 
inż. Tomasza Ważnego z Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Wymienione ekspertyzy, które jednomyślnie 
wskazują na autorstwo Rubensa, znajdują się w redakcji 
„Spotkań z Zabytkami”.

Zbigniew Dunin-Wilczyński

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 17 tys. zł. Wpłaty na minimum trzy nu
mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw na konto Firmy AMOS, 01-506 
Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136 (na załączonym na s. 47 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w 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 
LUB-IN: 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 Staszowskiej 
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: 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!
Gdzie — miejscowość, obiekt, miejsce 
w obiekcie — znajduje się ta płasko
rzeźba i jak jest datowana?

Odpowiedzi na kartkach pocztowych prosimy nad
syłać do 5 czerwca br. pod adresem redakcji 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11,1 p., pok. 7). 
Prosimy o wyraźne napisanie na kartce swojego 
imienia, nazwiska i adresu. Wśród Czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosowa
ne zostaną dwie nagrody ufundowane przez Fun
dację PRO AUXILIO:
NAGRODA I — 1 milion zł
NAGRODA II — 500 tysięcy zł
oraz nagroda pocieszenia w postaci sześciu tomów 
reprintów o dziejach i zabytkach Lwowa — dar 
Fundacji Kultury Polskiej.

słownie słownie słownie 

stempel

podpis przyjmującego

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

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136 

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł 

Pokwitowanie dla poczty
zł 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

WPŁACAJĄCY
imię
nazwisko
kod poczt.

adres

WPŁACAJĄCY
imię
nazwisko
kod poczt.

adres

WPŁACAJĄCY
imię
nazwisko
kod poczt.

adres

pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

7I

stempel pobrano opłatę

z|Zi ............................
podpis przyjmującego

Zł ............................
podpis przyjmującego
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„Dosyć bezmyślnego 
niszczenia! — zaczyna 
swój list p. Jerzy Rut
kowski z Poznania — To 
dobrze, że zajęliście się w 
numerze 12/93 pomni
kami z okresu socrealizmu 
(...). W tym kraju zawsze 
tak bywało, że przy jakiej
kolwiek zmianie — zapa
trywań, kierunku, mody, 
ustroju — do imentu ni
szczono to, co wiązało się 
z poprzednimi tendencja
mi w polityce czy modzie. 
(...) Potem gorzko tego ża
łowano, bo nagle okazy
wało się, że zniknęła bez
powrotnie część takiej czy 
innej, ale naszej historii!”. 
Z kolei p. Michał Wrób
lewski z Warszawy na
wiązuje do artykułu o mo
zaikach z warszawskiego 
soboru (nr 1,1994). Okazu
je się, że znajdują się one 
nie tylko w cerkwi w Bara
nowiczach, ale także w ...

Warszawie. Otóż „jeden z 
fragmentów stanowi eks
ponat stałej wystawy dy
daktycznej dotyczącej tech
nologii i materiałów bu
dowlanych na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Warszawskiej. (...) Na 
fragmencie widoczne są 
cztery twarze, w tym 
szczególnie ekspresyjna 
twarz starca z podniesio
ną ręką. Fragment został 
uratowany przez prof. Z. 
Mączeńskiego". Mozaikę 
pokazujemy na zdjęciu 
wykonanym przez Autora 
listu.

Sztukaterie, rekonstrukcje, 
modelowanie, produkcja, 

montaż 
Katowice, tel. 585-404

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!

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:
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Zdrojowisko w Krynicy powstało 200 lat temu. Ówczesny właściciel wsi Franciszek von 
Saunbergen wydzielił w latach 1793—1797 teren w pobliżu źródeł (późniejszy Zdrój 
Główny), opisanych jako osobliwość przyrody już w 1745 r. Największy rozwój uzdrowi
ska wiąże się z działalnością lekarza, społecznika, twórcy pierwszej klasyfikacji wód le
czniczych, Józefa Dietla (1804—1878). Po 1856 r. powstały łazienki, stara pijalnia, teatr, 
kościół, Dworzec Zdrojowy itp. oraz wiele drewnianych, pięknie zdobionych willi. Dzisiaj 
Krynica jest unikatowym zespołem urbanistyczno-architektonicznym ściśle związanym z 
krajobrazem, choć przez powojenną budowę leczniczych kombinatów i zanieczyszczenie 
środowiska straciła wiele walorów prawdziwego kurortu.
Na zdjęciu pokazujemy jedną z najstarszych drewnianych willi stojących przy Bulwarach 
Dietla. Willa „Biały Orzeł” zbudowana została przed 1857 r. (proj. Bronisław Babel), zmo
dernizowano ją częściowo w końcu XIX w. Budynek ma konstrukcję zrębową, trójkątny 
szczyt ozdobiony jest kratownicą, podobnie jak balustrady balkonów.



Kozłówka
Wnętrza pałacu z okresu przebudowy na 
przełomie XIX i XX w. z wyposażeniem 
skompletowanym przez Konstantego Zamoy
skiego w latach 1879—1923: klatka schodowa 
na parterze (1) i na piętrze (2), łazienka (3), 
tzw. Salon Czerwony (4) i sypialnia (5)

(zdjęcia: Bartosz Ordelewski)


