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(fot. Wiesław M. Zieliński)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI

MIESIĘCZNIK 
POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
7 (89) XVIII Warszawa 1994

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

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

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

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

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza AMOS 
01-806 Warszawa, ul. Zuga 12 
tel. 34-65-21

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

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

Zam. 40604

ISSN 0137-222X



Od redakcji
„Idziemy więc na wzgórza; widok stam
tąd daleki. Błonia szerokie i smutne to
czą się obok skrętów wody (...) Sando
mierz jest na wysokiej górze, a woda jest 
na dole. Widać most kolejowy i dalekie 
zasiewy, drogi, drzewa (...) Wracamy 
znów do miasteczka. Nie warto stać tu
taj, bo Wisłę w Sandomierzu i tak można 
zobaczyć z każdej ulicy." Tak widział 
Sandomierz w 1926 r. Jarosław Iwasz
kiewicz (Podróże do Polski, Warszawa 
1979). Nie było wtedy jeszcze tak groźnie, 
jak jest dzisiaj, kiedy liczni specjaliści 
pracują przy ratowaniu tego malowni
czego miasta (zob. okładka s. IV), jedne
go z najstarszych — osada istniała 
w X w. — w naszym kraju.
W Sandomierzu powodem niszczenia są 
siły przyrody, wobec których człowiek 
bywa często bezsilny. Znacznie częściej 
jednak niszczenie zabytków odbywa się 
za przyzwoleniem ludzi i przez ludzi. 
Przykładem z ostatnich miesięcy — na 
szczęście udało się temu zapobiec — był 
projekt organizacji budowy autostrad. 
W tworzonej Radzie Budowy Autostrad 
nie przewidziano (sic!) miejsca dla 
przedstawiciela resortu kultury. Tym
czasem powinno ich być co najmniej 
dwóch: do spraw archeologicznych, co jest 
zrozumiałe, bowiem autostrady zniszczą 
tysiące prahistorycznych śladów, oraz 
do spraw krajobrazu kulturowego i kon
serwatorskich. Choć ta sprawa — dzięki 
stanowczej postawie środowisk nauko
wych i kulturalnych — została rozwią
zana, stanowi przykład lekceważącego 
stosunku do dóbr kultury! Trwają nato
miast spory, kto ma pokrywać wydatki 
na prace badawcze, konserwatorskie itp. 
Staramy się wzorować na Europie Za
chodniej, gdzie ta sprawa jest oczywista i 
płaci inwestor. Zebyśmy w czasie tych 
sporów czegoś znowu nie stracili...
Jak wspólnymi siłami budować — oprócz 
międzynarodowych autostrad — zjedno
czoną Europę? Zastanawiają się nad tym 
m.in. politycy, tymczasem w Świdnicy 
realizowana jest przy Kościele Pokoju 

polsko-niemiecka współpraca, wręcz 
modelowa w ratowaniu europejskiego 
dziedzictwa (s. 7). Podejmujemy także 
temat niepotrzebnych już nikomu, zdo
biących niegdyś miasta alej (s. 2). Jeszcze 
nie tak dawno były to ocienione drze
wami reprezentacyjne ulice, dziś ulegają 
coraz większej degradacji pod względem 
przyrodniczym i zabytkowym. Warto 
poznać ich dzieje w naszych miastach i 
stąd apel-prośba do Czytelników — po- 
kaźcie na łamach naszego pisma aleje 
swoich rodzinnych miast, jak wyglądały 
dawniej i jak dzisiaj!
Polecamy także publikowane w dziale 
DOBRA UTRACONE (s. 20) porady, 
jak powinniśmy dokumentować swpje 
zbiory, opowieść o wykopaliskach króla 
Jagiełły (s. 11), a przede wszystkim arty
kuł o trudnej drodze odzyskiwania pol
skich dzieł sztuki w ostatnich latach (s. 
40). Przedstawiamy także międzywojen
ne miasto Pionki (s. 33), pożegnanie z 
dworem w Wilczogórze (s. 36) i dalszy 
ciąg gawędy ze starego warsztatu złotni
czego (s. 31). Następny numer przyniesie 
artykuły m.in. o sukcesie konserwatorów 
w Malborku, pobycie Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce, zachowanej po Powstaniu 
Warszawskim 1944 r. zabudowie stolicy i 
bitwie Legionów pod Korczynem w 1914 r.

W majowej ZAGADCE ZA MILION 
przedstawiliśmy płaskorzeźbę z końca 
XII w. na północno-wschodniej kolumnie 
kościoła ponorbertańskiego Św. Trójcy 
w Strzelnie. Wśród uczestników kon
kursu, którzy odpowiedzieli prawidłowo 
na pytania, rozlosowane zostały nagro
dy:
I NAGRODA — 1 milion zł — dla p. Zbig
niewa SEREWKO ze Słociny
II NAGRODA — 500 tys. zł — dla p. Pawła 
BORKOWSKIEGO z Pruszkowa
oraz nagroda pocieszenia — książki o 
Lwowie — dla p. Tadeusza DYBŁA z Ra- 
dziszowa.
GRATULUJEMY! Zagadka lipcowa za
mieszczona jest na s. III okładki.

1



Irena Wasilewska

Zmierzch 
alej

Aleja — droga kołowa lub piesza wiodąca 
między równoległymi rzędami drzew, ale 
także np. między rzędami pomników lub 

posągów. Aleje mogą być kryte 
(w ogrodach średniowiecznych, 

renesansowych, klasycystycznych), kiedy 
droga zostaje zamknięta z góry koronami 

drzew, oraz otwarte (XVII—XVIII w.).
W XVIII i XIX w. aleje rozpowszechniły 
się poza ogrodami. Współcześnie nazwa 

aleje nadawana jest często ulicom nie 
wysadzanym drzewami, 

ale reprezentacyjnym.

N
ajstarsze przekazy dokumentalne: płaskorzeźby, 
malowidła ścienne w grobowcach, później ko
bierce dywanowe, przenoszą nas do ogrodów Bli
skiego Wschodu (około 3000 p.n.e.) i nieco pó
źniej do Egiptu. Odnajdujemy na nich pierwsze 
wizerunki rzędowo sadzonych drzew nad kanałami wodnymi w 

ogrodach ozdobnych. Wątek ten występuje również w „ażuro
wej” architekturze tej strefy klimatycznej czy w alei sfinksów w 
zespole świątyń w Karnaku. Ideą kompozycji najstarszych (i tra
dycyjnych) ogrodów chińskich była jedność z naturą, związana z 
filozofią i symboliką religijną. Dlatego w ogrodach tej strefy kul
turowej roślinność nie była poddawana formalnym, systematy
cznym układom. Tak więc aleje (zgeometryzowane w planie i 
bryłowo) nie znajdowały tam większego zastosowania, podobnie 
jak trawniki. W Grecji i pod jej wpływem w Rzymie idee pań
stwa demokratycznego kreowały w miastach rozwój zieleni pub
licznej, m.in. z alejami służącymi do spacerów, dyskusji filozofi
cznych i sportów.
W sztuce ogrodów średniowiecza (do XV w.) dominującą rolę 
odgrywały ogrody zamkowe i klasztorne. Aleje tej epoki realizo
wały i podkreślały geometryczność i osiowość układu kompozy
cyjnego ogrodu. W ogrodach klasztornych proste i o jednakowej 
szerokości aleje musiały krzyżować się pod kątem prostym, a w 
miejscu ich przecięcia się (ramiona krzyża) umieszczano fontan
nę czy krzak róży o wymowie religijnej. We Włoszech w XV w. 
oprócz pejzażowych powstają ogrody będące uosobieniem na
miętności do architektury, wynikające z zafascynowania geome
trią i perspektywą. W zakładanych na wzniesieniach ogrodach 
dominowały monumentalne elementy architektoniczne: tarasy, 
mury, rampy, schody, kaskady. Były to więc ogrody architekto
niczne, wizualne, do podziwiania, gdzie roślinność została prze
sunięta na drugi plan. Wtedy właśnie powstała „aleja stu fontann” 
w ogrodzie Villa d’Este w Tivoli.
Ogrody baroku (1600—1750) można określić jako inżynierskie, 
bowiem tworzyli je architekci, hydraulicy i ogrodnicy. Były to 
najczęściej realizacje monumentalne w skali, zgeometryzowane w 
planie i bryłowo oraz podporządkowane architekturze. Podsta
wowymi elementami kompozycyjnymi były: układy kanałów 
wodnych, partery, sztucznie modelowane, zgeometryzowane 
bryłowo formy roślinne — również aleje. Można więc powie
dzieć, że w baroku rozpoczęła się era alej.
Wówczas to ustalono podstawowe zasady projektowania alej, ich 
parametry techniczne, rodzaje i układy. Z całego bogactwa form 
wymienię kilka: aleje pojedyncze, podwójne, potrójne, otwarte i 
kryte, półpełne i pełne, białe, zielone itp. Aleje zakładano naj
częściej z drzew jednego gatunku, które sadzono w równych od
stępach. Ulubionymi gatunkami były wówczas: lipa holenderska, 
wiąz belgijski, kasztanowiec, topola czarna oraz dąb o zielonych 
zimą liściach. Ale i w tym okresie upodobanie do regularności 
walczyło o prymat z upodobaniem do malowniczości i naślado
wania natury. Zespolenie tych dwóch układów kompozycyjnych 
ogrodu następowało często właśnie za pomocą łącznika w formie 
alei.
Dymitr Ligaczow {Poezja ogrodów, Wrocław 1991) prezentuje i 
wyjaśnia odmienność rosyjskich alej. „Ciemne aleje” (stosunkowo 
wąskie) były charakterystycznym elementem przede wszystkim 
rosyjskich ogrodów ziemiańskich, które wykształciły się na prze
łomie XVIII i XIX w. Różnica polegała na tym, że drzewa (naj
częściej lipy) sadzone były ciasno, w małych odstępach. W efek
cie otrzymywano wyjątkowo „ciemny i chłodny cień”. Chodziło 
również o schronienie dla ptaków, zwłaszcza ulubionych słowi
ków.
O innych funkcjach alej pisze Jerzy Stempowski {Ziemia berneń
ska, Warszawa 1990). Według niego pierwsze aleje sadzono na 
rozkaz królów Francji, którzy ustawiali drzewa w szeregi niczym 
żołnierzy, aby zademonstrować swoją władzę.
O utylitarnym traktowaniu alej świadczą też inne przykłady. 
Królowie pruscy nakazywali wysadzać drogi jabłoniami. Woj-
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1. Aleje ogrodu cystersów przy śred
niowiecznym klasztorze w Mogile ko
to Krakowa

2. Barokowy ogród z alejami przy pa
łacu Sieniawskich w Wysocku koło 
Jarosławca

3.4.5. Zmiany Wielkiej Alei w Gdań
sku: ok. 1773 (3), na przełomie XIX i 
XX w. (4) i obecnie (5)

6. Fragment alei topolowej nad kana
łem w parku w Nieborowie

skowi radzili używać do obsadzeń gatunków, których drewno by
łoby odpowiednie do budowy wozów i innego sprzętu wojskowe
go. Rybacy przy drogach prowadzących ku wodzie wysadzali 
wierzby, których korzenie wzmacniały podmokły grunt, a na ich 
konarach suszono sieci. Na pastwiska, z dala od siedzib ludzkich, 
wiodły aleje dębów. Ale już w tych czasach dostrzeżono także in
ny aspekt dróg. Miasto przez obsadzone drzewami drogi dojaz
dowe zakreślało jakby teren swojego oddziaływania i dlatego aleje 
te najczęściej nie przekraczały 3 km. Dzięki temu „miejska” zie
leń nie zakłócała i „nie zasłaniała” wiejskiego, otwartego krajo
brazu, który znajdował coraz liczniejszych miłośników i obroń
ców. Jerzy Stempowski twierdził, że można było przejechać

Europę od Atlantyku do Kijowa, nie rozstając się „z dobroczyn
nym cieniem przydrożnych drzew”.
Rozpowszechnienie alej w Polsce przypisuje się Janowi III So
bieskiemu (1629—1696), którego żona była Francuzką. Do pała
cu w Rzucewie koło Pucka wiedzie aleja lipowa, którą, jak się po- 
daje, sadził sam król; obecnie jest ona zarejestrowana jako po
mnik przyrody. Wiek XVII—XVIII — to również początek 
rozwoju miejskiej zieleni publicznej. Najbardziej popularną formą 
były promenady, bulwary, prospekty. Dobrym przykładem 
jest Wielka Aleja prowadząca z Gdańska do Wrzeszcza. Ta pod
miejska promenada o długości ponad 2 km składała się z główne
go traktu konnego i dwóch spacerowych alej lip holenderskich po 
bokach. Została ona ufundowana w 1770 r. przez burmistrza 
Gdańska Daniela Gralatha. W ciągu przeszło 200 lat istnienia by-
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7. Główna aleja Ogrodu Saskie
go w Warszawie

8. Resztka alei dojazdowej do 
dworu z ok. 1820 r. w Trzciannie 
koło Skierniewic

9. Wysadzana dębami aleja na 
cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie

10. Aleja Lipowa w uzdrowisku 
Nałęczów

11. Wysadzana drzewami droga 
dojazdowa do miasteczka Krynki 
w woj. białostockim

12. Aleja Trzech Wieszczów w 
Krakowie — czy to jest jeszcze 
aleja?

(zdjęcia: 6 — Janusz Hereźniak,
7 — Ewa Kamińska, 11 — 
Zbyszko Siemaszko, 12 —

Leszek Stępniewski)
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ła głównym akcentem krajobrazu i czynnikiem sprawczym histo
rii otaczających ją terenów. Pisali o niej podróżni w swoich 
dziennikach, mieszkańcy w pamiętnikach, informowały kroniki 
miasta i przewodniki turystyczne oraz pisma urzędowe róż
nych instytucji. Wielką Aleję nazywano: „chlubą gdańszczan”. 
Druga połowa XVIII w. przyniosła Europie styl pejzażowy, czyli 
ogrody malarzy i poetów. Często projektowali oni i zakładali 
ogrody, których „ swoboda kompozycji przeciwstawia się porząd
kowi a fantazja geometrii”. Fantazję i swobodę wybrali w tym 
czasie Anglicy. Angielskie parki krajobrazowe są malownicze, 
nieregularne, o układach opartych na bogactwie i pięknie natu
ralnych form przyrodniczych. Ale i w tych ogrodach liczyła się 
nadal przede wszystkim „kreacja”, a nie sama natura. Zmiany 
zaczęły się od skrajnych partii ogrodów, które kompozycyjnie po-
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łączono z otwartym, naturalnym krajobrazem, przy czym starano 
się zachowywać stare aleje, zaś nowe drogi prowadzono po li
niach płynnych, zgodnych z rzeźbą terenu. Czasem dróg w ogóle 
nie wytyczano — ginęły one w trawnikach. Trasowane drogi 
przenoszono poza ogród. Tak więc zapotrzebowanie na aleje wy
raźnie się zmniejszyło i były one przenoszone w strefę łączącą regu
larny ogród przy budowli z parkiem, a park z otaczającym krajo
brazem. Wyodrębniły się drogi dojazdowe, zarówno w mieście, 
jak i w prywatnej rezydencji pojawiły się aleje do konnej jazdy 
(riding).
W XIX w., kiedy nastąpił rozwój masowej komunikacji i moder
nizacji dróg, zmieniła się funkcja ogrodów: zaprzestano urządza
nia ogrodów monumentalnych, skala architektury i ogrodów re- 
zydencjonalnych stale zmniejszała się. Ogrody komponowano łą
cząc najczęściej styl regularny, geometryczny ze swobodnymi 
układami. Inicjatywa zakładania ogrodów ozdobnych przechodzi
ła powoli z rąk prywatnych w publiczne. Do sztuki ogrodów 
wkroczyli urbaniści, pojawił się termin „tereny zielone”, w których 
szukano rozwiązania narastających problemów miast przemys
łowych i szybko urbanizującego się krajobrazu. Dawne, niepo
trzebne już fortyfikacje zamieniano na ciągi zieleni (planty), naj
częściej z alejami. Zaczęły powstawać i rozwijać się uzdrowiska i 
kąpieliska nadmorskie. Wraz z nimi wykształciły się zespoły ku
racyjne, których nieodłącznym elementem stały się ogrody, pro
menady i aleje — służące spacerom, wypoczynkowi i życiu towa
rzyskiemu. Jaką tęsknotę zaspokajały aleje — mówi fragment 
wiersza Anny Achmatowej z 192Ir.: „ lf' pełnym wiatru i słońca 
nadmorskim ogrodzie spacerować szeroką aleją... Stale rosnące 
zainteresowanie ogrodami i przyrodą nabrało wymiaru społe
cznej potrzeby. Pojawiły się więc liczne ogrody botaniczne, arbo
reta i kolekcje roślin obcych. Tam aleje zyskały nowy walor, łą
cząc wypoczynek i spacer z dydaktyką.
W związku z rozwojem komunikacji konieczna była stała moder
nizacja dróg, które podzieliły się według funkcji i hierarchii na: 
komunikacyjne i spacerowe, dojazdowe wewnętrzne, główne i 
boczne, itd. Podział ten wymagał zróżnicowania ich parametrów 
technicznych. W ogrodach drogi prowadzone były płynnie, 
krzyżowały się pod kątem ostrym, a skrzyżowania obsadzano 
krzewami. Pojawiały się charakterystyczne drogi obwodnico we. 
Zupełnie inaczej projektowano tradycyjny dziedziniec wjazdo
wy. Tylko drogi do jazdy konnej zachowały formę typowych alej. 
Na początku XX w. krystalizuje się współczesne rozumienie 
terminów: krajobraz, środowisko i ochrona przyrody. W związku 
z tym postrzega się już drogę w krajobrazie. W latach trzydzie
stych powstają amerykańskie „parkways” — rodzaj bezkolizyj
nych autostrad organicznie połączonych z otaczającym terenem i 
krajobrazem. Ostatnie 50 lat w sztuce ogrodowej charakteryzuje 
się dominacją funkcjonalności pod hasłami kształtowania i pie
lęgnacji krajobrazu, a ostatnio ochrony środowiska. Tereny zie
leni klasyfikuje się przede wszystkim z punktu widzenia urbani
sty, czyli według zasadniczych funkcji: mieszkania, pracy i nauki, 
wypoczynku i turystyki. Projektując drogi uwzględnia się coraz 
większe natężenie ruchu, a przede wszystkim wymogi bezpie
czeństwa jazdy. W projektowaniu ogrodów następuje pomiesza
nie form, zatracenie granic między budowlą, terenem, wodą i 
roślinnością. „Miejski człowiek” ma coraz mniej czasu. Pragnie 
jednak obcowania z przyrodą, ale najlepiej „prawdziwą”, czyli 
nie skażoną działalnością człowieka. Gdzie jest więc dziś miejsce 
na aleje?
Według mojego rozeznania aleje występują obecnie w dwu za
sadniczych grupach terenów zieleni. Podstawową stanowią tere
ny kwalifikowane jako zespoły historyczne. Są to głównie dawne 
zespoły rezydencjonalne, kuracyjne, miejska zieleń publiczna, 
cmentarze, drogi dojazdowe. Aleje są tu spuścizną po „epoce 
alej”. Drugą grupę stanowią aleje współczesne. Obecnie aleje 
projektuje się głównie w formie obsadzeń ulicznych w miastach 
oraz jako zieleń towarzyszącą komunikacji na dalekich trasach 
lub drogach dojazdowych. Dzień dzisiejszy narzuca współczesne 

wymogi podyktowane brutalną rzeczywistością, np. skażenie 
gleby i powietrza wymusza (i w ten sposób ogranicza) dobór ga
tunków drzew alejowych, a bezpieczeństwo jazdy na dłuższych 
trasach nakazuje walkę z monotonią. Nie mówi się więc już o ale
jach, ale o zadrzewieniach dróg, przy których drzewa sadzi się w 
grupach, stosuje rytmy, przerwy widokowe, itp. Troska o krajo
braz otwarty poleca stosowanie drzew rodzimych, zgodnych z 
siedliskiem terenów sąsiadujących z drogą. Od zieleni oczekuje 
się dziś również pełnienia funkcji higieniczno-sanitarnej: popra
wy mikroklimatu, walki z zanieczyszczeniami, hałasem, itp. Po
trzebne są więc inne, bardziej zwarte, masowe formy kompozy
cyjne (np. w nowych osiedlach mieszkaniowych). Obowiązujące 
normatywy projektowe muszą każdorazowo uwzględniać indy
widualne uwarunkowania, np. przy projektowaniu dróg.
W zależności od wieku dawnych alej, pojawiają się różne prob
lemy. Młode aleje (do 70 lat) wymagają okresowego formowania i 
pielęgnacji koron oraz stałej weryfikacji warunków siedlisko
wych. W wypadku starszych alej, oprócz ich wieku dochodzą 
dodatkowe problemy, wynikające ze zmiany funkcji, użytkowni
ka lub właściciela. Odwołam się tu do przykładu Wielkiej Alei w 
Gdańsku. Wskutek rozwoju komunikacji oraz wzrostu inten
sywności ruchu, po drugiej wojnie światowej Wielka Aleja utraci
ła funkcję promenady miejskiej na rzecz trasy szybkiego ruchu, 
czyli otrzymała funkcję o innych wymaganiach. Wiek drzew oraz 
cięcia w koronie pomniejszyły jej wartości plastyczne. Obecnie 
służby miejskie i konserwatorskie Gdańska, w trosce o bezpie
czeństwo ruchu, rozważają kilka wariantów dalszego postępowa
nia: likwidację alejowego obsadzenia i wprowadzenie innej for
my, całkowitą lub częściową odnowę albo też pozostawienie 
drzew do ich śmierci biologicznej.
Niektóre ze starych alej są wpisane do rejestru zabytków (np. 
Wielka Aleja) bądź też figurują jako pomniki przyrody, co za
pewnia im prawnie sprecyzowaną ochronę. Pozostałymi alejami 
zajmują się różni użytkownicy. W związku z tym w praktyce naj
częściej wycina się aleje, aby „nie zmarnowało się drewno”. Do
chodzimy więc do wniosku, że jesteśmy świadkami zmierzchu 
alej. Ich dotychczasowa historia, powszechność występowania 
spowodowały trwały zapis w wyobraźni masowej i dziś aleje 
przechodzą w sferę symboliki. Aby stworzyć aleje — nie są już 
potrzebne drzewa — przykładem są „aleje zasłużonych”, aleja 
gwiazd w Hollywood itp.
Dawniej aleje podkreślały i dopełniały monumentalność budowli 
i założeń ogrodowych. Jako charakterystyczny element własności 
ziemskiej, przydawały splendoru wiejskim siedzibom ubiegłego 
wieku. W miastach były miejscem publicznego życia społecznoś
ci lokalnej, świadkiem publicznych imprez. Aleje kojarzą się nam 
z powozami, bryczkami, jeźdźcami, śmiesznymi bicyklami i au
tomobilami. Dawne promenady wypełniały panie w pięknych 
kapeluszach i długich sukniach w towarzystwie panów w meloni
kach. Aleją wracało się do domu po długich podróżach lub też 
wiodły one ku ważnym zdarzeniom towarzyskim. Czy nasze 
szybkie samochody, wielkie ciężarówki, autokary i my sami, na
znaczeni pośpiechem, pasujemy do „zielonych wnętrz” z innych 
czasów?
Przemija więc czas alej, choć jeszcze dzięki ich trwaniu mamy 
(złudne?) poczucie ciągłości kulturowej, ewolucyjnych tylko 
zmian. Z pewnością pojawi się znów coś nowego — na miarę na
szych czasów i naszych możliwości. Mam nadzieję, że poza wątp
liwościami istnieje potrzeba szukania i gromadzenia wiedzy o ale
jach i śledzenia ich dalszego losu jako elementu naszej kultury. 
Alejom należy się pamięć, opieka i popularyzacja dopóty, dopóki 
możemy pytać: quo vadis alejo?

Irena Wasilewska
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Jarosław Komorowski

Kościół 
współpracy

Świdnica, jedno z najznaczniejszych miast
Dolnego Śląska, niegdyś stolica 

samodzielnego księstwa, po dziś dzień 
zachowała wiele architektonicznych 

pomników przeszłości. Jest wśród nich 
zabytek europejskiej rangi, 

niepowtarzalny i fascynujący tak z 
historycznego, jak i artystycznego punktu 

widzenia — ewangelicki Kościół Pokoju 
pod wezwaniem Świętej Trójcy.

D
nia 24 października 1648 r. kończący 
wojnę trzydziestoletnią pokój westfalski 
przesądził o pozostaniu Śląska pod wła
dzą katolickiej Austrii. Jedno z niewielu 
ustępstw, jakie Szwedzi wyjednali na 
rzecz śląskich protestantów u Ferdynanda III Habsburga, 

zapisano w paragrafie 40. rozdziału V traktatu pokojowe
go: „cesarz przyrzeka ewangelikom dla praktykowania ich 
religii zezwolić na zbudowanie na ich koszt trzech kościołów 
poza murami miast Świdnicy, Jawora i Głogowa, w miejs
cach, które sam wyznaczy, skoro się tylko do niego w tej 
sprawie zwrócą”. Warunki dodatkowe: zastosowanie wyłą
cznie drewna i gliny, czyli konstrukcji szkieletowej, oraz 
brak wież i dzwonów, miały pozbawić budowle cech wiel
kiej architektury i wykluczyć ideowe współzawodnictwo 
ze świątyniami katolickimi. Pierwszy Kościół Pokoju, 
wzniesiony w 1652 r. w Głogowie, rychło się zawalił. Koś
ciół w Jaworze, ukończony w 1655 r., przetrwał i jest 
obecnie restaurowany. Najokazalszy, zadziwiający dosko
nałością konstrukcji i bogactwem jedynego w swoim ro
dzaju barokowego wnętrza Kościół Pokoju w Świdnicy 
stanął najpóźniej i był potem przez ponad sto lat rozbu
dowywany i upiększany.
W 1652 r. świdniccy ewangelicy otrzymali zezwolenie cesa
rza i lokalizację na północnym przedmieściu, poza Bramą 
Piotrową. Na placu, nazwanym później Placem Pokoju, 
wznieśli szybko mały kościółek tymczasowy. Brak fundu
szy opóźnił jednak właściwą budowę, rozpoczętą dopiero 
latem 1656 r. według planów Albrechta von Sabischa z 
Wrocławia. W dziesięć miesięcy później, 24 czerwca 1657 r. 
odprawiono w kościele pierwsze nabożeństwo. Na prze
łomie XVII i XVIII w. prostą pierwotnie bryłę budynku 
wzbogaciła zakrystia oraz kilka malowniczych przybudó
wek na kształt kaplic, kryjących prywatne loże z osobnymi 
wejściami. Gdy układ z Altranstadt zwiększył zakres wol
ności religii, w 1708 r. wzniesiono dzwonnicę z trzema 
dzwonami, a także liceum (potem gimnazjum) ewangelic
kie. Uczył się tu m.in. syn wicedyrektora szkoły, Carl 
Gotthard Langhans — sławny architekt, twórca Bramy 
Brandenburskiej w Berlinie. Wokół kościoła powstał 
cmentarz, postawiono kilka budynków mieszkalnych i 
gospodarczych, a cały Plac Pokoju otoczono murem, two
rząc zespół zamknięty. Brama główna w obecnym kształcie 
ęochodzi z 1730 r.
Świdnicki Kościół Pokoju jest ściśle orientowaną bazyliką 
na planie krzyża greckiego; trójnawowy korpus podłużny

1. Kościół Pokoju ok. 1 745 r.; miedzioryt Friedricha Bernharda Wernera
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2. Brama główna zespołu Kościo
ła Pokoju

3.4. Kościół Pokoju od strony po
łudniowej

5. Centralna część ołtarza — 
Chrzest w Jordanie

6. Chrzcielnica

7. Epitafium rodziny Dobrausch- 
ky z XVII—XVIII w.

8. Epitafia przy ścianie kościoła

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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przecina trójnawowy transept. Przestrzeń naw bocznych 
wypełniają dwie kondygnacje empor oraz wbudowane 
pomiędzy nie międzyempory. Podobnie jak loże w przy
ziemiu, miały one zwiększyć liczbę miejsc. Wejście głów
ne zlokalizowano w południowym ramieniu transeptu. Ba
rokowy ołtarz, który zastąpił wcześniejszy, znacznie skro
mniejszy, to dzieło drezdeńskiego rzeźbiarza Gottfrieda 
Augusta Hoffmanna z 1752 r. Retabulum tworzą wolno 
stojące półkoliście kolumny, na których wspiera się wygię

te belkowanie z ażurowym zwieńczeniem. W centrum 
przedstawiony został chrzest Jezusa w Jordanie. Przed i 
ponad wysokim baldachimem widnieją symbole trzech 
Osób Boskich — Oko Opatrzności, Baranek i Gołąb. 
Wcześniej, w 1729 r. wykonał Hoffmann ambonę, także 
eksponującą motywy Świętej Trójcy — ze względu na 
wezwanie kościoła. Wielkie organy naprzeciwko ołtarza, z 
prospektem ozdobionym anielską orkiestrą, skonstruował 
w latach 1666—1669 Gottfried Klose z Brzegu. To ins

9



trument wysokiej klasy, na którym do dziś często koncer
tują wybitni wykonawcy z kraju i zagranicy. Małe organy 
ponad ołtarzem pochodzą z 1695 r. W tym też czasie pow
stała reprezentacyjna, wspaniale dekorowana loża księcia 
Hansa Heiricha von Hochberga z Książa. Pod koniec 
XVII w. powstała również dekoracja malarska ścian i 
stropów. I tu, na przecięciu naw, dominuje wizerunek 
Trójcy Świętej pędzla Christiana Siissenbacha. Malowidła 
pokrywają także empory i loże. Na balustradach empor 
widnieją cytaty z Biblii i ilustrujące je symboliczne obrazy, 
tworząc bardzo złożony program ikonograficzny.

Przepych wnętrza powiększają umieszczone na filarach i 
emporach liczne epitafia, herby rodowe, godła cechów i 
tablice pamiątkowe. Tak bogaty wystrój wnętrza, niezwy
kły w świątyni protestanckiej, rekompensować miał z 
pewnością wymuszoną prostotę wyglądu zewnętrznego i 
odzwierciedlał chęć konkurowania z katolikami, zwłaszcza 
z bardzo aktywnymi w mieście jezuitami. Cennym zabyt
kiem jest ponadto stojąca w zakrystii chrzcielnica, ufun
dowana w 1661 r. przez sześć rodów szlacheckich, których 
herby zdobią jej podstawę (von Nostitz, Berger, Czettritz, 
Sommerfeld, Rotkirch i Ratschin). Z kościołem ściśle wią- 
że się zespół kilkunastu osiemnastowiecznych kamiennych 
epitafiów, umieszczonych przy ścianach zewnętrznych 
wokół budowli.

Po drugiej wojnie światowej i wysiedleniu ludności nie
mieckiej niewielka gmina ewangelicka w Świdnicy nie była 
w stanie ponosić kosztów utrzymania kościoła. Państwo
wym służbom konserwatorskim również brakowało środ
ków, toteż przez dziesięciolecia ograniczano się do prac 
najniezbędniejszych: pilnych remontów, zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych. O randze 
zabytku pamiętano w RFN, ale w czasach PRL jaka
kolwiek pomoc z tamtej strony ze względów polityczno- 
-propagandowych nie wchodziła w rachubę. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych, jeszcze nieoficjalnie, środki na drobniej
sze prace przekazała Fundacja Gustawa Adolfa. Ponadto 
wstępne ekspertyzy ujawniły katastrofalny stan budowli, 
dla której ocalenia niezbędne okazały się wszechstronne 
badania oraz kompleksowe prace konserwatorskie i restau- 
ratorskie. Kościół Pokoju jest obecnie poważnie zagrożony 
z powodu rozległych uszkodzeń konstrukcji drewnianej, 
zbutwiałej i zaatakowanej przez owady oraz pleśń. W ścia
nach występują liczne szczeliny, odpada tynk, a fatalny 
stan dachu i okien powoduje przeciekanie wody deszczo
wej. Szczególnie zniszczone są malowidła stropowe, gdzie 
ubytki oryginalnej substancji sięgają w niektórych miejs
cach 80%. Pilnej konserwacji wymagają wszystkie elemen
ty wystroju i wyposażenia.

Aby ocalić unikatowy obiekt, pod egidą umowy między 
rządami Polski i Niemiec o współpracy naukowo-techni
cznej, doszło w 1991 r. do pierwszych uzgodnień między 
zainteresowanymi sprawą instytucjami i urzędami. W 
efekcie powstał niemiecko-polski projekt pod nazwą 
„Wzorcowe badania historyczne i restauratorskie oraz 
prace konserwatorskie w Kościele Pokoju pod wezwaniem 
Świętej Trójcy w Świdnicy, Polska”. Projekt opracowany 
został przez koordynujące całość działań Niemieckie Cen
trum Rzemiosła i Ochrony Nabytków w Fuldzie-Johan- 
nesburgu. Jest to stowarzyszenie zajmujące się ochroną 

zabytków, wyspecjalizowane zwłaszcza w badaniu i kon
serwacji konstrukcji szkieletowych. Centrum prowadzi 
prace w całej Europie — m.in. powierzono mu niedawno 
zabezpieczenie ruin katedry w Królewcu.

Partnerami świdnickiego projektu, przedsięwzięcia bez 
precedensu w dotychczasowych stosunkach polsko-nie
mieckich, są: właściciel kościoła — parafia ewangelicko- 
-augsburska w Świdnicy z pastorem Waldemarem Pytlem, 
wojewódzki konserwator zabytków w Wałbrzychu, Wy
dział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu (konserwacja malarstwa, rzeźby polichromowa
nej, kamienia, metalu, skóry i papieru), Regionalny Ośro
dek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we 
Wrocławiu (badania historyczno-archiwalne) oraz Biuro 
Inżynierskie Norberta Gehringa z Fuldy (badania staty
czne). W Świdnicy przebywa stale przedstawiciel Nie
mieckiego Centrum, Ulrich Schaaf, któremu autor artyku
łu zawdzięcza wiele cennych informacji i materiałów.

Koszt badań wstępnych w wysokości 390 tysięcy marek 
pokryło Federalne Ministerstwo Badań i Technologii 
RFN. Po zatwierdzeniu projektu dalsze finansowanie od
bywa się poprzez fundację. Dzięki kwocie 2 milionów 500 
tysięcy marek od Niemieckiej Federacji Ochrony Środo
wiska kontynuowane są prace wstępne, inwentaryzacyjne i 
zabezpieczające. Rozpoczęto też konserwację konstrukcji i 
pokrycia dachu. Podczas interdyscyplinarnej sesji we 
wrześniu 1993 r. przedstawione zostały dotychczasowe 
wyniki i przyjęte wytyczne dalszego postępowania. Ów 
pierwszy, badawczy etap zakończy się w tym roku. Wkrót
ce też wydany zostanie album, wykorzystujący sporządzo
ną dokumentację fotograficzną kościoła. Na lata 
1995—1996 zaplanowano restaurację konstrukcji szkiele
towej oraz odnowienie instalacji technicznych. Środki w 
wysokości około 1 miliona 400 tysięcy marek zapewniła 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Prace konser
watorskie we wnętrzu i przy zewnętrznych epitafiach 
prowadzone będą w latach 1997—2000. Wydaje się oczy
wiste, że w dalszej perspektywie program winien objąć ca
łość historycznie ukształtowanego zespołu Kościoła Poko
ju, związane z nim budynki, bramy, a przede wszystkim 
niezwykle cenny cmentarz z kaplicami i nagrobkami 
(XVIII—XX w.). Jest to jedyny tego rodzaju ocalały, choć 
bardzo zdewastowany obiekt na Dolnym Śląsku. Wśród 
dawnej zabudowy największą wartość ma dawne gimnaz
jum z zachowanymi na frontowej ścianie tablicami ku czci 
rektorów i nauczycieli. Po restauracji ściśle związany z 
dziejami Świdnicy budynek mógłby pełnić choćby funkcje 
muzealno-wystawiennicze. Zamiary takie wymagałyby 
jednak możliwie szybkiego i jednoznacznego uregulowania 
stosunków własności w obrębie murów Placu Pokoju. 
Trudno uznać za normalną sytuację, w której zabytkowy 
cmentarz należy w połowie do parafii, a w połowie do mia
sta i jest przecięty w poprzek drucianą siatką. Najważniej
sze jednak, że Kościół Pokoju w Świdnicy ma zapewnione 
dalsze długie trwanie. I że dzieje się to na drodze modelo
wej wręcz współpracy, w duchu obrony wspólnego euro
pejskiego dziedzictwa kulturowego — ponad granicami, 
uprzedzeniami i trudnościami, których nigdy nie brak.

Jarosław Komorowski
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Starożytnicy

Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 
wcześniejszych) badaczy zajmujących się 

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

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

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

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

Tymi słowami rozpoczynamy nasze artykuły 
o starożytnikach. Okazuje się, że Czytelników 

najbardziej zainteresowała wzmianka 
o wykopaliskach prowadzonych w 1416 r. Cofamy 

się więc do początku XV w.

Antoni Strzembosz

Królewskie 
wykopaliska

M
ożna to sobie wyobrazić w ten 
sposób. Do krakowskiego dworu 
króla Władysława Jagiełły docho
dziły różne informacje: po
lityczne, wojskowe, dyplomatyczne, ale także 

powtarzano tu wieści o wielu dziwnych spra
wach, które często wzbudzały lęk i jednocześnie 
zaciekawienie. Należały do nich zapewne infor
macje o wyorywanych z ziemi ludzkich kościach, 
kawałkach naczyń z gliny, przerdzewiałych oz
dobach i broni. Działo się tak zresztą również 
wcześniej — dzisiejsi archeolodzy odkrywają w 
grobach z XI w. szpile z brązu liczące już w tym 
stuleciu około 1500 lat, celowo ukryte w skórza
nych pochewkach, w średniowiecznych kościo
łach napotyka się zawieszone kły mamutów; ta
kie zabytki odkrywane były przed wiekami przy 
okazji różnych prac ziemnych. Z kolei w doku
mencie klasztoru w Kołbaczu koło Gryfina mni
si zanotowali w 1234 r. wiadomość o istnieniu 
„tumulus gigantis” — „grobów olbrzymów”-, 
chodziło zapewne o kamienno-ziemne mogiły, 
zwane dziś kurhanami. Te informacje przecho
dziły z pokolenia na pokolenie, jakby czekając na 
kogoś, kto się nimi bliżej zainteresuje.
Jan Długosz (1415—1480), pisząc Historię Pol
ski, a ściślej Roczniki czyli kroniki sławnego Kró
lestwa Polskiego, nie stronił od tego rodzaju po
dań. Pierwszą notatkę zaczął: „Duabus rebus Po- 
lonorum regio prodigiosa est... ”, co w przekładzie 
brzmi: „Dwie cudowne rzeczy posiada Pol
ska... ”. I dalej: „Jedną z nich jest, że na polach 
wsi Nochowa w pobliżu miasta Szrem, w diecezji 
poznańskiej, oraz we wsi Kozielsku na Pałukach, 
w pobłiżu miasta Łekna, pod ziemią same z siebie i 
pod wpływem samej przyrody, bez wszelkiego 
przyczynienia się ludzkiego, rodzą się wszelakie 
garnki różnego kształtu, podobne do używanych 
przez ludzi, słabe i miękkie, dopóki spoczywają w 
swym gnieździe rodzimym pod ziemią, lecz po wy
jęciu ich i osuszeniu na wietrze lub w słońcu, dość 
mocne i wykazujące różne kształty i rozmiary, po
dobnie jak naczynia wykonane przez garncarza i 
co uważam za jeszcze dziwniejsze, że nie zauwa
żono zmniejszenia się ich naturalnej płodności i 
rozmnażania się, jakkolwiek się gleby nie otwie
ra”.

Dziś wiemy, że oba wymienione cmentarzyska 
należały do ludności kultury łużyckiej (ok. 
1400—400 p.n.e.) stosującej pochówek ciałopal
ny i że miejscowości te istnieją nadal. Wieś No- 
chowo znajduje się 4 km od Szremu-Sremu, w 
woj. poznańskim, zaś wieś Kozielsko w pobliżu 
Łekna w woj. pilskim. Śrem i Łekno w czasach 
Długosza były rzeczywiście miastami: pierwsza
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wiadomość o Śremie jako grodzie kasztelańskim 
pochodzi z 1136 r., lokacja nastąpiła w 1253 r., 
natomiast Łekno — to siedziba rodu Pałuków 
także poświadczona w 1136 r., z prawami miej
skimi od 1370 r.
Druga wiadomość przekazana nam ęrzez Długo

sza spisana została pod rokiem 1416. Austriacki 
książę Ernest, krewny króla Jagiełły, otrzymał 
informację, że w Polsce garnki rosną w ziemi i 
zwrócił się do kuzyna, aby udowodnił mu to 
zjawisko. Na rozkaz Jagiełły w tym samym No- 
chowie odbyły się w obecności króla i książęcego 
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posła wykopaliska. „Ze Wschowy wyruszył król 
Jagiełło do Szremu i kazał kopać ziemię w wielu 
miejscach; znaleziono wiele naczyń o różnych 
kształtach i objętościach, tak misternie zrobionych 
przez naturę, jakby ręką samego garncarza. ” 
Część odkrytych naczyń zawieziono księciu Er
nestowi. Dalej Długosz zanotował, że samo- 
rództwo garnków występuje w wielu miejscach 
Królestwa Polskiego. Wieś Nochowo znalazła się 
więc w Historii Polski i jest jedyną miejscowością 
w kraju, gdzie w XV w. odbyły się celowe wy
kopaliska!
Zastanawia wiara Długosza — wnikliwego 
przecież obserwatora i wybitnego pisarza — w 

owo rodzenie się i rośnięcie w ziemi glinianych 
naczyń. Zwróćmy uwagę, że nie wspomina on o 
zawartości odkopanych naczyń-popielnic, w któ
rych musiały znajdować się spalone ludzkie kości 
i zapewne różne przedmioty. Król Jagiełło mu- 
siał wiedzieć o zwyczaju palenia zwłok — na Li
twie obrządek ten był stosowany jeszcze w XV w. 
Wszystko to nasuwa podejrzenie, że fakt ten 
został świadomie przemilczany, aby nie przy
pominać dawnych praktyk, zwanych pogański
mi. Istnieje także inna, prostsza możliwość — w 
minionych stuleciach wiele trudno wytłuma- 
czalnych zjawisk interpretowano jako nadprzy
rodzone. Wiara w samorodne garnki trwa, co

1. Karta tytułowa Historii Polski 
Jana Długosza

2.3. Naczynia „rosnące w ziemi”: 
pionowe przecięcie ciałopalnego 
grobu z popielnicą (2) i plan in
nego grobu ciałopalnego (3) — 
widoczna popielnica z ludzkimi 
kośćmi (krzyżyki) i naczynia to
warzyszące

4. Jedno z wcześniejszych od
kryć — grób tzw. skrzynkowy (po
pielnice w kamiennej skrzyni) 
odkryty w 1656 r. pod Gdań
skiem i odpowiednio zadoku
mentowany w dziele Ch. F. 
Reuscha, wydanym w 1724 r.

UWAGA!
500 tysięcy najtrudniejszych lat — 
to tytuł książki Michała Kobusiewi- 
cza wydanej przez nas w ramach 
„Biblioteki Popularnonaukowej 
»Spotkań z Zabytkami«”. Jest ona 
jeszcze do nabycia w kioskach mu
zeów archeologicznych, księgar
niach, Wydawnictwie ODZ, 00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11,11 p., 
pok. 18, tel. 27-00-38, oraz w 
Zakładzie Kolportażu AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, tel. 34-65-21; 
te dwa ostatnie punkty prowadzą 
sprzedaż wysyłkową. 

potwierdzają dokumenty, w Niemczech, Cze
chach i Włoszech jeszcze w XVIII w., choć już 
wtedy niektórzy badacze trafnie wiązali je ze sta
rożytnymi grobami. „Naczynia zaś gliniane 
znajdowane w ziemi były popielnicami, wewnątrz 
są kości zmarłych” — pisał Jan Jonston 
(1605—1675), szkocki lekarz i przyrodnik uro
dzony w Szamotułach. Po Długoszu o rosnących 
naczyniach wspominali m.in. Maciej z Miecho
wa w 1521 r. i biskup warmiński Marcin Kromer 
w roku 1577.

Prawdy na temat przyczyn takiej interpretacji 
znalezisk z Nochowa dokonanej przez Długosza 
nie dowiemy się nigdy. Faktem pozostaną tylko 
królewskie wykopaliska dokonane ponad 500 lat 
temu i ich zapis w Historii Polski.

Antoni Strzembosz
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O
 wyborze Częstochowy na miejsce wy

stawy zadecydował niewątpliwie rozwój 
tamtejszego przemysłu, a nade wszystko 
bliskość Jasnej Góry, na którą co roku 

przybywały tysiące pątników nie tylko z terenu Kró
lestwa Polskiego. Początkowo wystawa zainicjowana 
przez częstochowskie i piotrkowskie Towarzystwo 
Rolnicze pomyślana była jako prowincjonalna. Bar
dzo szybko jednak przerosła zamiary i przewidywa
nia swych twórców, a wpływające zgłoszenia z in
nych regionów zadecydowały o randze całego przed
sięwzięcia. Przybyli również wystawcy z Czech (po
nad 100), firmy angielskie, szwedzkie i amerykań
skie.

Monika Kuhnke

Częstochowska 
wystawa 1909

Historia wystaw przemysłu i rolnictwa w 
Królestwie Polskim sięga początku XIX w. 

Pierwsza wystawa wyrobów przemysłu 
krajowego i sztuk pięknych odbyła się w 

Warszawie w 1819 r. Wystawy takie odbyły 
się w XIX w., m.in. w Lublinie (1859) 
i Łowiczu (1860). Na początku XX w. 

zorganizowano trzy znaczące wystawy — 
w Ciechanowie (1907), Lipnie i Lublinie 

(1908), których powodzenie zachęciło do 
urządzenia kolejnej tego typu ekspozycji 

w Częstochowie, 85 lat temu. 

Przy tak ogromnej liczbie wystawców powstała po
trzeba wzniesienia odpowiednich pawilonów. Na 
prośbę Komitetu Wystawy zadania r.ego podjęli się 
architekci „młodej generacji”, głównie z Warszawy, 
zrzeszeni w tamtejszym Kole Architektów. Plan wy
stawy w Częstochowie opracował architekt Alfred 
Bogusławski (zarazem dyrektor ekspozycji). Duży te
ren (42 morgi) podzielony został na dwie części. Jed
na, położona na lekkim wzniesieniu w parku, po 
prawej stronie od wejścia głównego, miała pomieścić 
m.in. Muzeum Higieniczne i Muzeum Przemysłu 
Ludowego, Dom Sztuki, wzorcową Zagrodę Włoś
ciańską oraz kawiarnię i restaurację. W części dru
giej, położonej na planie wydłużonego prostokąta 
poniżej parku, stanąć miały: Pawilon Główny, Hala 
Maszyn, Pawilon Rękodzieł (drobnego przemysłu) 
oraz dziesiątki innych większych lub mniejszych pa
wilonów i kiosków, o których formach decydowali 
najczęściej sami wystawcy.
Pawilon Główny o powierzchni 5,5 tys. m2, zaprojek
towany przez Alfreda Bogusławskiego, miał dwu
kondygnacyjną część środkową, zaakcentowaną do
datkowo dostawionymi do niej dwiema wieżami. 
Skrzydła boczne kryły jasne i przestrzenne sale wy
stawowe. Inspiracją dla tego oraz następnego projek
tu Bogusławskiego — Hali Maszyn — były być może 
podobne budynki projektu P. Behrensa, odznaczają
ce się ogromną prostotą i doskonałymi proporcjami 
przy jednoczesnej rezygnacji z elementów dekora
cyjnych. Warto wspomnieć również o dość interesu
jącym projekcie drewnianego, lekkiego Pawilonu 
Narzędzi Rolniczych Alfreda Grodzkiego. Pomysło
dawcą i projektantem był pracownik tej firmy Wac
ław Scibor, który przedstawił swoją interpretację 
form „swojskich” i „ekstrawaganckich”. Dobrze pre
zentował się również niewielki, prosty w formie Pa
wilon Rękodzieł Józefa Kona oraz Pawilon Rolniczy 
zaprojektowany przez P. Filipczyńskiego, będący 
nawiązaniem do „form dworkowych”. Do tych form 
nawiązywał również bardzo udany, niewielki budy
nek restauracji „Drozdowo”, którego architektura
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1 Plan wystawy: 1—wejście 
główne, 2—Pawilon Główny. 
3—Hala Maszyn, 4—Pawilon 
Narzędzi Rolniczych A. Grodz
kiego, 5—Pawilon Rękodzieł. 
6—Dom Sztuki, 7—Muzeum Hi
gieniczne, 8—Muzeum Przemys
łu Ludowego, 9—wzorcowa Za
groda Włościańska, 10—Pawilon 
Orkiestry, 11 —kawiarnia Os
trowskiego, 12—restauracja „Dro
zdowo”, 13—Pawilon Zawiercia. 
14—Pawilon Rolniczy
2. Pawilon Główny
3. Pawilon Hali Maszyn
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stanowiła rozwinięcie motywu starej karczmy pol
skiej. Autorem był Józef Gałęzowski, laureat pier
wszej nagrody w konkursie na dwór w Opinogórze, 
ogłoszonym w tym samym, 1909 r.
Dbałość organizatorów wystawy o wprowadzenie ła
du i pewnego ujednolicenia niektórych obiektów pod 
względem stylu czy formy nie powstrzymała wielu 
wystawców przed postawieniem dość oryginalnych 
pawilonów. Już w momencie otwarcia wystawy 
określano je jako „przejaw bardzo złego gustu”, jak 
np. kiosk ułożony z beczek o szumnej nazwie Pawi
lon Browaru Parowego K. Szwede w Częstochowie 
czy położony obok mały pawilon z ogromnym apara
tem fotograficznym na dachu.
Uwagę zwiedzających zwracał wspomniany zespół 
pawilonów usytuowanych w parkowej części wysta
wy. Najciekawszym z nich był niewątpliwie Dom 
Sztuki projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza. Już 
sam pomysł postawienia osobnego pawilonu prezen
tującego malarstwo, rzeźbę, projekty architektoni
czne oraz „sztukę stosowaną”, zasługiwał na uznanie. 
Jan Koszczyc-Witkiewicz zaprojektował budynek na 
planie kwadratu nakryty wysokim dachem pokrytym 
gontem. Nad wejściem głównym zwracał uwagę wi
dza ogromny tympanon o przeskalowanych propor

cjach, wsparty na bardzo niskich kolumnach. Wnę
trze pawilonu, oświetlone głównie przez otwór w 
kształcie szerokiego komina, podzielono dla celów 
ekspozycji drewnianymi przegrodami. Położony nad 
sadzawką Domu Sztuki został doskonale wkompo
nowany w otoczenie. Ówcześni komentatorzy wy
stawy dopatrywali się w projekcie Koszczyca-Wit
kiewicza głosu architekta w toczącej się dyskusji nad 
poszukiwaniem stylu narodowego w architekturze 
polskiej, a samą formę budynku określano jako 
„swojską”. Niestety, pawilon ten z góry został skaza
ny na rozebranie po zakończeniu wystawy, podobnie 
jak brama główna projektu tego architekta.
Inny los spotkał dwa pawilony położone obok sie
bie — Muzeum Higieniczne i Muzeum Przemysłu 
Ludowego. Oba miały pełnić takie same funkcje po 
zamknięciu ekspozycji i dzięki temu szczęśliwie 
przetrwały do naszych czasów.
Pierwszy z budynków zaprojektowany został przez 
Brunona Paprockiego, jak ówcześnie określano, w 
stylu „secesji”. Trudno się dzisiaj zgodzić z takim 
określeniem, chyba że odnosi się ono tylko do pew
nych elementów dekoracyjnych. Ten dość ciężki, 
murowany, dwukondygnacyjny budynek (na dole 
mieściła się sala odczytowa, na piętrze sale wystawo
we) na pierwszy rzut oka przywodził na myśl halę tar-
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4. Pawilon Sztuki
5. 6. Muzeum Higieniczne w 1909 r. (5) i obecnie (6)
7. Fragment Zagrody Włościańskiej obecnie
8. Obecny widok Pawilonu Zawiercia

(zdjęcia: 6, 7, 8 ze zb. wkz w Częstochowie)

gową lub budynek kolejowy, a nie muzealny. Trud
no byłoby wytłumaczyć np. zastosowanie dość ory
ginalnych kopuł nad niewysokimi wieżami oraz styli
zowanych nitowań pokrywających ściany zewnętrzne 
i sugerujących, że budynek wzniesiony został ze stali. 
Drugi pawilon Muzeum Przemysłu Ludowego, za
projektowany został przez Konstantego Sylwina Ja
kimowicza na planie prostokąta z wejściem na boku 
krótszym. Postawiony z kamienia (dziś, niestety 
otynkowany), dodatkowo podparty szkarpami zda
niem Jerzego Warchałowskiego „sprawiał wrażenie 
schroniska dla wozów ciężarowych lub czegoś podobne
go”. W interesujący sposób rozwiązana została fasada 
główna z wejściem na osi, zamknięta zwieńczeniem 
nawiązującym w formie do architektury stylu secesji. 
Obok tych dwóch budynków na uwagę zasługiwała 
położona obok wzorcowa Zagroda Włościańska (do 
dziś zachował się budynek mieszkalny), bardzo ładny 
i doskonały w proporcjach Pawilon Orkiestry oraz 

kawiarnia Ostrowskiego; dwa ostatnie projektu Je
rzego Kona. Do dnia dzisiejszego zachował się poło
żony opodal Pawilon Zawiercia zaprojektowany 
przez Władysława Jabłońskiego.
Wystawę w Częstochowie od 5 sierpnia do 9 paź
dziernika 1909 r. zwiedziło ponad 800 tys. osób. Była 
to frekwencja imponująca, która utwierdziła organi
zatorów w przekonaniu, że cała praca nad przygoto
waniem wystawy oraz dość duże fundusze przezna
czone na ten cel nie poszły na marne. Oprócz wrażeń 
czysto estetycznych, jakie wywarła — co zgodnie 
podkreślali — na wszystkich obserwatorach, wysta
wa spełniła swą funkcję dydaktyczną. Zamierzeniem 
organizatorów było bowiem stworzenie „ u stóp Jasnej 
Góry stałego ogniska oświaty”. Stąd też planowano 
zachować pawilony muzeów Higienicznego i Prze
mysłu Ludowego. Temu celowi miała również służyć 
wzorcowa Zagroda Włościańska. Ekspozycja przemys
łowa (zaprezentowano m.in. maszyny, narzędzia rol
nicze, materiały budowlane), choć nie dawała pełne
go obrazu, wzbudziła ogromne zainteresowanie.
Wystawa częstochowska stała się doskonałym wzo
rem do naśladowania, podobne ekspozycje organi
zowane były w latach następnych.

Monika Kuhnke
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Nad porohami 
Bohu

W dawnym województwie 
bracławskim, 60 kilome
trów na południowy wschód 
od Winnicy, przy szo
sie z Niemirowa do Mohy- 
lowa Podolskiego, położona 
jest wieś Peczara. Najstar
sze wzmianki o niej pocho
dzą z XVII w. i dotyczą 
czasów, kiedy cała Bracław- 
szczyzna po Traktacie Bu
czackim z 1672 r. należała 
do Turcji.
Sułtan Mehmed IV mia
nował namiestnikiem Ukra
iny hospodara multańskie- 
go Dukasa. Rezydując w 
Bracławiu, Dukas często 
odwiedzał pobliskie wsie i 
miasteczka (wyludnione 
wtedy zupełnie po wojnach 
kozackich), wśród nich Pe- 
czarę. Według miejscowej 
tradycji zbudował tam pa
łac i założył ogród, tarasami 
opadający ku płynącemu 
wśród porohów Bohowi. Po 
odwołaniu Dukasa w 1676 r. 
o Peczarze na długi czas 
zapomniano, a pałac roz
pad! się w gruzy i nawet 
ślad po nim nie pozostał. 
Później okoliczne ziemie 
należały do Zasławskich i 
Wiśniowieckich, wreszcie 
kupił je Stanisław Szczęsny 
Potocki, z przeznaczeniem 
na posag dla córki Oktawii 
(1783—1842). Ponieważ 
Potoccy nie wypłacili tego 
posagu Janowi Swiejkow- 
skiemu, mężowi Oktawii, 
Peczara przeszła do Swiej- 
kowskich. Około 1840 r. 
wykupił ją od nich wnuk 
Szczęsnego, Konstanty Po
tocki (1816—1857), który 
przeniósł się tu ze swej re
zydencji w Sitkowcach, 
przenosząc też część wypo
sażenia z pałacu w Tulczy- 
nie. Rezydował w niej rów
nież jego syn, Konstanty 

Józef (1846—1909). Ostat
nim właścicielem był ordy
nat Franciszek Salezy Po
tocki (1877—1949), w ok
resie międzywojennym po
lityk, działacz społeczny, 
dziennikarz i dyrektor de
partamentu w Minister
stwie Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego, 
żonaty z Marią Małgorzatą 
ks. Radziwiłłówną (1875— 
1962).
Po pierwszej wojnie świa
towej i utracie Peczary, Po
tockiemu pozostała już tyl
ko Rudka na Podlasiu (w 
której założył Muzeum Hi
storii Regionalnej) oraz 
krakowski pałac na rogu 
Rynku i ul. Brackiej.
Wielki klasycystyczny pa
łac w Peczarze wybudował 
na początku XIX w. Jan 
Swiejkowski. Przypominał 
on pałac tulczyński, był 
jednak o połowę mniejszy. 
Wiatach 1874—1875 Kon
stanty Potocki przeprowa
dził gruntowny remont bu
dowli, nie zmieniając jed
nak wyglądu zewnętrznego 
i wyposażenia. Ostatnią re
nowację przeprowadził w 
latach 1912—1915 archi
tekt Jan Heurich.
Rezydencja peczarska skła
dała się z pałacu mieszkal
nego i dwóch oficyn bocz
nych, połączonych ćwierć- 
kolistymi galeriami. Pałac 
był dwukondygnacyjny, na
kryty dachem czterospa
dowym. W trzynastoosio- 
wej fasadzie dominował 
wysunięty portyk o czte
rech kolumnach jońskich. 
Trójkątny fronton wypeł
niały panoplia i dwa kartu
sze z herbefn Pilawa i Ba
wół. Elewację ogrodową 
zdobił portyk wgłębny, 
również czterokolumnowy,

a na piętrze balkon z ażu
rową balustradą.
Z dzieł sztuki znajdujących 
się w pałacu wymienić 
trzeba obrazy Per Kraffta, 
Aleksandra Orłowskiego i 
wiszący w dawnej sypialni 
ordynata sztych przedsta
wiający św. Jana z Dukli, z 
dedykacją umieszczoną z 
okazji ślubu Szczęsnego 
Potockiego z Józefiną 
Mniszchówną, oraz portret 
Szczęsnego Potockiego w 
towarzystwie synów i por
tret jego żony Józefiny z 
córką Pelagią, oba malowa
ne przez Lampiego starsze
go. Były też pamiątki po 
hetmanie Rewerze Potoc
kim (żelazny kufer, zabie
rany przez niego na wy
prawy wojenne, oraz nie
zmiernie długa karabela).
W skład liczącego 15 tys. 
tomów księgozbioru pe- 
czarskiego, pochodzącego 
w większości z Tulczyna, 
wchodziły przeważnie dzie
ła literackie z XVIII—XIX 
w., opatrzone herbowymi 
ekslibrisami. Istniało też 
bogate archiwum rodzinne. 
Paradną bramę wjazdową 
tworzyły dwa wysokie fila
ry ozdobione kartuszami 
herbowymi i zwieńczone 
piaskowcowymi wazonami. 
Wrota składały się z żeliw
nych pik, zwróconych 
ostrzami do góry. Kilkuna- 
stohektarowy park (zacho
wany we fragmentach do

1 Głęboki jar Bohu
2. 3. Kaplica grobowa Potockich 
(2) i fragment prowadzącej do 
niej bramy (3)

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

dziś) miał charakter mie
szany— część jego była re
gularna (francuska), część 
krajobrazowa (angielska). 
Od bramy do dziedzińca 
przedpałacowego wiodła 
szeroka aleja starych lip, 
której część przetrwała. In
ną aleją dochodziło się do 
murowanej kaplicy grobo
wej Potockich, którą zbu
dowano w 1904 r., po roze
braniu starej, położonej 
bliżej pałacu. Rezydencja 
spalona została w czasie 
rewolucji bolszewickiej, a 
jej mury rozebrano na ceg
łę. Dziś na jej miejscu wy
budowano sanatorium. 
Część zbiorów uratowano, 
wywożąc je do Krakowa. 
Monumentalna, zbudowa
na w stylu neoromańskim, 
na planie krzyża, z brył 
granitowych i piaskowca 
kaplica Potockich jest dziś 
jedynym zabytkiem w Pe
czarze, który — jak na razie 
— oparł się niszczycielskiej 
furii wandali. Jeszcze przed 
kilku laty widniało na niej 
nazwisko architekta, Wła
dysława Horodeckiego, i 
napis: „ZbudowaliKonstan
ty i Janina z Potockich mał-
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żonkowie Potoccy 1904”, a 
krypta grobowa była w sta
nie o wiele lepszym niż 
obecnie, mimo kilkakrot
nych włamań. Teraz zaś 
zdewastowana stoi dla 
wszystkich otworem.
Portal kaplicy ujęty jest 
dwiema parami kolumn ze 
stylizowanymi kapitelami 
jońskimi, zamkniętymi łu- 
kiem arkadowym pokrytym 
płaskorzeźbami o moty
wach roślinnych. W tym
panonie widnieje kartusz 
herbowy fundatorów, a po
niżej, na wykutej w kamie
niu wstędze dawne zawo
łanie rodowe Potockich: 
„Scutum opponebat scutus” 
(tarcza naprzeciw tarczy). 
Fasadę wieńczy trójkątny 
szczyt z fryzem arkadowym 
i wieżyczka z sygnaturką. 
Również podziemna krypta 
ozdobiona była herbem Pi
lawa i Trzaska Swiejkow- 
skich.
Z miejsca, gdzie kiedyś 
był taras ogrodowy pałacu 
strzeżony przez kamienne 
lwy, przechodzę do koliste
go tarasu widokowego. 
Kiedyś między drzewami 
znajdował się prześwit (dziś 
zarośnięty) z widokiem na 
płynący w dole Boh i jego 
przeciwległy brzeg. Stoka
mi jaru, najeżonymi gro
źnymi granitowymi skała
mi, schodzę ku rzece pły
nącej w tym miejscu przez 
porohy. Szum wody ude
rzającej o skały słychać było 
w pałacu. Ten fragment 
parku z pałacem na wzgó
rzu (które teraz zajmuje 
ńpudełkowa” bryła sanato
rium) przedstawił na swym 
rysunku Napoleon Orda. 
Ścieżka w dół przechodzi w 
schody, kończące się przy 
samej rzece. Kiedyś zdobi
ły je antykizujące posągi, z 
których pozostał jeden. 
Nadbrzeżną dróżką, mija
jąc po drodze kilka grot i al
tanek wśród skał oplecio
nych bujną roślinnością, 
docieram poniżej porohów 
do miejsca, gdzie kiedyś był 
prom, umocowany na sta

lowej linie, którym przewo
żono nawet zaprzęgi konne. 
Pomimo całej dewastacji 
Peczara i dziś należy do 
najbardziej urokliwych 
miejsc na bracławskim 
Podolu!
Ponieważ do najbliższej 
polskiej parafii było daleko, 
musiałem w Peczarze zano
cować. Podszedłem we wsi 
do grupy młodych ludzi 
stojących przy motocyklu. 
Jeden z nich zaofiarował się 
podwieźć mnie do „turba- 
zy”, znajdującej się nad 
samym Bohem i załatwić 
nocleg z kierownikiem, co 
nie było łatwe ze względu 
na utrzymującą się tu wciąż 
nieufność do obcych. By
łem w pustej „turbazie” je
dynym noclegowiczem. 
Przegadałem z moim prze
wodnikiem cały wieczór. 
Zapytałem, kiedy została 
zdewastowana kaplica Po
tockich. Młodzieniec za
milkł na chwilę, ale przy 
drugim kieliszku odpowie
dział z rozpaczą w oczach: 
„Przed kilku laty! Ktoś 
uprzedził mnie i moich kole
gów! — W czym? — Oczy
wiście w poszukiwaniu złota 
w jej krypcie”. Gdy wyra
ziłem nieśmiałą wątpli
wość, czy warto jeszcze 
czegoś tam szukać, młody 
człowiek z przekonaniem 
wykrzyknął: „ Oczy wiście, 
tam wciąż jest złoto!”. On i 
kilku jego kolegów od wielu 
już lat ogarnięci są obsesją 
poszukiwania złota w okoli
cznych parkach, na cmen
tarzach i w zrujnowanych 
kościołach. Uważają, że 
tylko w ten sposób mogą 
wydobyć się z biedy i za
cząć normalnie żyć. Zapu
szczając już motor, powtó
rzył z uporem: „Tam jest 
zołoto i ja jeho najdu!”.
Długo w noc, słuchając ło
skotu Bohu, rozbijającego 
się o porohy, nie mogłem 
zasnąć. Jeszcze kilku takich 
„zapaleńców” i to, co pozo
stało z naszych zabytków 
kresowych, zamieni się w 
kupę gruzów...

Zbigniew Hauser
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Dla prywatnych zbieraczy

Dokumentacja 
zbiorów

Od kilku lat obserwujemy w Pol
sce stopniową stabilizację rynku 
dzieł sztuki. Funkcjonowanie ga
lerii, antykwariatów, domów auk
cyjnych oraz regularne organizo
wanie aukcji sprzyja rozwojowi 
prywatnych kolekcji i ułatwia 
obrót dziełami sztuki. Dotychczas 
w dziale „Dobra utracone” zwra
caliśmy szczególną uwagę na kra
dzieże z obiektów sakralnych, któ
re źle zabezpieczone a zasobne 
przyciągają złodziei, wykorzystu
jących zapotrzebowanie rynku. 
Nie lepiej przedstawia się sytuacja 
w wypadku zbiorów prywatnych. 
W 1993 r. odnotowano 90 wła
mań, w czasie których zostały 
skradzione z mieszkań prywat
nych dzieła sztuki lub zabytkowe 
przedmioty rzemiosła artystycz
nego.

W sierpniu ubiegłego roku łupem 
złodziei padła prywatna kolekcja 
numizmatyczna. W dniu poprze
dzającym rabunek do mieszkania 
znanego warszawskiego numizma
tyka przyszli mężczyźni podający 
się za pracowników elektrowni. 
Następnego dnia znajomi panowie 
pojawili się ponownie, skrępowali 
kolekcjonera i wynieśli z jego 
mieszkania 7 tys. monet, w tym 
jedną z czasów Mieszka I. Nieco 
wcześniej, bo w czerwcu, dokona
no włamania do domu jednoro
dzinnego na warszawskim Moko
towie. Skradziono obrazy autor
stwa: Alfreda Clinta, H. Heers- 
chopa, Philipa Wouwermana, Ro
berta Henry’ego Roego.
We wrześniu z prywatnego miesz
kania w Poznaniu zrabowano 
obrazy mistrzów znanych i cenio
nych na międzynarodowym rynku 
sztuki, m.in. Ludwika Blume- 
-Sieberta, Franza Richarda Un- 
terbergera, Friedricha Ernsta Mor
gensterna, Roberta Bauera, Carla 
Ludwiga Beckera, Jacobusa Jo
hannesa Poortena.
22 lutego 1994 r. ufny gospodarz- 
-kolekcjoner wpuścił do domu 
nieznajomego, który zapropono
wał mu sprzedaż cennego bibelo
tu, powołując się na znanego zbie
racza z Gdańska. Potem okazało 
się, że napastników było dwóch. 

Łupem rabusiów padła jedna z 
większych kolekcji wyrobów ze 
srebra tzw. szkoły warszawskiej z 
XVIII w. — około 70 okazów. 
Skradziono m.in. trzy klasycysty- 
czne wazy do zupy, 12 owalnych 
cukiernic (XVIII/XIX w.), trzy 
skrzynkowe cukiernice z tego sa
mego okresu, dzbanki do herbaty 
(dwa ze szkoły warszawskiej i 
jeden sygnowany „Petersburg 
1800”), a także unikatową kolekcję 
solniczek (w tym komplet wiedeń
skich z 1803 r.).
Miesiąc później, 21 marca 1994 r. 
dokonano zuchwałego napadu w 
mieszkaniu na warszawskim Mo
kotowie. Gospodarze zostali ster
roryzowani i pobici. Przestępcy 
ukradli trzy obrazy: Juliusza i 
Wojciecha Kossaków, Januarego 
Suchodolskiego oraz złotą biżute
rię. Była to już trzecia kradzież w 
tym domu. Kilka miesięcy wcześ
niej złodzieje weszli tam przez ot
warte okno i wynieśli kilkanaście 
obrazów. Kolekcja nie była zabez
pieczona, co gorsza — właściciele 
zaniedbali skatalogowania dzieł! 
Nie udało się nawet ustalić do
kładnej listy skradzionych obra
zów. Dochodzenia w sprawie po
przednich kradzieży zostały umo
rzone.
Złodzieje sztuki mają „szerokie za
interesowania”: od numizmatyki, 
poprzez rzemiosło artystyczne, 
rzeźbę, aż do malarstwa. Wyko
rzystują słabe zabezpieczenia 
mieszkań, a często naiwność lub 
bezradność gospodarzy. Ulepsze
nie zabezpieczeń mechanicznych 
mieszkania, wzmocnienie drzwi, 
zaopatrzenie ich w dobre zamki 
nowych generacji, których wybór 
na rynku jest duży, zakładanie krat 
w oknach, instalowanie alarmów 
na pewno utrudniłoby życie wła
mywaczom. Wszelkie tego rodzaju 
zabiegi wiążą się oczywiście z 
kosztami, prawdopodobnie dlate
go niektórzy zbieracze czy posia
dacze cennych zbiorów, dziedzi
czonych z pokolenia na pokolenie, 
rezygnują z ponoszenia takich wy
datków. Liczą być może na to, że 
nie wyróżniające się od innych 
mieszkanie nie będzie kusiło wła
mywaczy.
Każdy posiadacz cennych zabyt

kowych przedmiotów może jed
nak, nie narażając się na zbyt wy
sokie koszty, skatalogować swoje 
zbiory. W wypadku włamania brak 
choćby uproszczonej dokumenta
cji powoduje, że zrabowane dobra 
znikają bez śladu. Zbyt często się 

zdarza, że poszkodowany zgłasza 
na policję jedynie listę skradzio
nych przedmiotów. Jeżeli szczę
śliwie dysponuje on dobrą pamię
cią, można odtworzyć ich wygląd, 
podać charakterystyczne cechy, a 
czasem nawet przybliżone wymia-
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1. Dokumentację uzupełniają 
czasami odręczne rysunki — w 
tym wypadku są to rysunki 
przedmiotów skradzionych z 
mieszkania w Warszawie w lipcu 
1990 r.
2. Na tym zdjęciu utrwalony zos
tał fragment kolekcji; strzałką za
znaczono utracony przedmiot
3. 4. Po skradzionej w styczniu 
1993 r. w Warszawie akwareli i 
obrazie olejnym skradzionym we 
wrześniu 1993 r. w Poznaniu po
zostały tylko takie zdjęcia: nieos
tre, mało czytelne (3) i wykonane 
przy złym oświetleniu, z odbla
skiem (4)

ry. Taka naprędce tworzona „do
kumentacja” bywa też uzupełnia
na bardziej lub mniej udanymi ry
sunkami. Czasami w domowych 
archiwach znajdują się portrety 
najbliższych z utraconymi przed
miotami w tle lub fotografie, na 

których utrwalone zostały frag
menty kolekcji. Z takich zdjęć wy
konuje się potem powiększenia — 
często nieostre i nieczytelne — 
które stają się z konieczności pod
stawą do prowadzonych przez po
licję poszukiwań.

Właściciele prywatnych zbiorów 
we własnym interesie i na własny 
użytek powinni prowadzić doku
mentację posiadanych dzieł sztuki. 
W tym celu dla każdego obiektu 
należy założyć kartę, na której po
winny znaleźć się koniecznie na

stępujące podstawowe informacje:
1) nazwisko autora lub warsztatu, 
w którym przedmiot został wyko
nany,
2) dokładne wymiary (w wypadku 
obrazów na płótnie najlepiej, by 
były to wymiary zewnętrznych
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5. Prawidłowo wykonane zdjęcie, pod 
obrazem umieszczona skala; obraz ten 
(Matka Boska Sulistawska, zob. „Spotka
nia z Zabytkami", nr 4, 1993) został 
odnaleziony w tym roku przez tarnobrze
ską policję: na zdjęciu Veraikon — re
wers obrazu

(rys. i zdjęcia z archiwum OOZP)

krawędzi blejtramu), waga (gdy 
mamy np. do czynienia z wyro
bami sztuki złotniczej),
3) wartość (wycena przedmiotu 
przez rzeczoznawcę),
4) czas powstania,
5) materiał i technika wykonania,
6) możliwie dokładny opis, zawie
rający oprócz treści i wyglądu ze
wnętrznego cechy charakterysty
czne przedmiotu, takie jak: uszko
dzenia, informacje dotyczące 
oznakowania, jeśli właściciel takie 
stosował, dane dotyczące konser
wacji.

Bardzo ważnym elementem do
kumentacji są dobre zdjęcia. Nale

ży zadbać o to, aby były wyraźne. 
Obrazy powinny być fotografowane 
na wprost przy rozproszonym 
świetle (światło dzienne) w celu 
uniknięcia odblasków. Przedmioty 
trójwymiarowe muszą być foto
grafowane z czterech stron. Dob
rze jest przy każdym z fotografo
wanych obiektów umieszczać ska
lę, linijkę czy choćby standardowe 
pudełko zapałek.

Warto też gromadzić wszelkiego 
rodzaju dokumenty świadczące o 
prawie własności, opinie rzeczo
znawców, ekspertyzy. Dokumenty 
tego typu są pomocnym materia
łem dowodowym. Dokumentację 
należy dobrze zabezpieczyć, nie 

przechowywać jej razem ze zbio
rami.

Od 1992 r. Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych prowadzi 
centralny komputerowy katolog, w 
którym gromadzone są zdjęcia i 
dane dotyczące utraconych dóbr 
kultury. Jest on bardzo pomocny 
m.in. przy identyfikacji obiektów 
zabezpieczanych przez policję. Do 
komputera wprowadzane są nie
odpłatnie informacje, dotyczące 
utraconych przedmiotów, które 
zgłaszają poszkodowani właściciele. 
Jedynym warunkiem jest podanie 
dokładniejszych danych, dotyczą
cych przynajmniej punktów: 2, 4, 
5, 6 z przedstawionej wyżej karty, 

najlepiej ze zdjęciem. Natychmia
stowe dostarczenie do Ośrodka 
Ochrony Zbiorów Publicznych 
dokumentacji skradzionych prze
dmiotów wraz ze zdjęciami umoż
liwi ponadto szybkie ich przed
stawienie w katalogu strat publi
kowanym w „Spotkaniach z Za
bytkami”.

Nie traćmy nadziei, złodzieje czę
sto przetrzymują skradzione 
przedmioty, aby wypuścić je na 
rynek po dłuższym czasie, możemy 
więc liczyć na odnalezienie ich 
nawet po latach.

Monika Barwik
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® Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony: zdjęciem i numerem katalogu 
komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel./fax 621-04-45. Wszelkie 
informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod wy
mienionym adresem.

i
2

Kradzież w dniach 
2—5 kwietnia 1994 r. 
ze Składnicy Muzeal
nej Wrocławskiego 
Muzeum Narodowe
go w Lubiążu (woj. 
wrocławskie)

1. STYKA Jan. Obraz, Ma
donna majowa, 1906—1910. 
Olej na płótnie. 190,7 x
100,5 cm.
Kat. PA-459-393.

2. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Maria Magdalena, 
XVIII w. (?).
Olej na płótnie.
91 x 72 cm.
Kat. PA-460-394.

3. AUGUSTYNOWICZ Ale
ksander. Obraz, Moje trzy 
córki, ok. 1912.
Olej na płótnie. 122 x 90 
cm.
Kat. PA-461-395.

3

4

4. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Trzecie urodziny, 
XIX w.
Olej na płótnie. 74 x 54 cm. 
Kat. PA-471-405.
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5

5. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Scena mitologiczna 
(Odyseusz i Nauzykaa), 
XVIII w.
Olej na płótnie.
102 x 68 cm.
Kat. PA-463-397.

6. MALTZAN Mortimer. 
Obraz, Bydło u wodopoju, 
1878.
Olej na płótnie.
50 x 100 cm.
Kat. PA-464-398. 9

7. SCHLOMBS Oswald. 
Obraz, Pasterz z owcami, 
ok. 1929.
Olej na płótnie.
57x78 cm.
Kat. PA-465-399.

8. VOLKHART Wilhelm. 
Obraz, Portret młodej ko
biety, 1863.
Olej na płótnie.
73 x 60 cm (ośmiokąt).
Kat. PA-468-402.

9. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Kwiaty i owoce, 
2 poł. XIX w.
Olej na płótnie.
73,5 x 98,5 cm.
Kat. PA-466-400.

10. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Kwiaty w wazonie, 
2 poł. XIX w.
Olej na płótnie.
73,5 x 98,5 cm.
Kat. PA-467-401.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Święta rodzina (?), 
XIX w.
Olej na płótnie.
80 x 67 cm.
Kat. PA-469-403.

10

11
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12

13

12. AUTOR NIEZNANY.
Obraz, Madonna karmiąca, 
XVIII w.
Olej na płótnie.
65 x 53 cm.
Kat. PA-470-404.

13. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Scena z życia akto
rów, k. XIX w.
Olej na płótnie.
46 x 59,5 cm.
Kat. PA-462-396.

14. MATZKE Stanisław. 
Obraz, Asceta, 1900.
Olej na płótnie.
51 x 37 cm.
Kat. PA-472-406.

15. PACZKA Ferenc. 
Obraz, Młoda dziewczyna 
z czaszką, ok. 1900.
Olej na płótnie.
168 x 115 cm. 
Kat. PA-473-407.

16. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Wnętrze z chłop
cem grającym na trąbce, 
XIX w.
Olej na desce.
28,3 x 33 cm.
Kat. PA-474-408.

15

16

14

Dział prowadzony jest przez 
Ośrodek Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Zespół Działu 
Dokumentacji: Monikę Bar
wik i Agnieszkę Pawlak.
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TO TIŻ SĄ ZABYTKI

Dzwonki
zaprzęgowe

Dyń, dyń... wesoło podzwania 
góralski dzwoneczek zawie
szony na kluczu chomąta u 
piersi konia. Dźwięk jego ni
kły, lecz nośny, zwłaszcza w 
czystym, górskim powietrzu. 
Tak rzadko mamy okazję je 
słyszeć. Używanie dzwonków 
zimą na terenie Podhala i Spi
szu jest tradycją i warunkiem 
bezpieczeństwa, ponieważ sa
nie suną po śniegu cicho i ko- 

podzielić ja na dzwonki na- 
grzbietnikowe; mocowane na 
nagrzbietniku (regionalnie zwa
nym też kapą, poduszką, kan- 
deklem, siodełkiem) i naszyj- 
ne, zawieszane na osobnych 
pasach, luźno lub w formie 
obroży przyczepiane do 
uprzęży. Do tych ostatnich na
leżały janczary o kształcie kuli
stym, w których bijakiem była 
swobodnie przetaczająca się 

barwny, dźwięczny i widowi
skowy. Przykłady zaprzęgów 
szlichtadowych (sanie oraz 
uprząż) zachowały się w mu
zeach Monachium (Marstall- 
museum w Nymphenburgu), 
Sztokholmu (Livrustkamma- 
ren) i Wiednia (Wagenburg w 
Schónbrunnie). Polskie z epo
ki saskiej przepadły w War
szawie podczas drugiej wojny 
światowej.
Dzwonki nagrzbietnikowe, 
wkręcane bezpośrednio do na- 
grzbietnika sztywnego lub do 
specjalnych gurtów, przybie
rały niekiedy kształty kuli zło
żonej z dwóch półkul skręco
nych trzpieniem z luźnymi 
wewnątrz bijakami metalo
wymi, najczęściej z ołowiu. 

Najczęściej spotykanymi oz
dobami przy dzwonkach fa
brycznych, rozbudowanych w 
potrójne kompozycje i układy 
skomplikowane, były tulejki, 
w które wklejano kity z włosia 
końskiego. Lira, orły siedzące, 
lecące, pojedyncze, podwójne, 
orły na panopliach były 
zwieńczeniami środkowymi. 
Janczary, uboższe w możli
wości rozbujałej fantazji, 
ograniczały się do różnej wiel
kości poszczególnych dzwon
ków, umieszczanych symetry
cznie na pasku, często zdobio
nym okuciami mosiężnymi, 
jak butony, gwiazdki i pod- 
kówki. Środkowy dzwonek był 
z reguły największy lub zastę
pował go duży dzwonek klo-

nieczne jest sygnalizowanie 
ich obecności.
Dzisiaj dzwonki są przedmio
tami kolekcjonerskich pasji. 
Pokazane w zbiorze zachwyca
ją różnorodnością form, po
mysłów dekoracji, stopów i za
leżnych od nich dźwięków; 
wprawne ucho muzykologa 
potrafi doliczyć się ponad 
trzydziestu w jednym potrząś- 
nięciu. Ponieważ były ozdobą 
zaprzęgu, wyzwalały inwencję 
artystyczną twórców prześci
gających się w pomysłach i 
efektach akustycznych. Od 
sposobu łączenia ich z uprzę
żą na koniu, ogólnie możemy 

wewnątrz dzwonka kulka. 
Umownie, zgodnie ze stylem 
zaprzęgu dworskiego, dzwonki 
nagrzbietnikowe stosowano do 
uprzęży chomątowej, nato
miast janczary do szotowej.
Osobnego omówienia wymaga
ją dzwoneczki, którymi suto 
naszywano czapraki (ozdobne 
przykrycia na głowę konia) i 
wszelkie pasy uprzęży używa
nych przy zaprzęgach do sane
czek szlichtadowych w XVII i 
XVIII w. Szlichtady były po
pularnymi, dworskimi zaba
wami zimowymi z udziałem 
wielu sań tworzących korowód 

Półkule bywały spłaszczone, 
jak pączek z cukierni, czasem o 
różnych średnicach, zawsze ze 
szparą pośrodku. Dzwonki 
kloszowe o formie odwróconej 
miseczki albo kapelusza miały 
po kilka bijaków (serduszek) 
zawieszonych swobodnie na 
drucie w taki sposób, aby ude
rzały w ścianki przy każdym 
poruszeniu. Od gatunku stopu 
metali zależał ich dźwięk. Naj
częściej były to odlewy fabry
czne, zwłaszcza te z XIX w., 
niklowane i polerowane na po
łysk. Wykonywano je również 
z mosiądzu i lekko tylko cy
zelowano. 

szowy z serduszkiem. Z kolei 
greloty — dzwonki naszyjne, 
używane również na konie 
jeźdźców towarzyszących, np. 
podczas wesela krakowskiego, 
przybierały kształt kielichowa- 
ty, podobny do dzwonków 
bydlęcych, z tym że ich 
dźwięk, wynikający ze stopu 
ciężkiego metalu, często brą
zu, i sposób mocowania na ma
łych rzemyczkach umożliwiał 
swobodne poruszanie i dawał 
w sumie gamę dźwięków sil
nych i nośnych.
Stosunkowo rzadko, ale zda
rzały się dzwonki o odwróco-
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1. Ilustracja Juliusza Kossaka do książki K. 
Suffczyńskiego Zawsze oni (Poznań 1917 r.), 
(przerys dowolny Wrzeslawa Żurawskiego)
2. Polskie dzwonki nagrzbietnikowe kloszowe z 
okresu Księstwa Warszawskiego
3. Kulisty dzwonek nagrzbietnikowy z Niemiec 
(?) (koniec XIX w.)
4. Dzwonek nagrzbietnikowy tzw. karuzelowy z 
Niemiec (koniec XIX w.)
5. Kuliste z kitami dzwonki nagrzbietnikowe ze 
Śląska (XIX-XX w.)
6. Szeptuny balagulskie z Ukrainy (?) (XIX- 
XX w.)
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nej zasadzie uderzania bija- 
ków, rozmieszczonych na 
kształt karuzeli, które huśtając 
się uderzały w górną lub dolną 
miseczkę kulistego pojedyn
czego dzwonka, dając wyjątko
we bogactwo dźwięków, po
zornie tylko przypadkowych. 
Mistrzowie do tej gamy dołą
czali jeszcze wokoło kilka ma
łych wiszących dzwoneczków 
kloszowych. Ich serduszka 
wyzwalały delikatne i cichut
kie pobrzękiwania, jak akom
paniament orkiestry.
O dzwonkach zaprzęgowych, a 
szczególnie o zapomnianych 
bałagulskich, pisał pięknie, 
barwnie i wyczerpująco prof. 
Witold Pruski w swej wieko
pomnej i jakże ważkiej pracy 
pt. Bałaguli i ich zaprzęgi 
(„Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, R. VI, nr 1/2, 
Warszawa 1958 r.). Bałaguli
— to polska, szlachecka „złota 
młodzież” na południowo- 
-wschodnich Kresach (Wołyń, 
Kijowszczyzna, Podole), któ
rej patriotyczno-zawadiacki 
ruch popowstaniowy odzna
czał się posiadaniem przez ba- 
łagułę czwórki rączych koni 
wraz z prymitywną bryką i za
przęgiem o specyficznych, 
niepowtarzalnych cechach. Od 
tego ruchu wytworzył się styl 
zaprzęgu nazwany bałagulskim, 
rozpowszechniony w XIX i 
XX w. do pierwszej wojny 
światowej. Otóż w zaprzęgu 
bałagulskim, oprócz uprzęży 
robionej ze skóry surowej, 
kręconej w domu, nabijanej 
suto mosiężnymi okuciami, 
tzw. lustrami (krążki o średni
cy kilku centymetrów), naj
istotniejsze były dzwonki za
wieszane koniom na szyjach. 
Podobnie, jak reszta: wózek 
prosty, bez resorów, wiązka 
grochowin za siedzisko, cztery 
konie tatarskie, odmastne 
(każdy innego koloru) usta
wione „w poręcz” (obok sie
bie), uprząż prymitywna, choć 
zdobna w swoiste okucia, tak i 
dzwonki nie mogły być, broń 
Boże, fabryczne, lecz robione 
z blachy, z drewna, a jeśli lane
— to bez obróbki i cyzelowa
nia. Dzwonki bałagulskie, o ile 
gdzieś się zachowały, powinny 
być szczególnie chronione. 
Muzem w Łańcucie zakupiło 
niedawno cztery lane, okrągłe, 
duże dzwonki w kształcie jan
czarów. Ale są to szeptuny, nie 
janczary, przeznaczone dla 
czwórki „w poręcz”, po jed
nym szeptunie dla każdego

konia, zawieszonym na szero
kim pasku na szyi. Dzwonki te 
mają wewnątrz kuleczko watę 
bijaki, po kilka w każdym, któ
re przetaczając się swobodnie 
dają dźwięk głuchy, jakby 
szepczący, wydobywający się 
przez środkowe szpary i górne 
otworki.
Dlaczego dzwonki bałagulskie 
były inne? Pojedyncze, dość 
duże, naszyjne — to konsek
wencja konstrukcji uprzęży 
szlejowej, złożonej z nakafczka 
i napierśnika szlei, którą two
rzyły szerokie, ale dość mięk
kie pasy suto nabijane lustrami 
dla wzmocnienia kilku warstw 
skóry. Na wielkich przestrze
niach kresowych, gdzie trakty 
były szerokie, płaskie, a ziemia 
pylista lub błotnista — czwór
ka „w poręcz” zdawała egza
min najlepiej. Potrzebna też 
była uprząż lekka a mocna, 
łatwa do przeprzęgania, na
prawy lub wymiany; takie 
wymagania spełniała szleja.
Dzwonków używano zarówno do 
sań, jak i do wózków, i nieko
niecznie zimą. Dlatego stały 
się cechą charakterystyczną 
zaprzęgu bałaguły. Oprócz 
wspomnianych już szeptunów, 
lanych, okrągłych, wielkości 

kilkunastu centymetrów śred
nicy, powszechne były 
dzwonki kielichowate: kwater- 
kowe (kwaterka do wódki 
odwrócona), spiżowe kołokol- 
ce wałdajskie i bałabony (po
dobne do bydlęcych). Koło- 
kolce, produkowane w Wałda- 
ju pod Pskowem, były bardzo 
rozpowszechnione na terenie 
całej Rosji. Posługiwały się 
nimi zaprzęgi pocztowe i pry
watne. Bałaguli i Polacy woleli 
dzwonki lane, do których sto
pu używano srebrnych rubli 
carskich; miały wtedy piękny 
dźwięk.
Bałabony, robione przez do
mowych rzemieślników, za
zwyczaj długie na 12—20 cm, 
z materiałów najprostszych, 
np. z blachy konewkowej, czę
sto obszywanej skórką, miały 
odpowiedniej długości bijaki, 
które dawały niepowtarzalną 
melodię.
Inny rodzaj dzwonków — ka- 
łatały — wykonywane były z 
wyschniętego drewna gruszo
wego, spojone na krawędziach 
mosiądzem i miały kilka ser
duszek nanizanych na drut i 
umocowanych wewnątrz dzwo
nka, u szczytu. Wydawały su
chy, matowy głos, bardzo noś-

7. Kloszowe dzwonki naszyjne z 
Paryża (XIX w.)
8. Dzwonki naszyjne góralskie 
tzw. greloty (XX w.)
9. Janczary z Polski (XX w.)
10. Dzwonki bałagulskie: szep- 
tun, kałatała i bałabon

(zdjęcia: 2—9 — Jacek 
Stankiewicz)

ny w przestrzeni, zwłaszcza 
zimą.
Janczary w kształcie obroży na 
szyi konia były używane na za
chodzie Europy przez pocztę 
do dyliżansów. Kuleczki meta
lowe o średnicy 4—5 cm, roz
mieszczone na pasku w odle
głości kilku centymetrów od 
siebie, robione były fabry
cznie, najczęściej niklowane, 
błyszczące. Od stopu i bijaczka 
kulkowego, od ich jakości za
leżał dźwięk. Robiono tak, by 
każdy „wianek” dawał inną 
gamę dźwięków, a w zestawie
niu 5—9 koni (np. poczta 
francuska) wydobywały się 
wspaniałe, przebogate efekty 
akustyczne, już z daleka 
oznajmiające nadjeżdżający 
dyliżans. W prywatnych za
przęgach używano janczarów 
do pojazdów myśliwskich. 
Wyjazd na polowanie był dzięki 
dzwonkom bardzo radosny i 
ochoczy. Małe janczarki — 
ulubione dzwoneczki w XVII 
i XVIII w. naszywano na 
wszelkie możliwe pasy uprzę
ży i czapraki stosowane do sań 
spacerowych, wyścigowych i 
szlichtadowych.
Dźwięk dzwonków zaprzęgo
wych kojarzy się z kuligiem, 
tym staropolskim i tym współ
czesnym. Brzmi zawsze jak 
zew do wesołej, karnawałowej 
zabawy.

Teresa Żurawska
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z apora

Niezwykle ciekawym za
bytkiem techniki jest prze
gradzająca wylot przełomu 
Bobru, w pobliżu Pilcho
wic koło Wlenia w woj. je
leniogórskim, kamienna 
zapora. W efekcie jej 
wzniesienia powstało ma
lownicze Jezioro Pilcho- 
wickie mające 7,5 km dłu
gości, 50 milionów m3 po
jemności i 240 ha po
wierzchni. To nie tylko 
największe w Sudetach je
zioro zaporowe, ale także, 
pod względem wielkości 
zapory i możliwości reten
cyjnych, drugi w Polsce 
zbiornik wodny o takim 
charakterze.
Rabunkowa eksploatacja 
sudeckich lasów, która za
kłóciła stosunki hydrologi
czne, oraz gwałtowne opa
dy spowodowały w 1897 r. 
powódź o niespotykanym 
dotąd zasięgu. W celu za
bezpieczenia przed tego ty
pu klęskami Sejm Śląski 
uchwalił specjalną ustawę 
przeciwpowodziową. W jej 
efekcie znany ekspert — 
profesor Intzer z Ratyzbo- 
ny zaprojektował system 
tam m.in. na Bobrze. W 
1902 r. rozpoczęto przygo
towania do budowy zbior
nika wodnego w pobliżu 
Pilchowic, a w latach 
1908—1912 wzniesiono 
tam zaporę, której projek
tantem i głównym wyko
nawcą był inżynier C. Ba
chman. Materiały użyte do 
budowy, tj. kamień i pia
sek, były pochodzenia lo
kalnego. Aby rozpocząć 
prace związane z przygo
towaniem fundamentów, 
trzeba było zmienić koryto 
Bobru. W tym celu, w pra

1. Ogólny widok zapory i hydro
elektrowni (w dole)
2. Spływ awaryjny
(zdjęcia: Janusz W. Sżupszyński)

wym zboczu doliny wykuto 
krótką sztolnię o wymia
rach 7 x 8 m, którą popro
wadzono wody rzeki na 
czas budowy. Potężna ka
mienna ściana zapory ma u 
podstawy 150 m długości, a 
jej korona mierzy dokładnie 
dwa razy więcej — 300 m. 
Wysokość od podstawy do 
korony wynosi 62 m, gru
bość muru u podstawy — 
50 m, a korony — 7,2 m.
Takie wymiary gwaranto
wały ponad dwudziesto
krotne zabezpieczenie przed 
naciskiem mas wodnych 
zgromadzonych w zbiorni
ku. Zapora ma rozbudowa
ny system przepustów. 

Stanowią go dwa upusty 
denne, które umożliwiają 
odprowadzanie wody w 
ilości 100 m3 na sekundę 
oraz upust awaryjny o dłu
gości 87 m, dzięki któremu 
z wysokości 50 m spadać 
może w każdej sekundzie 
600 m3 wody. Dodatko
wym zabezpieczeniem jest 
wspomniana sztolnia, zam
knięta za pomocą specjal
nych zamków typu zasu
wowego; po otwarciu 
umożliwia ona przepływ 
150 m3 wody na sekundę. 
Po drugiej stronie zapory 
znajduje się hydroelek
trownia. Zamontowano w 
niej cztery turbiny po 1800 

KM każda. Ze zbiornikiem 
retencyjnym połączone są 
one kanałami rurowymi. 
Turbiny napędza genera
tor prądu trójfazowego o 
mocy 1200 kw, który wyt
warza prąd elektryczny o 
napięciu 10 000 woltów.
Całkowity koszt przygoto
wania zbiornika oraz bu
dowy zapory wyniósł 8,5 
miliona marek, a koszt elek
trowni zamknął się sumą 2 
milionów marek. Pomimo 
upływu ponad 80 lat, zapo
ra i elektrownia nadal wy
korzystywane są do celów 
energetycznych, przeciw
powodziowych i rekreacyj
nych.

Robert Primke
Zbigniew Ruta
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Kwiecisty 
nosorożec

Przyciągał wzrok od pierwszej 
chwili po przekroczeniu bra
my „jarmarku staroci” na war
szawskim Kole. Nawet wśród 
zgromadzonych tam wielu 
rzeczy dziwnych i osobliwych 
wyróżnia! się oryginalnością. 
Porcelanowy nosorożec — 
jednak bynajmniej nie taki, ja
kiego znamy z ZOO! Wpraw
dzie wspiera się na czterech 
krótkich, masywnych nogach, 
nie brak mu zabawnie zakrę
conego ogonka, a charaktery
styczna głowa nie ustępuje 
realizmem pierwowzorowi —

dy z pojemników 9 cm średni
cy.
Intrygująca niekonwencjonal
nym zestawieniem form figur
ka nosorożca nasuwała pytania 
o jej pochodzenie, czas pow
stania, a także przeznacze
nie. Niestety, wyrób pozbawio
ny jest sygnatury wytwórni. 
Poszukiwania analogicznych 
przedstawień w zbiorach mu
zealnych, prywatnych kolek
cjach, opracowaniach i katalo
gach poświęconych porcelanie 
nie dały jednoznacznej odpo
wiedzi co do rodowodu noso-

XVIII w. rzeźbiarz-modelarz 
Johann Gottlieb Kirchner 
tworzył figurki nosorożców, i 
to według znanego (z rysunku 
i ryciny) wzoru autorstwa 
samego Albrechta Diirera z 
1515 r. Nasz nosorożec jest 
jednak wyrobem znacznie póź
niejszym. Analiza stylisty
czna figurki — przewrotna 
dwoistość formy, dekoracja o 
przyrodniczych motywach i 
dyskretnych barwach, „goty- 
cyzujący” ornament złoceń — 
sugeruje, że pochodzi ona z 
czasów biedermeieru. Trzeź
wy realizm i romantyczny sen
tymentalizm, tak typowe dla 
ówczesnej sztuki, zwłaszcza 
niemieckiej, zostały w tym wy
robie umiejętnie połączone i 
wyrażone. Można zatem przy
puszczać, że powstał on w la

Też nie, bowiem pojemniki są 
do tego celu zbyt małe i płyt
kie. Pozostaje więc najbardziej 
prawdopodobne przeznacze
nie — w pojemnikach umie
szczano szklane karafki z 
przyprawami: octem i oliwą. 
Takie podawanie przypraw 
było popularne w XVIII i 
XIX w., zaś ozdobne, metalo
we bądź ceramiczne podstawki 
do zawierających przyprawy 
naczyń stanowiły nieodzowną 
część ówczesnej zastawy sto
łowej. Niekiedy nadawano 
podstawkom oryginalne kształ
ty, wśród których znalazł się i 
kwiecisty nosorożec.
Dziś traktujemy naszą zdo
bycz z „jarmarku staroci” jako 
przedmiot dekoracyjny — 
gdzież bowiem szukać pasują
cych doń szklanych karafek i 

ma zadarty róg, sterczące 
uszy, małe oczka o złośliwym 
spojrzeniu i zwisające fałdy 
skóry na szyi, ale... Ukształto
wana w grubej, barwionej na 
szaro masie ceramicznej figur
ka zmienia się diametralnie w 
części korpusu. Zwaliste ciel
sko gruboskórnego zwierza za
stąpiły bowiem dwa złączone, 
cylindryczne pojemniki z bia
łej szkliwionej porcelany. Na 
ich zewnętrznej powierzchni, 
czyli bokach nosorożca, umie
szczono rzeźbiarską, malowa
ną ręcznie dekorację, jakże 
kontrastującą z jego szarą, po
fałdowaną skórą! Plastycznie 
wymodelowane, delikatne ga
łązki, z bladozielonymi listka
mi i subtelnymi kwiatami różo
wych i cytrynowych powojów 
oraz białymi kwiatkami wiśni 
czy śliw, pokrywają z obu 
stron korpus zwierzęcia. A 
między wiosennymi roślinami 
uwijają się ptaki — przedsta
wione w całej krasie barwnych 
piórek, wydłużonych ogon
ków, ostrych dziobków: zimo
rodek, skowronek i trznadel. 
Obramienie dla owych siel
skich motywów stanowi dysk
retny złoty szlaczek: u wylewu 
pojemników w postaci arka- 
dek, -zakończonych ostrym 
szpicem, na dole ograniczony 
do prostego paska. Jak na 
obiekt porcelanowy nosorożec 
odznacza się wcale pokaźnymi 
rozmiarami — ma 32 cm dłu
gości, 15 cm wysokości, a każ-

Porcelanowy nosorożec — pod
stawka do przypraw

(fot. Jacek Borowik)

rożca. Jedynie w publikacjach 
dotyczących porcelany miś
nieńskiej udało się odnaleźć 
wzmiankę, że w tej najsłyn
niejszej europejskiej wytwórni 
na początku lat trzydziestych 

tach trzydziestych lub czter
dziestych XIX w. w którejś z 
licznych wtedy niemieckich 
wytwórni porcelany.
Do czego służył kwiecisty no
sorożec? Nie miał charakteru 
czysto dekoracyjnego — prze
sądzają o tym owe pojemniki 
w jego korpusie. Czy pełnił 
funkcję bukietiery (rodzaj wa
zonu na kwiaty)? Raczej nie, 
gdyż głębokość i średnica po
jemników są zbyt duże. Czy 
był żardinierką — ozdobną os
łoną na kwiaty doniczkowe? 

kto używałby do przyprawia
nia potraw octu czy oliwy w 
tak dużych ilościach? Kwieci
sty nosorożec stoi zatem nie na 
stole, lecz na półce w serwant- 
ce, budząc niekiedy tęsknotę 
za czasami, kiedy wiele prozai
cznych czynności wymagało 
należytej artystycznej oprawy i 
takową otrzymywało...

Anna Sieradzka

30



WOKÓŁ TRADYCJI

Opowieści z warsztatu złotniczego (3)

O dzwonie, co
nie chciał dzwonić

Nie tak dawno temu, ale jed
nak w czasach, które wydają 
się nam odległe o całe wieki, w 
pewnym starym, pięknym i 
przez straszną wojnę prawie 
całkowicie zrujnowanym mieś
cie kończono odbudowę koś
cioła katedralnego. W kościele 
tym, podobnie jak w każdym 
innym, trzeba było zrobić wie
le rzeczy z metalu. Zebrali się 
więc najlepsi rzemieślnicy i ar
tyści, aby jak najpiękniej wy
konać potrzebne prace. Na chwa
łę kościoła i miasta, i na swo
ją własną, bo jak wszyscy sta
rzy mistrzowie dumni byli oni 
ze swego kunsztu w wykony
waniu dzieł dużych i małych. 
Odrzwia katedry pięknie wy
kuto starą techniką repusu 
dwustronnego na smole repu- 
serskiej. Wykuto je z blachy 
miedzianej w podobizny orłów
— ptaków królewskich, a po
między nimi umieszczono pła
skorzeźby przedstawiające sce
ny historyczne związane z ka
tedrą, miastem i krajem. We 
wnętrzu kościoła wykonano 
wiele innych prac z metalu. A 
nad drzwiami zakrystii plano
wano powiesić mały dzwonek
— sygnaturkę, która dźwię
kiem swym miała oznajmiać, 
że ksiądz właśnie wychodzi do 
ołtarza. Wiele prac, m.in. 
wielkie odrzwia i tę właśnie 
małą sygnaturkę, która miała 
się charakteryzować szczegól
nie pięknym tonem — wyko
nywał jeden zespół rzemieślni
ków. Był między nimi mistrz 
nad mistrze, ostatni już przed
stawiciel starej rodziny, która 
od pokoleń słynęła z doskona
łości we władaniu młotkiem. 
Ale, jak to w życiu bywa, nie 
to jest ważne, co się potrafi, ale 
to, jaką pozycję się zajmuje. A 
wtedy właśnie kierownikiem 
artystycznym tego zespołu był

1. Drzwi głównego wejścia 
katedry Św. Jana w Warsza
wie repusowane w miedzi przez 
zespół ..ORNO według projektu 
A. Jabłońskiego

pan słusznej postawy i tubal
nego głosu, znany i zdolny ar
tysta i nauczyciel. Od lat 
przewodził zespołowi, projek
tował sam co większe obiekty, 
uczył rzemieślników-złotni- 
ków sztuki projektowania i 
dbał o jakość artystyczną wy
konywanych prac. Dużo zrobił 
dobrego, ale sukcesy, sława i 
pozycja spowodowały, że za
pomniał, iż w złotnictwie naj
większy nawet talent o tyle 
tylko może się wyrazić, o ile 
sam artysta nauczy się sposo

bów przelewania swej idei w 
metal, czyli nauczy się technik 
warsztatowych. Tymczasem 
warsztatu pan kierownik nie 
opanował nigdy. Nie psuło mu 
to jednak dobrego samopoczu
cia — przeciwnie, coraz bar
dziej uważał się za supermi- 
strza złotniczego. I z tego pie
destału spoglądał na rzemieśl
ników w swym zespole. Z po
czątku nikomu to nie przesz
kadzało, z czasem jednak co 
starsi mistrzowie zaczęli mieć 
tego dosyć. Pan kierownik 

chyba sobie z tego nie zdawał 
sprawy i dalej zachowywał się 
co najmniej jak sam Benvenu
to Cellini, najsławniejszy 
złotnik wszechczasów, który 
niestety nie grzeszył skro
mnością. Starzy mistrzowie 
wrzeli. I tak zbliżał się dzień 
wielkiego święta — uroczyste
go otwarcia odbudowanej ka
tedry.
W wigilię tej uroczystości, nad 
wieczorem, mistrz repuser 
przyszedł do pana kierownika i 
pokornie poprosił o kilka uwag 
dotyczących umocowania ucha, 
za które sygnaturka miała być 
zawieszona nad drzwiami za
krystii. Pan kierownik zapalił 
fajkę, przybrał pozę bardziej 
niż zazwyczaj mentorską i po
wiedział: „No cóż, synku, zrób 
to tak a tak, takim to a takim 
sposobem, a potem przylatuj 
ucho, po czym przeprowadź 
prace wykończeniowe, jak to 
czynimy zazwyczaj”. „Czy to 
będzie już wszystko? ” — zapy
tał mistrz repuser. „Tak, to 
wszystko ” — odpowiedział za
dowolony z siebie pan kierow
nik, który już myślał o jutrzej
szej uroczystości, o ważnych 
osobach, które na uroczystości 
otwarcia katedry będą tytuło
wały go publicznie panem pro
fesorem i o innych jeszcze ho
norach, których oczekiwał. Był 
przecież kierownikiem arty
stycznym najznamienitszego 
zespołu złotniczego pracujące
go przy odbudowie katedry. 
Mistrz repuser złośliwie uś
miechnął się pod wąsem, jakby 
czytał w myślach pana kie
rownika. Przeszedł do izby 
warsztatowej i skrupulatnie 
wykonał otrzymane polecenia. 
Dzwon wyglądał ślicznie. Po
wierzchnie gładkie wypolero
wane były na lustrzany błysk, 
a partie pokryte reliefami wy
cyzelowane według wszelkich 
reguł sztuki cyzelerskiej. 
Wszystko było w największym 
porządku. Wszystko, poza 
jednym: po przymocowaniu 
ucha dzwon przestał dźwię
czeć. Po prostu stracił głos. 
Mistrz repuser, ze strapioną 
miną, natychmiast powiado
mił o tym fakcie pana kierow
nika. Ten wprost nie chciał 
uwierzyć i zapytał: „Czy na 
pewno zrobiłeś wszystko tak, 
jak ci kazałem?”. „Tak, na 
pewno. Dokładnie tak, jak to 
pan profesor objaśnił”. „To 
niemożliwe, coś ci się musiało, 
synku, pomylić. Idź raz jeszcze 
i spróbuj od nowa ". Mistrz re
puser pokornie wykonał, co 
mu zlecono. Ale nic nie po
mogło. Dzwon nadal był głu
chy. Robiło się coraz później i 
już za kilka godzin miało się
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2. Sygnaturka przy wejściu do 
prezbiterium katedry Św. Jana w 
Warszawie wykonana przez ze
spół „ORNO”

(zdjęcia: Jacek Marczuk)

odbyć uroczyste otwarcie ka
tedry. Pan kierownik wydawał 
coraz to nowe polecenia, 
skwapliwie wykonywane przez 
mistrza repusera. Mijały go
dziny, na dworze zaczynało 
świtać, a z wnętrza sygnaturki, 
zamiast czystego, wysokiego 
tonu, wydobywały się tylko ni
skie, głuche dudnienia. Pan 
kierownik poczuł, że włos 
jeży mu się na głowie. Zaczął 
zdawać sobie sprawę, że jest o 
krok od wielkiej kompromita
cji. I to w obliczu tych wszyst
kich ważnych osób, które 
przecież tytułują go panem 
profesorem. Pełen nieukrywa
nego przerażenia zwrócił się 
do mistrza repuserskiego: 
„ Czy nie wiesz, synku, co nale
ży zrobić, aby dzwon znów za
czął dzwonić? ”. Mistrz repuser 
odpowiedział zdziwiony: „To 
przecież pan jest kierownikiem, 
człowiekiem znanym i o wyso
kiej pozycji, co się zawsze sta
rannie podkreśla. To my się 
mamy pana słuchać, nigdy nas 
pan o radę nie pyta, więc to pan 
winien wiedzieć najlepiej, co 
trzeba zrobić, aby dzwon znów 
zadzwonił”. „No, tak, masz 
rację” — odpowiedział pan 
kierownik, któremu zrobiło się 
wstyd, i czuł, że wpadł w jakąś 
pułapkę. „No, tak, ale przecież 
wiecie, że ja jestem przede 
wszystkim artystą, kierowni
kiem artystycznym naszego ze
społu, a na tych sprawach 
warsztatowych nie znam się 
tak, jak wielu z was, starych 
majstrów. Proszę, jeżeli wiesz, 
co trzeba zrobić, to zrób to 
szybko, bo za oknem wstało już 
słońce i za parę godzin ta sygna
turka ma dzwonić na uroczy
stości, która dla nas wszystkich 
jest bardzo ważna. A ja sam się 
potem nad tym wszystkim za
stanowię”.
Mistrz repuserski spojrzał na 
pana kierownika i pomyślał: 
„Ciekawe, czy to tylko strach 
przed kompromitacją, czy mo
że ten człowiek naprawdę coś 
zrozumiał”. Wziął sygnaturkę 
i przeszedł do izby warsztato
wej, skąd rychło dobiegły odg
łosy młotka bijącego w pewien

charakterystyczny, skompli
kowany takt. Po kilku minu
tach (a było to dosłownie na 
dwie godziny przed rozpoczę
ciem uroczystości w katedrze) 
mistrz repuser powrócił do 
czekającego w sąsiednim poko
ju pana kierownika, zawiesił 
sygnaturkę na improwizowa
nym zawieszeniu i uderzył w 
dzwon. Jasny, głęboki, dźwię
czny ton rozległ się po całym 
pomieszczeniu. Taki sam pię
kny ton, jak przed umocowa
niem ucha według zaleceń pa
na „profesora”.
Uroczystość otwarcia na długo 
pozostała w pamięci miesz
kańców miasta. Tłumy ludzi 
cieszyły się z pięknie odbudo
wanego po zniszczeniach wo
jennych kościoła katedralnego. 
Nie wiemy, czy pan kierownik 
się czegoś nauczył o szacunku 
dla ludzi i o tajemnicach sztuki 
złotniczej. Nie wiemy, czy 
mistrz repuserski wybaczył 
panu kierownikowi jego za

dzieranie nosa. Dzisiaj, po 
wielu latach, obaj już nie żyją. 
Ale za każdym razem, gdy 
ksiądz wychodzi z zakrystii do 
głównego ołtarza, w bazylice 
archikatedralnej Św. Jana na 
warszawskim Starym Mieście, 
towarzyszy mu jasny, głęboki i 
dźwięczny ton sygnaturki. 
Mnie samemu zawsze będzie 
on przypominał historię o sta
rym mistrzu, który rozumiał 
duszę metalu, i o nadętym 
„profesorze”.

Na zakończenie, jak w praw
dziwej bajce, należy się nam 
wyjaśnienie — dlaczego 
dzwon przestał dzwonić, i jak 
to się stało, że potem odzyskał 
głos? Otóż jedną z podstawo
wych reguł pracy przy meta
lach szlachetnych i koloro
wych jest zasada, że każda 
operacja ogniowa zmiękcza 
metal, a każda operacja me
chaniczna hartuje go. Zmięk
czenie metalu — to poluźnie- 

nie czy rozszerzenie pod 
wpływem temperatury jego 
struktury krystalicznej. Har
towanie — to ściśnienie czy 
sprasowanie tejże struktury na 
skutek kucia, walcowania, gię
cia itp. Metal miękki, gdy w 
niego uderzyć, wydaje głuchy 
ton; metal zahartowany wyda
je ton wysoki, jasny i czysty. 
Gdy więc na polecenie pana 
kierownika mistrz repuserski 
przylutował ucho do dzwonu, 
pod wpływem wysokiej tem
peratury, niezbędnej do 
przeprowadzenia procesu lu
towania, struktura krystali
czna metalu stała się luźna, a 
dzwon stał się głuchy. Gdy na
tomiast później przekuł po
wierzchniowo płaszcz dzwo
nu, powodując jego zaharto
wanie, dzwon odzyskał swój 
właściwy głos.

Jacek A. Rochacki
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Pionki
— miasto w lesie

Osada Pionki powstała przy 
wytwórni prochu w latach 
1923—1926. W końcu 1922 r. 
rząd polski, po wygranej 
wojnie bolszewickiej, po
stanowił stworzyć własny 
przemysł zbrojeniowy. Za
padła decyzja budowy fa
bryki broni w Radomiu, 
granatów w Skarżysku, no i 
gdzieś w pobliżu — wyt
wórni prochu. Wybór padł 
na wieś Zagożdżon (gm. 
Jedlnia), położoną w Pu
szczy Kozienickiej, przy li
nii kolejowej Radom—Dęb
lin. Na wykupionych przez 
Ministerstwo Wojny (mi
nistrem był wówczas młody 
gen. Władysław Sikorski) 
od Nadleśnictwa Zagoż

dżon terenach leśnych za
częto budować fabrykę i 
osadę przyfabryczną. Te
ren zakładu i osady ogro
dzono słupami żelbetowy
mi i drutem kolczastym, a 
las — w większości sosno
wy z domieszką brzóz i dę
bów — wycinano tylko 
tam, gdzie miały stanąć 
budynki i przebiegać ulice. 
W ten sposób powstało 
miasto w lesie, zamaskowa
ne, jak się wówczas wyda
wało, przed samolotami 
wroga.
Na zamkniętym, ogrodzo
nym terenie powstawały 
obiekty fabryczne, naj
pierw baraki dla budują
cych, potem domy miesz

kalne dla dyrekcji i robot
ników, równocześnie z bu
dową elektrowni, stacji wo
dociągowej i oczyszczalni 
ścieków. Domy mieszkalne 
formowane były w kolonie 
mieszkaniowe. Najbliżej 
budynku dyrekcji Wojsko
wej Wytwórni Prochu i 
Materiałów Kruszących w 
Zagożdżonie (taką długą 
nazwę nosiła fabryka) pow
stały: Kolonia Robotnicza i 
Kolonia Urzędnicza, a w 
latach 1928—1939 tzw. 
Nowa Kolonia, ze zróżni
cowaną — tak pod wzglę
dem formy, jak i standardu 
— zabudową mieszkanio
wą. Zbudowano też obiekty 
publiczne: szkołę (1926), 

szkołę zawodową (1929), 
szpital wojskowy (1925), 
kasę chorych (1926), kasy
na (1929—1930), koszary 
(1930), itd.
Na stacji kolejowej Zagoż
dżon w 1925 r. zbudowano 
nowy dworzec, co spowo
dowało wypełnienie zabu
dową kamieniczną ulicy 
prowadzącej od dworca do 
kościoła. Powstała w ten 
sposób osada miejska roz
ciągnięta była wzdłuż linii 
kolejowej na długości 3 km. 
Wzniesione obiekty publi
czne i kolonie mieszkanio
we „tonęły” w lesie sosno
wym, tworząc specyficzny

1.2. Domy stawiane dla urzędni
ków wytwórni w 1923 r.
3. 4. Duży dom robotniczy (3) i 
czterorodzinny z działką (4) ura
towany przez wojewódzkiego 
konserwatora przed likwidacją: 
oba z 1929 r.
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pejzaż i klimat miasta. 
Dominantą był i jest jed- 
nowieżowy, z wieżyczkami 
naw bocznych i sygnaturką 
neobarokowy kościół Św. 
Barbary z lat 1929— 
—1933. Projekt budowli 
wyszedł z pracowni zna
komitego architekta Stefa
na Szyllera, twórcy m.in. 
gmachu Politechniki War
szawskiej. W przedstawia
nym krajobrazie znajdują 

się jeszcze dwa stawy. 
Wszystko to sprawia, że 
Pionki, choć są miejsco
wością przemysłową, mają 
także charakter rekreacyj
ny.
Miejscowi historycy dotarli 
do dokumentów, z których 
wynika, że już w 1391 r. z 
okazji ukończenia budowy 
kościoła w Jedlni wymienia 
się nazwiska dwóch młyna
rzy: Zagożdżona i Pijanki, 

którzy mieli młyny na rze
ce. Od ich nazwisk powsta
ły nazwy wsi Zagożdżon i 
Pionki, które w XIX w. po
łączyły się w jedną — Za
gożdżon. Nazwą tą posłu
giwano się do 1932 r., kiedy 
ze względu na wzrastające 
kontakty zagraniczne wyt
wórni i trudną dla obcokra
jowców wymowę zmienio
no ją na Pionki. Fabryka, 
wtedy już największa w

5. Willa dyrektora wytwórni z 
1928 r.
6. Budynek kasyna z lat 1928— 
-1929
7. Kościót Św. Barbary z 1933 r
8. Dworzec kolejowy z 1925 r.
9. Popularność rowerów w Pion
kach (zdjęcie z lat trzydziestych) 

(zdjęcia: 1 —6 — Wojciech Stan,
7—9 — Bogusław Blum)

Polsce, przybrała nazwę 
Państwowej Wytwórni Pro
chu w Pionkach.
W 1937 r., wraz z fabryka
mi zbrojeniowymi w Ra
domiu i Skarżysku, PWP 
Pionki została włączona do 
programu budowy Cen
tralnego Okręgu Przemys
łowego. Część wykształco
nych w Pionkach specjali
stów oddelegowano do 
powstających zakładów 
COP. Osada jako gmina 
wiejska w 1939 r. uzyskała 
miejskie uprawnienia fi
nansowe, w 1954 r. prawa 
miejskie, a w 1974 r. herb 
— czerwoną tarczę, na niej 
głowę daniela koloru brą
zowego i wyrastające z niej 
liście dębowe koloru zielo
nego, symbolizujące poło
żenie miasta w Puszczy 
Kozienickiej, nad nimi wi
zerunek tarczy strzeleckiej, 
która była znakiem firmo
wym wytwórni prochu.
Jeszcze na początku lat 
sześćdziesiątych przybywa
jącego do Pionek uderzały 
dwa zjawiska: widok miasta 
w lesie i widok setek rowe
rzystów dojeżdżających do 
pracy. Miasto liczyło wów
czas 12,5 tysięcy mieszkań
ców (obecnie 20 tys.) i roz
ciągało się na obszarze 16 
km2, co tłumaczy popular
ność roweru w Pionkach.
W tym czasie rozpoczyna 
się stopniowa degradacja 
krajobrazu Pionek. Na po
czątku lat sześćdziesiątych 
powstało osiedle Las I obok 
przystanku Pionki Zachod
nie i Las II, kosztem wycię
cia obrzeży Puszczy Kozie
nickiej. Zasadnicze zmiany 
przyniosło „dogęszczenie” 
przedwojennych kolonii 
mieszkaniowych. Ogródki
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liwością kolei. Decyzję w 
tej sprawie winien podjąć 
miejscowy samorząd.

Pozytywnym przykładem 
urbanistycznych przemian 
w Pionkach jest wybudo
wanie w latach siedemdzie
siątych osiedla handlowo- 
usługowego z hotelem 
„Chemik”. Jednak żadne 
nowe obiekty nie dorównu
ją jakością projektu i wyko-

gadniane z konserwatorem 
zabytków. Nadzieję budzi 
program działania Rady 
Miejskiej, i burmistrza Ta
deusza Żaka, który chce 
przekształcić miasto z 
przemysłowego w rekrea
cyjne m.in. przez odtwo
rzenie Stawu Dolnego, bu
dowę obiektów sportowo- 
-rekreacyjnych oraz wyko
rzystanie położenia Pionek 
na obrzeżu Puszczy Kozie- 
nickiej, między letnisko

8 wymi miejscowościami Jedl- 
nia-Letnisko i Garbatka- 
-Letnisko, jako miejscowo
ści rekreacyjno-wypoczyn
kowej. Należy życzyć 
mieszkańcom, aby prze
kształcanie miasta przebie
gało w harmonijnej współ
pracy ze służbami ochrony 
środowiska i zabytków. 
Konieczne jest opracowa
nie programu dolesiania 
miasta: odtworzenie alei 
wysadzanych drzewami, 
urządzenie parku miejskie
go obok szpitala, uzupeł
nienie osiedli zielenią i 
skwerami. Chodzi przecież 
o to, aby odbudować miasto 
w lesie — jedyne tego ro
dzaju w Polsce.

przydomowe i kawałki lasu 
na koloniach zginęły pod 
zabudową blokową. Na 
Nowej Kolonii rozebrane 
zostały — oprócz dwóch — 
parterowe domy robotnicze 
i postawiono tu czteropię
trowe bloki. Zniszczono 
niepowtarzalny klimat ulic: 
Żeromskiego, Konopnic
kiej i Orzeszkowej. Uliczki 
te, obsadzone drzewami 
morwy, akacji, orzecha 

włoskiego i strzyżonych 
klonów kulistych — zni
knęły bezpowrotnie. Zastą
piły je betonowe ściany 
domów i asfalt! Dzisiaj 
również tu i ówdzie wycina 
się sosny pod prywatne 
pawilony, garaże albo par
kingi. Skazany na wyrąb 
(mają tu stanąć pawilony 
handlowe) jest las przy szpi
talu, który tworzy natural
ną jego osłonę przed uciąż- 

nawstwa architekturze 
przedwojennej. W latach o- 
siemdziesiątych wojewódzki 
konserwator zabytków ob
jął ochroną konserwatorską 
zabudowę przedwojennych 
kolonii mieszkaniowych. Z 
kolei jednorodzinna zabu
dowa drewniana z lat 1928— 
—1939 została uznana za 
tereny ingerencji konserwa
torskiej i wszelkie działania 
inwestorów muszą być uz-

Bogusław Blum

Autor przygotowuje pracę na 
temat architektury Pionek z lat 
1923—1939 i będzie wdzię
czny za informacje od Czytel
ników na ten temat.
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rozbioru Polski. Niestety, odwa
żnego kadeta zatrzymano w bra
mie Pałacu Kazimierzowskiego i 
osadzono w areszcie, dzięki czemu 
największa kanalia, jaka stąpała po 
ziemi polskiej w drugiej połowie 
XVIII w., ocalała i szkodziła dalej. 
Jako kapitan, a następnie major 
korpusu inżynierów, Kochanow
ski należał do komisji wytyczającej 
w latach 1774—1782 nową granicę 
z Prusami, a w latach 1780—1785 
granicę z Rosją. Jako poseł san
domierski zasiada) w Sejmie Czte
roletnim. Postulował m.in. likwi
dację Rady Nieustającej (nie bez 
racji zwanej Zdradą Nieustającą), 
ostro piętnował wszechwładzę 
ambasadorów rosyjskich w Polsce, 
wytykał również kolegom posłom 
nadmierne gadulstwo. Był zwo
lennikiem Konstytucji 3 maja, po
pierał reformę miast i sam przyjął 
prawa miejskie. Zgłosił później 
akces do Powstania Kościuszkow
skiego i wszedł w skład Rady Za

stępczej Tymczasowej, a następnie 
Rady Najwyższej Narodowej. 
Czynny był również- we władzach 
Księstwa Warszawskiego (przejś
ciowo pełnił nawet funkcję minis
tra spraw wewnętrznych) i Króle
stwa Polskiego, kiedy zasiadał w 
senacie (najpierw mianowano go 
kasztelanem, a następnie wybrano 
wojewodą). Był przeciwny terro
rowi i wszelkim tendencjom rady
kalnym, cieszył się jednocześnie 
opinią najbardziej liberalnego z 
senatorów. Nie był entuzjastą 
Powstania Listopadowego, ale 
podpisał słynny akt detronizacji 
Mikołaja I. Zmarł w samą porę, w 
nocy z 17 na 18 lutego 1832 r., 
unikając tym samym represji ze 
strony Rosjan.
Michał Korwin-Kochanowski żo
naty był dwukrotnie. W 1785 r. 
poślubił Józefę Wasilewską, córkę 
bogatego aptekarza warszawskie
go, która w posagu wniosła mu 
100 000 złp. Po jej śmierci w 1789 r.

Pożegnanie
z Wilczogórą

Do Wilczogóry trafiliśmy zupełnie 
przypadkowo w piękny dzień 6 
czerwca 1993 r. Miejscowość ta 
znajduje się kilka kilometrów na 
zachód od Grójca. Jadąc do Roż- 
ców i Machnatki spostrzegliśmy w 
pewnym momencie późnoklasycy- 
styczną budowlę na wzgórzu, do
minującą nad całą okolicą. Podje
chaliśmy do niej i stwierdziliśmy, 
że jest to fragment d<voru w Wil- 
czogórze, jak się po chwili dowie
dzieliśmy, zniszczonego w czasie 
pierwszej wojny światowej. Za
chowany budynek, bardzo zdewa
stowany, z dorodnym drzewkiem 
rosnącym w rynnie nad elewacją 
frontową, ma plan zbliżony do 
kwadratu, jest piętrowy i nakryty 
czterospadowym dachem. Trzy 
jego elewacje opracowane są nad
zwyczaj starannie: pośrodku mają 
ryzality, a w dwóch z nich we 
wnękach osadzone są balkony 
pierwszego piętra z pięknymi kla- 
sycystycznymi kratami; balkon od 
południa wsparty jest na wolutach 
z piaskowca. Odpadające tynki i 
wyłażąca na wierzch cegła nie są w 
stanie zatrzeć wielkiej szlachet
ności tej budowli. Odnieśliśmy 
wrażenie, że projektował ją zdolny 
architekt. Dzięki zachowanym 
śladom na elewacji zachodniej 
wiemy, że w tym właśnie miejscu 
przylegał do budynku zniszczony 
fragment dawnej siedziby. Był 
parterowy, nakryty dwuspado
wym dachem i być może starszy. 
Ocalała część powstała prawdopo
dobnie około 1840 r. Hipoteza ta 
wynika z historii majątku i z anali
zy późnoklasycystycznych form 
budowli.
Szczęśliwie ocalała księga hipote
czna „Dóbr Ziemskich Wilczogó- 
ra i Byczyna w Powiecie Czerskim 
Województwie Mazowieckim po
łożonych” pozwoliła na ustalenie 
kolejnych właścicieli majątku w 
XIX i XX w. I tu wielka niespo
dzianka — okazało się bowiem, że 
aż trzech właścicieli Wilczogóry 
weszło na trwałe do historii Polski. 
Dobra na początku XIX w. nale
żały do Justyny ze Święcickich, 
zamężnej za Michałem Korwin- 
-Kochanowskim i dostały się w 
posagu ich córce Juliannie Dem
bowskiej. Ta ostatnia, w kwietniu 
1819 r. odsprzedała je ojcu, który 
stał się ich wyłącznym właścicie

lem. Po jego śmierci w 1832 r. ma
jątek odziedziczyły wnuki: Ed
ward Dembowski oraz rodzeństwo 
Laura i Henryk Kamieńscy. Przy
najmniej trzy z wymienionych tu 
osób zasługują na wspomnienie. 
Michał Ambroży Józef Korwin- 
-Kochanowski (1757—1832) miał 
życie niezwykle czynne i urozmai
cone. Urodzony w Sandomierzu, 
syn Franciszka, podwojewodziego 
radomskiego i Róży Jasieńczyk- 
-Kowalskiej, kształcił się w latach 
1767—1775 w Szkole Rycerskiej. 
Wsławił się wówczas podjętym w 
młodzieńczym porywie zamiarem 
zasztyletowania ks. Adama Poniń- 
skiego jako sprawcy pierwszego 

te
sW *
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1. Widok na zachowany fragment dworu, po prawej nowy dom pp. S. i 
A. Durajów
2. Widok zachowanego fragmentu dworu ze śladami przylegającego 
doń fragmentu zniszczonego
3. Elewacja wschodnia dworu
4. Balkon w elewacji południowej

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

ożenił się powtórnie z Justyną 
Święcicką, wychowanką ks. Izabeli 
z Flemingów Czartoryskiej. To 
właśnie po Justynie odziedziczyła 
Wilczogórę córka Julianna i ods
przedała ją następnie ojcu.
Drugą ważną postacią związaną z 
Wilczogórą był Edward Dembow
ski, syn Leona, senatora — kaszte
lana Królestwa Polskiego i znane
go pamiętnikarza, oraz Julianny z 
Korwin-Kochanowskich (córki 
Michała). Urodził się 25 kwietnia 
(lub 31 maja) 1822 r. w Warszawie 
i odebrał następnie nadzwyczaj 
staranne wychowanie. Zadziwiał 
wielostronnością zainteresowań, 
stał się bowiem filozofem (zwo
lennikiem Hegla), krytykiem lite
rackim i wybitnym działaczem 
społecznym, człowiekiem czynu, 
owianym za życia legendą, od 
swych radykalnych poglądów 
zwanym „czerwonym kasztclani- 
cem”. Edward Dembowski był z 

pewnością czołowym reprezentan
tem polskiej myśli rewolucyjno- 
-demokratycznej i jednym z naj
bardziej radykalnych przywódców 
Powstania Krakowskiego w 1846 r. 
Zginął na Rynku Podgórskim 27 
lutego tego roku. Był współwłaści
cielem Wilczogóry w latach 
1832—1838.

Wreszcie trzecia wybitna postać: 
Henryk Michał Kamieński, filozof 
i teoretyk rewolucji społecznej, 
publikujący wiele w kraju i za gra
nicą pod pseudonimami Filaret 
Prawdowski, Szymon Gadulski 
oraz pod kryptonimem XYZ. 
Urodzony 24 lutego 1813 r. w 
Warszawie, był synem generała 
Henryka Ignacego Kamieńskiego i 
Franciszki z Korwin-Kochanow
skich (córki Michała), zdolnej pia
nistki. Uczestnik Powstania Listo
padowego, gospodarował po-
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tem wzorowo w majątku Ruda w 
powiecie chełmskim. W ogłoszo
nej w 1842 r. rozprawie Uwagi nad 
stanem włościan i produkcji krajo
wej (opublikowanej w „Bibliotece 
Warszawskiej”) jako pierwszy w 
środowisku ziemiańskim postawił 
postulat likwidacji pańszczyzny, 
uznając ją za nieekonomiczny i 
niesprawiedliwy sposób gospoda
rowania. Bodaj najważniejsze jego 
dzieło nosi tytuł O prawdach ży
wotnych narodu polskiego. Ukazało 
się w Brukseli w 1844 r. pod pseu
donimem Filareta Prawdowskie- 
go. Kamieński uzasadnia! w nim 
swą koncepcję rewolucji społe
cznej, rozpoczętej pod hasłem 
uwłaszczenia i zakładającej, że 
wezmą w niej udział zarówno 
chłopi, jak i patriotycznie nasta
wiona szlachta. Za niedozwolone 
kontakty polityczne Kamieński 
został zesłany do Wiatki, gdzie 
spędził trzy i pół roku. Po powro
cie do kraju oczynszował chłopów 
we własnych dobrach Ruda. Schy
łek życia spędził w Szwajcarii i w 
Algierze, gdzie zmarl 14 stycznia 
1866 r. I on przez kilka lat był 
współwłaścicielem Wilczogóry.
W sierpniu 1838 r. dobra wilczo- 
górskie nabył na publicznej licyta
cji referendarz stanu Władysław 
Miniewski, któremu przypisujemy 
inicjatywę budowy zachowanej 
piętrowej części dworu. W 1862 r. 
właścicielem majątku stał się Ire
neusz Radyszkiewicz, a w 1879 r. 
wdowa po nim, Karolina z Mi- 
niewskich. Ta ostatnia w 1883 r. 
sprzedała Wilczogórę Władysła
wowi Wołowskiemu; od 1909 r. w 
dokumentach jako właściciel wy
stępuje Stefan Bolesław Otto. Nie 
znamy dalszych losów majątku, 
wiemy tylko, że tzw. resztówka 
wraz z zachowaną częścią dworu 
należała pod koniec dwudziestole
cia międzywojennego do Wojcie
cha i Marianny Durajów, a obec
nie stanowi własność Stanisława i 
Anny Durajów, mieszkających na 
parterze ocalałego fragmentu 
dawnej siedziby. Państwo Dura
jowie wybudowali sobie niedawno 
nowy dom położony opodal. 
Strach pomyśleć, co stanie się za 
parę lat z niepotrzebnym nikomu 
fragmentem dworu, zasługującym 
na pewno na uwagę historyka ar
chitektury.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Lalewicz
w Zalesiu

Jednym z satelitów War
szawy „tres a la mode” w 
okresie dwudziestolecia 
międzywojennego było Za
lesie Dolne, zwane wtedy 
Adamowem na cześć Ada
ma hr. Branickiego, właści
ciela okolicznych lasów. W 

już w 1902 r. rozpoczął 
wspaniałą karierę i to za
równo na polu pedagogi
cznym, jak i w zakresie 
praktyki projektowej. Ucho
dził, nie bez powodu, za 
czołowego przedstawiciela 
akademickiego klasycyzmu, 

co Lalewicz. Działo się tak 
zapewne z bardzo konkret
nego powodu. Otóż młod
szy brat architekta Kazi
mierz, adwokat z zawodu, 
pełnił ważne funkcje w ad
ministracji bankowej nowo 
powstałego państwa pol
skiego. Był m.in. sekreta
rzem generalnym Poczto
wej Kasy Oszczędności 
oraz wicedyrektorem Ban
ku Polskiego. Na początku 
lat dwudziestych Lalewicz 
zaprojektował wiele gma
chów bankowych dla Pol
skiej Krajowej Kasy Po

tych malowniczych, a zwła
szcza zdrowych okolicach 
powstał prawdopodobnie 
jeszcze w końcu lat dwu
dziestych dom Wacława 
Staniszewskiego, naczelne
go dyrektora Państwowego 
Banku Rolnego — jednej z 
najważniejszych instytucji 
finansowych w przedwojen
nej Polsce.
Twórcą projektu willi był 
prof. Marian Lalewicz 
(1876—1944), człowiek-in- 
stytucja w dziejach archi
tektury polskiej XX w. 
Urodzony na Suwalszczy- 
źnie, w 1895 r. wstąpił na 
Wydział Architektury Ce
sarskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Sankt Peters
burgu. W 1913 r. uzyskał 
tytuł akademika, natomiast 

stosowanego z upodoba
niem w najróżniejszych 
odmianach — palladiań- 
skiej, „zmodernizowanej”, 
klasycznej. W Petersburgu 
oprócz licznych realizacji o 
prestiżowym często zna
czeniu otrzymał 38 nagród 
za prace konkursowe. Po 
powrocie do kraju (1918) 
rozpoczął intensywną dzia
łalność na obu wymienio
nych polach, będąc ponad
to przewodniczącym Wy
działu Konserwatorskiego 
Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, a 
także teoretykiem wyraża
jącym na piśmie swoje 
przemyślenia. Żaden z pol
skich architektów tego cza
su nie wykonał tylu projek
tów architektury bankowej, 

życzkowej, będącej inte
gralną częścią założonego w 
1924 r. Banku Polskiego 
(Siedlce, Sosnowiec, To
maszów, Kalisz). Wykonał 
też projekt gmachu Banku 
Związku Spółek Zarobko
wych w Łodzi. W latach 
1926—1927 powstał nato
miast gmach Państwowego 
Banku Rolnego w Warsza
wie, a nieco później jego 
oddział w Łucku.
Nie było więc dziełem 
przypadku, że zamieszkały 
w Warszawie naczelny dy
rektor tej instytucji zwrócił 
się do architekta o wykona
nie projektu domu letni
skowego czy raczej pod
miejskiej rezydencji. Zre
sztą jeszcze przed powro
tem do kraju Lalewicz za

38



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

projektował wiele tego typu 
obiektów dla przedstawicie
li plutokracji w Petersbur
gu. Plan i bryła domu Sta
niszewskich wykazują jed
nak daleko posunięte upro
szczenia w stosunku do 
tamtych pierwowzorów. 
Architekt do wysokiego, 
piętrowego korpusu dosta
wił na osi niższy, parterowy 
owalny aneks, wyodręb
niony w fasadzie półowal- 
nym ryzalitem. W jego 
wnętrzu umieścił salon, 
otwarty trzema porte-fe- 
netrami na otaczający bu-

kątny korpus oraz przebity 3 
palladiańskim oknem bel
weder stanowiły osnowę 
kompozycji wcześniejszej 
realizacji Lalewicza — willi 
L. Kerstena w fińskiej 
miejscowości Kuiarvi. Wil
lę tę zdobią pilastry, trój
kątny fronton, boniowane 
lizeny w narożach oraz ba
lustrady tralkowe. Tymcza
sem neoklasyczna tradycja w 
willi Staniszewskiego do
strzegana jest w osiowym 
założeniu całości, dyspozy
cji wnętrz z salonem i re
prezentacyjnymi pomieszcze

2

1. 2. Widok willi od ogrodu (1) i 
jej boczna elewacja (2)

3. Plan przyziemia willi

4. Detal balustrady tarasu

(zdjęcia: Jerzy S. Majewski)

dynek taras. Z tyłu salonu, 
na osi znalazła się klatka 
schodowa, wiodąca do po
mieszczeń mieszkalnych 
piętra i górującego ponad 
częścią frontową kwadra
towego belwederu, przep- 
rutego na osi wielkim ter
malnym oknem.
Trzy elementy: owalny, zry- 
zalitowany salon, prosto

niami umieszczonymi po
dobnie jak w klasycysty- 
cznych pałacach w przy
ziemiu oraz w zrytmizowa- 
niu elewacji pionami okien 
i „słupów” ścian między 
nimi. Z kolei w owalnej 
formie salonu doszukać się 
można reliktu rozpow
szechnionego w początku 
naszego stulecia stylu Lud
wika XVI, obficie korzysta
jącego z form owalnych 
„medalionów” i łagodnych 
krzywizn. W poszukiwaniu 
pierwowzoru willi odnaleźć 
można jeszcze jeden, silnie 
przetworzony motyw „Pa
łacu na Wodzie” w Łazien
kach. Jak wiadomo, archi
tektura niewielkiej, acz ele
ganckiej rezydencji króla 
Stanisława Augusta Ponia

4

towskiego była źródłem 
inspiracji wielu siedzib w 
XIX i XX w. Powstawały 
one zarówno w Wielko- 
polsce, na Litwie, a nawet 
w odległej Estonii. Sche
mat kompozycyjny połud
niowej elewacji korpusu pa
łacu jest niemal nieczytelny 
w willi Kerstena, wyra
źniejszy w siedzibie Stani
szewskiego. Co ciekawe, 
jeszcze w kilka lat po 
wzniesieniu willi w Zalesiu 
z inspiracji „Pałacu na Wo
dzie” powstała modernisty
czna przystań Yacht Clubu 
oficerskiego przy Wybrze
żu Kościuszkowskim w 
Warszawie projektu Juliu
sza Nagórskiego (1887— 
1944), wykształconego nie 
w Petersburgu, jak Lale- 

wicz, ale na drugim końcu 
Europy, w paryskiej Ecole 
de Beaux-arts. Echa stylu 
„Pałacu na Wodzie” odna
leźć też można w innych 
realizacjach Lalewicza, choć
by w pierwotnym projekcie 
Polskiej Krajowej Kasy Po
życzkowej w Kaliszu 
(1922).
W porastającym posesję le- 
sie wytyczono osiowe zało
żenie ogrodowe, wznoszące 
się niewielkimi tarasami w 
stronę willi. W najbliższym 
sąsiedztwie budynku wy
rosło kilka innych eleganc
kich rezydencji, m.in. funk- 
cjonalistyczny „dom ok
ręt” Nosowiczów, projektu 
Borysa Zinserlinga. W cza
sie okupacji willa zajęta 
została przez wojska nie
mieckie. Po wojnie podzie
liła losy wielu rezydencji 
podwarszawskich — za
niedbana w zdziczałym 
parku przetrwała do dzi
siaj.
Obecnie jest ponownie w 
rękach prywatnych, co 
pozwala na ostrożny opty
mizm, że zabytek ten, jed
no z najmniej znanych dzieł 
Mariana Lalewicza, zosta
nie zachowany dla następ
nych pokoleń.

Jerzy S. Majewski
Marek Tomiczek
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rudne 
odzyskiwanie

Kiedy w końcu lat siedem
dziesiątych poszukiwałem w 
Ministerstwie Kultury i Sztu
ki akt dawnego Biura Rewin
dykacji i Odszkodowań tego 
ministerstwa, pewien przeni
kliwy urzędnik powiedział mi: 
„Pan mówi o rabunkach nie
mieckich, a myśli o radzieckich i 
dlatego jest Pan niebezpieczny 
nie tylko dla siebie, ale i dla 
nas!”. Żadnych akt wówczas 
nie znalazłem, chociaż — jak 
się wiele lat później okazało — 
zalegały one ministerialne 
strychy i piwnice. Sporą część 
dokumentów udało się nato
miast przestudiować w Archi
wum Akt Nowych, aczkolwiek 
i tam nie wszystko można było 
otrzymać do badania.
Takie były początki mojej 
pracy — wówczas całkowicie 
samotnej i ściśle naukowej — 
nad problematyką restytucji 
dzieł sztuki zagrabionych pod
czas wojny. Byłem bezwzglę
dnie przekonany, że zagad
nienie to musi być opracowane 
i kiedyś praktycznie na nowo 
podjęte, gdyż we właściwym 
czasie nie można było załatwić 
wszystkich spraw związanych 
z likwidacją skutków drugiej 
wojny światowej w dziedzinie 
kultury. Intensywna akcja re
windykacyjna została zatrzy
mana z powodu zimnej wojny 
w 1950 r., co nie pozwoliło na 
powrót wielu zagrabionych 
dzieł sztuki i księgozbiorów. 
W pojedynczych wypadkach 
znajdują się one nadal w róż
nych zbiorach niemieckich i 
austriackich, a w dużej liczbie 
zapełniają wciąż niedostępne 
magazyny muzealne i bibliote
czne Moskwy oraz Petersbur
ga.
Wyniki tych prac ukazały się 
w postaci dwóch opracowań 
monograficznych w 1989, 
1990 r. 1 i — czego nie mog
łem wcześniej przewidzieć — 
miały już nie tylko teorety
czne, lecz i w pełni praktyczne 
znaczenie. Dokonujące się 

szybko zmiany polityczne w 
Europie dały nam bowiem 
ostatnią już z pewnością szan
sę rozwiązania zaległych spraw 
z odzyskaniem utraconych 
zbiorów na czele. Nie przy
padkiem zatem przypadło mi 
w udziale zadanie odtworzenia 
wspomnianego wyżej biura i 
kierowania jego pracami przez 
dwa i pół roku, kiedy od 
1 IX 1991 do 31 I 1994 r. peł
niłem funkcję pełnomocnika 
rządu ds. Polskiego Dziedzic
twa Kulturalnego za Granicą. 
Wprawdzie nie zajmuję się już 
dzisiaj tymi sprawami, ale nie
słabnące zainteresowanie nimi 
w szerokich kręgach opinii 
publicznej mobilizuje do 
przeprowadzenia pewnego, z 
natury rzeczy bardzo skróto
wego, podsumowania.

Czego udało się w tym okresie 
dokonać i jakie były dalsze 
plany? Najogólniej ujmując, 
działalność nasza obejmowała 
trzy zasadnicze zagadnienia: 
restytucję dóbr kultury utra
conych w czasie wojny, doku
mentację i repatriację poloni
ków oraz współczesny prob
lem nielegalnego wywozu 
dóbr kultury. W ramach pier
wszego tematu należało przede 
wszystkim zbudować szczegó
łowe podstawy prawne resty
tucji z państwami znajdują
cymi się w zakresie naszego za
interesowania — największego 
lub tylko potencjalnego. Ko
rzystne dla Polski normy pra
wa międzynarodowego trzeba 
było skonkretyzować w nego
cjowanych przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych trakta
tach i umowach o współpracy 
kulturalnej. Odpowiednie za
pisy zobowiązujące do zwrotu 
udało się wprowadzić do 
umów z kilkunastoma pań
stwami, w tym z Rosją — z 
którą negocjacje wspominam 
jako najtrudniejsze, Ukrainą, 
Białorusią, a także np. z Belgią 
i Brazylią.

Drugim, największym na te
renie kraju zadaniem było do
kumentowanie strat wojen
nych poniesionych przez róż
nego rodzaju zbiory sztuki i 
biblioteki. Prace takie prowa
dzono już w czasie okupacji i 
zaraz po wojnie, od lat pięć
dziesiątych nie były jednak 
kontynuowane. Trzeba było 
zatem rozpocząć od aktualiza
cji ich wyników, a ze względu 
na fragmentaryczność zacho
wanej dokumentacji — zacząć 
całą akcję w zasadzie od nowa. 
Badaniami specjalistycznych 
publikacji szczegółowych, źró
deł archiwalnych oraz ankie
towaniem i wywiadami objęto 
cały obszar Polski w obecnych 
granicach. Dzięki nieocenionej 
pomocy pracowników mu
zeów, bibliotek i innych insty
tucji udało się w końcu 1993 r. 
zebrać informacje o blisko 20 
tys. obiektów i zbiorów sztuki 
(w tym do 1500 obiektów po
zyskano fotografie) oraz o oko
ło 10 tys. bibliotek. Całość ze
branego materiału przygoto
wywana była do publikacji w 
oddzielnych tomach tematy
cznych, przy czym zamknięto 
zasadnicze prace nad tomem 
poświęconym archeologii Pol
ski oraz raportem o stratach 
bibliotek.
Od zakończenia wojny upłynie 
już niebawem pół wieku i nie
jednokrotnie mogą pojawić się 
wątpliwości co do sensu pro
wadzenia opisywanych prac. 
Dlatego też zdecydowałem się 
zorganizować kilka przedsię
wzięć, których celem było wy
jaśnienie i uzasadnienie pol
skiego punktu widzenia na 
sprawę konieczności możliwie 
pełnej likwidacji skutków woj
ny w dziedzinie kultury. Było 
to szczególnie istotne na fo
rum międzynarodowym, gdzie 
pojawiły się — szczególnie w 
Rosji i w Niemczech — nie 
sprzyjające nam publikacje. Za 
granicą wygłosiłem kilka refe
ratów na seminariach organi
zowanych przez UNESCO i 
Radę Europy oraz starałem się 
przyczynić do wypełnienia 
szczególnie szkodliwej luki w 
naszych publikacjach obcoję
zycznych na ten temat. 2 Na 
terenie kraju wygłosiłem wiele 
wykładów i odczytów w mu

zeach, uczelniach wyższych i 
stowarzyszeniach, a także za
inicjowałem urządzenie cyklu 
wystaw pod wspólnym tytu
łem „Europejskie Dziedzictwo 
Rozproszone”. 3 Pierwsza z 
nich odbyła się w gdańskim ra
tuszu i spotkała się z niezwykle 
żywym przyjęciem. Wystarczy 
wspomnieć, że została prze
dłużona o ponad pół roku i 
wydrukowano drugie wydanie 
towarzyszącego jej katalogu. 
Następne wystawy z tego cy
klu zaplanowane były we 
Wrocławiu i w Szczecinie.
I wreszcie sprawa najistotniej
sza. W wyniku najbardziej za
awansowanych, toczących się 
od początku 1992 r. rozmów z 
Niemcami, nasze muzealnict
wo odzyskało zbiór złotych i 
srebrnych zabytków archeolo
gicznych, w tym m.in. 1700 
monet i 30 sztuk biżuterii 
z V w. p.n.e. Kolekcja ta zra
bowana została z Państwowe
go Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie i Działu Prehi
storycznego Muzeum Wielko
polskiego w Poznaniu. W cza
sie trwania mojej służby wróci
ły także do kraju skrzydła 
średniowiecznego ołtarza Fer- 
berów pochodzące z bazyliki 
NMP w Gdańsku oraz obraz 
włoski wywieziony z Muzeum 
Narodowego w Warszawie. 
Strona niemiecka powiadomi
ła także Episkopat Polski o de
cyzji zwrotu wywiezionych w 
czasie wojny ksiąg metrykal
nych diecezji chełmińskiej. 
Rozpoczęcie rozmów z innymi 
państwami warunkowane jest 
zebraniem wystarczającego 
materiału dokumentacyjnego. 
Pierwsze wykazy strat przeka
załem władzom rosyjskim, aby 
dokonały przeglądu swoich za
sobów magazynowych.
Zasadniczo inaczej rysuje się 
problem rewindykacji, kiedy 
poszukiwany obiekt pojawia 
się na aukcjach lub w handlu 
antykwarycznym. Takie sy
tuacje miały już miejsce w wy
padku dzieł sztuki pochodzą
cych z polskich zbiorów. Cra- 
nachowska „Madonna pod 
jodłami” z katedry wrocław- 
kiej „wypłynęła” na aukcji w 
Szwajcarii; perski, tzw. polski 
dywan ze zbiorów Czartory
skich — w Londynie, a obraz
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1.2. Odzyskane w 1992 r.: Cze
kan i złota plakietka (1) oraz złota 
biżuteria z V w. p.n.e (2)

(zdjęcia: Wojciech Kowalski)

G. Metsu z Łazienek wysta
wiono na aukcję w Nowym 
Jorku. Odzyskanie dzieł sztuki 
odkrytych w takich okoli
cznościach jest najtrudniejsze, 
gdyż najczęściej musi odbyć 
się drogą procesu sądowego, z 
reguły kosztownego i skompli
kowanego. W swoim czasie 
opisałem szczegółowo taki 
proces o obrazy Diirera wy
wiezione w 1945 r. z Niemiec 

do USA i ujawnione tam po 20 
latach. 4 Obserwacja tego i in
nych podobnych procesów 
wskazuje, że decyzja o wystą
pieniu z pozwem restytucyj- 
nym musi być poparta wni
kliwą i wszechstronną analizą 
prawną, a zależnie od sytuacji 
winna być także poprzedzona 
próbą rozwiązania kompromi
sowego. Takie też kroki popie
rałem, mając wszakże na wzglę

dzie szersze korzyści wynika
jące z wygranego postępowa
nia sądowego.

Odrębnym zagadnieniem była 
sprawa poloników od dawna i 
legalnie znajdujących się za 
granicą. To problem oceniany 
często bardzo emocjonalnie i 
czasem, choćby w prasie, 
przedstawiany jako niemal 
obowiązek sprowadzenia do 

kraju wszystkiego, co polskie. 
Będąc pełnomocnikiem rządu 
rozumiałem go jednak zupeł
nie inaczej i jeżeli przygoto
wywałem repatriację niektó
rych najważniejszych dla naszej 
tożsamości kulturowej zbio
rów, np. Ossolineum, to trak
towałem to jako wyjątek od 
generalnego dążenia do za
chowania zabytków naszej kul
tury w miejscu ich powstania 
lub historycznie uzasadnione
go miejsca obecnego przecho
wywania. Realizacja tak po
myślanej polityki wymagała 
przygotowania odpowiednich 
podstaw prawnych z każdym z 
interesujących nas państw z 
osobna, gdyż brak tu jedno
znacznie przyjętych reguł 
międzynarodowych. Udało się 
uzyskać zadowalające nas za
pisy w umowach z wieloma 
państwami, w tym w trakta
tach z Ukrainą, Białorusią, 
Litwą i Rosją. Dla zabezpie
czenia warunków pełniejszej 
współpracy z władzami tych 
krajów, mającej na celu ochro
nę znajdującej się tam naszej 
spuścizny kulturowej, przygo
towałem projekty umów spe
cjalnych, które zostały przed
łożone im do podpisania.* 
Punktem wyjścia wszelkich 
zabiegów ochronnych, także 
za granicą, jest rozpoznanie 
stanu zachowania i liczby 
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obiektów zabytkowych. W 
tym celu utworzyłem zespół 
specjalistów, który rozpoczął 
prowadzenie szczegółowej 
kwerendy archiwalnej, biblio
graficznej i ikonograficznej, 
pozwalającej w krótkim czasie 
utworzyć systematyczną do
kumentację dla prawie 800 za
bytków polskich na Białorusi i 
ponad 1700 na Ukrainie. Wy
korzystując praktyki studenc
kie i własne wyjazdy w teren 
staraliśmy się także sprawdzić 
stan zachowania tych obiek
tów na miejscu. Wszystkie te 
prace dały dobrą podstawę do 
powołania dwustronnych ze
społów ekspertów, którzy 
uwzględniając potrzeby i moż
liwości każdego państwa po
winni określić priorytety dla 
niezbędnych prac konserwa
torskich. Z naszej strony listę 
takich priorytetów na Ukrai
nie opracował na moją prośbę 
Instytut Sztuki PAN.

Dobro współpracy z sąsiadami 
wymaga stałego wyjaśniania 
podstaw naszej polityki wobec 
poloników, wyjaśniania tego 
zarówno w Polsce, jak i za gra
nicą. W tym celu wygłosiłem 
kilka referatów na seminariach 
organizowanych przez Komi
tet Dziedzictwa Kulturalnego 
Rady Europy, 5 a nasze biuro 
udostępniało różnym instytu
cjom i organizacjom barwne 
fotogramy pokazujące piękno i 
rzeczywisty stan zachowania 
wielu zabytków na Wschodzie. 
W ten sposób przyczyniliśmy 
się do zorganizowania około 
20 wystaw w kilkunastu mia
stach Polski oraz w ośrodkach 
polonijnych w Australii, Ka
nadzie i Wielkiej Brytanii. 
Stosunkowo najmniej wido
czne były prace związane z 
realizacją trzeciego punktu 
działalności biura. Problemem 
zwalczania nielegalnego wy
wozu dóbr kultury zajmują 
się bowiem na terenie kraju 
inne instytucje, natomiast peł
niąc funkcję pełnomocnika 
skupiłem się na uświadamia
niu naszym zagranicznym 
partnerom rozmiarów zjawi
ska w skali całej Europy Cen
tralnej i Wschodniej oraz bra
łem udział w kształtowaniu 
nowych międzynarodowych 

podstaw prawnych zwrotu 
wywiezionych dzieł sztuki. W 
tym celu wygłosiłem i opubli
kowałem za granicą kilka refe
ratów specjalistycznych 6 oraz 
reprezentowałem Polskę w 
pracach Międzynarodowego 
Instytutu Unifikacji Prawa 
Prywatnego w Rzymie, który 
przygotowuje projekt nowej 
konwencji o restytucji.

Gdybym miał dzisiaj odpo
wiedzieć na pytanie, czy zro
biono dużo, czy też mało, będę 
bronił poglądu, że zbliżyliśmy 
się do maksimum naszych 
możliwości. Trzeba mieć na 
uwadze, że obejmując funkcję 
w 1991 r. byłem sam z wyni
kami swoich badań, które sta
nowiły jedyną podstawę przy
szłej dokumentacji biura. Do 
końca tego roku miałem do 
pomocy dwie osoby, w roku 
następnym zespół powiększył 
się o dalsze trzy, aby w 1993 r. 
osiągnąć stan dziewięciu pra
cowników. Może to zabrzmi 
niewiarygodnie, ale nie od
czuwałem bariery środków fi
nansowych. Przybywało ich w 
miarę rozbudowy zakresu 
działania, a w perspektywie 
były realne środki dodatkowe 
ze źródeł pozabudżetowych. 
Istotne ograniczenie stanowiła 
zawsze i będzie nadal zewnę
trzna sytuacja polityczna, na 
którą nie ma się wpływu, acz
kolwiek winna być również w 
omawianych sprawach odpo
wiednio wykorzystywana. 
Prowadzenie takiej polityki 
wymaga jedynie dogłębnej 
znajomości tematu, dobrze 
rozwiniętych kontaktów za 
granicą i trafnej oceny możli
wości istniejących w konkret
nej sytuacji.

Wojciech Kowalski

* 16 maja br. umowa taka 
podpisana została z Rosją 
(przyp. red.)

Przypisy

1. Restytucja dzieł sztuki w prawie 
międzynarodowym, Katowice 1989 
i Likwidacja skutków II wojny świa
towej w dziedzinie kultury, War
szawa 1990; obydwie książki szyb

ko rozeszły się i w latach 
1993—1994 zostały wznowione.
2. Służyło temu wydanie trzyjęzy- 
cznego katalogu Europejskie Dzie
dzictwo Rozproszone, Gdańsk 
1992, oraz angielskojęzyczna edy
cja pracy cytowanej wyżej: Liqui
dation of the effects of World War 
II in the area of culture, Warsaw 
1994; referaty wygłosiłem m.in. w 
Kasthey na Węgrzech w 1992 i 
w El Escorial w Hiszpanii w 1993 r.
3. Zob. omówienie wystawy przez 
T. Guć-Jednaszewską Europejskie 
Dziedzictwo Rozproszone — 
Gdańsk 1992, „Ochrona Zabyt
ków”, nr 2, 1993, s. 194.
4. Zob. W. Kowalski, Restytucja 
dwóch obrazów Duerera do zbiorów 

Weimaru, „Muzealnictwo”, t. 
28—29, 1985.
5. W wypełnianiu tej misji zna
cznie pomógł mi wybór na wice
przewodniczącego Komitetu Dzie
dzictwa Kulturalnego w Radzie 
Europy oraz przedstawiciela 
państw Europy Centralnej i 
Wschodniej w tzw. biurze tego 
Komitetu.
6. Były to referaty wygłoszone w 
Antwerpii w 1992 r. oraz Osten
dzie i Pradze w 1993 r., obecnie 
przygotowywana jest ich publika
cja; zob. też: W. Kowalski, The 
protection of movable cultural pro
perty from illicit export. Current si
tuation in Poland, „Informatica 
Museologica”, vol. 23, 1992, s. 54.

Spotkanie z książką

Likwidacja
Promocja tej książki odbyła się w kwietniu br. w 
warszawskim Klubie Księgarza. W zapełnionej sali 
spotkanie prowadził prof. Aleksander Gieysztor, 
a autor — dr Wojciech Kowalski — odpowiadał na 
liczne pytania, układające się w dwie grupy: jak 
odzyskać zrabowane dzieła sztuki, przede wszyst
kim na Kresach Wschodnich oraz czy trzeba od
dawać różne „ruchomości” pozostawione w na
szym kraju przez okupantów. Autor książki Likwi
dacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kul
tury (wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1994) wyka
zał się nie tylko znakomitą wiedzą prawniczą w 
skali międzynarodowej, ale także znajomością wie
lu precedensowych procesów rewindykacyjnych 
oraz dziejów zrabowanych czy odzyskanych dzieł 
sztuki. Nie było to dla nikogo zaskoczeniem — tymi 
sprawami zajmuje się od okresu prawniczych stu
diów.
W książce zebrany został materiał dokumentacyj
ny dotyczący strat i projektów ich regulowania w 
dziedzinie kultury, które tworzono od 1939 r. przez 
całą okupację oraz podstawowe dokumenty powo
jenne ukazujące mechanizmy rewindykacji. Nie
zwykle interesujące jest odautorskie Posłowie od
noszące się do spraw z ostatnich lat, kiedy w 1990 r. 
utworzone zostało stanowisko pełnomocnika 
rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za 
Granicą „w celu dokonania ostatecznych rozliczeń 
zaległości wojennych”. Wojciech Kowalski był 
pierwszym pełnomocnikiem i pełnił tę funkcję do 
1994 r. Jak bardzo stanowisko to było i jest po
trzebne — świadczy artykuł zamieszczony obok.

(sa)
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Legia
Honorowa

„... order wy dobył z pokrowca
I zawiesił na skromnym krzyżyku 

grobowca, 
Uwiązaną w kokardę 
wstążeczkę czerwoną 

I krzyż biały, 
gwiaździsty, ze złotą koroną. ” 

(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 
księga XI)

Legia Honorowa — to wspomnie
nie bohaterstwa spod Jeny, Wa
gram, Smoleńska, pamiątka epo
pei opiewanej przez wieszczów, 
przekazywanej w rodzinnej trady

cji. Owiana legendą wojen napo
leońskich w żadnym kraju, poza 
Francją, nie jest tak ceniona i czcią 
otaczana. Świadomie niszczona po 
upadku Napoleona, noszona 
wbrew wszelkim zakazom, pozo
stała po dziś dzień symbolem 
przyjaźni dwóch narodów.
Dekretem z dnia 30 lipca 1791 r. 
Rewolucja Francuska zniosła kró
lewskie ordery i odznaczenia. 
Wprowadzone nowe nagrody prze
znaczono wyłącznie dla stanu woj
skowego, zupełnie pomijając oso
by cywilne. Widząc niedostatki 

nowego systemu nagradzania w 
kwietniu 1802 r. Napoleon zapro
ponował utworzenie orderu, który 
byłby nagrodą dla wszystkich, bez 
względu na stan i zajęcie. Pomimo 
opozycji w Radzie Stanu projekt 
został uchwalony w dniu 29 florea- 
la (19 maja) 1802 r. 166 głosami 
przeciwko 110 i w ten sposób 
ustanowiono Legię Honorową.
W dniu 13 messidora (1 lipca) 
1802 r. ustalono administrację i 
organizację orderu. Po dwóch la
tach, 22 messidora (11 lipca) 1804 r. 
ukazał się dekret cesarski ustala
jący odznakę orderową. Była nią 
gwiazda o pięciu podwójnych 
promieniach pokrytych białą ema
lią, srebrna dla legionistów, złota 
dla pozostałych trzech klas. Po
środku orderu znajdował się me
dalion obwiedziony wieńcem z 
dębu i wawrzynu, na awersie w 
medalionie głowa cesarza, wokół 

niej napis „Napoleon, Empereur 
des F ranę ais”, rewers ozdobiony 
orłem trzymającym w szponach 
pioruny, a w otoku dewiza „Hon- 
neur et Patrie”. Według projektu 
order miał być noszony na wstążce 
czerwonej z białymi brzeżkami, 
lecz w dwa dni później (13 lipca) 
sprostowanie zniosło białe paski. 
Pierwsze rozdawnictwo orderu ce
sarz wyznaczył na 14 lipca 1804 r. 
— ponieważ dzień ten wypadał w 
sobotę, uroczystość przeniesiono 
na dzień następny. Dekoracja od
była się w kościele Inwalidów, 
zwanym świątynią Marsa. Zabra
kło wojska, które stacjonowało w 
Boulogne w związku z trwającą 
wojną z Anglią. Uroczystość po
wtórzono 16 sierpnia na polach 
pod Boulogne.
Pierwszą klasę orderu noszącą na
zwę „Wielkiego Odznaczenia” 
(Grande Decoration) ustanowił 

1 Od góry Krzyz Komandorski Orderu Legii Honorowej z okresu Pierwszej Re
stauracji. Gwiazda Orderu Legii Honorowej z okresu Drugiej Restauracji oraz 
Gwiazda Orderu Legii Honorowej z okresu panowania Ludwika Filipa
2. Dekoracja Grenadiera Wielkiej Armii orderem Legii Honorowej przez Napo
leona (staloryt francuski z połowy XIX w.)
3. Krzyże Kawalerskie Orderu Legii Honorowej (od lewej): z okresu Napoleona I 
(po 1806 r.), z lat 1848—1852 i z okresu III Republiki po 1870 r
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Napoleon 30 stycznia 1805 r. 
Składała się ona z szerokiej szarfy 
czerwonej z umieszczoną na niej 
wielką odznaką orderową oraz 
gwiazdy promienistej z wizerun
kiem Napoleona w medalionie. W 
dniu 2 lutego 1805 r. Napoleon 
odznaczył Wielką Wstęgą Legii 
Honorowej 49 wybitnych dygnita
rzy zarówno wojskowych, jak i 
cywilnych. Cesarz nie nosił 
gwiazdy ze swoim wizerunkiem, w 
medalionie widniał cesarski orzeł.
Od 14 kwietnia 1806 r. order oz
dobiony został koroną cesarską 
umieszczoną nad odznaką. Do 5 
kwietnia 1814 r. Napoleon nadał 
30 747 orderów Legii Honorowej. 
Większość stanowiły Krzyże Ka
walerskie (27 300), one bowiem 
ozdabiały piersi żołnierzy Wielkiej 
Armii.
W okresie Pierwszej Restauracji 
(14 kwietnia 1814—1 marca 1815 
r.) wygląd orderu nie uległ zmia
nie — wymieniony został meda
lion, na awersie umieszczono po
piersie Henryka IV, w otoku napis 
„Henri IVRoi De France et de Na
varre”, na rewersie trzy lilie, napis 
w otoku pozostał bez zmian. Gdy 
Napoleon wrócił z Elby, przywró
cono dawny wygląd orderu i 
unieważnione zostały wszystkie 
dyplomy z okresu tzw. Restaura
cji. Po klęsce Napoleona pod Wa
terloo, w okresie tzw. Drugiej Re
stauracji powróciły poprzednie dek
rety dotyczące Legii Honorowej. 
26 marca 1816 r. .ukazało się roz
porządzenie królewskie zmieniają
ce nazwę orderu na Królewski 
Order Legii Honorowej. Klasy i 
ich wygląd nawiązywały do Pier
wszej Restauracji. Legioniści 
pragnący nosić ordery nadane 
przez Napoleona musieli wymie
nić dyplomy i odznaki orderowe 
— zakazano bowiem noszenia 
krzyża z wizerunkiem Cesarza. W 
Polsce weterani Wielkiej Armii, 
jeśli otrzymywali order po Kon
gresie Wiedeńskim (1815), wyj
mowali podobiznę króla Henryka, 
pozostawiając puste miejsce.
Dopiero za panowania Ludwika Fi
lipa 13 sierpnia 1830 r. zmieniono 
wygląd rewersu orderu — na 
miejscu bourbońskich lilii umie
szczono dwa skrzyżowane sztan
dary. Kolejne zmiany nastąpiły po 
rewolucji 1848 r. Powrócono 
wtedy do wizerunku Napoleona 
na awersie, orła cesarskiego na re
wersie oraz do dawnego napisu 
związanego z osobą założyciela or
deru. Wokół popiersia Napoleona 
umieszczono napis „Bonaparte, 
Premier Consul, 19 Mai 1802”. W 
czasie Drugiego Cesarstwa nie 
wprowadzono żadnych zmian w 
wyglądzie odznaki orderowej, na
tomiast Trzecia Rzeczpospolita 
wprowadziła dekretami z dnia 16 
marca 1852, 25 lipca 1873 i 28 sty
cznia 1897 r. nową organizację or
deru. Powrócono do rewersu ze 
sztandarami, na awersie umiesz
czono popiersie bogini (wyobra
żenie Rzeczypospolitej). Taki or
der przetrwał do dziś.

Zbigniew 
Dunin-Wilczyński

Dobry początek

Rzadko się zdarza, aby powo
łanie do życia lokalnego to
warzystwa naukowego stało 
się świętem całej miejskiej 
społeczności. A tak właśnie 
było w Sandomierzu, gdzie 
16 grudnia 1993 r. odbyła się 
publiczna sesja inaugurująca 
działalność Towarzystwa Na
ukowego Sandomierskiego.
Aula Domu Katolickiego wy
pełniona była prawie w ca
łości, zebranych powitał or
dynariusz diecezji sando
mierskiej, ks. bp prof, dr hab. 
Wacław Świerzawski, m.in. 
przywołując — pewnie zało
życielom Towarzystwa ku 
życzliwej przestrodze — ma
ksymę Pliniusza Młodszego: 
„daleko jest lepie/ nie robić 
nic, niż nic robić", życzenia 
dobrych działań składała pa
ni wojewoda Janina Saga- 
towska z Tarnobrzega, semi
naryjny chór śpiewał adwen
towe pieśni Mikołaja Gomółki 
— rajcy sandomierskiego. Z 
uwagą słuchano znakomi
tych gości: prof. Henryka 
Samsonowicza, który mówił o 
nadziejach i oczekiwaniach, 
jakie budzi powołanie do ży
cia Towarzystwa Naukowego 
Sandomierskiego, i prof. Ale
ksandra Gieysztora, syntety
zującego w wykładzie inau
guracyjnym rolę Sandomie
rza i ziemi sandomierskiej w 
dziejach narodu i państwa.
Obaj wykładowcy nie szczę
dzili jasnych barw i ciepłych 
tonów, przywołując przykłady 
dziejowego znaczenia tego 
pięknego miasta, które — 
przez stulecia — szło wraz z 
Krakowem na czele małopol
skiej dzielnicy, zapisując 
również ważne karty w dzie
jach polskiej kultury i nauki. 
Sandomierz, miasto „położo
ne na górze”, a równocześnie 
wychylone — jakby z cieka
wością — w stronę równiny, 
jaka się po wschodniej stro
nie Wisły rozpościera, otwar
te na wpływy płynące stamtąd 
(słynne bizantyjskie freski w 
katedrze!), usytuowane na 
krawędzi starego skupiska 
osadniczego, jakie się ciąg
nie od Gór Świętokrzyskich, 
nasycone pierwiastkami sta

ropolskiej kultury i cywilizacji 
— stanowi dla wielu tę 
właśnie przestrzeń dziejowe
go doświadczenia, tradycji i 
krajobrazu, którą odbiera się 
jako synonim polskości. Miał 
Sandomierz — dawna stolica 
księstwa, ziemi i woje
wództwa — również swój do
bry okres w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Na jego 
starym podglebiu żywą dzia
łalność rozwijał wtedy m.in. 
Powszechny Uniwersytet Re-

(fot. Krzysztof Burek)

gionalny im. Stanisława Ko
narskiego (w latach 1923—1927 
kierował jego pracami wybit
ny sandomierzanin, krzewi
ciel regionalizmu, Aleksander 
Patkowski, 1890—1942), lo
kalne organizacje kulturalno- 
-oświatowe (Polskie Towarzy
stwo Krajoznawcze, Towa
rzystwo Biblioteki im. Jana 
Długosza), miejscowe muzea 
(Muzeum Ziemi Sandomier
skiej PTK, Muzeum Diecez
jalne); zrealizowano wó
wczas zadanie konserwator
skie na dużą skalę, odsłania
jąc spod dawnych tynków po
lichromię z XV w. w katedrze 
sandomierskiej. U schyłku 
tego okresu miasto przygo
towywało się do odegrania roli 
centrum administracyjnego i 

kulturalnego Centralnego 
Okręgu Przemysłowego, woj
na przekreśliła te zamierze
nia. Miał też Sandomierz swo
je ciemne lata — również w 
ostatnim okresie — kiedy był 
spychany na kulturalną pro
wincję i degradowany.
Powołanie do życia Towarzy
stwa Naukowego Sando
mierskiego — to zasługa 
przede wszystkim doc. dr. 
hab. Andrzeja Buko, archeolo
ga, docenta w Instytucie Ar
cheologii i Etnologii PAN, 
długoletniego kierownika san
domierskiej Stacji Archeolo
gicznej, prowadzącej żywą 

działalność wykopaliskową w 
mieście i okolicy, autora li
cznych „sandomierskich” op
racowań, m.in. pionierskiego 
studium Wczesnośrednio
wieczna ceramika sando
mierska (1981) i prof. dr. 
hab. Henryka Samsonowi
cza, który w ostatniej deka
dzie położył dla Sandomierza 
zasługi nie do przecenienia: 
był inspiratorem, organizato
rem i redaktorem niezwykle 
doniosłego z naukowego 
punktu widzenia przedsię
wzięcia — syntezy history
cznego dziedzictwa miasta 
(Dzieje Sandomierza), reali
zowanej pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Hi
storycznego.

Towarzystwo Naukowe Sando
mierskie powołane zostało w 
chwili, kiedy poważnymi wy
dawnictwami zaczęły owo
cować długoletnie prace ba
dawcze prowadzone w San

Sandomierz, widok z wieży ka
tedry na zamek i kościół Św. Ja
kuba (w głębi)
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domierzu. Ukazały się trzy 
pierwsze tomy Dziejów San
domierza oraz tom pierwszy 
opracowania pt. Sandomierz: 
badania 1969—1973, który 
podsumowuje rezultaty — 
często rewelacyjne — badań 
archeologicznych prowadzo
nych przez zespół ówczes
nego IHKM PAN pod kierow
nictwem prof. dr. hab. Stanis
ława Tabaczyńskiego. Wy
dano także piąty już obszerny 
tom kościelnych Studiów 
Sandomierskich, dokumentu
jący ciekawy i zróżnicowany 
tematycznie dorobek diecez
jalnego środowiska nauko
wego.
Towarzystwo niesie szansę 
spotkania, dialogu, wzaje
mnego poznania i zbliżenia 
zarówno środowisk świec
kich i kościelnych, jak rów
nież szerokiego grona bada
czy różnych dyscyplin i arty
stów (w obrębie Towarzy
stwa zaplanowano funkcjo
nowanie sekcji artystycznej), 
z różnych ośrodków uniwer
syteckich i naukowych (Kra
ków, Lublin, Warszawa, Łódź, 
Kielce, Rzeszów), podejmu
jących w swych pracach 
„sandomierskie” tematy lub 
związanych z tym miastem 
więzami sentymentu — uro
dzeniem lub latami szkolny
mi.
Tymczasem prezesem TNS 
został doc. dr hab. Andrzej 
Buko, wiceprezesem — ks. 
prof, dr hab. Stanisław Ko
walczyk, filozof z KUL i rektor 
Wyższego Seminarium Du
chownego w Sandomierzu, 
sekretarzem — mgr Piotr 
Pawłowski, kierownik san
domierskiego Oddziału Archi
wum Państwowego w Kiel
cach. Walny zjazd spre
cyzuje tematy i zadania, jakie 
może podjąć Towarzystwo, 
oceni własny potencjał i moż
liwości. Profesor Aleksander 
Gieysztor zgłosił interesującą 
propozycję opracowania pod 
auspicjami T owarzystwa Słow
nika biograficznego Sando- 
mierzan, których tylu zostawi
ło na sandomierskich wzgó
rzach ślady swych talentów, 
umiejętności, pasji lub niosło 
je stąd w odległe często 
miejsca.

Krzysztof Burek

Kowalstwo w wieży

Niecodzienne muzea

Ozdobą Wojciechowa, wsi poło
żonej 25 km od Lublina i kilka ki
lometrów od Nałęczowa, jest go- 
tycko-renesansowa wieża rycer
ska, wzniesiona w XV w. Historię 
wieży oraz jej „ariańską” legendę 
opisał już w „Spotkaniach z Za
bytkami” w 1981 r. Mieczysław 
Kurzątkowski. Na przełomie stu
leci Wojciechów stanowił ulubio
ny cel wycieczek kuracjuszy i na
łęczowskiej socjety. Magnesem 
była wieża, którą na początku 
stulecia spopularyzował Stefan 
Żeromski w powieści Nawraca

nie Judasza. Opisał w niej nie 
tylko wieżę i jej legendę, ale rów
nież historię jej ratowania i syl
wetki ludzi, którzy podjęli tę ak
cję. Jan Koszczyc-Witkiewicz, 
związany z Żeromskim architekt, 
autor m.in. projektu „Chaty” Że
romskiego w Nałęczowie, na kar
tach książki jest także architek
tem, który z pasją odbudowuje 
zabytek, by móc zorganizować w 
nim muzeum arianizmu. Do reali
zacji powieściowej idei nigdy nie 
doszło. Wieżę odbudowano do
piero w latach siedemdziesią

tych, a znalazł w niej siedzibę 
Gminny Ośrodek Kultury w Woj
ciechowie, znany z wielu intere
sujących poczynań kulturalnych. 
W ostatnich latach Wojciechów 
stał się ośrodkiem podtrzymują
cym tradycje polskiego kowal
stwa ludowego. Tutaj organizo
wane są Ogólnopolskie Spotka
nia Kowali, połączone z konkur
sami kucia, zapoczątkowane w 
1970 r. przez znanego twórcę lu
dowego, kowala i poetę — Bro
nisława Pietraka z Gutanowa ko
ło Puław. Spotkania skupiały 
każdorazowo elitę kowali z róż
nych stron Polski. W tym gronie 
zrodziła się myśl stworzenia pla
cówki muzealnej, w której gro
madzono by wytwory kowalskiej 
roboty, także powstające w trak
cie konkursów kucia. Myśl tę

2

podchwycił i zmaterializował kie
rownik Gminnego Ośrodka Kul
tury w Wojciechowie, Wiesław 
Czerniec. Fundusze uzyskane 
m.in. z Ministerstwa Kultury i 
Sztuki ułatwiały organizację Mu
zeum Kowalstwa, którego zbiory 
znalazły się na obszernym stry
chu ariańskiej wieży.
Muzeum Kowalstwa w Wojcie
chowie rozpoczęło swoją dzia-

1. Ariańska wieża w Wojciecho
wie
2. Końcówka miecha kowal
skiego w kształcie głowy smoka 
z XIX w.
3. Artystyczne okucia dyszli do 
wozów

(zdjęcia: Wiesław Wiącek)
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lalność 29 maja 1993 r. otwar
ciem wystawy stałej „Kowal
stwo w Polsce dawniej i dziś". 
Zbiory liczą ponad 400 ekspona
tów. w większości pochodzą z 
okolic Wojciechowa, gdzie do 
dziś działa 12 kuźni. Są to zakupy 
i darowizny, wśród tych ostatnich 
pokaźną grupę stanowią wyroby 
kowalstwa artystycznego wyko
nane podczas Ogólnopolskich 
Spotkań Kowali. Ekspozycja 
składa się z czterech części. 
Pierwsza zapoznaje z historią 
kowalstwa i spotkaniami kowali 
w Wojciechowie. W następnej 
spotykamy przykłady kowalstwa 
artystycznego, m.m. kraty, kinkie
ty, wieszaki, żyrandole, świeczni
ki, krzyże i inne, stanowiące 
przegląd dawnych i współczes
nych technik, motywów zdobni
czych i umiejętności; dominują tu 
przedmioty wykonane przez ko
wali z Podhala. Odrębną część 
ekspozycji tworzy wystrój starej 
kuźni. Znajdują się tu: stare pa
lenisko z Konopnicy koło Lublina,

Spotkanie z książką

zrekonstruowany miech kowalski 
z lat dwudziestych z kuźni Ro
mana Czernieca z Wojciechowa, 
używane w kuźni narzędzia i ma
szyny. Do ciekawszych ekspona
tów należą ręczna szlifierka i to
karka do metali. Najstarszym za
bytkiem jest stuletnia końcówka 
do miecha kowalskiego, w 
kształcie głowy smoka, pocho
dząca z kuźni Jacka Biernacika 
z Zakopanego. Uzupełnieniem eks
pozycji są wyroby kowalstwa 
użytkowego, m.in. brony, łopaty, 
radła, narzędzia ciesielskie, oku
cia wozów. Do unikatów należy 
przyrząd do pętania kom.
Zbiory Muzeum Kowalstwa w 
Wojciechowie należą do najbo
gatszych tego typu w kraju 
Współczesność dopisała zatem 
kolejny rozdział do historycznej 
legendarnej tradycji wieży ariań- 
skiej. spełniły się po części lite
rackie wizje Żeromskiego, a 
Wojciechów na nowo przyciąga 
turystów.

Wiesław Wiącek

Znaki
„Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków" sprawiła 
swym czytelnikom prezent wyjątkowy. Na trzystu niemal 
stronach uznany i szanowany fachowiec przedstawił 
dzieło naukowe, które z powodzeniem może czytać z 
pełnym zainteresowaniem zwykły śmiertelnik. Niech ni
kogo nie zniechęca suchy tytuł Znaki na srebrze. Jasne 
przekazywanie wywodu razem z rzetelnością i dociekli
wością jest podstawową zaletą autora. Jego styl jest 
lekki, łatwy do przyswojenia, osobisty. Wystarczy np. 
otworzyć jakąkolwiek stronę drugiego rozdziału, aby po 
pewnym czasie zorientować się, jak trudno oderwać się 
od lektury. Spoza punc, organizacji warsztatu czy dzie
jów cechu ukazuje się mało lub powierzchownie znana 
specyfika ztotnictwa, ożywiona autorskim komentarzem. 
Zachęcam do lektury przypisów: w niejednym autor re
lacjonuje swój tryb postępowania i korekty dotychcza
sowych ustaleń innych badaczy, a czyni to z taktem.
Książka pomaga poruszać się w świecie złotników i ich 
dzieł, a także współczesnych, przybliża ten piękny i 
trudno dostępny świat. Chwała Ośrodkowi Dokumenta
cji Zabytków, który pozyskawszy ongiś Michała Gra
dowskiego stworzył warunki rozwoju jego osobistego za
interesowania. To wsparcie opłaciło się stokrotnie publi
kacjami o złotnictwie, znakomitą kartoteką i fototeką 
ogólnopolską. Stały się one naszym wspólnym dobrem, 
bo dostępnym wszystkim zainteresowanym. Wyników 
pracy autora nie jest w stanie obniżyć dziwaczny układ 
grafiki stron.
Okazuje się, że wystarczy we właściwym czasie umoż
liwić odpowiedniej osobie działanie i cierpliwie nie 
przeszkadzać. Michał Gradowski udowodnił, że można 
nie tylko chcieć, lecz i zrealizować swoje pomysły.

Lech Krzyżanowski

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. 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12. 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: 34-65-21.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze ..Spotkań z 
Zabytkami" można nabywać w Firmie AMOS. Wydaw
nictwach ODZ (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
II p.. pok. 18 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 
9.00—14.00. tel. 27-00-38) oraz w księgarniach war
szawskich: ..Artystycznej" (ul. Mazowiecka 11 A, I p.), 
..Naukowej im. Bolesława Prusa" (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej" (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami" prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna", ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob-Tour", ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK. Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja" 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 oraz filia — Ignacego Krasickiego. Dubiecko- 
-Zamek
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: 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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Świdnicka strażnica
W sylwetce Świdnicy dominuje 
gotycka bryła kościoła parafial
nego ŚŚ. Stanisława i Wacława. 
Ponad nim zaś góruje .licząca 
103 m wieża, najwyższa na Ślą
sku. a w kraju niższa tylko od 
wieży kościoła na Jasnej Górze 
(105,5 m). Po blisko trzystu ka
miennych i drewnianych stop
niach wejść można na wysokość 
65.5 m i przez niewielkie, ośmio- 
boczne pomieszczenie wyjść na 
dookolną galerię — taras wido
kowy. Wspomniane pomieszcze
nie pełniło niegdyś funkcję 
strażnicy, stąd czuwano nad 
bezpieczeństwem świdniczan. 
wyglądając pożaru, a w latach 
wojen — nieprzyjaciela. Miejskim 
strażnikom towarzyszyli kościelni 
dzwonnicy, toteż alarm można 
było wszcząć niezwłocznie. Do 
dziś w dawnej strażnicy zacho
wał się zespół malowideł i napi
sów z przełomu XVI i XVII w„ ar
tystycznie dość prymitywnych, 
ale o dużej wartości historycznej. 
Najważniejsze, że dzięki niedo
stępności pomieszczenia (zwie
dzać je można dopiero od nie
dawna) nie zostały po wojnie zni
szczone niemieckie inskrypcje, 
tak zaciekle zewsząd wymazy
wane w imię odwieczne] pol
skości tych ziem.
Kościół miały zdobić dwie wieże, 
lecz z braku funduszy wzniesiono 
tylko jedną, południową. Do wy
sokości tarasu doprowadzono ją 
w 1525 r.. aby dopiero w 1548 r. 
postawić tymczasowe zwień
czenie W 1560 r. zaczęły się 

prace przy hełmie. Kamieniarz 
Matthias zbudował na ośmiobo- 
cznym tarasie mury. na których 
wesprzeć się miało drewniane 
rusztowanie hełmu: to one właś
nie utworzyły późniejszą strażni
cę. W 1566 r. ukończony został 
wspaniały, renesansowy hełm, a 2 
w 1570 — pozostałe prace przy 
wieży. W tym tez czasie zaczęła 
funkcjonować strażnica. W 1613 r„ 
po zniszczeniach spowodo
wanych wichurą, zainstalowano 
nową iglicę z kulą i gwiazdą. 
Szczegóły budowy zgromadził w 
przewodniku—monografii koś
cioła Edmund Nawrocki, długo
letni społeczny opiekun zabytku 
(współautor Andrzej Scheer). 
Kamienne mury strażnicy od 
wewnątrz otynkowane są na 
biało. Strop tworzą ułożone w 
gwiazdę potężne belki, wsparte 
na przyściennych podporach i 
pokryte deskami. Pośrodku znaj
duje się wejście na stryszek i da
lej. do wnętrza hełmu. Cztery 
analogiczne w kształcie malowid
ła umieszczone są nad oknami i 
drzwiami na galerię. W środku 
trzech widnieją herby, na jednym 
zaś późniejsze rysunki i napisy. 
Oto treść czterech inskrypcji z 
zachowaniem dawnej niemiec
kiej pisowni:
MARTINUS /THOMMENDORF/ 
DIESE CZEIDT / KIRCHENVAT- 
TER/ 1570. Data dotyczy w tym 
wypadku najpewniej zakończe
nia budowy wieży.
DARIEL /KCHENVATTER/ DIE 
CZEIT/ 1570. W pustym polu 
herbowym skrzyżowane oskar-

1. Napis. „1 (514 Ventzel Ottei...
2. Podpisy strażników na belce 
stropowej

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

dy z datą „1617" i słabo czytel
nym napisem (Arzt...?). Podpis 
poniżej: Richard Weniger
/1.10.1895 wiąże się z ukończe
niem remontu wieży z lat 
1893—1895. 71614 /Ventzel
Otter/ diese Zeit Kchenvater. 
71617 /Lothar Frise/ Diese Zeit 
Kchenvater.

Powtarzająca się przy nazwiskach 
formuła oznacza: ..W tym czasie 
prowizor kościoła ". Prowizor był 
to opiekun mianowany przez ra
dę miejską protestanckiej świą
tyni, dbający o pochodzące z 
datków fundusze, niezbędne re

monty itp Funkcja była za
szczytna, ale obowiązkowa — 
odmowę jej pełnienia karano 
grzywną. Mamerystyczne epita
fium innego świdnickiego pro
wizora, zmarłego w 1567 r. And- 
reasa Naucka, znajduje się w 
kościelnej kaplicy Św. Jadwigi 
(dawna kaplica cechu krawców). 
W strażnicy „uwiecznili się 
zresztą nie tylko możni rajcy, ale i 
jej bezpośredni użytkownicy Na 
jednej z belek stropu znajdujemy 
zatarte nieco podpisy dzwonni
ków, starszego i młodszego: 
Kaspar Nurnbergl Oberglockner 
/Hans Eitz Unterglockner/ AD 
1617. Na belce sąsiedniej podpi
sali się strażnicy: AD 1617 /Hans 
Herstman/ Georg Betzelt diese 
Zeit Turmwechter. Minęło ponad 
trzy i pół wieku, a ślady po nich 
wciąż trwają

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie ~

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł 

słownie ~ słownie 

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

na rachunek
AMOS

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zł 

WPŁACAJĄCY
imię______________________________
nazwisko
kod poczt.
adres 

WPŁACAJĄCY
imię______________________________
nazwisko  
kod poczt.
adres 

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 
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Listy
Pan Jacek Szczepań

ski z Legionowa napisał: 
„Czytam Wasze pismo od 
wczesnej młodości i nie 
ukrywam, że to właśnie 
»Spotkania z Zabytkami" 
ukształtowały moją wraż
liwość architektoniczną i 
zachęciły mnie do pozna
nia zabytków." Następnie 
p. Szczepański zajął się 
Inowłodzem, o którym pi
saliśmy w numerze kwiet
niowym, uważając, że op
rócz zamku należy tam 
uporządkować cmentarz 
żydowski. „Kirkut jest 
obecnie zdewastowany. 
Większość macew jest 
przewrócona. Jednak kil
ka z nich jest wyjątkowo 
pięknie zdobionych i za
chowanych w dobrym 
stanie.” Uratowanie tego 
cmentarza znacznie zwięk
szyłoby walory turysty
czne Inowłodza.

Zaczynają napływać do 
redakcji listy nawiązujące 
do artykułu Dojrzewanie 
systemu, zamieszczonego 
w numerze 6, 1994, s. 2. 
Przypominamy, że były to 
refleksje p. Mieczysława 
Kurzątkowskiego na temat 
wydarzeń, jakie zachodziły 
w ochronie zabytków od 
1944 r. Wypowiedzi Czy
telników omówimy w na
stępnych numerach pis
ma, teraz tylko zacytujemy 
fragment listu p. Jacka Z. 
z Kętrzyna, który często 
ogląda opuszczone i zde
wastowane pałace po
niemieckie na Mazurach. 
„To właśnie my, Polacy, 
przez pół wieku doprowa
dziliśmy je do ruiny. I po 
co mówić o dojrzewają
cym systemie ochrony 
zabytków, skoro nawet 
dzisiaj ludzie tworzący ten 
system potrafią na taki 
zrujnowany pałac mach
nąć ręką stwierdzając: »to 
poniemieckie...""

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, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, 
nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna
(okładka s. IV) - 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) 
reklamy 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 5 do 20 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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Zagadka za milion!
Gdzie znajduje się ta płaskorzeźba, której 
fragment pokazujemy, kogo przedstawia i z 
którego pochodzi stulecia?

Odpowiedzi wyłącznie na kartkach pocztowych pro
simy nadsyłać do 5 sierpnia br. pod adresem redakcji 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11,1 p., pok. 7). 
Prosimy o wyraźne wpisanie na kartce swojego imie
nia, nazwiska i adresu.
Wśród Czytelników, którzy nadeślą poprawne od

powiedzi, rozlosowane zostaną dwie nagrody ufun
dowane przez Fundację PRO AUXILIO Populary
zacji Ochrony i Inicjatyw Ratowania Zabytków: 
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.
UWAGA: imiona i nazwiska nagrodzonych w kon
kursie majowym publikujemy na s. 1!



1. Mansjonaria, czyli tzw. Dom 
Długosza (obecnie Muzeum Die
cezjalne) z XV w. oraz kolegium je
zuickie tzw. Gostomianum z XVII w.
— stoję na samym skraju wiślanej 
skarpy
2. Ratusz zwieńczony attyką z po
łowy XVI w., wieża z końca XVII w.
— pod budynkiem stwierdzono ist
nienie uskoku tektonicznego
3. Kamienica Oleśnickich przy 
rynku z ok. 1770 r., obecnie siedzi
ba muzeum — na zagrożonym 
wzgórzu staromiejskim
4. Południowa baszta zamku kró
lewskiego murowanego w połowie 
XIV w., przebudowanego w XVI i 
XVII w. — tu zaczynają pękać mury

(zdjęcia: 1—3 — Wiesław M. 
Zieliński, 4 — Krzysztof Burek)

Sandomierz nad przepaścią
Zagrożenie idzie spod ziemi.' Legenda podaje, że kamienie sandomierskiego rynku osuwają się corocznie ku Wiśle o 
grubość włosa. Jest w tym sporo prawdy, bowiem miasto rzeczywiście nie jest stabilne, pękają mury budowli, co ponad 
dwa lata temu stwierdzono m.in. na zamku. Wcześniej, w 1967 r. osunęło się wschodnie zbocze nad ul. Browarną, 
w tym czasie w dolinę Wisły spełzła część zabudowy pobliskiej wsi Doły, jeszcze wcześniej rozpadły się miejskie mury 
obronne (pozostały tylko fragmenty), stale osuwają się skarpy doliny rzeki i licznych wąwozów.
Sandomierz leży na warstwie lessu grubej do 30 m, spoczywającej na kwarcytowych łupkach z licznymi uskokami i 
tendencją do ruchów tektonicznych. Kiedy less nasiąknie wodą, ze stabilnego gruntu zmienia się w papkę i zaczyna 
płynąć. Od 1993 r. Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska badają sandomierskie wzgórza, aby można 
było przewidzieć miejsca najbardziej zagrożone i sposoby ich zabezpieczenia. W tej chwili na zaburzenia w skalnym 
podłożu narażone są wzgórza staromiejskie i zamkowe oraz skarpa zachodnia. Obrazowo można powiedzieć, że zabyt
kowy Sandomierz „wisi nad przepaścią”. Ten katastroficzny wizerunek uzupełnia zagrożenie ze strony ciągnących się 
pod miastem podziemnych korytarzy — obecnie częściowo zabezpieczonych i udostępnionych — które także były 
przyczyną wielu katastrof.


