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Od redakcji
Jest takie polskie powiedzenie: „Musi to 
na Rusi, w Polsce jak kto chce”, z Pana 
Jowialskiego Aleksandra Fredry wzięło 
się: „Wolnoć Tomku, w swoim domku”. 
Do chwytliwego hasła z 1989 r.: „Jesteś
my we własnym domu” jakoś tak samo 
się dopisało: „więc wolno nam wszyst
ko”, co z powodzeniem widoczne jest we 
wszystkich przejawach naszego życia, w 
ochronie zabytków również. W Warsza
wie Adam Gessler jest właścicielem re
stauracji przy rynku Starego Miasta. 
Zniszczył autentyczne gotyckie piwnice z 
XV w., a jest to jedyna część Starego 
Miasta, która w miarę nie uszkodzona 
przetrwała Powstanie Warszawskie! W 
Krakowie grupa bardziej uświadomio
nych obywateli razem z konserwato
rem zabytków walczy o pałac Wodzic- 
kich (XV—XVIII w.), gdzie firma McDo
nald’s lokalizuje swoją restaurację, co 
oczywiście pociągnie za sobą konie
czność daleko idącej przebudowy tego 
obiektu. Odnośnie do Warszawy staramy 
się — nie tylko w tym numerze — przy
pominać o przetrwałych wojnę zabyt
kach (s. 23) czy miejscach, które z różnych 
względów powinny być zachowane (s. 20), 
odnośnie do oszczędzonego przez wojnę 
Krakowa każda ingerencja w zabytkową 
tkankę miasta jest po prostu karalną de
wastacją. Sobiepaństwem demokracji 
nie zbudujemy nigdy! A propos firmy 
McDonald’s: w artykule Niegdysiejszy 
świat kuchni (s. 30) autorka stara się nas 
przekonać do korzystania z dawnych 
książek kucharskich negując „kulturę 
McDonald’sa”, która to firma także u 
nas staje się synonimem taśmowej pro
dukcji jedzenia. W tym miejscu podkreś
lamy, że nie ma to nic wspólnego z 
„podgrzewaniem” atmosfery w Krako
wie!

Niewątpliwym przebojem numeru jest 
konserwatorski sukces odniesiony w ra
towaniu rozsypującej się ściany Wielkiego 
Refektarza na zamku w Malborku. Ze 
względu na to, że rzeczywiście przez 
kilka lat panowała posucha na tego ro
dzaju spektakularne osiągnięcia — arty
kuł o sukcesie w Malborku otwiera bie
żący numer pisma (s. 2), a na III stronie 
okładki przedstawiamy w skrócie dzieje 
konserwacji tego zamku. Często piszemy 
w „Spotkaniach z Zabytkami” o krajo
brazie przedstawiając różne jego skład
niki. W tym numerze pokazujemy kap
liczki (okładka s. IV) i figury św. Jana 
Nepomucena czyli Nepomuki (ss. 36—41) 
— jedne z najczęściej występujących 
na naszych ziemiach.
W następnym numerze m.in. o ostatnich 
odkryciach na elbląskim Starym Mieście 
oraz reminiscencje z Nałęczowa, gdzie 
już dogorywa tyle razy opisywana na na
szych łamach willa „Brzozy”, projekto
wana przez Jana Koszczyca Witkiewicza. 
Oto rozwiązanie ZAGADKI ZA MILION 
z numeru 6, 1994: obraz zatytułowany 
„Wojna i my” (używana jest też nazwa 
„Bajka”) malował polski malarz moder
nistyczny Edward Okuń (1872—1945). 
Przyznajemy, że ta zagadka była wyjąt
kowo trudna. W wyniku losowania na
grody otrzymali:
I NAGRODĘ — 1 milion zł — p. Elżbieta 
DENISEWICZz Braniewa
II NAGRODĘ — 500 tysięcy zł — p. Ewa 
Z I Ó Ł E K z Lublina
oraz nagrodę pocieszenia — sześć tomów 
książek o Lwowie — p. Monika W LE
CI A Ł z Warszawy
GRATULUJEMY! Lista nagrodzonych i 
rozwiązanie zagadki z numeru 7, 1994'— 
za miesiąc. Następny konkurs zorganizu
jemy w grudniu br.
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Mariusz Mierzwiński

Po 130 latach

Sukces 
w Malborku

„Oto na naszych oczach, a może raczej 
poza nimi, bez reflektorów telewizji i 

hałasu w prasie, przeprowadzone zostało 
z sukcesem największe i najważniejsze 

przedsięwzięcie konserwatorskie w Polsce 
ostatnich kilkunastu lat” — tymi słowami 

rozpoczął generalny konserwator 
zabytków mgr Tadeusz Zielniewicz swą 

wypowiedź o zabezpieczeniu zachodniego 
skrzydła Zamku Średniego w Malborku na 

konferencji Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS w dniu 7 marca 

1994 r. w nadnogackiej warowni. 
Pobrzmiewające w niej pewne poczucie 
dumy było uzasadnione — oto po 130 z 
górą latach, jakie minęły od pierwszej 
inżynierskiej próby przeciwdziałania 

procesowi destrukcji zachodniej partii 
zamku, udało się przerwać pasmo 
nieskutecznych działań i uratować 
bezcenny zabytek średniowiecznej 

architektury.

P
roblem postępującego niszczenia murów 
zamku od strony rzeki Nogat był już po
ruszany na łamach „Spotkań z Zabytka
mi” (zob. artykuł A waria zamkowej ściany, 
nr 6, 1987). Zwalnia to nas z powtórnego przedsta

wiania powojennych dziejów wielokrotnego mocowania 
się z problemem przez różne nasze ośrodki inżynier
skie. Przypomnijmy tylko, że proces powolnego osiada
nia, wychylania i przełamywania się całej zewnętrznej, 
podłużnej ściany skrzydła zachodniego rozpoczął się 
wkrótce po ukończeniu jego budowy pod koniec 
pierwszej połowy XIV w. Umieszczono tu wówczas 
największe i najwspanialsze wnętrze w świeckiej ar
chitekturze Zakonu Krzyżackiego — Wielki Refek
tarz, który — zajmując całą szerokość i większą część 
długości skrzydła — z jednej strony zadziwiał prze
strzennością i monumentalnością architektury, z 
drugiej jednak pozbawiał budowlę ścian poprze
cznych, usztywniających jej strukturę. Najstarsze za
chowane wzmianki pisane o pęknięciach ścian w tej 
części pochodzą z drugiej połowy XVI w., zawarte w 
tekstach lustracji zamku z 1565 i 1590 r. Pewne jest 
jednak, że już niedługo po ukończeniu budowy nie
zwykle śmiała konstrukcja wzbudziła swym zacho
waniem wątpliwości średniowiecznych budowni
czych, ponieważ w widoczny sposób zmienili oni 
układ wewnętrzny piwnic, wprowadzając stężenia 
murowe. Musiało wówczas nastąpić pewne zachwia
nie równowagi statycznej budowli, wywołane posa
dowieniem zachodniego skrzydła na niejednorodnym 
gruncie — budynek ustawiono bowiem na krawędzi 
piaszczystego wzniesienia w taki sposób, że jego za
chodnia ściana (o masie około 8 tysięcy ton!) stanęła 
u podnóża skarpy, w miejscu pierwotnej fosy. Krzy
żaccy budowniczowie zdawali sobie sprawę z niesta
bilnego podłoża, ale mimo zastosowania drewniane
go rusztu i specjalnego palowania zagęszczającego 
grunt pod fundamentem, nie ustrzegli się przed kło
potami z niezwykle odważną jak na owe czasy kon
strukcją. Zaledwie od czterech lat wiemy, że jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy było zastosowanie 
przez nich do palowania drewna iglastego; belki 
sosnowe i świerkowe w nieporównanie krótszym 
czasie niż np. dębina ulegają zniszczeniu w nie
korzystnym środowisku.
Proces destabilizacji murów, związany ze stopnio
wym osłabianiem konstrukcji pod fundamentem, po
stępował przez wieki bardzo powoli. Sygnalizowały 
go jedynie pojawiające się we wnętrzach coraz bar
dziej złożone rysy na ścianach i sklepieniach. W 
XVI, XVII i XVIII w. rozwiązywano problem po
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jawiających się pęknięć przemurowaniami i tynko
waniem ścian. Około połowy XIX w. pojawiły się 
nowe rysy w ścianach poprzecznych i na sklepieniu 
Wielkiego Refektarza. Problem wydał się ówczesnym 
opiekunom zamku — konserwatorom niemieckim — 
na tyle poważny, że wykonali pierwsze zabezpieczenia 
techniczne: w 1864 r. założyli na poddaszu stalowe 
ściągi spinające ścianę wschodnią i zachodnią, a u 
podnóża tej ostatniej wymurowali po stronie ze
wnętrznej kamienną przyporę. Na początku naszego 
stulecia regulacja rzeki Nogat w istotny sposób 
zmieniła warunki gruntowo-wodne w obrębie posa
dowienia zamku. Obniżenie zwierciadła wody grun
towej wywołało butwienie pali fundamentowych, za
atakowanych dodatkowo mikrofauną. Spowodowane 
tym wzmożone osiadanie i wychylanie się całej ściany 
zachodniej doprowadziło do stopniowego osłabienia 
konstrukcji i w konsekwencji do dalszego zachwiania 
układu statycznego budowli. Do drugiej wojny świa
towej proces destrukcji był jednak stosunkowo po
wolny. Działania wojenne, w tym wstrząsy spowodo
wane artyleryjskim ostrzeliwaniem zamku, przyczy
niły się do przyspieszenia procesu niszczenia. Do
datkowym czynnikiem, który niekorzystnie wpłynął 
na stan budowli był wielki pożar Zamku Średniego 
jesienią 1959 r. Nowy dach, jaki na początku lat 
sześćdziesiątych pojawił się nad skrzydłem zachod
nim w miejsce spalonej więźby z XIX w., miał już 
konstrukcję stalową (wiązary Polonceau), a jego wad
liwe oparcie na zewnętrznych krawędziach murów 
wprowadziło dodatkowe siły potęgujące destrukcję. 
Od chwili powstania Muzeum Zamkowego w 1961 r. 
wielokrotnie podejmowano próby powstrzymania 
procesu niszczenia skrzydła zachodniego. Przygoto
wane na zlecenie muzeum kolejne ekspertyzy nie pre
cyzowały jednak zasadniczej przyczyny awarii. Dla
tego też opracowane na ich podstawie i realizowane 
projekty nie mogły przynieść spodziewanego rezulta
tu. Efektem tych działań było pojawienie się w obrę
bie skrzydła zachodniego rozlicznych systemów za
bezpieczających (m.in. żelbetowa kratownica usztyw
niająca na poddaszu, czy liczne stalowe ściągi we 
wszystkich poziomach budynku), z których żaden 
nie powstrzymał postępującego zniszczenia. W gro
nie osób odpowiedzialnych za konserwację zamku 
zaczęła stopniowo narastać świadomość niezwykłej 
złożoności problemu, wymagającego uprzednich ba
dań interdyscyplinarnych dla określenia zarówno 
samej przyczyny, jak i mechanizmu destrukcji zabyt
kowej budowli.
W połowie lat osiemdziesiątych spękania murów po
przecznych i sklepień osiągnęły od kilku do — 

miejscami — dziesięciu centymetrów. Ściana za
chodnia oderwała się od reszty konstrukcji, pociąga
jąc za sobą przyległe partie ścian poprzecznych, z 
którymi utworzyła samodzielny ustrój statyczny ule
gający dalszym, coraz bardziej złożonym przemie
szczeniom. Niebezpieczeństwo awarii spowodowało 
konieczność zamknięcia wnętrz skrzydła zachodnie
go dla ruchu turystycznego. Latem 1991 r. podparto 
budowlę od zewnątrz szeregiem tymczasowych, sta
lowych przypór. Bezcenne sklepienie Wielkiego Re
fektarza zaczęło stopniowo tracić swą funkcję staty
czną i w konsekwencji musiało zostać podstemplo
wane. Proces osiadania i przełamywania się ściany 
zachodniej uległ przyspieszeniu grożąc jej zawale
niem.
W tej dramatycznej sytuacji Muzeum Zamkowe zwró
ciło się w 1985 r. do doświadczonego zespołu inży
nierów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
z prośbą o zajęcie się tym problemem. Po raz pier
wszy opracowano wówczas kompleksowy program 
prac badawczych nad przyczynami destrukcji 
skrzydła; jego autorem był prof, dr hab. inż. Zbig
niew Strzelecki. Konsekwentna realizacja tego pro
gramu, kierowana przez jego autora, a po jego 
przedwczesnej śmierci w 1988 r. przez dr. inż. Zeno
na Dudę (prowadzona ze strony muzeum przez Ze
spół Koordynacyjny ds. Zabezpieczenia Ściany Za
chodniej), doprowadziła do jednoznacznego określe
nia przyczyn postępującego niszczenia średniowie
cznej budowli. Podstawowe znaczenie miało tu wy
konanie w 1990 r. ryzykownych z uwagi na stan 
obiektu, ale niezbędnych dwu szybów badawczych z 
rodzajem górniczych sztolni prowadzących pod fun
dament ściany. W efekcie stworzono możliwość o- 
pracowania dającego szansę powodzenia projektu za
bezpieczenia zabytkowej konstrukcji.
Muzeum zwróciło się z prośbą o przygotowanie do
kumentacji technicznej do różnych ośrodków inży
nierskich w kraju i za granicą. Wynikiem było pow
stanie kilku koncepcji wzmocnienia fundamentów 
skrzydła zachodniego (trzech krajowych i trzech za
granicznych). Zespół Koordynacyjny muzeum z pi- 
szącym te słowa na czele, wraz z grupą ekspertów 
kierowaną przez prof. dr. hab. inż. Jerzego Teligę, 
wielokrotnie i niezwykle szczegółowo analizował 
każdą przedstawioną metodę. Powszechna była 
świadomość, że katastrofalny stan obiektu wymaga 
radykalnego i ostatecznego rozwiązania, którego ko
rekta nie będzie w przyszłości możliwa. Istotną rolę 
odgrywały przy tym względy konserwatorskie, wyni
kające z zabytkowych wartości tej, niemal w całości
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oryginalnej partii zamku (one to m.in. wpłynęły na 
odrzucenie dwu projektów bazujących na iniekcji 
wysokociśnieniowej, tzw. jet grouting). W rezultacie 
dyrekcja muzeum podjęła decyzję o powierzeniu tego 
ważnego przedsięwzięcia szwedzkiej firmie STABI
LATOR, proponującej oparcie murów budynku na 
mikropalach.
Przyjęta do realizacji koncepcja autorstwa dr. inż. 
Tomasza Najdera (absolwenta Politechniki Gdań
skiej) z firmy STABILATOR zakładała wykonanie 
wzdłuż całej ściany zachodniej, zarówno do ze
wnątrz, jak i od wewnątrz, szeregu specjalistycznych 
mikropali o długości około 12 m, w odstępie 0,8—1,2 
m, sięgających do nośnych warstw piasków poniżej 
stopy dawnego fundamentu. Pale miały przejąć ob
ciążenia poprzez tzw. belki oczepowe o wymiarach

1. Fragment zamku malborskiego od strony zachodniej; większość 
budynków położonych nad rzeką jest mniej lub bardziej zagrożona
2. Północno-zachodni narożnik Pałacu Wielkich Mistrzów, w głębi 
skrzydło zachodnie z wysokimi oknami Wielkiego Refektarza
3. Wnętrze Wielkiego Refektarza — po lewej stronie widoczne pę
knięcie północnej ściany szczytowej (1983 r.)
4. Ściana zachodnia podparta tymczasowymi przyporami (1991 r.)
5. Wnętrze Wielkiego Refektarza z tymczasową konstrukcją wspiera
jącą sklepienie (1991 r.)
6. Fragment belki oczepowej z wystającą konstrukcją linową 
przygotowaną do sprężania (1992 r.)

4
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0,8x1,8 m, ujmujące podnóże ściany z obu stron na 
całej jej długości i sprężone ze sobą konstrukcją z lin 
stalowych. Tworzył się przez to rodzaj klamry zaci
skowej, która osadzona na mikropalach przejmowała 
obciążenia ściany zastępując zupełnie stary, butwie- 
jący fundament. Istotnym walorem tego pomysłu, 
oprócz samych zalet technicznych, było ograniczenie 
do niezbędnego minimum ingerencji w zabytkową 
substancję murów. Projekt techniczny oparty na tej 
koncepcji opracowali: prof. inż. Hakan Stille i dr inż. 
Sture Eresund z biura projektów SKANSKA TE- 
KNIK AB w Sztokholmie, przy współpracy dr. inż. 
Zenona Dudy z AGH Kraków, konsultanta techni
cznego muzeum.

Prace rozpoczęły się w grudniu 1991 r. od założenia 
systemu tymczasowych ściągów spinających skrzyd
ło zachodnie na czas całej operacji. Komputerowy 
system pomiaru ruchów obiektu, rejestrujący rów
nież siły w ściągach, przyporach zewnętrznych i wią- 
zarach dachowych, dawał obraz pracy konstrukcji co 
godzinę. Ze względu na bezpieczeństwo spękanego 
obiektu oraz pracujących w nim ludzi, roboty musiały 
być prowadzone w sposób niezwykle ostrożny.

7, Przekrój przez fundamentową partię ściany zachodniej z konstruk
cją wzmacniającą mikropalami

(zdjęcia: Lech Okoński; rys. Anna Najder)

Szczególnie istotne było wyeliminowanie drgań wy
woływanych podczas wiercenia pali. Wymagało to 
podziału prac na etapy oraz zastosowania specjalnej 
technologii prowadzenia odwiertów. Firma STABI
LATOR dysponowała zminiaturyzowanym sprzę
tem budowlanym, przystosowanym do trudnych 
warunków terenowych. Wiercenie pali w poziomie 
piwnic wymagało zastosowania np. specjalnych mini- 
-wiertnic typu „mysz piwniczna” (drilling mouse), z 
uwagi na wąskie przejścia i niskie stropy (wysokość 
sklepionych wnętrz w piwnicach wynosi przy ścianie 
tylko około 1,4 m). Prace wymagały ze strony mu
zeum stałego nadzoru konserwatorskiego i archeolo
gicznego, szczególnie w trakcie prowadzenia prac w 
wykopach przeznaczonych do umieszczenia belki 
oczepowej. Niejednokrotnie wykopy te osiągały głę
bokość ponad 8 m poniżej poziomu terenu. Odbiór 
końcowy prac przy wzmacnianiu fundamentów 
skrzydła zachodniego nastąpił dnia 11 maja 1993 r. 
Już w połowie tego roku pomiary komputerowe i 
geodezyjne wykazały zauważalne spowolnienie ru
chów ściany, a następnie — niemal zupełne ich usta
nie.
Ogromne zainteresowanie przedsięwzięciem malbor- 
skim w Europie przyczyniło się do udzielenia Mu
zeum Zamkowemu w 1992 r. pomocy finansowej ze 
strony Wspólnot Europejskich w Brukseli. Był to 
pierwszy wypadek przyznania tzw. grantu w ramach 
programu „Ochrona europejskiego dziedzictwa ar
chitektonicznego” obiektowi spoza Wspólnot. Kon
sekwencją było też uwzględnienie Malborka na wy
stawie prezentującej najważniejsze w tym czasie 
przedsięwzięcia konserwatorskie przy europejskich 
zabytkach architektury, eksponowanej od grudnia 
1992 do lutego 1993 r. we wspaniałych wnętrzach 
ratusza w Brukseli. Wyrazem uznania Komisji Kul
turalnej Wspólnot Europejskich było też powierzenie 
Muzeum Zamkowemu zorganizowania polskiej edy
cji tej wystawy w Malborku, prezentowanej w zamku 
od lipca do października 1993 r.

Mariusz Mierzwiński
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Anna Sieradzka

Chełmoński 
w Kuklówce

Z
 paryskich salonów, do których nigdy w 

pełni nie mógł i nie chciał się dopasować, 
wrócił Chełmoński do kraju dzieciństwa, 
do miejsca, które aż do śmierci będzie dlań 

najbliższe — na mazowiecką wieś. W 1889 r. artysta 
kupuje drewniany dworek z kilkoma morgami grun
tu — Kuklowkę. Typowa drobnoszlachecka posiad
łość, usytuowana na wzgórku, nad rzeczką, wśród pól 
i zagajników, z linią lasów na horyzoncie, położona 
była koło Grodziska Mazowieckiego. Sam dom nie 
był zbyt okazały: drewniany, rozłożysty, niski, z dużą 
werandą i ganeczkiem wspartym na dwóch słupkach. 
Wnętrze też nie olśniewało żadnymi splendorami. 
Wypełniały je nieliczne, proste sprzęty, zdobiły wiej
skie kwiaty w wazonach i dożynkowe wieńce na ścia
nach. „Niezbyt porządnie, swojsko i bardzo uroczo” 
— wspomina w książce Paleta i pióro (Kraków 
1956) malarka Pia Górska, od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia bliska znajoma i zagorzała wielbi
cielka Chełmońskiego i jego twórczości. Górska, 
wówczas młodziutka adeptka kunsztu malarskiego, 
zwróciła też uwagę na kuklowiecką pracownię arty
sty, urządzoną ze spartańską prostotą na niskim, osz
klonym strychu, pełną sztalug, szkiców, zaczętych i 
ukończonych obrazów.
W Kuklówce Chełmoński nie tylko malował. Sam zaj
mował się gospodarstwem, pracował w polu, doglą
dał ulubionych koni (w czasie remontu stajni prze
niósł swoją parę arabów do... opróżnionego z mebli 
pokoju dworku). Towarzyszyła mu zawsze sfora 
psów, a niepokój o hodowanego w domu boćka skła
niał go do przerywania nawet najbardziej interesują
cej wizyty u sąsiadów.
Decyzja o zakupieniu wiejskiej siedziby i osiedleniu 
się w Kuklówce była wynikiem nie tylko atawisty
cznych tęsknot Chełmońskiego za bezpośrednim 
kontaktem z naturą i rodzimością. Przypadła na wy-

Jest rok 1887.
Na ścianie wielkiej, paryskiej pracowni 

pozostała rozpędzona 
„Czwórka” (obecnie w krakowskich 
Sukiennicach), a jej twórca — Józef 

Chełmoński, po kilkunastoletnim pobycie 
w stolicy Francji wrócił do Polski. Jak 

pisze monografista artysty, Maciej 
Masłowski: „okres burzliwego, 

dramatycznego zgiełku jego obrazów 
kończy się, a zaczyna się śpiewny, liryczny 

epos natury, liryka przepojona jej 
mistycznym kultem” („Malarski żywot 

Józefa Chełmońskiego”, Warszawa 1965). 
Zmieniło się wszystko: tryb życia artysty, 
jego sytuacja rodzinna, on sam, a przede 

wszystkim — jego malarstwo.

1. Portret Józefa Chełmońskiego malowany w 1910 r. przez Leona 
Wyczółkowskiego

2. Józef Chełmoński (z prawej) i Wojciech Piechowski w pracowni w 
Kuklówce
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3. Nastrojowo-anegdotyczny obraz „Na pastwisku” z ok. 1890 r.
4. Symboliczno-sentymentalna scena rodzajowa — „Bociany” 
z 1900 r.
5. Polski pejzaż wiosenny — „Łąka z kaczeńcami” z 1890 r.
6. Polski pejzaż jesienny — „Odlot ptactwa” z 1905 r.

(zbiory Muzeów Narodowych w: 
Krakowie — 1 oraz Warszawie — 4, 5 

i 6; zdjęcia i reprod.: Jacek Borowik)

jątkowy pod każdym względem okres życia artysty. 
Po definitywnej separacji z żoną, Marią z Szyma
nowskich, został sam z trzema małymi córkami. 
Przeżywał głęboki przełom duchowy i religijny. Od
sunięcie się od świata, wybranie prostego życia wiej
skiego, wzrastająca pobożność, wpłynęły też na jego 
wygląd zewnętrzny. Wprawdzie cytowane przez 
Masłowskiego stwierdzenie najmłodszej córki arty
sty, Wandy (wychowywanej przez matkę), że „(...) 
zmienił się w brudnego, niechlujnego, małorolnego chło
pa” wydaje się być przesadzone, ale istotnie postać 
malarza daleko odbiegała od ówczesnych norm wyg
lądu konwencjonalnego eleganta. Wspominają o tym 
wszyscy znajomi Chełmońskiego. Odwiedzający mi
strza w Kuklówce Marian Gawalewicz epatował czy
telników „Tygodnika Ilustrowanego” (nr 170, 1893) 
malowniczym opisem: „Znakomity twórca „Babiego 
lata« siedzi sobie, jak jaki gazda, w swojej chałupie, od 
świata blisko, od ludzi z daleka, i nic go nie obchodzi, 

co o nim Europa myśli (...) Siedzi sobie w swej burce 
przepasanej paskiem, w swych siedmiomilowych butach 
z cholewami, gładzi szpakowatą już trochę czuprynę i 
powichrzoną brodę (...), fajeczkę swą krótką pyka 
(...)”. W relacji Edwarda Krasińskiego (O Radziejo
wicach i ich gościach niektórych, Warszawa 1934) arty
sta był „(...) zaniedbany w ubraniu, w nie czyszczo
nych butach z cholewami, ubrany w kolorowy samo
dział łowicki, w kapeluszu słomianym bez wstążki, 
wyglądał jak chochoł”. Wreszcie, najlepiej znająca 
Chełmońskiego Pia Górska, pisze w cytowanych 
wspomnieniach: „ Ubrany był na pół burżuazyjnie, a 
na pół po chłopsku: ciemna marynarka, buty z chole-
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wami, i łowicka, pałająca czerwienią kamizełka (...'). 
Wygłądał na zupełnie zżytego ze swym otoczeniem. W 
lecie chodził w łowickim słomianym kapełuszu, a w zi
mie nakładał kożuch, naciskał czapkę na uszy 
Charakterystykę, zawartą we wspomnieniach o 
Chełmońskim, potwierdzają wizerunki artysty z cza
su pobytu w Kuklówce: nieliczne autoportrety, foto
grafie, a zwłaszcza podobizny sporządzone przez 
przyjaciela, Leona Wyczółkowskiego. To właśnie on 
najlepiej uchwycił na pastelowym portrecie z 1910 r. 
(wykonanym według fotografii z około 1895 r.) ory
ginalność postaci Chełmońskiego: niedbałą pozę, 
zmierzwioną brodę, ową jaskrawą kamizelkę i spod
nie, wpuszczone w cholewy wysokich butów. Jedynie 
wyjątkowe okazje skłaniały gardzącego konwenan
sami malarza do odmiany stroju. Górska przytacza 
barwną anegdotę o jednym z takich wypadków. 
Chcąc, aby jego wygląd wyrażał „ wykwint uprzejmoś
ci” wobec świeżo poznanej damy, włożył Chełmoński 
czarne ubranie wizytowe, jedwabną koszulę, a spod
nie wyłożył na buty, co było oznaką „najwyższego 
szyku”. Gdy jednak w czasie rozmowy doszło do 
rozbieżności poglądów między ową damą a Cheł
mońskim, artysta natychmiast zmierzwił czuprynę, 
opuścił na chwilę salon i... wrócił w spodniach wtło
czonych w cholewy wysokich butów! Ubiorem 
swoim demonstrował bowiem nie tylko uczuciowo- 
artystyczne związki z wsią, ale także podkreślał non- 
konformistyczną postawę życiową.

Ów nonkonformizm, szczerość i prostolinijność za
chowania, przy jednoczesnym dystansie do „wielkie
go świata” sprawiły, że krąg przyjaciół, z którymi 
Chełmoński utrzymywał kontakty mieszkając w Ku
klówce, był nader ograniczony. Serdeczna więź łą
czyła go z najbliższymi sąsiadami — rodziną Ludwi
ka Górskiego w Woli Pękoszewskiej, zwłaszcza z 
przyszłą malarką Pią Górską. Chełmoński często i 
chętnie przebywał w majątku Górskich, tam też 
powstał jeden z jego słynniejszych obrazów — „Or
ka” z 1896 r. Był też mile widzianym gościem hrabio- 
stwa Krasińskich w Radziejowicach. Sporadycznie 
spotykał się z kolegami z czasów studiów w 
Warszawie i Monachium: Stanisławem Witkiewi
czem, Adamem Chmielowskim (bratem Albertem), z 
cenionymi przezeń Janem Stanisławskim i Leonem 
Wyczółkowskim. W kuklowieckim dworku lubił 
Chełmoński przyjmować młodzież przyjeżdżającą do 
rodziny Górskich. Najchętniej jednak widział u sie
bie najwierniejszego przyjaciela i powiernika — ma
larza Wojciecha Piechowskiego (1849—1912). Jego 
tragiczna śmierć była dla Chełmońskiego wielkim 
ciosem. Łączyło bowiem obu artystów owo „samo
dzielne patrzenie własnymi oczami na piękność ojczy
stej ziemi”, jak to ujął sam Chełmoński w pośmiert
nym wspomnieniu o Piechowskim, zamieszczonym 
w „Kurierze Warszawskim” (nr 135, 1912).
Okres kuklowiecki uważany jest za bodaj najlepszy w 
całej twórczości Józefa Chełmońskiego. Tadeusz Ma- 
tuszczak, monografista artysty i autor jego retro

spektywnej wystawy w poznańskim Muzeum Narodowym 
w 1987 r., stwierdza we wstępie do katalogu tej ekspo
zycji, że wtedy „jego obrazy przestają być hołdem 
ludzkiej witalności, a stają się hołdem wobec wzniosłości 
i powagi natury”. W latach 1890—1914 rzadko poja
wiają się na płótnach artysty sceny rodzajowe o wy
mowie symboliczno-sentymentalnej („Orka” — 
1896, „Bociany” — 1900), nastrojowo-anegdotycznej 
(„Burza” — 1896, „Na pastwisku” — 1890) czy 
kompozycje o jednoznacznej tematyce religijnej 
(„Pod Twoją Obronę” — 1906). Twórczość Cheł
mońskiego zdominował w tym czasie „czysty” pejzaż
— bez sztafażu, skupiony na najzwyklejszych, co
dziennych widokach przyrody, ujmowanej w spokoj
nym, powiększonym, zatrzymanym kadrze. Polna 
droga, rozległe łąki i pola, strzeliste sosny na brzegu 
lasu — te i podobne widoki, znane artyście dogłębnie 
z codziennych spacerów wokół domu czy wyjazdów 
bryczką w pobliskie okolice, malowane były przez 
człowieka pełnego niemal panteistycznego uwielbie
nia dla natury. Natury tak doskonałej jak dzieło boże, 
dlatego niepotrzebne są dla jej oddania żadne upięk
szenia, efektowne chwyty kompozycyjne czy skomp
likowane zabiegi malarskie. Mazowiecki krajobraz, 
prosty, niemal ubogi, z pozoru pozbawiony wszelkiej 
atrakcyjności i malowniczości, jawi się na płótnach 
Chełmońskiego jako wzniosły, czasem patetyczny, a 
przede wszystkim tak autentycznie polski, że staje się 
dla odbiorcy kwintesencją rodzimości. Żółte kępki 
kaczeńców na podmokłej łące („Łąka z kaczeńcami”
— 1890) — to typowa polska wiosna; jastrząb zawie
szony w upalnym powietrzu nad bujnie kwitnącym 
łanem („Jastrząb” — 1899) utożsamia lato; ledwie 
widoczny na burym niebie klucz ptactwa („Odlot 
ptactwa” — 1905) zwiastuje jesień, a skulone z zimna 
stadko kuropatw na rozległej płaszczyźnie śniegu 
(„Kuropatwy” — 1891) w pełni oddaje srogość nie
gdysiejszej polskiej zimy.
Wszystkie te obrazy powstały w Kuklówce — miejs
cu, które było azylem Chełmońskiego—człowieka, 
rozczarowanego i znudzonego światowym życiem i 
natchnieniem Chełmońskiego—artysty, odradzające
go swą twórczość przez powrót do jej korzeni. W 
Kuklówce też dopełniło się jego życie — zmarł we 
własnym domu 6 kwietnia 1914 r., osiemdziesiąt lat 
temu. Pochowany został w ziemi rodzinnego Ma
zowsza, na wiejskim cmentarzu w pobliskim Ojrza- 
nowie.

Tak jak nie przemija uroda malarstwa Józefa Cheł
mońskiego, tak też, dzięki staraniom potomków arty
sty, trwa urok Kuklówki — drewnianego dworku, 
który do dziś przywodzi na myśl znane strofy uwiel
bianego przez malarza poety:

„ Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, 
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 
Stał dwór szlachecki (...)”■

Anna Sieradzka
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Z warsztatu historyka

Litewski 
pejzaż 1553

W połowie XVI w. Litwa we
szła w okres wielkich, szeroko 
zakrojonych przemian dzięki 
reformom podjętym przez kró
lową Bonę i króla Zygmunta 
Augusta. „Lima stała sif pań
stwem nowoczesnym, dla bojar- 
stwa litewskiego zaczął się »zło
ty wiek« demokracji szlachec
kiej...” — pisze Jerzy 
Ochmański {Historia Limy, 
Wrocław 1990, s. 120). Dla 
zmian krajobrazu największe 
znaczenie miała niewątpliwie 
reforma agrarna, tzw. pomiata 
włóczna. Tym niemniej krajo
braz litewski zawiera do dnia 
dzisiejszego swoiste cechy, 
ponieważ „ reforma nie zatarła 
śladów archaicznych”, jak na
pisał Henryk Łowmiański 
{Przyczynki do kwestii najstar
szych kształtów wsi litewskiej, 
Wilno 1930 r„ s. 19).
Zebrane i opublikowane przez 
litewskich historyków (K. Jab
lonskis i M. Juczas) inwenta
rze prowincjonalnych dworów 
z obszaru dzisiejszej Litwy, 
lecz z czasów od XVI w. poz
walają na rekonstrukcję eta
pów zmian krajobrazu kultu
rowego i odtworzenie form 
budowy m.in. przeważnie 
drewnianych dworów.

Dla rekonstrukcji tego krajo
brazu szczególnie interesujący 
okazał się jeden z inwentarzy 
{Istorijos archyvas, I t., Lietu- 
vos inventorial, Kaunas 1934, 
s. 29—125), który odzwier
ciedla zasady królewskich 
reform osadniczo-gospodar- 
czych, przeprowadzonych w 
promieniu kilkudziesięciu ki
lometrów od Wilna. Inwen
tarz został sporządzony w la
tach 1553—1554 na zlecenie 
pana Denhofa, ciwuna — czyli 
geometry-ekonoma wileńskie
go, przez pana Gabryela Kim- 
bara, podskarbiego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Do
kument ten nazywa się Rejestr 
dworów jego K. mości ciwuń- 
stwa wileńskiego... Jeden z 
owych dworów zdobił „mia
steczko niemenczyńskie, nowo 
założone”. Nowość tego zało
żenia polegała m.in. na tym, że 
w nim „ siedliska i ogrody miey- 
skie na pręty rozmierzono”. 
Rynek miasta rozplanowany 
był według założeń miast loka
cyjnych, zbliżony w planie do 
prostokąta. W rynku domino
wały: dwór królewski i kościół 
przy ul. Dwornej.
W Niemenczynie wymierzono 
15 siedlisk mieszczańskich, 

przy czym w 1553 r. sześć 
działek było jeszcze „ nieosiad- 
lych”. Charakterystyczne dla 
Wileńszczyzny nazwiska brz
mią swojsko: przy ul. Dwornej 
mieszkali Jakub Pieczulewicz i 
Stasiu! Jaksztowicz. Wzdłuż 
pierzei, czy — jak woli autor 
rejestru — „połączy” od ul. 
Wileńskiej (zapewne było to 
przedłużenie drogi z Wilna) 
mieszkał czobotarz (wyrabia
jący tradycyjne buty) Jurgis 
Mozulewicz oraz Kasper Ju- 
kiewicz. „ Trzecia połącz od 
Łubowa” była zamieszkana 
przez Narusza Buździewicza, 
Marcina Mosiewicza, Jurgiela 
Pieczulewicza, a pierzeja 
czwarta „od rzeki Wiliey” 
przez Marcina Piotrowicza i 
Szczepana Mikowicza. Wśród 
innych regularnie rozplano
wanych ulic, warta jest uwagi

ul. Potocka „idąc ku Mostu”. 
Takie określenie świadczy, że 
w krajobrazie miasteczka most 
od strony Połocka był znaczą
cym akcentem; rzeka Wilia w 
tym miejscu była w XVI w. 
większa niż dzisiaj.
Pół tysiąca lat zmieniło nie 
tylko krajobraz kulturowy, ale 
również przyrodniczy. Inna w 
tych czasach była struktura la
sów. Były one bardziej obfite 
w swoje naturalne bogactwa, 
nazywano je puszczami, dą
browami, borami. Wydaje się 
że ówczesną „niwę dombrowy” 
nazywalibyśmy dziś chętnie 
lasem...
„Dwór niemenczyński z budo
waniem nad rzeką Wilią” wy
daje się typowym drewnianym 
dworem z okresu poprzedzają
cego królewskie reformy. Cie
kawe jednak, że król budując 
planowo nowe miasteczko nie 
zrezygnował zupełnie z trady
cyjnych dla tych ziem form 
budownictwa. „Placu na czym 
dwór wymierzono prętów 26”, 
czyli połowę razem wziętych 
mieszczańskich pierzei przy 
rynku, a więc siedem mie
szczańskich działek. Dla 
ówczesnej Litwy charaktery
styczny był dom pański „na 
podkleciech ” {kleć — w trady- 
cyji ruskiej, kletys — w litew
skiej). Był to dom drewniany z 
częścią mieszkalną umieszczo
ną nad gospodarczą — spich
lerzem, świronem, lamusem. 
Domy na podkleciach zacho
wały się na północy Rosji. Na 
Litwie miały one nieco inną 
bryłę i zapewne były zharmo
nizowane z gotyckimi kamie
nicami murowanymi. Obok 
takiego domu „dla Pana” stał

1. Rzeka Wilia pod Niemenczy- 
nem

1

11



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

2. Budynki gospodarczezwykle „domek przy ziemi” — 
dla służby. Tak też jest w wy
padku niemenczyńskiego dwo
ru królewskiego.
Innym budynkiem był świron 
na niskich słupach, nakryty 
dranicami, wykorzystywany 
przez urzędników jako skar
biec — w nim „ urzędnik swoie 
rzeczy chowa”. Tradycja 
przechowywania rzeczy w od
dzielnym budynku jest dziś 
mało zrozumiała, bowiem by
wały to rzeczy wartościowe.

3. Chlew

4. Stodoła

5. Łaźnia poza zabudowaniami

6. Niemenczyński kościół z 
XVIII w.

7. Pejzaż litewski na miedziorycie 
„Widok Grodna" F. Hogenberga i 
G. Hófnagla z 1577 r.

(zdjęcia z 1993 r.: Marian 
Pokropek)

•»
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Jedynie etnografowie wiedzą, 
że przetrwała ona do początku 
XX w. na obszarze Europy 
obejmującym dzisiejsze tery
toria Litwy, Białorusi aż po 
Szwecję. W każdym świronie 
przechowywano innego rodza
ju dobytek. W opisywanym 
dworze obok świrona na rze
czy znajdował się podobny, 
przeznaczony na zboże.
Wśród zabudowań dworskich 
stała także kuchnia i „dwie 
staynie, iedna z nich kryta sło
mą”. Kompleks tych budyn
ków nazywał się dworem 
mieszkalnym, był często ogro
dzony i miał dwoje wrót „ dra
nicami pobitych”, co oznacza, 
że miały one daszek z dranic.
Za dworem mieszkalnym nad 
Wilią była jeszcze „łaźnia z 
sienką”. Łaźnie w tych czasach 
wcale nie były czymś nadzwy
czajnym, z reguły umieszcza
no je w pobliżu dworów mie
szczańskich, szlacheckich, 
magnackich i królewskich, sy
tuując w pobliżu naturalnego 
lub sztucznego zbiornika wo
dy.
Obok dworu mieszkalnego 
znajdował się dworzec, czyli 
mniejszy zespół zabudowy 
„gdzie rykunia mieszka”. Zna
czenia słowa „ rykunia” nie był 
pewny B. Linde, ale wydaje 
się, że była to gospodyni dwo
ru, dbająca o porządek i posił
ki mieszkańców. Charaktery
styczne, że owa „ rykunia ”, ży- 

ryna (szopa) „ z chrostu plecio
na, nie nakryta”, ozieroda 
„przeplotów 19” (wysoki płot z 
poprzecznych żerdzi, na który 
układano słomę dla ochrony 
zwierząt przed wiatrem i żyto 
do suszenia). Dla dokumen
tów z terenu Litwy charakte
rystyczne jest bogactwo na
zewnictwa budynków gospo
darczych, odzwierciedlające 
ich funkcyjną różnorodność i 
uczestniczenie w budowaniu 
wspólnej kultury przez przed
stawicieli różnych narodowoś
ci. Zapożyczono więc nazwy 
ruskie (białoruskie), polskie, 
litewskie.
Oborę dworu stanowiły: chlew 
pleciony z chrustu, w którym 
stał jeden byk i ogród owoco
wy z kapustą i cebulą. Sa
dzawki i stawy, czasami o 
skomplikowanej budowie i 
kompozycji, także były cha- 
rakterstycznym elementem 
ówczesnego krajobrazu. Przy 
dworze niemenczyńskim „sa
dzawek pod samym dworem 4, z 
których sadzawek woda idzie 
(w) lecie i zimie, z jednej do 
drugiej”. Na terenie należącym 
według opisu do dworu, stał 
kościół niemenczyński „ z 
dwiema kaplicami y dzwonicą 
przy nim, gontami pobity”. 
Warto dodać, że zazwyczaj 
duże budynki pokryte były 
gontem, natomiast niskie na
kryte słomą.
Utraconym i zapomnianym 
już pejzażem stał się krajobraz 

jąca w hrydni z sienią, czyli 
bardzo prymitywnej chatce, 
słomą krytej, miała świronek 
na swoje rzeczy, kryty drani
cami.
Trzecim zespołem były zabu
dowania gospodarcze. W pej
zażu kulturowym XVI—XVII 
w. gumno oznaczało również 
wiele konstrukcyjnie i funk
cjonalnie zróżnicowanych za
budowań. Pod gumno dworu 
w Niemenczynie wymierzono 
plac na 20 prętów, na tym pla
cu stała stodoła, jowia (?), od- 

dworski złożony z około trzy
dziestu drewnianych budyn
ków, wtopiony w tło wody i 
drzew, okolony ogrodzeniem. 
Później murowane budynki 
zdominowały ten „drewniany 
krajobraz”. Tym bardziej war
to go przypomnieć, nawet ko
rzystając z przekazów pośred
nich, jakimi są inwentarze i re
jestry oddające scenerię co
dziennego życia.

Krystyna Makowska

Miejsce 
jedności

Żyrowice — to nie
wielkie miasteczko po
łożone na Białorusi, w 
obwodzie grodzień
skim, nad rzeką Szcza- 
rą, w odległości 10 km 
od Słonima. Miejsco

wość znana jest z pra
wosławnego klasztoru

1. Sobór Zaśnięcia NMP
2. Kaplica-dzwonnica w zespole 
klasztornym

(zdjęcia: Jarosław T.
Leszczyński) 
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będącego głównym 
miejscem pielgrzym
kowym dla wyznaw
ców prawosławia na 
Białorusi. Około 1470 r. 
dwaj chłopcy pasący tu 
owce mieli ujrzeć na 
gruszy bijący blaskiem 
wizerunek Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem. 
Ówczesny właściciel 
Żyrowic, podskarbi 
wielki litewski Ale
ksander Sołtan, ufun
dował w tym miejscu 
pierwszą cerkiew drew
nianą, w której umiesz
czono znalezioną na 
drzewie płaskorzeźbę 
przedstawiającą Matkę 
Boską Żyrowicką. Cer
kiew ta spłonęła w 
1520 r. i tylko wizeru
nek Maryi miał zostać 
cudownie ocalony. Po 
pożarze wzniesiono 
drugą cerkiew, także 
drewnianą. Po zawar
ciu Unii Brzeskiej 
(1596 r.), która do
prowadziła do zjedno
czenia Cerkwi Prawos
ławnej z Kościołem 
katolickim w Rzeczy
pospolitej, sanktuarium 
żyrowickie przeszło w 
posiadanie unitów.

Wkrótce potem z fun
dacji właściciela Ży
rowic, kasztelana smo
leńskiego Jana Mie- 
leszki wybudowano 
barokową cerkiew Za
śnięcia NMP, przebu
dowaną w stylu klasy- 
cystycznym w pier
wszej połowie XIX w. 
W 1609 r. Mieleszko 
powierzył zakonowi 
bazylianów opiekę nad 
sanktuarium. Pier

wszym przełożonym 
żyrowickiego klasztoru 
został Jozafat Kunce
wicz, późniejszy unicki 
arcybiskup Połocka, 
po śmierci zaliczony 
przez Kościół katolic
ki do grona świętych. 
Żyrowice stały się dla 
zamieszkujących Rzecz
pospolitą unitów tym, 
czym dla ich krajan 
wyznających obrządek 
łaciński Częstochowa. 
Po zniesieniu unii koś
cielnej na tzw. Zie
miach Zabranych w 
1839 r. sanktuarium 
żyrowickie przeszło na 
własność Cerkwi Pra
wosławnej i pozostaje 
w jej posiadaniu do 
chwili obecnej.

Dominantą zespołu 
klasztornego jest Sobór 
Zaśnięcia NMP. Zbu
dowany został na po
czątku XVII w. z 
fundacji wspomniane
go Jana Mieleszki. 
W pierwszej połowie 
XIX w. przebudowa
ny został w stylu kla- 
sycystycznym. Jest to 
budowla trój nawowa, 
zwrócona prezbiterium 
na wschód. Fasada so
boru ma cztery kolum
ny zwieńczone kapite
lami w porządku do- 
ryckim, powyżej któ
rych znajduje się tym
panon w formie rów
noramiennego trójką
ta. Dach wieńczy ko
puła z latarnią. We 
wnętrzu sześć filarów 
(po 3 w obu stronach 
nawy głównej) podtrzy
muje sklepienie i kopu
łę. Z trzech ikonosta

sów najwyższy znajdu
je się w nawie głów
nej. Pochodzi on z 
XVIII w., a więc z ok
resu gdy cerkiew była 
własnością unitów. 
Wykonany jest z 
drewna w stylu póź- 
nobarokowym. W naj
niższym poziomie, po 
lewej stronie carskich 
wrót, umieszczony jest 
obraz przedstawiający 
znalezienie przez pa
stuszków na gruszy 
wizerunku Matki Bo
skiej Żyrowickiej. W 
dolnej części tego 
obrazu zawieszona jest 
srebrna, pozłacana ra
ma, w której pod szkłem 
umieszczono owalną 
płaskorzeźbę Matki 
Boskiej Żyrowickiej 
wykonaną z jaspisu. 
Historycy sztuki okreś
lają czas jej powstania 
na początek XVI w. 
Jest to największa 
świętość żyrowickiego 
sanktuarium. Wizeru
nek ten został ukoro
nowany koroną papie
ską 19 września 1730 r. 
przez unickiego arcy
biskupa kijowsko-ha- 
lickiego, Atanazego 
Szeptyckiego. W cen
tralnej części wyższego 
poziomu ikonostasu, 
nad carskimi wrotami 
umieszczona jest iko
na Chrystusa Pantok- 
ratora, ozdobiona sre
brną sukienką. Ponad
to w rzędzie tego po
ziomu, po obu stro
nach ikony Chrystusa 
Pantokratora, możemy 
oglądać cztery ikony 

przedstawiające apo
stołów.
Do południowej ściany 
soboru przybudowana 
jest barokowa cerkiew 
zimowa Św. Mikołaja, 
postawiona w miejscu 
gruszy związanej z 
pierwszym objawie
niem. Tam na okres 
zimowy przenoszony 
jest wizerunek Matki 
Boskiej Żyrowickiej. 
Do północnej ściany 
soboru przylega nato
miast korytarz łączący 
go z kompleksem za
budowań klasztornych, 
w których oprócz do
mu zakonnego mieści 
się Mińskie Semina
rium Duchowne — 
główna uczelnia pra
wosławna na Białorusi. 
Do zespołu klasztor
nego należy także kla- 
sycystyczna kaplica- 
-dzwonnica z fronto
nem zdobionym półko- 
lumnami o kapitelach 
w porządku doryckim, 
a także dwie cerkwie 
pomocnicze: Objawie
nia NMP i Podwyż
szenia Św. Krzyża. 
Zostały one postawio
ne w 1769 r.
Zespół w Żyrowicach 
był miejscem jedno
czącym przedstawicieli 
różnych nacji i ob
rządków w Polsce 
przedrozbiorowej. Tu 
bowiem pielgrzymo
wali Białorusini, Pola
cy i Litwini, unici i ka
tolicy obrządku łaciń
skiego.

Jarosław T. 
Leszczyński
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Kiedy
milkną spory?

W nocy z 30 na 31 stycznia 
b.r. spłonął filialny kościół 
Narodzenia Najświętszej 
Panny Marii w Łączy koło 
Gliwic. Pochodził z końca 
XV w. i należał do najstar
szych zabytków polskiej ar
chitektury drewnianej. O 
ile historia samego kościoła 
nie obfitowała w dramaty
czne epizody, to był on 
przedmiotem żywych spo
rów wśród uczonych.

Kościół w Łączy wzniesio
ny został przed 1490 r. w 
konstrukcji zrębowej, z nie 
ociosanych okrąglaków sos
nowych, na kamiennej 
podwalinie. Plan świątyni 
oparty był na zestawieniu 
prostokątnej nawy z kwad
ratowym prezbiterium, do 
którego od północy przyle
gała zakrystia. Podczas re
montu w XVII w. dosta
wiono od zachodu wieżę 
wzniesioną w konstrukcji 
słupowej, a od północy so
boty. Część sobót przy na
wie osłonięta została szalo
waniem i zamieniona na 
przedsionek, z którego 
prowadziły schody na chór 
muzyczny. Przedłużenie 
krytej gontem połaci strze
listego dachu, aby okrywała 
zakrystię i soboty, nadało 
północnej elewacji kościoła 
malowniczy wygląd potę
gowany jeszcze przez ota
czające go stare lipy, które 
zresztą razem z nim padły 
ofiarą płomieni.

Wyposażenie kościoła było 
skromne. Jego najcenniej
szy element stanowiły figu
ry Matki Boskiej i czterech 
świętych — pozostałość go
tyckiego ołtarza szafkowego 
z lat ok. 1425—1430. Na 
szczęście w chwili pożaru 
znajdowały się na wystawie 

w muzeum w Opolu, dzięki 
czemu ocalały. Spłonął na
tomiast skromny ołtarz 
główny z trzeciej ćwierci

XVII w., mający podobnie 
jak starszy ołtarz gotycki 
formę tryptyku z rucho
mymi skrzydłami boczny
mi. W części środkowej 
widniało wyobrażenie Mat
ki Boskiej z Dzieciątkiem 
na złotym tle, na awersach 

skrzydeł śś. Katarzyna Ale
ksandryjska i Małgorzata 
oraz śś. Barbara i Dorota, 
na ich rewersach zaś Ecce 
Homo i Matka Boska Bo
lesna. Nad częścią środko
wą znajdowało się uję
te dwiema kolumienkami 
przedstawienie św. Marci
na będącego do 1698 r. pa
tronem kościoła. Pozostałe 

wyposażenie stanowiły wy
twory prowincjonalnej sztu
ki barokowej, często o za
barwieniu ludowym, mają
ce czasem (jak w wypadku 
chrzcielnicy) cechy gotyc
kie.
Naukowe kontrowersje bu
dził wiek i położenie kościo
ła w Łączy. Należał on bo
wiem wraz z nieco później
szymi kościołami w Księ
żym Lesie (1499 r.), Pnio- 

1. Przekrój i plan kościoła

wie (1506 r.) czy Syryni 
(1510 r.) do najstarszych 
zachowanych kościołów 
Śląska, pogranicznej dziel
nicy państwa polskiego, od 
wczesnego średniowiecza 
podlegającej wpływom nie
mieckim. Nic dziwnego 
więc, że znalazł się w cen
trum polsko-niemieckich 
sporów dotyczących za
gadnień przynależności kul
turowej.
Według Tadeusza Dobro
wolskiego na Śląsku aż do 
początku XVI w. wznoszo
no „budowle typu pierwot
nego, złożone z dwóch pro
stokątów, częściej zaś kwad
ratów nawy i węższego prez
biterium, nakryte siodłowy
mi dachami” — dokładnie 
zatem takie, jak kościół w 
Łączy. Związek z nie zna
nymi nam kościołami Pol
ski piastowskiej zachowy
wać miały te budowle dzię
ki „łudowej zachowawczoś
ci” cechującej ich twórców 
— jak zakładał Dobrowol
ski — cieśli ludowych. Do
piero pierwsza ćwierć 
XVI w. przyniosła gotycy- 
zację architektury drew
nianej przejawiającą się we 
wprowadzaniu trój boczne
go zamknięcia prezbite
rium wzorowanego na koś
ciołach murowanych i na
śladowaniu w drewnie jego 
kamiennych form zdobni
czych, np. ostrołukowe 
zamykanie otworów okien
nych i drzwiowych. Do 
najcenniejszych zabytków 
tego typu należał m.in. spa
lony rok wcześniej od koś
cioła w Łączy kościół w 
Międzyrzeczu Górnym ko
ło Bielska Białej z 1522 r.
Koncepcje Dobrowolskie
go przeciwstawiały się pog
lądom uczonych niemiec
kich określających Śląsk ja
ko „pruskie prowincje wschod
nie”, a wzniesione na jego 
obszarze kościoły nazywa
jących „ niemieckimi dziećmi 
w słowiańskich mundur
kach”. Zabawnym przy
czynkiem do powagi tych
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2. 3. Tyle pozostało ze spalone
go kościoła

(zdjęcia: 2,3 — Marian Kornecki)

charakterystyk „narodo
wych” może być zaliczenie 
do słowiańskich rysów ar
chitektury śląskiej obok 
takich materialnych, u- 
chwytnych elementów jak 
konstrukcja zrębowa i so
boty — również atmosfery 
naiwnego nastroju.

Spory o przynależność kul
turową i narodową kościo
łów drewnianych — omó
wione w pracach Ryszarda 
Brykowskiego i Mariana 
Korneckiego — straciły 
dziś na znaczeniu. Badania 
inwentaryzacyjne i opra
cowania monograficzne 
pozwoliły lepiej zrozumieć 
złożoność materiału, z ja

kim mamy do czynienia w 
wypadku architektury drew
nianej. Rozpoznanie, głów
nie dzięki wysiłkom Czes
ława Krassowskiego i 
Adama Miłobędzkiego, śro
dowiska twórców późno
średniowiecznego budow
nictwa zarówno drewnia
nego, jak i murowanego, 
ujawniło bezprzedmiotowy 
spór o jego narodowy cha
rakter. Podsumowaniem 
tych wyników mogą być 
słowa drugiego ze wspo
mnianych autorów: „mimo 
etnicznego zróżnicowania 
nosicieli, kultura, która tę 
wspólnotę wiązała, była jed
norodna, ponadnarodowa i 
niejako ponadstanowa”. W 
wypadku kościoła w Łączy 
wszelkie spory stały się już 
nieaktualne...

Marcin Stopa
16
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X Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: opisem, zdjęciem i numerem 
katalogu komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicz
nych (00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel./fax 621-04-45). 
Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać 
pod wymienionym adresem.

1. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Męczennik za wiarę, 
XIX w. (?).
Olej na płótnie 190 x 90 cm. 
Kat. PA-479-412.

2

Kradzież w dniu 21 
marca 1994 r. z miesz
kania prywatnego 
w Warszawie

2. KOSSAK Wojciech. 
Obraz, Ułani na koniach i 
kobiety pracujące w polu, 1 
poł. XX w., brak dalszych 
danych.
Kat. PA-480-413.

3. AUTOR NIEZNANY. 
Obraz, Kobieta w chuście, 
brak dalszych danych.
Kat. PA-481-414.

Kradzież w dniu 30 
marca 1994 r. z koś
cioła Św. Anny w Bra
linie (woj. kaliskie)

4. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna, 
Matka Boska z Dzieciąt
kiem, ok. 1520 r.
Drewno polichromowane. 
Wys. 85 cm.
Kat. PC-139-110.

Kradzież z 8 na 9 li
stopada 1993 r. z koś
cioła w Niekłaniu 
Wielkim (gm. Stąpor
ków, woj. kieleckie)
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5

5. AUTOR NIEZNANY. 
Płaskorzeźba, Nawiedzenie 
św. Elżbiety, ok. 1520 r. 
Drewno polichromowane. 
Ok. 60,5 x 30,5 cm.
Kat. PC-140-111.

6. AUTOR NIEZNANY. 
Płaskorzeźba, Pokłon 
Trzech Króli, ok. 1520 r. 
Drewno polichromowane. 
Ok. 60,5 x 30,5 cm.
Kat. PC-141-112.

7. AUTOR NIEZNANY. 
Płaskorzeźba, Zwiastowa
nie, ok. 1520 r.
Drewno polichromowane. 
Ok. 60 x 30 cm.
Kat. PC-142-113.

8. AUTOR NIEZNANY. 
Płaskorzeźba, Adoracja 
Dzieciątka, ok. 1520 r. 
Drewno polichromowane. 
Ok. 60 x 30 cm.
Kat. PC-143-114.
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Kradzież w dniach 
13—16 marca 1994 r. 
z kościoła Narodze
nia NMP w Brzezin
kach (gm. Wołczyn, 
woj. opolskie)
9. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna, Św. 
Piotr, ok. 1410 r. Drew
no polichromowane. Wys. 
55 cm.
Kat. PC-144-115.

10. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna, Św. 
Paweł, ok. 1410 r.
Drewno polichromowane. 
Wys. 63 cm.
Kat. PC-145-116.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna, Św. 
Dorota, ok. 1380-1390 r. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 63 cm.
Kat. PC-146-117.

12. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna, Św. 
Katarzyna, ok. 1380-1390 r. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 63 cm.
Kat. PC-147-118.

13. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba półplastyczna, Św. 
Barbara, ok. 1380—1390 r. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 63 cm (?).
Kat. PC-148-119.

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

Te same
miejsca

Niewiele jest miast, w 
których nawet pospoli
tej czynszówce, frag- 

ki dokonywane maso
wo po 1945 r. nie zdo
łały unicestwić wszys- 

nego, głęboko osobiste
go przeżywania histo
rii, możliwego jedynie 
w zetknięciu z elemen
tami autentycznej sce
nerii minionych wyda
rzeń. Dzięki poświę
ceniu Sylwestra Brauna 

1. 2. Początek powstania: 
grupa „Chwatów” z osłony 
drukarni maszeruje przez 
skrzyżowanie ulic Chmiel
nej i Szpitalnej (1) i ten sam 
narożnik obecnie (2)

mentowi starego muru 
czy też balustradzie 
schodów skłonni je
steśmy nadawać rangę 
bezcennej pamiątki hi
storycznej . Warszawa 
wciąż pobudza wy
obraźnię i fascynuje 
niezwykłą, burzliwą 
przeszłością. Wojenne 
zniszczenia i rozbiór-

tkich enklaw zabudowy, 
widocznych na zdję
ciach dokumentujących 
przebieg powstańczych 
walk. Musiało upłynąć 
wiele lat, by zrozu
miano, że pamiątkowe 
tablice instalowane na 
miejscu niszczonych 
zabytków nie mogą 
zapewnić emocjonal-

20



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

3 3. 4. Powstańcze stanowisko strzeleckie na 
balkonie kamienicy przy ul. Chmielnej 126 
(róg ul. Żelaznej) (3) i zachowana balustrada 
balkonu — świadectwo kunsztu warszaw
skich kowali z końca XIX w. (4)

5. 6. Żołnierze z oddziału AK pozują do zdję
cia w drugiej połowie sierpnia 1944 r. na 
schodach (5) i te same schody z balustradą, 
na której jeszcze dziś odnaleźć można ślady 
pocisków i odłamków (6)

— „Krisa”, Jerzego 
Tomaszewskiego i wie
lu innych fotoreporte
rów, ocalone mury 
Chmielnej, Szpitalnej, 
Ordynackiej czy Smu
likowskiego będziemy 
zawsze obdarzali wew
nętrznym życiem, do
strzegając głęboki sens 
ich trwania.

Gdy na zawsze odejdą 
żołnierze Sierpniowe
go Zrywu sprzed 50 lat, 
wśród wysłużonych 
kamienic Woli, Śród
mieścia i Powiśla szu
kać będziemy okru
chów legendy pow
stańczej Warszawy...

Janusz Sujecki
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10

7. 8. Pogrzeb powstańca przy bra
mie ul. Smulikowskiego 10 (7) i to 
samo miejsce obecnie (8)

9. 10. 5 września 1944 r.: powstań
czy grób i płonąca kamienica przy 
ul. Ordynackiej 13, w głębi ogarnięte 
pożarami domy na Nowym Świecie 
(9) i po pięćdziesięciu latach (10)

(wykorzystano fotografie z albu
mów: Sylwestra Brauna — „Krisa”, 
Reportaże z Powstania Warszawskie
go, Warszawa 1983 r., Jerzego To
maszewskiego, Epizody Powstania 
Warszawskiego, Warszawa 1979 i op
racowania Zbigniewa Brym-Zduni- 
na, Żelazna Reduta, Londyn 1992)

(reprod. i zdjęcia: Janusz Sujecki)
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Przetrwały wojnę

Secesyjne 
ozdoby

Fasady zachowanych war
szawskich kamienic najczęściej 
są zdewastowane lub znie
kształcone przez powojenne 
przebudowy. Często jednak 
piękno secesyjnego ornamentu 
ukrywają skrzętnie przed 
okiem przechodnia bramy i 
klatki schodowe tych kamie
nic.
Przykładem wysokiej klasy te
go stylu są stojące obok siebie 
dwie kamienice z 1902 r.: przy 
ul. Koszykowej 24 i Mokotow
skiej 39. Zachowana dekoracja 
klatek schodowych i bram ins
pirowana była światem roślin. 
Fryz obiegający klatkę scho
dową kamienicy przy ul. Ko
szykowej 24 — to splątana wić 
roślinna o niespokojnym w 
wyrazie ukształtowaniu liści i 
pędów. Natomiast klatkę 
schodową kamienicy przy ul. 
Mokotowskiej 39 zdobi fryz ze 
stylizowanych kwiatów lilii, 
który charakteryzują linie 
płynne o dużej subtelności — 
w przeciwieństwie do mięsi- 
stości fryzu w sąsiedniej ka
mienicy. Ta różnica widoczna 
jest również w formowaniu 
główek kobiecych na kroksz- 
tynach i pilastrach w bramie; 
wyłaniają się one z drobnych 
kwiatów i liści. Przy ul. Moko
towskiej 39 głowa ujęta jest od 
dołu skrzydłami gołębimi i 
zwisającymi trzema frędzlami, 
co tworzy dość dziwną, lecz 
zarazem typową dla secesji 
kompozycję. W bramie tego 
domu natomiast główki kobie
ce są całkowicie oplecione 
kwiatami lilii. W linearyzmie 
fryzu i typie urody główek ko
biecych dekorujących klatkę 
schodową kamienicy przy ul. 
Mokotowskiej 39 widoczne są 
analogie z pewnymi chwytami 
formalnymi stosowanymi przez 
firmę rzeźbiarską Franciszka 
Rotha lub przynajmniej po
mysłami architekta, który wy

konał projekty detali dla tej 
pracowni. Motyw lilii, oczy
wiście również przetworzony, 
ale bardziej już zgeometryzo- 
wany powtarza się w kutej ba
lustradzie klatki schodowej 
kamienicy przy ul. Koszyko
wej 24. Balustrada z ul. Moko
towskiej 39 mogłaby stanowić 
przykład klasycznej secesji 
geometrycznej, jednak w po
wyginane, nieco esowate linie 
wplecione są małe pięciopłat- 
kowe korony kwiatowe.
Secesyjna ornamentyka elewa
cji budynku przy ul. Moko
towskiej 39, sztukaterie stro
pów, podłogi i piece zostały 
zniszczone podczas remontu w 
pierwszej połowie lat siedem
dziesiątych. Pozostały jedynie 
balkony pokryte roślinną de
koracją. Wąsate twarze „wo
jowników” wplecione w liście 
oraz słońca wpisane w obra
mienia okien fasady sąsiedniej 
kamienicy przy ul. Koszyko
wej 24 — także można przypi
sać stylowo secesji.
Nierzadko detal secesyjny 
wpleciony został w eklektyczną 
lub historyzującą dekorację 
elewacji, np. w Al. Jerozolim
skich 51. Pod gzymsem wień
czącym tę kamienicę znajdują 
się głowy utrzymane w kon
wencji typowej dla secesji. Do 
tego stylu należą również nie
toperze zdobiące górną część 
środkowej osi fasady. Motywy 
te zdecydowanie odcinają się 
delikatnością od masywnej ru- 
styki. Zresztą ornament całego 
budynku nawiązuje do roz
wiązań formalnych z różnych 
epok: neorenesansowe są ara
beski w bramie, na manieryz- 
mie lub klasycyzmie wzoro
wano sztukaterie na sufitach. 
We wnętrzach zaznaczyła się 
także secesja, która jednak 
przede wszystkim zdominowa
ła wystrój klatki schodowej. 
Pomijana w literaturze kamie-

1. 2. Klatka schodowa kamienicy przy ul. Mokotowskiej 39: fragment 
fryzu z kroksztynem (1) i fragment balustrady (2)
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3. 4. 5. Klatka schodowa ka
mienicy przy ul. Koszykowej 24: 
gtowa zdobiąca kroksztyn (3), 
fragment fryzu (4) oraz balustra
dy (5)

6. Drewniane nadproże drzwi do 
mieszkania w kamienicy przy ul. 
Marszałkowskiej 58

7. Balustrada klatki schodowej 
w kamienicy w Al. Jerozolim
skich 51
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nica przy ul. Górnośląskiej 22 
zwraca uwagę secesyjną orna
mentyką fasady: wplecione w 
liście kasztanowca koła prze
kreślone kilkoma listwami i 
przedstawienia pawi pozwalają 
ją przypisać temu stylowi. 
Liście i owoce kasztanowca 
oraz detal zaczerpnięty z geo
metrycznej secesji wiedeńskiej 
— koło przekreślone pionowo 
lub poziomo nierównej dłu
gości listwami, to dość często 
spotykane motywy secesyjne 
w architekturze warszawskiej. 
Występują m.in. w kamieni
cach przy al. Szucha 3 i ul. 
Marszałkowskiej 4.
Ślady secesji w kamienicach 
stolicy — to także kraty bram, 
balustrady balkonów i klatek 
schodowych, drzwi do miesz
kań czy wręcz całe rozbudo
wane konstrukcje skrzydeł bo

cznych i portali, jak np. w ka
mienicy przy ul. Marszałkow
skiej 58. Podczas gdy sztukate
rie i portale obfitują w motywy 
roślinne, to balustrady naj
częściej reprezentują nurt 
geometryczny (np. Marszał
kowska 58, Żurawia 24, 24a, 
Koszykowa 35).
Stanisław Herbst w monogra
fii poświęconej ul. Marszał
kowskiej wymienił szesnaście 
secesyjnych kamienic przy tej 
jednej wielkomiejskiej arterii. 
Już tych kilkanaście zachowa
nych przykładów detalu sece
syjnego świadczy o tym, że se
cesja była do 1939 r. istotnym 
składnikiem architektury sto
licy i wcale nie ginęła w tłumie 
budowli prezentujących różne 
odmiany historyzmu, eklek
tyzmu i modernizmu.

Anna Szkurłat 

Na piwnicznym suficie

W jednym z domów przy 
ul. Marszałkowskiej w 
Warszawie, przy zejściu do 
piwnicy znajduje się wyma
lowana na suficie głowa 
Chrystusa. Z prawej stro
ny wizerunku widoczny 
jest napis: „Rysował B. Pę- 
kosławski 11 Września 
1944 r. ”. Historia tego o- 
brazu i jego twórcy stanowi 
jedną z tych filmowych

Pękosławski”. Ojca odna
lazł dopiero w Warszawie. 
W magistracie podano mu 
adres — ul. Grójecka 104. 
„(...) Nie mówił. Udawał 
niemowę. Był kilkakrotnie 
szantażowany, bo nie miał 
dobrego akcentu. Zaciągał z 
rosyjska. Wtedy wszystko co 
brzmiało obco kładziono na 
karb żydostwa. »Pomyśl 
Samku, jakie dziwne są ko-

(fot. Jan Jagielski)

historii, które może wyre
żyserować tylko życie.
Kilka lat temu wydana zos
tała przez wydawnictwo 
„Res Publica” książka Sa
muela Willenberga Bunt w 
Treblince. Autor książki 
często przyjeżdża do Pol
ski, zawsze z grupą mło
dzieży izraelskiej, której 
opowiada historię swego 
życia w czasie wojny. Sa
muel Willenberg uciekł z 
Treblinki, gdzie zamordo
wano jego siostry, i prze
dostał się do Siedlec. 
„Łudziłem się — pisze — że 
w Siedlcach zetknę się z oj
cem, który do tego miasta 
wywędrowałz Opatowa (...) 
Pamiętałem raz na zawsze 
jego fałszywe, aryjskie na
zwisko — Karol Baltazar 

leje życia ludzkiego. (...) Ja, 
który lubowałem się w malo
waniu typów żydowskich, 
maluję teraz Jezusy i Matki 
Boskie«. ”
Samuel Willenberg w cza
sie Powstania Warszaw
skiego walczył w Śródmieś
ciu, najpierw w oddziale 
AK, później w AL. Jego oj
ciec mieszkał wówczas przy 
ul. Marszałkowskiej. Po 
jednym z bombardowań, 
gdy się spotkali, powie
dział: „Nie ma rady, trzeba 
będzie zejść do piwnic. Ale 
wiesz, ja zacznę mówić. 1 
tak wszystko się kończy, to 
po co mam się męczyć i uda
wać niemowę. Powiem, że po 
eksplozji doznałem szoku i 
powróciła mi mowa”. Naza
jutrz, gdy odwiedził ojca, 
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Ulubiony 
Janów

sąsiedzi poinformowali go, 
że ojciec odzyskał mowę. 
„Zastałem go otoczonego 
grupą mieszkańców domu 
przy schodach prowadzą
cych do piwnicy. Sprawnymi 
ruchami rysował węgłem na 
suficie głowę Jezusa na tle 
krzyża. Na ramionach 
krzyża napisał: »Jezu, ufam 
Tobie«. Mieszkańcy wierzy
li, że święta głowa Jezusa 
będzie ich chronić przed nie
bezpieczeństwem (...) 
Wdzięczni sąsiedzi zapra
szali go, aby wraz z nimi 
spożywał ich skromne posił
ki”. Po powstaniu był na 
Okęciu, przeżył wojnę.
Na żydowskim cmentarzu w 
Łodzi, przy głównej alei, na 
piaskowcowej płycie wyry
ty jest napis w języku pol
skim: „B.P. prof. PEREC 
WILLENBERG, nestor ma
larstwa żydowskiego ur. 16 
VII1874 — zm. 17111947. 
Kochanemu mężowi i ojcu 
żona, syn, synowa".

Perec Willenberg urodził się 
w Makowie Mazowieckim. 
Studiował w Warszawie u 
Wojciecha Gersona i na 
Akademii Malarskiej w Pe
tersburgu. Pierwszą wystawę 
miał w 1913 r. W 1919 r. 
wystawiał wraz z Jackiem 
Malczewskim i Leonem Wy
czółkowskim, w Częstocho
wie założył Szkołę Sztuk 
Pięknych. Starał się stwo
rzyć własny styl w sztuce 
żydowskiej — był autorem 
malowideł w synagogach w 
Piotrkowie, Częstochowie i 
przed samą wojną w Opato
wie. Dziś jego malowidła 
w synagogach przypomina 
kilka niedoskonałych czar
no-białych ilustracji. Zna
my też jego pocztówki i 
głowę Chrystusa na piw
nicznym suficie w war
szawskiej kamienicy. Wie
my, że wiele jego obrazów 
powinno znajdować się w 
domach lub kościołach i że 
są one podpisane: B. Pękos- 
ławski. Może Czytelnicy 
„Spotkań z Zabytkami” je 
wyśledzą...

Jan Jagielski

Pałac w Janowie fascynuje 
obu autorów niniejszego ar
tykułu od dawna. Ilekroć 
jedziemy szosą siedlecką i 
mijamy Mińsk Mazowiec
ki, cieszymy się, że za chwi
lę ujrzymy pałac janowski 
w perspektywie wysadzanej 
drzewami drogi dojazdo
wej. Starszy z piszących te 
słowa zetknął się z siedzibą 
Ceglińskich bardzo dawno, 
bo latem 1952 r., kiedy w 
ramach prac studenckiego 
koła naukowego wraz z kole
gami inwentaryzował wstęp
nie zabytki powiatu mińs
ko-mazowieckiego. Pałac 
w Janowie był pierwszym 
obiektem, na jaki wówczas 
natrafiliśmy w czasie na
szych pieszych wędrówek 
po okolicach Mińska. Bar
dzo nam się spodobał i w 
żaden sposób nie mogliśmy 
zrozumieć, że z racji zbyt 
młodego wieku nie jest 
uznany za zabytek i w 
związku z tym nie jest god
ny zinwentaryzowania. Wy
dało się to nam już wtedy 
absurdalne, uważaliśmy 
bowiem, że historia archi
tektury nie kończy się na 
roku 1850. Nic to jednak 
nie pomogło i opisu pałacu 
w Janowie po prostu nam 
nie przyjęto. Zresztą prze
konanie o bezwartościo- 
wości architektury powsta
łej w drugiej połowie 
XIX w. i później przetrwa
ło w niektórych instytu
cjach bardzo długo, czego 
najlepszym dowodem może 
być fakt, że pałac w Jano
wie nie znalazł się w Kata
logu zabytków sztuki pow. 
mińsko-mazowieckiego wy
danym przez Instytut Sztu
ki PAN w 1968 r. Ale dość 
tych narzekań. Mimo że pa
łac janowski jednemu z nas 
do końca życia będzie się 
kojarzył z młodzieńczym 
protestem przeciwko non
sensowi, spróbujmy teraz 

spojrzeć sine ira et studio na 
architekturę tego zabytku.
Najpierw kilka słów histo
rii. Znamy ją dzięki zacho
wanej szczęśliwie księdze 
hipotecznej majątku Janów 
(dawniej Janowo), znajdu
jącej się w archiwum w 
Otwocku (oddział Archi
wum Państwowego m. st. 
Warszawy). Tak więc „Do
bra Ziemskie Janowo, do 
których należy część wsi 
Osiny Litera B w Powiecie 
Siennickim, Obwodzie Sta
nisławowskim, Wojewódz
twie Mazowieckim położo
ne” należały na początku
XIX w. do rodziny Lesiew- 
skich. 25 czerwca 1816 r. 
Ignacy Lesiewski kupił je 
za sumę 90 tys. złp od Ag
nieszki Lesiewskiej, wdowy 
po Janie Lesiewskim. Na 
mocy testamentu Ignacego 
ogłoszonego 17/29 wrześ
nia 1842 r. dobra w połowie 
dostały się wdowie po nim, 
Anieli ze Swidzińskich, w 
połowie zaś Fabianowi i 
Kacprowi Lesiewskim. Ci 
ostatni aktem datowanym 
11/24 czerwca 1843 r. od
stąpili swoją współwłasność 
Anieli Lesiewskiej, która 
tym samym stała się wyłącz
ną właścicielką majątku. 
Odtąd aż do początku
XX w. właściciele Janowa 
będą się zmieniać jak w. ka
lejdoskopie. Aniela ze Swi
dzińskich Lesiewska sprze
dała dobra 24 sierpnia/5 
września 1843 r. baronowi 
Gustawowi de Prechamps 
za sumę 150 tys. złp odpo
wiadającą 22 500 rubli sre
brem. Baron już w roku na
stępnym tj. 13/25 kwietnia 
1844 r. odstąpił Janów za 
sumę 220 tys. złp Anto
niemu Gisilerowi, który po 
niecałych trzech miesiącach 
(5/17 czerwca 1844 r.) 
sprzedał dobra Annie z 
Pełczyńskich Edmundowej 
Szamowskiej za 150 tys. 

złp. Jeszcze w tym samym 
roku 1844 (1/13 grudnia) 
kupił je na publicznej li
cytacji Nikodem Zrzelski 
za 34 500 rubli srebrem. 
Zrzelski wytrzymał w Ja
nowie do 1853 r. Aktem da
towanym 20 czerwca/2 lip- 
ca tego roku nabyła od 
niego dobra za sumę 320 tys. 
złp (48 tys. rubli srebrem) 
Aleksandra z Markowskich 
Wysocka, pozostająca wów
czas w stanie wdowień- 
skim. Poślubiwszy bliżej 
nam nie znanego Jana Bulla 
sprzedała Janów 10/22 
sierpnia 1859 r. Augustowi 
Trzetrzewińskiemu za su
mę 54 tys. rubli srebrem 
(cena dóbr stale wzrasta
ła!). Po śmierci tego ostat
niego w dniu 7/19 kwiet
nia 1870 r. majątek przy- 
padł wdowie, Walerii ze 
Stokowskich Trzetrzewiń- 
skiej. Od 1908 r. należał do 
Marii z Buczyńskich File- 
wiczowej, a od niej nabył 
Janów w dzień sylwestrowy 
1910 r. Lucjan Cegliński za 
160 tys. rubli. Dobra, choć 
znacznie uszczuplone, po
zostawały w jego posiada
niu w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Jak wy
nika ze Spisu ziemian Rze
czypospolitej Polskiej w roku 
1930 Tadeusza Epszteina i 
Sławomira Górzyńskiego, 
obszar ich w tym roku wy
nosił tylko 90 ha. Czyżby 
dziedzic obawiał się refor
my rolnej, wiszącej jak 
zmora nad ziemiaństwem 
polskim w okresie między
wojennym i sam zawczasu 
do niej się przygotowywał 
— nie wiadomo.
Autorzy niniejszego artyku
łu sądzą, że pałac w Jano
wie powstał pomiędzy ro
kiem 1911 a 1914. Inicjato
rem jego budowy był 
oczywiście Lucjan Cegliń
ski ożeniony z hrabianką 
Cecylią Potocką (był to 
głośny swego czasu meza
lians!). Herby obojga mał
żonków „Topór” i „Pila
wa” widnieją do dziś w 
trójkątnym szczycie wień
czącym ryzalit środkowy 
elewacji frontowej. Pałac 
jest budowlą wzniesioną na 
planie prostokąta, piętro
wą, podpiwniczoną, osz-
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1. 2. Elewacja frontowa pałacu 
w tonacji jasnej (1979 r.) (1) i 
elewacja ogrodowa w tonacji 
brunatnej (1992 r.) (2)

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

karpowaną na narożach. 
Od frontu przed ryzalitem 
znajduje się czterokolum- 
nowy portyk toskański pod

trzymujący taras pierwsze
go piętra, od ogrodu przed 
ryzalitem (półowalnym w 
części środkowej), architekt 
umieścił przeszklony ogród 
zimowy. Nie znamy w 
obecnym stanie badań na
zwiska projektodawcy tej 
siedziby, pewne tylko, że 
był zwolennikiem wyraź
nego zabarwienia narodo

wego architektury współ
czesnej, nawiązującym do 
rodzimego renesansu, ma- 
nieryzmu, baroku i klasy
cyzmu. Siedzibę Cegliń- 
skich skomponował w du
chu narodowym, choć w 
sposób eklektyczny. Styli
zowana renesansowa attyka 
występuje tu na tle usko
kowego barokowego da

chu. Klasycystyczny portyk, 
szkarpy na narożach, manie- 
rystyczne obramienia okien 
parteru w postaci masywne
go boniowania dopełniają 
niezwykle urozmaiconą sza
tę zewnętrzną tej budowli. 
Pałac janowski jest znako
mitym przykładem narodo
wej w formie rezydencji 
wiejskiej, o którą chodziło 
zarówno inwestorom, jak i 
architektom w okresie po
przedzającym wybuch pier
wszej wojny światowej. 
Janów szczęśliwie prze
trwał pierwszą i drugą woj
nę. Pałac użytkowany jest 
obecnie przez Państwowe 
Technikum Ogrodnicze 
oraz Zasadniczą Szkołę 
Ogrodniczą. Wnętrza uleg
ły przekształceniom, a ele
wacje niedawno zostały 
pomalowane na kolor bru
natny z zaznaczeniem nie
których detali jaśniejszym 
kolorem. Nie był to najlep
szy pomysł, bo pałac wyda- 
je się ponury, jak widać na 
fotografii opublikowanej 
przez „Spotkania z Zabyt
kami” w 1993 r. (nr 8). Ta
jemnica „rozkolorowania” 
budynku kryje się w cenni
ku usług malarskich. Staw
ka za zróżnicowanie kolory
styczne jest oczywiście zna
cznie większa niż za elewa
cje „monochromatyczne”. 
Nie dziwmy się temu, bo 
„artyści” też chcą żyć! Cała 
nadzieja w tym, że nietrwa
łe farby szybko spełzną. 
Autorzy artykułu wolą w 
każdym razie pałac janow
ski w tonacji znacznie jaś
niejszej.
Otoczenie dawnej siedziby 
ziemiańskiej uległo dewa
stacji. Do dziś przetrwały 
tylko resztki parku krajo
brazowego. Mimo wszystko 
warto Janów odwiedzić. 
Czytelniku, jeśli będziesz 
jechał w stronę Siedlec i 
miniesz Mińsk Mazowiec
ki, przypomnij sobie o in
teresującym pałacu skom
ponowanym na początku 
bieżącego stulecia w kon
wencji narodowej.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Opowieści z warsztatu złotniczego (4)

O oprawianiu 
diamentów

W dawnych czasach sztuka nie 
była oddzielona od rzemiosła i 
rękodzieła artystycznego. O 
sławie twórcy i wartości arty
stycznej obiektu stanowiło po 
prostu piękno przedstawionej 
pracy. Nie było istotne admi
nistracyjne przypisanie do dy
scypliny uważanej za artysty
czną lub rzemieślniczą. Orga
nizacje cechowe skupiały bez 
wyjątku wszystkich — mala
rzy i cieśli, rzeźbiarzy i złotni
ków. Wykonywane prace w 
znacznej większości miały cha
rakter wyrobów indywidual
nych — zarówno obrazy, jak i 
meble, rzeźby, jak i biżuteria. 
Szczególnie w okresie rene
sansu wielu wybitnych arty
stów zajmowało się z powo
dzeniem wieloma różnymi 
dziedzinami sztuki i rękodzie
ła.
Dzisiaj bardzo się to zmieniło. 
Ale to, co pozostało, to chęć 
bycia lepszymi od innych w 
drodze rywalizacji zawodowej. 
Każdego roku organizowanych 
jest wiele konkursów, na któ
rych artyści próbują przed
stawiać prace lepsze od prac ko
legów. Niewielu z nich jednak 
osiągnęło taki stopień mistrzo
stwa, że zdaje sobie sprawę, iż 
tak naprawdę człowiek ściga 
się sam ze sobą. Na pewno 
zdawał sobie z tego sprawę 
Benvenuto Cellini, który uwa
żany jest za najwybitniejszego 
złotnika wszechczasów nie tyl
ko z powodu rangi artysty
cznej jego dzieła złotniczego, 
ale również z powodu autor
stwa dwóch książek: autobio
grafii, przepięknie przetłuma
czonej na język polski przez 
Leopolda Staffa, oraz Trakta
tu o sztuce złotniczej i rzeźbie 
czyli podręcznika warsztato
wego, gęsto przetykanego 
anegdotycznymi opowieściami 
z burzliwego, pełnego przygód 
życia artysty. Z obu książek 
emanuje radość życia, duma, 

pewność siebie oraz głębokie 
umiłowanie „boskiej sztuki 
złotniczej ”.
Złotnicy często wykonują 
przedmioty zdobne kamie
niami półszlachetnymi i szla
chetnymi. Zawsze istniało wie
le najróżniejszych sposobów 
umocowywania kamieni, czyli 
ich oprawiania. Dobranie od
powiedniej oprawy jest szcze
gólnie ważne przy pracy z ka
mieniami przezroczystymi, ta
kimi jak diament, szafir, szma
ragd, rubin, ametyst, kamień 
księżycowy i wiele, wiele in
nych. Istotą bowiem właściwej 
oprawy danego kamienia jest 
takie jego umiejscowienie, aby 
jak najpiękniej ukazywał swe 
walory wizualne — przejrzy
stość, barwę i blask. Jak to się 
mówi — „aby jak najpiękniej 
grał światłem”. Stąd sztuka 
oprawy kamieni tak się rozwi
nęła, że stała się z czasem spec
jalną dziedziną złotnictwa 
zwaną jubilerstwem. Ten sam 
bowiem kamień, w zależności 
od oprawy, może różnie wyg
lądać i tym samym cały obiekt 
zyskuje lub traci na wartości.

Początkowo starano się samą 
konstrukcją i kształtem opra
wy zapewnić jak najlepsze 
dojście światła i jego grę w 
oprawianym kamieniu; potem 
zaczęto stosować bardziej wy
rafinowane sposoby. Jednym z 
nich było podkładanie na spód 
kamienia tzw. tinty, czyli swe
go rodzaju kolorowej masy, 
jakby folii czy emalii. Tak po
traktowany kamień oprawia
no, a jego „ogień” i gra światła 
wielce się wzmagała dzięki ko
lorowemu podkładowi. Ale nie 
ustawano w poszukiwaniach 
jeszcze lepszych sposobów. W 
niektórych wypadkach na 
spód oprawy kładziono jeszcze 
tzw. reflektor. Był to odpo
wiednio wyszlifowany kawałek 
kryształu górskiego, który od

bijając i rozszczepiając światło 
tym bardziej wzmagał blask 
oprawionego kamienia.
Pewnego razu Benvenuto Cel
lini otrzymał od papieża Pawła 
III zamówienie na wykonanie 
pierścienia z diamentem. 
Diament ten musiał być rze
czywiście niezwykłym kamie
niem; papież otrzymał go w 
darze od cesarza Karola V, 
gdy ten ostatni zatrzymał się w 
Rzymie w końcu listopada 
1535 r. wracając z podboju 
Tunisu. Sam kamień, zaku
piony w Wenecji za kwotę 
12 000 skudów dotarł do pa
pieża już oprawiony przez sta
rego, wytrawnego mistrza z 
Wenecji Miliano Targhetta; 
teraz miano mu wykonać nową 
oprawę. Benvenuto raźno za
brał się do pracy i po dwóch 
dniach pierścień był gotów, 
lecz sam diament nie był je
szcze weń oprawiony. Udał się 
więc do papieża, ten przyjął go 
w asyście kilku mediolańczy- 
ków patronujących pewnemu 
jubilerowi imieniem Gaio. Ów 
Gaio, zabierając głos, podał w 
wątpliwość umiejętności Ben- 
venuta w dziele położenia tin
ty na tak cennym kamieniu 
mówiąc: „zostaw folię Miliana, 
bo przed nią, Benvenuto, mu
sisz zdjąć czapkę. Sporządzenie 
folii jest najpiękniejszą i naj
trudniejszą rzeczą w sztuce ju
bilerskiej. Miliano jest najwięk
szym jubilerem na świecie, a to 
jest najniebezpieczniejszy dia
ment”. Cellini zawrzał gnie
wem. Był człowiekiem du
mnym, porywczym i bardzo 
wysoko oceniał swe umiejęt
ności, a arogancki ton, którym 
przemawiał Gaio, rozdrażnił go 
bardzo. Odpowiedział więc: 
„ zachowam zdjętą folię Milia
na i spróbuję, czy nie zrobię lep
szej; jeśli mi się nie uda, to pod
łożymy tę starą”. Stanęło na 
tym, że zdecydowano się po
wołać niejako „jury konkur
sowe” w osobach mistrza flo
rentyńskiego Rafaela del Moro 
i drugiego artysty, Guasparra 
Romanesco, którzy mieli oce
nić, czy uda się Benvenutowi 
oprawić diament tak, aby wyg
lądał on lepiej niż z tintą mi
strza Miliana.
Cellini udał się do pracowni 
gdzie, jak mówi, „wyostrzył 
narzędzie swego rozumu” i 
rozpoczął eksperymentowanie 

z różnego rodzaju fintami, czyli 
owymi barwnymi masami 
podkładanymi pod kamień. 
Zachował się dokładny opis 
tych eksperymentów i całego 
wydarzenia, możemy więc w 
tym miejscu oddać głos sa
memu artyście: „ Weź bardzo 
czystą lampę z bawełnianym 
knotem tak białym, jak to tylko 
możliwe, napełnioną czystą 
oliwą nicejską. Postaw lampę na 
ziemi, pomiędzy dwiema cegła
mi. Na nich połóż wklęsły krą
żek miedziany z dokładnie wy
polerowaną powierzchnią wy
pukłą, a wklęsłą powierzchnią 
wystawiony na działanie pło
mienia lampy. Zważ, aby nie
wielkie tylko ilości kopcia osiada
ły na tym krążku miedzia
nym... Weź wtedy mastykę — 
rodzaj gumy sprzedawanej 
przez każdego aptekarza... i 
wybierz z niej najokrąglejsze i 
najczystsze granulki... Połóż 
na warsztacie miseczkę żarzą
cych się węgli drzewnych i za- 
grzej w nich mały, kończysty 
szpikulec stalowy, na który 
nadziej ziarenko mastyki... i 
utrzymuj rzecz całą nad og
niem, aż się zacznie nagrzewać. 
Gdy to się stanie, poślinionymi 
palcami wygniataj rozgrzaną 
granulkę mastyki; rezultatem 
tego wygniatania będzie ścieka
jąca kropla, przejrzysta i czy
sta. .. odetnij ją i połóż w czy
stym miejscu. Proceder ten po
wtarzaj, aż uzyskasz tyle ma- 
stykowych łez, ile ci potrzeba. 
Weź się wtedy do przyrządza
nia oleju lnianego... gdy go uzy
skasz, przelej go do czystego, 
szklanego naczynia. Miej też w 
pogotowiu nieco olejku migda
łowego; niektórzy używają 
dwuletniej oliwy z oliwek. Bę
dziesz też potrzebował łyżki, 
mniej więcej cztery razy więk
szej od łyżki normalnych roz
miarów, a miej w pogotowiu twe 
naczynie z żarzącym się węglem 
drzewnym. Połóż łzy mastyko- 
we na łyżce, i mieszając bardzo 
czystą łyżeczką ze srebra czy 
miedzi rozpocznij stapiać je nad 
ogniem. Gdy mastyka jest już 
dobrze stopiona, dodaj nieco ole
ju lnianego, w proporcji jedna 
część oleju na sześć części ma
styki, i tak wymieszaj to 
wszystko razem. Wtedy dodaj 
oliwę z oliwek lub olejek migda
łowy. Gdy się to wszystko dob
rze razem wymiesza, dodaj je-
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szcze trochę oczyszczonej ter
pentyny, a na końcu sadzę z 
lampy, którąś na początku 
przygotował, dodając tyle właś
nie, ile potrzeba, a nie więcej, 
niż wymaga twoja tinta. Różne 
rodzaje diamentów wymagają 
to ciemniejszej, to jaśniejszej 
tinty; niektóre potrzebują tinty 

miękkiej lub twardej, i jest rze
czą konieczną, gdy masz do 
czynienia z diamentem o wiel
kiej wartości, wypróbować te 
wszystkie rodzaje tint, zgodnie 
z właściwościami kamienia i 
twym osądem dobrego jubilera. 
Niektórzy dodają bardzo mało 
kopcia, gdy kładą tintę pod żół-

1. Solniczka wykonana ze złota z 
kamieniami i emalią przez Ben- 
venuta Celliniego; jest to jedyne 
dzieło złotnicze bezspornego au
torstwa tego wybitnego artysty 
przechowywane w zbiorach Kunst- 
historisches Muzeum w Wiedniu

2. Schemat oprawiania diamen
tów na folii z reflektorem (rysu
nek zamieszczony w angielskim 
tłumaczeniu Traktatu o sztuce 
złotniczej i rzeźbie Celliniego): A 
— reflektor, B — oprawa diamen
tu wyłożona tintą

(fot. Jacek Marczuk)

ty diament; zamiast kopcia do
dają indygo, błękitny barwnik 
znany każdemu malarzowi. 
Niektórzy pozwalają nawet, by 
indygo w ogóle zajęło miejsce 
kopcia z lampy, a tak czynią, 
gdy kładą tintę pod diament 
wyglądający jak czysty topaz. 
Takie tintowanie daje znakomi

ty efekt, gdyż zmieszanie się 
dwóch kolorów, błękitnego i żół
tego daje zieleń, skutkiem czego 
żółty diament z błękitną tintą 
sprawia wrażenie kamienia na
prawdę wspaniałej wody. A jeśli 
rzecz jest dobrze wykonana, 
sprawia wrażenie jednobarwnej 
— ani żółtej, ani błękitnej — 
lecz czyni wrażenie zaprawdę 
najwspanialsze dla oka. A tak 
jest przy pracy z wszystkimi 
kamieniami, że musi być ona 
wykonywana zgodnie z talen
tem i umiejętnościami mistrza 
oraz z jakością i charakterem 
kamienia. Biegłość, z jaką trak
tujesz opracowywane kamienie, 
zależy od twej eksperiencji w 
sztuce, stosownie do każdego 
poszczególnego przypadku.
Powróćmy teraz do tego wiel
kiego diamentu... nad którym 
pracowałem dla papieża Pawła, 
a który miałem tylko podtinto- 
wać, ponieważ oprawa była już 
zrobiona uprzednio. Jak już 
powiedziałem, poprosiłem Ra
faela, Guasparra i Gaio, aby 
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dali mi czas jakichś dwóch dni; 
w tym czasie wykonałem szereg 
eksperymentów z różnymi tin- 
tami, i wielką pracą uzyskałem 
kompozycję dającą o wiele 
wspanialszy efekt niż oryginal
na tinta wykonana przez mi
strza Miliana Targhetta. A 
kiedy jasnym się stało, że prze
wyższyłem mistrza tak znako
mitego, nie pozostało mi nic in
nego jak zasiąść znów do pracy 
z większym nawet zapałem, aby 
okazało się, czy nie mogę prze
wyższyć samego siebie. Jak to 
już mówiłem powyżej, ten właś
nie diament był w bardzo specy
ficzny sposób najtrudniejszy do 
oprawy ze względu na swą deli
katność, a dobrym jubilerem jest 
ten, kto uzyska efekty kładąc 
tylko tintę, bez uciekania się do 
pomocy reflektora...” (cytaty z 
Traktatu... w tłumaczeniu au
tora).
Gdy Cellini był gotów, popro
sił o przybycie „jury konkur
sowe” i w ich obecności poło
żył swą tintę pod diament. 
Obecni zgodnie orzekli, że tin
ta Benvenuta przewyższa tintę 
mistrza Miliana. Gdy padło to 
stwierdzenie, Benvenuto,„skło
niwszy się, nie bez pewnej du
my, łecz jednak tak, by była 
ona nie zauważoną”, odpo
wiedział im w te słowa: „ dro
dzy mistrzowie, skoroście ra
czyli zachęcić mnie łaskawie tak 
znakomitą konkluzją, z tym 
większą ochotą poddam się wa
szemu osądowi, a ponieważ ze- 
chcieliście stwierdzić, że prze
wyższyłem tintę Miliana, teraz 
osądźcie, czy nie jestem w stanie 
przewyższyć siebie samego; daj
cie mi tylko na to kwadrans cza
su ”.
Postępując w opisany już spo
sób nałożył Cellini czarną, ma- 
stykową tintę na kamień i wrę
czył go mistrzowi Rafaelowi 
del Moro. Ten „wydał okrzyk 
zdziwienia, jakby zobaczył 
cud. Dwaj pozostali... podobnie 
wyrazili swe osłupienie... i wy
nosili mnie pod niebiosa... Po
tem wszyscy trzej powiedzieli: 
»dwanaście tysięcy skudów wy
nosiła wartość tego diamentu, a 
teraz wart jest on dwadzieścia 
tysięcy«. Uścisnęliśmy sobie ręce 
i rozstaliśmy się w największej 
przyjaźni”.

Jacek A. Rochacki

Niegdysiejszy świat 
kuchni (i)

Kiedy codziennie zale
wani jesteśmy reklamami 
zachęcającymi do sma
kowania hamburgerów, 
hot-dogów, whopperów i 
wszelkiego rodzaju plac
ków imitujących pizze, 
słowem w czasach, kiedy 
nieodwołalnie i w zastra
szającym tempie nasze 
podniebienia pacyfikuje 
kultura McDonald’sa — 
nadeszła pora, aby stawić 
czoła tej manii (nie po
wiem pladze) i spojrzeć z 
sympatią oraz żywszym 
zainteresowaniem na da
wne książki kucharskie. 
Są one podobnie jak cały 
ów „niegdysiejszy świat” 
oazą dobrego wyrafino
wanego smaku, tradycji, 
źródłem natchnienia ku
linarnego, skarbnicą wie
dzy o tym, jak prowadzić 
dom i jak podejmować 
gości. Oczywiście cza
sami odnajdziemy tam 
urocze „ramoty”, ale za
chęcam do lektury dzieł 
Monatowej, Ćwiercza- 
kiewiczowej, Disslowej, 
Tarnawskiego (uwaga — 
czytajmy jedynie wyda
nia dawne lub reprinty, 
nie zaś owe okaleczone 
wydania uaktualnione, 
pozbawione smaczków!). 
Dzisiejsze książki ku
charskie zawierają w 
większości wypadków 
suche receptury i są je
dynie kolejnymi zesta
wieniami takich czy in
nych pomysłów, brak im 
cennego dla gospodyń 
kolorytu i informacji. 
Myślę, że niektóre panie 
po prostu boją się daw
nych książek kuchar
skich, bo ujawniają one 
ich niewiedzę i brak 
wyobraźni kulinarnej, 
odsłaniają niedostatki, 
podczas gdy gruntowna

lektura może okazać się 
niezwykle przydatna i 
inspirująca. Dzięki tym 
nieco już wiekowym 
książkom możemy do
wiedzieć się, jak przygo
towywać przyjęcia, pra
widłowo nakrywać do 
stołu (gdzie kładziemy 
sztućce, a gdzie stawia
my szkła) i jak korzy
stać z tej licznej zastawy 
nie podpatrując wstydli
wie sąsiada, jak „spra
wiać” najtrudniejsze na
wet mięsa, układać ser
wety i zabezpieczać przed 
pleśnieniem konfitury, 
jak sensownie wykorzy
stywać odpadki i kontro
lować jakość produktów. 
Nie bój my się więc tej 
lektury, bo po takiej 
gruntownej lekcji niemal 
każdy stanie się znacznie 
lepszym kucharzem, a 
przede wszystkim zna
cznie większym amato
rem dobrego jedzenia i 
zwolennikiem polskiej 
tradycyjnej gościnności. 

Urok dawnych książek 
kucharskich, jak powie
działam, tkwi w ich za
nurzeniu się w prze
szłość, w klimat dawnego 
zasobnego domu, gdzie 
jego pani z licznie zebra
ną służbą mogła wyda
wać przyjęcia na iście 
królewskim poziomie, 
nie tracąc z oczu co
dzienności i... portfela. 
Wszyscy znamy te przys
łowiowe przepisy na „ta
nie baby”, w których za
lecano: „weź trzy kopy 
jaj i posadź dziewkę, niech 
kręci cały dzień” czy 
„ weź wołu, wytnij polęd- 
wicę, resztę rozdaj służ
bie”, ale to jedynie część 
prawdy o dawnych prze
pisach.
Zacznijmy jednak od 
mieszkania. Otóż kiedy 
„najmujemy” takowe, to 
wybór kuchni jest spra
wą pierwszej wagi. Ko
nieczne jest „aby była 
dość obszerna i jasna. 
Tylko w kuchni jasnej
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Rys. 31. Rozbiór wołu.
r) Brzeżna krzyżowa. II) Szponder poprzeczny.
2) Krzyżowa górna i środ 12) Łata.

kowa od ogona. >3) Szponder, czyli mostek.
3) Pierwsza krzyżowa ’4) Plecówka.
4) Biodrowa, 15) Kark.
5) Rostbef. 16) 17) Podgardle.
6) Kotlet czyli entre-cóte. r8) Gryft.
7) Góra. ’9) Kolana.
8) Krzyżowa dolna. 20) Nogi.
9) Skrzydło. 21) Głowa.

ro) Łojówka.

Rys. 34. Podział wieprza.
6) Szynka.
7) Głowa.
8) Ogon.
9) Nóżki

t) Kark.
2) Łopatka.
3) Boczek i żeberka.
4) 5) Schab.

Rys 32. Podział cielęcia.

r) Myszek, czyli ćwiartka.
2) Forszlak z nerką.
3) Górka.
.0 Karczek.

5) Łopatka.
6) Mostek.
7) Głowa.

Nóżki, ozorek, mózg.

Rys 46. Stół kuchenny z wysuwanym przyrządem 
do zmywania. (System niemiecki).

można utrzymać należytą 
czystość i porządek i być 
pewnym, że żadna nie
czystość lub co gorsza mu
cha, nie dostanie się do je
dzenia. ” Niebagatelny 
jest także kontakt z przy
rodą: „Jadać powinno się 
o ile możliwości pod 
wpływem świeżego powie
trza, które działa pobu
dzająco na apetyt. W zi

mie należy przewietrzyć 
pokój jadalny przed je
dzeniem — w porze ciep
lejszej jadać przy otwar
tych oknach lub jeśli mo
żna, wprost na świeżym 
powietrzu. Widok nieba i 
natury oddziaływa weso
ło, dodaje apetytu i poma
ga w trawieniu. ” Jeśli 
ktoś miałby jeszcze wąt
pliwości co do powagi 

sprawy, to zawołam za 
Marią Monatową: „lek
ceważenie kuchni jest lek
ceważeniem rozwoju fizy
cznego, a zarazem i umys
łowego ludzkości”!
A jak bardzo ważne jest 
prawidłowe odżywianie 
tejże ludzkości, możemy 
dowiedzieć się z wielu 
porad praktycznych na 
temat poszczególnych
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(_>zarkowy 1914produktów. Taki na przy
kład cukier: „Z jarzyna
mi nigdy go nie łączyć, bo 
te wówczas kisną w jeli
tach, dlatego nawet obia
dy należy podawać tak, 
aby pomiędzy jarzyną a 
słodkiemi potrawami była 
znaczna przerwa. ” Na 
temat jaj w niezwykle 
ciekawej książce o kuch
ni jarskiej dra Tarnaw
skiego, specjalisty z Ko
sowa, czytamy, że jaja „ u 
dzieci zastąpią mleko, 
zwłaszcza w razie nie
strawności (...), ale dla 
młodzieży to pokarm 
mniej stosowny, gdyż bu
rzy krew i rozbudza na
miętności. ” Równie nie
bezpieczny, zdaniem dra 
Tarnawskiego, jest rosół, 
który „ działa podniecają
co jak alkohol, kawa i 
herbata, stąd jego nało
gowe pożądanie. ” 
Nostalgią napawają na
szych krajowych ekolo
gów przepisy pani 
Cwierczakiewiczowej do
tyczące ryb i kawioru. 
Był ci ich u nas dostatek: 
„Na wiosnę, w porze obfi
tego pławiania w naszej 
Wiśle jesiotrów, po daję 
przepis przyrządzania ka
wioru, w wyrabianiu któ
rego doszłam do wybornych 
rezultatów (...) W począ
tku maja, jak tylko pokażą 
się jesiotry, rano przed 
wschodem słońca brać ikrę 
całą w ogromnych kawa
łach i moczyć ją w roztwo
rze soli pięć funtów na gar
niec źródlanej wody. ” I 
romantycznie, i prakty
cznie zarazem wszystko 
jest wyłuszczone, skąd 
jednak dziś jesiotry w 
Wiśle, a na dodatek w 
źródlanej wodzie ikra 
moczona?!
Magdalena Gumkowska

W artykule wykorzystano następujące 
książki: M. Ochorowicz-Monatowa, Uni
wersalna książka kucharska, Warszawa 
1930,, A. Tarnawski, Kuchnia jarska, 1929, 
L. Ćwierczakiewieżowa, Jedyne prakty
czne przepisy; ilustracje z książek: Zasady 
prowadzenia domu, Warszawa 1928 i M. 
Gałecka, H. Kulzowa, Kuchnia polska, 
wyd. M. Arcta, Warszawa.

Wieś Czarko wy należy do 
zapomnianych miejsc pa
mięci narodowej. Położona 
na prawym brzegu Nidy, 
przez wiele stuleci była 
własnością Moskorzowskich 
(arianie), Morsztynów, Ra
dziwiłłów i w końcu, przez 
cały niemal wiek XIX do 
1945 r. — Pusłowskich. 
Urodą Czarków zachwycali 
się król Stanisław August 
Poniatowski, Tadeusz Koś
ciuszko ciągnący tędy ze 
swą armią pod Połaniec, Ju
lian Ursyn Niemcewicz 
oraz gen. Karol Kniazie- 
wicz, który krótko władał 
miejscowymi włościami. 
Na przełomie XIX i XX w. 
do stojącego tu pałacu, jed
nego z cudów architektury, 
zjeżdżali znani artyści, pi
sarze i intelektualiści: Jacek 
Malczewski, Olga Boznań- 
ska, Józef Mehoffer, tu na
tchnienia szukał i znajdo
wał Karol Hubert Rostwo
rowski. Tu też, we wrześ
niu 1914 r. na pobliskich 
polach pomiędzy Wisłą a 
Nidą rozegrany został bój 
strzelców Józefa Piłsud
skiego z regularnymi od
działami moskiewskimi, 
znany w historiografii woj
skowej jako chrzest bojowy 
1. Pułku Piechoty Legio
nów Polskich, a w konsek
wencji i I Brygady Legio
nów.
Bitwa korczyńska rozpoczę
ła się 16 września 1914 r. od 
strzelaniny prowadzonej 
przez szerokość Wisły po
między żandarmerią aus
triacką a konnymi j>atrola- 
mi rosyjskimi. Siedzący 
rozwój wydarzeń dowódca 
plutonu jazdy legionowej 
Gustaw Orlicz-Dreszer, 
późniejszy generał dywizji, 
żołnierz z fantazją i praw
dziwie ułańskim animu
szem, zabrał ze sobą czte
rech ułanów i posunąwszy 
się nieco w dół rzeki na
przeciwko Nowego Kor
czyna, dał rozkaz do zrzu

cenia mundurów, a następ
nie pierwszy, już w „ada- 
mowym” stroju rzucił się 
wpław przez Wisłę. „Nagi 
patrol” po przedostaniu się 
na przeciwległy brzeg roz
pędził zaskoczonych Rosjan 
i podszedłszy w stronę No
wego Korczyna zastał tam 
biwakujący, niczego nie 
spodziewający się oddział 
kawalerii rosyjskiej. „Or- 
licz kazał dać ognia, którym 
wywołał popłoch tak strasz
ny, że dopiero po chwili 
opamiętania się, naprzeciw
ko pięciu naszym wyruszyło 
około 30 spieszonych kawa- 
lerzystów z konną osłoną 
skrzydeł posuwającej się linii 
tyralierskiej. Orlicz, lekko 
ranny w nogę, po wyczerpa
niu wszystkich naboi cofnął 
się w nadbrzeżne łozy, kilku 
zaś Rosjan, a pomiędzy nimi 
dowodzący oficer, zostali 
strzałami wybici z szeregu" 
(Z bojów Brygady Piłsud
skiego, Kraków 1915).
W nocy z 16 na 17 września 
komendant Piłsudski, zna
jąc już meldunek od Orli- 
cza, nakazał batalionom 
dowodzonym przez Ed
warda Śmigłego-Rydza i 
Mieczysława Norwid-Neu- 
gebauera opanować Nowy 
Korczyn; miasteczko zajęto 
bez strzału. Rankiem na 
lewy brzeg Wisły w okolice 
Opatowca przeprawiały się 
posiłki legionowe w postaci 
części batalionu dowodzo
nego przez Tadeusza Wyr- 
wę-Furgalskiego i kawalerii 
pod dowództwem Władys
ława Beliny-Prażmowskie- 
go.
Przez cały dzień 18 wrześ
nia kawaleria Beliny pro
wadziła rozpoznania patro
lami wysuwającymi się na
wet do Wiślicy i Chrobrza. 
Bazą wypadową ułanów był 
pałac w Czarko wach. 
19 września odezwała się 
artyleria rosyjska, strzelają
ca ze stanowisk w Ostrow
cach i Zagórzanach. Tam to 

właśnie przeprowadzono 
nocny atak na pozycje ro
syjskie w nocy z 19 na 20 si
łami kompanii dowodzo
nych przez Michała Kara- 
szewicza-Tokarzewskiego i 
Albina Satyr-Fleszara. Na
cisk artylerii i piechoty ro
syjskiej był jednak zbyt sil
ny, legioniści zmuszeni zos
tali do wycofania się w re
jon Winiar, Ksan, Opatow
ca i Czarków.
Prowadzone przez cały 
dzień 22 września akcje pa
trolowe jazdy Beliny do
prowadziły do ustaleń, że 
Rosjanie przygotowują się 
do rozstrzygającego ataku i 
koncentrują swe siły w re
jonie wsi Szczytniki na le
wym brzegu Nidy. Ko
mendant postanowił wzmoc
nić oddziały strzeleckie i 
zaatakować raz jeszcze, 
właśnie na Szczytniki, w 
nocy z 22 na 23. „ O mętnym 
świcie oddział piechoty na
szej i spieszonej kawalerii 
wtargnął ze wszystkich stron 
do Szczytnik i wyciął niemal 
w pień cały oddział moskiew
ski. Z 50 kozaków i 4 drago
nów zaledwie 8 zdołało się 
ocalić, uciekając oklep na 
koniach" (Z bojów...).
Teraz rozwścieczony nie
przyjaciel zaatakował z całą 
mocą i włączył do walki 
najcięższą artylerię i świeże 
oddziały stacjonujące do
tychczas w Busku. Zagrały 
na nowo ze zdwojoną siłą 
karabiny maszynowe i ru
szyła tyraliera. Zmuszeni 
do wycofania się ułani Be
liny oraz strzelcy zajęli sta
nowiska obronne w Czar- 
kowach, Ksanach i Koci- 
nie. Atak jazdy i piechoty 
rosyjskiej prowadzony był 
kilka godzin. Szczególne 
męstwo wykazali żołnierze

1. Piechota legionowa maszeru
je wąwozem gdzieś nad Nidą — 
autentyczne zdjęcie T. Langera z 
1914 r.
2. 3. Pomnik poległych legioni
stów w Czarkowach: w trakcie 
(2) i po odbudowie (3)

(zdjęcia: 2, 3
— Stanislaw M. Przybyszewski)
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z plutonu Czesława Młota- 
-Fijałkowskiego, którzy 
pomimo poważnych strat 
trwali na froncie pod Czar
ko wami nie cofając się ani 
na krok.
Tymczasem pozostałe od
działy zaczęły już wycofy
wać się. Pluton Młota-Fi- 
jałkowskiego trwał na sta
nowiskach oczekując na po
siłki. Niestety, wobec na
rastającego z każdą godzi
ną, a wkrótce i minutą nie
bezpieczeństwa wzbierają
cych wód Wisły „Komendant 
(...) decyduje ściągnięcie 
wszystkich oddziałów na 
prawy brzeg Wisły (...) 
Udoje się wszystkich prze
prawić. Ostatnie dwie łodzie 
— to polegli w dniu wczoraj
szym strzelcy Młota i Ko
mendant Główny z nami” 
(T. Kasprzycki, Kartki z 
dziennika oficera I Brygady, 
Warszawa 1934).
Straty sił polskich w wal
kach prowadzonych pod 
Nowym Korczynem i 
Czarkowami były duże: po
legło 16 legionistów, było 
20 rannych. Pogrzeb poleg
łych odbył się na cmenta
rzu parafialnym w Grębo
szowie, na prawym brzegu 
Wisły.
Największą jednak stratą, 
niepowetowaną dla kultury 
polskiej, było spalenie 
przez Rosjan — z zemsty za 
klęskę w Szczytnikach — 
pałacu w Czarkowach. „By
ła to dobra budowla z epoki 
A ugusta III, dzieło wybitne
go architekta, który umiał 
tak zewnętrznej stronie, jak 
i wewnętrznemu rozkładowi 
nadać kształty piękne i szla
chetne. Szczyty środkowej 
części i ryzalitów bocznych 
zdobiły niezłe rzeźby ka
mienne. Od strony ogrodu 
jak i dojazdu stały posągi na 
postumentach, a piękna aleja 
lipowa prowadziła od goś
cińca ku frontowi pałacu, 
którego efektowny rysunek 
wywierał, w miarę zbliżania 
się, coraz silniejsze wraże
nie” — tak opisywał pałac 
historyk sztuki Tadeusz 
Szydłowski (Ruiny Polski, 
Kraków 1919).

W 1928 r. z inicjatywy spo
łeczeństwa i władz powiatu 
piriczowskiego postanowiono 
— na gruntach oddanych 
na ten cel przez rolnika Ja
na Kozerę — wybudować 
pomnik ku czci poległych 
legionistów. Projektantem i 
wykonawcą pomnika był 
krakowski artysta — Kon
stanty Laszczka. Odsłonię
ty w obecności prezydenta 
Rzeczpospolitej Ignacego 
Mościckiego pomnik zbu
rzony został w styczniu 
1945 r. przez regularny od
dział Armii Czerwonej. W 
posiadaniu jednego z 
mieszkańców pobliskiej wsi 
Żukowice zachował się 
oryginalny dokument aktu 
erekcyjnego pomnika, któ
ry odnalazł go w gruzowi
sku w 1945 r.
Aż do 1989 r. nie było 
właściwego klimatu, aby 
realizować odbudowę pom
nika w Czarkowach. Do
piero 20 sierpnia 1989 r. 
zawiązał się Społeczny 
Komitet zainicjowany przez 
kilku mieszkańców Kazi
mierzy Wielkiej i miesz
kańca Żukowic Stanisława 
Pietrzyka, którzy po trzy
letniej pracy, kosztem bli
sko 300 milionów zł przy
wrócili pomnik krajobra
zowi Ponidzia. Stoi on na 
cmentarzu wojennym, gdzie 
na powierzchni kilkudzie
sięciu metrów kwadrato
wych spotkały się trzy po
kolenia Polaków walczą
cych z bronią w ręku o nie
podległość: legioniści z 
1914 r., żołnierze WP z 
1939 r. i partyzant AK po
legły w potyczce w Opa
towcu w lipcu 1944 r. (Jó
zef Lenczewski ps. Rybka z 
oddziału „Skok”). Trzeba 
też dodać, że spoczywający 
na cmentarzu w Czarko
wach żołnierze Września 
to piechurzy z 11. pułku 
piechoty z Tarnowskich 
Gór, polegli w potyczce, 
jaką stoczyli z niemiecki
mi oddziałami pancernymi 
w pobliskich Ksanach i 
Kocinie.

Stanisław 
M. Przybyszewski

Pałac
w Kopicach

W drugiej połowie XIX w. 
na Śląsku zaczęły powsta
wać rezydencje o dość spe
cyficznym charakterze. 
Fundatorami ich byli lu
dzie związani z rozwijają
cym się przemysłem — 
właściciele kopalń, hut i in
nych dużych zakładów 
przemysłowych. Wielu z 
nich nie wywodziło się z 
wyższych warstw społecz
nych i mimo dużych za
sług dla rozwoju gospodar
ki, mimo uzyskania tytułów 
szlacheckich, w oczach ary
stokracji i ziemiaństwa 
uchodzili oni ciągle za ludzi 
gorszych. Aby choć trochę 
zbliżyć się do kręgów ary- 
stokratyczno-ziemiańskich, 
starali się wystawiać okaza
łe rezydencje, co miało być 
pewnym rodzajem nobili
tacji.
W drugiej połowie XIX w. 
wykształciły się różne typy 
takich rezydencji (pałace, 
wille, domki myśliwskie, 
itp.) zależnie od pozycji i 
możliwości ich właścicieli. 
W założeniach tych do
strzega się występowanie 
specjalnych programów 
funkcjonalnych i treścio
wych. Wyrażały się one w 
wyglądzie zewnętrznym 
budowli, w układzie i wy
posażeniu wnętrz, w deko
racjach itp. Na elewacjach 
zewnętrznych często u- 
mieszczano herby oraz prze
różne rzeźby mające świad
czyć o znakomitym pocho
dzeniu właścicieli takich 
siedzib.
Ciekawym przykładem re
zydencji z wyraźnie zazna
czonym programem treś
ciowym jest neogotycki pa

łac w Kopicach koło Grod
kowa w województwie opol
skim, zbudowany w latach 
1863—1897 dla Joanny i 
Hansa Ulryka Schaffgot- 
schów. Historia małżeństwa 
Joanny i Hansa Ulryka 
przypomina trochę bajkę o 
„kopciuszku i księciu” — w 
tym wypadku to „kopciu
szek” był bogaty, a „książę” 
biedny. Hans Ulryk von 
Schaffgotsch (1831-1915) 
należał do bocznej linii po
tężnego dolnośląskiego ro
du arystokratycznego, nie 
posiadał jednak większego 
majątku. Natomiast Joanna 
pochodziła „z ludu”. Los 
sprawił, że została dzie
dziczką fortuny śląskiego 
przemysłowca Karola Go
duli. Karol Godula 
(1781 —1848) — to słynny 
na Górnym Śląsku „król 
cynku i węgla”. Krążyło o 
nim wiele, często niepraw
dziwych legend; również 
Gustaw Morcinek opisał 
jego postać w książce Po
kład Joanny. Godula doro
bił się ogromnego, jak na 
owe czasy majątku (2 mi
liony talarów). Nie chciał 
dopuścić do jego roztrwo
nienia i dlatego zapisał go 
uniwersalnej spadkobier
czyni — 6-letniej wówczas 
Joasi Gryczik, półsierocie, 
która po śmierci swojego 
ojca zamieszkała w pałacu 
Goduli w Szombierkach i 
stała się jego ulubienicą. 
Godula wyznaczył dla Joasi 
opiekunów, którzy mieli 
czuwać nad jej wychowa
niem i sprawować nadzór 
nad majątkiem do czasu 
osiągnięcia przez dzie
wczynkę pełnoletności. Pó-
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1. Malownicze neogotyckie rui
ny

źniej Joanna Gryczik 
(1842—1910) otrzymała ty
tuł szlachecki oraz herb i 
przyjęła nazwisko: von 
Schomberg-Godulla. W 
1858 r. poślubiła hrabiego 
Hansa Ulryka von Schaff- 
gotsch. Dla Hansa Ulryka 
małżeństwo z Joanną Gry
czik było mezaliansem, ale 
była to jedyna szansa na 
wzbogacenie i podniesienie 
rangi tej linii rodu. Z bie
giem czasu Joanna i Hans 
Ulryk znacznie powiększyli 
odziedziczony majątek, któ
ry stał się zaczątkiem kon
cernu przemysłowego, jed
nego z największych na 
Górnym Śląsku.
Po ślubie w 1859 r. hrabio- 

stwo nabyli od hrabiego 
Teodora von Francken- 
-Sierstorpff majątek Kopi
ce. Znajdował się tutaj póź- 
nobarokowy pałac zbudo
wany w latach 1783—1784. 
Niemalże od razu przystą
piono do jego przebudowy 
pod kierunkiem wrocław
skiego architekta Carla Bo- 
gislawa Liidecke (1826 
—1894). W pierwszym 
etapie prac (do 1868 r.) do 
istniejącej już budowli do
budowano od południa wy
soką, strzelistą wieżę oraz 
kaplicę; od północy dosta
wiono okazałą salę myśliw
ską i pomieszczenia gospo
darcze. W następnych la
tach dalej przebudowywa
no część północną, wzno
sząc tam m.in. wieżę wod
ną. Autorem tej części był 
architekt Carl Heidenreich 

(wcześniej już współpracu
jący z Liidecke), który od 
tego momentu (1873 r.) 
sam kierował przebudową 
pałacu. Ostatecznie całą re
zydencję ukończono w la
tach 1896—1897. W części 
południowej wzniesiono 
wtedy nową, neogotycką 
kaplicę.
W wyniku tej kilkuetapo- 
wej przebudowy powsta
ła rozległa, bardzo malow
nicza budowla. Jej bryłę 
urozmaicały wieże, wie
życzki, ryzality, wykusze 
oraz drobniejsze elementy 
charakterystyczne dla go
tyku: maswerki, krenelaże, 
pinakle itp. W kilku miejs
cach na fasadzie i elewacji 
ogrodowej umieszczono 
duże herby Joanny i Han
sa Ulryka. Ale chyba naj
ciekawszymi i najważniej

szymi elementami zdobią
cymi ściany zewnętrzne re
zydencji były naturalnej 
wielkości rzeźby postaci 
ludzkich. Wykonał je (wed
ług projektu Liidecke) 
wrocławski rzeźbiarz Karl 
Kern. Były to figury Joan
ny i Hansa Ulryka wyobra
żonych jako dama z harfą i 
myśliwy. Myśliwy trzy
mał tablicę z planem rezy
dencji; na planie zaznaczo
no inicjały architektów: CL 
i CH. Następne rzeźby 
przedstawiały św. Jadwigę i 
św. Elżbietę (bądź św. 
Joannę) oraz dwóch sław
nych przodków Hansa Ul
ryka: rycerza Sibotto 
Schoffa (zm. 1242 r.) i ge
nerała Hansa Ulryka 
Schaffgotscha (bohatera 
wojny trzydziestoletniej, 
zm. 1635 r.). Niestety,
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2. Frontowa fasada pałacu z ok
rągłą wieżą
3.4. Pozostałości: kaplicy (3) i 
stajni (4)

(zdjęcia: Elżbieta Śledzińska)

obecnie rzeźby są zniszczo
ne i rozpoznanie ich jest 
utrudnione.
Cała rezydencja Schaffgot- 
schów przypominała „śred
niowieczną” budowlę, na 
którą pałac ucharakteryzo- 
wano celowo. W ten sposób 
odwoływano się do śred
niowiecza i do czasu świet
ności rodu Schaffgotschów. 
Wygląd pałacu oraz rzeźby 
miały przekonać wszyst

kich o potędze tej rodziny, 
znakomitym pochodzeniu 
fundatorów (co niezupełnie 
było zgodne z prawdą) oraz 
ich współczesnych zasłu
gach.

Obecnie pałac jest w ruinie. 
Spalił się (prawdopodobnie 
podpalono go) w 1957 r. i 
to, co z niego zostało, jest 
stale rozkradane i dewa
stowane. Pozostały frag
menty niektórych ścian, za
chowały się wieże i częś
ciowo kaplica. W opłaka
nym stanie jest również 
piękny niegdyś park krajo
brazowy. Musiało to być 

naprawdę imponujące zało
żenie, skoro dziś jeszcze 
resztki, jakie z niego zosta
ły, robią duże wrażenie. 
Niestety, wydaje się, że nie 
ma ratunku dla tego obiek
tu. Odbywa się tu celowa 
dewastacja — młodzież 
urządza w ruinach libacje, a 
następnie rozbija mury i 
tłucze zachowane jeszcze 
ozdoby. Zagadnięty o to 
mieszkaniec wsi tylko wzru
szył ramionami: „Ee, to po
niemieckie. .. Za kilka lat 
nic z pięknego pałacu nie 
pozostanie.

Elżbieta Śledzińska

NX cpomuki

Chrystusy, Marie i Ne- 
pomuki, czyli figury św. 
Jana Nepomucena — to 
najczęściej spotykane 
rzeźby w naszym krajo
brazie. Od początku 
XVIII w., szczególnie w 
wiekach XVIII i XIX 
rozpowszechnił się zwy
czaj stawiania tzw. 
świątków na rozstajach 
dróg, przy źródłach, 
brodach, mostach itd. 
Były to ludowe trawe- 
stacje figur gotyckich, 
częściej barokowych, 
które twórcy oglądali w 
kościołach. Od początku 
XX w. nabierały one 
cech indywidualnych, z 
wieloma uproszczenia
mi i deformacjami, np. 
geometryzacją. U pod
łoża całej tej twórczości 
rzeźbiarskiej stał głębo
ko zakorzeniony na wsi 
kult świętych wizerun
ków i wiara, że właśnie 
święci otaczali opieką 
wszystkie dziedziny ży
cia.
Popularność św. Jana 
Nepomucena związana 
była z jego męczeńską 
śmiercią poniesioną za 
zachowanie tajemnicy 
spowiedzi — działało to 
na wyobraźnię twórców 
co najmniej przez 400 
lat. Z figurami Nepo- 
muków — często wyko
nanych przez niezna
nych artystów prawdzi
wych dzieł sztuki — 
wiąże się wiele legend 
i obyczajów. Poniżej 
przedstawiamy przykła
dy rozpowszechnienia 
rzeźb tego świętego sta
nowiących jeden ze 
składników krajobrazu 
kulturowego naszego 
kraju.
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Narodziny tradycji

Widok najczęściej brodatego świę- 
tego-kapiana trzymającego w ręku 
krzyż i gałązkę palmową, z pię
ciogwiazdkową aureolą wokół 
głowy — na stałe przyjął się w pol
skim krajobrazie. Tak właśnie na 
ogół przedstawiali artyści św. Jana 
Nepomucena — patrona mostów, 
orędownika chroniącego od po
wodzi, patrona dobrej sławy i 
szczerej spowiedzi, czy też — jak 
w tradycji ludowej — opiekuna 
życia rodzinnego chroniącego je 
przed obmową i plotkami.
Jan przyszedł na świat w Pomuku 
koło Pragi około połowy XIV w. 
Po uzyskaniu w 1380 r. święceń 
kapłańskich studiował w Pradze i 
Padwie zdobywając tytuł doktora 
prawa. Systematycznie awansując 
w kościelnej hierarchii doszedł w 
1389 r. do godności wikariusza

generalnego w archidiecezji pra
skiej. Panujący wówczas w Cze
chach Wacław IV Luksembur- 
czyk, człowiek zuchwały i pozba
wiony skrupułów, grabiąc kościel
ne dobra świadomie dążył do 
konfrontacji z ówczesnym metro
politą, arcybiskupem Janem Jen- 
zensteinem. Obiecując pojednanie 
zaprosił na negocjacje, a następnie 
podstępnie uwięził trzech du
chownych z bliskiego otoczenia 
biskupa. Po torturach dwóch z 
nich uwolniono, trzeciego zaś 
zrzucono 20 marca 1393 r. z mostu 
Karola do Wełtawy. Był to właśnie 
Jan Nepomucen. Jego ciało umie
szczono w katedrze Sw. Wita. Kil
kadziesiąt lat później pojawiła się 
inna wersja zdarzeń: Jan został 
rzekomo ukarany za dochowa
nie tajemnicy spowiedzi, był bo-

1. W kapliczce przy ul. Krakow
skiej w Kazimierzu Dolnym
2. W kapliczce przy ul. Czarno
wiejskiej w Krakowie
3. Przy drodze w pobliżu San
domierza
4. W ołtarzu bocznym kościoła 
Św. Andrzeja w Barczewie

wiem spowiednikiem królowej Zo
fii, małżonki wścibskiego i za
zdrosnego Wacława. Na podsta
wie tej wersji powstały przedsta
wienia świętego z palcem przy 
ustach na znak milczenia.
Od 1419 r. kult świętego męczen
nika zaczął się rozprzestrzeniać. 
Trwający od 1710 r. proces beaty
fikacyjny, zakończony został na
daniem Janowi Nepomucenowi ty
tułu błogosławionego (1721 r.), 

później zaś świętego (1729 r.). 
Pierwsze rzeźbione wizerunki Ja
na Nepomucena znacznie wy
przedziły te wydarzenia. Za naj
starszą uważa się figurę świętego 
wykonaną z brązu i ustawioną na 
moście Karola w Pradze w 1683 r. 
Kult świętego szybko dotarł do 
państw sąsiednich: Polski, Węgier 
i Niemiec, a z czasem także do 
Francji i na Litwę. Za pośrednic
twem jezuitów i franciszkanów 
rozprzestrzeni! się na innych kon
tynentach, docierając nawet na Fi
lipiny. Okres kontrreformacji 
sprzyja! popularyzacji wizerun
ków Jana Nepomucena. Jako 
wierny syn Kościoła katolickiego, 
który zginą! z rozkazu Wacława 
IV Luksemburczyka, króla-here- 
tyka, sprzymierzeńca Husytów, 
Jan Nepomucen stał się symbolem 
wytrwałości i wierności religii, a 
jego męczeńska śmierć wyrazem 
obłudy i okrucieństwa ruchu re- 
formacyjnego.
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Za jedną z najstarszych w Polsce 
uznawana jest kamienna figura św. 
Jana przy moście nad Nysą w By
strzycy Kłodzkiej, dzieło Fran
ciszka Karola Veita z 1704 r. Śląsk 
z racji swego położenia geograficz
nego był obszarem, z którego kult 
św. Jana Nepomucena rozpow
szechnił się na całą Polskę. Nieste
ty, większość rzeźb nie ma ustalo
nego autorstwa ani datowania. 
Utwory sztuki oficjalnej stały się z 
czasem inspiracją dla twórców lu
dowych, którzy wnieśli niemały 
wkład w propagowanie kultu, 
szczególnie w XIX w. O ciekawej 
tradycji związanej z kultem świę
tego w Szalowej koło Gorlic pisał 
Franciszek Kotula (Po Pogórzu 
Rzeszowskim błądząc, Kraków 
1974): „ W uroczystości św. Jana 
Nepomucena (16 maja) po mszy 
odprawianej przy tym ołtarzu, po 
pocałowaniu relikwii świętego, przy 
śpiewie »Witaj, Janie z Bolesła
wa", co nie jest przewidziane w ża
dnym rytuale liturgicznym, relik
wiarz św. Jana zanurza się nieco w 
wodzie, którą ludzie rozbierają do 
celów leczniczych i przeciw nadcho
dzącym burzom (...) Do niedawna 
w wigilię św. Jana wieczorem scho
dziła się cała ludność z Szalowej z 
orkiestrą parafialną, wyjmowano 
figurę św. Jana, stojącą w kapliczce 
nad stawem, wkładano ją do łodzi w

5. Przy skrzyżowaniu ulic w Je
ziornie pod Warszawą

(zdjęcia: 2 — Andrzej Laskowski,
3, 4 — Janusz Hochleitner, 5 —

Jan Chojnowski)

postawie stojącej, w łodzi sadowiła 
się też orkiestra. Na brzegach stawu 
palono liczne ogniska. Łódź z figurą 
i orkiestrą płynęła po stawie, orkies
tra grała pieśni, a ludzie stojący na 
brzegach, na przemian z orkiestrą, 
śpiewali pieśni o św. Janie: » Witaj, 
Janie z Bolesława" i »Szczęśliwe 
Czechy". Na końcu figurę z powro
tem umieszczono w kapliczce (...)”. 
Obecnie, choć kult świętego zdaje 
się wygasać, istnieje wiele dowo
dów na to, że pamięć o czeskim 
świętym w polskim Kościele jest 
wciąż żywa. Jednym z nich jest 
fakt, że np. na Dolnym Śląsku ist
nieje kilkanaście kościołów pod 
wezwaniem św. Jana Nepomuce
na, zaś kilkaset figur w całym kra
ju znajduje się pod czasami aż na
zbyt pieczołowitą opieką miesz
kańców.

Andrzej Laskowski

Na Podhalu

Plastyczne wyobrażenia św. 
Jana Nepomucena spotkać 
można w różnych miejscach i 
miejscowościach Podhala. W 
Nowym Targu widzimy go na 
bramie w murze z 1765 r. oka
lającym kościół Św. Katarzy
ny. W samym kościele drew
niana rzeźba świętego znajduje 
się na chrzcielnicy. Interesują
cy eksponat przechowuje Mu
zeum Podhalańskie PTTK w 
tym mieście. Jest to ul w 
kształcie rzeźby św. Jana Ne
pomucena. Małą figurkę tego 
świętego spotykamy w Zako
panem, w niszy kaplicy przy 
starym kościele, przed cmen
tarzem na Pęksowym Brzysku. 
Trudno odpowiedzieć na py
tanie, ile zachowało się obra
zów świętych malowanych na 
szkle. Tego rodzaju wyobra
żenia spotykamy m.in. w do

mu Kasprowicza na Haren- 
dzie, w chacie „Tea” w Zako
panem i również w nowotar
skim muzeum. Zazwyczaj 
wszystkie te obrazy łączy boga
ta ornamentyka z barwnych 
kwiatów. Ten rodzaj drzewo
rytniczych ornamentów kwia
towych wywodzi się z terenów 
słowackich. Święty Jan zawsze 
jest przedstawiany jako kapłan 
doby baroku. Ma więc odpo
wiednią pelerynę-rokietę (ro
dzaj komży), często przyozdo
bioną gronostajami. Kształt 
brody odpowiada modzie z 
XVII w. Głowę świętego czę
sto wieńczy biret, zaś w ręku 
trzyma on albo krzyż, albo 
palmę męczeństwa. Ubrany 
jest w czarną sutannę, białą 
komżę, nieraz ma zawieszoną 
na szyi stułę — oznakę spo
wiednika. Był on wszak patro-
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1. Kapliczka z polichromowaną 
figurą Nepomuka w Poroninie
2. Kapliczka przy drodze do Mu
szyny
3. Fragment obrazu malowanego 
na lustrze — z lewej strony św. 
Jan Nepomucen

(zdjęcia: 1 — Agnieszka Stani
szewska, 2 — Jan Chojnowski)

nem nie tylko dobrej spowie
dzi, ale także spowiedników. 
Wielu historyków sztuki za
znacza, że podhalańskie wize
runki Nepomuka wyrażają 
niepowtarzalne ekspresje twa
rzy i ruchu. Być może, że

krajobraz górski i specyficzny 
charakter życia zmuszał arty
stów do pogłębiania wyrazu 
twarzy wykonywanych świąt
ków.
Dzisiaj trudno jest odnaleźć 
nazwiska twórców, którzy w 
dawnych czasach ciosali w 
drewnie pierwszych Nepomu- 
ków na Podhalu. Jednym z 
nich był Maciej Stopka z 
Wróblówki, który wykonał fi
gurę stojącą przy drodze do 
Pięniążkowic. Wszystkie rzeź
by sakralne cieszyły się tu 
najwyższym uznaniem dzięki 
schematom tradycyjnego myś
lenia: rzeczom „świętym” nale
ży przyznać automatycznie, 
niejako ze względu na sam te
mat, najwyższą wartość arty
styczną. Tak więc wykonanie 
wizerunku osoby świętej wy
nosiło rzeźbę na szczyty 
sztuki.
Równocześnie w społecznoś
ciach wiejskich przypisywano 
świętym złośliwość wobec lu
dzi, bowiem najpierw bogów 
czyni się odpowiedzialnymi za 
własne nieszczęścia. W niektó
rych okolicach do niedawna w 
czasie długotrwałych de
szczów górale napomykali o 
potrzebie obicia św. Jana Ne
pomucena, patrona wód. Nie
gdyś w Chochołowie figura 
Nepomuka stała tyłem do 
Czarnego Dunajca. Artysta 
ludowy Wojciech Blaszak 
wspominał, że św. Jan „tył
kiem” stoi do Czarnego Du
najca, gdyż dunajczanie w cza
sie „poruszenia chochołow
skiego” w 1847 r. nie przyszli z 
pomocą powstańcom, lecz prze
ciwnie — zwrócili się zbrojnie 
przeciwko chochołowskim gó
ralom. Dzisiaj, gdy mijamy ko
lejne przydrożne figury cze
skiego świętego, nawet nie 
przypuszczamy, z jakimi tra
gediami wiążą się ich fundacje. 
Na przykład w Bystrej koło 
Makowa Podhalańskiego nie
jaki Stanisław Ryś znalazł w 
zimie na polu porzucone, 
martwe dziecko i postanowił 
wystawić kapliczkę z figurką 
św. Jana w celu ubłagania Bo
ga o zbawienie duszy maleń
stwa.
Jaka szkoda, że z każdym ro
kiem zmniejsza się liczba za
chowanych Nepomuków. O- 
becnie mało kto już pamięta, 
jak nazywa się święty wido
czny w spotykanych kaplicz
kach i przed czym może nas 
bronić.

Janusz Hochleitner
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Na Orawie

Rozpoczęte w 1993 r. z mojej 
inicjatywy (jako wiceprezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Ora
wy) prace konserwatorskie 
przy przydrożnych figurach 
kamiennych na Orawie pozwo
liły rozszerzyć pole badań nad 
tymi fascynującymi zabytkami 
tutejszej kultury religijnej z 
XVIII—XIX w. Były to dzie
ła warsztatów kamieniarskich 
we wsi Biały Potok w środko
wej części Orawy, użytkują
cych miejscowe złoża pia
skowca do wyrobu figur tak 
charakterystycznych dla pej
zażu kulturowego północnej i 
środkowej Orawy w ostatnich 
trzech stuleciach. Dobrym 
przykładem funkcji tej rzeźby 
jest pomnik św. Jana Nepo
mucena stojący na skraju wsi 
Jabłonka, ocalony od niechyb
nej zagłady dzięki wspomnia
nym wysiłkom konserwato
rów.
Figury orawskie powstawa
ły od początku XVIII w. jako 
manifestacje zwycięstwa kato
licyzmu nad luteranizmem, 
który do ostatniej ćwierci 
XVII w. panował w węgier
skim komitacie orawskim jako 
oficjalne wyznanie panów 
zamku orawskiego i lokalnej 
administracji. Chłopi wyzna
nia katolickiego, a szczególnie 
polscy osadnicy z 25 wsi Gór
nej Orawy, zażarcie broniący 
swej tradycyjnej religii, byli 
poddawani rozlicznym prześ
ladowaniom. Od połowy XVII 
w. przyszło im z pomocą pol
skie misyjne duchowieństwo, 
erygujące pierwsze parafie ka
tolickie. Akcja powiodła się w 
pełni, opcja luterariska zanikła 
wraz z klęską węgierskiej 
szlachty tego wyznania. Figu
ry orawskie ucieleśniały rów
nież pragnienia i lęki zbiednia
łych wiosek góralskich, cier
piących głód, trapionych przez 
żywioły, bezbronnych wobec 
moru, wojen i rabunków. 
Uciekano się do patronów-orę- 
downików, chroniących przed 
grozą pożarów, burz, powodzi 
i epidemii. W kamiennych wi
zerunkach czczono wspomo
życieli wędrownych przekup

niów i pątników, zanoszono 
modlitwy do opiekunów roli i 
trzód pasterskich. Najsilniej 
jaśniał kult maryjny. W Matce 
Bożej widziano ratunek przed 
heretykami, „śmiertelnym po
wietrzem” i powszechnymi 
nieszczęściami.
Przyjrzyjmy się bliżej pomni
kowi w Jabłonce. Na rozstaju 
dróg wiodących do Zubrzycy i 
Orawki, nie opodal koryta 
Czarnej Orawy, w charaktery
stycznym miejscu, stanęła fi
gura św. Jana Nepomucena na 
wysokim czworobocznym po
stumencie. Święty, podług 
znanego schematu odziany w 
szaty kapłańskie, trzyma w 
ramionach krucyfiks. U jego 
stóp i na bokach postumentu 
zdobią kompozycję uskrzyd
lone główki aniołków i kwieci
ste wici uwieszone pod wolu
tami. Na licu postumentu 
widnieje płaskorzeźba pokutu
jącej Marii Magdaleny z puzd- 
rem wonności w dłoni, z tyłu 
— płaskorzeźba św. Rozalii 
trzymającej gałązkę różaną i 
czaszkę. Na licu cokołu był 
kiedyś, zupełnie teraz zni
szczony relief św. Jan Chrzci
ciela „na puszczy”.
Wyryta na cokole inskrypcja 
wyjaśnia, że pomnik wysta
wiono 20 października 1752 r. 
Jest ‘to dzieło dobrze wyszko
lonego rzeźbiarza z warsztatu 
białopotockiego, o silnej kom
ponencie barokowej. Twórca 
umiał posługiwać się zręcznie i 
z wyobraźnią wzorcami „wiel
kiej sztuki” tej doby. Analiza 
okoliczności wystawienia tego 
pomnika wskazuje prawdopo
dobieństwo jego fundacji 
przez ówczesnego plebana są
siedniej Orawki ks. Jana 
Grotowskiego (1723—1754). 
Jabłonka nie miała wówczas 
swojej parafii do 1787 r., po
siadała jedynie kościół filialny 
podległy parafii w Orawce.
Pleban Jan Grotowski poświę
cił pomnik najpopularniej
szemu na Orawie świętemu 
orędownikowi chroniącemu 
przed żywiołem wody i pilnu
jącemu bezpieczeństwa pod
różnych, a zarazem własnemu

1

patronowi. Można zresztą na
zwać to dzieło „figurą świę
tych Janów”, właśnie jako ob
jaw wotywnej postawy funda
tora wobec osobistych patro
nów „chrzestnych”. Jan Ne
pomucen strzegł tu przed wy
lewami Czarnej Orawy, chro
nił wędrowców na rozdrożu 
ważnych dróg na północ i pół
nocny zachód, przypominał o 
niezłomności wiary katolickie
go kapłana (ten wątek propa
gowali na orawskich misjach w 
XVIII w. polscy jezuici). W 
przedstawieniach cokołu Jan 
Chrzciciel pełnił funkcję do
datkową — uzmysławiał wez
wanie macierzystego kościoła 
parafialnego w Orawce, znaku 
udanej rekatolicyzacji Górnej 
Orawy, rozpoczętej w owej naj
starszej świątyni katolickiej na 
polskim etnicznie obszarze tej 
krainy. Równocześnie zesta
wienie „trzech Janów” przy
pominało początek kultu św. 

1.2. Figura św. Jana Nepomuce
na w Jabłonce przed (1) i po pra
cach konserwatorskich (2)

(zdjęcia: 1 — Piotr Antoniak, 2 —
Władysław Pilarczyk)

Jana Nepomucena w Cze
chach w XVII w. Jeszcze 
przed kanonizacją Jana Ne
pomucena w jego rodzinnym 
mieście Nepomuk wystawiono 
kościół-ognisko jego czci, z 
konieczności poświęcony dwóm 
innym Janom — Chrzcicielo
wi i Ewangeliście.
Z kolei scena pokutującej Ma
rii Magdaleny łączy pomnik w 
Jabłonce z grupą identycznych 
przedstawień tworzonych koło 
połowy XVIII w. w pobliskich 
miejscowościach orawskich, 
pokrewną warsztatowo i styli
stycznie, realizującą program
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kultowy z inspiracji, jak sądzę 
teologa-erudyty, ówczesnego 
plebana Twardoszyna, a po
tem Orawki, Adama Wilczka, 
rodowitego Orawiaka z pol
skiego uszlachconego rodu soł
tysiego w Podwilku. Scena ta, 
przypominając bezgraniczną 
ascezę dawnej jawnogrzesznicy, 
miała nawoływać do rachunku 
sumienia i ekspiacji potomków 
rodzimych apostatów — Ora
wian, których ojcowie lub 
dziadowie dali się uwieść 
przynętom i perswazjom pa
nów kondominium zamko
wego i przyjęli luteranizm. A 
jak wiemy z dokumentów, na 
polskiej ziemi Górnej Orawy 
była to wyraźna mniejszość, 
ale dostrzegalna i chroniona 
urzędowymi przywilejami. 
Szczególnie w Jabłonce, gdzie 
przez blisko sto lat działała pa
rafia i szkoła luterańska, gdzie 
pastorzy prowadzili gorliwą 
agitację na rzecz „czystej 
Ewangelii” i gdzie wspólnota 

tego wyznania w najlepszym 
dla siebie okresie (połowa 
XVII w.) liczyła przeszło 200 
osób.
I wreszcie płaskorzeźba św. 
Rozalii, obecnej w tak wielu 
wsiach orawskich patronki 
strwożonych widmem epide
mii, litującej się nad ofiarami 
moru. Wsie tej ziemi w XVIII 
w. dosłownie dziesiątkowała 
dżuma, a strach przed tą cho
robą był przeogromny. Na 
pomoc, obok Sebastiana i Ro
cha, wzywano przede wszyst
kim „Dziewicę Palermitań- 
ską” w wianku z róż. W Jab
łonce Rozalia broni rubieży 
wioski, „czyszcząc” gałązką 
różaną trzymaną w ręku pod
muchy zimnego wiatru.
Jeden przydrożny pomnik, a 
tak wiele wątków, tyle zamys
łów, oczekiwań i obaw osnuło 
się wokół niego...

Tadeusz M. Trajdos 

W Warszawie

Figura św. Jana Nepomu
cena pojawiła się na dzisiej
szym pl. Trzech Krzyży w 
1752 r. Był to już drugi wi
zerunek tego świętego w 
Warszawie — pierwszy 
ufundowany przez Mnisz- 
cha stanął w 1731 r. przy 
ul. Senatorskiej. Plac Trzech 
Krzyży w czasach saskich 
nosił nazwę Rozdroża Zło
tych Krzyży — tu krzyżo
wały się drogi do Piaseczna, 
Solca i Starej Warszawy. 
Tu właśnie marszałek wielki 
koronny Franciszek Bieliń
ski kosztem 2448 zł pol
skich na pamiątkę zakoń
czenia części prac przez 
Komisję Brukową, ufun
dował figurę św. Jana Ne
pomucena — patrona m.in. 
dobrej sławy. W ten sposób 
uczczono zakończenie 
pewnego etapu prac Ko
misji Brukowej porządku
jącej miasto; w latach 
1742—1766 kierował nią 
właśnie marszałek Bieliń
ski, a współpracował z nim 
Jerzy Mniszech.
O dokonaniach Komisji 
Brukowej informują łaciń
skie napisy wyryte na coko
le pomnika. Bielińskiego i 
Mniszcha upamiętniają 
uwiecznione na cokole tar
cze herbowe Bielińskich 
(Junosza — w postaci ba- 
rana) i Mniszchów (pół
księżyc ze strusimi pióra
mi). Tarcze przedstawione 
są w zwieńczonym koroną 
kartuszu na tle krzyżują
cych się lasek marszałkow
skich i karabeli. Na froncie 
cokołu widoczny jest herb 
Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów wpisany w boga
to zdobiony kartusz. Figura 
autorstwa prawdopodobnie 
Jana Jerzego Plerscha 
ustawiona została pierwot
nie we wschodniej części 
Rozdroża Złotych Krzyży, 
a następnie (początek XIX 

w.) między r kolumnami z 
krzyżami. Święty przed
stawiony został jako starszy 
mężczyzna ubrany w su
tannę i komżę, w birecie na 
głowie. Pięć gwiazd wokół 
jego głowy ma symbolizo
wać gwiazdy, które ukazały 
się w momencie jego śmier
ci w 1393 r. w nurtach Weł
tawy, zapieczętowany list w 
dłoni świętego stanowi 
symbol tajemnicy, a palma 
jest atrybutem wszystkich 
męczenników.
W 1852 r., kiedy w War
szawie grasowała cholera, 
mieszkańcy miasta zbierali 
się wieczorem wokół figury 
tego świętego modląc się o 
odwrócenie nieszczęścia. 
Po wygaśnięciu epidemii 
figurę odnowiono ze skła
dek wdzięcznych warsza
wiaków, o czym informuje 
wyryty na krawędzi cokołu 
napis: „R.P. 1852 kiedy 
ciężka grasowała cholera, 
Lud wierny błagał tu Boga 
by Karę sfolgował, I spojrzał 
Pan Niebios i Ludu swego się 
ulitował, I lud wdzięczny 
statuę z gruntu odrestauro
wał”. Wtedy też przypu
szczalnie figura św. Jana 
Nepomucena uzyskała oświe
tlenie w postaci metalowej, 
sześciobocznej, o szklanych 
szybkach lampki, zwień
czonej krzyżem i zamoco
wanej na długim, metalo
wym, ozdobnie giętym pa- 
łąku przytwierdzonym do 
podstawy. Lampkę praw
dopodobnie zlikwidowano 
pod koniec XIX w. w trak
cie przenoszenia figury na 
nowe miejsce.
W ostatnich latach XIX w. 
skwer, na którym stały 
krzyże i figura, został prze
niesiony naprzeciw kościo
ła Św. Aleksandra. Figurę 
świętego ustawiono po
nownie pomiędzy dwiema 
kolumnami z krzyżami i
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1. Rokokowa figura św. Jana 
Nepomucena przy ul. Senator
skiej
2. Figura na pi. Trzech Krzyży
3. Figura przy ul. Dolina Służe- 

osiedli Stegny i Służew nad 
Dolinką. Przypuszczalnie 
także pierwotne miejsce tej 
figury było to samo, przy 

wiecka
(zdjęcia: 2, 3 — Zofia Rajska)

przetrwała w tym samym 
miejscu do chwili obecnej. 
Drugim pomnikiem wy
stawionym temu świętemu 
na terenie Warszawy jest 
figura usytuowana dziś 
przy ruchliwej arterii miej
skiej, biegnącej wzdłuż Do
liny Służewieckiej; młodsza 
o 112 lat od posągu z 
pl. Trzech Krzyży, ustępu
je mu też pod względem ar
tystycznym. Ufundowana 
została niewątpliwie przez 
wiernych należących do pa
rafii Św. Katarzyny i za
mieszkujących przypusz
czalnie tereny dzisiejszych 

zbiegu krzyżujących się 
wiejskich dróg. Artysta, 
któremu zlecono wykona
nie tej rzeźby świętego, nie 
należał do wybitniejszych 
twórców. Postać świętego 
odznacza się źle uchwyco
nymi proporcjami i pewną 
niezgrabnością, nie ma 
przy niej większości przy
należnych świętemu atry
butów (pięciu gwiazd, listu, 
zamkniętej kłódki, palca na 
ustach), są jedynie krzyże w 
rękach. Nieznany jest po
wód wystawienia tej figury. 
Spod warstw farby można 
odczytać jedynie: «... na 
pamiątkę 1864”. Być może 
gdzieś obok ukryta jest 
sygnatura artysty i nazwi
ska fundatorów...

Ewa Wartalska
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Promocja

KERA ANTICA — najnowsze preparaty konserwujące
Żeby właściwie przedstawić muzealne i reprezentacyjne 
wnętrza, nie wystarczy perfekcyjne oświetlenie i fachowe 
pokazanie eksponatów. Efekt zostanie zmarnowany, jeżeli 
obok znajdą się zaniedbane posadzki, parapet, boazeria 
czy elementy sufitów. W muzeach na równi z prezento
wanymi eksponatami właściwej konserwacji wymagają tak
że podłogi, kamienne i drewniane obudowy, a we wnę
trzach sakralnych — ołtarze, stalle, kolumny. Do sku
tecznej pielęgnacji kamienia i drewna konieczne są pasty 
woskowe. Dotychczas na naszym rynku brakowało do
brych i jednocześnie tanich preparatów krajowych. Od 
stycznia 1993 r. lukę tę wypełniają wyroby firmy KERA 
ANTICA.
Czym są wyroby KERA ANTICA?
To nowoczesne pasty woskowe wysokiej jakości wykonane 
w Polsce z najlepszych surowców. Produkty KERA AN
TICA są mieszaniną związków organicznych:
— wosków roślinnych (wosk Karnauba — woskowiec),
— wosków zwierzęcych (wosk pszczeli i wosk owczy — 
lanolina),
— wosków mineralnych (wosk montana),
— terpentyny balsamicznej,
— żywic.
Kompozycja składników i technologia produkcji zostały 
tak zaprojektowane, żeby uzyskać homogeniczny układ 
mieszaniny o wysokim stopniu rozdrobnienia cząstek wo
sków w balsamicznej terpentynie. Układ substancji wo
skowych — proporcja wosków twardych i wosków mięk
kich — gwarantuje bardzo dobre właściwości wiązania 
rozpuszczalników organicznych.
Przeznaczenie preparatów
Produkty KERA ANTICA służą do pielęgnacji i konser
wacji wszelkich elementów i powierzchni wykonanych z 
drewna, kamienia szlifowanego i skóry. Są to m.in.:
— posadzki, parkiety, mozaiki i boazerie drewniane, meb

le drewniane i fornirowane drewnem, konstrukcje i 
wszystkie drewniane wykończenia wnętrz, ołtarze, 
ławki, stalle, rzeźby, dzieła sztuki użytkowej,

— posadzki kamienne (marmur, granit, serpentynit, las
tryko), kamienne elementy wykończenia wnętrz (para
pety, blaty, schody, kolumny), nagrobki, dzieła sztuki,

— skóry siodlarsko-rymarskie, galanteryjne (obuwie, 
odzież), obicia tapicerskie.

Zalety i właściwości użytkowe
Preparaty KERA ANTICA są nietoksyczne. Podczas sto
sowania charakteryzują się dużą wydajnością i łatwością 
nakładania. Po wypolerowaniu powłoka woskowa wykazu
je dużą odporność na ścieranie. Zaleca się, żeby detale 
powlekać równomiernie, jak najcieńszą warstwą. Już po 
kilkunastu minutach można przystąpić do polerowania — 
ręcznego albo mechanicznego.
Preparaty KERA ANTICA charakteryzuje wysoka sku
teczność konserwacji i długotrwałe działanie ochronne. 
Obecność twardych wosków i żywic pozwala uzyskać 
trwały połysk. Wszystkie odmiany KERA ANTICA mają 
właściwości impregnacyjne. Zastosowanie domieszki ży
wic metylosilikonowych kilkunastokrotnie zmniejsza ab- 
sorbcję wody przy zachowaniu przepuszczalności par i ga
zów. Stanowi to dodatkowy walor przy konserwacji po
wierzchni kamiennych. Woski zwiększają odporność na 

działanie takich czynników atmosferycznych, jak mróz, 
słońce i kwaśne deszcze. W wypadku konserwacji po
wierzchni marmurowych, chronią węglan wapnia przed 
kwasami znajdującymi się w powietrzu.
Organiczne substancje tłuszczowe, które są podstawą pro
duktów KERA ANTICA, wnikają w strukturę konser
wowanych przedmiotów. W wypadku wyrobów skórza
nych pozwala to na zmiękczenie i dokładne natłuszczenie 
skóry, co przedłuża jej żywotność, zapobiega pękaniu i 
wycieraniu warstw licowych. Powierzchnie woskowe nie 
wykazują tendencji do łuszczenia się i pękania pod wpły
wem zmiennych warunków atmosferycznych.
Dla kogo preparaty KERA ANTICA?
Użytkownikami opisanych past woskowych powinny być 
oczywiście wszystkie muzea. Zalety i właściwości past wo
skowych czynią je niezastąpionymi środkami konserwują
cymi stosowanymi w tych obiektach. Pozwalają na pielęg
nację posadzek kamiennych i parkietów, a równocześnie 
eksponatów z drewna, kamienia i skóry.
Pasty woskowe nadają się idealnie do konserwacji i utrzy
mania porządku we wnętrzach kościelnych. Posadzki, por
tale, kolumny, tablice pamiątkowe i rzeźby, a dalej drew
niane ławki, ambony i ołtarze powleczone pastami wosko
wymi nabierają właściwego estetycznego wyglądu i są trwa
le zabezpieczone przed szkodliwym działaniem wilgoci 
mającej obecnie często kwaśny odczyn. Dotyczy to spe
cjalnie eksponatów marmurowych.
Nasze pasty woskowe polecamy również do konserwacji i 
powlekania parapetów, parkietów i mozaik podłogowych 
we wszelkich wnętrzach o charakterze reprezentacyjnym. 
Subtelny blask woskowanych powierzchni podnosi nastrój 
uroczystości organizowanych w takich pomieszczeniach. 
Preparaty KERA ANTICA są jednocześnie niezastąpione 
dla konserwatorów amatorów i dla tych wszystkich, którzy 
pragną mieszkać i pracować w estetycznych, zadbanych 
wnętrzach. Nawet skromne meble po otrzymaniu cien
kiej powłoki woskowej nabiorą więcej szlachetności i pod
niosą walory pomieszczenia, w którym zostały postawione.
Preparaty KERA ANTICA stosują między innymi:
1. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
2. Pracownia Konserwatorska Zamku Królewskiego w 
Warszawie
3. Pracownia Konserwatorska Muzeum w Wilanowie
4. Muzeum Literatury w Warszawie
5. Kancelaria Sejmu RP
6. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
7. Muzeum Mazowieckie w Płocku
8. Muzeum Regionalne w Brodnicy
9. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu nad Wisłą
10. Muzeum Narodowe w Gdańsku
11. Dom Dziennikarza w Kazimierzu nad Wisłą
12. Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim.
Niektóre z tych instytucji wydały bardzo pozytywne opi
nie o jakości i użytkowych walorach preparatów KERA 
ANTICA.
Szczegółowe informacje na temat omawianych w 
artykule preparatów KERA ANTICA uzyskają 
Państwo w Firmie Produkcyjno-Handlowej KERA, 
Wilczyska 27, 38-350 Bobowa oraz w Warszawie, 
02-605, ul.Ursynowska 28 m 8, tel. 44-00-13.
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Krzemionki — pradziejowe centrum

Rezerwat Archeologiczny 
w Krzemionkach gościł na 
łamach „Spotkań z Zabyt
kami” w 1985 r. Od tego 
czasu dużo się tu zmieniło. 
Dla przypomnienia zazna
czymy jedynie, że obejmu
je on teren największego 
w Europie pola eksploata
cyjnego z około czterema 
tysiącami kopalń. W ko
palniach tych pięć tysięcy 
lat temu wydobywano 
krzemienie — podstawo
wy surowiec do produkcji 
narzędzi w epoce kamie
nia. W krzemionkowskich 
pracowniach wytwórczych 
wykonywano siekiery i 
dłuta z krzemienia pasia
stego. O ich niezwykle du
żym znaczeniu w tamtych 
odległych czasach świad
czy fakt, że na drodze da
lekosiężnej wymiany to
warowej wędrowały one w 
odległe od złóż rejony. 
Krzemionki znajdują się 
pod opieką dwóch insty
tucji: Muzeum History- 
czno-Archęologicznego w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, 
administrującego obiek
tem i Państwowego Mu
zeum Archeologicznego w 
Warszawie, sprawującego 
opiekę merytoryczną i 
prowadzącego badania 
naukowe. Dzięki zaanga
żowaniu obu instytucji, 
wspartemu pomocą innych 
naukowców z wielu dyscy
plin, obiekt jest odpowied
nio zabezpieczony, badany 
i udostępniony dla ruchu 
turystycznego.
W latach osiemdziesią
tych zespół PMA przeba
dał pięć kopalń różnego 
typu — od prostych szy
bów jamowych do głębo
kich obiektów komoro- 
wych. W wyniku tych prac 
oprócz określenia rodzaju 
górnictwa w różnych 
częściach pola eksploa
tacyjnego odtworzono sy
stem organizacji robót, 
techniki drążenia skały, 
sposoby transportu urob
ku i wentylacji podziemi. 

Obraz górnictwa epoki 
kamienia wyłaniający się 
na podstawie prac bada
wczych zaskakuje stop
niem komplikacji i perfek
cją rozwiązań techni
cznych. Szczytowe osiąg
nięcia w dziedzinie wydo
bycia surowca krzemien
nego wyprzedzają rozwój 
techniczny w innych dzie
dzinach aktywności ludzi 
epoki kamienia. Zorgani
zowany mechaniczny 
transport urobku, zmienia- 1 
jące się w zależności od 
warunków technicznych 
złoża i specjalnie przygo
towywane narzędzia gór
nicze, wymuszona sztu
czna cyrkulacja powietrza, 
wreszcie perfekcyjna 
organizacja gospodarki 
skałą na poziomie współ
czesnej suchej podsadzki 
— świadczą o wyodręb
nieniu się zawodowych 
grup górników. Kolejnym 
ważnym odkryciem było 
wydzielenie skupisk jed
nostek eksploatacyjnych 
stanowiących pola górni
cze pozostające w eko
nomicznym władaniu grup 
górniczych. Mamy tu więc 
do czynienia z prastarym 
prawem własności kopali
ny i zapewne powstawa
niem organizacji górni
czych egzekwujących to 
prawo, czyli pierwszych 
gwarectw.
Na podstawie analizy se
tek tysięcy zabytków, po
partej eksperymentami 
krzemieniarskimi, zrekons
truowano cykle i metody 
produkcji siekier. W pobli
żu jednej z kopalń odkryto 
ślady obozowiska górni
ków z budynkiem o słu
powej konstrukcji ścian, 
ogniskami, pracowniami i 
przedmiotami codzienne
go użytku, m.in. rzadko 
spotykaną w takich miejs
cach ceramiką.
Rewelacyjne wręcz było 
odsłonięcie ścieżek ko
munikacyjnych łączących 
poszczególne kopalnie. Są 
to jak do tej pory jedno z

najstarszych znanych 
nam i zachowanych w 
czytelnym stanie pradzie
jowych drożyn. Odkrycie 
to wyjaśnia rfiłfi. zasady 
przenoszenia obozowisk 
górniczych, zróżnicowanie 
pracowni produkcyjnych 
na zajmujące się obróbką 
wstępną i wykończającą, 
a także potwierdza fakt 
przemieszczania płonej 

skały z kopalń funkcjonu
jących i zasypywanie nią 
jednostek już wyeksploa
towanych.
Wyniki prac archeologi
cznych z Krzemionek pre
zentowano na wielu spe
cjalistycznych kongresach 
naukowych (m.in. na Wę
grzech, w Hiszpanii i 
Francji). Spotkały się one 
z dużym zainteresowa

niem i uznaniem, a niektó
re elementy metodyczne 
przyjęto jako wzory w za
chodnioeuropejskich pro
gramach badawczych.
Krzemionki stają się jed
nym z ważniejszych obiek
tów archeologicznych 
udostępnionym masowe
mu ruchowi turystyczne
mu. Skala tego przedsię
wzięcia stopniowo wzrasta. 
Wykonano tu dwie pod
ziemne trasy ekspozycyj
ne, na których zwiedza
jący mają wgląd w pra
dziejowe chodniki, przodki 

i komory eksploatacyjne. 
W jednej z nich ustawiono 
figury imitujące górników 
przy pracy, w drugiej mo
żna zobaczyć nie naruszo
ne, jakby dopiero opu
szczone, nie zagruzowane 
korytarze oraz plastycznie 
odczyszczone fragmenty 
złoża krzemieni. Podzie
mne ekspozycje uzupeł
niono wystawami tematy-
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1. „Buła" (konkrecja) krzemienia 
pasiastego oraz wykonane z nie
go wytwory: siekiera i dłuto
2. Neolityczne podziemne wyro
biska wykute w skale wapiennej
3. Neolityczny górnik przy pracy 
(rekonstrukcja)
4 Pokazy archeologiczne w 
Krzemionkach: sposoby tkania 
materiałów

(zdjęcia: Andrzej Fling, Bartosz 
Tropiło) 

cznymi zorganizowanymi 
w specjalnie wybudowa
nych pawilonach. Można 
zatem powiedzieć, że 
Krzemionki są nie tylko 
obiektem zabytkowym w 
skali światowej, ale także, 
jak rzadko który obiekt ar
cheologiczny, przygoto
wane są do pełnienia 
funkcji atrakcji turysty
cznej.

Kolejnym przedsięwzię
ciem mającym poszerzyć 
ekspozycję terenową jest 
realizowana obecnie bu
dowa skansenu-wioski z 
młodszej epoki kamienia, 
czyli neolitu. Przedstawio
ne tu zostaną różnego ro
dzaju domostwa ludzi, któ
rzy przez około półtora ty
siąca lat (od schyłku IV do 
połowy II tys. p.n.e.) eks

ploatowali krzemienie pa
siaste. W skansenie już od 
trzech lat odbywają się na 
początku czerwca pokazy 
archeologii eksperymen
talnej. Uczestniczący w 
nich turyści zapoznają się 
z technikami łupania i gła
dzenia narzędzi krzemien
nych, prymitywnymi me
todami tkackimi i garncar
skimi oraz sposobami, ja
kimi pradziejowy człowiek 
zdobywał pożywienie; w 
większości pokazów mo
żna wziąć aktywny udział. 
Czynione są obecnie sta
rania o wpisanie Krzemio
nek na Listę Światowe
go Dziedzictwa Kultural
nego UNESCO i Listę 
Światowego Dziedzictwa 
Przemysłowego IICCIH. 
Jeśli się to powiedzie, a 
jest to więcej niż prawdo
podobne, ranga obiektu 
na pewno wzrośnie i sta
nie się on przez to lepiej 
znany także poza terenem 
naszego kraju.
Stale aktualna jest idea 
archeologów i muzealni
ków sprzed 60 lat, aby 
stworzyć w Krzemionkach 
centrum pradziejowego 
górnictwa. Nie są to łatwe 
lata dla takich przedsię
wzięć, ale wspólny wysiłek 
osób zaangażowanych w 
rozwijanie obiektu zawsze 
dawał pozytywne rezulta
ty. Miejmy zatem nadzieję, 
że tak będzie również w 
przyszłości.

Wojciech Borkowski 
Sławomir Sałaciński
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„Szwedzki” pomnik

(fot. Adam Penkalla)

Informacja F. Karoń- 
skiego pt. Szwedzkie ko
lumny („Spotkania z 
Zabytkami”, nr 3, 1994) 
zwróciła moją uwagę na 
obiekt podobny do 
przedstawionych, znaj
dujący się w Grabowie 
nad Pilicą w woj. ra
domskim. Stoi on na 
prywatnej posesji miejs
cowego rolnika, około 
1,5 km od centrum 
Grabowa w kierunku 
Wyborowa, po prawej 
stronie szosy prowa
dzącej do Warki. Na po
stumencie wznosi się 
krępy ceglany obelisk, 
zwieńczony niegdyś ła
cińskim krzyżem. Wed
ług lokalnej, nie pot
wierdzonej źródłowo 
tradycji pochowano tu 
szwedzkiego generała 
poległego w czasach 
„potopu”. Wydarzenie to 
wiąże się ze zwycięską 
bitwą warecką stoczo
ną 7 kwietnia 1656 r.

przez wojska polskie 
pod dowództwem Ste
fana Czarnieckiego z 
wojskami szwedzkimi. 
Tradycja pisana o 
upamiętnieniu miejsca 
zgonu generała pocho
dzi z ubiegłego wieku, 
przy czym powołano się 
w niej na wcześniejsze 
przekazy ustne.
Biorąc pod uwagę za
sięg bitwy i przekazy 
archiwalne na jej temat 
sądzę, że geneza mo
numentu jest inna. U- 
twierdzać w tym mogą 
badania archeologicz
ne wykonane w są
siedztwie obelisku, któ
rych wyniki nie potwier
dziły przedstawionych 
związków. A może Czy
telnicy „Spotkań z Za
bytkami” natknęli się na 
inne źródła powstania 
„szwedzkiego” pomnika 
w Grabowie nad Pilicą?

Adam Penkalla

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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Akcja cmentarze

Kirkut na Miłostowie
Listy

Pięćdziesiątą rocznicę wybuchu 
powstania w getcie warszaw
skim obchodzono również w 
Wielkopolsce. 15 kwietnia 1993 r. 
na poznańskim cmentarzu na 
Miłostowie odbyta się uroczy
stość zakończenia prac nad 
odtworzeniem cmentarza ży
dowskiego. Złożono tam m.in. li
czne szczątki ludzkie wydobyte 
w ciągu ostatnich dwóch lat

szczony podczas okupacji). Uda
ło się również odnaleźć wiele 
unikatowych macew. Ustawiono 
je na cmentarzu miłostowskim 
na planie menory. Układ ten za
projektował znany poznański 
rzeźbiarz Ryszard Skupin. Pod
kreślić należy, że nie jest to lapi
darium, lecz autentyczny cmen
tarz. Dodajmy jeszcze, że całe 
przedsięwzięcie zostało zreali

Macewy ustawione w kształcie 
menory

(fot. Aleksander Stukowski) 

podczas prac ziemnych przy bu
dowie nowej hali na terenie Mię
dzynarodowych Targów Po
znańskich (znajdował się tam 
kirkut założony w 1806 r. i zni

zowane dzięki wielkiemu wkła
dowi pracy i zaangażowaniu mgr. 
Andrzeja Beryta, dyrektora Mu
zeum Martyrologii w Żabikowie 
koło Poznania, jednocześnie 
sekretarza Wojewódzkiego Ko
mitetu Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa w Poznaniu.

Aleksander Stukowski

Listy, jakie nadeszły ostatnio 
do redakcji, głównie nawiązywały 
do zamieszczonego w numerze 
6, 1994 r. artykułu Mieczysława 
Kurzątkowskiego Dojrzewanie 
systemu. Jest to duża satysfak
cja dla Autora, a dla nas oznaka, 
że nie wszyscy w naszym społe
czeństwie przechodzą obojętnie 
obok spraw dotyczących zabyt
ków, tradycji i kultury.
Pan Jerzy Wąsowicz z Koszalina 
napisał m.in.: „przypuszczam, że 
tytułowe dojrzewanie systemu 
ratowania zabytków —- prawne, 
finansowe, organizacyjne — jest 
bardzo ważne. Ale stokroć wa
żniejsza jest społeczna świado
mość, że np. klamra od pasa 
dziędka-powstańca jest nie tylko 
rodzinną pamiątką, również za
bytkiem, podobnie jak zamek na 
Wawelu. Niestety, z tą świado
mością nie jest dobrze, nigdy 
zresztą nie było. (...) W latach 
osiemdziesiątych „Spotkania z 
Zabytkami" — jedyne w Polsce 
pismo krzewiące kulturę opartą 
na tradycji — znikało z kiosków 
bardzo szybko. Dziś — mimo 
znacznego podwyższenia po
ziomu pisma — leży przykryte 
różnymi „playboyami" (...) Kio
skarzom nie zależy na sprzedaży, 
nie mówiąc już o upowszechnia
niu tradycji, kupujących jest jak
by mniej (...) I to właśnie świad

czy, że społeczne zainteresowa
nie ochroną dziedzictwa pokoleń
— zamiera".
„Jak można w ogóle pisać o ja
kimkolwiek systemie — czytamy 
w liście p Zofii Jarnatowskiej z 
Poznania — skoro każdego roku 
tyle zabytków jest niszczonych i 
rozkradanych. Sami o tym infor
mujecie (...) Widocznie system, 
jaki istnieje, jest bardzo dziurawy 
i sam wymaga remontu".
„Autor artykułu „Dojrzewanie sy
stemu" pisze o słabościach 
ochrony zabytków w minionych 
latach. A teraz? Dlaczego te po
dobno korzystne zmiany są nie
widoczne? — pyta p. Jerzy Wo
łek z Opola — Wszystko odby
wa się jak dotychczas: wielkie 
hasła, międzynarodowe organi
zacje i konferencje, gigantyczne 
plany, a nie ma nikogo, kto by 
zreperował przeciekający dach 
kamienicy czy dworu (...)"
„Ile lat jeszcze potrzeba na wy
remontowanie polskiego krajo
brazu pełnego pięknych, zrujno
wanych zabytków? — pyta p. 
Marian Walewski z Pajęczna — 
Jak długo mamy czekać, aby ten 
krajobraz wyglądał jak np. w 
Szwajcarii czy też w zniszczo
nych wojną Niemczech? Przecież 
nasz kraj samą turystyką spła
ciłby wszystkie dtugi (...)".

Choć większość z pytań pozo
stanie — przynajmniej na razie
— bez odpowiedzi, to warto je by
ło opublikować, bowiem nadają 
wyraźny kierunek tworzonemu 
systemowi ochrony zabytków.

Pokwitowanie dla poczty
7ł

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

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

słownie słownie sfowme

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwickn

kod poczt, 
adres

kod poczt, 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
zł .........................

podpis przyjmującego
zl ........................

podpis przyjmującego
zł .........................
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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/Warsza- 
wa, nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna
(okładka s. IV) — 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) 
reklamy mieszczącej się
w profilu pisma — 25 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyż
ka ceny o 50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo — 4000 zł
— 1 słowo w ramce — 7000 zł
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i 
społecznych opiekunów zabytków — 3000 zł za 
jedno słowo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reportaży
— ceny od 3 do 15 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 23 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:
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miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
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opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000
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Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.
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opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 23 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:
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Zamek krzyżacki w Malborku zbudowany w XIII—XIV w., rozbudowany w na
stępnych stuleciach, rozciąga się na długości ok. 700 m wzdłuż Nogatu. Pier
wsze remonty zamku wykonywano po wojnach szwedzkich, w XVIII w. położono 
nowe dachy. Po 1772 r. Prusacy adaptowali zamek na koszary i magazyny naru
szając układ wnętrz. W XIX w. zamek był już tak zniszczony, że odezwały się gło
sy nawołujące do jego całkowitej rozbiórki. Jednak liczne protesty młodych ro
mantyków niemieckich spowodowały wydanie w 1804 r. cesarskiego zakazu bu
rzenia. Rozpoczęła się pierwsza na ziemiach polskich i prekursorska w Nie
mczech restauracja zamku w duchu romantyzmu, który wyrażał się powrotem 
do stanu pierwotnego. Podobne tendencje panowały pod koniec XIX w., kiedy 
zrekonstruowano Zamek Wysoki, starając się przywrócić mu idealną formę 
zamku krzyżackiego, co było poprzedzone badaniami archeologicznymi, archi
tektonicznymi i archiwalnymi. W 1945 r. zamek został poważnie zniszczony na 
skutek ostrzału artyleryjskiego (1). Systematyczna odbudowa rozpoczęła się 
w 1961 r., kiedy utworzono tu muzeum (2). Prace konserwatorskie trwają do dzi
siaj (zob. s. 2).  



1

Krajobraz z kapliczkami 
Wiele z nich pochodzi z ubiegłego stulecia. Stan zachowania 
kapliczek bywa różny — zależy to przede wszystkim od ludzi, 
którzy się nimi opiekują. Spotykamy więc zadbane figury świę
tych stojące w pobliżu chat, jak we wsi Podczerwone koło Czar
nego Dunajca (1) i w Mochnaczce Niżnej koło Krynicy (2), albo 
zabezpieczone w odnowionej kaplicy przy drodze do Kacwina 
(3). Wiele jest jednak kapliczek ginących, jak np. w Beskidzie Ni
skim: koło wsi Przysłup (4) i Leszczyny (5). Wszystkie jednak są 
bardzo charakterystycznym elementem naszego krajobrazu.

(zdjęcia: 2 — Paweł Fabijański, 4, 5 — Marek Hal la da)


