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Od redakcji
Od października br. będzie do nabycia 
kalendarz „Spotkań z Zabytkami” na 
1995 r.I Kwartalny kalendarz będzie miał 
niezbyt duży format, łatwy do powiesze
nia na ścianie mieszkania lub biura, de
korowany będzie pięknymi kolorowymi 
zdjęciami, jego cena wyniesie około 25 
tysięcy zł. O możliwości zakupu ka
lendarza prosimy dowiadywać się w re
dakcji (tel. 27-64-77) i Oficynie Wydaw
niczej AMOS (tel. 34-65-21). Wydanie ka
lendarza „Spotkań z Zabytkami” zwią
zane jest z ukazaniem się w roku przy
szłym SETNEGO NUMERU NASZEGO 
PISMA (6, 1995). Z tej samej okazji do 
grudniowego numeru „Spotkań z Zabyt
kami” włożona zostanie kartka z sześ
cioma pytaniami ankiety pt. SPOTKA
NIA Z CZYTELNIKAMI — wśród 
wszystkich uczestników ankiety rozlo
sowane będą nagrody! I na koniec smut
na wiadomość — od stycznia 1995 r., wo
bec coraz większego wzrostu niezale
żnych od nas kosztów produkcji pisma, 
zmuszeni jesteśmy podnieść cenę jedne
go egzemplarza do 20 tysięcy zł. Taka 
podwyżka powinna już nastąpić w poło
wie bieżącego roku, ale ze względu na 
niezbyt zasobne kieszenie naszych Czy
telników — udało się nam przesunąć ją 
na przyszły rok. Możemy natomiast 
obiecać, że STU PIERWSZYCH PRE
NUMERATORÓW otrzyma bezpłatnie 
opisany wyżej kalendarz na 1995 r., ale 
muszą opłacić prenumeratę (koszt ro
czny — 240 tysięcy zł) do 31 grudnia br. 
na konto Zakładu Kolportażu AMOS 
(PKO VIII O/Warszawa nr 1586-77578- 
136; przekaz na s. 47).
W bieżącym numerze polecamy szcze
gólnie artykuły o Elblągu (s. 2 i 7, okł. s. 
III). Już prawie 15 lat trwają badania ar
cheologiczne, historyczne, architektoni
czne i urbanistyczne na terenie elblą

skiego Starego Miasta, zniszczonego 
w czasie ostatniej wojny. Projekt odbudo
wy stworzył szansę dla tych badań — w 
miarę opuszczania poszczególnych dzia
łek przez naukowców powstają tu nowe 
budynki nawiązujące do tradycji histo
rycznej. W artykułach niejednokrotnie 
wspominana jest rola wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Musimy pod
kreślić, że w Elblągu dźwiga ją od wielu 
lat słaba — wydawałoby się — kobieta — 
Maria Lubocka-Hoffmann! I znów wra
camy do Nałęczowa (s. 27), a przede 
wszystkim do willi „Brzozy”, której nic 
już nie uratuje. Dziwi tylko, że tak prę
żne środowisko kulturotwórcze, jakim dy
sponuje Nałęczów, od tylu lat przygląda 
się bezczynnie jej agonii. Tak łatwo jak 
zabytki nie umierają natomiast wspo
mnienia, które — jak się okazuje — mogą 
być również dobrami kultury (s. 38).
W następnym numerze m.in. artykuł 
o twórczości polskiej malarki Olgi Bo- 
znańskiej z wieloma barwnymi repro
dukcjami jej obrazów oraz artykuł o... 
dawnych narzędziach do produkcji węd
lin. To z pozoru szokujące zestawienie 
świadczy o skali poruszanych w paź
dzierniku tematów.
W lipcowej ZAGADCE ZA MILION 
przedstawiliśmy fragment płaskorzeźby 
św. Krzysztofa, znajdującej się na fron
tonie kamienicy Przybyłów w Kazimie
rzu Dolnym, zbudowanej około 1615 r. 
Wśród uczestników konkursu, którzy 
odpowiedzieli prawidłowo na pytania, 
rozlosowano:
I nagrodę — 1 milion zł — dla p. Stani
sława BUDZISZA z Władysławowa;
II nagrodę — 500 tys. zł — dla p. Małgo
rzaty JARKI z Nałęczowa;
nagrodę pocieszenia — książki o Lwowie 
dla p. Marty SIECIECHOWICZ ze 
Świebodzina.
Gratulujemy!
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Zdzisław Skrok

Odkrywanie 
miasta

Badania archeologiczno-architektoniczne
Starego Miasta w Elblągu trwają 

nieprzerwanie już blisko 15 lat. Przed 
siedmiu laty „Spotkania z Zabytkami” 
zaprezentowały ich rewelacyjne wyniki 

(nr 3, 1987). Tam też przedstawiono krótki 
zarys historii miasta oraz wymieniono 

okoliczności, dzięki którym prace 
archeologiczne w Elblągu osiągnęły tak 

wielki, nie spotykany w skali Polski, 
a nawet całej Europy rozmach.

P
rzystępując do opisania najnowszych odkryć 
ze Starego Miasta w Elblągu, wspomnieć na
leży jedynie dwie daty: rok 1327, pod którym 
kronikarz krzyżacki Piotr z Duisburga w Kro
nice pruskiej zapisał: „ mistrz z braćmi i krzy
żowcami (...) przybył do ziemi Pogezanii, do wyspy, która, 

jak mówi się, leży pośrodku rzeki Elbląg, w owym miejscu, 
gdzie Elbląg uchodzi do Zalewu Wiślanego, i wzniósł tam 
gród, który od nazwy rzeki Elblągiem nazwano”, oraz dzień 
9 lutego 1945 r., kiedy w czasie blisko dwugodzinnego 
ostrzału ciężkiej artylerii radzieckiej elbląskie Stare Mia
sto, klejnot zabytkowej architektury wśród wszystkich 
miast Hanzy, przemienione zostało w morze ruin i gru
zów. Po zakończeniu działań wojennych ruiny te uprząt
nięto, teren zniwelowano do poziomu piwnicznych stro
pów zniszczonych kamienic i przemieniono w wielki ziele
niec.
W takim stanie historyczne centrum, liczące dziś 757 lat, 
przetrwało do 1980 r., kiedy podjęto decyzję jego zabudo
wy, wprawdzie we współczesnym kształcie, ale nawiązują
cej do dawnego układu urbanistycznego i wyglądu archi
tektonicznego. Przed przystąpieniem do realizacji tego 
programu zaplanowano jednak przeprowadzenie na tym 
obszarze prac badawczych, przede wszystkim archeologi
cznych i architektonicznych, mających na celu uzyskanie 
jak najwięcej informacji o dziejach Starego Miasta, jego 
rozplanowaniu, architekturze i codziennym życiu daw
nych mieszkańców. Wtedy też pojawił się w Elblągu Ta
deusz Nawrolski, który wraz z żoną Grażyną, przy życzli
wym wsparciu wojewódzkiego konserwatora zabytków w 
Elblągu mgr Marii Lubockiej-Hoffmann, stworzył w ra
mach Pracowni Konserwacji Zabytków — Pracownię Ar
cheologii Miast, która rozpoczęła i prowadzi do dziś bada
nia archeologiczno-architektoniczne elbląskiej starówki. 
Nawrolski, który wcześniej kierował podobnymi pracami w 
Zamościu, gdzie w latach siedemdziesiątych prowadzono 
rewaloryzację miasta w związku z obchodami czterechset
lecia jego założenia (lokacja w 1580 r.), potrafił tak ułożyć 
program badań w Elblągu, aby uniknąć wcześniej popeł
nianych błędów i jak najbardziej wykorzystać możliwości 
poznawcze archeologii miast w stosunku do konkretnego 
obiektu historycznego. Porównując w jednym z artykułów 
doświadczenia i możliwości badawcze w Zamościu i w 
Elblągu, Nawrolski napisał: „Archeologia w Zamościu w 
stosunku do podjętych działań rewaloryzacyjnych została 
wprowadzona co najmniej 10 lat za późno. Konsekwencją tego 
było reagowanie na bieżące potrzeby i całkowite 
podporządkowanie procesowi odnowy Zamościa oraz wpro
wadzanej do miasta nowoczesnej infrastruktury technicznej 
(kanalizacja, wodociągi itp.)”. Innym problemem badaczy 
nie tylko w Zamościu, ale prawie we wszystkich miastach 
historycznych, była niewielka dostępność terenu — po 
prostu nie można było zlokalizować wykopów badawczych 
tam, gdzie archeolodzy spodziewali się najciekawszych i 
najbardziej znaczących odkryć.

1. Prace wykopaliskowe w Elblągu — widoczne dwie średniowieczne 
latryny
2. Labirynt piwnic i fundamentów — to pozostało z zabudowy działek 
w różnych stuleciach
3. Fundament drewnianego budynku zrębowego z końca XIII w. po
stawiony na drewnianym ruszcie
4. Ocembrowana studnia na zapleczu jednej z kamienic

2



3



Pod tym względem Elbląg prezentował się niemal jak 
idealne „marzenie archeologa”. Piętnaście hektarów po
krytej zielenią powierzchni, którą niegdyś zajmowało Sta
re Miasto, nie przedstawiało żadnych przeszkód. Należało 
tylko oczyścić zawalone gruzem piwnice i przystąpić do 
badań. Dzięki mądrej decyzji wojewódzkiego konserwato
ra zabytków uniknięto również w Elblągu owego pośpie
chu i doraźności archeologicznych prac, czego doświad
czył Zamość. Ustalono, że w pierwszym okresie w po
szczególnych kwartałach Starego Miasta całkowitą wła
dzę sprawują archeolodzy. Dopiero gdy oni zakończą ba
dania, tereny te oddawane są budowniczym. Należy do
dać, że obok archeologów uczestniczą badacze architektu
ry, historycy, archiwiści, dendrochronolodzy, palinolo- 
dzy, ichtiolodzy, archeozoolodzy, znawcy historycznego 
szkła, ceramiki, tkanin, wyrobów ze skóry itp.
W tym czasie przebadano prawie 5% powierzchni Starego 6 
Miasta. Owe kilka procent dla niefachowców wyglądać 
może niezbyt imponująco, dlatego warto wiedzieć, że ża
dne z miast dawnej Hanzy nie może poszczycić się taką 
powierzchnią badań. Na przykład w położonej w za
możnych Niemczech Lubece, badanej z wielkim rozma
chem przez kilkadziesiąt lat, przebadano około 2% po
wierzchni i to właśnie ze względu na zabudowę prace nie 
toczyły się tam systematycznie, jedynie w wyrywkowych, 
niewielkich wykopach. W Elblągu, gdzie wielkość wyko
pów można ustalać dowolnie, bacząc jedynie na środki fi
nansowe, badania mają charakter planowy i systematy
czny, każda przebadana działka, ulica i kwartał stanowi ko
lejny, uporządkowany element ogólnej wiedzy o rozpla
nowaniu i architekturze miasta.
W tym zakresie osiągnięcia archeologów są tu największe i 
widoczne od samego początku prac. Najpierw w połud
niowo-zachodniej części Starego Miasta zlokalizowano 
relikty krzyżackiego zamku zburzonego w czasie wojny 
trzynastoletniej. Do tej pory położenie zamku budziło 
spory i spekulacje wśród historyków mających na ten te
mat do dyspozycji jedynie nieliczne i niejasne źródła pisa
ne. Następnie we wschodniej części miasta, pod murami 
późnośredniowiecznych gotyckich kamienic odkryto po- 

zostałości najstarszej drewnianej zabudowy Elbląga 
wzniesionej wkrótce po lokacji miasta w 1237 r., a zni
szczonej w czasie wielkiego pożaru w 1288 r. Ustalono też, 
że po tej katastrofie dokonano ponownego, niezgodnego z 
dotychczasowym, rozmierzenia miasta z przeznaczeniem 
pod zabudowę murowaną. Pierwszymi tego rodzaju bu
dowlami w Elblągu były kamienno-ceglane wieże miesz
kalne, tzw. kemenate, ustawiane zazwyczaj pośrodku 
działki budowlanej i reprezentujące zachodnioeuropejski, 
wywodzący się z Włoch sposób zabudowy miejskiej. Fun
damenty „kemenate” ze schyłku XVIII w. odkryto przy 
ul. Kowalskiej i Rybackiej. W pierwszych dziesięciole
ciach XIV w. w zabudowie Elbląga zaczynały dominować 
rzemieślniczo-kupieckie kamienice ze ścianami fronto- 8
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5. Drewniaki z XV w.

6. Naczynia szklane z XVI w.

7.8. Talerze: holenderski majoli- 
kowy z pierwszej połowy XVII w. 
(7) i wykonany w Elblągu w XVIII 
w. (8)

9. Wspaniały dzban kamionkowy 
z płaskorzeźbą twarzy Zeusa 
wykonany ok. 1520 r. w Kolonii

wymi ustawionymi wzdłuż ulicy, wysokimi sieniami i 
przedprożami mieszczącymi w swych wnętrzach sklepy i 
warsztaty. Każda z nich zajmowała frontową część miej
skiej parceli (erbe) o powierzchni wynoszącej przeciętnie 
140 m2. W głębi działki zlokalizowane były zabudowania 
gospodarcze, studnie i latryny. Pierwotnie przestrzeń Elb
ląga została podzielona na około 360 działek, później w 
wyniku łączenia i dzielenia parcel układ ten został zakłó
cony, choć zasadniczy, wytyczony w 1288 r. plan ulic i 
kwartałów przetrwał do 1945 r. Prace archeologiczne pro
wadzone w ostatnich latach dostarczyły też informacji o 
położeniu placu rynkowego i średniowiecznego ratusza. 
Zlokalizowały także pręgierz i wagę — ważne urządzenia 
związane z życiem publicznym i handlowym miasta. 

Dzięki tym pracom ustalono też wczesną, pochodzącą 
sprzed 1250 r. metrykę najstarszego założenia kościoła pa
rafialnego Św. Mikołaja oraz znaleziono przylegający do 
niego cmentarz parafialny, którego najstarsze pochówki w 
trumnach datowane zostały metodą dendrochronologiczną 
na lata 1240—1250.
Badacze Starego Miasta w Elblągu ustalili, że każda ka
mienica zajmowała około 60% parceli w części przylegają
cej do ulicy. Na pozostałej powierzchni ulokowane były 
m.in. studnie i latryny, zwane w źródłach staropolskich 
potrzebnicami. Wrzucano do nich śmieci i nieczystości, a 
gdy wypełniały się, kopano obok nowe. W latryny 
zamieniano również studnie z chwilą, gdy ulegały zamule
niu lub dawały wodę niezdatną do picia. W ten sposób za-
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10. Zastawa stotowa z XIV—XV
w.
11. Handlowe kontakty Elbląga 
w średniowieczu odtworzone na 
podstawie znalezionych przed
miotów (oprać. T. Nawrolski): łu
pek do wyrobu osełek z Norwegii
(1) , naczynia ze szkliwem z Danii
(2) , takie same naczynia i ka
mienne moździerze z Anglii (3, 5), 
też naczynia szkliwione z Holan
dii (4), kamionkowe i szklane na
czynia z Niemiec (6, 8, 10), na
czynia szkliwione z Francji (7, 9), 
i Hiszpanii (11, 12), naczynia 
szklane z Czech (13) oraz tkaniny 
ze strefy śródziemnomorskiej 
(14)
(zdjęcia: 1, 4, 10 — Grażyna 
Nawrolska, 2, 5-8 — Andrzej Ko- 
lecki, 3 — Mirosław Marcinkow

ski)

piecza kamienic średniowiecznych i wczesnonowożytnych 
miast przemieniały się w wielkie gnojowiska i śmietniska, 
co w wyraźny i negatywny sposób wpływało na stan zdro
wotny mieszkańców. Nie bez przyczyny właśnie te wielkie 
skupiska ludności żyjące w stłoczeniu niejako na własnych 
nieczystościach zyskały sławę „wielkich wymieralni”.
Dla archeologów ten rodzaj urządzeń sanitarnych okazał 
się jednak błogosławieństwem. Zazwyczaj nie oczyszczone 
latryny, zakopywane z chwilą wypełnienia, przechowały w 
swym wilgotnym wnętrzu sprzyjającym przetrwaniu ma
teriałów organicznych ogromne bogactwo zabytków, które 
dawno uległyby zagładzie w innym środowisku. Gdy po 
raz pierwszy zabytki wydobyte z latryn Starego Miasta 
zaprezentowane zostały w 1987 r. w muzeum w Elblągu na 
wystawie z okazji 750-lecia miasta, wywołały one — rów
nież wśród uczonych — sensację i zachwyt. Wystarczy 
powiedzieć, że samych tzw. rómerów — ozdobnych, cien
kościennych kielichów szklanych wyrabianych w pracow
niach Dolnej Saksonii i w Niderlandach, a z upodobaniem 
przedstawianych zwłaszcza w XVII w. przez holender
skich malarzy martwych natur, zaprezentowano tam 
około 30, podczas gdy od chwili rozpoczęcia elbląskich 
wykopalisk w polskich zbiorach znajdował się tylko jeden 
okaz tego rodzaju, przechowywany w zbiorach Muzeum 
Książąt Pomorskich w Szczecinie. W 1993 r. archeolodzy 
zorganizowali kolejną wystawę, dodając najnowsze odkry
cia. Wśród nich zwraca uwagę przepiękna, wczesna forma 
lutni, tzw. mandora, wykonana przypuszczalnie w pier
wszej połowie XV w., znaleziona oczywiście w latrynie 
kamienicy przy ul. Stary Rynek 53. Są też ciemnoniebie
skie talerze z napisami w języku arabskim, wyrabiane w 
Hiszpanii w kręgu mauretańskim, kolekcja biało-niebie- 
skich fajansów z Delft wyrabianych od XVII w. oraz rów
nie liczny zbiór naczyń kamionkowych o beżowej lub 
kremowej barwie produkowanych w nadreńskim Siegburgu 
w XIV—XV w.
Interesujący jest także zbiór przedmiotów z drewna, skóry 
i kości oraz szczątki produktów spożywczych wydobytych 
z latryn. Te ostatnie służyć mogą jako materiał do badań 
zarówno nad codziennym pożywieniem mieszkańców mia
sta (np. na tej podstawie ustalono, że najpopularniejszą

rybą na stole średniowiecznych elblążan był leszcz, potem 
zaś sandacz i jesiotr), jak i nad zasięgiem i częstotliwością 
spożywania produktów egzotycznych, kosztownych ze 
względu na odległy import; o tego rodzaju imporcie 
świadczą m.in. łupiny afrykańskiego kokosa i muszle śró
dziemnomorskich ostryg.
Jest swoistym paradoksem, że większość naszej wiedzy o 
życiu codziennym, pożywieniu i wyposażeniu mieszkań 
dawnych mieszkańców Elbląga, czerpiemy z przedmio
tów, które oni uznali za niepotrzebne, wręcz utrudniające 
życie, wydobywamy je zaś z urządzeń przeznaczonych na 
nieczystości, wstydliwie skrywanych w odległych zakąt
kach podwórzy. Paradoks ten domaga się niemal filozofi
cznego rozważenia, bowiem jedynie owe śmieci świadczą 
dziś o życiu mieszkańców miasta. Można więc powiedzieć: 
„pokaz mi swoje śmieci, a powiem ci kim jesteś”, co w wy
padku Elbląga sprawdziło się całkowicie.

Zdzisław Skrok
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W
 wielu miastach do dziś przetrwały sta

re ratusze, te znakomite świadectwa 
niejednokrotnie minionej już świet
ności. Niestety, w wypadku Elbląga 

stało się inaczej. 26 kwietnia 1777 r. od uderzenia 
pioruna zapalił się kościół parafialny Św. Mikołaja, a 

ogień błyskawicznie przerzucił się na stojący naprze
ciwko ratusz, który także spłonął. Działo się to w czasie, 
gdy od 1773 r. prowadzono akcję „otwierania” mia
sta na zewnątrz, burząc średniowieczny system 
obronny, niwelując wały i zasypując fosy. Mimo spo
rządzonego bardzo szybko projektu odbudowy spa
lonego ratusza, nowy postawiono poza obrębem Sta
rego Miasta w latach 1779—1782, zaś stare miejsce 
przeznaczono pod zabudowę mieszczańską.
Pierwotny budynek ratusza, po raz pierwszy wspo
mniany w 1319 r., usytuowany został we wschodniej 
pierzei głównego traktu średniowiecznego miasta, ja
kim była, ulica Stary Rynek. Stał on naprzeciwko 
kościoła Św. Mikołaja, tworząc z nim główne domi
nanty administracyjno-kulturowo-handlowego cen
trum. Mimo ponad czterech wieków istnienia i li-

Ratusz 
odnaleziony

Tadeusz Nawrolski

1. Ratusz na rysunku J. H. Amelunga sprzed 1777 r.; z lewej strony 
częściowo widoczny „stary ratusz”

Ratusz — to niezwykła budowla w mieście, 
symbol jego znaczenia i niezależności, 

ośrodek polityki, kiedyś także handlu. Ten 
okazały zazwyczaj budynek, sytuowany 
centralnie w rynku lub w jednej z jego 

pierzei, był także swoistym teatrem dla 
rozgrywających się wydarzeń, bowiem tu 
ogłaszano postanowienia rady miejskiej, 

wykonywano niektóre wyroki sądowe, 
przyjmowano dostojnych gości, urządzano 

różne uroczystości itp. 

cznych wydarzeń związanych z tym budynkiem, nie
wiele wiemy na jego temat — jest wyjątkowo mało za
pisów źródłowych i prawie całkowity brak źródeł 
ikonograficznych. Z widocznych na starych planach 
dwóch budynków tworzących ratusz niewiele można 
dowiedzieć się np. o wewnętrznym rozplanowaniu. 
Jedyny rysunek ukazujący wygląd budynków ratu
szowych sporządzony przez Jana Henryka Amelunga 
(1746—1796, rajca i kupiec elbląski) opublikowany 
został w 1786 r., a wykonany tuż przed pożarem. 
Widoczne na nim trzy budynki zostały oznaczone w 
legendzie jako: „długi dom”, „nowy ratusz” i „stary 
ratusz”. Ta legenda, enigmatyczne wzmianki w źród
łach pisanych oraz projekt odbudowy spalonego ra-
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2. Rekonstrukcja zespołu ratu
sza wykonana przez F. Neuman- 
na w 1834 r.: A — „długi dom" 
(Sukiennice), B — „nowy ratusz”, 
C — „stary ratusz”, D — dom pi
sarza
3. Odsłonięte mury zespołu ra
tusza: A — „długi dom” (Sukien
nice), B — „nowy ratusz", C — 
„stary ratusz”, D — dom pisarza, 
E — nie zidentyfikowany budy
nek dostawiony do Sukiennic

tusza, w którym uwzględniono większość dawnych 
murów — stały się podstawą do rekonstrukcji dzie
jów ratusza, jego rozplanowania oraz odtworzenia 
funkcji poszczególnych pomieszczeń. Rekonstrukcja 
ta sporządzona w 1834 r. przez elbląskiego archiwistę 
historyka Ferdynanda Neumanna (1791—1869) przy
jęta została za wiarygodną i do wiosny 1993 r. 
powtarzana była w każdym opisie historycznym. Zgodnie 
z nią „długi dom” identyfikowano z „domem ku
pieckim” (Sukiennicami) wymienionym w źródłach 
pisanych w 1340 r. Na parterze znajdowały się ławy 
sukiennicze, przechowywano tam także broń. Pier
wsze piętro zajmowała sala, w której urządzano uro
czyste przyjęcia, a w piwnicach prowadzono wyszynk 

piwa. W budynku „nowego ratusza” usytuowanego 
szczytem do ulicy Stary Rynek wydzielono pomie
szczenia na izbę radziecką, izbę kamlarni (kominko
wą) i skarbiec. Piętro zajmowała sala letnia, a piwnice 
użytkowała rada miejska, lub wydzierżawiano je 
szynkarzom. Natomiast o zagadkowym obiekcie o 
nazwie „stary ratusz” nie można było nic powiedzieć. 
Od strony wschodniej, w pierzei ul. Rzeźnickiej do 
Sukiennic przylegał dom pisarza, za nim znajdowały 
się dwa budynki przeznaczone od 1384 r. na jatki 
rzeźnickie. W kompleksie ratuszowym znaleziono 
także miejsce na archiwum, ogródek korzenny i inne. 
Ta rekonstrukcja układu przestrzenno-funkcjonal- 
nego stała się podstawą do zbudowania programu
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4 Piwnice nie zidentyfikowane
go budynku na zapleczu Sukien
nic
5. Dzbany z XIV w. wydobyte z 
piwnic ratusza (z lewej autor ar
tykułu)

(zdjęcia: 3 — Mirosław Marcin
kowski, 4 — Andrzej Kołecki)

badawczego zakładającego przede wszystkim odkry
cie zdawałoby się znanego, choć nie zachowanego na 
powierzchni zespołu ratuszowego. Po zdjęciu ziemi i 
usunięciu gruzu ukazała się „plątanina” kilkudziesię
ciu murów, które z wyjątkiem ostatnich z XVIII w. 
były przemurowane, zmienione i zatraciły swoje ory
ginalne wątki. Prowadzone równocześnie badania ar
chitektoniczne początkowo ograniczały się do rejes
tracji ujawnionego stanu i wychwycenia różnic w 
wątkach i grubościach murów. Dopiero założenie 
pierwszej serii wykopów zaczęło ukazywać zaskaku
jący obraz murów tkwiących w ziemi. Początkowy 
program zakładający przebadanie trzech znanych z 
ikonografii budynków ratuszowych był modyfiko-

9



wany w miarę rozwoju sytuacji i w rezultacie bada
niami objęto ponad 1500 m2 powierzchni uzyskując 
niespodziewane rezultaty.
Najstarsze okazały się fundamenty (do 2,60 m sze
rokości) wieży o wymiarach 13 x 14,80 m, znajdujące 
się pierwotnie pod budynkiem „nowego ratusza”. 
Relacje nawarstwień archeologicznych do owych 
fundamentów wskazują, że zbudowano je jeszcze 
przed pożarem miasta w 1288 r. Na początku XIV w. 
do wieży dobudowano długi budynek usytuowany 
równolegle do ulicy Stary Rynek. Razem z wieżą 
miał 36 m długości, wejście do niego znajdowało się z 
dwóch stron, tj. od głównej ulicy i od ul. Rzeźnickiej. 
Zapewne zakończenie pracy przy tej budowli zostało 
odnotowane w 1332 r., kiedy zapisano, że na wieży 
zawieszono dzwon ratuszowy. Wewnątrz domu 
kupieckiego (Sukiennic) odkryto doskonale zacho
wane dwa poziomy posadzek ceglanych, nad którymi 
leżało dużo potłuczonych dzbanów, w 90% sprowa
dzanych z Nadrenii. Na osi styku wieży z Sukienni
cami od ul. Stary Rynek odkryto starannie wykonany 
fundament pierwszego pręgierza, który później 
przeniesiono na narożnik ulic Stary Rynek i Rze
źnickiej.
W 1384 r. ratusz wyposażono w filary z kamienia got- 
landzkiego. Równocześnie trwała rozbudowa ratusza 
— od tyłu, do Sukiennic dostawiono wtedy prosto
padle budynek o wymiarach 10 x 25 m. Jest to sen
sacja, ponieważ dotychczas w żadnych źródłach pi
sanych, przekazach kartograficznych, katastrach 
działek nie ma po nim śladu. Wyposażony w cztery 
wysokie wnęki na dłuższych ścianach, kryty stropem, 
później otrzymał ścianę działową i sklepienie koleb
kowe. Wewnątrz znaleziono ułamki takich samych 
naczyń, jak w Sukiennicach. Jakie było przeznacze
nie tego budynku? Czy jego brak na dawnych pla
nach może świadczyć, że nie wyrósł on ponad po
ziom terenu i funkcjonował tylko w postaci piwnic? 
Czy więc zachodziłoby tu podobieństwo do Torunia, 
gdzie piwnice w latach dziewięćdziesiątych XIV w. 
zbudowano pod dziedzińcem ratusza? Na odpowiedź 
należy poczekać do czasu przeprowadzenia pełnej 
analizy całego zespołu, tym bardziej że wraz z tą 
budowlą wzniesiono znany ze źródeł dom pisarza i 
tylko jeden budynek (a nie dwa) przeznaczono na 
jatki rzeźnickie. Jak by jednak nie było, w tej fazie 
rozbudowy powstał kompleks administracyjno-hand- 
lowy zajmujący obszar o wymiarach około 36 x 40 m. 
Na tym nie kończą się przemiany zespołu ratuszowe
go. Na początku XV w. w miejscu dawnej wieży zos
tał zbudowany budynek dwutraktowy o długości 26 m, 
wysunięty podcieniem przed oś Sukiennic, a 
szczytem skierowany do ul. Stary Rynek. I to jest 
właśnie ów „nowy ratusz” widoczny na rysunku 
J. H. Amelunga; w latach 1550—1556 otrzymał on jed
ną z pierwszych renesansowych elewacji w Elblągu. 
Tak w skrócie można zrelacjonować dokonania jed
nego sezonu badawczego i rewelacje związane z ratu
szem elbląskim. Za wcześnie jeszcze na naukowe 
ujęcie rezultatów tych badań, trwają dalsze badania 
nad określeniem zabudowy i sposobu użytkowania te
renu otaczającego kompleks ratuszowy. Obejmują 

one zagadkowy „stary ratusz”, lokalizację ogródka 
ratuszowego, problem komunikacji z poszczególny
mi budynkami, a także zagadnienie podstawowe: 
określenie funkcji terenu przed budową ratusza i to
warzyszących mu budynków. Ma to związek z hipo
tezą o istnieniu w tym miejscu wydzielonego placu 
targowego w początkowej fazie istnienia miasta. 
Uzyskany już teraz obraz tworzenia się zespołu ratu
szowego ukazuje skalę aspiracji mieszczan i rangę 
miasta, których symbolem był właśnie ratusz. Po
równując te dane z najbliższym znanym ratuszem 
głównomiejskim w Gdańsku, można wskazać na 
pierwowzór, z którego skorzystali gdańszczanie. 
Rozmiary ich ratusza, także usytuowanego w pierzei 
ulicznej, dopiero po rozbudowie w latach 
1379—1382 osiągnęły tę wielkość, którą elbląski ra
tusz uzyskał w latach trzydziestych XIV w. I choć 
dalsze losy Elbląga nie były tak pomyślne, to należy 
pamiętać, że było to miasto o historii niepowtarzalnej 
i ciągle nas jeszcze zaskakującej.

Tadeusz Nawrolski

Autor zmarł w czerwcu br.

Spotkanie z książką

Początek syntezy
Dzięki wysiłkowi grona gdańskich i toruńskich hi
storyków oraz elbląskich archeologów powstaje 
kilkutomowa synteza historii Elbląga, zawierająca 
dzieje tego miasta i jego okolicy od czasów naj
dawniejszych po najnowsze. Dotychczas ukazał 
się tom pierwszy obejmujący okres do 1466 r„ czyli 
do pokoju toruńskiego, w wyniku którego Elbląg na 
kilkaset lat (do 1772 r.) włączony został do pań
stwa polskiego (Historia Elbląga, tom I, pod redak
cją S. Gierszewskiego i A. Grotha, Wydawnictwo 
„Marpress”, Gdańsk 1993). Tom otwiera roz
dział poświęcony osadnictwu wczesnodziejowemu 
w okolicach Elbląga, którego autorem jest Marek 
Jagodziński, wieloletni badacz wczesnośrednio
wiecznej osady w Janowie Pomorskim identyfiko
wanej z legendarnym Truso. Autorami rozdziałów 
Pierwotny Elbląg i Kultura są: historyk Roman Cza
ja — również autor interesującej rozprawy Socjo- 
topografia średniowiecznego Elbląga, oraz Ta
deusz Nawrolski — kierownik badań archeologi
cznych Starego Miasta w Elblągu. Ten mariaż hi
storyka z archeologiem w tym wypadku jest bardzo 
udany. Osobne rozdziały poświęcono ustrojowi i 
gospodarce średniowiecznego Elbląga oraz zmie
niającym się stosunkom miasta z Zakonem Krzy
żackim. Tom wydano w pięknej obwolucie ozdo
bionej reprodukcją karty tytułowej elbląskiej księgi 
łąkowej z 1421 r. oraz wyposażono w liczne, często 
publikowane po raz pierwszy ilustracje. . .
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Marian Kornecki

Polskie 
kościoły 

z drewna
Budownictwo drewniane należało do 

nieodłącznych elementów historycznego 
krajobrazu Polski. Jego powszechność, 

kształt i przemiany, związały się 
z tradycjami etniczno-kulturowymi, 
obfitymi niegdyś zasobami budulca, 

łatwością jego pozyskania i obróbki oraz 
panującymi stosunkami społecznymi 

i ekonomicznymi. Właściwości budulca, 
konsekwencje nadanej funkcji oraz logika 

konstrukcji decydowały o układach 
przestrzennych i formach 

architektonicznych budowli. W rozwoju 
zaznaczały się przy tym jakby dwie 

przeciwstawne tendencje: z jednej strony 
tradycja odnoszona do czasów 

zamierzchłych, szczególnie trwała 
w lokalnych środowiskach izolowanych, 

z drugiej zmieniające się prądy 
nowatorskie, oddziałujące w różnym 

stopniu i w różnym zasięgu.

U
wagi te odnieść należy także do kościo
łów, czołowych dzieł ciesielstwa, domi
nant struktur osadniczych w fizycznym 
i duchowym wymiarze — był bowiem 
Dom Boży ośrodkiem życia religijnego i znakiem 
wspólnoty kulturowej. Był zarazem obiektem repre

zentacyjnym, ogniskującym ambitne niekiedy dąże
nia mecenasów i twórców. Polski kościół drewniany 
nie był w swej strukturze kontynuacją jakichś legen
darnych prasłowiańskich gontyn. Początki nie są 
nam jednak znane, gdyż nie przetrwały do naszych 
czasów ani te pierwsze świątynie z czasów chrystiani
zacji, ani nawet z okresu organizacji sieci parafialnej, 
a niekiedy i drugie z kolei, wznoszone na miejscu po
przednich, o których wspominają źródła. Jak dotąd 
nawet badania archeologiczne na naszym terenie — 
w przeciwieństwie do wielu materiałów z terenu 
Europy Zachodniej czy Północnej — nie przyniosły 
zadowalających informacji na temat formy i kons
trukcji najstarszych świątyń z drewna na naszych 
ziemiach. Nie ulega jednak wątpliwości, że kościoły 
odpowiadać musiały potrzebom liturgii, co determi
nowało ich układy funkcjonalne. Przyjąć też można, 
że — jeśli nie od początku, to w każdym razie wcześ
nie — wznoszono je w konstrukcji zrębowej, która tu 
od wczesnego średniowiecza poczęła dominować. 
Tak więc charakter polskiego kościoła drewnianego 
określały: importowana funkcja i rodzima konstruk
cja. O dalszych właściwościach decydowały: czas i 
miejsce, fundamentalne czynniki determinujące 
znamiona tożsamości.
W dobie stabilizacji państwa i włączenia go w system 
średniowiecznego uniwersalizmu społeczno-ekono
micznego zaistniały warunki dla wypracowania cech, 
które stać się miały miarodajne dla charakteru pol
skiego kościoła drewnianego na wiele stuleci. Sprzy
jało temu zarówno wzrastanie perfekcjonizmu tech
nicznego, jak i wypracowanie typów, początkowo o 
niewielkim zróżnicowaniu uzależnionym od środo
wisk warsztatowych, a poniekąd od zasięgów struk
tur organizacyjnych kościoła. Mam tu na myśli cha
rakterystyczne zróżnicowanie np. małopolskiego ty
pu kościoła wzniesionego w tzw. systemie więźbowo- 
-zaskrzynieniowym, od wariantu wielkopolskiego, 
czy swoiście prymitywniejszej grupy kościołów gór
nośląskich, w których w ciągu rozwoju poczęło ryso
wać się coraz silniej zjawisko izolacjonizmu po utra
cie związków z państwowością polską, z jej wspólnotą 
kulturową i strukturami kościelnymi.
Niezależnie od tych uwag, najstarsze zachowane je
szcze bądź znane z archiwaliów utracone już świąty
nie z XV w., wykazujące z reguły powtarzalny kształt 
i dojrzałe rozwiązania przestrzenno-konstrukcyjne, 
są niezwykłym na skalę europejską fenomenem swoi
stej adaptacji gotyku w drewnie w oparciu o struktu
ry zrębowe. Cechy gotyku potwierdzał stylowy detal 
— często pokrewny kamieniarce, a uzupełniały go 
elementy wystroju wnętrz — dzieła warsztatów ce
chowych.
Kolejna cezura, jaką wyznaczała reformacja czy rene
sans, początkowo nie zaznaczała się wyraziście. W 
XVI i nawet XVII w. gotycki program przestrzen- 
no-konstrukcyjny trwał nadal, gdyż prądy renesansu 
i manieryzmu nie były nośne w budownictwie drew
nianym. Na paradoks zakrawa, że w niektórych re
gionach charakter gotyckich kościołów drewnianych 
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uległ nawet wzbogaceniu, zwłaszcza w związku z 
rozpowszechnionym dobudowywaniem do korpu
sów wież wzniesionych w konstrukcji słupowo-ra- 
mowej, w wariancie wykształconym jeszcze w dobie 
średniowiecznej — mam tu na myśli wieże izbicowe, 
będące recepcją modelu średniowiecznych wież 
obronnych. Podobnie w tym czasie dobudowywane 
podcienia (tzw. soboty) obiegające budowlę jakby 
dopełniały „gotycki” charakter całości. Natomiast 
inne zjawisko — choć nie powszechne — to obniże
nie standardu technicznego: efekt regresu organizacji 
cechowych czy swoista rustykalizacja wiążąca się z 
„sarmatyzacją” stosunków społeczno-ekonomi
cznych typowych w dobie Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów oraz z przetrzebieniem zasobów doboro
wego budulca. Aktualizację stylu według ówczesnych 
upodobań i mody zapewniły nowe wystroje wnętrz 
(ołtarze, sprzęty, malowidła itp.).
Barok pojawił się w drewnianych kościołach do
piero u schyłku XVII w., początkowo tylko w szcze
gółach, bardziej więc można mówić o „barokizacji” 
modelu tradycyjnego. Zaznacza się jednak odtąd 
rozmaitość grup regionalnych, zdradzających lokalną 
wspólnotę realizatorów lub lokalne odwzorowania. 
Niebawem dojdzie do głosu nowy czynnik: udział fa
chowych architektów (niekiedy wykształconych dyle
tantów), którzy — czasem wbrew właściwościom 
budulca — podejmą próbę realizacji konkretnych 
modnych typów architektury monumentalnej w 
drewnie. I tu zaznacza się znowu fenomen polskiego 
budownictwa drewnianego, nie znany na innych ob
szarach. Wyróżnić można fascynujące próby imito
wania wielu prawdziwie stylowych rozwiązań baro
kowych rozpowszechnionych na kanwie kontrrefor
macji. I tak znaleźć można: odwzorowania jezuickie
go typu bazyliki transeptowo-kopułowej (jak Mni
chów na Kielecczyźnie), bazyliki ze zblokowanymi 
fasadami wieżowymi (jak słynna Sękowa koło Gor
lic), bezwieżowe bazyliki z parami kaplic (jak Dąbro
wa Tarnowska), założenia halowe — bardzo częste, 
wreszcie budowle centralne wzniesione na planie 
krzyża (np. Pólko nad Bralinem albo Przytkowice- 
-Skawinki, kościół wzniesiony na planie „tylmanow- 
skim”), ośmioboczny kościół w Buku czy „kolisty” w 
Wyszynie, albo tak indywidualne kreacje, jak słynny 
kościół w Tomaszowie Lubelskim czy skądinąd ku
riozalna „gwiaździsta” kaplica odpustowa w Oleśnie 
na Górnym Śląsku. Te różnorodne kreacje, trudne 
do usystematyzowania, nie obejmują jednak cało
kształtu zjawisk, nadal trwa bowiem również skromny 
typ tradycjonalny, sięgający korzeniami modeli je
szcze średniowiecznych, powierzchownie tylko zba- 
rokizowanych. To wtedy ugruntuje się ów ponadcza
sowy „polski kościół drewniany”, będący syntezą 
wielowiekowego rozwoju i trwania — swoisty feno
men jedności w różności.
Historię przemian polskiego kościoła drewnianego 
wzbogacił na swój sposób także wiek XIX, mimo 
wstrząsów wywołanych upadkiem państwowości i 
ingerencją zaborców w życie kulturalne, jak i w sto
sunki kościelne. Odnotować więc można wiele prą
dów neostylowych odzwierciedlających się różno
rodnie w architekturze kościołów drewnianych, co 
również można uznać za specyfikę naszego obszaru 
kulturowego. U schyłku tego stulecia pojawiają się 
podsycane nastrojami patriotycznymi jeszcze inne 

inspiracje: poszukiwania narodowych form w archi
tekturze, sięgających domniemanych korzeni kultu
rowych. Te tendencje ożywiają — choć przejściowo— 
sakralne budownictwo drewniane, dając mu nowe 
impulsy ideowe (np. na Podhalu). Tendencje te trwa
ją również, chociaż już w słabszym wymiarze, w do
bie międzywojennej. Jednakże dopełnia się zarazem, 
niejako na naszych oczach, epilog tej świetnej, a nie
kiedy nie docenianej karty naszej architektury, tak 
istotnej dla tożsamości polskiego krajobrazu.
Zachowanie i stan kościołów drewnianych były i są 
zależne od wielu czynników, które ogólnie podzielić 
można na pochodne od natury, wynikające z właści
wości budulca oraz wtórne, zależne od człowieka, je
go potrzeb, upodobań i jednokierunkowo podejmo
wanych działań. Jakby na marginesie tej drugiej 
przyczynowości leży nieświadomość i niedbalstwo. 
Całkowity zanik najstarszej generacji drewnianych 
świątyń upatrujemy nie tylko jako odrzucenie do
mniemanych prymitywnych archetypów, ale przede 
wszystkim jako konsekwencję ograniczonej wydol
ności technicznej budulca, którą ocenia się najogól
niej na około 200 lat, oczywiście w zależności od asor
tymentu i obróbki. To po tym okresie zachodzi po
trzeba przynajmniej częściowej wymiany substancji, 
co równać się może całkowicie nowej budowie. To, 
że przetrwały do naszych czasów sporadycznie bu
dowle z XV w., przypisać należy przede wszystkim 
najlepszej jakości budulca zastosowanego w tych eli
tarnych budowlach, jak też perfekcyjnej obróbce 
przez zawodowych rzemieślników oraz wyuczonej 
konstrukcji. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że 
w dobie społecznego i ekonomicznego uniwersalizmu 
w późnym średniowieczu nie do pomyślenia była 
spontaniczna, amatorska działalność w tym zakresie. 
Później zaznaczał się dość wcześnie deficyt wyboro
wego budulca i regres warsztatu. Cezury historii ins
pirował także człowiek, w pewnych okresach odrzu
cając spuściznę przeszłości. Z zagadnieniem tym 
wiążą się również przekształcenia obiektów star
szych.
Niestety, obok stopniowej destrukcji budulca, obiek
ty drewniane zawsze narażone były na gwałtowne 
zniszczenie pożarami. To druga, poniekąd też „natu
ralna” — choć zwykle w różny sposób zawiniona 
przez człowieka — przyczyna ubytku zasobów. W 
wymiarze historycznym procent spalonych budowli, 
chociaż statystycznie nie przebadany, kształtuje się 
wysoko. Proces eliminacji kościołów drewnianych 
występował już dawniej i różne były jego mechaniz
my w historii, ale kryzys począł zaznaczać się po po
łowie XIX w., towarzyszyły mu znamienne prze
miany natury społeczno-ekonomicznej, szybki po
stęp techniki i nowe inspiracje, w dużej mierze obcej 
proweniencji. W zakresie architektury sakralnej wraz 
z nowymi tendencjami rozwija się ruch budowlany 
oparty na fascynacji nowoczesnością. To wtedy szuka 
się na naszych ziemiach „stylu kościelnego”, oscylu
jącego głównie wokół neogotyku importowanego 
zresztą z państw ościennych i budzącego pragnienie 
dorównania. Oczywiście na kanwie dążeń patrioty
cznych udawało się i ten nurt eklektyzmu europejskie
go przenieść w sferę oczekiwania Polaków, konstruu
jąc zawiłe niekiedy treści ideowe na potrzeby bar
dziej oświeconej części społeczeństwa — to były kon
cepcje rzekomego „stylu nadwiślańskiego” czy
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1. Kościół Św. Stanisława 
z 1527 r. w Chotelku Zie
lonym (woj. kieleckie)

„zygmuntowskiego”. Tymczasem dla prostego ludu 
wystarczała odpowiednio podsycana dążność „wyjś
cia z zacofania”, by uruchomić mechanizmy działania, 
także materialne. Wprawdzie wnet pojawi się także 
pierwsza krytyka jakości nowych kreacji architekto
nicznych w panoramie kulturowej kraju, ale będą to 
głosy odosobnionego intelektualnego kręgu społe
czeństwa. Tak więc ruch budowlany nasila się na 
prowincji na kanwie ówczesnej względnej stabiliza
cji; powstają „gotyckie katedry” na wsi, a kościół 
drewniany — „ubogi, wsiowski prostaczek” — po
czyna wstydliwie ustępować.
W tym samym czasie pojawia się nowy czynnik — 
konserwatorstwo, a ochrona zabytków, jeszcze mało 
doskonała, narasta wiedzą i autorytetem elity kultu
ralnej. Jednakże w stosunku do architektury drew
nianej początkowo nie ma inicjatywy, co łatwo uza
sadnić stanem nauki, zapatrzeniem na „wielką sztu
kę” i kryteria oceny przejmowane z zewnątrz. Na tym 
tle narasta eliminacja kościołów drewnianych; sprzy
ja jej świadome dążenie człowieka, konkretnie w tym 
kierunku zwrócone. Najstarsza generacja konserwa
torów polskich jest w tej sytuacji bezradna, a towa
rzyszy jej brak pełnej wiedzy o zasobach i swoista 
„kolaboracja” środowiska architektów-budowni- 
czych nowych świątyń. Odnotowują ją m.in. „gali
cyjscy” konserwatorzy — Stanisław Tomkowicz, Fe
liks Kopera i Leonard Lepszy.— publikując szokujące 
przykłady zniszczeń zabytkowych kościołów, w tym 
głównie samowolnych wyburzeń. W tej sytuacji na
wet straty naszej wiedzy o zaginionej w mrokach hi
storii drewnianej architektury sakralnej są trudne do 
ogarnięcia. Mściły się braki dokumentacji, obojęt
ność badaczy i permanentny brak funduszów zarów
no na inwentaryzację, jak i publikacje.

Innym problemem, który zaważył ujemnie na walo
rach zabytkowych i artystycznych zachowanych koś
ciołów drewnianych, było prowadzenie remontów 
przy użyciu niewłaściwych materiałów. Okres owej 
koniunktury budowlanej przełomu stuleci i później 
był zarazem czasem pokrywania zabytków blachą i 
eternitem, co prowadziło do raptownej utraty zna
cznej części walorów estetycznych. Fascynacja no
wymi materiałami prowadziła nawet do pobijania 
drewnianych ścian budowli blachą. Te metody dzia
łania stały się przedmiotem krytyki konserwatorskiej, 
lecz przeważnie pozbawionej skuteczności. Osobnym 
problemem było przekształcanie wystrojów wnętrz, 
eliminacja niekiedy bezcennych zabytków w myśl 
„antykonserwatorskiej ” dewizy, głoszącej — jak to 
przytoczył Stanisław Tomkowicz — że „ kościół to nie 
muzeum
Okres międzywojenny — to w pewnym stopniu czas 
ustabilizowania zasobów zabytków, chociaż ich na
ukowa inwentaryzacja zaledwie została rozpoczęta. 
Niemniej jednak świadomość „zabytkowości” kościo
łów drewnianych można uznać w tym czasie już za 
powszechną, co najmniej w kręgu bezpośrednio zain
teresowanych. Nie znaczy to, że sporadyczne naci
ski nie prowadziły od czasu do czasu do utraty lub 
szkodliwych przekształceń wielu zabytków, zwła
szcza skromniejszych. Odnotować można natomiast 
w tym okresie wiele odkryć naukowych w kościołach 
drewnianych, np. malowideł ściennych, które docze
kały się konserwacji na miarę ówczesnych metod i 
nauki.
Podejmując rozważania nad sytuacją po drugiej woj
nie światowej trzeba zastrzec, że mimo upłynięcia już 
pół wieku wciąż jeszcze brak dostatecznej perspek
tywy dla właściwej oceny. Można natomiast dostrzec 
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pewną periodyzację, w ramach której kształtowała się 
sytuacja ochrony zabytków sakralnych, a której od
biciem jest stan zachowania kościołów drewnianych. 
Jak wiadomo, na problem ochrony zabytków sakral
nych i budownictwa kościelnego, obok innych okoli
czności, istotny wpływ miały stosunki Państwo — 
Kościół, przeżywające dramatyczną historię w dobie 
PRL. Rzutowały one na problematykę konserwa
torską, głównie w postaci zahamowań lub ożywiania 
kościelnych inicjatyw regulowanych ingerencją 
ówczesnego urzędu ds. wyznań i mrocznym tzw. 
planem inwestycji i remontów kościelnych. Ten stan 
rzeczy utrudniał niekiedy nawet bezpośrednie inter
wencje konserwatorskie, co zasługuje na przypom
nienie i rzetelną ocenę. W niepamięć odchodzą dziś 
niejedne wysiłki czynione na rzecz ratowania zabyt
ków w tych trudnych czasach.
Jeśli chodzi o kościoły drewniane — a zabrzmieć to 
może paradoksalnie — minione dramatyczne lata po
czątkowo nie przynosiły większych zagrożeń. Kościo
ły były potrzebne, a ich utrzymywanie leżało w inte
resie zarówno gospodarzy, jak i ochrony zabytków. 
Ten stan rzeczy w miarę upływu czasu i zmieniają
cych się stosunków począł ulegać zmianie. Stopnio
wo zaznaczył się bowiem na daleko szerszej płaszczy
źnie społecznej i gospodarczej kolejny przełom o roz
ległych konsekwencjach. Jedną z przesłanek była 
rosnąca urbanizacja kraju oraz nie znane dotąd — 
zwłaszcza na wsi — ożywienie w budownictwie oraz 
— w kategoriach socjologicznych — daleko idąca inte
gracja społeczności wiejskich i miejskich. Współ
czesne stosunki społeczno-ekonomiczne otarły się 
silnie o problemy organizacji kościelnej, zasoby świą
tyń wiejskich, ich wielkość i charakter. Dawne koś
cioły, zwłaszcza drewniane, zdawać się mogły nieod
powiednie dla jednostronnie ocenianych potrzeb. 
Nastąpiła jednocześnie „eksplozja” budownictwa 
kościelnego na miarę kamieni milowych dziejów. 
Niestety, na marginesie tego zjawiska nasilił się pro
ces eliminacji kościołów drewnianych, których mo
dernizacja stała się niemożliwa.
Najdotkliwsze jest bezpośrednie i zamierzone likwi
dowanie obiektu starego pod budowę na jego miejscu 
nowej świątyni. Najczęściej następuje to w trybie ta
kiej lokalizacji nowej budowli, która wymusza usu
nięcie poprzednika. Taka sytuacja była szczególnie 
typowa w czasach, gdy udawało się uzyskiwać zgodę 
na budowę nowego kościoła osłoniętą enigmaty
cznym pretekstem „wymiany substancji” za takim czy 
innym przyzwoleniem, czyli — rzec można — wed
ług zasady „głowa za głowę”, gdy władze nie wyra
żały zgody na powiększenie liczby świątyń. W taki 
sposób wymuszono rozbiórkę wielu kościołów drew
nianych, a tylko bardzo nieliczne można było, niemal 
cudem, uratować w drodze przenoszenia w inne 
miejsce (np. do skansenów).
Mniej dotkliwe dla zabytku wydaje się pozornie bez
kolizyjne zlokalizowanie nowej budowy, wtedy 
problemem staje się kwestia pozyskania odpowied
niej lokalizacji i miara dobrej woli inwestora. Jednak 
można uznać za regułę — takie są bowiem doświad
czenia — że stary kościół zostaje niebawem wyłączo
ny z kultu, opuszczony przez opiekunów i jest tylko 
teoretycznie chroniony. Popada w zaniedbanie, skąd 
tylko krok do ruiny czy „przypadkowego” pożaru — 
a nie daj Boże tzw. pożaru ubezpieczeniowego, gdy 

inwestorom brak środków na dokończenie nowej rea
lizacji. Dzieje się tak dlatego, gdyż natrafiamy na cał
kowity brak zainteresowania ze strony miejscowej 
ludności, a niekiedy wprost na otwartą niechęć i aro
gancję.
Niebezpieczeństwa pożarów nie udało się niestety 
wyeliminować, mimo podejmowanych wspólnych 
akcji konserwatorsko-strażackich z udziałem ducho
wieństwa. W ostatnich dziesięcioleciach ogień strawił 
tak wiele zabytkowych świątyń, że sprawa bezpie
czeństwa jeszcze istniejących wysuwa się na szcze
gólne miejsce. Za najczęstszą przyczynę pożaru 
uznawana jest wadliwa instalacja elektryczna, obok 
zwykłego niedbalstwa. Kroniki pożarów odnotowują 
jednak także smutne wypadki podpaleń, by nie przy
pomnieć nie tak dawnych jeszcze zbrodniczych pod
paleń, np. kościoła w Woźnikach nad Skawą, na Woli 
Justowskiej w Krakowie czy w słynnej Libuszy koło 
Biecza, gdzie w pożarze przepięknego gotyckiego 
kościoła oprócz innych cennych zabytków (jak komp
letny tryptyk, dzieło „Mistrza z Wójtowej”), spłonął 
gotycko-renesansowy strop z kasetonową dekoracją 
malarską z wplecionymi wśród ornamentów scenami 
figuralnymi, dzieło niczym już nie zastąpione w syn
tezie sztuki polskiej. Podobnie było w Wilamowi
cach, gdzie uległo zniszczeniu wysokiej klasy artysty
cznej późnobarokowe wyposażenie wnętrza, a tego 
pięknego kościoła i jego dzieł sztuki nie zastąpi ba
nalna neogotycka świątynia, której budowę rozpoczę
to dawno, a jej kontynuacji — stały bowiem obie bu
dowle w odległości niespełna trzech metrów — 
„przeszkadzała” drewniana świątynia. Od 1992 r. 
pożary nasiliły się dramatycznie. Zbrodniczo podpa
lony uległ zniszczeniu wspaniały kościół w Niedź
wiedziu pod Gorcami, tragiczny pożar unicestwił 
słynny kościół w Łękawicy Żywieckiej, też już ni
czym nie dający się zastąpić. Spłonęły kościoły w Za
wadzie Książęcej na Śląsku, Sieklówce koło Jasła, 
Międzyrzeczu Górnym koło Bielska (z cennymi za
bytkami sztuki średniowiecznej), silnie uszkodzony 
pożarem jest świetny trójnawowy, barokowy kościół 
w Rożnowicach — nikt nie mówi nawet o jego re
moncie, a obok szybko powstaje nowa murowana 
świątynia. Skandalicznym można nazwać pożar koś
cioła w Olszówce pod Gorcami. Kościół ten — naj
pierw cynicznie zaniedbany, odbudowywany na sku
tek interwencji społecznej ze środków konserwator
skich, gdy już był uratowany, spłonął doszczętnie, a 
wraz z nim znakomite zabytki sztuki: wręcz podrę
cznikowe malowidła ścienne. 30 stycznia tego roku 
spłonął kościół w Łączy koło Gliwic, prawdopodob
nie najstarszy na Górnym Śląsku, wzniesiony przed 
1490 r. i zachowany dotąd w całości. Nie są to 
wszystkie wypadki. Pojawiła się też nowa praktyka: z 
takich czy innych względów kościół drewniany bywa 
„tymczasowo rozebrany” jakoby z zamiarem odbu
dowy gdzie indziej... Z ostatnich miesięcy znamy 
trzy takie wypadki, lecz o odbudowie nic nie słychać. 
W Wielgiem koło Iłży kościół pospiesznie rozebrano, 
a materiał „zniknął”.
Gdy tracimy wybitne zabytki podręcznikowe 
dzieła polskiej architektury drewnianej, pojawia się 
niekiedy problem ich odbudowy. Mamy już pozy
tywne precedensy: spalony kościół na Woli Justow
skiej w Krakowie został odtworzony, świadomi jego 
wartości parafianie nie życzyli sobie wyczynów
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2. Kościół Św. Marii Magdaleny z drugiej potowy XV w. w Gidlach (woj. często
chowskie)
3. Kościół Św. Marcina z końca XV w. w Grywałdzie (woj. nowosądeckie)
4. Kościół Podwyższenia Krzyża Św. z ok. 1650 r. w Leśnie (woj. bydgoskie)
5. Wola Justowska w Krakowie — spalony w 1978 r. kościół Matki Boskiej z XVI 
w. został odbudowany w latach 1980-1985

(zdjęcia: Marian Kornecki)

współczesnej twórczości, chcieli mieć z powrotem 
swój drewniany kościół. Cieszy oko odbudowana 
słynna dzwonnica bocheńska, jedna z najstarszych i 
najpiękniejszych polskich wież drewnianych w typie 
gotyckim, swoisty znak tożsamości fary i całej zresztą 
Bochni, niegdyś rozpowszechniona rycinami według 
rysunków Jana Matejki. I tu znaleźli się orędownicy 
uratowania spalonego zabytku, a proces odbudowy 
wykonano według wymogów konserwatorskich: 
odtworzono tę samą konstrukcję co do detalu i tech
niki. Dla takich zabiegów nawet surowe doktryny 
konserwatorskie dopuszczają wyjątki — jest to wy
muszona sytuacją wymiana substancji, a zabytek w 
swej oryginalnej wersji trwa nadal.
Snując te rozważania nie wyobrażam sobie, aby nie 
odtworzono tak wyjątkowej wartości spalonych koś
ciołów, jak w Libuszy, którego zwęglone ściany stoją 
do dzisiaj, we wspomnianej Łączy, nie mówiąc już o 
Rożnowicach, gdzie zachowały się ściany, konstruk
cja trójnawowej hali z niezwykłym barokowym deta

lem, a nawet ołtarze; odbudować więc trzeba strop, 
dachy i malowniczą wieżę.
Minęła zmora kładąca się cieniem na wysiłki pono
szone przez wiele lat w służbie ochrony zabytków. 
Nie ma już „planowania” remontów kościelnych li
mitowanego przesłankami politycznymi. Dysponu
jemy nowoczesną technologią pozwalającą ratować 
drewno od destrukcji biologicznej, znamy doktryny i 
metody działań konserwatorskich, odpowiadające 
współczesnym standardom europejskim, mamy 
przeszkolone kadry umiejące realizować nawet bar
dzo skomplikowane zabiegi. Narastająca jednak 
wciąż pogarda dla starych, drewnianych świątyń, 
podsycana niewiedzą i arogancją, trwa nadal i zagra
ża resztkom jakże delikatnej materii, jeśli zauważy
my, że pewna część społeczeństwa i niekiedy nawet 
jego świadomi przedstawiciele zdają się nie zauważać 
także tego aspektu, że chodzi tu nie tylko o zabytki, o 
które „niech się martwi konserwator”, ale odwieczne 
świątynie, wymodlone przez wiele pokoleń, miejsca 
uświęcone sprawowaniem Ofiary i sakramentów, 
czego wymiar chyba przekracza wątpliwe ambicje 
lub taki czy inny rachunek ekonomiczny.

Marian Kornecki
(Tekst wygłoszony na sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Generalnego Kon
serwatora Zabytków p.n. „Polskie kościoły drewniane” na Zamku Królewskim w 
Warszawie 19 maja 1994 r.)
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Podczas objazdu terenowego 
dawnego księstwa siewier
skiego, odbytego w związku z 

przygotowywanym artykułem o 
zabytkach tego obszaru, w koście
le Św. Stanisława bpa w Czeladzi 
zwrócono uwagę na nie znako
wany srebrny kielich mszalny, 
określony w Katalogu zabytków 
sztuki w Polsce (t. VI) jako „ spra
wiony” w 1730 r., czyli ofiarowa
ny przez ks. prałata Michała 
Maurycego z Kownat Kornec
kiego. O osobie ofiarodawcy kie
licha informuje jego herb Śle- 
powron oraz grawerowane litery: 
AKMMKCGCCPKC, 
umieszczone na kolistej plakietce 
wmontowanej w spodnią stronę 
stopy. Litery odczytujemy nastę
pująco: A K(ownaty) M(ichael) 
M(auritius) K(omecki) C(anoni- 
cus) G(nesnenisi) Qustos) C(ra- 
coviensis) P(arochus) K(cynen- 
sis) C(eladensis). Data „1730” 
widnieje natomiast na obrzeżu 
stopy, wykonana niewprawną rę
ką, inaczej niż litery.
Łatwo zauważyć, że plakietka z 
literami i data są wtórne, przy 
czym ta ostatnia w żadnym wy
padku nie może się odnosić do 
czasu powstania kielicha. Jego 
szczególną cechę stanowi owoi- 
dalny, trójwnękowy nodus z peł- 
noplastycznymi figurkami modlą
cych się aniołków. Stopa kielicha 
ozdobiona jest reliefowymi 
przedstawieniami Bożego Na
rodzenia, Pokłonu Trzech Króli i 
Matki Bożej Karmiącej, a koszy
czek — Ostatniej Wieczerzy, 
Upadku pod Krzyżem i Zmart
wychwstania.
Kielichy z wnękowymi nodusami 
spotyka się tylko na terenie 
Małopolski i Wielkopolski1. 
Charakterystyczne były dla twór
czości wybitnego poznańskiego 
złotnika Stanisława Schwartza 
(1633—1665) i Andrzeja Mac- 
kensena, czynnego w Krakowie 
(1628), a później w Gdańsku (ok. 
1597—1676).
Znamy trzy kielichy Schwartza z 
wnękowymi nodusami: w kated
rze w Gnieźnie z 1658 r., w koś
ciele parafialnym w Wielichowie, 
dawny powiat kościański, dato
wany na około połowę XVII w. i 
w katedrze w Poznaniu z około 
1663 r., fundacji biskupa Wojcie
cha Tolibowskiego. Ostatni z

(fot. Aleksander Jaśkiewicz)

Wokół jednego zabytku

Z dziejów 
kielicha

nich, zachowujący ogólny sche
mat właściwy kielichom 
Schwartza, wykonany jest ze złota, 
ozdobiony szlachetnymi kamie
niami i emaliowymi plakietkami, 
dzięki czemu wyróżnia się szcze
gólną wspaniałością i bogactwem. 
Kielich z Czeladzi nie ma takiej 
dekoracji, nie mają jej też kielichy 
z Gniezna i Wielichowa. Kielich 
z Czeladzi jest więc najbardziej 
do nich zbliżony. Świadczą o tym 
też analogicznie ukształtowane 
stopy ozdobione trybowanymi 
scenami i powtarzającymi się mo
tywami ornamentalnymi (m.in. 
dzielącymi stopy na pola) oraz 
identycznie opracowane wnęki 
nodusów, urozmaicone na 
grzbiecikach takim samym orna
mentem. Kielich czeladzki z 
dwoma pozostałymi zabytkami 
łączy również koszyczek czary. 
Występujące na nim reliefowe, 
wielopostaciowe sceny są wkom
ponowane w analogicznie roz
wiązane kartusze. O pełnopla- 
stycznych zaś figurkach aniołków 
nodusa można powiedzieć, że od
lane zostały z tej samej formy, co 
aniołki pozostałych kielichów 
Schwartza.

Niektóre z elementów kielicha z 
Czeladzi raz upodabniają go do 
kielicha z Gniezna, kiedy indziej 
zaś — z Wielichowa. I tak tale
rzyki oddzielające nodus od stopy 
i czary łączą nasz zabytek z kieli
chem z Gniezna, a zwieńczenia 
muszelek zwierających łukowe 
zamknięcia kartuszy koszyczków 
występują na kielichach z Czela
dzi i Wielichowa. Reliefowe 
wyobrażenia figuralne, urozmai
cające stopy i czary kielicha cze
ladzkiego oraz dwóch pozosta
łych, artystycznie reprezentują ten 
sam poziom wykonania, ikono
graficznie zaś, choć żadna ze 
scen się na nich nie powtarza — 
wszystkie są scenami Maryjnymi 
i Pasyjnymi.

Te nieprzypadkowe zbieżności 
pozwalają przyjąć, że kielich z 
Czeladzi, mimo braku sygnatury, 
jest dziełem Schwartza wykona
nym około połowy XVII w. Jed
nak jego pierwotne miejsce prze
znaczenia nie jest znane. Do Cze
ladzi trafił dopiero w 1730 r. za 
sprawą prałata Korneckiego, któ
ry będąc kanonikiem gnieź
nieńskim i kustoszem katedry 
krakowskiej2 mógł w jakiś sposób 
pozyskać wykonany wcześniej 
kielich, a następnie ofiarował go 
kościołowi w Czeladzi, gdzie był 
proboszczem (1725—1772). Do
dajmy, że Kornecki wraz z kieli
chem ofiarował temu kościołowi 
barokową kadzielnicę opatrzoną 
jego herbem i literami. Niestety, 
jej miejsce przechowywania 
obecnie nie jest znane. Z fotogra
fii wynika jednak, że powstała 
chyba również wcześniej niż w 
1730 r.

Aleksander Jaśkiewicz 

Przypisy
1. A. Wasilkowska, O złotnikach wyszko
lonych w Krakowie, a działających w Po
znaniu w XVII w., „Biuletyn Historii 
Sztuki”, R. 36, 1974, nr 3, s. 354 oraz 
Z badań nad złotnictwem wielkopolskim w 
XVII ipocz. XVIII w., (w:) O rzemiośle 
artystycznym w Polsce, Warszawa 1976, 
s. 120, s. 123.
2. Kanonikiem gnieźnieńskim Kornecki 
został w 1728 r., a kustoszem katedry 
krakowskiej dopiero w 1755 r. (Herbarz 
Polski, cz. 1, wyd. A. Bobiecki, t. 10, 
Warszawa 1907, s. 368). Ponadto pełnił 
inne funkcje w Kościele oraz był probo
szczem kcyńskim. Naczyniami liturgi
cznymi poza Czeladzią obdarował koś
ciół w Kłobcach.
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Sanktuarium 
w gruzach

Na ziemi halickiej, nad rzeką 
Gniłą Lipą, 25 km na południe 
od Rohatyna, położone są Boł- 
szowce. Ta pograniczna zie
mia, którą po rozpadzie Rusi 
Kijowskiej w XIII w. zawład
nęła najpierw Litwa, a później 
Polska, nieustannie nękana by
ła różnymi najazdami Tata
rów, Kozaków i Turków. Wobec 
wciąż niepewnego jutra za
równo rycerstwo, jak i prosty 
lud szukali wsparcia i otuchy 
do zwycięstwa nad wrogiem u 
Chrystusa i Maryi. Stąd taka 
liczba maryjnych sanktua
riów na Kresach i właśnie jed
no z nich znajdowało się w 
Bołszowcach.
Bołszowiecki wizerunek Ma
ryi wyłonił się z nurtów Dnies

tru. Działo się to w 1621 r. — 
hetman polny Marcin Kaza- 
nowski przeprawiał się przez 
rzekę, aby zagrodzić drogę Ta
tarom. Zauważono wtedy uno
szoną przez nurt rzeki tablicę, 
która po wyłowieniu okazała 
się obrazem Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Wydarzenie uz
nano za opatrznościowe i gdy 
wróg został pobity, hetman w 
dowód wdzięczności umieścił 
obraz w swej prywatnej kapli
cy w Kazanowie, po czym 
przystąpił w 1623 r. do budo
wy pierwszego obronnego 
kościoła i klasztoru. Pieczę nad 
obrazem powierzył sprowa
dzonym w 1632 r. karmelitom 
trzewiczkowym.
Istniejący do dziś kościół i 

klasztor karmelitów trzewicz
kowych ufundował pułkownik 
królewski Jan Gałecki (zm. 
1720 r.); budowę ukończono w 
1726 r. Nową świątynię wypo
sażył w ołtarze i wspaniałe fre
ski ostatni właściciel Bołszo- 
wiec z rodu Jabłonowskich — 
ks. Antoni Barnaba. 18 sierp
nia 1777 r. biskup Kryspin 
Cieszkowski, sufragan lwow
ski, na mocy przywileju papie
ża Benedykta XIV z 1769 r., 
uroczyście ukoronował obraz 
Matki Boskiej. Dekret papie
ski wydano na podstawie do
kumentów stwierdzających licz
ne cudowne i wymodlone 
przed tym obrazem uleczenia, 
a nawet wskrzeszenia.
W 1853 r. korony zostały 
skradzione, ale odnaleziono je 
po kilku miesiącach. Powtór
nie poświęcone przez papieża 
Piusa IX, do dziś zdobią ten 
obraz. W czasie pierwszej 
wojny światowej wywieziono 

go do Wiednia, stamtąd do 
Lwowa, potem powrócił do 
Bołszowiec. Pod koniec dru
giej wojny światowej karmelici 
wywieźli obraz do swego 
klasztoru w Krakowie na Pia
sku. W 1966 r. znalazł schro
nienie u karmelitów w Gdań
sku, gdzie czczony jest zarów
no przez tamtejszą ludność, 
jak i kresowiaków, którzy każ
dego roku, w dzień Matki Bo
skiej Szkaplerznej, tłumnie 
tam ściągają z różnych stron. 
Bołszowiecki obraz przypomi
na ikonę, choć w istocie jest 
wystylizowaną na ikonę kopią 
„Madonny pod jodłami”, Łu
kasza Cranacha Starszego

1. Zdewastowany barokowy 
kościół, dawne sanktuarium ma
ryjne
2. 3. Monumentalna fasada 
ogrodowa dworu Krzeczunowi- 
czów w 1939 r. (2) i obecnie (3)

(zdjęcia: Zbigniew Hauser) 
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(1472—1553). Kto wykonał tę 
kopię i jak znalazła się ona w 
nurtach Dniestru — nie wiado
mo.
Pierwsza wzmianka o Boł- 
szowcach pochodzi z 1404 r., 
kiedy były własnością Mikoła
ja zwanego Spicznikiem i na
zywały się Bołszowiec. W do
kumencie króla Władysława 
Jagiellończyka wymienione są 
jako „villa nostra Bolzow”', 
obecna nazwa przyjęła się w 
XVIII w. W 1410 r. dziedzic 
Bołszowiec Andrzej Wapow- 
ski herbu Nieczuja sprzedał je 
swemu wnukowi Henrykowi 
Barzi herbu Korczak. Później 
należały do Kazano wskich. 
Marcin Kazanowski (1566—1636), 
wojewoda podolski, hetman 
wielki koronny, ufundował 
wspomniany klasztor karmeli
tów w widłach rzek Gniła Lipa 
i Narajówki. Ponieważ dwaj 
synowie wojewody zginęli w 
wojnach kozackich, Bołszowce 
odziedziczyła jego wnuczka, 
Marianna, żona hetmana Sta
nisława Jabłonowskiego 
(1634—1702). Ostatnim Jab
łonowskim w Bołszowcach był 
ks. Antoni Barnaba (zm. w 
1799 r.). Na początku XIX w., 
należały do Małeckich, a w 
1830 r. nabył je Walerian 
Krzeczunowicz (1790—1866), 
działacz galicyjski, wywodzący 
się z rodziny ormiańskiej od 
XVII w. osiadłej na Pokuciu. 
Po nim odziedziczył je syn 
Kornel (1815— 1881), poseł na 
Sejm Galicyjski i do Rady 
Państwa, a następnie wnuk 
Aleksander (1863—1922), tak
że polityk galicyjski i poseł na 
Sejm. Ostatnim właścicielem 
do września 1939 r. był jego 
syn Kornel (1894—1989), 
ożeniony z Heleną Lubieniec- 
ką herbu Rola.
Z rezydencji Kazanowskich do 
1939 r. zachowała się muro
wana baszta, kryta stożkowym 
dachem oraz szczątki funda
mentów. W sąsiedztwie daw
nego zamku Małeccy wznieśli 
około 1800 r. dwór, który był 
kilkakrotnie przerabiany przez 
Krzeczunowiczów. W czasie 
pierwszej wojny światowej 
uległ on całkowitemu znisz
czeniu. W latach 1927—1929 
Kornel Krzeczunowicz wzniósł 
według projektu Tadeusza 

Mokłowskiego klasycystyczny 
dwór parterowy z częścią 
środkową podwyższoną o ni
skie piętro. Wyglądem przy
pominał siedziby ziemiańskie 
z przełomu XVIII i XIX w. 
Najbardziej monumentalnie 
prezentowała się elewacja 
ogrodowa, do jej części środ
kowej przylegał taras otoczony 
kamienną balustradą z okaza
łymi schodami. W wysokim 
hallu z belkowanym stropem i 
galerią na piętrze wisiały por
trety rodzinne Krzeczunowi
czów. Inną salę źdobiły obrazy 
Axentowieża i Alojzego Rej- 
chana. Wyposażenie uzupeł
niały meble rokokowe i bie- 
dermeierowskie. Pałac otaczał 
stary, rozległy park angielski o 
powierzchni kilkudziesięciu 
hektarów, do końca pięknie 
utrzymywany, pełen na wpół 
oswojonej leśnej zwierzyny. 
Jadąc z Rohatyna do Halicza, 
dostrzegłem w odległości 3 km 
w lewo od szosy sygnaturkę 
bołszowieckiej świątyni, ukry
tej w kępie drzew na wzgórzu. 
Pewną nadzieję budził widocz
ny na niej krzyż. Niestety, im 
bliżej było do niej, tym obraz 
ruiny był bardziej wyrazisty. 
Fasadę byłego sanktuarium 
„zdobi” wypisane po ukraiń
sku wielkimi literami hasło: 
„gospodarka kołchozowa jedyną 
drogą do zamożnego życia”. 
Bołszowiecka świątynia przed
stawia obraz totalnego opu-. 
szczenią. Całe wyposażenie 
wnętrza zniszczone, z dawne
go ołtarza głównego pozostało 
pięć par ustawionych ukośnie 
kolumn marmurowych i dwie 
pary pilastrów. Widać nikłe 
fragmenty pięknych niegdyś 
fresków: na południowej ścia
nie czarny orzeł w koronie z 
herbem (Pilawa?) i święty ry
cerz w szyszaku (św. Mar
cin?), pod chórem muzycz
nym — inni święci. W pier
wszej prawej kaplicy ocalały 
cztery z sześciu malowanych 
medalionów z wyobrażeniem 
członków rodu Jabłonow
skich. Wewnętrzne ściany 
pokrywają ordynarne gryzmo- 
ły, na zasłanej gruzem i od
chodami ptasimi posadzce gni- 
je padlina. Ale sklepienie je
szcze się trzyma. Gdyby więc 
teraz nadszedł ratunek, może 

nie byłby spóźniony... Na ze
wnętrznej ścianie świątyni wisi 
umieszczona tam przez urząd 
konserwatorski tablica z napi
sem: „ Ochraniajetsia derża- 
woj”. Widziałem go już na 
wielu innych kresowych za
bytkach, ale nigdzie bardziej 
niż tu nie wydał mi się kpiną.
W odrapanych murach daw
nego klasztoru ulokowano sta
cję sanepidu. Zachowały się 
sklepione klasztorne koryta
rze, dawny dziedziniec po
krywa dziś zwarta ściana cha
szczy. Poszedłem w kierunku 
zachowanego pałacu Krzeczu
nowiczów, mieszczącego obec
nie szpital. Jego hall zdobią te
raz malowidła o tematyce sta- 
roruskiej. Wnętrza, schody 
ogrodowe i dach sprawiają 
wrażenie przebudowanych. 
Spotkałem starszego człowie
ka, p. Bazylego Mazepę. Pa
mięta dobrze etapy dewastacji 
kościoła. Najpierw umiesz
czono w nim skład butelek, a 
później magazyn nawozów 
sztucznych, co przypieczęto
wało jego los. W tym stanie 
kościół znajduje się już od po
nad 20 lat. Świątynia ta for
malnie zwrócona jest wier
nym, ale dojeżdżający tu cza
sem młody proboszcz roha- 
tyński, ks. Anatol Zajączkow
ski (rodem spod Sambora, 
duszpasterzuje też w pobli
skich Bukaczowcach, Bursz
tynie i Firlejowie) nie ma z 
niej żadnego pożytku. Do od
budowy potrzebne są duże 
pieniądze. Ksiądz Anatol 
zwrócił się więc o pomoc do 
dawnych gospodarzy sanktua
rium — zakonu karmelitów. 
Pojechał w tej sprawie do 
Krakowa na rozmowy z ich 
przełożonym, nie został jednak 
przyjęty. Odjechał, rozgory
czony, z kwitkiem. Widocznie 
ojcowie nie są zainteresowani 
sanktuarium wobec wciąż nie
pewnej sytuacji politycznej na 
dawnych Kresach. Może też 
nie mają pieniędzy. Najpraw
dopodobniej jednak nowe po
kolenie karmelitów nie jest już 
uczuciowo związane z kreso
wym klasztorem. Smutne, ale 
prawdziwe...

Zbigniew Hauser

Kościół, cerkiew i syna
goga, czasem także ewan

gelicka kircha i meczet tatar
ski — zgodnie współistniały w 
życiu i krajobrazie kresowych 
miast i wsi. Najrzadziej, bo 
tylko w kilku miejscowościach 
Rzeczypospolitej Wielu Naro
dów, natknąć się było można 
na karaimską kienesę. Nie 
unormowała się nawet polska 
pisownia egzotycznej nazwy 
świątyni, stąd w różnych źród
łach znajdują się nazwy: kiene- 
sa, kinessa, kenasa. Nasi auto
rzy, nie wdając się w 
religioznawcze rozróżnienia, 
mówili zresztą często o ka
raimskiej bożnicy czy synago
dze. Do 1939 r. istniały w 
Polsce cztery kienesy: w Hali
czu, Łucku, Trokach i Wilnie 
— przetrwały tylko dwie 
ostatnie.
Na przełomie XIV i XV w. 
książę Witold sprowadził z 
Krymu i osiedlił w Trokach 
383 rodziny Karaimów, ludu 
pochodzenia turko—tatarskie
go, ale o całkowicie odmiennej 
religii. Wywodząc swą wiarę z 
judaizmu, Karaimi uznają tyl
ko Stary Testament, odrzucają 
zaś Talmud, zastąpiony trady
cją własną, zwaną „brzemie
niem dziedzictwa”. Językiem 
liturgicznym jest hebrajski, 
uzupełniany jedynie językiem 
rodzimym, należącym do gru
py kipczacko—połowieckiej. 
Gminy—dżymaty i ich du
chowni—hazzanowie podlega
ją religijnemu zwierzchnikowi 
całej społeczności, obieranemu 
hachanowi.
Tytułem do sławy Karaimów 
była zawsze niewzruszona 
uczciwość. Książę Witold ut
worzył z nich straż trockiego 
zamku, wierną i nieprzekupną. 
W lustracji Łucka z 1789 r. 
czytamy: „Rzecz uwagi godna, 
żaden Karaim od najdawniej
szego czasu śmiercią nie był ka
rany”. Tadeusz Czacki w 1807 
r. stwierdził: „Największe na
grody i postrachy nie wymogły 
na którymkolwiek z nich, aby 
był szpiegiem”. Również lata 
rozbiorów nie zachwiały ka
raimskiej lojalności. W sty
czniu 1922 r., przed decyzją 
Sejmu Wileńskiego o przyna
leżności Litwy Środkowej, 
gmina halicka wystosowała 
posłanie do braci w Trokach i 
Wilnie: „głosować będziecie na
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Dwie 
kienesy

rzecz prawowitego przyłączenia 
kraju tego do całości Rzeczy
pospolitej Polskiej, która od 
wieków nas Karaimów otaczała 
i teraz otacza opieką macie
rzyńską, jako wiernych i gorli
wych a szczerych obywateli 
państwa tego”. 17 czerwca 
1930 r. trockich Karaimów 
odwiedził Ignacy Mościcki. 
Przed kienesą wzniesiono 
bramę triumfalną, u wejścia 
do świątyni witał prezydenta 
hachan Sereja Szapszał, a 
wewnątrz miejscowy hazzan 
Szymon Firkowicz i hazzan 
kienesy wileńskiej Józef Ło- 
bonos. „Po zajęciu miejsca 
przez pana prezydenta w fotelu 
honorowym (...) hachan, udaw
szy się do ołtarza, zwrócił się 
stamtąd do pana prezydenta z 
obszernym przemówieniem”, po 
czym „ zaniósł modły do Pana 
Zastępów (...) o pomyślność 
dla Najjaśniejszej Rzeczypo
spolitej”.
Najwcześniejsza wzmianka o 
kienesie w Trokach pochodzi z 
1533 r., gdy odbudowywano ją po 
pożarze miasta. Dziś istniejącą 
świątynię wzniesiono przy ul. 
Karaimskiej w drugiej połowie 
lat dwudziestych XIX w., gdy 
dżymat trocki liczył około ty
siąca osób. Kienesa stoi w głę
bi parceli oddzielonej od ulicy 
ogrodzeniem z umieszczoną 
centralnie, między podwyż
szonymi słupami ażurową, że
liwną bramą. Drewniany bu
dynek na planie zbliżonym do 
kwadratu, nakryty jest man
sardowym dachem, zwieńczo
nym niewielką, czworokątną 
wieżyczką. Usytuowane z bo
ku wejście prowadzi do przed
sionka, ponad którym — jak w 
synagogach — znajduje się 
pomieszczenie dla kobiet i 
chór śpiewaków, wsparty na 
kolumnach. W obszernej sali 
modlitw przy wschodniej 
ścianie, na niewielkim pod
wyższeniu wznosi się drew
niany, polichromowany i zło
cony ołtarz (hechal). W jego 
centrum, za zasłoną przecho
wywane są zwoje Pisma św., 
po bokach widnieją długie bib

lijne cytaty, a u góry — sym
boliczne wyobrażenie tablic 
Mojżesza. Ozdobne zwieńcze
nie sięga powyżej poziomu 
stropu, wchodząc w przecina
jący go kaseton. Malowane na 
stropie proste ornamenty roś
linne — to jedyna dekoracja 
wnętrza.
Nawet bywając w Trokach 
kilkakrotnie niełatwo zajrzeć 
do wnętrza zamkniętej zwykle 
kienesy. Władysław Syrokom
la, mając taką możliwość w po
łowie ubiegłego wieku w Wy
cieczkach po Litwie zanotował: 
„Byliśmy przytomni wieczor
nemu nabożeństwu w ich skro
mnej, drewnianej, na końcu 
miasta położonej synagodze. 
(...) Kapłan intonuje psalm i 
modlitwę, a mężczyźni stojący 
w ławkach, będących po obu 
stronach synagogi, odpowiadają 
mu śpiewnym chórem”. W 
sierpniu 1993 r. wyglądało to 
identycznie. Zmieniły się tylko 
ubrania, no i liczba Karai
mów. W Trokach pozostało 
dziś sześćdziesiąt rodzin za
chowujących wiarę, świado
mych przeszłości i kultywują
cych dawne obyczaje.
Wielu Karaimów z Trok prze
niosło się do Wilna, toteż u 
progu XX w. było ich tam 
około trzystu, korzystających z 
małej, drewnianej świątyni. W 
1911 r. postanowili wybudo
wać nową i uzyskali od magis
tratu plac na Zwierzyńcu, przy 
ul. Grodzkiej 6 (obecnie ul. 
Liubarto). Rosyjski architekt 
Prozorow sporządził projekt, 
ale budowę uniemożliwiła 
wojna; plany zrealizowano do
piero po jej zakończeniu. Wi
leńska kienesa — prostokątny, 
murowany gmach w obcym 
karaimskiej tradycji stylu 
mauretańskim — wyświęcona 
została uroczyście w 1923 r. 
Nad silnie zaakcentowanym 
wejściem dominuje charakte
rystyczna kopuła. Taki kształt 
obiektu sprawił, że na mię
dzywojennych planach Wilna 
oznaczany on jest często jako 
„meczet mahometański”. Za

niedbaną po drugiej wojnie 
świątynię ostatnio gruntownie 
wyremontowano.

Jarosław Komorowski

1.2. Kienesy w Trokach (1) i w 
Wilnie (2)
3.Troccy Karaimi podczas mod
litwy
(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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Płoną 
kościoły

Kilka razy w roku palą 
się w Polsce drewniane 
kościoły. Przez kilka dni 
jest o tym głośno, zwła
szcza gdy spłonie zaby
tek wysokiej klasy, na 
ogół jednak szybko za
pominamy o tym, co się 
stało i nie zastanawiamy 
się długo nad rozmiara
mi i przyczynami strat. 
O ile trudno je określić w 
skali całego kraju, to dla 
poszczególnych regio
nów dysponujemy obli
czeniami dokonanymi 
przez badaczy architek
tury drewnianej. Najle
piej (dzięki możliwości 
wykorzystania Liber be- 
neficiorum Długosza) opra
cowany jest obszar Mało
polski. W końcu XV w. 
znajdowało się tu (wedle 
wyliczeń Ryszarda Bry- 
kowskiego) nieco ponad 
600 kościołów drewnia
nych — dziś zostały tyl
ko 22. Z kolei z 14 koś
ciołów drewnianych znaj
dujących się dużo póź
niej, bo w końcu XVIII w., 
w niewielkim deka
nacie bytomskim (na 
Górnym Śląsku) zostały 
zaledwie trzy. Z 38 koś
ciołów istniejących w 
1772 r. na Zamojszczy- 
źnie zostało sześć. Co się 
stało z pozostałymi?
Jedną z przyczyn zagła
dy kościołów drewnia
nych wydaje się sam ma
teriał, którego trwałość 
liczy się na około 200 lat. 
Ten czynnik nie ma jed
nak charakteru bezwzględ
nego, bo inaczej nie by
łoby dziś śladu po ża
dnym drewnianym koś
ciele tak w Małopolsce, 
jak i w Skandynawii. Na

turalnie, drewno jest 
łatwopalne: „(...) dom 
drewniany (jako mówią) 
jest stos drew dobrze uło
żony” — pisał w XVII w. 
autor Krótkiej nauki 
budowniczej. Kiedy do
rzucimy do tego cierpką 
opinię Macieja Kazimie
rza Sarbiewskiego, który 
charakteryzując w Desc- 
riptio gentium swoich ro
daków, taką zamieścił o 
nich wzmiankę: „Bezpie
cznie żyją/ Jedzą i piją/ 
Dobru przyszłemu,/ Jako 
i złemu/ Nie zabiegają,/ 
Za nic to mają” — od
powiedź wydaje się go
towa. Jej oczywistość 
zdają się potwierdzać 
obecne pożary. A jed
nak...
Sporządzone przez Jana 
Góraka zestawienie do
tyczące kościołów Za- 
mojszczyzny wskazuje, 
że spośród 38 kościołów 
istniejących w 1772 r. 
spłonęło tylko pięć, sześć 
się zachowało, co daje w 
sumie jedenaście. Pozo
stałe zostały wyburzone i 
zastąpione nowszymi. 
Sytuacja na Zamojszczy- 
źnie nie była wyjątkowa. 
Świadczy o tym zauwa
żona przez Mariana 
Korneckiego (zob. arty
kuł tego autora na s. 11) 
zbieżność okresów hossy 
budowlanej z falami ni
szczenia zabytkowej ar
chitektury drewnianej. 
Tak było np. w drugiej 
połowie XIX i na po
czątku XX w. Dla bada
czy wartość architektury 
drewnianej była już wó
wczas bezsporna, choć 
trzeba przyznać — acz
kolwiek trudno nie za-

20



DOBRA UTRACONE

1. Rycina Pufendorfa z 1696 r. 
przedstawiająca pożar polskiej 
wioski
2. Wypalone wnętrze kościoła w 
Puszczy Mariańskiej; z prawej 
strony widoczne schody na am
bonę
3. Pogorzelisko kościoła w Łę
kawicy
(zdjęcia: 2 — Mirosław Jędrze

jewski, 3 — Dariusz Piotrowski)

uważyć w tym ironii losu 
— że opierali swoją oce
nę na romantycznym 
przekonaniu o prasło
wiańskim i arcyludowym 
charakterze tej architek
tury. Lud myślał na ten 
temat inaczej. Mogła so
bie Ewa Łuskina pisać: 
„Na całej przestrzeni Pol
ski, od Ostrej Bramy do 
Jasnej Góry, lśniły do 
niedawna te rzezane w 
drzewie klejnoty. Prze
ważnie skromne bardzo, 
zaledwie od siekiery ocio
sane, a przecież od naj

prostszych urok jakiś bije, 
fascynuje ciemna tęcza 
wiekami zbronzowiałego 
drzewa, rozsypujący się 
mur naokoło porastają 
drobne zioła, a dołem kła
dzie mu się do stóp cmen
tarz wiejski. ” W Kroś
cienku Wyżnym „kościół 
(XV-wieczny) zdemolo
wał tłum miejscowych pa
rafian jeszcze gruntowniej 
niż Tatarzy”. W Szyn- 
wałdzie koło Tarnowa 
kościół z początku XVI 
w. „zawalono w r. 1911, 
mimo wszelkich starań 
c.k. Komisji Centralnej i 
wbrew wszelkim zaka
zom
Dziś sytuacja niewiele 
się zmieniła. W artykule 
zamieszczonym w książ
ce Ars sacra et restauratio 
(zawierającej materiały 
konferencji naukowej zor
ganizowanej przez Sto
warzyszenie Konserwa
torów Zabytków, Komis
ję Episkopatu ds. Sztuki 
Sakralnej i Klasztor 00. 

Paulinów na Jasnej Gó
rze) Marian Kornecki 
wskazuje na wypadki ni
szczenia drewnianych 
kościołów po to, aby 
zrobić miejsce dla no
wych, murowanych i 
większych. Tak stało się 
z kościołem z XVII w. w 
Jaworniku koło Krako
wa. Kościół z Wilamo
wic (1704 r.) spłonął, 
kościół z Niego wici 
(1771 r.) przeniesiony 
został do Mętkowa w 
woj. bielskim, walący się 
kościół z Cerekwi (1680 r.) 
przeniesiono do skanse
nu w Nowym Sączu, 
gdzie nie został odbudo
wany.
Od czasu publikacji arty
kułu M. Korneckiego (w 
1992 r.) przepadły wsku
tek pożaru dalsze kościo
ły: w Łączy koło Gliwic z 
XV w., w Łękawicy koło 
Żywca i Międzyrzeczu 
Górnym (woj. bielskie) 
z XVI w., w Niedźwie
dziu i Zawadzie Książę

cej z XVII w., w Roż- 
nowicach (woj. kroś
nieńskie), Puszczy Ma
riańskiej (woj. skiernie
wickie) i Olszówce koło 
Mszany Dolnej z wieku 
XVIII.

Przyczyną pożarów by
wają wadliwe, zaniedba
ne instalacje elektryczne. 
Kościoły w Zawadzie 
Książęcej i Rożnowicach 
spłonęły wskutek ude
rzenia pioruna (w 200 lat 
po wynalazku Łomono
sowa!). Najczęściej jed
nak mamy do czynienia z 
podpaleniami. Kto ich 
dokonuje? Wyobraźnia 
ludowa dopatruje się w 
nich zwykle ręki satani
stów, a dziennikarze pow
tarzają relacje o spotka
niach z ubranymi na 
czarno ludźmi dźwigają
cymi w kierunku kościo
ła kanistry z benzyną. 
Sam miałem okazję 
przysłuchiwać się dy
skusji, w której rozważa
no, czy pożar w Puszczy 
Mariańskiej wywołano 
za pomocą lasera, czy też 
płonącej strzały z luku 
(sic!). No cóż, wszystko 
to bardzo ciekawe po
mysły, trudno się jednak 
oprzeć podejrzeniu, że 
rzeczywistość jest jak 
zwykle bardziej banalna. 
Dziennikarz „Echa Kra
kowa” odnotował westch
nienie jednej ze sprząta
czek z kościoła (na 
szczęście murowanego!) 
w Niepołomicach, gdzie 
od elektrycznego piecyka 
zapaliła się nastawa bo
cznego ołtarza, ambona i 
stalle:,, szkoda, że się cały 
nie spalił. Może wtedy 
powstałby jakiś większy, 
nowocześniejszy... ”. Zbyt 
często takie marzenia sta
ją się rzeczywistością...

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

i

2

Wszystkie informacje za
warte w tym katalogu strat 
dotyczą obiektów prywat
nej kolekcji sreber skra
dzionych w dniu 22 lutego 
1994 r. w Warszawie

1. SCHWARTZ, Jan Maciej. Cukier- 
nica owalna z pokrywą na zawiasie, 
ok. 1800 r. Warszawa.
Srebro. Ok. 10 x 13 cm, waga: 580 g. 
Sygnatura złotnika „I.M.S”. Wybita 
próba „12”. Na pokrywie plastyczna 
gałązka z liśćmi orzecha.
Kat. RH-86-56.

2. GSS. (Samuel Gotthelf SCHMIT?). 
Cukiernica owalna z pokrywą na 
zawiasie, 1800—1810 r. Warszawa. 
Srebro. 8,5 x 11 cm, waga: 540 g. 
Sygnatury: „GSS” i „G nad SS”. Wy
bita próba: „12”. Na pokrywie na
kładka owalna — Wenus na delfinie. 
Kat. RH-87-57.

3. ZAMOJSKI, Józef. Cukiernica 
owalna z pokrywą na zawiasie, ok. 
1800 r. Warszawa.
Srebro. Ok. 10 x 14 cm, waga: 800 g. 
Sygnatura złotnika: „JZ”. Wybita 
próba: „12”.
Kat. RH-88-58.

4. MILLER, Jan Bernard. Cukiernica 
skrzynkowa bez nóżek, ok. 
1790—1800 r. Warszawa. Srebro. 
Ok. 8x14 cm, waga: 750 g. Sygnatu
ra złotnika: cyrylicą. Wybita próba 
„12”. Pokrywa z rozetką z liści.
Kat. RH-89-59.

5. KLIMASZEWSKI, Tomasz. Cu
kiernica skrzynkowa, bez nóżek, po 
1820 r. Warszawa.
Srebro. Ok. 10 x 12 cm, waga: 605 g. 
Znak warsztatowy: Baranek. Wybita 
próba: „12”.
Kat. RH-90-60.

6. SEDELMEYER, Karl. Solniczki 
owalne na czterech nóżkach — ko
lumienkach, na romboidalnych plin- 
tach, 6 sztuk, 1803 r. Wiedeń.
Srebro, wnętrza czterech czarek 
złocone. Waga: 125 g. Sygnatura 
złotnika: „KS” i cecha austriackiego 
urzędu probierczego, zawierająca li
terę A, datę 1803 r. i próbę „13” (na 
dwóch dodatkowo punca kontrybu- 
cyjna, austriacka dla Krakowa), na 
czterech ryte monogramy.
Kat. RH-91-61.

7. GSS. (Samuel Gotthelf SCHMIT 
?). Solniczki owalne typu kantharos 
na rombach, 4 sztuki, 1810 r. War
szawa.
Srebro, trzy czarki złocone wew
nątrz. Waga: 100 g. Sygnatura złot
nika: „G nad SS”. Wybita próba: 
„12”. Na stopie jednej punktowany 
napis: „W. L. (?) die 10. Nov. 1810”. 
Kat. RH-92-62.

8. HOLKE, Marcin. Dzbanek grosz
kowaty na trzech nóżkach, 80-te lata 
XVIII w. Warszawa.
Srebro, ucho-heban, wnętrze dzban
ka i pokrywy złocone. Wys. 15 
cm, waga: 440 g. Sygnatura złotnika: 
„MH”. Wybita próba: „12”.
Kat. RH-93-63.

5
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9. SCHWARTZ, Jan Maciej. Dzba- 
nuszek-mlecznik gruszkowaty z 
pokrywą na zawiasie, bez nóżek, ok. 
1800 r. Warszawa.
Srebro, wnętrze dzbanka i pokrywki 
złocone. Wys. 12 cm, waga: 120 g. 
Sygnatura złotnika: „I.M.S”. Wybita 
próba: „12”.
Kat. RH-94-64.

10. Le ROY Hr. Zegar kominkowy, 
koniec XVIII w. Paryż. Brąz złocony 
oraz patynowany. Tarcza emaliowa
na, figurka chłopca złocona. Zegar 
bijący co 1/2 godz. Wys. 44 cm. 
Kat. RP-28-13.

11. MILLER, Jan Bernard. Waza do 
zupy, 80-te lata XVIII w. Warszawa. 
Srebro, wnętrze wazy i pokrywy zło
cone. Ok. 30 x 38 cm, waga: 3150 g. 
Na pokrywie rozeta z liści zakoń
czona makówką. Sygnatury złotni
ka: „IBM”, „IBM”. Ryty monogram: 
JR.
Kat. RH-99-65.

12. BANDAU, Jan Jerzy II. Waza do 
zupy, przed 1818 r. Warszawa. 
Srebro, wnętrze wazy i pokrywy zło
cone. Ok. 42 x 44 cm, waga: 3450 g. 
Na brzegu stopy punktowany napis: 
„J.J.1818”. Sygnatura złotnika: 
„Banda”. Wybita próba: „12”.
Kat. RH-100-66.

13. PAWŁOWICZ, Teodor. Waza do 
zupy, koniec XVIII w. Warszawa. 
Srebro, wnętrze wazy i pokrywy zło
cone. Ok. 40 x 30 cm, waga: 3850 g. 
Na pokrywie rozeta z liści zwieńczo
na karczochem. Sygnatura złotnika: 
„TP”. Wybita próba: „12”.
Kat. RH-101-67.

14. BANDAU, Jan Jerzy I. Kosz do 
ciasta z pałąkiem, XVIII/XIX w. War
szawa.
Srebro. Ok. 16 x 22 cm, waga: 660 g. 
Korpus w części ażurowy, ryte deko
racje rozetowe, stopa owalna deko
rowana liśćmi akantu. Sygnatura 
złotnika: „IGB”. Wybita próba: „12”. 
Kat. RH-102-68.
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15. PETMAN. Kosz do ciasta z pałą
kiem, pocz. XIX w. Petersburg. 
Srebro, wnętrze złocone. Ok. 14 x 22 
cm, waga: 550 g. Korpus w dolnej 
części puklowany, powyżej ażur, 
krawędzie profilowane, obwiedzione 
dekoracyjną taśmą. Sygnatura złot
nika: „Petman". Wybita punca: „84", 
cecha miejska Petersburga (skrzy
żowane kotwice i klucz).
Kat. RH-103-69.

16. PAWŁOWICZ, Teodor. Półmiski 
ośmiokątne (2 sztuki); 1789 r. War
szawa.
Srebro. Średnica ok. 32 cm, waga: 
800 g. Kołnierz obwiedziony płaską 
taśmą profilowaną, na kołnierzu sła
bo czytelne ślady herbów (Korczak i 
Leliwa), wyraźne wręby i lustro po
grążone na ok. 2,5 cm. Sygnatura 
złotnika: „TP”. Wybita próba: „12”, 
cechy probierzy miejskiego i skar
bowego: syrenka z datą 1789 i orze
łek koronny.
Kat. RH-105-71.
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17. PAWŁOWICZ, Teodor. Półmisek 
okrągły, 1780—1789 r. Warszawa.
Srebro. Średnica ok. 30 cm, waga: 
820 g. Kołnierz obwiedziony pereł- 
kowaniem, na kołnierzu ryty herb, 
wyraźne wręby, lustro pogrążone na 
ok. 2,5 cm. Sygnatura złotnika: „TP”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-106-72.

18. JASZINOW, Aleksander. Dzban 
— teiera, 1800 r. Petersburg. Srebro, 
wnętrze dzbana i pokrywy złocone. 
13 x 24 cm, waga: 725 g. Dzban 
owalny o gładkim płaszczu i skoś
nym rurkowym wylewie. Pokrywa 
wyjmowana, w pokrywie zawiaso
wy otwór, uchwyt pokrywy i ucho 
dzbana z ciemnego drewna. Na pła
szczu ryty monogram: AA. Sygnatu
ra złotnika: cyrylicą. Punca: „84”. 
Wybita cecha miejska Petersburga 
(skrzyżowane kotwice i klucz) oraz 
data 1800. Cechy wewnątrz. 
Kat. RH-107-73.

19. IP. Dzban — kafetiera, ok. 1800 r. 
Warszawa.
Srebro, wnętrze dzbana i pokrywy 
złocone. 18 x 30 cm, waga: 880 g. 
Dzban owalny o gładkim płaszczu, 
wylew skośny, prosty rurkowaty. 
Płaszcz korpusu uskokowo przewę
żony przy pokrywie. Pokrywa na 
zawiasie. Sygnatura złotnika: „IP”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-108-74.

20. BANDAU, Karol Henryk. Dzba
nuszek — miecznik, 1 ćw. XIX w. 
Warszawa.
Srebro, wnętrze złocone. Wys. ok. 
10 cm, waga: 170 g. Gruszkowaty z 
wyoblonym taśmowym uchem, bez 
nóżek. Na brzuścu grawerowany 
napis: „Babci”. Sygnatura złotnika: 
„Bandau”, wybita próba: „12”.
Kat. RH-109-75.

21. KLIMASZEWSKI, Tomasz. Sol- 
niczka, 20-te lata XIX w. Warszawa. 
Srebro, wnętrze złocone. Waga: 100 
g. Solniczka w formie koszyka z pa
jączkiem, na niskiej stopie zakoń
czonej taśmą. Pałączek dekorowany 
rozetką i motywem wici roślinnej. 
Sygnatura złotnika: „TKlimaszew- 
ski”, wybita próba: „12”.
Kat. RH-110-76.
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22. KLIMASZEWSKI, Tomasz. Sol
niczka owalna, 20-te lata XIX w. 
Warszawa.
Srebro, wnętrze złocone. Waga: 100 
g. Fazowany trzon, stopa romboi
dalna, uchwyty w formie pełnopla- 
stycznych główek koziołków. Syg
natura złotnika: „TKlimaszewski”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-111-77.

23. RÓŻAŃSKI, Józef. Solniczka ty- 
pu kantharos, 80-te lata XVIII w. 
Warszawa.
Srebro, wnętrze złocone. Waga: 120 
g. Solniczka owalna na romboidal
nej stopie, brzeg przy krawędzi pro
filowany, na czarce ryty herb: Ab- 
dank. Sygnatura złotnika: „IR”, wy
bita próba: „12”.
Kat. RH-112-78.

24. SCHWARTZ, Jan Maciej. Sol- 
niczki owalne typu kantharos (2 
sztuki), ok. 1800 r. Warszawa.
Srebro, wnętrza złocone. Waga: ok. 125 
g. Podstawy romboidalne, ucha 
wyoblone. Na czarkach monogram: 
AS. Sygnatura złotnika: „I.M.S”, wy
bita próba: „12”.
Kat. RH-113-79.

25. MZ. Solniczki prostokątne (2 
sztuki), 2 poł. XVIII w. Kraków (?). 
Srebro, złocone wnętrza czarek i 
szpony na ptasich łapach. Waga: ok. 
120 g. Czarki obwiedzione płaskim 
ośmiokątnym profilem, osadzone na 
czterech ptasich łapach. Sygnatura 
złotnika: „MZ”, wybita próba: „12”. 
Kat. RH-114-80.
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26. AUTOR NIE ZIDENTYFI
KOWANY. Dzban, 1810 r. Sta
nisławów.
Srebro. Wys. ok. 26 cm, waga: 
770 g. Dzban na kolistej, przyk
ręcanej stopie, zakończonej 
kwadratową plintą. Pokrywa na 
zawiasie, zwieńczona rozetą z 
liści i owocem poziomki. Ucho 
mahoniowe (wtórne). Sygnatu
ra złotnika nieczytelna, cecha 
urzędu probierczego miasta 
Stanisławowa zawierająca lite
rę D4, próbę srebra: „13” i datę 
1810.
Kat. RH-115-81.

27.1.P. Cukiernica skrzynkowa, 
1790—1800 r. Warszawa.
Srebro. 8 x 11 cm, waga: 460 g. 
Cukiernica bez nóżek. Pokry
wa gładka z uskokiem. Sygna
tura złotnika: „IP”, wybita pró
ba: „12”.
Kat. RH-104-70.

28. HORN. Dzban, XVIII w. Neu 
Hanau, Niemcy.
Srebro. Wys. ok. 25 cm, waga: 
710 g. Dzban na kolistej stopie. 
Brzusiec jajowaty, uskokowe 
przewężony. Taśmy profilowa
ne przy uskoku i szyjce. Ucho 
taśmowe, wyoblone, profilo
wane, zakończone stylizowa
nym liściem. Sygnatura złotni
ka: „HORN”. Podwójnie odbita 
cecha urzędu probierczego 
miasta Neu Hanau zawierająca 
litery NH i próbę: „13”.
Kat. RH-116-82.

29. KLIMASZEWSKI, Tomasz. 
Dzban — kafetiera, 1800—1810 
r. Warszawa.
Srebro, wnętrze dzbanka i pok
rywy złocone. 18 x 33 cm, wa
ga: 1120 g. Brzusiec owalny, 
wypukły, na nim trzy ozdobne 
taśmy i ryty monogram: ER. 
Pokrywa wysklepiona, uchwyt 
na pokrywie i ucho dzbanka 
drewniane. Sygnatura złotnika: 
„TKlimaszewski”, wybita pró
ba: „12”.
Kat. RH-125-83.

Poniżej spis obiektów nie mających dokumentacji 
fotograficznej ani rysunkowej

30. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warsza
wa.
Srebro, wnętrze złoco
ne. 7 x 10 x 8 cm, waga: 
260 g. Cukiernica z pok

rywą na zawiasie. Na 
pokrywie mała rozetka 
zwieńczona sterczynką 
w formie owocu po
ziomki. Sygnatura złot
nika: „I.M.S”, wybita 
próba: „12”.
Kat. RH-95.

31. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warsza
wa.
Srebro, wnętrze złoco
ne. Ok. 9 x 12 cm, waga: 
510 g. Cukiernica z pok

rywą na zawiasie. Na 
pokrywie plastyczny 
bukiet kwiatów. Sygna
tura złotnika: „I.M.S”, 
wybita próba: „12”.

Kat. RH-96.
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32. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warsza
wa.
Srebro. Ok. 9 x 12 cm, 
waga: 520 g. Cukiernica 
z pokrywą na zawiasie. 
Na pokrywie rozeta. 
Brak zameczka. Sygna
tura złotnika „I.M.S”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-97.

33. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warsza
wa.
Srebro. Ok. 9 x 12 cm, 
waga: 600 g. Cukiernica 
kompletna z kluczy
kiem, z pokrywą na za
wiasie. Na pokrywie 
plastyczny bukiet kwia
tów. Sygnatura złotnika: 
„I.M.S”, wybita próba: 
„12”.
Kat. RH-98.

34. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warsza
wa.
Srebro. Ok. 9 x 12 cm, 
waga: 600 g. Cukiernica 
z pokrywą na zawiasie. 
Na pokrywie rozetka z 
liści zwieńczona owo
cem maliny. Sygnatura 
złotnika: „I.M.S”, wybita 
próba „12”.
Kat. RH-117.

35. STANECKI, Szy
mon. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warsza
wa.
Srebro. Ok. 8 x 11 cm, 
waga: 467 g. Pokrywa 
na zawiasie, na pokry
wie rozetka z liści 
zwieńczona owocem 
maliny. Sygnatura złot
nika: „SS”, wybita pró
ba: „12”.
Kat. RH-118.

36. IP. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warsza- 
wa
Srebro. Ok. 9,5 x 12,5 
cm, waga: 580 g. Pok
rywa na zawiasie, na 
pokrywie rozetka z liści 
z owocem maliny. Syg
natura złotnika: „IP”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-119.

37. SCHMIT, Samuel 
Gotthelf. Cukiernica 

owalna, ok. 1800 r. 
Warszawa.
Srebro. Ok. 8 x 11 cm, 
waga: 400 g. Pokrywa 
na zawiasie. Pokrywa i 
korpus gładkie. Sygnatu
ra złotnika „G nad SS”, 
wybita próba „12”.
Kat. RH-120.

38. SUWCZYŃSKI, Fran
ciszek. Cukiernica owal
na, ok. 1800 r. Warszawa. 
Srebro, wnętrze złoco
ne. Ok. 10 x 13 cm, wa
ga: 610 g. Pokrywa na 
zawiasie, pokrywa i 
korpus gładkie. Sygna
tura złotnika: „F.S”, wy
bita próba: „12”.
Kat. RH-121.

39. MALCZ, Karol Filip. 
Solniczki koliste (5 
sztuk), ok 1830 r. War
szawa. Srebro, wnętrza 
złocone. Waga: ok. 112 g. 
Czarki obwiedzione taś
mą dekoracyjną typu 
athenienne, podstawy na 
spłaszczonych kulkach, 
ryte monogramy. Syg
natura złotnika: „Malcz”, 
wybita próba: „12”. 
kat. RH-122.

40. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Solniczki owal
ne (2 sztuki), ok 1820 r. 
Warszawa.
Srebro, czarki wewnątrz 
złocone. Waga: 110 g. 
Podstawy romboidalne, 
czarki wsparte na 
dwóch delfinach, ucha 
wyoblone, ryte mono
gramy. Sygnatura złot
nika: „M Schwartz”, wy
bita próba: „12”.
Kat. RH-123.

41. AUTOR NIEZNANY. 
Solniczki owalne typu 
kantharos (2 sztuki), ok. 
1800 r.
Srebro, czarki wewnątrz 
złocone. Waga: ok. 100 
g. Podstawy romboidal
ne, ucha wyoblone, na 
czarkach ryte moho- 
gramy dwóch kolejnych 
właścicieli: JZ; KZ. Cech 
brak, nakładki herbowe 
(herb Gwiaździe).
Kat. RH-124.

42. IP. Solniczka owalna 
typu kantharos, ok. 
1800 r. Warszawa.

Srebro, wnętrze złocone. 
Waga: 90 g. Podstawa 
romboidalna, ucha wy
oblone, przy krawędzi 
czarki zakończone wę
żowymi główkami. Syg
natura złotnika: „IP”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-126.

43. AUTOR NIEZNANY. 
Łyżka wazowa, koniec 
XVIII w. Warszawa.
Srebro, czerpak złoco
ny. Waga: 420 g. Trzo
nek profilowany o pół
kolistym zakończeniu, 
czerpak okrągły. Wybite 
cechy probierzy miej
skiego i skarbowego z 
lat 1790-1796: orzeł 
koronny, syrenka i próba 
„12” oraz odwrócony 
znak S.
Kat. RH-127.

44. BANDAU, Jan Jerzy 
II. Łyżka wazowa, 1 ćw. 
XIX w. Warszawa.
Srebro. Waga: 290 g. 
Trzonek lancetowaty, 
czerpak owalny wzdłu
żny. Sygnatura złotnika: 
„Banda”, wybita próba: 
„12”.
Kat. RH-128.

45. NAST, Ludwik. Łyż
ka wazowa, 1 poł. XIX w. 
Warszawa.
Srebro, czerpak złocony. 
Waga: 200 g. Trzonek 
lancetowaty, na nim ry
ty monogram. Czerpak 
ustawiony poprzecznie. 
Sygnatura złotnika: 
„Nast”, znak warsztato
wy: wąż pożerający 
własny ogon, wybita 
próba: „12” i punca: „w 
Warszawie”.
Kat. RH-129.

46. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Łyżka do cukru 
pudru, ok. 1828 r. War
szawa.
Srebro. Waga: ok. 60 g. 
Ażurowa z okrągłą laf- 
ką, trzonek zakończony 
półkoliście, profilowany 
brzeg. Sygnatura złot
nika: „Schwartz”, wybita 
próba: „13”.
Kat. RH-130.

47. SCHMIT, Samuel 
Gotthelf. Szczypce do 

cukru, 1 ćw. XIX w. War
szawa.
Srebro. Ok. 12 cm dłu
gości. Łapki w kształcie 
muszelek. Sygnatura 
złotnika: „G nad SS”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-131.

48. SCHWARTZ, Jan 
Maciej. Łyżka półmi
skowa, przed 1828 r. 
Warszawa.
Srebro. Waga: ok. 180 g. 
Trzonek lancetowato 
zakończony. Sygnatura 
złotnika: „MSchwartz”, 
wybita próba: „12”.
Kat. RH-132.

49. KLIMASZEWSKI, 
Tomasz. Łyżki do zupy (3 
sztuki), ok. 1810 r. War
szawa.
Srebro. Waga: 50 g. 
Trzonki zakończone lan
cetowato. Sygnatura 
złotnika: „TK”, wybita 
cecha Pragi czeskiej (B 
nad połączonymi lite
rami T i F), wybita pró
ba: „12”.
Kat. RH-133.

50. ATM. Widelce i no
że (3 komplety), przed 
1810 r. Prawdopodob
nie Szwabia.
Srebro. Waga: 50 g. 
Trzonki zakończone lan
cetowato. Sygnatura 
złotnika: „ATM”, wybita 
próba: „12”.
Kat. RH-134.

51. AUTOR NIEZNANY. 
Para solniczek, poł. 
XVIII w. Srebro. Waga: 
ok. 100 g. Czarki na pla
nie prostokąta z fazo
wanymi bokami, stopa 
profilowana, uskokowo 
wycięty trzon, rozsze
rzający się ku krawędzi, 
owalny zbiornik na sól. 
Grawerowane herby Den- 
hof.
Kat. RH-135.

Dział prowadzony 
jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Ze
spół Działu Doku
mentacji: Monikę 
Barwik i Agnieszkę 
Pawlak.
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Nałęczów
- polska Arkadia?

„Largo słonecznych skrzypiec 
wysokich sosen 
przeciąganych smyczkami 

blasków 
rozbrzmiewa w wąwozach 
pnie się w górę
w otwarty raj błękitu 
Nałęczów 
polska Arkadia 
ucisza serce”

(fragment wiersza Arkadia 
Antoniego Madeja)

Są dwie miejscowości w Pols
ce, które swój prowincjona- 
lizm, niewielką skalę i wyjąt
kowość podniosły do rangi 
ponadregionalnej, ogólnopol
skiej, co więcej — składniki 
kulturowe, które kształtują tę 
wyjątkowość są w obu ogro
mnie zbliżone. Chodzi oczy
wiście o Zakopane i Nałęczów. 
Wspomniane składniki kultu
rowe — to harmonia przyrody 
z architekturą i urbanistyką, 
właściwe proporcje i skala — 
przyciągające osoby nadwraż
liwe: artystów, naukowców, 
społeczników. Oni z kolei two
rzą niepowtarzalną miejscową 
tradycję, klimat twórczy, 
atrakcyjny dla zwyczajnych 
śmiertelników, a generacje 
„olimpijczyków” zastępowane 
są następnymi, niby słojami w 
żywym drzewie. Nałęczów dy
sponuje wspaniałymi „słoja
mi”: Prus, Żeromski, Pade
rewski, Araszkiewicz, Fita, 
Jaworski, Dzierżykray-Rogal- 
ski, Koszczyc-Witkiewicz, Szel- 
burg-Zarembina, Madej, Staich. 
Ten ostatni, poeta, łączący Na
łęczów z Zakopanem swoim 
pobytem, twórczością i umi
łowaniem, to współpracownik 
Hanny Pieńkowskiej, słynnej 
krakowskiej konserwator za
bytków.
Pamięć o ludziach zasłużo
nych nie pozostałaby żywa, 
gdyby nie zabytki i pamiątki 
kultury materialnej tworzące 
trwałą osnowę tradycji — cha
ta Żeromskiego, tablice i po
mnik Prusa, muzea, pałac 
Małachowskich i liczne wille 
utrwalone w literackich utwo

rach, obecność „wybitnych” w 
dziełach sztuk plastycznych, w 
nazwach ulic, w nagrobkach 
na cmentarzu. Podobnie jak 
zakopiański, także i nałęczow
ski cmentarzyk — to panteon 
twórców — grób Andriollego, 
rodziny Rodkiewiczów zwią
zanych z pisarzami, Oktawii 
Żeromskiej, miejsce spoczyn
ku Waldemara Babinicza, 
twórcy uniwersytetów ludo
wych i pisarza czy wspomnia
nej Ewy Szelburg-Zarembiny 
i wielu innych (zob. nr 7, 
1993, s. 44). Podobnie jak sto
lica Tatr, tak i Nałęczów 
szczyci się szkołą plastyczną, 
czego efekty widoczne są w 
„kulturze” tablic upamiętnia
jących i pomników. Choć po
dobnie jak Zakopane Nałę
czów zabudowany został po 
wojnie domami wielkimi, słu
żącymi jako sanatoria, to jed
nak uniknięto tu błędu „dru
gich Krupówek”. Domy są na 
ogół wtopione we wzgórza, nie 
zmieniają krajobrazu, choć 
niestety niszczą najbliższe oto
czenie śmietnikiem wokół po
sesji. Tak więc, jak przed stu 
laty, Nałęczów czaruje swymi 
wąwozami, willami otoczony
mi ogrodami, pałacem i par
kiem, a nawet nie naruszoną, 
położoną w centrum „Ponia- 
tówką”, czyli gródkiem śred
niowiecznym, w którym wyo
braźnia Żeromskiego upatry
wała prasłowiańskiej fortalicji. 
Sądząc z pocztówek sprzed 
wieku, obecnie przyroda mia
sta jest znacznie bogatsza niż 
wówczas, u początków uzdro
wiskowej kariery miejscowoś
ci. Zbocza Góry Armatniej, na 
której budowano w XIX w. 
wille dla kuracjuszy, zostały 
zagospodarowane ogrodami, a 
posadzone wówczas drzewa 
dzisiaj przysłaniają widoki,

1. Willa „Oktawia" z ok. 1885 r.
2. Willa „Doktorska”z 1914 r.
3. Patac Małachowskich z lat
1771-1773
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którymi inspirował się Żerom
ski. Nałęczów stał się miastem- 
-ogrodem, a okres „prze
mian socjalistycznych” nie 
naruszył „jądra klejnotu”.
Istota zmian w systemie 
ochrony zabytków w 1990 r. 
dotyczy kwestii fundamental
nej: czy chronić i utrzymać 
mamy tylko zabytki szczegól
nej klasy i wartości, czy też 
chronić będziemy dziedzict
wo, jakie tworzą domy, ogrody, 
cmentarze, parki, aleje i place 
uzupełniane lub przekształca- 

rzec: takie Rzeczpospolite bę
dą, jakie ich ... gminy i samo
rządy lokalne. Przyjrzyjmy się 
więc, jak wygląda to w mieście, 
które może być przykładem 
wspomnianych wartości.
Przewaga sanatoryjnego le
czenia, którego obecny deficyt 
może stać się dla mieszkańców 
Nałęczowa niemałym kłopo
tem (jeśli nie zostanie zracjo
nalizowany system funkcjo
nowania leczenia, straci pracę 
znaczna liczba stałych miesz
kańców) spowodowała jednak, 

troskliwego zadbania o to uzd
rowisko przez ojców miasta. 
Przełom 1989 r. nie przyniósł 
— w skutkach — żadnych po
żądanych zmian (...) Wyłącza
jąc zadbane stare obiekty — 
stanowiące o wdzięku tej miejs
cowości — jak willa na wprost 
kina, w Alei Lipowej — więk
szość tych na innych ulicach, 
powoli nieubłaganie marnieje. 
Willa stanowiąca kiedyś włas
ność Józefa Becka czy dwór 
Górskich, jak również wspo
mniana Oktawia i dwór o zna- 

można rezultaty remontów 
innych obiektów. Towarzystwo 
Przyjaciół Nałęczowa dopro
wadziło do odnowienia kilku 
pomników na cmentarzu, dalej 
działa Dom Kultury, kalenda
rium imprez kulturalnych jest 
bogate i imponujące, czynne 
są ciągle muzea (aż trzy w tak 
niewielkiej aglomeracji!), a 
budownictwo prywatne impo
nuje dynamiką, choć nie za
wsze gustem. Będą więc po
datki i gmina nie zbankrutuje, 
przeciwnie — ma pole do po

ne współcześnie nie wbrew 
tradycji, lecz z nią w zgodzie. 
Dbałości o otaczającą nas rze
czywistość nie można zadekre
tować, nie gwarantuje jej rów
nież centralna władza (to prze
rabialiśmy przez czterdzieści 
lat), można jej oczekiwać je
dynie od społeczności lokalnej 
— mieszkańców dzielnicy, 
miasteczka, wsi, osiedla. Pa
rafrazując słynne powiedzenie 
Jana Zamoyskiego można by 

że najcenniejsze wille i pens
jonaty nie są w dobrej kondy
cji, choć na zewnątrz nie jest 
to jeszcze dostrzegalne w spo
sób jaskrawy. Współczesna 
„wielka dama” uzdrowiska, 
warszawianka z urodzenia, na- 
łęczowianka z wyboru, prof, 
filozofii Maria Szyszkowska tak 
pisze w ostatnim zeszycie 
„Głosu Nałęczowa”: „ Wybie
rając Nałęczów boleję nad jego 
zniszczeniami, nad brakiem 

czeniu historycznym mecenasa 
Nagórskiego domagają się nie
zwłocznego remontu. (...) Za
miast remontować we właści
wym czasie, czeka się aż się 
rozsypie. ” Ostatnie z cytowa
nych zdań może być dewizą 
ochrony zabytków — remon
tować we właściwym czasie! 
Autorka pisała tak ponad rok 
temu...
Dzisiaj poza wspomnianą willą 
przy Alei Lipowej dostrzec 

4.5. Willa „Brzozy” z 1908 r. od 
strony ogrodu: w 1986 (4) i 1994 
r. (5) — widoczny zniszczony 
dach i brak okien na piętrze

6. Zdewastowana tylna weranda 
willi „Brzozy” w 1994 r.

(zdjęcia: 1,2, 3 —
Lidia Bruszewska,

4 — Krzysztof Nowiński,
5, 6 — Marek Konopka)
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pisu. Optymizmem napawa 
też aktywność miejscowych 
elit. Poziom edytorski najnow
szego zeszytu „Głosu Nałę
czowa” świadczy zarówno o 
ciągle czynnej grupie społe
czników, jak i pojawiających 
się prywatnych sponsorach. 
Można też dostać „Gazetę Na
łęczowską”, pismo lokalne i 
„Nałęczaka” — pismo harce
rzy. Rozwój lokalnej prasy 
świadczy zarówno o potrze

bach miejscowej społeczności, 
jak i jej możliwościach.
Ten akcent optymizmu nie 
może być niestety w pełni 
przekonujący. Po raz siódmy 
(!) na łamy „Spotkań z Zabyt
kami” wrócić musi tragiczny 
los willi „Brzozy”. Jest to chy
ba najpiękniej położony dom, 
zbudowany w 1908 r. dla Wac
ława Łypacewicza, pierwszego 
prezesa Towarzystwa Przyja
ciół Nałęczowa, według pro

jektu Jana Koszczyca-Witkie- 
wicza. Jawna dewastacja 
osiągnęła obecnie stan kryty
czny. Już nie remont, lecz nie
zwykle kosztowna renowacja z 
wymianą wielu elementów, 
np. stropów, mogłaby urato
wać ten najpiękniejszy dom 
Nałęczowa. Dewastacja trwa 
niemal 20 lat! Godne podzi
wu, że dotąd willa nie rozsypa
ła się zupełnie...
Pierwszą interwencję konser

watorską odnotowujemy w 
1975 r.! Wielki interwencyjny 
artykuł „Spotkania z Zabyt
kami” zamieściły w ... 1986 r.! 
Od tego czasu publikowały 
apele, listy i komunikaty aż 
pięć razy. Sprawą tą obarczeni 
byli trzej kolejni wojewódzcy 
konserwatorzy zabytków. Nie
chęć przypadkowych właści
cieli, indolencja władz miasta, 
wady postępowania prawnego 
— wszystko złożyło się na stan 
dzisiejszy, czyli opuszczony, 
zdewastowany dom, odwie
dzany stale przez młodzież za
żywającą narkotyki, istny 
„wrzód ropiejący”, wobec któ
rego wszyscy opuścili bezrad
nie ręce. Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Nałęczowa, Halina 
Bukowska ma jeszcze nadzieję. 
Połowa willi została wszak wy
kupiona przez państwo, na
czelnik gminy podobno widzi 
szansę na rozpoczęcie remon
tu. Panie Naczelniku! Już w 
1987 r. „Spotkania z Zabyt
kami” zamieściły list ówczes
nego naczelnika gminy, który 
stwierdzał: „Jesteśmy pełni 
nadziei, że postępowanie w tej 
sprawie niebawem się zakończy 
i willa »Brzozy« wraz z posesją 
będzie wykorzystana zgodnie z 
jej planowanym przeznacze
niem”. To „niebawem” trwa 
już siedem lat i skończy się za
pewne pożarem, rozbiórką i 
skreśleniem z rejestru zabyt
ków. Jeśli połowa domu jest 
własnością państwa, to cóż 
przeszkadza w wykonaniu re
montu zastępczego i obciąże
nia hipoteki współwłaściciela? 
Wszystkich leczących serce w 
Nałęczowie ostrzegam przed 
wejściem w jar, którym bieg
nie ul. Głębocznica. Tam bo
wiem pod numerem 8 stoi ta 
wspaniała willa, której obecny 
stan każdego może doprowa
dzić do nagłej zapaści. Żadne 
zdjęcie nie odda jednak rea
liów autopsji. Powyższa spra
wa skłoniła mnie, aby przy ty
tule „polska Arkadia” posta
wić znak zapytania. Z praw
dziwym rozczarowaniem...

Marek Konopka

Od redakcji: Dotychczas o Nałę
czowie pisaliśmy w 1981 (nr 7), 
1982 (nr 9) i 1993 r. (nr 4 i 7), na
tomiast o willi „Brzozy” w nume
rach: 6, 1986; 3, 1987; 4, 1987; 3, 
1988; 2, 1991 i 11, 1992.
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Ruiny 
klasztoru

znajdowali schronienie wysłu
żeni weterani wojskowi nale
żący do stanu szlacheckiego. 
Stadnicki powiększał dwu
krotnie fundację na ten cel w 
1710 i 1713 r. Zapewnienie im

lanie w klasztorze schronienia 
politycznym emisariuszom i 
spiskowcom. W innej wersji 
ogień został zaprószony pod
czas ostrej sprzeczki między 
przeorem o. Leonardem a o.

Wyruszając na bieszczadzkie 
szlaki warto choć na krótko za
trzymać się w Zagórzu. W tej 
kolejarskiej osadzie położonej 
nad Osławą znajdują się im
ponujące jeszcze dzisiaj ruiny 
klasztoru karmelitów bosych. 
Dzieje zagórskiego Karmelu 
sięgają początku XVIII w. 
Ufundowany został 7 sierpnia 
1700 r. przez Jana Franciszka 
Stadnickiego, chorążego nad
wornego koronnego, a od 1697 
wojewodę wołyńskiego. Pier
wszych zakonników wprowa
dzono do częściowo wykoń
czonego budynku klasztoru w 
1714 r. W tym roku poświęco
no kamień węgielny pod bu
dowę kościoła Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny; 
wezwanie kościoła zmieniono 
w 1722 r. na Zwiastowania 
NMP.
Mimo barokowych założeń ar
chitektonicznych zespół ten 
wygląda jak średniowieczna 
warownia. Bliskie sąsiedztwo 
ówczesnej granicy Rzeczypos
politej spowodowało, że klasz
tor miał wojskową załogę i 
pełnił funkcje obronne. Ma
lowniczo położony w zakolu 
Osławy, na wzgórzu zwanym 
dawniej Marymontem (Górą 
Marii), chroniony był dodat
kowo od południa i zachodu 
niemal pionową skarpą.
Zespół klasztorny złożony był 
z kilku budynków i zajmował 
dość rozległy teren. Najlepiej 
zachowanym obiektem jest ba
rokowy kościół zbudowany na 
planie krzyża greckiego z 
ośmioboczną nawą centralną. 
Na zachowanych do pełnej 
wysokości ścianach znajdują się 
jeszcze dzisiaj czytelne, iluzjo- 
nistyczne ołtarze wykonane 
techniką al fresco. Freski po
krywały również nie istniejące 
dzisiaj sklepienie. Malowidła 
te powstały przed 1730 r. Au
torstwo ich nie do końca jest 
wyjaśnione, historycy przypi
sują je karmelicie o. Grzego
rzowi Czajkowskiemu, mala
rzowi Marcinowi Stoińskiemu 
lub nie znanemu twórcy wło
skiemu.

Od południowego zachodu 
przylega do kościoła zbudo
wany wokół wirydarza piętro
wy budynek klasztorny z 
krużgankami w parterze. 
Znajdowały się w nim 22 cele 
dla zakonników, refektarz, 
kuchnia i biblioteka. Ta część 
zabudowy już nie istnieje. 
W obrębie murów obronnych, 
których wznoszenie ukończo
no około 1730 r., znajdują się 
jeszcze ruiny kordegardy, bu
dynków gospodarczych, stud
nia cembrowana kamieniem, 
postument pomnika, na któ
rym stała rzeźba patronki koś
cioła. To ponoć właśnie tu, 
przed fasadą kościoła ma znaj
dować się grób Nieczui, kon
federata barskiego z powieści 
Zygmunta Kaczkowskiego. W 
południowej części murów, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
klasztoru znajdowały się dwie 
baszty. W jednej z nich była 
furta pozwalająca na szybkie 
opuszczenie klasztoru po 
stromym zboczu do Osławy. 
Poza murami stał szpital z 
otworami strzelniczymi i obser
wacyjną wieżyczką. W nim 

opieki należało do obowiązków 
braci zakonnych.
Pierwszy raz budynki klaszto
ru zostały uszkodzone przez 
pożar 29 listopada 1772 r., 
kiedy wojska rosyjskie dowo
dzone przez pułkownika Dre- 
witza chciały wyprzeć z Kar
melu broniących się konfede
ratów barskich. Po pierwszym 
rozbiorze Polski Zagórz zna
lazł się w zaborze austriackim. 
Polityka zaborców prowadziła 
do upadku życia zakonnego. Z 
rozkazu austriackich władz do 
Zagórza przeniesieni zostali 
karmelici z Przemyśla, Lwowa 
i Milatyna. Najlepszych za
konników odesłano do pracy w 
parafiach diecezji przemyskiej. 
W klasztornych murach coraz 
częściej zaczęli pojawiać się 
ludzie świeccy, postępowało 
rozluźnienie surowej reguły 
zakonnej. 26 listopada 1822 r. 
drugi pożar strawił budynki 
kościoła i klasztoru tak, że po
padły w ruinę. Istnieje kilka 
wersji przyczyn jego wybu
chu. Jedna z nich mówi, że 
pożar spowodowali Austriacy. 
Miałby to być odwet za udzie-

1. Widok na klasztor z doliny 
Osławy

2.3. Ruiny: kościoła (2) i klaszto
ru (3)

4. Nawa główna kościoła

5. Plan sytuacyjny zespołu 
klasztornego: 1 — kościół, 2 — 
klasztor, 3 — foresteria, 4 — szpi
tal, 5 — wozownia i stajnia, 6 — 
brama główna i kordegarda, 7 — 
postument figury patronki kościo
ła, 8 — studnia

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

Janem Włodzimierskim. Ten 
ostatni został aresztowany 
przez policję austriacką i wy
wieziony do Lwowa, gdzie 
podczas śledztwa przyznał, że 
był sprawcą pożaru. W każ
dym razie zakonnicy opuścili 
wzgórze, a w 1831 r. nastąpiła 
kasata klasztoru.
Zagórski Karmel trwa w rui
nie już 170 lat. Z inicjatywy 
karmelity o. Józefa (Jana Pru
sa) w latach 1956—1959, za

30



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

zgodą wojewódzkiego konser
watora w Rzeszowie podjęto 
próbę odbudowy. Ojciec Józef 
wraz z braćmi o.o. Wawrzyń
cem Radkiewiczem i Aureliu
szem Balonkiem przystąpili do 
prac porządkowych: wycięto 
porastającą mury roślinność, 
odgruzowano ruiny. Kolej
nym krokiem było wykonanie 
prac zabezpieczających wed
ług projektu zagórzanina, ar
chitekta Tadeusza Żurowskie
go. Pracom patronował ks. 
prałat Antoni Porębski, a kon
sultantem był Stefan Stefań
ski, ówczesny kierownik Mu
zeum Historycznego w Sano
ku. Ofiarną pomoc okazywali 
mieszkańcy Zagórza. Aby 
zgromadzić środki finansowe 
o. Józef wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych i Kanady, 
gdzie wśród Polonii prowadził 
kwestę. Po powrocie do kraju 
zachorował i zmarł w 1962 r. 
W październiku tego roku 
prace konserwatorskie zostały 
przerwane decyzją WRN w 
Rzeszowie.
W 1965 r. wspomniany już 
Tadeusz Żurowski przepro

wadził badania archeologiczne 
klasztornego wzgórza. Wyniki 
tych prac, a także akwarele 
przedstawiające ówczesny stan 
fresków prezentowano na wy
stawie w Muzeum History
cznym w Sanoku w 1992 r.
Z klasztorem związane są li
czne legendy. Według jednej z 
nich nawet w biały dzień mo
żna w ruinach spotkać postać 
tajemniczego mnicha w bru
natnym habicie. Klęczy w na
wie kościoła lub przechadza 
się po dziedzińcu, a w dłoni 
trzyma zapaloną pochodnię, 
kiedy indziej ręce ma spętane 
łańcuchem.
Zagórskie ruiny są chętnie 
odwiedzane przez turystów. 
Stanowią niezaprzeczalny wa
lor krajobrazu, mogą też być 
lekcją historii. Smuci tylko 
fakt, że nic się nie robi, aby za
chować je choćby w formie 
trwałej ruiny. Wiosną 1992 r. 
zawaliła się część kościelnej 
wieży. Czyżby na zagórski 
Karmel wydany został wyrok?

Andrzej Szczerbicki
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Piękny
Wielgolas

Do Wielgolasu, dużej wsi w 
gminie Latowicz, położonej w 
najpiękniejszej części dawnego 
powiatu mińsko-mazowiec
kiego, dotarliśmy 20 czerwca 
1992 r. Dzień był piękny, park 
w pełnym rozkwicie, a pałac 
użytkowany przez Wiejski 
Ośrodek Zdrowia prezento-

tym samym jedną z najbogat
szych kobiet w Europie. Maria 
Zofia Denhoffowa w 1731 r. 
ponownie wyszła za mąż za 
księcia Augusta Aleksandra 
Czartoryskiego i wniosła mu w 
posagu ogromną fortunę, któ-

wał się nad podziw dobrze. Po 
wykonaniu zdjęć i sporządze
niu notatek odjechaliśmy w 
dalszą drogę nucąc skompo
nowaną ad hoc piosenkę: „O 
Wielgolasie zapomnieć nie da 
się...”. Niestety, idylla skoń
czyła się. Kilka tygodni temu 
dowiedzieliśmy się, że ośrodek 
wyprowadził się przed rokiem, 
a pałac stoi pusty i popada 
powoli w ruinę. Wiadomość ta 
zaniepokoiła nas i jednocześ
nie zobligowała do podjęcia 
próby nakreślenia historii 
Wielgolasu, a w szczególności 
znajdującej się tu siedziby 
ziemiańskiej.
Otóż Wielgolas od kilku stule
ci związany jest ściśle z pobli
skim Latowiczem, dziś wsią, a 
niegdyś miasteczkiem lokowa
nym na prawie magdeburskim 
w 1423 r. przez księcia mazo
wieckiego Janusza I. Po przy
łączeniu Mazowsza do Korony 
w 1526 r. Latowicz stał się sto
licą starostwa niegrodowego, 
wchodzącego w skład oprawy 
królowej Bony, później Anny 
Jagiellonki, wreszcie Konstan
cji, żony króla Zygmunta III. 
Później starostwo latowickie 
należało do dóbr stołu królew
skiego, a kolejne lustracje wy
mieniały zawsze Wielgolas na 
czele innych wsi wchodzących 
w jego skład.
W pierwszej ćwierci XVIII w. 
starostwo latowickie pozosta
wało w rękach Stanisława Er
nesta Denhoffa, miecznika 
wielkiego koronnego. Po jego 
śmierci w 1728 r. przeszło 
wraz z innymi dobrami na 
wdowę, Manię Zofię z Sie- 
niawskich. Ta ostatnia obok 
mężowskiego majątku otrzy
mała w spadku kolosalną for
tunę po ojcu, hetmanie Ada
mie Sieniawskim, stając się 

ra stała się następnie funda
mentem późniejszej potęgi 
„Familii”. Starostwo latowic
kie należało do księcia Augusta 
do 1770 r., w następnym roku 
objął je jego syn, książę Adam 
Kazimierz, generał ziem po
dolskich, ożeniony z Izabelą 
Fleminżanką. W obecnym 
stanie badań nie wiemy, jak 
długo pozostawało w rękach 
rodziny Czartoryskich, to 
pewne tylko, że po upadku 
Powstania Listopadowego La
towicz stał się ośrodkiem dóbr 
państwowych.
W 1837 r. w dziejach Wielgo
lasu rozpoczął się niezwykle 
burzliwy okres, dużą część 
dóbr rządowych Latowicz ku
pił wtedy od skarbu Królestwa 
Polskiego Jerzy Fanshave, 
„Jenerał Lejtnant Wojsk Ro
syjskich”, a później tajny rad
ca i senator. Od dóbr rządo
wych oddzielono wówczas

folwark i wieś Wielgolas, fol
wark i wieś Wężyczyn, folwark 
i wieś Strachomin, folwark i 
wieś Kamionkę, wójtostwo i 
wieś Chyżyny, wójtostwo i 
wieś Dąbrówkę, wsie Boró
wek, Ptaki, Transbor, Wymyś
le i młyn Czeczotkę położone 
w powiecie i obwodzie stanis
ławowskim Guberni Mazo
wieckiej, tudzież wieś Że- 
braczkę w powiecie i obwodzie 
siedleckim Guberni Podlaskiej 
„z wszelkimi przyległościami i 
przynależytościami”. Była to 
pokaźna fortuna, za którą Je
rzy Fanshave zapłacił na mocy 
kontraktu kupna i sprzedaży 
zawartego 15/27 kwietnia 
1837 r. sumę 429 872 złotych 
polskich i 20 groszy. Główną 
siedzibą nowego nabywcy stał 
się Wielgolas. Generał stosun
kowo szybko znalazł się w ta
rapatach finansowych, bo
wiem w 1854 r. zwrócił się o

1.2. Pałac od frontu (1) i od ogro
du (2)
3. Wieża z hełmem wywodzącym 
się z renesansu francuskiego

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

pożyczkę do Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, po
za tym sprzedał wówczas fol
wark i wieś Strachomin, fol
wark i wieś Wężyczyn, wójto
stwo i wieś Dąbrówkę oraz 
wieś Żebraczkę. W 1859 r. ku
pił od niego pozostały majątek 
syn, Jerzy junior, zamieszkały 
w Wielgolasie, za sumę sza
cunkową 800 000 zł polskich 
odpowiadającą 120 000 rubli 
srebrem (była to zapewne 
transakcja fikcyjna!). Nowy 
właściciel miał nieustanne 
kłopoty finansowe, był nie-
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wypłacalny i ścigali go wierzy
ciele, zatem w 1862 r. sprzedał 
majątek Janowi Ordędze z 
Goniwilka za sumę szacunko
wą 994 076 zł polskich i 20 
groszy, odpowiadającą 141 611 
rublom srebrem i 50 kopiej
kom. Ordęga zaciągał również 
pożyczki, których nie mógł 
spłacić, a dobiło go uwłaszcze
nie chłopów. Obszar dóbr 
Wielgolas z przyległościami 
przeznaczony na uposażenie 
włościan wynosił 2617 mórg i 
256 prętów. W 1870 r. majątek 
nabył Leon Kadow z Malinina 
w Wielkim Księstwie Poznań
skim za 125 000 rubli sre
brem. I on nie mógł sobie po
radzić z kłopotami finanso
wymi. Zapożyczył się u przy
rodniego brata, Jana Gołcza, a 
w 1874 r. sprzedał Kamionkę, 
Chyżyny, Budy Wielgolaskie, 
młyn Wymyśle z karczmą, 
młyn Ptaki z gruntami i 

karczmą oraz karczmę z ogro
dem we wsi Transbor. Po bez
potomnej śmierci Leona Ka- 
dowa w 1877 r., jako jedyny 
spadkobierca zgłosił się 
wspomniany już Jan Gołcz z 
Gradowa w powiecie radzie
jowskim. Po nim odziedziczył 
Wielgolas z przyległościami 
jego syn Władysław, a w 1904 
r. nieletni syn tego ostatniego 
Tadeusz Wojciech Aleksan
der. Wdowa po Władysławie i 
matka Tadeusza, Otylia Gol- 
czowa, znalazła się niebawem 
w tarapatach finansowych i 
zapożyczyła się u Ludomira 
Ludwika Wyleżyńskiego na 
poważną sumę 70 000 rubli, 
mimo że majątek zagrożony 
był licytacją, do której ostate
cznie doszło 22 marca 1905 r. 
Dobra zostały kupione przez 
Bogdana Wyleżyńskiego za 
184 115 rubli (Bogdan był sy
nem Ludomira Ludwika, naj

poważniejszego wierzyciela, 
który w tym czasie mieszkał 
już w pałacu wielgolaskim).
W dziejach Wielgolasu roz
począł się wówczas najpo
myślniejszy okres, który trwał 
do 1945 r. Bogdan Wyleżyriski 
okazał się gospodarzem z 
prawdziwego zdarzenia, dba
łym o majątek, którego obszar 
wynosił w 1930 r. zaledwie 613 
ha. Prowadził hodowlę koni, 
krów i owiec, był jednocześnie 
prawdziwym patriotą lokal
nym w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Sprawował funkcję 
sędziego pokoju w Mińsku 
Mazowieckim i w Łukowcu, 
był prezesem Dozoru Szkol
nego i prezesem Straży Pożar
nej w Wielgolasie, cieszył się 
wielkim szacunkiem sąsiadów, 
zarówno ziemian, jak i chło
pów. Żona jego, Celina z Lesz- 
nowskich, była długoletnią 
prezeską Koła Gospodyń 
Wiejskich. Wyleżyńscy mieli 
pięcioro dzieci: Andrzeja 
(urodzonego i zmarłego w 
1920 r.), Ludomira Bohdana 
(1921-1944), żołnierza AK po
ległego na Kresach Wschod
nich, Janinę Celinę (1923- 
1944), żołnierza AK poległą w 
Powstaniu Warszawskim, Te
resę Ludwikę urodzoną w 
1926 r. i Stanisława urodzone
go w 1930 r. Żyjący spadko
biercy Bogdana Wyleżyńskie
go starają się teraz o zwrot pa
łacu i parku w rodzinnym 
Wielgolasie. Dziękujemy im w 
tym miejscu za cenne wiado
mości umożliwiające napi
sanie naszego artykułu.
Po uporaniu się z długą i nader 
urozmaiconą historią miejs
cowości, możemy nareszcie 
postawić pytanie — kiedy 
powstał istniejący do dziś pa
łac? Odpowiedź nie będzie 
łatwa. Jak wykazały badania p. 
Jadwigi Bajorek, autorki pracy 
magisterskiej o zespole pała- 
cowo-parkowym w Wielgola
sie, za czasów Czartoryskich 
istniał tu pałac, który remon
towano w latach 1790-1791. 
Naprawiono wówczas funda
menty, kładziono podłogi, po- 
bijano dach, odnawiano drzwi 
i okna. Dotąd nie udało się 
jednak ustalić czasu powstania 
tej siedziby. To pewne tylko, 
że istniejący do dziś pałac zos
tał wzniesiony całkowicie od 
nowa. Kiedy zatem powstał? 

Piszący te słowa, sugerując się 
Katalogiem Zabytków Sztuki 
dawnego powiatu mińsko-ma
zowieckiego, wiązali jego bu
dowę z Wyleżyriskim, tym 
bardziej że podobne w charak
terze pałace powstawały na 
prowincji aż do wybuchu 
pierwszej wojny światowej. 
Okazało się jednak, że Bogdan 
Wyleżyriski kupując Wielgolas 
w 1905 r. zastał tam już istnie
jący do dziś pałac. Trzeba za
tem zgodzić się z sugestią 
Jadwigi Bajorek, że siedziba ta 
mogła być wzniesiona około 
połowy XIX w. przez generała 
Jerzego Fanshave. Hipoteza ta 
jest prawdopodobna, bowiem 
w momencie sprzedaży dóbr 
wielgolaskich w 1859 r. ich 
wartość, mimo uszczuplenia, 
oszacowano podwójnie w sto
sunku do ceny zakupu w 1837 r. 
Pałac w Wielgolasie jest niere
gularny, wzniesiony na planie 
wydłużonego prostokąta, częś
ciowo parterowy, częściowo 
piętrowy, z trójosiową partią 
piętrową wysuniętą ryzalitowo 
od frontu i od ogrodu, w którą 
wtopiona jest trójkondygna- 
cjowa czworoboczna wieża na
kryta blaszanym hełmem. 
Właśnie ten hełm utrudnia 
prawidłowe osadzenie w czasie 
opisywanej siedziby, jego for
ma wywodzi się bowiem z re
nesansu francuskiego, który 
zaczął być w Polsce modny 
dopiero około 1870 r. Gdyby 
nie hełm i trochę za wysokie 
dachy, pałac wielgolaski mieś
ciłby się doskonale w konwen
cji nieregularnej willi włoskiej, 
tak rozpowszechnionej w 
Polsce w połowie XIX w. 
Kiedy in abstracto zdej mierny 
ten hełm i obniżymy dachy, 
struktura pałacu w Wielgolasie 
nie będzie się wiele różniła od 
struktury wzniesionego w 
1854 r. i projektowanego przez 
Henryka Marconiego pałacu 
Janaszów w Płochocinie. A 
może hełm o formach francu
skiego renesansu nałożono na 
wieżę później i podwyższono 
przy okazji dachy? Jest to bar
dzo prawdopodobne.
Architektura pałacu wielgola- 
skiego skomponowana w duchu 
powściągliwego renesansu wło
skiego mieści się (z wyjątkiem 
hełmu!) w sferze możliwości 
Henryka Marconiego i jego 
kręgu. Od frontu, ale nie poś
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rodku elewacji, znajduje się 
portyk złożony z sześciu ko
lumienek i dwóch półkolu- 
mienek toskańskich, drugi, 
podobny czterokolumnowy 
portyk architekt umieścił w 
elewacji bocznej. Układ po
mieszczeń jest dwutraktowy, 
w części piętrowej nawet trzy- 
traktowy. W trakcie fronto
wym znajdował się hall, na 
prawo od niego pokój stołowy 
i pokój kredensowy, a na lewo 
gabinet i kancelaria. W trakcie 
ogrodowym na wprost hallu 
położony był salonik z wyjś
ciem na taras, na prawo od 
niego salon i na samym końcu 
pokój biblioteczny. W części 
piętrowej w trakcie ogrodo
wym znajdował się pokój goś
cinny. Piętro zajęte było przez 
sypialnię państwa domu i po
koje dziecinne. Wnętrza pa
łacu nie miały dekoracji sztu- 
katorskiej ani malarskiej, po re
moncie w latach 1914-1918 
urządzone były meblami em
pirowymi i biedermeierow- 
skimi; w jadalni znajdował się 
komplet mebli gdańskich. Su
tereny wykorzystano na po
mieszczenie kuchni, pokój dla 
służby, pralni i magla. W wie
ży mieściły się zbiorniki na 
wodę, pałac był bowiem skana
lizowany.

Po 1945 r. w pałacu ulokowa
no szkołę, która bardzo go 
zdewastowała. Kiedy wypro
wadziła się do nowego budyn
ku, pałac poddano gruntow
nemu remontowi w latach 
1958-1960. Potem wprowadzi
ła się tu Gromadzka Rada Na
rodowa, biblioteka oraz gabinet 
lekarski. W 1972 r. po ponow
nym remoncie pałac stał się 
siedzibą Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia. W chwili obecnej, 
jak już napisaliśmy, stoi pusty. 
Wielką ozdobą Wielgolasu jest 
krajobrazowy park z okazami 
starodrzewu, obszerną polaną 
i wzgórzem. Trudno powie
dzieć, czy projektowała go 
Izabela z Flemingów Czarto
ryska, jak sugeruje Jadwiga 
Bajorek. Skomponowano go 
raczej na podstawie głoszo
nych przez księżnę zasad sztu
ki ogrodowej, ale o tym napi- 
szemy kiedy indziej.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Niegdysiejszy świat 
kuchni (2)

Zanim przedstawię niektóre 
bardziej wyrafinowane stare 
przepisy kulinarne, chciałabym 
zwrócić uwagę na swoisty 
dramatyzm (czy może nawet 
czarny humor) niektórych re
ceptur. Maria Monatowa po
lecała przygotowanie zupy z 
główki cielęcej w następujący 
sposób: „ Ugotować razem 1 ki
logram mięsa i całą oczyszczoną 
główkę cielęcą ze skórką. Głów
kę najpierw trzeba osobno zago
tować raz i obmyć w wodzie, a 
potem dopiero włożyć do rosołu, 
dodać jarzyny... ” Przy zupie 
żółwiowej wyobraźnia zna
cznie się rozwija: „ U nas rzad
ko można dostać żywego żół
wia, zresztą pozostawiam ku
charzom uciechy obcinania mu 
nad ogniem głowy i nóg i spu
szczania krwi”. Raki, dziś pod 
ochroną, były ulubionym 
przysmakiem polskiej kuchni i 
przytoczenie wszystkich eu
femizmów wyjaśniających za
bijanie tych stworzeń metodą 
zagotowania we wrzątku zaję
łoby nam sporo miejsca, toteż 
ograniczę się jedynie do mniej 
drastycznego opisu: „Ponie
waż raki żyją w błocie, przed 
gotowaniem trzeba je szczotką 
wymyć w kilku wodach, a potem 
wrzucić do kipiącej i osolonej 
wody i przykryć, aby się nie mę
czyły
O „sprawianiu” prosiaczka do 
słynnego dania „prosię pie
czone, nadziewane” czy 
„głowa dzika” przeznaczonego 
na specjalne przyjęcie myśliw
skie, pisać nie będę, bo jest to 
kunszt niemal chirurgiczny i w 
naszych warunkach raczej ma
ło prawdopodobne, aby komuś 
udało się w domu danie takie 
prawidłowo przygotować. 
Jednak myślę, że warto prze
czytać o tajemniczych daniach 
wymagających nie lada umie
jętności. Na początek — jak 
przygotować bekasy, kwiczoły 
i jemiołuszki: „Są to ptaszki, 
które się żywią jałowcem i dla
tego mają swój odrębny, deli

katny smak (...) Ptaszki te na
leży starannie oskubać, pozo
stawiając w całości z łebkami i 
nóżkami, wyciągając ostrożnie 
palcami małą kiszkę około 
ogonka, pozostawiając żołądek 
i resztę kiszek napełnionych ja
łowcem w środku, z któremi się 
te ptaszki pieką. Pod lewem 
skrzydełkiem zrobić nacięcie i 
wyjąć żółć z wątróbką (...) 
szyjkę i główkę zawinąć pod 
jedno skrzydełko, a obwiązaw
szy każdy płatkiem słoniny, 
nadziać w odstępach na cienki 
rożen (...) piec przy silnym og
niu 20—25 minut polewając 
masłem”. Proszę raz jeszcze 
dokładnie przeczytać i... 
wszystko będzie jasne, miłe, 
łatwe do wykonania.
Dla tych, którzy jedynie 
Chińczykom przypisują wy
myślne dania polegające na za
kopywaniu produktów w zie
mi, spieszę donieść, że niezbyt 
dziś popularnie brzmiąca na
zwa „pekeflejsz” jest takim 
właśnie kulinarnym raryta
sem. Pani Lucyna Ćwiercza- 
kiewiczowa zaleca, aby „sześć 
do dziesięciu funtów dobrego 
mięsa wołowego natrzeć solą, 
biorąc w proporcji na 8 funtów 
mięsa pół funta soli i łut saletry 
tłuczonej, łyżeczkę kolendru i 
kilka listków bobkowych, tern 
wszystkiem natrzeć mocno mię
so (...) zawinąć w grube płótno 
lub rogożę nową bez żadnego 
odoru i zakopać w ziemi na kil
ka cali głęboko, w mieście w 
piwnicy, na wsi gdzie w ogro
dzie, w niedostępnym dla psów 
miejscu. W trzy dni pekeflejsz 
jest wyborny do użycia, a mo
żna go jeść i w 48 godzin, ale nie 
będzie jeszcze dość czerwony”. 
O prosiaczku (by zachować 
pieszczotliwy ton Marii Mo- 
natowej) pieczonym wspomnę 
jedynie, że „cała dobroć prosię
cia polega na dobrem upiecze
niu”, co osiągamy smarując na 
przemian w czasie pieczenia 
piórkiem umoczonym w piwie 
i słoniną nadzianą na poręczny, 

specjalnie do tego przygoto
wany patyczek.
Bardziej ambitnym paniom 
domu polecam lekturę doty
czącą tzw. majonezów, czyli 
specjalnych dań na zimno z 
ryb, raków lub mięsa i drobiu 
podawanych w formie przeką
ski na muszelkach lub półmi
skach jako danie wykwintne. 
Co trzeba zrobić, by 
zachwycić majonezem ze 
szczupaka, łososia lub sanda
cza — to proste: „gdy zupełnie 
wystygnie położyć na półmisku 
grzbietem do góry i posmarować 
na palec grubym sosem majone
zowym. W pyszczek włożyć ga
łązkę zielonej sałaty, a po 
wierzchu ubrać całą rybę pokra- 
janemi piklami, kolorowemi ga
laretkami, kaparami, kawio
rem, szyjkami z raków lub ho
marów. Układać można różne 
figury lub ubierać całą rybę w 
paski, w kratki, w łuskę wedle 
gustu i upodobania”. Wystar
czy więc tylko odrobina fan
tazji i wszystko wygląda nad
zwyczajnie.
Dość jednak tych żartów, al
bowiem, jak powiedziałam, w 
książkach Monatowej czy 
Ćwierczakiewiczowej można 
znaleźć odpowiedź na liczne 
pytania związane z prostymi 
zabiegami kulinarnymi, jak 
robienie dobrego ciasta na na
leśniki czy efektownej kolory
stycznie konfitury z „niekap- 
ciowatymi” owocami. Impo
nujące jednak z perspektywy 
naszego dzisiejszego stylu ży
cia wydają się przepisy na 
przyjęcia „wykwintne” i te 
„zwyczajne”. Nie będę ich 
przytaczać, albowiem czynio
no to wielokrotnie i w zasadzie 
prowadzić to może do frustra
cji, ale dobrze jest wiedzieć, 
jak prawidłowo można ułożyć 
menu na śniadanie, czyli tzw. 
dejeuner dinetoire (dziś jest to 
tzw. lunch) czy na kolację 
(podawaną bardzo późno wie
czorem). Ważne jest, aby da
nia były urozmaicone: „przy
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Efektowne podanie bażanta.

układaniu spisu potraw trzeba 
wybierać zawsze nowalje sezo
nu”. I dalej: „przygotowując 
dwie zupy do wyboru, jedna 
powinna być klarowna, druga 
podprawiana, jedna jasna — 
druga ciemna; jeśli się podaje 
rybę w jasnej przyprawie, to na
stępne danie np. pasztet lub 

mięso powinno być ciemne... ” I 
tak dalej, i tak dalej...
Co do gospodarzy, to po 
pierwsze: „gospodarz domu nie 
powinien zajmować miejsca, 
dopóki wszyscy goście swoich 
miejsc nie zajmą, a przez cały 
czas przyjęcia powinien baczną 
uwagę zwracać na swych gości, 

aby im niczego nie brakło”. 
To wydaje się proste i łatwe do 
zrealizowania, trudniejsza jest 
natomiast sytuacja pani domu 
pozbawionej służby. „Pani do
mu zaś, wydawszy przedtem do
kładne wskazówki, sama po
winna siedzieć przy stole wesoła 
i uśmiechnięta i co najwyżej 

dawać służbie oczami znaki, 
gdy tego zajdzie potrzeba. 
Wszelkie jej zbytnie wstawanie 
od stołu i zajmowanie się poda
waniem, nieprzyjemnie działa 
na gości”. No cóż, nic dodać, 
nic ująć, myślę jednak, że am
bitna pani domu i z tej uwagi 
potrafi dla siebie wyciągnąć 
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wnioski i zmodyfikować nie
które prace towarzyszące 
przyjmowaniu gości na ko
rzyść dawniejszych zaleceń. 
Pamiętajmy też, że tylko praw
dziwe kwiaty mogą służyć jako 
ozdoba na stole, niech nas nie 
straszą kwiaciamiane koszmarki. 
Goście natomiast nie powinni 
rzucać w siebie w czasie przy
jęcia gałkami z chleba „kręco- 
nemi”, o czym przypomina 
Maria Diesslowa.
Tak więc rdz jeszcze zachęcam 
do czytania książek kuchar
skich, skrabnicy wiedzy o oby
czajach i — co tu ukrywać — 
nałogach rodzaju ludzkiego, o 
których Brillat-Savarin pisał, 
że „przyjemność jedzenia jest

właściwą wszelkiemu wiekowi, 
wszelkim stanowiskom, wszel
kim narodom (...) i zostaje 
ostatnią, aby nas pocieszyć po 
stracie innych”. Tak więc 
cieszmy się i hajże na bezdusz
ną kulturę cywilizacji ham
burgerowej !

Magdalena Gumkowska

W artykule wykorzystano następujące 
książki: M. Ochorowicz-Monatowa, 
Uniwersalna książka kucharska, War
szawa 1930; A. Tarnawski, Kuchnia jar
ska, 1929; L. Ćwierczakiewiczowa, Je
dyne praktyczne przepisy; ilustracje z 
książek: Zasady prowadzenia domu, 
Warszawa 1928 i M. Gałecka, H. Kul- 
zowa, Kuchnia polska, wyd. A. Arcta, 
Warszawa.

Spotkanie z książką 

Wokół stołu i kuchni

Pod takim tytułem ukazała się kolejna książka Wydaw
nictwa TENTEN godna polecenia. Tym razem jest to 
zbiór prac ukazujących dzieje kuchni polskiej widzianej 
oczami historyków, językoznawców, badaczy kultury i 
sztuki; wyboru i opracowania tekstów dokonali Maja i 
Jan Łozińscy. Zawarte w tomie prace omawiają historię 
produkcji żywności w Polsce, obce wpływy w polskiej 
kuchni, pochodzenie nazw potraw i produktów kulinar
nych, symbolikę i magię potraw świątecznych, dzieje 
zastawy i sprzętów kuchennych, a także historię restau
racji i kawiarni oraz ich znaczenie jako ośrodków życia 
kulturalnego. W zbiorze znalazły się też eseje o kuchni 
w polskiej literaturze i sztuce. Zdaniem ich autora — 
prof. Tadeusza Chrzanowskiego, wieloletniego 
współpracownika „Spotkań z Zabytkami", jedzenie dla 
ludzkości zawsze i wszędzie było problemem pod
stawowym, a u Polaków weszło wręcz w skład narodowe
go etosu.
Wszystkie zamieszczone w książce opracowania po
zwalają dostrzec w kuchni narodowej — rzeczywiście 
tak, jak zapowiada wydawca — nie tylko określony tra
dycją zbiór przepisów kulinarnych, ale pełen różnorod
nych treści żywy element kultury. (R)

Odnaleziony 
orzeł

Sztandary wojskowe zwane 
kiedyś chorągwiami zawsze były 
nieprzemijającymi symbolami 
wierności ojczyźnie, honoru, 
męstwa oraz tradycji pułku. 
Na sztandar przysięgali mło
dzi żołnierze, sztandar brał 
udział w różnych uroczystoś
ciach państwowych i wojsko
wych, a ceremoniał jego wrę
czania był wielkim świętem.
Ze sztandarami wyruszyli we 
wrześniu 1939 r. polscy żoł
nierze w obronie ojczyzny. 
Dzieliły one wojenne losy 
swoich pułków. Pojawienie się 
sztandarów na placu boju za
grzewało do walki. W chwi
lach klęski były zakopywane 
na pobojowiskach, powierzane 
na przechowanie ludności cy
wilnej, zabierane do domów 
rodzinnych, przemycane za 
granicę lub w ostateczności 
palone.

Nieubłaganie upływający czas 
zmniejsza szansę odzyskania 
ukrytych sztandarów. Nawet 
zabezpieczone w pojemnikach, 
po wielu latach ulegają rozkła
dowi, zmieniająca się topografia 
terenu, gdzie zostały ukryte, 
również nie pozwala na ich od
szukanie, zaciera się ludzka 
pamięć o nich, ostatni świad
kowie tajemnice przechowy
wania sztandarów zabierają za
zwyczaj do grobu.
Sztandary odnajdywane są co
raz rzadziej — z 233 sztanda
rów września 1939 r. znane są 
losy tylko około 140 — dlatego 
znalezienie nawet elementu 
sztandaru — głowicy (orła), 
płatu, drzewca czy kokardy, 
jest cennym przekazem cząstki 
naszej historii.
Niezwykłe zdarzenie przeżył 
podpułkownik rezerwy WP, 
dziś 83-letni Jan Sadowski, 
przewodniczący środowiska 
byłych żołnierzy 76. pp. W 
lipcu 1992 r. postanowił iść z 
pielgrzymką z Suwałk do Wil
na, do Matki Bożej Ostro
bramskiej.
Jeden z noclegów suwalskiej 
pielgrzymki wypad! we wsi 
Oława w powiecie lidzkim. 
Kilku mieszkańców wsi wraz z 
kronikarzem pielgrzymki za
wiadomiło pułkownika, że od 
ponad 50 lat w gospodarstwie 
państwa Iwanowskich prze
chowywany jest przedwojenny 

sztandar wojskowy. Niezwło
cznie udali się tam i ujrzeli 
metalową głowicę sztandaru 
76. pułku w kształcie orła w 
koronie zrywającego się do lo
tu. Autentyczność głowicy nie 
budziła wątpliwości, o czym 
m.in. świadczyła liczba na 
puszce podstawy orła — „76”. 
Głowica z brązu o wysokości 
25 cm została prawdopodobnie 
wykonana w pracowni prof. 
Ferdynanda Ruszczyca na 
Uniwersytecie im. Stefana Ba
torego w Wilnie. W ten sposób 
ppłk. Jan Sadowski po 53 la
tach odnalazł orła ze sztandaru 
swojego pułku...
Według relacji sędziwego 
kombatanta losy sztandaru 
wyglądały następująco. Ufun
dowany został przez społe
czeństwo Lidy, zaś wręczony 
przez marszałka Józefa Piłsud
skiego 11 lutego 1923 r. 76. 
pułkowi, który na stałe kwate
rował w Grodnie. We wrześ
niu 1939 r. pułk wchodził w 
skład armii „Prusy”. W dniach 
5—6 września stoczył ciężką 
bitwę z napotkanym na noc
nym postoju oddziałem 1. dy
wizji pancernej gen. Schmid
ta, która miała za zadanie 
zdobycie Warszawy. Począt
kowo pułk zaskoczył nieprzy
jaciela na postoju, rozbił i po
maszerował dalej. Była to tzw. 
bitwa o szosę piotrkowską, 
prowadzącą z zachodu przez 
Piotrków Trybunalski do 
Warszawy. Bitwa ta opóźniła 
dojście dywizji niemieckiej do 
Warszawy o jedną dobę, co 
pozwoliło na lepsze przygoto
wanie obrony stolicy od strony 
Okęcia i Woli. Potem pułk 
walczył na polach wsi Milejó- 
wek i Longinówka, gdzie w 
krwawej bitwie zginęło 632 
żołnierzy, w tym 32 oficerów. 
Dramatyczne wydarzenie z tej 
bitwy opisał adiutant pułku 
kpt. Józef Malinowski: „O 
godz. 2.40, w dniu 6 września 
(...) 200 m przed Longinówką 
samochód nasz został ostrzela
ny silnym ogniem karabinów 
maszynowych (...). Stanęliśmy 
natychmiast i wszyscy wysko
czyliśmy z samochodu do rowu 
przy szosie (...) Rowem cofnę
liśmy się do szpicy (...) Wysłane 
patrole do Longinówki zostały 
zatrzymane około 60 m w kar
tofliskach przed Longinówką

36



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1. Rysunek odnale
zionego orła
2. Prawa strona płata 
sztandaru 76 pp.

(rys. Andrzej 
Winiarek)

2

przez silny ogień karabinów 
maszynowych z czołgów (...) O 
świcie, gdy nasze patrole cofnęły 
się, wyskoczyło kilkudziesięciu 
Niemców z pobliskich zabudo
wań Longinówki, skoczyło do 
opuszczonego samochodu. Wi
dzieliśmy, jak z niego wyciągali 
nasze walizki i w pewnej chwili 

zobaczyliśmy z przerażeniem, 
że wyciągają nasz sztandar 
pułkowy. Widząc to, dowódca 
pułku (...) wraz z mjr. Kosiń
skim, poderwali około 60 szere
gowych z oddziału przedniego 
straży przedniej i rzuciliśmy się 
na Niemców celem wyrwania 
sztandaru. Walka wręcz toczy

ła się nie tylko bagnetem na ka
rabinie, ale łopatkami (...) du
szono się rękami (...) Walka 
wręcz toczyła się około 15 mi
nut. Sztandar przechodził z 
rąk do rąk, w końcu przeze 
mnie rzucony został do tyłu. 
Pochwycił go sierżant Stanisław 
Biela i odskoczył. W tym mo
mencie nadeszła straż przednia 
batalionu, tj. pozostałe dwie 
kompanie”. Za uratowanie 
sztandaru dowódca pułku ppłk, 
dypl. Stanisław Sienkiewicz 
wręczył sierżantowi Bieli swój 
krzyż Virtuti Militari z 1920 r. 
W czasie dalszych walk do
wódca zginął rozjechany przez 
niemiecki czołg, polegli także 
dwaj dowódcy batalionów: mjr 
Kosiński i ppłk Justyniak.
Rozbity pułk wyrwał się z 
niemieckiego okrążenia i 
dotarł do Matyldzina w Pu
szczy Kozienickiej, gdzie sto
czył swoją ostatnią bitwę. Wo
bec olbrzymiej przewagi wojsk 
hitlerowskich ówczesny adiu
tant dowódcy pułku kpt. Ma
linowski wydał rozkaz prze
transportowania sztandaru do 
Grodna, co nastąpiło przed 14 
września 1939 r. Jednak także 
na wschodzie sytuacja stała się 
groźna i ośrodek mobilizacyj
ny w Grodnie zarządził prze
niesienie sztandaru 76. pułku 
razem ze sztandarem 81. pp 
im. Stefana Batorego do Wil
na. Wobec zagrożenia Wilna 
przez wojska sowieckie, dwóch 
oficerów rezerwy przeniosło 
sztandar na Litwę, gdzie we 
wsi Oława został oddany na 
przechowanie państwu Iwa
nowskim.
Oficjalna uroczystość przeka
zania głowicy przez rodzinę 
nieżyjącego opiekuna sztanda
ru Jana Iwanowskiego na ręce 
biskupa polowego WP gen. 
bryg. Leszka Sławoja Głódzia 
odbyła się 17 czerwca 1993 r. 
w obecności ambasadora RP 
na Litwie Jana Widackiego, 
zaproszonych gości oraz 
przedstawicieli kombatantów 
76. pp z ich przewodniczącym 
ppłk. Janem Sadowskim. In
tencją księdza biskupa, popie
raną przez środowisko komba
tantów pułku, jest odtworze
nie płatu i zawieszenie całego 
sztandaru w warszawskiej ka
tedrze polowej. Planowane 
uroczystości mają się odbyć 
we wrześniu br., w 55-tą rocz
nicę wybuchu drugiej wojny 
światowej.
Okazuje się, że znalezienie 
głowicy jeszcze nie wyjaśnia 

losów sztandaru. W interesu
jącym kompendium wiedzy o 
przedwojennych sztandarach 
(Kazimierz Sator, Opowieści 
wrześniowych sztandarów, 
Warszawa 1990 r.) adiutant 
76. pp kpt. J. Malinowski 
twierdzi, że pułk miał trzy 
sztandary: z 1919,1923 i 1932 r. 
Częścią którego jest więc zna
leziony niedawno na Litwie 
orzeł? Pierwszy sztandar 
przepisowy z 15 października 
1919 r. znajduje się w zbio
rach Muzeum Wojska Pol
skiego w Warszawie. Jego 
głowicę zdobi mosiężna kula o 
średnicy około 10 cm. Ten 
sztandar nie brał udziału w 
działaniach wojennych, po
nieważ jeszcze w latach dwu
dziestych przekazany został do 
Muzeum Wojska Polskiego. 
Drugi sztandar przebył drogę 
przez Wilno, Kowno i Waty
kan do Wielkiej Brytanii i 
znajduje się w zbiorach Mu
zeum im. Gen. Sikorskiego w 
Londynie. Jego głowica, wy
konana ze srebra, powstała 
prawdopodobnie w pracowni 
Wincentego Wabia-Wabiń- 
skiego w latach dwudziestych.

Wreszcie trzeci sztandar, któ
rego głowicę właśnie odnale
ziono, według nieżyjącego już 
adiutanta kpt. J. Malinow
skiego był z pułkiem w czasie 
walk wrześniowych. Dotych
czasowe więc ustalenia, że w 
walkach uczestniczył sztandar 
z 1923 r. (w zbiorach londyń
skich) jest nietrafne. O wyglą
dzie trzeciego sztandaru nie ma 
żadnej wzmianki w dostęp
nych źródłach, nawet w wyda
nej tuż przed wojną Księdze 
Chwały Piechoty. Pozostał 
więc z niego tylko orzeł jako 
pamiątka z wojennych dziejów 
76. pułku piechoty.

Należy wspomnieć, że na od
nalezionej podstawie orła nie
poradnym pismem wyryto Li
tery „J” i „I”. Są to inicjały 
długoletniego opiekuna sztan
daru Jana Iwanowskiego. Przy 
konserwacji orła powstał dy
lemat: czy litery te zeszlifować 
doprowadzając podstawę do 
stanu poprzedniego, czy zo
stawić jako pamiątkę jego 
przechowywania. Wybrano, 
chyba słusznie, to drugie roz
wiązanie.

Włodzimierz Rodziewicz
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Przekazywanie 
wspomnień

Często spotykamy ułam
ki minionej kultury — 
fundament po spalonym 
i rozebranym dworze, 
przewróconą i użytą jako 
płyta chodnikowa mace- 1 
wę będącą śladem po 
kirkucie, inaczej niż dzi
siaj obrobioną cegłę. 
Jednocześnie pamiętamy 
np. opowieść przedwo
jennego aptekarza, który 
widział „porządkowa
nie” odebranej apteki i o 
zmroku wyjmował spoś
ród skorup na śmietniku 
ocalałe przypadkiem po
jedyncze wiedeńskie fla
kony do leków z XIX w. 
Te ułamki, wspomnie
nia czy opowieści składają 
się na korzenie społe
czeństwa, rodzą lokalne 
patriotyzmy.
Dla każdego człowieka 
wspomnienia są inne, 
tworzą one jego indywi
dualny kod skojarzeń, za
leżny od wielu czynni
ków, spośród których 
najważniejszy jest dom 
rodzinny związany z ok
resem dzieciństwa i mło
dości. A więc każdy z 
nas, świadomie lub nie
świadomie, powiązany 
jest z przeszłością. Co się 
pamięta z „pejzaży dzie
ciństwa?” Nastroje, za
pachy, smaki, migawki 
ważnych wydarzeń. W 
naszej pamięci trwają nie 
usystematyzowane in
formacje o wartościach 
mających często znacze
nie nie tylko dla nas, tak
że dla kultury. Są to więc 
wedle słownikowej defini
cji — wartości kulturowe.

W obowiązującej Usta
wie o ochronie dóbr kultury 
zapisano, że dobrem tym 
jest „każdy przed

miot (podkreślenie
M.B.) mający znaczenie 
dla dziedzictwa i rozwoju 
kulturalnego ze względu 
na jego wartość history
czną, naukową lub arty
styczną”. W środowisku 
zaangażowanych w o- 
chronę zabytków od wie
lu lat istnieje jednak 
świadomość, że zasługu

jącymi na ochronę do
brami kultury są również 
zabytki niematerialne. 
Część tych niematerial
nych dóbr kultury w lite
raturze poświęconej tym 
zagadnieniom wskazy
wana jest jako warta 
ochrony prawnej. Zwra
ca się uwagę na konie
czność ochrony różnych
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1. Zatrzymany w kadrze pogodny letni dzień; to 
zdjęcie mojej prababki Wiktorii i babci Kazimiery zos
tało zrobione najprawdopodobniej w 1899 r.

2. 3. Zdjęcie z rodzinnego albumu wykonane ok. 
1916 r.: ciotka Róża i jej — nikomu już w moim po
koleniu nie znany — syn Konrad, wychowawca we 
lwowskim korpusie kadetów (2) oraz zachowana po 
ciotce srebrna torebka (3)

nazw (geograficznych, 
historycznych, fizjogra
ficznych, a także imion i 
nazwisk), hymnu, godła 
kraju, również umiejęt
ności. Nie jest natomiast 
dostrzegana bezpośred
nia potrzeba chronienia 
takich elementów kultu
ry, jak obyczaje, wierze
nia religijne, różne uro

czystości. Ochrona tych 
elementów realizuje się 
niejako automatycznie 
przez świadome chro
nienie sztuk i umiejęt
ności stosowania, ponie
waż są one „jednym z 
warunków trwania oby
czaju, zajęć, a nawet do 
pewnego stopnia wierzeń 
religijnych” (B. Bielaw
ski, Zabytki niematerialne 
— dobra kultury zasługu
jące na ochronę, „Ochro
na Zabytków”, nr 2, 
1988).
Równie ważnymi do
brami kultury są jeszcze 
inne, dotychczas tak nie 
kwalifikowane wartości, 
np.: wybór zestawu roś
lin do przydomowego 
ogrodu czy na okienny 
parapet, inny w miesz
kaniu z XIX w., inny w 
domu ziemiańskim czy w 
wiejskiej chacie; smak 
potraw, wygląd kuchni,
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tradycje świąteczne — w 
każdym domu wygląda 
to przecież inaczej; spo
sób noszenia strojów, 
mundurów, typ zacho
wań, konwencje, czyli ca
ły otaczający nas „wys
trój” wynikający z epoki, 
w której przyszło żyć na
szym dziadkom, ojcom 
czy nam.
Utrwalenie ulotnej chwi
li jest niezmiernie pocią
gające. Ludzie wyczuleni 
na rejestrowanie przemi
jania odgrywają tu 
szczególną rolę. Jakże 
wiele zawdzięczamy daw
nym kronikarzom, a w 
czasach nam bliższych 
osobom piszącym pa
miętniki, przechowują
cym listy, wykonują
cym i gromadzącym zdję

cia. Dzięki tym „odpry
skom” przeszłości ma
my szansę spotkać się z 
przodkami, ich kulturą, 
obyczajami, nawet ży
ciem codziennym.
Obecnie w Polsce niema
terialne dobra kultury 
nie są w sposób formalny 
chronione prawem. Za
pewne ulegnie to z cza
sem zmianie, nie wydaje 
się jednak możliwe, by 
nawet wówczas ochrona 
objęła obyczajowość i 
wspomnienia bliskie 
każdemu z nas. Widzę w 
tym pewien aspekt pozy
tywny, który można za
wrzeć w bojowo brzmią
cym haśle: „Nad naszymi 
wspomnieniami i wzru
szeniami nie paragrafom 
panować! ”

Chociaż więc ten rodzaj 
zabytków nie podlega 
jednoznacznemu usyste
matyzowaniu, to infor
mowanie jak najszersze
go grona osób o wartości 
i znaczeniu niematerial
nych dóbr kultury dla 
naszej tożsamości, prze
kazywanie ich z pokole
nia na pokolenie, będzie 
miało pozytywny wpływ 
na kształtowanie wrażli
wości społecznej i na ca
łość dziedzictwa kultu
rowego. Przy agresyw
nym naporze wzorców 
cywilizacji konsumpcyj
nej i prawie powszechnej 
podatności na jej ułudną 
atrakcyjność — powin
niśmy dbać o te elemen
ty naszej kultury, które 
w codziennym pośpie- 

4 5. Tajemniczy przedmiot ku
piony na ..pchlim targu” otwarty 
(4) i zamknięty (5) — dla nas. 
nowych nabywców me ma ża
dnej historii, nie wiążemy z nim 
żadnych wspomnień i dopóki nie 
wrośnie w dzieje naszej rodziny 
— będzie obcy: wartość kulturo
wa takich przedmiotów zwiększa 
się wraz z ilością związanych z 
nimi „obrazów pamięci”.

(reprod.: 1,2 — Jacek Marczuk, 
zdjęcia: 3. 4, 5 — Krystyna Ko

walska/

chu tak łatwo zatracić. 
Zadbać o to powinien 
każdy z nas, kultywując 
własne wspomnienia, za
chowując obyczaje, pró
bując nie stracić umie
jętności przekazanych 
nam przez zwykle naj
bardziej o to dbające 
babcie. Te, często irra
cjonalne, działania ubar
wiają naszą codzienność i 
pomagają trwać tradycji. 
Nie chodzi jednak o to, 
byśmy żyli w psychi
cznym obciążeniu, że 
wszystko, co umyka i od
chodzi w przeszłość, jest 
zabytkiem i podlega 
ochronie. Wybór należy 
wyłącznie do nas...
Takie „okruchy prze
szłości” egzystują w wie
lu polskich domach, 
chociaż — na przykła
dzie własnej rodziny — 
wiem, że z przedwojen
nych warszawskich miesz
kań nie przetrwało cza
sem dosłownie nic. Po 
stracie rzeczy material
nych zostało więc tylko 
to, co ocalało w pamięci 
— WSPOMNIENIA. 
Utwierdza mnie to w 
przekonaniu, że są one 
dobrami kultury.

Maria Barbasiewicz
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Przypomnienie 
„potopu”

Renesansowy zamek Skoklo- 
ster w pobliżu Sztokholmu na
leży do bardziej znanych 
obiektów zabytkowych w 
Szwecji i jest licznie odwie
dzany, zwłaszcza w okresie 
letnim. Znacznie mniej osób 
zwiedza natomiast znajdujący 
się obok kościół. Nazwa Sko- 
kloster ściśle wiąże się z daw
nym klasztorem przy tym koś
ciele. Sko — to półwysep je
ziora Malar, a kloster, jak 
wskazuje źródłosłów — 
oznacza klasztor. W połowie 
XIII w. został tu ufundowany 
kościół i klasztor cystersek, 
który w drodze licznych nadań 
zgromadził w okolicy znaczne 
posiadłości ziemskie. W 1611 
r. Karol IX przekazał te dobra 

Hermanowi Wranglowi, szla
chcicowi estońskiemu, który 
od 1608 r. pozostawał w służ
bie króla szwedzkiego jako 
feldmarszałek. W ślady ojca 
poszedł jego syn Karol Gu
staw (ur. 1613). On także uzy
skał stopień feldmarszałka i 
admirała, uczestniczył jako 
dowódca w licznych wypra
wach wojennych, w tym rów
nież w Polsce w latach 
1655—1657, w okresie „poto
pu szwedzkiego”. Z tego cza
su pochodzą zdobycze wojen
ne Wrangla, które otrzymał po 
zawarciu pokoju w Oliwie w 
1660 r. Są to wyroby pol
skiego rzemiosła artystyczne
go, przechowywane do dziś w 
kościele poklasztornym w 

Skokloster. Kościół ten — to 
trójnawowa bazylika z prosto
kątnie zamkniętym prezbite
rium. Dość surowy charakter 
jej wnętrza ożywiają złocone i 
polichromowane obiekty wy
posażenia, a wśród nich 
wspomniane zdobycze wojen
ne: ambona, chrzcielnica oraz 
rzeźby św. Biskupa i św. Jana 
Chrzciciela, zabrane z klaszto
ru oliwskiego.
Ambona i chrzcielnica z począt
ku XVII w. pochodzą praw
dopodobnie z tego samego 
warsztatu artystycznego. Am
bona ma sześcioboczny korpus 
o pięciu polach, wsparty na 
ażurowej podstawie. Do kor
pusu dostawione są schodki 
zakryte pełną balustradą i 
zamknięte w poziomie po
sadzki bramką. W polach kor
pusu, oddzielonych od siebie 
pilastrami wolutowymi, znaj
dują się płaskorzeźby: w części 
centralnej grupa Ukrzyżowa
nia „Ecce Homo”, w pozosta
łych częściach postacie świę

tych: Hieronima, Grzegorza, 
Augustyna i Ambrożego. Poli
chromowane i złocone płasko
rzeźby umieszczone są na in
tensywnym, ciemnym tle po
szczególnych pól. Ambona 
przekryta jest baldachimem o 
silnie profilowanym belkowa
niu, zwieńczonym posągiem 
św. Jana Chrzciciela oraz 
postaciami aniołów. Te ozdo
by uzupełnia dekoracja o mo
tywach roślinnych i płasko
rzeźby w formie główek anio
łów. Chrzcielnica reprezentuje 
typ kielichowy ze stopą i czarą, 
i dekorowana jest rzeźbiarski
mi, polichromowanymi ele
mentami wolutowymi. Nad 
nią zamocowano baldachim, 
ukształtowany podobnie jak w 
ambonie. Między chrzcielnicą 
a baldachimem umieszczono 
na ceglanej ścianie złoconą i

1. Elewacja frontowa kościoła w 
Skokloster
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2. 3. Ambona z początku XVII w. 
(2) i jej korpus ze sceną Ukrzy
żowania „Ecce Homo” (3)
4. Chrzcielnica z początku XVII 
w., nad nią rzeźba św. Biskupa 
z początku XVI w.
5. 6. Rzeźby: św. Biskup (5) i św. 
Jan Chrzciciel (6)

polichromowaną rzeźbę św. 
Biskupa z początku XVI w., 
która zachowała się bez rąk i 
atrybutów. Druga rzeźba z 
początku XVII w. wykonana z 
drewna polichromowanego 
przedstawia św. Jana Chrzci

ciela, a ustawiono ją obecnie 
na postumencie, na tle cegla
nej ściany. Układ postaci świę
tego jest bardzo plastyczny i 
ekspresyjny. Za wyrób polski 
uważany jest według publika
cji szwedzkich ołtarz główny z 

XVII w., prawdopodobnie 
również z klasztoru oliwskie- 
go. Rzeczywiście, pod wzglę
dem kształtu dekoracji i ogól
nej kolorystyki, ołtarz wykazu
je duże podobieństwo do 
omówionych już zabytków.

(zdjęcia: Stanislaw 
Grzelachowski)

Pośrednio z historią Polski 
związana jest kaplica grobowa 
Hermana Wrangla z 1639 r. 
Tematem stiukowej dekoracji 
na ścianie zachodniej wykona
nej przez Daniela Anckermana 
w latach 1643—1653 są obra
zowe sceny ze zwycięskiej dla 
Wrangla bitwy pod Górznem. 
Zabytkowy kościół poklasz- 
torny w Skokloster wraz z po
łożoną obok rezydencją zam
kową z lat 1653—1676 i par
kiem są trwale wpisane w hi
storię Szwecji. Dla nas kościół 
ten stanowi cząstkę naszego 
dziedzictwa kulturalnego ze 
względu na znajdujące się tu 
obiekty rzemiosła artysty
cznego.

Stanisław 
Grzelachowski
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Gdańsk i Europa

We wrześniu obcho
dzone są Dni Europej
skiego Dziedzictwa Kul
turowego. Tak było też 
w roku ubiegłym, kiedy 
największy rozmach 
miały imprezy odbywa
jące się w Gdańsku. 
Hasłem przewodnim 
gdańskich obchodów

było — „Szlachcic pol
ski — kupiec zamorski”. 
„Gdańsk był ruchliwym 
mrowiskiem pracy, do
brobytu i kultury — zja
wiskiem dobrze znanym 
we Włoszech czy Nider
landach, lecz absolut
nie nie spotykanym w 
Polsce. Stanowił więc

1. Żuraw Gdański i kecz „Bonawentu
ra” — flagowy jacht Dni Dziedzictwa 
Kulturowego Gdańsk’93
2.3. Sceny targowe przy Długim Po- 
brzeżu przy Żurawiu
4. Wejścia do miasta strzegą hala
bardnicy przy Bramie Nizinnej
5.6. Zabawy na Długim Targu 

(zdjęcia: Justyna Czyszek)
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niewątpliwie największą 
atrakcję — był czymś w 
rodzaju materialisty- 
cznej Mekki, która kusi
ła i przyciągała polskie
go szlachcica, zapra
szając go, aby tu kupo
wał / sprzedawał, 
wszystko tracił lub zdo
bywał fortunę, obłado- 
wywał się świecidełka
mi i zbytkownymi pre
zentami dla domu i ro
dziny, słuchał nowin i 
oglądał fascynujące 
widoki; aby w końcu — 
wyczerpany i syty roz
rywki — wyruszyć pod 
prąd Wisłą w długą, po
wolną podróż do domu. 
Aby utrzymać wysoki 
poziom życia, zagrani
czny handel zbożem 
musiał oczywiście iść w 
parze z handlem wielo
ma towarami. Import 
równoważył eksport. 
Statki wiozące zboże 
zabierały również weł
nę, len, skórę, drewno i 
metale. W drodze pow
rotnej przywoziły wyro
by manufakturowe, to
wary kolonialne, ryby, 
alkohol, sól i węgiel”. 
Tak pisał w XVII w. w 
Gdańsku Norman Da
vies w swojej historii 
Polski pt. Boże igrzysko 
(Kraków 1991).
Gdańsk jako miasto le
żące na styku dwóch 
formacji kulturowych 
Europy Zachodniej i 
Wschodniej, w ciągu 
całej swojej historii 
związki te tworzył i pod
trzymywał. Szlachcic 
polski produkował do
bra, które przywoził do 
Gdańska na sprzedaż. 
Dokonywana wymiana 
handlowa przynosiła 
zadowolenie obu stro
nom. Istniał rynek zbytu 
na towary dostarczane 

z olbrzymich obszarów 
Rzeczypospolitej, bę
dącej zapleczem gos
podarczym Gdańska, 
który żył z handlu i poś
rednictwa. Tu dla wielu 
obywateli Rzeczypospo
litej następował kontakt 
z handlem europejskim 
i jednocześnie — dzięki 
doskonałej kondycji fi
nansowej miasta — z 
rozwijającą się sztuką, 
rzemiosłem, przemys
łem i nauką. Zadaniem 
Dni Europejskiego Dzie
dzictwa Kulturowego 
było więc ukazanie 
związków dziedzictwa 
polskiego z europej
skim.

Szkatułka-relikwiarz

Podróż po mieście 
barwnego pochodu, czę
ściowo w strojach histo
rycznych, przebiegała 
przy tych obiektach za
bytkowych, które były 
związane z działalnoś
cią handlową. Fortyfi
kacje strzegły niegdyś 
zasobności miasta, na 
Wyspie Spichrzów prze
chowywano towary, zaś 
gdański Żuraw był cen
tralnym punktem daw
nego portu, gdzie od
bywały się masowe 
przeładunki. Tu rozlo
kowano stragany oferu
jące zamorskie owoce, 
pieczone ziemniaki, pi
wo i... ekologiczne kos
metyki. Odbyło się tak
że zwiedzanie Dworu 
Artusa, parada jachtów 
przed Twierdzą Wis- 
łoujście i liczne zabawy 
na Długim Targu. Oto 
kilka migawek fotogra
ficznych z ubiegłoro
cznych obchodów.

Justyna Czyszek

Po raz pierwszy prowadziłem 
badania nad tym relikwiarzem 
w skarbcu kolegiaty Wszyst
kich Świętych w Krakowie je
szcze jako student historii 
sztuki na Uniwersytecie Ja
giellońskim. Relikwiarz wyko
nany został ze złoconej miedzi 
i ma formę podłużnej skrzy
neczki (11,5 x 11,5 x 22 cm) 
osadzonej na niekomplet
nych nóżkach w kształcie kul. 
Wieko środkowego pola w 
kształcie mniejszego prosto
kąta jest lekko podniesione 
dzięki zastosowaniu spadzi
stych ornamentowych ścia
nek. Na dekorację relikwiarza 
składają się przedstawienia 
figuralne i ornamentalne. 
Rozmieszczone są one na 
sześciu tondach na ścian
kach bocznych i w pięciu 
przedstawieniach na wieku. 
Tonda rozdzielone są piono
wo i horyzontalnie od góry 
pasmami o ornamentyce roś
linnej, która występuje też na 
wieku. Jest to ulistniona wić 
w antytetycznych układach z 
małymi tondami i ornamen
tem groteskowym. W tondach- 
-medalionach umieszczono 
wielofiguralne sceny roz
grywające się na tle architek
tury lub krajobrazu. Zaczerp
nięto je z życia Chrystusa. Są 
to: Uzdrowienie ślepego od 
urodzenia, Uzdrowienie córki 
Jaira, Przemienienie Pańskie, 
Umycie rąk, Ukrzyżowanie i 
Złożenie do grobu. Na wieku 
centrum kompozycji stanowi 

medalion z Chrystusem Sal
watorem, przy którym umiesz
czono werset z Ewangelii Św. 
Jana (XIV, 7): ego sum 
via...(w tłumaczeniu: Ja je
stem drogą...) Tu też, w na
rożnikach, wyobrażono czte
rech Ewangelistów. Po
szczególne sceny, których 
kolejność została prawdopo
dobnie zmieniona, uderzają 
bogactwem kompozycji, licz
bą postaci, wreszcie zwraca 
uwagę ich skomplikowany 
ruch i charakterystyka. O re
likwiarzu w skarbcu kościoła 
ŚŚ. Piotra i Pawła brak jest 
danych archiwalnych. Jedy
nie autor pracy — 00. Jezui
ci przy kościele ŚŚ. Piotra i 
Pawła w Krakowie (Nowy 
Sącz 1896) — ks. Stanisław 
Załęski zanotował być może 
odnoszącą się do omawia
nego zabytku informację: „do 
niedawna stała na sarkofagu 
miedziana złocona w ogniu 
skrzyneczka w kształcie arki, 
w niej przechowywane serce bi
skupa w metalowej na kształt 
serca oprawie zamknięte. 
Zwiedzając 19 kwietnia br. 
ów grobowiec już onej arki z 
sercem biskupa nie znalaz
łem, pochowano je jednak w 
skarbcu". Istnieje bardzo du
że prawdopodobieństwo, że 
opisana przez Załęskiego 
skrzyneczka jest identyczna 
z relikwiarzem, który obecnie 
mieści znacznie późniejsze 
relikwie.
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2

Dwór w Widuchowej1 .Włoska szkatułka—relikwiarz
2.Dekoracja wieka szkatułki
3.Scena Wniebowstąpienia na 
tondzie szkatułki

(zdjęcia: 1,2 — Jerzy Langda, 3-
— Jan Samek)

Już wstępna analiza wskazu
je, że autor relikwiarza oparł 
się na wybitnych dziełach 
mistrzów włoskich. Udało się 
też ustalić, że medaliony 
mogły być bezpośrednio 
wzorowane na dziełach me
dalierstwa, z których słynęli 
mistrzowie w Italii. Został 
nawet znaleziony identyczny 
medal, którym posłużył się 
autor wykonując jedną ze 
scen. Skrzyneczkę uznać 
więc można za dzieło włoskie 
i wstępnie datować na pier
wszą połowę XVI w.
Trwają badania zmierzające 
do ustalenia miejsc pow
stania relikwiarza. Skrzy
neczka ta nie mogła być wy
konana w Krakowie, bowiem 
do połowy XVI w. w stołe
cznych warsztatach złotni
czych powstawały dzieła pó- 
źnogotyckie lub o ornamen

tyce manierystycznej. Rene
sans, a właściwie manieryzm 
reprezentowały w Krakowie 
wyroby norymberskie spro
wadzane od początku XVI w. 
oraz oczywiście włoskie. Te 
ostatnie dotrwały w Krakowie 
w liczbie kilkunastu cennych 
egzemplarzy datowanych od 
XIII w. po czasy nowożytne, 
przy czym najwięcej obiek
tów złotniczych zachowało 
się z XVI i XVII w. Są tu m.in. 
fragmenty koron-diademów, 
monstrancje, relikwiarze, kie
lichy i biżuteria. W stosunku 
do niektórych z nich można 
ustalić miejsce wykonania, 
np. Wenecję, Rzym i Sycylię. 
Jak zwykle przedmioty te w 
ogromnej większości nie są 
znane włoskim historykom 
sztuki.

Jan Samek

Akcja dwory

Ku zagładzie
Widuchowa leży około 5 
km od Buska-Zdroju. Do 
dworu prowadzi wysadza
na drzewami aleja. Jest to 
jeden z nielicznych już, 

wzniesionych w pierwszej 
połowie XVII w. dworów 
obronnych. Wybudowany 
został w stylu późnego re
nesansu. Ma pięć arka

dowych podcieni z joń- 
skimi kolumnami, przekry
ty jest dachem namioto
wym. W sieni sklepienie 
łączone jest zwornikami w 
kształcie renesansowych 
rozetek. W innych pomie
szczeniach sklepienie jest 
kolebkowe i kolebkowo- 
-krzyżowe. Nad portalem 
sieni znajduje się napis: 
„Nicolaus Krupka in Moy- 
kowice et Widuchowa he- 
res a dificavit anno domi- 
ne 1620”, co w wolnym 
tłumaczeniu brzmi: „Miko
łaj Krupka dziedzic dóbr 
Mojkowice i Widuchowa 
wybudował ten dom w ro
ku pańskim 1620".
Dwór doczekał się 
wzmianki w książce Macieja 
Rydla Jam dwór polski, ale 
moje bardziej szczegóło
we wiadomości pochodzą 
od obecnych właścicielek 
dworu: Zofii Jadwigi Siko
ry i jej córki, Anny Sochy. 
Dwór przechodził różne 
koleje losu i różnych miał 
właścicieli, m.in. był włas
nością kurii biskupiej w 
Kielcach, od 1863 r. zaś 
żony rosyjskiego generała 
Kseni Wachwawidze, któ
ra zamieszkała tu na stałe 
po rewolucji w Rosji. W la
tach trzydziestych zajęła 
się wyprzedażą ziemi. 
Dwór sprzedała w 1937 r. 
kapitanowi wojska pol
skiego Bolesławowi Ma
kowskiemu, ten podaro
wał majątek swojej sio
strzenicy Jadwidze i jej 

mężowi Tomaszowi Siko
rze, mieszkańcowi Widu
chowej. Obecnie właści
cielką dworu jest Anna 
Socha, córka Jadwigi Si
kory; pragnie ona uchro
nić dwór od całkowitej rui
ny. Wymaga on bowiem 
kapitalnego remontu. Kon
serwator zabytków w Kiel
cach wysyła obecnej 
właścicielce co pewien 
czas alarmujące nakazy 
natychmiastowego remon
tu dworu w celu niezbęd
nego zabezpieczenia przed 
zagrożeniami, lecz nieste
ty nie jest ona w stanie 
wykonać remontu włas
nymi siłami i środkami. Po
trzebna jest tu natychmia
stowa pomoc kompetent
nych władz, tym bardziej 
że w bieżącym roku wła
dze gminy w Busku-Zdro- 
ju podjęły decyzję o prze
prowadzeniu drogi gospo
darczej w odległości... 1 m 
od dworu. Obiekt jest w 
bardzo złym stanie tech
nicznym, o czym świadczą 
spękane mury i funda
menty, wystarczy więc kil
ka ciężkich pojazdów 
dziennie, aby zawalił się. 
Nie dopuśćmy do zni
szczenia jednego z nieli
cznych już zabytków z 
tamtych czasów!

Władysław Radosz
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Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 17 tys. zł. Wpłaty na minimum trzy nu
mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw na konto Firmy AMOS, 01-806 
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

Restauracja wieży

Wieża Rycerska w Wodzisławiu 
Śląskim usytuowana jest na tzw. 
Grodzisku, wysokim wzgórzu 
wcinającym się w bagnistą doli
nę rzeczki Leśnicy, około 1800 m 
na wschód od granicy starego 
miasta. Znaleziska archeologi
czne wykazują, że miejsce to by
ło zasiedlone okresowo od koń
ca paleolitu. We wczesnym 
średniowieczu istniał tutaj drew- 
niano-ziemny gród, w później
szym okresie powstał prawdo
podobnie niewielki rycerski gró
dek o funkcjach mieszkalno-o- 
bronnych. Źródła z XVIII w. opisu
ją istniejące jeszcze na Grodzi
sku resztki murów i żelaznych 
drzwi do podziemi.
Kiedy w 1860 r. dobra wodzis
ławskie kupił ich ostatni właści
ciel, emerytowany starosta gru
dziądzki Eduard Brauns, posta-

nowił zgodnie z duchem epoki 
wykorzystać romantyczne ele
menty krajobrazu. Według nie 
zachowanego projektu około 
1867 r. powstał tu pałacyk myś
liwski z wieżą widokową w mod-

1. Wieża przed 1919 r.
2. Pionowy przekrój wieży.
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nym wówczas stylu neogotyc
kim. Po śmierci Braunsa za
niedbany pałacyk uległ dewa
stacji i powolnej rozbiórce, zaś 
wieża jeszcze w okresie między
wojennym była atrakcją wycie
czek, reklamowaną nawet przez 
Towarzystwo Tatrzańskie. Jed
nak wieloletni brak konserwacji 
spowodował, że wieża zmieniła 
się w ruinę. Drewniane stropy i 
schody uległy zniszczeniu, po
dobnie górny pomost widokowy z 
krenelażem. „Poszukiwacze skar
bów” poprzebijali w murach ot
wory w najdziwniejszych miejs
cach, osłabiając całą konstruk
cję.
Odnowienie wieży planowano już 
w latach siedemdziesiątych, ale 
udało się to zrealizować dopiero 
w 1991 r., w rekordowym tempie 
ośmiu miesięcy. W marcu tego 
roku wykonano projekt architek
toniczny i dokumentację techni
czną, w kwietniu uzyskały one 
akceptację wojewódzkiego kon
serwatora zabytków w Katowi
cach, a 19 października 1991 r. 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
Baszty Rycerskiej — taka nazwa 
wieży ogólnie się przyjęła.
Organizatorem prac było Towa
rzystwo Miłośników Wodzisławia 
Śląskiego, a szczególnie jego 
prezes Kazimierz Cichy. Wiele 
prac zostało wykonanych nie
odpłatnie, a niezbędne środki 
pieniężne uzyskano drogą 
sprzedaży „cegiełek” oraz dzięki 
darowiznom władz miejskich, 
firm państwowych i prywatnych. 
Niespodziewanie akcja ta stała 
się czynnikiem integrującym spo
łeczność miasta.

Wieża jest budowlą postawioną z 
cegły pełnej palonej na zaprawie 
wapiennej. Podstawę ma kwad
ratową (5,05 x 5,05 m), 15 m wy
sokości i zmienną grubość ścian 
od 76 cm w przyziemiu do 30 cm 
w górnych fragmentach krenela- 
ża. Ubytki murów uzupełniono 
cegłami o wymiarach zgodnych 
z oryginalnymi. Główne fragmen
ty ścian powyżej łuków najwyżej 
położonych okien wraz z krene
lażem, z uwagi na duże zni
szczenie, rozebrano i odtworzo
no zgodnie ze stanem poprzed
nim. Stropy zgodnie z oryginałem 
wykonano z belek sosnowych za
impregnowanych, na których po
łożono pomosty z bali. Poszcze
gólne poziomy połączono drew
nianymi schodami drabiniastymi 
z balustradą. W otwory okienne 
wstawiono okna otwieralne z pro
fili stalowych czernionych, na 
najniższym poziomie wstawiono 
ozdobne kraty zabezpieczające. 
Drzwi wykonano z blachy stalo
wej wzmocnionej z zewnątrz 
przynitowanymi skrzyżowanymi 
pasami bednarki. Kilka miesięcy 
eksploatacji wykazało, że te za
bezpieczenia są nieskuteczne 
wobec działań „dzikich” tury
stów, którzy potrafili wejść do 
wnętrza po piorunochronie i 
przez właz w dachu.
W czasie prac rozpoznano pier
wotny zasięg zameczku i muru 
bramnego. Towarzystwo zamie
rza zaznaczyć w terenie ich za
rys; jak na razie podstawową 
przeszkodą jest brak dokumen
tacji tych obiektów.

Przemysław Michalski

Akcja cmentarze

Grobowiec w Orle
Wschodnie krańce Puszczy Bia
łej nie mogą pochwalić się obfi
tością zabytków, dlatego dzie
cięcą fantazję pobudzają jedna
kowo mocno ruiny letniej rezy
dencji biskupów płockich w Bro
ku, jak i skryta w kępie bzów ta
jemnicza budowla we wsi Orło, 
na którą pragnę zwrócić uwagę 
Czytelników.
Jadąc z Ostrowi Mazowieckiej 
do Małkini, tuż za mostem na 
rzece Brok (Broczysko) widzimy 
po prawej stronie szosy, kilka-

 

dziesiąt metrów od niej, na skraju 
resztek parku, bardzo oryginalną 
budowlę w formie altany. Obiekt 
ten łączy w sobie elementy deko
racyjne sztuki mauretańskiej i bi-

1. Fragment ażurowej kopuły i ko
lumn
2. Zawalone gruzem wnętrze kryp
ty

(zdjęcia: Jan Rukat)
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zantyjskiej; jest to grobowiec. 
Murowana z cegty i otynkowana 
krypta, zbudowana na planie 
kwadratu o boku około 3 m, wy- 
staje około 1 m nad powierzch
nię ziemi i zwęża się górą w for
mie piramidy schodkowej. Od 
strony zachodniej znajduje się 
zamknięte tukiem wejście do 
krypty, której sklepione wnętrze 
pokrywają stosy gruzu i śmieci. 
Według relacji mieszkańca Orła 
p. Jabłońskiego, pierwotnie kryp
ta była zamurowana, a wejście 
do niej wykuł poszukiwacz złota, 
który musiał się zadowolić zra
bowaniem białej broni. Po spląd
rowaniu trumien (?) grobowiec 
pozostał otwarty. W 1985 r. wi
działem otwartą metalową tru
mnę, a w niej szkielet w resztkach 
szarobrunatnego, sukiennego 
munduru. Nie zauważyłem jed
nak drugiej trumny, być może 
spoczywało na niej wieko z tru
mny odkrytej bądź zakrywały ją 
liście i gruz. Górną powierzchnię 
grobowca pokrywa odlana z że
liwa sześciokątna płyta, z powta
rzającym się motywem rozetek i 
ukośnych kreskować zamknię
tych w sieć kwadratów. Na środ
ku płyty znajduje się prostokątny 
otwór, w którym była płyta z brą
zowego granitu z częściowo u- 
szkodzonym kutym cyrylicą napi
sem: „Generał ot kawalerii/ ...a- 
rej... eksandrowicz/ Kuczyński 
18O...g. 1875 julia ...niem Boże".

Tablica ta znajdowała się na 
swoim miejscu jeszcze w latach 
osiemdziesiątych, a jej zniknięcie 
zbiegło się w czasie z przepro
wadzaną konserwacją żeliwnych 
elementów grobowca.
W porównaniu z kryptą, do której 
niszczenia przyczyniały się i 
nadal przyczyniają działalność 
człowieka, wpływy atmosfery, ko
rzenie roślin itp., żeliwna nadbu
dowa grobowca jest w zadowala
jącym stanie. Tworzy ją sześć 
ozdobnych kolumienek połączo
nych ażurowymi tukami, które 
podtrzymują arabeskowe zada
szenie w formie cebulastych ko- 
pułek rozdzielonych sześciobo- 
czną latarnią. Brakuje tu „złotej" 
kuli wraz z krzyżem, który wień
czył budowlę. Według p. Jabłoń
skiego był to krzyż prawosławny. 
Z relacji mieszkańca wsi wynika, 
że grobowiec kryje szczątki ge
nerała, który za zasługi w zwal
czaniu „buntowników” otrzymał od 
cara majątek Orło; druga trumna 
miała należeć do jego wnuka.
W przeszłości obok grobu prze
biegała świerkowa aleja stano
wiąca drogę dojazdową do za
budowań majątku, z którego po
zostały m.in. fundamenty zabu
dowań, tkwiąca w mule turbina 
młyna, przyczółek mostowy, za
niedbany park z kilkoma pomni
kowymi drzewami i opisany gro
bowiec.

Jan Rukat

Sztukaterie, rekonstrukcje, 
modelowanie, produkcja, montaż 

Katowice, tel. 585-404

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00—052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. 
Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/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 5 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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Tak wyglądał Elbląg w XVII w. Rysunek przedstawia m.in. obszar Starego Miasta, zniszczonego 
prawie całkowicie w 1945 r. Elbląg nie miał szczęścia do odbudowy. Jako miasto peryferyjne 
w stosunku do zrekonstruowanego Gdańska, czekał na swoją szansę długie lata. W1959 r. powstał 
co prawda pierwszy plan odbudowy, ale na szczęście nie został zrealizowany — było to centrum 
w stylu realizmu socjalistycznego. W następnej dekadzie — także ze względów politycznych — 
podjęto decyzję o dokończeniu procesu zniszczenia odgruzowując cały teren i rozbierając 
wszystkie zachowane elementy kamienic, np. wypalone fasady czy ocalałe przedproża; oprócz 
cegieł wywieziono także setki autentycznych detali architektonicznych, a obszar został zamie
niony na zieleniec. W latach siedemdziesiątych opracowano następny plan odbudowy — tym ra
zem miało tu powstać gigantyczne centrum handlowo-administracyjne. Pod koniec tej dekady do 
opracowywania kolejnego planu rekonstrukcyjnego mógł dołączyć wojewódzki konserwator za
bytków. Plan ten — przyjęty w 1980 r. — stanowi dziś podstawę działań realizacyjnych. Brakowało 
wówczas wykonawców — firmy państwowe nie były zainteresowane bardzo trudną realizacją bu- 
dowlano-konserwatorską, poprzedzoną badaniami naukowymi. Po upływie kilku lat okazało się, 
że jedyną nadzieją Elbląga są inwestorzy prywatni i prywatni użytkownicy przyszłych kamienic. 
Zaczęły powstawać często nieformalne spółki budowlane, a w autorskiej pracowni projektowej 
rodziły się plany szczegółowe dla każdej kamienicy. Ruszyły prace badawcze (zob. s.2) wprowa
dzające do tych planów bieżące korekty. Realizatorzy odbudowy postanowili ściśle przestrzegać 
m.in. zachowania historycznego układu ulic, gabarytów kamienic, rekonstrukcji najcenniejszych 
obiektów według źródeł ikonograficznych, prowadzenia prac budowlanych metodami tradycyj
nymi. Na każdym etapie prac decyduje głos konserwatora zabytków. Jest to więc budowa wzor
cowa, takich możliwości nie miały stare miasta w Gdańsku i w Warszawie. Nie oznacza to oczy
wiście, że elbląskie Stare Miasto będzie tak wyglądało, jak na zamieszczonej rycinie.
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Czerwińsk
1. Późnogotycka dzwonni
ca z 1497 r. i jednocześnie 
główne wejście na teren 
zespołu klasztornego od 
strony miasteczka

Miasteczko położone jest na wysokim brzegu Wisły, poprzecinane wąwozami 
i tonie w zieleni. Niezwykle malowniczo komponuje się wzniesiona w najwyż
szym miejscu terasy zabudowa opactwa kanoników regularnych. Kiedy osa
dzono tu ich w XII w., Czerwińsk dzielił się na dwie części: biskupią (prawa 
miejskie 1373) i klasztorną (prawa miejskie 1582). W XII w. powstał jeden z naj
cenniejszych zabytków architektury romańskiej — kościół Zwiastowania 
N.P. Marii zbudowany w formie trójnawowej bazyliki z ciosów granitowych i pia
skowca użytego do elementów dekoracyjnych (ościeża portalu, fragmenty 
tympanonu, węgaru itp.). W 1951 r. odkryte zostały pozostałości romańskiej po
lichromii z drugiej połowy XII w. (cykl „Genesis”, dzieje Noego i inne). Brak na
tomiast pozostałości romańskich w zabudowie klasztornej. Pochodzi ona z XIV 
w., reprezentuje styl gotycki z licznymi barokowymi przebudowaniami. Wśród 
klasztornej zabudowy dzwonnicę postawiono w 1497 r., plebanię w XVIII w., 
a w ogrodzie znajdują się kwatery z XVIII-XIX w.
Wiejska zabudowa miasteczka z ubiegłego stulecia z domami zrębowymi, czę
sto z zachowaną ozdobną stolarką, rozciąga się wzdłuż Wisły. Czerwińsk po 
przeprowadzeniu odpowiednich prac budowlano-porządkowych mógłby śmia
ło konkurować z Kazimierzem Dolnym, a przede wszystkim — choć oddalony 
od głównych szlaków — zarabiać na turystyce.

2. Absyda romańskiego 
kościoła i przytykające za
budowania klasztoru

3. Jedna z wież kościoła z 
końca XII w. — w obu za
chowały się na trzech kon
dygnacjach biforialne (dwu
dzielne) prześwity z kolu
mienkami

4.5. Fragment domu z XIX 
w. z ozdobną stolarką 
okienną (4) przy pl. Bato
rego, czyli w rynku i uliczka 
wzdłuż wiślanej skarpy ze 
zrębowymi chatami (5)


