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Od redakcji
Wszystko to wiemy — wspólna tradycja 
łączy ludzi, na tradycję narodową składa 
się wiele różnych tradycji — rodzinnych, 
regionalnych, związanych z miejscem 
zamieszkania itd. Ale każdy z nas ma od
rębny stosunek do tradycji (lub też nie 
ma go wcale), wynikający z wielu uwa
runkowań. W tym numerze (s. 42) rozpo
czynamy na naszych łamach dyskusję o 
tradycji, o naszym jej pojmowaniu i kul
tywowaniu. Redakcja oczekuje na wiele 
interesujących artykułów, choć zdajemy 
sobie sprawę, że temat podejmujemy w 
okresie niezwykle trudnym, charaktery
zującym się licznymi kryzysami: autory
tetów, moralnym i wartości oraz niewia
rą we wspólne dobro.
W numerze kontynuujemy prezentację 
Pomników Historii (s. 23) oraz ubiorów 
polskich (s. 48 i okł. s. III), pokazujemy 
dzieła zapomnianej malarki, córki Józefa 
Chełmońskiego (s. 2) i interesujący przy
czynek do obrotu dziełami sztuki — tym 
razem pół wieku temu, w okupowanej 
Warszawie (s. 7). W numerze kwietnio
wym będziemy mieli możliwość przeczy
tania o liczącym 100 lat Witkiewiczow
skim „Domu pod Jedlami” w Zakopa
nem, archeologii żydowskiej, secesji we 
Lwowie, kalwariach w Wilnie i Wielu 

oraz o szaleństwach w wielkanocnej 
kuchni.
Z zainteresowaniem czytaliśmy w re
dakcji wypowiedzi naszych Czytelników 
w ramach ankiety „Spotkanie z Czytel
nikami”. Przypominamy, że chodziło 
nam o odpowiedź na ogłoszone w nume
rze 12, 1994 pytanie: CO NAJBARDZIEJ 
PODOBA SIĘ PANU(I) W NASZYM 
MIESIĘCZNIKU I JAKIE NOWE TE
MATY NALEŻY WPROWADZIĆ NA 
JEGO ŁAMY?
Oto lista nagrodzonych autorów wypo
wiedzi:
I. NAGRODĘ w wysokości 500 zł (5 mi
lionów zł) otrzymał p. Marek CYBART z 
Lutomierska
II. NAGRODĘ w wysokości 400 zł (4 mi
lionów zł) otrzymał p. Romuald JAŁO
WIECKI z Kielc
III. NAGRODĘ po 200 zł (2 miliony zł) 
otrzymali: pp. Teresa WITUSIAK ze 
Szklarskiej Poręby, Stefan CEKIERA z 
Krakowa, Czesław DUTKA z Rzepienni
ka Strzyżewskiego.
Nagrody wysyła pocztą Oficyna Wy
dawnicza AMOS (tel. 34-65-21). Najcie
kawsze propozycje Czytelników omówi
my w numerze czerwcowym (6, 1995), 
czyli SETNYM naszego pisma.
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Córka
Józefa Chełmońskiego 

poszła śladami ojca, 
ale malowała 

bardziej nowocześnie, 
w rozjaśnionej 

kolorystyce 
impresjonistów.

Zupełnie 
zapomniana

ANNA GRABOWSKA

Malarstwo Józefa Chełmońskiego godne 
jest określenia „wielkie”. Wszyscy wiemy, 

jakie malował obrazy, jaka jest ich 
wartość i znaczenie w dziejach polskiej 

sztuki. Nazywanie wielką sztuką obrazów 
malarki, o której większość z nas nigdy nie 

słyszała, może wydać się przesadzone.
Chodzi tu o córkę Józefa Chełmońskiego 

— Wandę Chełmońską-Boczkowską, 
artystkę zapomnianą, o której milczą 

polskie encyklopedie i słownik polskich 
artystów, nie ma także o niej wzmianek 

w opracowaniach dziejów sztuki.

B
yła najmłodszą z czterech córek Józefa 
Chełmońskiego, urodziła się 13 stycznia 
1891 r. w Warszawie. Wychowywała ją 
matka i ona pierwsza spostrzegła uzdol
nienia rysunkowe Wandy. Trafność tej obserwacji 

potwierdził nie byle kto, bo spokrewniony z Cheł
mońskimi, inny znakomity malarz polski, Władysław 
Slewiński. Chełmoński, nieskłonny uznawać Wandę 
za swe prawowite dziecko, po rekomendacji Słowiń
skiego pomiarkował się w swej stanowczości. Pora
dził Wandzie, aby na studia malarskie udała się do 
Paryża, stanowiącego na przełomie wieków i w na
stępnych latach centrum europejskiej sztuki. Surowo 
przestrzegł dziedziczącą po nim talent córkę, że zaj
mowanie się sztuką wtedy tylko daje pożądane rezul
taty, gdy traktuje się ją jako sprawę w życiu najwa
żniejszą — jako misję i powołanie. Wandy nie strwo
żyły te groźnie brzmiące słowa i w 1914 r., po zdaniu 
konkursowego egzaminu, rozpoczęła studia w pary
skiej Ecole des Beaux Arts. Uczęszczała także do 
pracowni dwóch głośnych malarzy — Maurice’a De
nisa i Andre Lothe’a. Maurice Denis (1870—1943) 
był współzałożycielem i teoretykiem nabistów — ma
larzy, którzy podjęli założenia estetyczne malarstwa 
Paula Gauguina. Andre Lothe (1885—1962) z kolei 
był twórcą kubizujących pejzaży wzorowanych na 
malarstwie Paula Cezanne’a. On także zyskał miano 
zasłużonego teoretyka, wnikliwie analizującego od
krycia i dokonania artystyczne wielkich nowatorów.

Nowoczesność stylu i palety malarskiej Wandy 
Chełmońskiej jest uderzająca w zestawieniu jej ole
jów i akwarel z płótnami ojca. Chociaż to za życia 
Chełmońskiego impresjoniści francuscy dokonywali 
rewolucyjnego przewrotu w sztuce, on zdawał się te
go nie zauważać. Swoje natchnione pejzaże malował 
w czterech ścianach pracowni gamą przyciemnio
nych tonów z przewagą brązów i komponował je 
zgodnie z prawami malarskiej perspektywy. Tymcza
sem akwarelowe krajobrazy Wandy cechuje rozjaś
niona kolorystyka, będąca efektem zastosowania 
wprowadzonych do malarstwa przez impresjonistów 
barw chromatycznych, tęczowych. Zasadę kompozy
cyjną stanowi zapoczątkowana przez Paula Cezan
ne’a reguła autonomicznego układu planów prze
strzennych.
Krajobrazy polskie ojca i córki przemawiają odmien
nymi kodami malarskimi i w swej konstrukcji bazują 
na teoriach innych szkół. Odsłaniają nieidentyczne 
obrazy świata, przedstawiają inaczej postrzeganą i 
odczuwaną rzeczywistość. Głębia i jakość obu tych 
malarskich wizji jest jednak równie szlachetna i do
niosła. Odkrywa naszym oczom hierarchiczną struk
turę świata, ład i porządek ziemskiego bytowania, je
go sens, prawdę o nim i piękno, o którym nikt jeszcze 
niczego ostatecznego nie powiedział. Oboje Cheł- 
mońscy uprawiali malarstwo jako sztukę wyrażającą 
trwałe, fundamentalne wartości europejskiej kultury. 
Wiele akwarel Wandy Chełmońskiej, np. kwiaty i ar
chitektura w pejzażu, powstało w latach ostatniej

2



1. Wanda Chełmońska 
w latach okupacji

wojny, kiedy wysiedlona przez Niemców z Poznania 
schroniła się w majątku ziemskim Gierczyce, między 
Opatowem i Ostrowcem Świętokrzyskim. Zachwyci
ła ją uroda rozrzuconych wśród pagórków i wznie
sień kościołów, kapliczek, dzwonnic, dworów i sied
lisk ludzkich. Architektura ta stała się kompozycyj
nym centrum jej krajobrazów.
Pejzaże i kwiaty stworzone są z barw jasnych i inten
sywnych, mocnych w tonie, ale nigdy nie są to kolory 
jaskrawe, krzykliwe czy ostre. Nawet czerwień w sta
nie największego stężenia przybiera właściwą tej ma
larce ściszoną tonację, przytłumioną, uspokojoną i 
opanowaną tak, by umożliwiała zaistnienie innym, 
delikatniejszym odcieniom i barwom. Przebogata pa
leta malarska Chełmońskiej zestrojona jest jak arcy- 
kompozycja muzyczna.
Twórczość malarki jest również bardzo bogata i ory
ginalna pod względem tematów. Chełmońska malo
wała nie tylko widoki i kwietne bukiety, ale także por
trety pojedynczych osób i grupowe, scenki rodzajowe 
z obrazkami Paryża oraz polskich miast i miasteczek, 
scenki z życia polskiego ludu i takie, których tema

tem były wydarzenia i zwyczaje religijne — uroczy
stości kościelne, nabożeństwa, procesje.

W okresie międzywojennym Wanda Chełmoń
ska odnosiła największe sukcesy za granicą i 

była wysoko ceniona w kraju. Często przebywała w 
Paryżu, gdzie miała swoją pracownię, brała tu udział 
w wielu wystawach zbiorowych, miała też wystawy 
indywidualne. W 1924 r. wystawiała w paryskim 
Towarzystwie Sztuk Pięknych, a eksponowany na tej 
wystawie obraz „Oberek w izbie” zakupiony został 
do zbiorów Muzeum Luksemburskiego. W styczniu 
1927 r. jej obrazy znalazły się w słynnej galerii Sa
muela Zborowskiego, przyjaciela i marszanda Ama- 
dea Modiglianiego, a w 1931 r. jej malarstwo gościła 
„wybredna i wybierająca” Galeria Drueta, mieszczą
ca się w samym centrum Paryża. Krytycy paryscy 
przyjmowali jej sztukę bardzo pochlebnymi recenz
jami, którym towarzyszyły zdjęcia artystki i jej obra
zów. Chełmońska wiele wystawiała także w kraju. 
Krytycy pisali o oryginalności i wysokiej kulturze jej 
sztuki, pięknie techniki artystycznej, bezpośredniości
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2. 3. Chromatyczne barwy 
impresjonistyczne w obrazie 
„Petunie” (2) i „Nabożeństwo 
październikowe” (3)
4. Intensywne, choć 
przytłumione barwy krajobrazów 
— „Lato w Gierczycach”
5. Delikatne odcienie portretu 
córki
6. Obraz „Matka i córka”
7. 8. Sceny z życia polskiego 
ludu: „Procesja w Łowickiem” 
(7) i „Oberek” (8)
9. Portret Olgi Boznańskiej, 
pastel
(zdjęcia: 2—5 — Grzegorz 
Rychlik, 6—9 — Elżbieta 
Sęczykowska)
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i wiedzy malarskiej, temperamencie i nobliwym 
umiarze, o jej mistrzostwie jako portrecistki, zwłasz
cza w arcytrudnej kompozycji przedstawień gru
powych, o wyjątkowym talencie w ukazaniu rozma
chu i temperamentu polskiego ludu.
Po wojnie powróciła do Poznania i podjęła pracę dy
daktyczną w szkolnictwie. Uczyła rysunku i historii 
ubiorów w Technikum Odzieżowym im. Władysława 
Reymonta oraz wykładała kostiumologię słuchaczom 
studium operowego Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Poznaniu. Program nauczania kostiu
mologii opracowała także dla Wyższej Szkoły Muzycz
nej w Sopocie. Została autorką skryptu pt. Historia 
ubiorów i wykonała własnoręcznie bogaty zestaw po
mocy naukowych do nauczania tego przedmiotu. W 
zakresie wykładanej wiedzy posiadała rzetelne kwali
fikacje, bowiem zgłębiając tajniki sztuki malarskiej w 
Ecole des Beaux Arts jednocześnie studiowała histo
rię sztuki na paryskiej Sorbonie.
W pierwszych powojennych latach wystawiała nieli
czne tylko obrazy na wystawach zbiorowych środo
wiska poznańskich plastyków. Nadal malowała, choć 
nie tak intensywnie i w nie tak szerokim zakresie te
matów, jak przed wojną. Pierwsza po wojnie indywi
dualna wystawa jej malarstwa odbyła się w Poznaniu 
w lipcu 1958 r. W 1966 r. Wanda Chełmońska-Bocz- 
kowska otrzymała Honorową Odznakę Miasta Po

znania. Jej zasługi dla ożywienia i organizacji życia 
kulturalnego w tym mieście datują się jeszcze sprzed 
wojny, kiedy w 1931 r., wraz z Wacławem Taran- 
czewskim, założyła Związek Polskich Artystów Pla
styków i przez trzy lata pełniła funkcję jego prze
wodniczącej. Ostatni za jej życia pokaz prac malar
skich odbył się w Radziejowicach pod Warszawą w 
grudniu 1970 r. Zmarła 15 listopada 1971 r. w 
Warszawie.

Dorobek artystyczny malarki uległ rozproszeniu. 
Część obrazów znajduje się w muzeach krajowych i u 
osób prywatnych w Polsce. Wielu obrazów jednak — 
zwłaszcza tych, które powstały w dwudziestoleciu 
międzywojennym — trzeba szukać za granicą.
Koniecznie należy podjąć wysiłek przypomnienia 
sylwetki twórczej i malarstwa Wandy Chełmońskiej- 
Boczkowskiej. Jej świetna tematycznie i malarsko 
sztuka jest piękna i mądra, emanuje radością życia, 
pogodą ducha, optymizmem i wiarą, a to przecież 
trudniejsze niż pesymizm i frustracje. To malarstwo 
wyróżniają wysokie walory intelektualne, znamionu
je je ciekawość i znajomość świata oraz ludzi, także 
sympatia dla człowieka. Do zainteresowania się 
Chełmońską dodatkowo zobowiązuje wzgląd na jej 
sławnego ojca.

Anna Grabowska

Przesłanie ze średniowiecza

„Być może, że jeden z tych 
anachoretów, co polskiej byt krwi 
i mowy, a szedł z rodu ludzi do
stojnych, mówił do zgromadzenia 
ludzkiego zrozumiałym polskim 
językiem owo kazanie o św. Ka
tarzynie, które jest najdawniej
szym zabytkiem pisanym tej sta
rej mowy" — pisał Stefan Że
romski w Puszczy Jodłowej o 
benedyktynie z opactwa istnie
jącego od 1103 r. na Łysej Górze 
w Górach Świętokrzyskich, który 
spisał w XIV w. sześć kazań ar
chaicznym, prostym językiem, 
ale dbając o łatwe rymy i styli
styczne środki wyrazu. Mowa tu 
o tzw. Kazaniach Świętokrzy
skich. Zachowały się one dzięki 
temu, że pergamin, na którym 
zostały spisane, użyty został 
przez jakiegoś klasztornego intro
ligatora do oprawy ksiąg łaciń
skich w późniejszych wiekach. 
Kazania poświęcone były doro

cznym świętom — od św. Mikoła
ja po Matkę Boską Gromniczną. 
Ich konstrukcja jest niezwykle 
prosta: cytat z Pisma Św. i treść 
sprawy przypadającej na dane 
święto; wszystko przekazane 
przez stosowane w średniowie
czu schematy scholastyczne i 
łatwe do zapamiętania podziały. 
Na przykład w kazaniu na dzień 
św. Katarzyny pojawia się po
dział ludzi na cztery kategorie: 
siedzących, tzn. rozmiłowanych 
„we wrzemiennym (doczesnym) 
dobrze", leżących, którzy złe ko
chają, śpiących, tzn. zatwardzia
łych w grzechu, oraz umarłych 
„jiż (którzy) w miłosierdziu bożym 
rozpaczają". Te strzępy zapisa
nego gęsto pergaminu są rze
czywiście najstarszym zabytkiem 
prozy polskiej, przechowywanym 
obecnie w Bibliotece Narodowej.

(m)
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W obliczu 
systematycznego 

niszczenia 
dorobku 

narodowego 
rodziła się 

naturalna chęć 
jego obrony, 

a więc nabywania 
i przechowywania.

Dzieła sztuki 
i wojna

ANDRZEJ RYSZKIEWICZ

Pracę magisterską pisałem na temat 
początków handlu obrazami w Warszawie 

(wydało ją Ossolineum, Wrocław 1953) 
i odtąd problemu tego nie spuszczam 

z oka. Interesując się bowiem praktycznie 
i teoretycznie kolekcjonerstwem, nie mogę 

pominąć spraw obrotu, bo wiążą się one 
ściśle ze zbieractwem i to na zasadzie 

sprzężenia zwrotnego. Kolekcjoner 
bowiem musi nabywać przedmioty, które 

mu do zbioru pasują, a którymi się 
zainteresował, ale z biegiem czasu 

chciałby ten zbiór poprawiać. Pozbywa się 
wówczas obiektów mniej cennych albo 

takich, które z różnych powodów przestały 
go cieszyć, albo wreszcie musi łatać swój 

budżet. Znów udaje się do 
antykwariusza. Nie można więc badać 
kolekcjonerstwa, a handel pozostawić 

odłogiem.

I
nteresując się zaś obrotem dziełami sztuki 
i badając jego historię i zasady, powracam 
myślą do ponurych lat 1939—1945, lat 
mojej dojrzałej młodości, kiedy po raz 
pierwszy zetknąłem się z antykwariuszami. Było 

ich wówczas w Warszawie wielu, nigdy dotąd w 
tym mieście handel obrazami, książkami, grafi
ką, przedmiotami rzemiosła artystycznego nie 
był tak rozbudowany, wyspecjalizowany i dobrze 
zorganizowany, jak wówczas. Jest to zjawisko, 
które dziś może się wydawać paradoksalne, ale 
wynikało z normalnych praw społecznych w ogó
le, a rynku w szczególności. Bo życie mieszkań
ców, we wszelkich jego przejawach, oczywiście 
się toczyło, jak gdyby wbrew historii i bodaj pod 
prąd oczekiwań okupanta.
Otóż handel ten powstał i rozwijał się, bo pojawi
ło się znaczne zainteresowanie, popyt na dzieła 
sztuki. Natychmiast też, i to gwałtownie, zwięk
szyła się także podaż, tj. pokazał się towar tego 
rodzaju i to szczególnie przedmioty wysokiej 
klasy, a więc i znacznej wartości (znacznie cen
niejsze niż obecne możliwości rynku artysty
cznego). Wreszcie, wyrośli jak spod ziemi nowi 
adepci pragnący tym pośrednictwem się zająć — 
przyszli antykwariusze. Wszystkim trzem czyn
nikom trzeba się przyjrzeć bliżej.
W obliczu bezprzykładnego, systematycznego 
niszczenia dorobku narodowego Polaków, zamy
kania muzeów, rekwirowania i wywożenia ar
cydzieł (cudowny portret młodzieńca Rafaela, 
własność Czartoryskich, dotychczas nie powró
cił, żeby do tego jednego przykładu się ograni
czyć), rabowania przez bezkarnych najeźdźców 
wszystkiego, co im w ręce wpadło, na koniec 
niszczenia zabytków przez działania wojenne, 
potem przez barbarzyńskie palenie i burzenie 
miasta — rodziła się naturalna chęć obrony i 
ochrony, a więc nabywania i przechowywania, 
otaczania opieką materialnych świadków kultu
ralnej przeszłości. Tym bardziej że los kolosal
nej masy dzieł sztuki pozostałych na terenach 
dawnych Kresów Wschodnich coraz bardziej, 
jak sądzono, był zagrożony tym, że już w polskie 
ręce nie trafi.

To był wzgląd obywatelski, ale były i inne, 
mniej wzniosłe. Otóż niektóre grupy spo
łeczne lub tylko jednostki, ale dosyć liczne, 

umiały uzyskiwać znaczne dochody. Czasem od
grywała w tym zasadniczą rolę elastyczność su
mienia (żeby nie powiedzieć dosadniej), częściej 
bywało to wynikiem zapobiegliwości i umiejęt
ności, np. w drobnym przemyśle, wytwórczości, 
hodowli, uprawie, handlu, także w niektórych 
zawodach inteligenckich (lekarze, dentyści, we
terynarze, czasem prawnicy i inni). Wszystko to 
mogło przynosić duże dochody. Natomiast 
brak zaufania do pieniądza okupacyjnego 
kazał lokować płynne walory w wartoś-
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31

1. Portret Ludwiki Gropplerowej 
z 1872 r. malowany 
przez Jana Matejkę

2. J. Matejko, „Władysław 
Łokietek zrywa układy 

z Krzyżakami na zjeżdzie 
w Brześciu Kujawskim”, 1879 r.

3. Także Jana Matejki portret 
córki Beaty z kanarkiem z 1882 r.; 

prezentowane obrazy Matejki 
znajdowały się w antykwariatach 

w latach 1940—1944
(reprod. 3 — Jacek Marczuk)

ciach trwałych. Należały do nich, jak zawsze, 
dzieła sztuki, szczególnie wybitne, tj. wybitnej 
cenności, poszukiwane wszędzie. Oczywiście 
obraz, dawny zegar czy porcelanowa figurka z 
XVIII w. nabywane są jako lokata kapitału w 
czasach w miarę spokojnych, bezpiecznych. To
też i warszawski rynek reagował bezustannie na 
bieżące wydarzenia, wzbudzające wzloty i upad

ki nadziei. Przesuwanie się frontów lub wzrasta
jący terror znajdowały natychmiastowe odbicie 
w popycie lub podaży, a także w falowaniu cen 
dzieł sztuki. Tak było we wszystkich warszaw
skich antykwariatach, czyli — jak się wówczas 
mówiło — w salonach.
Nacisk zapotrzebowania zwiększał popyt albo 
wprost go rodził. Migracje ludności z zachodu i 
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wschodu do centrum kraju, ze wsi do wielkich 
miast, śmiertelne zagrożenie całych wielkich 
skupisk (przede wszystkim Żydów), wysiedlanie 
ziemian z ich siedzib i majątków, konieczność 
przenoszenia się z większych mieszkań do mniej
szych, to wszystko — przy pauperyzacji ludzi 
bogatych czy tylko zamożnych, czasem z wiel
kimi historycznymi tradycjami — kazało wy- 
przedawać cały dobytek albo częściej poszcze
gólne obiekty na życie. Zaczynano na ogół od 
dzieł sztuki, jako mało portatywnych (szczególnie 
przy ucieczce), wrażliwych na zniszczenie, prze
de wszystkim zaś niekoniecznych do życia. By
wało też, że niektórzy (zresztą nieliczni) spośród 
najzamożniejszych usiłowali tzw. Generalną 
Gubernię opuścić, wyjechać za granicę (np. bo
gacz, posiadacz .wspaniałych dzieł sztuki, p. Fal
ter wraz z rodziną). Trzeba się więc było wszyst
kiego pozbyć. Wreszcie ludzie powszechnie zna
ni z racji swych zasług w czasach niepodległej 
Polski, także znani zbieracze, jak i głośni posia
dacze wielkich majątków uważali, że posiadanie 
rzucających się w oczy dóbr może tylko sprowa
dzić nieszczęście.

Należało więc sprzedawać. W ten sposób 
na rynek szły całe kolekcje, wyposażenia 
magnackich siedzib i szlacheckich dworów, 

mieszkań warszawskiej plutokracji i pieczołowi
cie przechowywane przez spadkobierców pra
cownie zmarłych lub nieobecnych artystów. Z 
kolei nowi bogacze, pragnący lokować swój ma
jątek czy chcący otaczać się rzeczami pięknymi i 
szlachetnymi, snoby różnego rodzaju, ale i pa
triotyczni obywatele pragnący chronić dorobek 
artystyczny przeszłości — wszyscy oni mogli 
wybierać do woli.
Były więc obiekty czekające na nabywców, 
a także ci, którzy kupować chcieli i mieli po 
temu warunki. Teraz potrzeba było tylko 
sprawnych i kompetentnych pośredników, którzy 
by budzili zaufanie i mogli uczciwie stwierdzić 
autentyczność, dawność dzieła i jego wartość, 
którzy byliby wreszcie operatywni, wyposażeni 
w organizacyjne zdolności i energię. Tacy zna
leźli się od razu. Wysadzeni z siodła ziemianie, 
arystokraci, od dzieciństwa obracający się wśród 
przedmiotów o wartości artystycznej i history
cznej, dalej wyzuci z majątków i wysiedleni 
prawnicy, pozbawieni pracy i stanowisk urzęd
nicy, wszyscy oni, dobrawszy sobie ekspertów 
(historyków sztuki, kustoszy muzealnych, kon
serwatorów), próbowali sił w obrocie dziełami 
sztuki. Pole stało otworem. Z przedwojennych 
wielkich antykwariuszy niektórzy, jak Franci
szek Studziński, wyjechali z kraju lub porzucili 
to zajęcie. Liczni Żydzi, jak przede wszystkim 
Abe Gutnajer, Jakub Kleinman (Klejman) lub 

właściciel antykwariatu „Musejon”, zamknięci 
zostali w getcie, ukrywali się, ginęli. Domy licy
tacyjne zlikwidowano.

Na te opróżnione miejsca przyszli więc in
ni, w handlu obrazami pojawiły się nowe 
nazwiska, liczba antykwariuszy wzrastała bezu

stannie. Najważniejsze, najlepiej prowadzone, 
umiejscowiły się przy ul. Mazowieckiej w War
szawie, przemianowanej wówczas na Blumen- 
strasse. Było ich kilkanaście, wśród nich wyróżnia
ła się „Miniatura” Zofii z Tyszkiewiczów Potoc
kiej. To była elita warszawskich antykwariuszy, 
zwarty klan z ul. Mazowieckiej, do którego 
oprócz p. Klemensowej Potockiej należeli: Czes
ław Garliński, pp. Chomętowscy, Zofia Leśniew
ska, Stanisław Mycielski. i inni. Dołączyła do 
nich Wanda Czernic-Żalińska, prowadząca 
najbardziej szczęśliwy, znany z małych wysta
wek i doskonałych obiektów salon „Skarbiec”, 
mieszczący się opodal, przy ul. Kredytowej 9. 
Przez te antykwariaty przeszły liczne i wielkiej 
wartości dzieła sztuki, przede wszystkim zaś 
obrazy polskich malarzy. Samego Matejki mo
żna było np. kupić m.in. ostatni autoportret, por
tret córki Beaty Kirchmayerowej z kanarkiem i 
Ludwiki Gropplerowej, „Łokietka zrywającego 
układy z Krzyżakami”, duży olejny szkic do 
„Iwana Groźnego”. Właściwie można było ze
brać taką galerię malarstwa polskiego, jakiej nie 
powstydziłoby się niejedno muzeum. Tylko ty
tułem przykładu: dwa obrazy Maurycego Gott- 
lieba, „Widok na Sekwanę” Pankiewicza, 
„Cyrk” Wojtkiewicza, „Wnętrze katedry w Sie
nie” Aleksandra Gierymskiego, piękny autopor
tret Wyspiańskiego, obrazy Michałowskiego, 
Gersona, Brandta, Wyczółkowskiego, Jacka 
Malczewskiego, po prostu wszystkich. Zjawiały 
się zresztą i wybitne dzieła malarstwa europej
skiego, np. portrety polskich osobistości malo
wane przez Angelikę Kauffman i M. E. Vigee- 
Lebrun, nie licząc dawniejszych. A przy tym 
masa zabytkowego srebra, szkła, porcelany, tka
nin, zegarów, dalej świetna grafika, rysunki 
(m.in. Claude’a Moneta), także sprzęty itd.
Kres warszawskim antykwariatom położy
ło powstanie, wysiedlenie ludności, spale
nie miasta. Ale natychmiast po zakończeniu 
wojny znów niektóre wznowiły działalność (np. 
Zofii Potockiej), chwaląc koniunkturę. Jednak w 
1950 r. zostały zlikwidowane, zastąpione mono
polistą DESA, będącą — dziwoląg — domem 
handlowym i instytucją państwową w ramach 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dopiero aksa
mitna rewolucja 1989 r. przywróciła i rozbudo
wała rynek artystyczny. Ale to już zupełnie inna 
historia.

Andrzej Ryszkiewicz
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Odnalezienie 
w archiwum 

kontraktu z 1605 r. 
ujawniło 
nazwiska 

muratorów 
kaplicy 

w Bolesławiu.

Z warsztatu historyka sztuki

Budowniczowie 
kaplicy

PIOTR DREWNIAK

Sto lat temu, w 1894 r. konserwator 
Włodzimierz Demetrykiewicz, członek 

Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej 
w Krakowie, odwiedził znajdującą się 
wówczas na granicy między zaborem 

austriackim i rosyjskim nadwiślańską 
miejscowość Bolesław. Na posiedzeniu 

Grona Konserwatorów zwrócił uwagę na 
nie znaną wówczas w kołach naukowych 

„monumentalną, renesansową kaplicę 
grobową rodu Ligęzów i znajdujący się 

w jej wnętrzu im poświęcony pomnik 
nagrobny”. Nazwał ją wtedy „pięknym, 

choć skromnym rozmiarami dziełem 
architektury czystego i szlachetnego stylu 

renesansowego”. Tak więc w końcu XIX w. 
kaplica Ligęzów, przylegająca 

od południowej strony do kościoła 
parafialnego w Bolesławiu, została niejako 

na nowo odkryta.

G
robowych kaplic kopułowych pow
stało w okresie Renesansu bardzo wie
le. Można nawet mówić o modzie na 
wznoszenie tego typu budowli. Są 
szczególnie związane z polskim krajobrazem i 

zachowały się do naszych czasów w wyjątkowo 
dużej liczbie. Jedną z nich jest wspomniana już 
kaplica Ligęzów w Bolesławiu, miejscowości le
żącej w północnej części woj. tarnowskiego. 
Obok jej wartości artystycznej i historycznej, in
teresujący jest problem autorstwa tej kaplicy. 
W szczytowej partii nagrobka Ligęzów, poniżej 
profilowanej listwy, pod półeczką umieszczona 
została rolwerkowa rama, w którą wstawiono 
marmurową płytę z inskrypcją stwierdzającą, że 
kaplicę tę ufundował Stanisław z Bobrku Ligęza 
jako miejsce spoczynku dla siebie i swojej żony 
Katarzyny Broniewskiej 21 listopada 1605 r. 
Oprócz inskrypcji, na zewnętrznej ścianie kapli
cy północnej Serca Pana Jezusa znajduje się pły
ta marmurowa. Jak się obecnie okazuje, w nie
wiadomym czasie została przeniesiona z kaplicy 
Ligęzów i uważana jest za tablicę fundacyjną. Jej 
treść zapisana heksametrem jest następująca:

MNEMOSYNON
TOllamus pueas ad spledida sydera palMAS 
VINCEre det Nobis uTcelslrektor olimpl 
NATurae Advity Labem impedimenta trahetIS 
RApta sed ingenti sophiae coelestis amore 
GUStetea in terris mens quorum explebitur olim 
INterfoelices animas post funeris hor am 
USu perpetuo sedis sine fine futuris
W języku polskim dosłowne tłumaczenie brzmi 
następująco:
Na pamiątkę i ku pamięci 
do świetlistych gwiazd czyste podnosimy dłonie 
by nam dał władca Olimpu 
zwalczyć błędy natury skłonnej do wpadek 

grzechowych 
Lecz niech umysł porwany ogromem niebiańskiej 

mądrości 
ledwie ziemi dotyka czym się przepełni

w przyszłości 
pośród błogosławionych po chwili żalów

pogrzebnych 
w gmachu szczęścia wiecznego bez końca trwać 

mającego.

W tym pięknym poetyckim tekście', poza 
jego literacką i filozoficzną wymową, w 

liternictwie ukryte jest nazwisko Thomas Vin- 
centii Natalis Ragusinus, które daje czytanie 
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wśród majuskuł, liter większych wymiarów, i ze
stawienie ich razem. Niewątpliwie jest to imię 
architekta, który na polecenie Ligęzy za
projektował kaplicę, oraz miejsce jego po
chodzenia. Gdy do tego dodamy wiadomość z 
inskrypcji na pomniku — to otrzymamy czas 
budowy: 1605 r. Wynika z tego, że ów Tomasz z 
Raguzy, syn Wincentego, byłby autorem kapli
cy.

Trudność polega jednak na tym, że nazwisko to 
znane jest w historii tylko z tej jednej tablicy 
fundacyjnej. Górnolotnemu tekstowi napisu, w 
który wplótł swe nazwisko, nie odpowiada skrom
ny, rzemieślniczy poziom jego jedynego znanego 
dzieła. Należał on zapewne do licznego grona 
pińczowskich kamieniarzy, mniej lub bardziej 
twórczo powielających ustalone w tym środowi
sku formy zdobnicze. Miał pochodzić z Raguzy, 
nie wiadomo jednak, czy chodzi o włoskie miasto 

Raguza, znajdujące się na Sycylii, czy też Du
brownik, miasto w dzisiejszej Chorwacji, które 
dawniej nosiło właśnie tę włoską nazwę. Gdyby 
utrzymać to autorstwo, kaplica byłaby dziełem 
zagranicznego rzemieślnika przybyłego z połud
nia. Za tym autorstwem opowiadają się wszyscy 
historycy sztuki.

Tymczasem na kontrakcie dotyczącym bu
dowy kaplicy w Bolesławiu, zawartym w 
Krakowie 7 sierpnia 1605 r., odnalezionym 

obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Tarno
wie, znajduje się bezsporna informacja, że wy
konawcami kaplicy są Andrzej Jastrząbek i Be
nedykt Bonanome. Co więcej, ten ostatni na 
końcu kontraktu przybił swoją pieczęć i złożył 
własnoręczny podpis. Twórczość mistrzów ce
chowych na przełomie XVI i XVII w. ogranicza
ła się do realizacji projektów dostarczanych 
przez architektów. W tym właśnie czasie zaczyna

Najstarsza?
We Wleniu, niewielkim jele

niogórskim miasteczku, 
położonym w malowniczym zako

lu Bobru, nad miastem wznosi 
się zamek zbudowany na szczy

cie bazaltowej Lennogóry (360 m 
npm). Został on spalony 7 
września 1646 r. na rozkaz ce
sarskiego generała Rajmunda 
Montecucculi i od tego czasu

pozostaje w ruinie, choć kilka
krotnie był porządkowany i częś
ciowo konserwowany.
Kasztelania wleńska, należąca 
do najstarszych tego typu bu
dowli obronnych w Polsce, od 
dawna wzbudzała zainteresowa
nie archeologów. Systematyczne 
badania naukowe obiektu rozpo
częto jednak dopiero w 1988 r. 
Ich wstępne wyniki są na tyle in
teresujące, że w istotny sposób

mogą zmienić dotychczasowe 
spojrzenie na jego historię i ge
nezę.
Badania archeologiczne wleń- 
skiego zamku, prowadzone przez 
dr. Cezarego Buśko i dr. Jerzego 
Piekalskiego z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, miały na celu 
ustalenie pierwotnych planów 
budowli, czasu powstania po
szczególnych jej części oraz 
analizę warstw zabudowy. Głów
ny etap prac został zakończony 
we wrześniu 1993 r. W ich trak
cie całkowicie odgruzowano i 
udostępniono tak zwany górny 
zamek. Znaleziono m.in. frag
menty pieców kaflowych, cera
mikę, kulę armatnią, kłódkę i wie
le drobnych przedmiotów; ten 
skromny materiał świadczy, że 
prawdopodobnie tuz przed 
podpaleniem zamek został cał
kowicie obrabowany. Najcen
niejsze odkrycia przyniosła ana
liza wczesnośredniowiecznych 
nawarstwień zabudowy. Na jej 
podstawie wysunięto niezwykle 
frapującą hipotezę, że wleńska 
kasztelania może okazać się 
najstarszą murowaną budowlą 
obronną w Polsce! Odkryto tu 
ślady sześciobocznego donżonu 
mieszkalno-obronnego — jedy
nej tego typu budowli na Śląsku. 
Prace archeologiczne mają być 
kontynuowane i dopiero po ich 
zakończeniu poznamy wszystkie 
sekrety wleńskiej warowni.

Robert Primke
Fragment 
górnego zamku 
po odgruzowaniu 
(fot. Janusz W. Szupszyński)
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się bowiem rozdział funkcji architekta projektu
jącego od majstra wykonawcy.

Dwaj wymienieni murarze zobowiązali się wy
konać kaplicę według ściśle określonego w kon
trakcie sposobu oraz dokładnie zostały określone 
ich gratyfikacje. W czasie budowania kaplicy 
murarze i czeladź mieli otrzymać mieszkania. 
Pieniądze należne za wykonanie kaplicy miały 
być wydawane na raty, stosownie do potrzeby. 
Już w czasie sporządzania kontraktu Ligęza 
przekazał murarzom 100 zł, aby mogli jeszcze w 
tym roku wydobyć kamień potrzebny do budo
wy murów, nagrobka i na detale w kamienioło
mach w Pińczowie, następnie obrobić, a w czasie 
zimy zwieźć do Bolesławia. Widać Ligęzie spie
szyło się z realizacją budowy, którą pewno chciał 
widzieć ukończoną za swojego życia.
Początkowo prace posuwały się bardzo szybko, 
gdyż Andrzej Jastrząbek kwituje 1 września 
1605 r. odbiór 100 zł na konto przyszłych prac, a 
w dzień św. Marcina, tj. 11 listopada drugie 
100 zł. Pod koniec listopada pobrali już 300 zł, z 

należnej im sumy 500 zł. Kolejną informację po
siadamy dopiero z roku 1618: wizytator podaje, 
że kaplica jest zbudowana. Dwaj murarze za
trudnieni przez Ligęzę do robót przy kaplicy są 
znani nie tylko z omawianego kontraktu, bo
wiem wykonali przynajmniej kilkanaście zna
nych nam prac artystycznych. Obecnie dzięki 
znalezionemu kontraktowi możemy posze
rzyć katalog ich zrealizowanych dzieł o 
kaplicę Ligęzów w Bolesławiu, która jest 
bezsprzecznie największym osiągnięciem bu
dowlanym tych muratorów. Za wykonaniem 
kaplicy bolesławskiej przez Bonanome i Ja- 
strząbka nie tylko przemawia niezbicie kontrakt, 
który zawarł z nimi fundator, ale także nie naj
lepszy poziom wykonania.
Tak więc dzięki szczęśliwemu odnalezieniu w 
Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie oryginal
nego kontraktu dotyczącego budowy kaplicy 
znamy już dziś nazwisko nie tylko projektanta 
kaplicy, którym był Thomas Vincentii, ale także 
jej wykonawców.

Piotr Drewniak
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SPOTKANIA NA WSCHODZĘ

1. Pałac Czapskich na litografii Napoleona Ordy

Nazwa Kiejdany 
bliska jest każ
demu czytelnikowi Try

logii Henryka Sienkiewi
cza. Miasto to, oddalone 
50 km na północ od 
Kowna, jak większość 
miejscowości na teryto
rium Żmudzi, swoją na
zwę zawdzięcza założy
cielowi — Kiejdangeno- 
wi, wywodzącemu się z 
Kurlandii.

Już w XIV w. pojawiły 
się przekazy o małej osa
dzie rybackiej położonej 
nad Niewiażą. Kilka
dziesiąt lat później Kiej
dany znalazły się we 
władaniu Krzyżaków, 
którzy na początku XV 
w. na wysokim wzgórzu 
na brzegu rzeki wznieśli 
kościół Św. Jerzego. Ta 

górująca nad miastem 
gotycka budowla z czer
wonej cegły jest dzisiaj 
najstarszym zabytkiem 
miasta.

Przez ponad sto lat — 
przez cały XVI w. — 
Kiejdany były własnoś
cią rodziny Kiszków, 
którzy w 1590 r. lokowali 
miasto na prawie mag
deburskim. W 1614 r. 
Kiejdany przeszły w ręce 
Radziwiłłów; ród ten 
najtrwalej zapisał się w 
dziejach miasta. Za ich 
panowania ośrodek ten 
słynął z tolerancji: obok 
Litwinów i Polaków 
zamieszkiwali go prote
stanci i kalwini pocho
dzący z Niemiec, Holan
dii, a przede wszystkim 
Szkoci, prześladowani 

we własnej ojczyźnie. 
Osobną grupę stanowili 
Żydzi, którzy mogli się 
osiedlać jedynie na pod
stawie specjalnego ze
zwolenia. Getto żydow
skie, skupione wokół kil
ku synagog, położone by
ło w północnej części 
Kiejdan; jego mieszkań
cy podlegali jurysdykcji 
dworskiej.

Mieszczanie kiejdańscy 
sami wybierali magistrat 
oraz czterech kandyda
tów na wójta, rekrutują
cych się spośród szlachty 
żmudzkiej, którego pó
źniej mianował właściciel 
miasta. Z inicjatywy Ra
dziwiłłów w połowie 
XVII w. zbudowano 
most na Niewiaży z 
prawem pobierania my

ta, brukowano i sprząta
no ulice (każdy wóz 
wjeżdżający do miasta 
musiał pozostawić tutaj 
jeden kamień brukowy), 
prowadzono meldunek 
osób przybywających. W 
nowym, dwupiętrowym 
ratuszu, z zegarem na 
wieży, znajdowały się 
miary i waga; w mieście 
działała apteka.

Przez kilkadziesiąt 
lat głównym prob

lemem Kiejdan były spra
wy kultowe: w 1560 r. 
najważniejsza świątynia 
miasta — kościół Św. Je
rzego — została przeka
zana na zbór kalwiński. 
Katolicy nie zrezygno
wali ze swoich praw i do 
1627 r. toczył się proces 
o zwrot kościoła, który
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ostatecznie został wy
grany przez Kościół ka
tolicki. Kalwini pozostali 
bez własnego miejsca 
kultu i dlatego z inicja
tywy Krzysztofa Radzi
wiłła rozpoczęto budowę 
nowego zboru. Parcelę w 
rynku podarował właści
ciel miasta. Po jego 
śmierci budowę konty
nuował i ukończył w 
1653 r. jego syn Janusz.

Zbór (zachowany do na
szych czasów) wybudo
wany został na planie 
prostokąta z czterema 
wieżami obronnymi w 
narożach. Pomiędzy ni
mi znajdowała się kopu
ła, która wkrótce uległa 
zniszczeniu na skutek ude
rzenia pioruna; dzwon
nicę postawiono obok. W 
podziemiach umieszczo
no nekropolię rodziny 
Radziwiłłów — jako 
pierwszy spoczął w niej 
książę Janusz, ojciec 
księcia Bogusława, który 
zginął z ręki własnego 
hajduka w 1628 r. W 
1657 r. w krypcie kiej- 
dańskiego zboru pocho
wano księcia Janusza 
Radziwiłła, zmarłego w 
swoim zamku w Tykoci
nie dwa lata wcześniej.

Drugi zbór helwecki 
znajdował się na zamku, 
a nabożeństwa odbywały 
się tu w języku litew
skim. Ponadto Krzysztof 
Radziwiłł ufundował w 
mieście- zbór luterański, 
a żona księcia Janusza 
Maria Mohylanka — 
cerkiew prawosławną.

Siedemnastowieczne
Kiejdany za spra

wą Radziwiłłów stały 
się ważnym ośrodkiem 
nauki i kultury, promie

niującym na całe teryto
rium Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Je
szcze w 1625 r. książę 
Krzysztof ufundował 
gimnazjum ze znakomitą 
biblioteką, które wkrótce 
mogło konkurować z in
nymi znanymi ośrodka
mi naukowymi w Rze
czypospolitej. Konty
nuując dzieło ojca, syn 
Krzysztofa, książę Ja
nusz założył przy szkole 
drukarnię, w której wy
dawano m.in. książki do 
nabożeństwa w języku li
tewskim, wśród nich 
psałterz. Drukowano je 
na papierze wyrabianym 
w miejscowej papierni, 
który ponoć swą jakością 
nie ustępował holender
skiemu.
Janusz Radziwiłł wybu
dował w Kiejdanach 
wspaniałą rezydencję — 
pałac, już bez elementów 
obronnych, gdyż miasto 
nie było niepokojone 
przez wrogów od czasów 
krzyżackich, jedynie w 
czasie potopu krótko ob
legały je wojska szwedz
kie.

Świetność Kiejdan za
kończyła się w XVII w. 
Jeszcze w 1709 r. do 
miasta sprowadzono kar
melitów, dla których wy
stawiono murowany klasz
tor (po Powstaniu Li
stopadowym zamieniony 
na koszary wojsk rosyj
skich) oraz drewniany 
kościół Św. Józefa — 
kilkakrotnie przebudo
wywany zachował się 
szczęśliwie do naszych 
czasów i obecnie jest filią 
kościoła Św. Jerzego. Na 
początku XIX w. Rosja
nie zamknęli gimnazjum, 
które przez pewien czas 
było filią Akademii Wi-

2. Prezbiterium kościoła
Św. Jerzego

3. Fasada drewnianego 
kościoła karmelitów

4. Zbór luterański
5. „Szkockie" kamieniczki 

przy rynku

(zdjęcia:
1 — ze zbiorów IS PAN,

2—5 —
Jolanta Kucharska)
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leńskiej. Z biegiem lat w 
ruinę popadł Radziwił- 
łowski zamek.

Około 1850 r. ko
lejni właściciele 

Kiejdan — Czapscy wy
budowali na jego piwni
cach nową, wspaniałą re
zydencję z pięknym 
ogrodem, znaną przede 
wszystkim z rycin Napo
leona Ordy. Niedługo 
przyszło Czapskim cie
szyć się pałacem, w 1864 
r. Kiejdany zostały skon
fiskowane przez rząd 
carski za sprzyjanie Pow

staniu Styczniowemu, a 
ich właściciel Marian 

' Czapski zesłany na Sy
bir. Kilka lat później do
bra kiejdańskie nadano 
Edwardowi Tottlebeno- 
wi, przyszłemu genera
łowi — gubernatorowi 
Odessy i Wilna, który 
pałac rozbudował. Kiej
dany pozostały w rękach 
jego rodziny do początku 
XX w.

Po pierwszej wojnie 
światowej miasto znalaz
ło się w granicach nie
podległej Litwy. W cza

sie drugiej wojny świa
towej ucierpiało na sku
tek walk, a pod koniec 
okupacji niemieckiej zni
szczona została rezyden
cja Czapskich. W czasach 
radzieckich zbór kalwiń
ski został przerobiony na 
salę gimnastyczną, a pro
testancki i synagogi — 
na magazyny. Zabudowa 
Starego Miasta powoli 
popadała w ruinę.

Kiejdany obecnie wyg
lądają jak po przejściu 
kataklizmu. Jest jednak 
nadzieja — ruszyły prace 

budowlane i konserwa
torskie, w szybkim tem
pie zmienia się oblicze 
miasta. Nowe tynki po
łożono na ratuszu, 
szkockich kamieniczkach 
w rynku i zborze kalwiń
skim, któremu wkrótce, 
po zakończeniu konser
wacji wnętrz, przywró
cona zostanie funkcja 
sakralna. Do krypty 
powrócą konserwowane 
właśnie cynowe sarkofagi 
Radziwiłłów.

Jolanta Kucharska

Ślub w Berdyczowie

Ciekawym wydarzeniem 
w historii Berdyczowa 

był ślub pisarza francuskiego 
Honoriusza Balzaka z Eweli
ną Hańską w kościele Św. 
Barbary. Początkowo uro
czystość ta miała odbyć się 
w Żytomierzu, stolicy guber
ni, jednak rodzina pani Hań
skiej podjęła decyzję, aby 
ślub wdowy po znanym w 
okolicy Wieńczysławie Hań
skim został zawarty w ma
łym gronie przyjaciół, poza 
bezceremonialnymi, ciekaw
skimi spojrzeniami szlachty 
żytomierskiej. Wybór padł na 
Berdyczów, przez który Bal
zak niejednokrotnie przejeż
dżał do Wierzchowni — ma
jątku Hańskich.
Kościół Św. Barbary został 
ufundowany w Berdyczowie 
przez Barbarę Radziwiłłównę w 
1759 r.; była to świątynia 
drewniana. W 1826 r. zbudo
wano tu nowy kościół muro
wany o cechach baroko
wych, połączonych z rytmami 
architektonicznymi w duchu 
klasycyzmu.
Olbrzymią pomoc i wsparcie 
w organizacji ceremonii i za
łatwianiu formalności w insty
tucjach urzędowych okazał 
hrabia Gustaw Olizar, który 
był drugim świadkiem za

ślubin. Pisała o tym Monika 
Warneńska w biograficznej 
opowieści o Balzaku pt. Ro
mantyczna, podróż pana Ho
noriusza. Ślub odbył się 2 
marca 1850 r„ co zostało za
pisane w metrykalnej księdze 
parafialnej.
W okresie, porewolucyjnym w 
kościele Św. Barbary mieści
ła się sportowa szkoła dla 
dzieci, chociaż obiekt był pod 
ochroną państwową, o czym 
świadczyła tabliczka z nume
rem rejestru 1093 na ścianie 
fasady. W 1966 r. przy daw
nym wejściu wmurowano 
tablicę z tekstem: „W tym bu
dynku w 1850 roku brał ślub 
wybitny pisarz Honore de 
Balzak". Ze względu na nie
ścisłość napisu, gdzie słowo 
„kościół” zostało zastąpione 
słowem „budynek", tablicę tę 
usunięto.
W 1991 r. katolicy postarali 
się o zwrot swojej świątyni. 
Na podstawie decyzji berdy- 
czowskiej rady miejskiej koś
ciół został im oddany i od lip- 
ca 1992 r. parafianie mogli 
zacząć remont. 2 marca 
1994 r. odbyła się msza za 
Honoriusza Balzaka i Ewelinę 
Hańską.

Anna Danilczuk
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Miasteczko Bełz

Odwiedzamy najbar
dziej znane miasto 
terenu zabranego 
Polsce przez ZSRR w 1951 r., 

leżący na południe od Hru
bieszowa Bełz. Miejsco
wość ta usytuowana wśród 
równinnej, bagiennej okoli
cy, nazywanej Małym Pole
siem, od zarania dziejów 
stanowiła naturalne miejsce 
obronne. Już w XI w. była 
obwarowana zamkiem i mu- 
rem obronnym. Ze wzglę
du na położenie wśród 
błot miasto było trudno do
stępne i zdobyli je dopiero 
Szwedzi w 1655 r. W okre
sie rozbicia dzielnicowego 
Rusi Kijowskiej (XII w.) 
Bełz był stolicą udzielnego 
Księstwa Bełzkiego, po 
włączeniu Rusi Halickiej 
do Polski (1340 r.) utwo
rzono województwo bełz- 
kie, najmniejsze w całej 
I Rzeczypospolitej, obej
mujące w znacznej części 
dzisiejszą Zamojszczyznę. 
Dzisiejszy Bełz w niczym nie 
przypomina dawnego wo
jewódzkiego miasta. Nie 
jest nawet siedzibą powiatu 
(znajduje się w powiecie 
sokalskim i województwie 
lwowskim). Z dawnego 
obronnego zamku nie było 
śladu już w 1786 r. W zam
kowej cerkwi do 1382 r. 
znajdował się cudowny 
obraz Czarnej Madonny, 
darowany przez cesarza bi
zantyjskiego, Nicefora — 
Karolowi Wielkiemu, który 
miał go przekazać księciu 
ruskiemu Lwowowi, a ten 
umieścił go na zamku bełz- 
kim. Obraz ten książę Wła
dysław Opolczyk, namiest
nik Rusi Halickiej w cza
sach Ludwika Węgierskie
go, przeniósł do ufundo
wanego przez siebie klasz
toru paulinów na Jasnej 
Górze. Znany jest obecnie 
milionom katolików pod 
nazwą Matki Boskiej Czę
stochowskiej. Według tra
dycji Władysław Opolczyk 
kazał wykonać dla Bełza 
kopię obrazu, która pod na

zwą Matki Boskiej Bełzkiej 
(obraz olejny na płótnie) 
znajdowała się w miejsco
wym kościółku na tzw. 
Zameczku do 1951 r., a 
obecnie umieszczona jest w 
kościele w niedalekim Tar- 
noszynie, już po polskiej 
stronie granicy, w woje
wództwie zamojskim.

Obecnie Bełz jest sen
nym miasteczkiem. 
Po rynku spacerują kury, a 

uliczki pełne są kałuż i bło
ta. Do pamiątek po dawnej 
świetności Bełza należy 
neobarokowy ratusz z 
ubiegłego stulecia, dotąd 
będący siedzibą władz 
miejskich. Nieco dalej przy 
tej samej ulicy oglądamy 
dawny kościół dominika
nów. Pierwszy klasztor 
dominikanów ufundował w 
1394 r. książę mazowiecki, 

Ziemowit IV. Obecny koś
ciół został postawiony w
XVII w. i jest budowlą ba
rokową o dwóch identy
cznych wieżach dobudo
wanych po obu stronach fa
sady i zakończonych baro
kowymi baniastymi heł
mami. W drugiej połowie
XVIII w., po pierwszym 
rozbiorze Polski cesarz 
Austrii Józef II dokonał ka
saty klasztoru, kościół zaś 
przekazał miejscowym gre
kokatolikom. Mimo że 
obiekt w niczym nie przy
pomina cerkwi, do chwili 
obecnej pełni jej funkcję i 
nosi wezwanie Sw. Mikoła
ja. Sama świątynia utrzy
mana jest w dobrym stanie, 
lecz z przylegających do 
niej budowli klasztornych 
pozostały tylko ruiny poza
rastane chaszczami. Cerk
wią greckokatolicką jest

1. Kościół 
podominikański, obecnie 
cerkiew greckokatolicka

2. Kaplica 
rzymskokatolicka

na cmentarzu
3. Cerkiew 

greckokatolicka
na cmentarzu

4. Groby 
cadyków-cudotwórców 

z rodziny Rokeach 
na cmentarzu żydowskim 

(zdjęcia: Jarostaw T.
Leszczyński)
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również dawny kościół far- 
ny, położony poza zwartą 
zabudową miasteczka, po 
przeciwnej stronie rzeki So- 
łokiji, przy drodze do 
Lwowa. Nie ma obecnie w 
Bełzie ani jednego czynne
go kościoła rzymskokato
lickiego, bowiem po pa
miętnej korekcie granicy w 
1951 r. wszyscy bez wyjąt
ku wierni narodowości pol
skiej zostali przymusowo 
przesiedleni w okolice 
Ustrzyk Dolnych. Naprze
ciw kościoła podominikań- 
skiego zachował się pomnik 
wdzięczności Armii Radziec
kiej sprzed 1951 r. — pa
miątka z okresu krótkiej 
przynależności Bełza do 
PRL; dotąd znajduje się na 
nim Orzeł Biały bez korony. 
Idąc dalej tą uliczką mija
my cmentarz, na którym 
niewiele zachowało się pol

skich grobów, większość to 
mogiły ukraińskie. Do pa
miątek polskich należy 
neobarokowa kaplica cmen
tarna z 1900 r. z dwuspa
dowym daszkiem zakoń
czonym sygnaturką. Naj
ciekawszym zabytkiem cmen
tarza bełzkiego jest jednak 
greckokatolicka cerkiewka 
drewniana Św. Paraskewii 
z XVIII w. Nawa ma plan 
zbliżony do kwadratu, w 
górnej części przechodzi w 
ośmioboczny bęben nakry
ty takąż kopułą zakończoną 
latarnią. Prezbiterium zwró
cone na wschód ma wielo- 
boczne zakończenie i na
kryte jest dwuspadowym 
daszkiem. Dolną część ze
wnętrznych ścian cerkiewki 
okalają soboty. Ściany 
świątyni są oszalowane, w 
górnej części obite gontem. 
Gontem kryte są także dach 

i kopuła. Podobną do bełz- 
kiej cerkiew możemy oglą
dać w Hrebennem w woje
wództwie zamojskim.

Zwiedzając Bełz nie 
sposób pominąć śla
dów żydowskich. Niestety, 

nic nie zachowało się po re
nesansowej synagodze z 
XVI w., która spłonęła w 
latach trzydziestych, a resz
ty dzieła dopełniła hitle
rowska okupacja. Jedyną 
pamiątką po Żydach jest 
kirkut w zachodnim krańcu 
miasteczka. Otoczony ni
skim metalowym płotem, 
pokryty jest trawiastą mu
rawą, na której pasą się ko
zy. Żachowało się tam tylko 
kilka grobów, w tym trzy 
macewy słynnej dynastii 
bełzkich cadyków-cudotwór- 
ców Rokeach: Szolema i je
go następców — Joszuy i 

Issachara Dowa. Aron, ca
dyk bełzki w czwartym po
koleniu, przeżył drugą 
wojnę światową i osiadł w 
Izraelu, gdzie dotąd żyje 
wielu bełzkich chasydów.

Z chwilą upadku Związku 
Radzieckiego, od kilku lat 
utrwalił się zwyczaj pielg
rzymowania Żydów z Iz
raela i Stanów Zjednoczo
nych raz w roku w porze je
siennej do Bełza, aby mod
lić się na grobach swych 
cadyków. Pod kamykami 
na trawiastej murawie bez 
trudu można znaleźć kar
teczki, na których pątnicy 
wypisują pismem hebraj
skim modlitwy do cady
ków.

Jarosław T. Leszczyński
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Poszukiwanie „skarbów”
stawujemy, kie- 
dyby się komu 

s-s trafiło znaleźć 
w ziemi jaki Skarb, Pienią
dze, Srebro, Złoto albo co 
inszego, jako się przytrafia 
Naydować, tedy jeśli na 
swym gruncie naydzie, ma 
temu Skarb bydź, czyj 
grunt, a jeśliby na czyim in
szym znalazł, tedy połowicę 
ma temu dać, na czyjey zie
mi znalazł, a połowicę sobie 
wziąć” — tak trzeci Statut 
Litewski rozstrzygał kwe
stię własności tzw. skar
bów. Ten krótki artykuł 
Statutu stanowi dość nie
spodziewane nawiązanie w 
prawie nowożytnym do 
tzw. noweli Hadriana. Na 
terenach dawnych cywili
zacji zawsze znaczne było 
prawdopodobieństwo na
trafienia na przedmioty po
chodzące z czasów tak 
dawnych, że odszukanie 
następcy prawnego dawne
go właściciela z góry należa
ło uznać za niemożliwe. 
Zdarzało się czasami, że 
thesaurus (tzn. skarb) rep
rezentował znaczną wartość 
materialną, toteż ustawo
dawcy musieli jakoś roz
wiązywać konflikty między 
interesem skarbu państwa, 
właścicielem nieruchomoś
ci i znalazcą.
Początkowo przyjmowano, 
że skarb został ukryty przez 
ówczesnego właściciela 
ziemi, a ponieważ grunt 
dziedziczono w obrębie ro
du, można było przypu
szczać, że obecny właści
ciel jest uniwersalnym suk
cesorem tego, który skarb 
ukrył, a zatem i właścicie
lem samego skarbu. Później 
jednak zaistniały pewne 
trudności. Otóż w wypadku 
skazania za zdradę państwa 
majątek ulegał konfiskacie, 
a rzeczy wchodzące w jego 
skład stawały się rzeczami 

wyłączonymi z obrotu (res 
extra commercium). Nadany 
na nowo majątek jako włas
ność nie obejmował już 
skarbu i w wypadku znale
zienia rzeczy dawnych ro
szczenia podnosił fiskus. 
Reforma Hadriana polegała 
na zrzeczeniu się praw 
skarbu państwa do skarbów 
jako części składowych 
majątków, które kiedyś 
podlegały konfiskacie. Od 
tej pory połowa skarbu 
przypadała znalazcy, poło
wa właścicielowi nieru
chomości, na której skarb 
został znaleziony. Regula
cja ta, aczkolwiek bardzo 
sensowna, nie utrzymała się 
długo. Już prawo rzymskie 
okresu dominatu głosiło 
całkowitą własność skarbu 
państwa wobec znalezio
nych skarbów. Co więcej, 
sam przywilej poszukiwań 
przysługiwał wyłącznie 
funkcjonariuszom pań
stwowym. Inne osoby mo
gły zajmować się tego rodza
ju działalnością wyłącznie 
za stosownym zezwoleniem 
i dla państwa.

Nie chcę tu omawiać 
statusu skarbu lub 

rzeczy znalezionych w 
ustawodawstwach innych 
państw starożytnych i wcze
snośredniowiecznych mo
narchiach barbarzyńskich. 
Warto natomiast zwrócić 
uwagę, że o ile nowela 
Hadriana znalazła się w 
prawie staropolskim, usta
wodawca PRL wzorował 
się raczej na rozwiązaniach 
późnego Cesarstwa Rzym
skiego. Zagadnienie włas
ności skarbu zostało uregu
lowane artykułem 189 kc 
odnoszącym się do „ rzeczy 
znalezionych w takich okolicz
nościach, że poszukiwanie 
właściciela byłoby oczywiście 
bezcelowe” o znacznej war

tości materialnej, naukowej 
lub artystycznej. Rzeczy te 
z chwilą ujawnienia prze
chodzą na własność pań
stwa, a ten, kto je wykrył, 
ma obowiązek oddania ich 
właściwemu organowi pań
stwowemu (tzn. urzędowi 
rejonowemu, właściwemu 
miejscowo dla terenu, na 
którym rzecz została znale
ziona). Jeżeli znalazca nie 
zawiadomi uprawnionego 
organu w ciągu 14 dni, 
czyn taki wypełni znamiona 
wykroczenia z art. 125 ko
deksu wykroczeń. Z chwilą 
oddania rzeczy powstaje 
uprawnienie znalazcy do 
odpowiedniego wynagro
dzenia. Należy zauważyć, 
że artykuły tyczące się rze
czy znalezionych i skarbów 
zostały napisane dla osób o 
wybitnie wrażliwym su
mieniu i w celu uwzględ
nienia w kodeksie wszyst
kich możliwych do przewi
dzenia sytuacji. Z realizacją 
jest o wiele gorzej.
Stosowanie kodeksu cywil
nego wobec obiektów pra
dziejowych jest ponadto 
wyłączone artykułem 24 
Ustawy z dnia 15 lutego 
1962 r. o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach, na 
mocy którego znaleziska 
archeologiczne stanowią 
własność państwa, a zna
lazca obowiązany jest za
wiadomić niezwłocznie 
właściwego konserwatora 
zabytków, zarząd właściwej 
gminy, muzeum albo pla
cówkę archeologiczną oraz 
zabezpieczyć znaleziony 
przedmiot. Jeżeli znalazca 
zawiadomił wymienione 
organy nie później niż w 
ciągu 14 dni i znalezisko 
odpowiednio zabezpieczył, 
przysługuje mu dyplom lub 
nagroda pieniężna w wyso
kości do 300 000 zł (przygo
towywana jest nowelizacja 

tego rozporządzenia). Na
tomiast niezawiadomienie 
w ciągu miesiąca o znale
zieniu przedmiotu archeo
logicznego i niezabezpie- 
czenie go jest jako wykro
czenie zagrożone karą 
aresztu lub grzywny (art. 
77, pkt. 3 Ustawy: „Kto 
[...] znalazł przedmiot ar
cheologiczny lub odkrył wy
kopalisko i nie zawiadomił o 
tym w ciągu jednego miesią
ca. .. ”); na szczęście okres 
przedawnienia wynosi tyl
ko 6 miesięcy.

Nigdy nie przestrzega
no tych przepisów. 

Moja wyrywkowa kweren
da w archiwum Państwo
wego Muzeum Archeologi
cznego w Warszawie wyka
zała, że zwłoka w powia
damianiu o znalezieniu 
obiektu pradziejowego mo
że sięgać kilkudziesięciu 
lat. Na przykład we wsi Łaś, 
gm. Rzewnie, pewien rol
nik systematycznie co roku 
wyorywał żużel, polepę i 
ceramikę. Prawdopodobnie 
ta niszcząca działalność by
łaby kontynuowana, gdyby 
nie przypadkowa znajo
mość z miłośnikiem zabyt
ków, który zawiadomił Po
gotowie Archeologiczne. 
Do wykrycia cmentarzyska 
z wczesnej epoki żelaza w 
Dębowce, gm. Konstancin- 
-Jeziorna, doszło po otrzy
maniu przez konserwatora 
listu innego rolnika, które
mu ojciec opowiadał, że 
przed pierwszą wojną świa
tową pomagał sąsiadowi 
„ kopać dołki pod sad i przy 
kopaniu natrafili na urny z 
popiołami”-, list został napi
sany w 1965 r. Jeśli chodzi o 
instytucje, to obywatele in
formują w zasadzie wszyst
kie możliwe urzędy: od te
lewizji po policję. Na przy
kład o bogatym cmentarzy-
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1.CS — 42 X
— detektor 
ze zmienną 
częstotliwością fal 
radiowych;
może pracować 
w każdym terenie 
oraz w każdych 
warunkach, 
głębokość 
wykrywania 
dużych 
przedmiotów
— 200 cm 
(wg prospektu 
Detektory
do wykrywania 
metali, 
Warszawa 1994)

właściciela gruntu na pro
wadzenie prac wykopali
skowych, ewentualnie 
wszczynać postępowanie 
wywłaszczeniowe. Trudno 
w praktyce wyobrazić sobie 
uzyskiwanie zgody od 
wszystkich właścicieli ziemi 
w kraju lub ograniczanie 
zezwolenia do wymienio
nych według numerów 
ewidencji działek.
Z drugiej strony np. jeden 
sezon wykopaliskowy w 
Wyszemborku, gm. Mrą
gowo, kiedy ekspedycja In
stytutu Archeologii UW 
pod kierunkiem dr. hab. 
W. Nowakowskiego syste
matycznie używała wykry
waczy metali, wykazał, jak 
niepomiernie wzrosła licz
ba odzyskanych zabytków 
metalowych, a czasami były 
to przedmioty najwyższej 
klasy. Pewne rodzaje pros
pekcji terenowej (tzw. ba
dania powierzchniowe) rea
lizowane są przy szerokim 
zastosowaniu detektorów i 
przynoszą niesłychanie 
ważkie dla poznania pra
dziejów rezultaty.

sku z pierwszych wieków 
n.e. w Jartyporach, gm. 
Liw, muzeum archeologi
czne zostało powiadomione 
przez redakcję „Expressu 
Wieczornego”, do której 
pewien uczeń wysłał znale
zione przedmioty (m.in. 
srebrną zapinkę) z uzasad
nieniem: „wy lepiej będzie
cie wiedzieli, co z tym zro
bić”.
Obecnie przestrzeganie 
odnośnych postanowień 
ustawy o ochronie zabyt
ków wydaje się jeszcze 
mniej prawdopodobne. 
Skarby są już nie tylko 
znajdowane, ale i niezwykle 
intensywnie poszukiwane. 
Wszystko to za sprawą 
upowszechnienia się wy
krywaczy metali. Wcale nie 
najwyższej klasy detektory 
sygnalizują zaleganie ma
łych monet do głębokości 
40 cm, dużych przedmio
tów do 200 cm od po

wierzchni gruntu. Oznacza 
to, że coraz więcej stano
wisk archeologicznych jest i 
będzie dewastowanych. 
Nieoficjalne dane mówią o 
30 tysiącach eksploratorów 
w Polsce, niektórzy z nich 
działają już kilkanaście lat. 
Wcale nie pociesza fakt, że 
niektóre kraje (i to o długo
letniej tradycji ochrony za
bytków) plaga nielegalnych 
poszukiwań z użyciem 
wykrywaczy metali dotknę
ła jeszcze bardziej.

Bywają wypadki zgłaszania 
się posiadaczy wykrywaczy 
metali do konserwatorów z 
prośbą o zalegalizowanie 
działalności poszukiwawczej 
przez wydanie pozwolenia 
lub jakiejś koncesji. Prakty
cznie jest to niemożliwe: 
nasza ustawa jest po prostu 
stara i w ogóle nie zawiera 
żadnych postanowień od
nośnie do użycia wykrywa

czy metali na terenach nie
ruchomości wpisanych do 
rejestru zabytków lub poza 
nimi. Zgodnie z art. 21 
ustawy wszelkie prace i ro
boty przy zabytkach oraz 
same prace archeologiczne 
wolno prowadzić tylko za 
zezwoleniem właściwego 
wojewódzkiego konserwa
tora zabytków. Szczegóło
we warunki uzyskania ta
kiego zezwolenia określa 
rozporządzenie MKiS z 
1994 r. (Dz. U. nr 16, poz. 
55). Nawet jeżeli uzna się, 
że poszukiwania z użyciem 
wykrywaczy metali są 
„pracami archeologiczny
mi”, potencjalni kandydaci 
z reguły nie będą posiadali 
wymaganych przez to roz
porządzenie kwalifikacji 
(m.in. ukończonych stu
diów archeologicznych, 
czterech sezonów prac na 
wykopaliskach). Konserwa
tor musi też mieć zgodę

Chciałabym zwrócić 
uwagę na poważny 

problem, jakim jest niedo
stosowanie prawnych regu
lacji dotyczących ochrony 
zabytków w Polsce do rze
czywistości. Nowe prawo 
nie załatwi natychmiast 
wszystkich problemów, ale 
być może zlikwiduje fikcję 
ochrony obiektów, którymi 
w praktyce nikt nie ma 
szansy się zająć. Roz
strzygnięcia wymaga prze
de wszystkim sprawa okreś
lenia własności obiektów 
archeologicznych. Być mo
że należałoby zrezygnować 
z monopolu państwa w tym 
zakresie, zastrzegając np. 
prawo pierwokupu? Co 
prawda kłopot byłby z wy
znaczeniem ceny, ponieważ 
większość cennych znale
zisk archeologicznych — 
to dla laika kawałki prze
rdzewiałego żelastwa i po-
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2. Zastosowanie 
wykrywaczy metali
w archeologii — badania 
powierzchniowe w woj. 
elbląskim (jesień 1994 r.)
3. Użycie detektorów 
na terenie konstrukcji 
miejskich
(zdjęcia: 2, 3 — Michał 
Sekuła)

kruszone gliniane garnki. 
Oszacowanie wartości ma
terialnej znalezionych 
przedmiotów miałoby 
pewne podstawy tylko w 
wypadku wyrobów ze szla
chetnych metali lub nu
mizmatów. Nawet jednak 
przy pradziejowych sto

pach złota lub srebra trud
no ustalić ich wartość pie
niężną, ponieważ z reguły 
są to aliaże nietypowe. Po 
50 latach płacenia godzi
wych sum można byłoby 
mieć jednak nadzieję, że 
większość znajdowanych 
przedmiotów wejdzie w 

obieg naukowy. Być 
może fakty te zasługują na 
rozważenie przy pracach 
nad nowelizacją ustawy o 
ochronie dóbr kultury.

Maria Kołacz

Zniszczyć miasto

W Kostrzynie nad Wartą 
nie ma Starego Miasta. 

Pozostał częściowo zdewa
stowany system fortyfikacyj
ny, bowiem była to miejska 
cytadela zbudowana w dru
giej połowie XVI w. w natural
nie obronnym miejscu, po
tem modernizowana, szcze
gólnie w XIX w., z bastionami 
(zachowały się trzy) i wysu
niętymi fortami. W końcu 
ostatniej wojny Niemcy broni
li się tu przez dwa miesiące.

Kiedy armia gen. Żukowa 
zdobyła twierdzę, rozwście
czony Stalin rozkazał całko
wicie zniszczyć Stare Miasto. 
Następnie „radzieccy” zaryg
lowali teren, zamknęli mosty, 
postawili koszary i warty. Cy
tadela w Kostrzyniu zniknęła 
z przewodników i opracowań 
naukowych. Dopiero od kilku

1. Fragment 
Bramy 
Berlińskiej 
i murów

2. Zniszczone 
fortyfikacje 
od strony Odry

miesięcy możliwe jest zwie
dzanie fortyfikacji.

Historycy z miasta Peitz koło 
Cottbus natrafili niedawno na 
stare plany tej twierdzy. Oka
zało się, że fortyfikacje Ko- 
strzynia są identyczne z forty
fikacjami w Peitz i w berliń
skiej dzielnicy Spandau.

Wszystkie twierdze projekto
wał bowiem architekt Chia- 
ramella de Gandino. Odbyły 
się już w Kostrzyniu spotka
nia z historykami niemiecki
mi. W kwietniu ubiegłego ro
ku burmistrzowie podpisali 
porozumienie o współpracy 
kulturalnej, mającej na celu 
m.in. archeologiczne zbada
nie terenu kostrzyńskiego 
Starego Miasta i być może w 
efekcie rekonstrukcję jego 
zabudowy. (k)
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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.

Kradzież w nocy z 26 na 27 
kwietnia 1993 r. z kościoła 
Św. Floriana w Bystrzycy 
Kłodzkiej (woj. wałbrzy
skie)

1. AUTOR NIEZNANY. Obraz, Mat
ka Boska z Dzieciątkiem, 2 poł. XIX 
w.
Olej na płótnie. Wym. 120 x 80 cm. 
Kat. PA-477-411.i

Kradzież w dniu 25 sierpnia 
1994 r. z kościoła ŚŚ. Pio
tra i Pawła w Gliwicach 
(woj. katowickie)

2. KUCZORA Georg (warsztat ślą
ski). Rzeźba, Chrzest Chrystusa, 
1889 r.
Drewno polichromowane. Wym. — 
brak danych. Skradziona wraz z 
pokrywą chrzcielnicy.
Kat. PC-201-170.

Kradzież w dniach między 
31 października i 6 listopa
da 1994 r. z kościoła pol- 
skokatolickiego w Obór
kach (gm. Olszanka, woj. 
opolskie)
3. WARSZTAT ŚLĄSKI. Rzeźba, 
Matka Boska z Dzieciątkiem, poł. XV 
w.
Drewno polichromowane. Wys. ok. 
70 cm. Znaczne przetarcia złoceń na 
szatach postaci.
Kat. PC-202-171.

Kradzież w nocy z 30 na 31 
października 1994 r. z koś
cioła Narodzenia NMP w 
Lasowicach Małych (gm. 
Lasowice Wielkie, woj. 
opolskie)
4. WARSZTAT ŚLĄSKI. Rzeźba, św. 
Jakub Starszy, 2 poł. XVI w.
Drewno polichromowane. Wys. 65 
cm. Drewno zaatakowane przez 
owady. Przemalowania.
Kat. PA-203-172.

4

21



DOBRA UTRACONE

6

Kradzież w nocy z 9 na 10 
września 1994 r. z kościoła 
par. Podwyższenia Św. 
Krzyża w Leśnie (gm. Bru
sy, woj. bydgoskie)
5. AUTOR NIEZNANY. Sukienka z 
obrazu św. Jana Nepomucena, ok. 
1740 r.
Srebro trybowane. Wym. — brak 
danych.
Kat. RH-140-88.

6. AUTOR NIEZNANY. Sukienka i 
korona z obrazu Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem, 1 pot. XVIII w.
Srebro trybowane. Wym. — brak 
danych.
Kat.RH-139-87.

Kradzież w nocy z 6 na 7 
września 1994 r. z kościoła 
ŚŚ. Mikołaja i Małgorzaty w 
Wysokiej (gm. Olesno, woj. 
częstochowskie)
7. JACHMANN Hans z Nysy. Kielich 
mszalny, koniec XVIII w. Srebro zło
cone (?). Wys. 30 cm, średnica czary 
ok. 20-25 cm.
Kat. RH-141-89.

8. AUTOR NIEZNANY. Monstrancja, 
koniec XVII w.
Srebro złocone (?). Wym. — brak 
danych.
Kat. RH-142-90.

Klasztor Ojców Paulinów 
na Jasnej Górze w Często
chowie zgłasza zniknięcie 
wotów wypożyczonych 15 
sierpnia 1994 r. do Muzeum 
Czynu Niepodległościo
wego w Krakowie. Mimo 
upłynięcia terminu zwrotu 
eksponaty do chwili obec
nej (16 XII 1994 r.) nie zos
tały zwrócone i nie znane 
jest miejsce ich przecho
wywania. Istnieje obawa, 
że mogły zostać wywiezio
ne poza granice Polski. 
Ktokolwiek mógłby udzie
lić informacji w tej sprawie 
proszony jest o kontakt z 
Ośrodkiem Ochrony Zbio
rów Publicznych w War
szawie.
9. AUTOR NIEZNANY (wykonane w 
Warszawie). Buława marszałka Pols
ki Edwarda Śmigłego Rydza, 1936 r. 
Drewno (?) w całości pokryte srebr
ną blachą. Srebro kute cięte, trybo
wane i cyzelowane. Dł. 42 cm, ma
ksymalna średnica głowicy 10 cm.
U góry trzonka pierścień z napisem: 
„ERS 11 X11936". Brak znaków złot
niczych.
Kat. RO-172-107.

10. BOROWSKI G. Szabla oficerska 
marszałka Polski Edwarda Śmigłego 
Rydza (z pochwą), 1920-1921.
Stal kuta, trawiona i niklowana; mo
siądz, skóra. Dł. szabli 93 cm; dl. 
pochwy 84 cm.
Na wewnętrznym płazie, tuż przy rę
kojeści napis częściowo czytelny: 
„(G. BJOROWSKI WARSZAWA' 
Trzon rękojeści pokryty skórą, kar
bowany, opleciony drucikiem mo
siężnym.
Kat. RO-173-108.

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

Pomniki Historii

Gdańsk
Miasto usytuowane jest na Pomorzu Wschodnim 

w delcie Wisły, ograniczonej od zachodu wynie
sieniem Wysoczyzny Gdańskiej. Przez jego 
obszar przepływają: rzeka Motława i kanał Raduni.

Teren Gdańska objęty w XVII w. fortyfikacjami ziem
nymi ograniczony jest ulicami: Wałową, Długą Groblą 
oraz Redutą Żbik, dalej ciągiem zachowanych fortyfikacji i 
ulicami: Stoczniowców i Dąbrowskiego. Fortyfikacje obję
ły powstający stopniowo od wczesnego średniowiecza ze
spół jednostek osadniczych: Stare Miasto z Osiekiem, daw
nymi terenami zamkowymi i folwarkiem zamkowym na 
dzisiejszej Wyspie Ołowianka, Długie Ogrody, późniejsze 
Dolne Miasto, Stare Przedmieście i Łasztownię. Central
nym punktem zespołu było Główne Miasto z Wyspą 
Spichrzów.
Stare Miasto z Osiekiem i dawnymi terenami zam
kowymi — położone jest w północnej części całego zespo
łu, oddzielone od Ołowianki i Długich Ogrodów korytem 
Motławy, a od Głównego Miasta pasem zieleni otaczającej 
jego mury obronne oraz ul. Podwale Staromiejskie. Tra
dycje osadnicze tego miejsca sięgają X w. (Zamczysko — 
gród książęcy z podgrodziem). Pierwsza wzmianka o Sta
rym Mieście pochodzi z lat 1329—1331, nie wiadomo jed
nak, czy miało przywilej lokacyjny. Było (jak i Osiek) sa
modzielną gminą do 1457 r. Od tego czasu obie gminy 
formalnie podporządkowane zostały Głównemu Miastu. 
Podczas działań drugiej wojny światowej zostało bardzo 
zniszczone. Po wojnie nie było rekonstruowane, zachowa
no jedynie dawną sieć uliczną, a na miejscu tradycyjnej 
zabudowy mieszkalnej wprowadzono współczesne bloki, 
wysokościowo nawiązujące do zabudowy historycznej. 
Odbudowano gotyckie kościoły oraz najcenniejsze obiekty 
architektury świeckiej.
Długie Ogrody i Dolne Miasto — położone są we 
wschodniej części zespołu, wydzielone od pozostałych ko
rytem Motławy. Długie Ogrody ciągnęły się wzdłuż obec
nej ul. Elbląskiej. Pierwsze zabudowania w tym rejonie po
jawiły się około połowy XIV w. i związane były z ogroda
mi biegnącymi wąskimi pasami od ulicy. Dolne Miasto 
zostało włączone w obszar miejski i zmeliorowane w pier
wszej połowie XVII w. W przeważającej części zabudowa 
mieszkalna pochodzi z przełomu XIX i XX w. i reprezen
tuje typ zabudowy czynszowej.
Stare Przedmieście i Łasztownia — położone są w po
łudniowej części zespołu, oddzielone od Głównego Miasta 
pasem zieleni otaczającej mury miejskie oraz ul. Podwale 
Przedmiejskie. Koryto Motławy oddzielało je od Wyspy 
Spichrzów i Dolnego Miasta. Proces kształtowania 
przedmieścia rozpoczął się około połowy XIV w. Obej
mowało ono przede wszystkim ogrody, na terenie których 
w pierzejach ulic stopniowo wznoszono budynki miesz
kalne. Ta część miasta została silnie zniszczona w czasie 
wojny. Podczas odbudowy zachowano dawną sieć uliczną, 
wprowadzając współczesną zabudowę wysoką. Pozosta
wiono oba gotyckie kościoły, których odbudowa nie zosta
ła jeszcze w pełni zakończona, oraz tzw. Małą Zbrojownię, 
a także ocalałe fragmenty zabudowy mieszkalnej (ul. Rzeź- 
nicka i plac Wałowy). Od strony południowej opasują mia
sto zachowane w dobrym stanie nowożytne obwałowania z 
bramą wjazdową (Nizinną), a także śluzą Motławy (Śluzą

1. Główne I Stare Miasto w Gdańsku: 1 — Ratusz Głównego Mia
sta, 2 — kościół NMP, 3 — kaplica królewska, 4 — Dwór Artusa, 5 
— Złota Kamienica, 6 — Wielki Arsenał, 7 — zespół murów 
obronnych, 8 — Baszta Jacek, 9 — kościół dominikanów Św. Mi
kołaja, 10 — Baszta Łabędź, 11 — Brama Straganiarska, 12 — 
kościół Św. Jana, 13 — żuraw, 14 — Brama Mariacka, 15 — Bra
ma Chlebnicka, 16 — Dom Anielski, 17 — Brama Zielona, 18 — 
Brama Złota, 19 — Wieża Więzienna i katownia, 20 — Brama Wy
żynna, 21 — Dwór Bractwa Św. Jerzego, 22 — Baszta Narożna, 
23 — Baszta Słomiana, 24 — Baszta Latamiana, 25 — Baszta Na 
Zamurzu, 26 — kamienica opałów pelplińskich, 27 — kościół szpi
talny Św. Elżbiety, 28 — Ratusz Staromiejski, 29 — Wielki Młyn, 
30 — kościół Św. Katarzyny, 31 — kościół Św. Brygidy, 32 — koś
ciół Św. Bartłomieja, 33 — kościół Św. Jakuba, 34 — budynek 
Poczty Polskiej, 35 — spichlerz Pod Jeleniem, 36 — Brama Stą- 
glewna, 37 — kościół ŚŚ. Piotra i Pawła, 38 — klasztorny zespół 
pofranciszkański, 39 — Baszta Pod Zrębem, 40 — Baszta Biała, 
41 — Mały Arsenał, 42 — Brama Nizinna

Kamienną). Z fortyfikacji średniowiecznych zachowane są 
jedynie dwie baszty — Pod Zrębem (w ruinie) i Biała.
Główne Miasto i Wyspa Spichrzów — znajdują się w 
centralnej części miasta, pomiędzy ulicami Podwale Sta
romiejskie i Przedmiejskie, Targiem Węglowym i Drzew
nym a brzegiem Motławy. Początki osadnictwa na obsza
rze Głównego Miasta pochodzą z X w. i związane były z
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2. Gtówne Miasto z lotu ptaka
- widoczny Ratusz 

i kościót NMP 
3. Ulica Mariacka 

z przedprożami kamienic, 
w głębi kościót NMP 

4. Przykład zdobienia 
gdańskich kamienic

8

ługi Targ
5. Tzw. Złota Kamienica przy ul. Długi Targ
6. Dwór Artusa i fontanna Neptuną.przy ul.
7. Jeden z kominków w Dworze Artusa : 1
8. Zabudowa nad Mottawą ze średniowieczr 
żurawiem
9. Zespół głównego wjazdu do miasta: Brama Złota, 
Wieża Więzienna i katownia, Przedbramie i Brama 
Wyżynna
(zdjęcia: 3, 4 - Henryk Kuglarz, 5 - Jerzy Stankiewicz, 
7. 9 - Wiesław M. Zieliński)
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funkcjonowaniem w rejonie Długiego Targu prze
prawy przez Motławę. Lokacja miasta na prawie lubec- 
kim nastąpiła około 1263 r., powtórna na prawie cheł
mińskim około 1343 r., potem rozpoczęto otaczać je 
murami.
Około połowy XIV w. nastąpiło przyłączenie do miasta 
dawnych terenów podominikańskich na północy. W 
1945 r. zniszczone w 90%, po wojnie odbudowane w 
obrębie średniowiecznych obwarowań. Zachowano hi
storyczną siatkę ulic, lecz wierna rekonstrukcja objęła 
jedynie kościoły i najważniejsze obiekty architektury 
świeckiej (w tym kilka kamienic). Przy odbudowie bu
dynków mieszkalnych rekonstruowano jedynie fasady, 
o ile pozwalały na to zebrane materiały archiwalne. Nie 
odtwarzano ich pierwotnej głębokości ani rozplanowa
nia wnętrz. Zrezygnowano z odtwarzania zabudowy 
wewnątrzblokowej.
Wyspa Spichrzów po wschodniej stronie Głównego 
Miasta i Starego Przedmieścia otoczona jest korytami 
Motławy. Natrafiono tu na ślady osadnictwa wczesno
średniowiecznego. Pierwsze spichrze zaczęto wznosić 
po 1310 r. Wyspa została silnie zniszczona podczas 
wojny, ocalały jedynie nieliczne spichrze w połud
niowej części wyspy. Do chwili obecnej odbudowano 
tylko część spichrzów pomiędzy Mostem Krowim a 
Zielonym.
Na obszarze otoczonym nowożytnymi obwałowaniami 
skupione są wszystkie najstarsze elementy aglomeracji 
gdańskiej. Ich stopniowy rozwój do samodzielnych 
jednostek, a następnie połączenie pod zarządem Głów
nego Miasta uformowało złożony, lecz spójny orga
nizm miejski, w którym poszczególnym fragmentom 
podporządkowane zostały określone funkcje. Dzieje 
elementów tego zespołu ukazują powolny proces two
rzenia się złożonego organizmu miejskiego i jego prze
mian w ciągu wieków. Pomimo zniszczeń wojennych 
oraz powojennej odbudowy proces ten jest czytelny we 
wszystkich fragmentach. Zniesienie obwałowań 
zachodnich i północnych na przełomie XIX i XX w. 
umożliwiło miastu rozwój poza dawnym obszarem, co 
uchroniło dawną tkankę miejską przed drastycznymi 
zmianami. O wyjątkowej wartości Gdańska świadczy 
także zróżnicowanie poszczególnych jednostek osadni
czych w zakresie architektury. Należy przypomnieć, że 
Gdańsk był siedzibą książąt pomorskich, następnie 
komtura krzyżackiego. Jako miasto hanzeatyckie i por
towe był zintegrowany z Rzecząpospolitą. W okresie 
I Rzeczypospolitej stanowił centrum intelektualne i 
artystyczne.
Na terenie Pomorza brak podobnego założenia. 
Gdańsk porównywalny jest z największymi miastami 
hanzeatyckimi: Lubeką i Bremą.
W Gdańsku znajduje się siedem hoteli, pięć 
schronisk młodzieżowych i cztery kempingi 
przy nadmorskich plażach; dodać do tego należy 
sieć hoteli w pozostałych częściach Trójmiasta 
(Gdynia, Sopot) oraz w miejscowościach nad
morskich.
INFORMACJA: Gdańskie Centrum Informacji 
Turystycznej, ul. Heweliusza 27, 80-861 Gdańsk, 
tel. (0-58) 31-43-55, 31-66-37.
GŁÓWNE MUZEA: Narodowe (ul. Toruńska 1), 
Centralne Morskie (ul. Szeroka 67/68), Historii 
Miasta (Ratusz Główny, ul. Długa 47), Archeolo
giczne (ul. Mariacka 25/26).

W Lubostroniu 
optymistycznie

J
ednym z nielicznych 

przykładów budowli re- 
zydencjonalnych opartych 

na klasycystycznym założeniu 
włoskiego architekta Andrea 
Palladia zwanym „La Roton
da” jest pałac w Lubostroniu 
pod Łabiszynem w woje
wództwie bydgoskim. Obok 
warszawskiej Królikarni i pa
łacu w Raju pod Brzeżanami 
wyróżnia się oryginalnym oto
czeniem parku i zespołem 
obiektów folwarczno-dwor- 
skich (Czytelnikom zaintere
sowanym tą architekturą pole
cam artykuł T.S. Jaroszew
skiego, Villa Rotonda w Polsce, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 
1993).

Dzieje Lubostronia sięgają 
drugiej połowy XVIII w., kie
dy ówczesny majątek Piłatowo 
wchodzący w skład dóbr łabi- 
szyńskich nabył generał wojsk 
koronnych Franciszek Skó- 
rzewski. W 1773 r. posiadłość 
przejął jego syn Fryderyk. 
Kilka lat później przystąpił on 
do opracowania założeń przy
szłej rezydencji rodowej, an
gażując wybitnego architekta 
Stanisława Zawadzkiego, któ
ry w latach 1769—1776 kształ
cił się w Akademii Sw. Łuka
sza w Rzymie i zapewne wtedy 
zrodziło się jego zamiłowanie 
do form klasycystycznych i 
palladianizmu.

Stanisław Zawadzki zapro
jektował zespół architektoni
czny rezydencji Skórzewskich: 
pałac główny, oficynę zwaną 
„starym pałacem” (prawdo
podobnie wzniesiona jako 
pierwszy obiekt w majątku), 
stajnie i wozownie. Realizacja 
projektu została zakończona w 
1800 r. i od tego czasu datuje 
się zmianę nazwy Piłatowo na 
Lubostrori (dokonał jej Fryde
ryk Skórzewski — od staro
polskiego: „ miejsce lube i ustron
ne”'). Prace wykończeniowe 
trwały do 1806 r. i nadały re
zydencji w pełni klasycysty- 
czny charakter.

Pałac wybudowany został 
na niewielkim wzniesie
niu w zakolu łąk nadnoteckich. 

Wzniesiony na planie kwadra
tu od frontu ma imponujący 
portyk, do budowy którego 
użyto zakupione przez Skó- 
rzewskiego kamienne bazy i 
głowice kolumn, pierwotnie 
przeznaczone do kościoła 
Opatrzności Bożej w Warsza
wie (nie zrealizowanego). Na 
fryzie belkowania portyku 
widnieje napis SIBI AMICI- 
TIAE ET POSTERIS — So
bie Przyjaciołom i Potomnym. 
Pozostałe elewacje mają imita
cje portyków składające się z 
czterech półkolumn jońskich 
każda, z płaskimi, trójkątnymi 
szczytami, zdobionymi w 
tympanonach płaskorzeźbami.

Układ wnętrza pałacowego 
został całkowicie podporząd
kowany przechodzącej przez 
dwie kondygnacje rotundzie, 
zwieńczonej tamburem (bęb
nem) nakrytym kopułą. Uwa
gę zwraca wystrój rotundy, na 
który składają się sztukaterie i 
marmurowe kolumny. Między 
nimi umieszczone są na wyso
kości półpiętra cztery stiukowe 
płaskorzeźby projektowane 
przez Antoniego Smuglewi- 
cza. Przedstawiają one sceny: 
bitwy pod Płowcami, przyjęcia 
Wielkiego Mistrza zakonu 
krzyżackiego Konrada von 
Jungingena w Inowrocławiu 
przez królową Jadwigę, bitwy 
pod Koronowem i scenę prze
kazania planów budowy Kana
łu Bydgoskiego Fryderykowi 
II przez Mariannę Skórzew- 
ską, matkę Fryderyka. Treść 
płaskorzeźb oraz kolorystyka 
wystroju rotundy (czerwony 
marmur, biała sztukateria) 
skłaniają do twierdzenia, że 
Skórzewscy wielką wagę przy
kładali do postawy patrioty
cznej, tak istotnej w okresie 
zaborów. Wnętrze tamburu i 
kopuły ozdobione zostało bia
łymi stiukami o wyraźnych 
wpływach sztuki antycznej. 
Ich autorem był Michał Cep-
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1. Plan parteru: 
a — rotunda, 
b — sień, 
c — jadalnia, 
d — kredens, 
e — salon 
ogrodowy, 
f — biblioteka, 
g — gabinet, 
h — klatka 
schodowa

towski vel. Mathias Zópf, po
znański rzeźbiarz-sztukator 
pochodzenia bawarskiego. Pod
łoga rotundy wykonana została

metodą intarsji z różnobarw
nych gatunków drewna, a po
środku umieszczono w kole 
herby Pogoni i Orła. Na uwa

gę zasługują malowidła ścien
ne Antoniego i Franciszka 
Smuglewiczów, zdobiące klat
kę schodową, gabinet i biblio
tekę. Są to pejzaże architekto
niczne oraz imitacje stiuków i 
marmurów. Niezwykle wido
wiskową rzeźbę Atlasa dźwiga
jącego kulę ziemską umie
szczono na kopule pałacu pod 
koniec XIX w.; jej autorem 
był Władysław Marcinkowski.

Park krajobrazowy o po
wierzchni ponad 40 ha został 
zaprojektowany na początku 
XIX w. przez niemieckiego 
ogrodnika-planistę Teicherta. 
Do dnia dzisiejszego zachowa
ły się główne założenia prze
strzenne z widocznymi ślada
mi alej i dróg oraz starym 
drzewostanem. Można tutaj 

spotkać wspaniałe okazy lipy 
drobnolistnej, płatana klono- 
listnego, choiny kanadyjskiej, 
modrzewia europejskiego i 
wiele innych.

Lubostroń do 1939 r. był 
własnością Skórzewskich. 
Druga wojna światowa nie 

spowodowała znaczących znisz
czeń zespołu, natomiast gro
madzona przez dziesiątki lat 
bogata kolekcja dzieł sztuki — 
malarstwa, porcelany, wyro
bów z laki, kości słoniowej, 
brązu itp., została zrabowana 
przez uciekających hitlerow
ców na początku 1945 r. Znisz
czeniu uległa większość zbio
rów bibliotecznych i bogate 
archiwum Skórzewskich, któ
re znajdowały się na piętrze 
oficyny pałacowej. Po wojnie

Romantycznie i czysto

Pierwsza wzmianka o osadzie Kaźmierz pojawiła się w 1298 r., 
kiedy poznański biskup Andrzej Zaremba zaliczył ją do archidia
konatu większego swojej diecezji. W XV i XVI w. miejscowość była w 

ręku rodu Swidwów-Szamotulskich, potem na prawie dwa stulecia sta
ła się własnością Niegolewskich, a po nich Moszczeńskich. Przed 
1458 r. Kaźmierz otrzymał prawa miejskie, dziś jest dużą wsią gminną 
położoną w zakolu rzeki Samy, 9 km od Tarnowa Podgórnego, przez 
który przebiega z Poznania trasa A2.
Na niewielkim wzgórzu, niedaleko rynku wznosi się kościół NMP, wy
stawiony w 1494 r. przez ówczesnego właściciela miasta Jana Świd- 
wę z Szamotuł. Jest to jednonawowa bryła, ciasno spięta skarpami, z 
dobudowaną w 1515 r. kaplicą Św. Anny. Wnętrze zdobi gwiaździste 
sklepienie pokrywające delikatną siatką przestrzeń nad nawą główną i 
prezbiterium. W czasie prowadzonych prac konserwatorskich odkryto 
na ścianach polichromię wczesnorenesansową i barokową z XVI w. 
— z bieli tynku wychyla się przysnuta osadem stuleci sylwetka bez
imiennego biskupa. Dziedziniec kościoła — to mały panteon narodo

wy z grobowcami, m.in. Antoniego Wodkiewicza, powstańca koś
ciuszkowskiego, Cypriana Jarochowskiego, powstańca listopadowe
go, jego syna Kazimierza, publicysty, działacza społecznego, uczest
nika walk 1848 r., pioniera badań nad epoką saską w Polsce. Na poło
żonym opodal cmentarzu pochowani zostali m.in. powstańcy wielko
polscy oraz 72 Polaków rozstrzelanych w 1939 r. przez Niemców.
W połowie XIX w. architekt Karol Wiirtemberg wybudował dla ówczes
nych właścicieli Kaźmierza, Moszczeńskich, pałac w stylu gotyku ro
mantycznego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia znalazł 
się on w posiadaniu niemieckich książąt von Sachsen-Coburg-Gotha; 
z tego rodu wywodziło się wiele dynastii europejskich. Ulokowany na 
stoku rzeki Samy pałac stanowi wraz z otaczającym go parkiem war
tościowy zabytek budownictwa romantycznego w Wielkopolsce. Ele
wację frontową urozmaicają ryzality zwieńczone schodkowymi 
szczytami ze sterczynami, a wyrazu dodaje umieszczona asymetry
cznie wieloboczna wieża. Obecnie w budynku mieści się dyrekcja 
gospodarstw rolnych skarbu państwa.

1. Zachodnia 
elewacja 
kościoła NMP
2. Romantyczny 
pałac
od frontu
(zdjęcia: 
Bohdan
Olszewski)

Ojcowie gminy Kaźmierz poszukując historycznych korzeni zlecili zna
lezienie zaginionego herbu miasta. Przypomina on herb Grzymała: 
mur czerwony z basztami na złotym tle. Kaźmierz stara się o miano 
gminy czystej ekologicznie — w 1987 r. wybudowano tu jedną z pier
wszych w Polsce biologiczną, wiejską oczyszczalnię ścieków.

Bohdan Olszewski 
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zespół rezydencjalny przezna
czony został na ośrodek wypo
czynkowy. Prace konserwator- 
sko-remontowe przeprowa
dzono w 1958 r., a do 1977 r. 
obiekty użytkowane były 
przez Fundusz Wczasów Pra
cowniczych. W tym okresie w 
rotundzie pałacu organizowa
ne były koncerty muzyki ka
meralnej, cieszące się wielką 
popularnością wśród bywal
ców Lubostronia. W pałacu 
funkcjonowała także kawiar
nia, powstał Ośrodek Łowiec
ki i mała stadnina koni. Wyko
rzystując znakomite warunki 
przyrodnicze, na pobliskich 
łąkach nadnoteckich i w lasach 
urządzono łowisko dla myśli
wych, eksploatowane również 
przez myśliwych dewizowych.

Wiatach osiemdziesią
tych nastąpił najtrud
niejszy okres dziejów Lubo

stronia. Gospodarzem zabytku 
zostało Państwowe Gospodar
stwo Rolne. Choć rozpoczął 
się kapitalny remont pałacu, 
oficyny i wozowni ze staj
niami, brak wystarczających 
środków finansowych i nie
udolnie prowadzone prace 
konserwatorskie doprowadziły 
pałac do ruiny. Przykładem 
może być zniszczona stolarka 
okienna i drzwiowa, zawilgo
cenie piwnic na skutek wadli
wie wykonanej instalacji 
deszczowej i kanalizacyjnej, 
zacieki na kopule, zdewasto
wana posadzka rotundy, 
popękane sztukaterie itp. Nie- 
ogrzewanie pałacu przez kilka 
lat spowodowało znaczne usz
kodzenie malowideł ściennych.

Upadek PGR Lubostroń i 
przejęcie zespołu przez Agencję 
Własności Rolnej nie rozwią
zało problemu. Nadal nie było 
w pełni świadomego poczucia 
wartości tego zabytku i odpo
wiedzialnego gospodarza. Do
szło nawet do licytacji mebli 
stanowiących wyposażenie pa
łacu przez bank, w którym za
dłużony był PGR Lubostroń! 
Przełom nastąpił w kwietniu 
1994 r. Decyzją wojewody 
bydgoskiego dokonano wy
dzielenia z zasobów Agencji 
Własności Rolnej zespołu pa- 
łacowo-parkowego, który otrzy
mał nazwę „PAŁAC LU- 
BOSTRON — Badawczo-

2. Widok pałacu 
podczas konkursu 
powożenia zaprzęgami 
konnymi w maju 1994 r.
3.4. Zdobienia wnętrza 
rotundy:
tamburu (bębna) (3)
i jednego
z balkoników (4)
5. Pejzaż 
architektoniczny 
malowany przez
A. Smuglewicza 
na ścianie gabinetu
6. Dekoracja malarska 
sklepienia biblioteki
7. Stajnia i wozownia
8. Oficyna zwana 
starym pałacem

(zdjęcia: 2—5, 7,8 — 
Andrzej Rosiak)
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-Rozwojowe Centrum Rehabi
litacji Społecznej, Sztuki i 
Animacji Kulturalnej Osób 
Niepełnosprawnych w Lubo- 
stroniu”.

Posiadłość Skórzewskich 
została zauważona. Ge
neralny konserwator zabytków

mach prac interwencyjnych 
dyrekcja pałacu zorganizowała 
roboty porządkujące park. W 
1995 r. zaplanowane zostały 
środki finansowe w wysokości 
5 miliardów zł na kontynuo
wanie prac konserwatorsko- 
-remontowych. Być może uda 
się oddać do użytku oficynę

z funduszu interwencyjnego 
przeznaczył na ratowanie pa
łacu 2 miliardy zł, a woje
wódzki konserwator w Byd
goszczy przejął bezpośredni 
nadzór nad pracami remonto
wo-konserwatorskimi. Drogą 
konkursu dyrektorem zespołu 
pałacowego został Janusz 
Grabowski. Prace nabrały 
właściwego tempa, przede 
wszystkim wykonano naprawę 
pokrycia dachu z blachy mie
dzianej, wymieniono rynny i 
rury spustowe, założono insta
lacje odgromowe, udrożniono 
system kanalizacyjny oraz izo
lację poziomą piwnic. Są już 
wykonawcy remontów sztuka
terii i posadzek. Uruchomione 
zostało po długich perypetiach 
centralne ogrzewanie. W ra- 

przeznaczoną na hotel. To, 
czego dokonano w Lubostro- 
niu w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy, skłania do optymi
stycznego spojrzenia na przy
szłość rezydencji Skórzew
skich.

Być może za dwa—trzy lata, 
spacerując po parku w tym 
uroczym zakątku Pałuk, usły
szymy koncert fortepianowy 
Chopina dobiegający z pa
łacu...

Andrzej Rosiak

Polski dwór 
w Prusach

P
oczątki Waplewa — 
wsi w województwie 
elbląskim, między 
Malborkiem i Iławą — sięgają 

prawdopodobnie pierwszych 
lat naszej ery. W XIV w., jako 
pruska włość o nazwie Resgi- 
nen, przechodzi w ręce pru
skiego rycerza Tessy ma i ko
lejno z potwierdzenia mistrza 
krajowego Fryderyka von Wi- 
denberka w 1323 r. w ręce 
Wapila i jego brata; od tej pory 
dawna pruska posiadłość nosi 
nazwę Waplewo. Następnymi 
właścicielami Waplewa byli 
Maciej Raba, herbu Kos, oraz 
Niemojewscy, którzy w 1641 r. 
dobra waplewskie sprzedali 
Janowi Zawadzkiemu, herbu 
Rogala, który zapoczątkował 
budowę murowanego dworu; 
ukończył go pod koniec XVII w. 
Kazimierz Zawadzki. Dwór 
usytuowany był na lekkim 
wzniesieniu, otrzymał typową 
dla tego okresu formę 
niskiego, parterowego budyn
ku z dwoma bocznymi skrzyd
łami od frontu, naśladującymi 
alkierze. Można przypuszczać, 
że był to rzadki siedemnasto
wieczny przykład murowa
nego dworu, nie tylko w daw
nych Prusach, ale również w 
rdzennej Polsce, którego roz
powszechnienia domagał się 
autor Krótkiej nauki budowni- 
czej (1659).

Liczne przebudowy niosą
ce zmiany w zakresie sty
lu, proporcji (akcentowania osi 

środkowych) oraz rodzajów 
dachów, nie pozostające bez 
wpływu na dzisiejszy wygląd 
pałacu, rozpoczęły się z chwilą 
objęcia dworu przez Annę i 
Teodora Sierakowskich. Pier
wszą znaczącą zmianą doko
naną przez Sierakowskich jest 
zastosowanie osi entre-cour-et- 
jardin. Na uwagę zasługuje 
fakt, że teoretycznego podłoża 
tych innowacji, jak założenie 
ogrodu w końcu XVIII w. 
oraz nieco późniejsza zmiana 
kostiumu architektonicznego 

elewacji frontowej i ogrodo
wej, upatrywać należy w tra
dycji rodzinnej Sierakowskich. 
Z jednej strony starszy brat 
Kajetana, Wacław Sierakow
ski (1741-1806), wszechstron
nie utalentowany i bardzo 
czynny jako proboszcz katedry 
wawelskiej, był między innymi 
poetą i tłumaczem, a także teo
retykiem muzyki, sztuki 
ogrodniczej, architektury i po
siadaczem znacznej biblioteki. 
Podobnie drugi brat, ks. Seba
stian Sierakowski (1743-1824), 
jezuita, kanonik krakowski, 
kustosz skarbca koronnego, 
członek Komisji Edukacji 
Narodowej, rektor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, teoretyk 
architektury i wreszcie archi
tekt. Zmiany dokonane przez 
Kajetana Sierakowskiego w 
elewacji frontowej, której do
tychczasowa forma barokowa 
nabrała cech klasycystycznych 
przez wybudowanie dużego, 
murowanego ganka z trójkąt
nym naczółkiem na osi bu
dynku oraz niewielkich nad- 
okiennych naczółków w bo
cznych skrzydłach — wskazu
ją na wyraźne wpływy traktatu 
Sebastiana Sierakowskiego.

Najprawdopodobniej w tym 
samym czasie nastąpiły zmia
ny stylowe i funkcjonalne w 
zachodniej stronie dworu, któ
ra przez powstanie ogrodu 
krajobrazowego coraz bardziej 
nabierała cech reprezentacyj
nych. Wybudowana w tym 
czasie weranda oraz wieńcząca 
ją facjata (około 1800 r.), 
zakończona falistym szczytem, 
wzmacnia akcent osi central
nej, przydając harmonii i 
urody całej elewacji. Z 
dotychczasowej działalności 
Sierakowskich w Waplewie 
wypływają, aczkolwiek w skali 
znacznie skromniejszej, aspi
racje podobne do tych, któ
rymi kierowali się Działyriscy 
przy gromadzeniu swych zbio
rów kórnickich czy Czarto
ryscy w Puławach.
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W połowie XIX w. dwór 
waplewski zyskał kolej

ny wielki plan zagospodaro
wania przestrzennego. Twórcą 
tego nowego porządku, prze
łamującego dotychczasową 
osiowość i symetrię przez 
dodanie od strony północnej 
oranżerii z biblioteką oraz ofi
cyny neogotyckiej, był wnuk 
Kajetana, Alfons Sierakowski 
(1816-1886), znakomity gos
podarz, który doprowadził 
Waplewo do największego 
rozkwitu.

Dziewiętnastowieczna rycina 
ukazuje m.in. pierwotną formę 
oranżerii, w której takie ele
menty architektoniczne, jak 
półkoliście zamknięte okna w 
fasadzie zgrupowane po trzy, 
wsparte na kolumienkach, ich 
rytmiczność i surowość bryły, 
prowadzą w kierunku stylu ar- 
kadkowego (Rundbogenstil) cha
rakterystycznego dla warsz
tatu szkoły berlińskiej, skłon
nej do łączenia w jednej 
budowli różnych motywów. 
Oranżeria, choć przebudo
wana w 1926 r. na oficynę 
mieszkalną, nie zatraciła do 
dzisiaj swojego charakteru. 
Równie interesująca jest do
budowana w połowie XIX w. 
od strony północnej dworu ofi
cyna przeznaczona na kuchnię 
i pomieszczenia gospodarcze, 
przypominająca kształtem śre
dniowieczną wieżę. Zasadni
czą cechą tej budowli jest 
kostium gotycki w wersji 
angielskiej, przetworzonej w 
guście szkoły berlińskiej. O 
formach gotyckich już w 
1812 r. Sebastian Sierakowski 
w A rchitekturze obejmującej 
wszelki gatunek murowania i 
budowania stwierdzał: „ ma 
architektura gotycka wielkość, 
wspaniałość, łatwość, delikat
ność i śmiałość, nic nie ma pos
politego”. Obok motywów 
czysto estetycznych formy 
gotyckie miały manifestować 
przeszłość rodu bądź narodu, 
np. Dom Gotycki w Puławach 
(1809 r.), rogalińska Zbrojow
nia (przed 1820 r.).

Do fundacji Alfonsa Siera
kowskiego należy również 
kaplica grobowa wzniesiona w 
1874 r. poza obrębem parku, 
jedyna budowla zespołu mają
ca swoją metrykę. Autorem jej

1. Dwór w Waplewie 
na litografii 
z końca XIX w.; 
widok od strony 
południowo-zachodniej
2.3. Pałac od frontu (2) 
i od ogrodu (3)
4.5. Elewacje: 
południowa 
z datą „1888" 
na naczółku 
i herbem 
Sierakowskich (4) 
i północno-zachodnia 
oficyny neogotyckiej 
z formami stylu 
arkadkowego (5)
6. Kaplica grobowa 
Sierakowskich
(zdjęcia: Andrzej Kikut)

jest Johann Edward Jacob- 
stahl (1838-1902), uczeń Au
gusta Fr. Stillera, czołowego 
po Schinklu przedstawiciela 
szkoły berlińskiej. Wyraźnie 
zaznaczone motywy zapoży
czone ze sztuki romańskiej, a 
także wczesnochrześcijańskiej, 
ściśle odpowiadają inspira
cjom, jakim ulegało środowi
sko szkoły berlińskiej oddzia
łującej silnie na ziemie pol
skie w zaborze pruskim.

Rok 1888 — to ostatnia 
istotna data w historii 
przemian kształtujących dzi

siejsze oblicze głównego bu-
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dynku pałacowego. Przez 
nadbudowę pierwszego piętra 
elewacji ogrodowej i połud
niowej oraz zastosowanie form 
wziętych z architektury mo

numentalnej (klasycyzujący 
portyk kolumnowy, loggia), ar
chitektura wyraża aspiracje 
Adama Sierakowskiego zbli
żone do aspiracji takich ro

dów, jak Potoccy czy Miel- 
żyńscy, przyswajając sobie 
godne miano zespołu pałaco
wego.
Dzisiaj trudno szukać dawne

go prężnego życia dworskiego, 
w którym dominowała polska 
kultura i obyczaje. Nie zacho
wała się również cenna biblio
teka (około 11 tysięcy wolumi
nów) z bogatą kolekcją malar
stwa polskiego i obcego. Świa
dectwem przeszłości są jednak 
zachowane zabytkowe budow
le zespołu pałacowego z histo
rycznym parkiem, które po 
starannej restauracji w latach 
dziewięćdziesiątych zaadap
towano na hotel turystyczny i 
bibliotekę publiczną. Można 
mieć nadzieję, że dzięki 
wyjątkowej dbałości, jaką 
otacza się dzisiaj cały 
zespół pałacowy wraz z 
parkiem, przetrwa on 
kolejne wieki.

Andrzej Kikut

Rycerska siedziba

Najciekawszym i najpiękniej
szym zabytkiem Oporowa — 
niewielkiej wsi leżącej 17 km od Kut

na — jest zamek. Ta malownicza póź- 
nogotycka rezydencja obronna jest 
wspaniałym przykładem siedziby ry
cerskiej. Historia Oporowa wiąże się z 
dziejami Oporowskich, herbu Sulima, 
jednym z najznakomitszych rodów 
ziemi łęczyckiej. Rezydencję rodową 
wzniósł w latach 1434—1449 arcybi
skup Władysław Oporowski, dyploma
ta i polityk, który cieszył się szczegól
nymi względami dwóch królów pol
skich — Władysława Jagiełły i Kazi
mierza Jagiellończyka. Na początku 
XVII w. Oporów przejęła rodzina Tar
nowskich, kolejnymi właścicielami by
ły m.in. rody Sołłohubów (od 1718 r.) i 
Órsettich (od 1837 r.).
Oporowski zamek ze względu na ota
czający go płaski teren wybudowany 
został na niewielkiej wyspie otoczonej 
wodą. Wjazd do zamku prowadzi od 
zachodu przez most i bramę, obok 
trzykondygnacyjnej, prostokątnej wie
ży. Budowla założona na planie czwo
roboku zajmuje 900 m2 powierzchni i 
składa się z dwukondygnacyjnego 
domu mieszkalnego, półokrągłej 
baszty obronnej z kaplicą na piętrze, 
dwupiętrowej wieży oraz murów 
obronnych zwieńczonych blankami, 
zamykających dziedziniec od północy 
i wschodu.
W latach 1962—1965 wojewódzki 
konserwator zabytków w Łodzi prze-

1. Wjazd 
do zamku 
usytuowany jest 
od strony 
zachodniej
2. Fragment 
dziedzińca
z odtworzonym 
po I960 r. 
drewnianym 
gankiem
(zdjęcia: 
Tomasz
Kaczyński)

prowadził gruntowny remont budowli 
zamkowych połączony z częściową 
ich rekonstrukcją. Usunięto wówczas 
część przeróbek z XIX w., odsłaniając 
gotyckie portale i okna oraz renesan
sowe stropy w salach na piętrze. Re
konstrukcja objęła ponadto drewnia
ny ganek łączący skrzydło mieszkal
ne z kaplicą, a także dachy, którym 
przywrócono pierwotne, strzeliste 
sylwety.

Mimo że oporowski zespół zamkowy 
powstawał etapami, układ wnętrz bu
dynków zamku pozostał prawie nie 
zmieniony. Od 1949 r. w zamkowych 
komnatach mieści się stała ekspozy
cja stylowych wnętrz, sztuki i rzemios
ła artystycznego. Wyposażenie sal 
dostosowane jest w dużej mierze do 
wystroju architektonicznego niektó
rych pomieszczeń i podkreśla ich 
pierwotne przeznaczenie: dużej sali, 
jadalni, skarbczyka i sypialni. Nieste
ty, tylko nieliczne eksponaty (obrazy, 
rzeźby, wyroby rzemiosła artysty
cznego, meble, zbroje) związane są z 
historią zamku w Oporowie i dziejami 
jego właścicieli. Do eksponatów tych 
należą np. portrety członków rodziny 
Sołłohubów z XVIII w., lustra z żardi- 
nierami z początku XIX w., pistolety 
pojedynkowe z przełomu XVIII i XIX w. 
oraz piękny serwis fajansowy z końca 
ubiegłego stulecia.

Izabela Kaczyńska
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Agonia cmentarza

Czy to możliwe, aby 
w ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat w 
dużym centrum kultural

nym państwa, o ponad 
tysiącletniej tradycji chrze
ścijańskiej, zniknęła niemal 
całkowicie z powierzchni 
ziemi duża, rzymskokato
licka nekropolia? Na 
przeszkodzie naturalnej 
chęci udzielenia przeczącej 
odpowiedzi — stają nie
stety fakty. Bolesnym 
przykładem są bowiem 
losy starego cmentarza 
na krakowskim Podgó
rzu.
Mocą traktatu rozbiorowe
go z 1772 r. teren obecnego 
Podgórza przeszedł w po
siadanie Austriaków, któ
rzy szybko stworzyli tu 
wojskowy garnizon, osiedli
li ludność niemieckojęzy
czną oraz obdarzyli Podgó
rze patentem kolonizacyj- 
nym (1781 r.) i prawem 
wolnego miasta królew
skiego (1784 r.). Celem 
tych działań było stworze
nie silnego, konkurencyj
nego względem Krakowa 
ośrodka gospodarczego. 
Ludność napływowa, która 
miała stanowić większość, 
szybko asymilowała się i 
ulegała stałemu procesowi 
polonizacji. Inwestycją nie
zbędną w liczącym przeszło 
sto domów ośrodku stało 
się założenie cmentarza. 
Dokładna data powstania 
starej podgórskiej nekropo
lii nie jest sprecyzowana, 
jednak najstarsza znana (i 
to już tylko z fotografii) 
inskrypcja nagrobna doty
czy zmarłej w 1794 r. Ag
nieszki Drelinkiewiczówny. 
Starszy od Rakowic i nale
żący od początku do parafii 
Św. Józefa, osiągnął cmen
tarz podgórski u schyłku 
XIX w. powierzchnię prze
szło 14,5 tys. m2.
Przed 1838 r. wzniesiono tu
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kostnicę, zaś w 1886 r. 
funkcjonowała już kaplica 
cmentarna. Czternaście lat 
później zapadła decyzja o 
zamknięciu cmentarza, zwia- 
stując początek jego koń
ca. „Od dawna praktyko
wana na Podgórzu profana
cja grobów ”, o której dono
sił „Czas” z 29 lipca 1896 r. 
(sic!), stała się po dziś dzień 
spotykanym tu procederem. 
Największy nawet wanda
lizm nie może jednak do
równać zorganizowanej ak
cji „urbanistycznej”. Pier
wszy poważny cios spadł na 
cmentarz w latach 1942- 
-1944, kiedy niemieckie spy
chacze zniwelowały, w ra
mach budowy linii kolejo
wej, przeszło trzecią część 
jego powierzchni. Trzy
dzieści dwa lata później 
spychacze pojawiły się po
nownie, ale tym razem pol
skie. W wyniku ich działal
ności powstała droga szyb
kiego ruchu łącząca ul.

1. Dawna aleja główna, 
pierwszy z prawej strony 
grobowiec Bednarskich
2. Zbiorowa mogiła 
powstańców krakowskich 
1846 r.

Wielicką z Rondem Mate
cznym, a z pierwotnego ob
szaru cmentarza pozostało 
niespełna 25 proc. Wbrew 
wcześniejszym ustaleniom 
na wtórne miejsca przenie
siono tylko część grobow
ców, inne uległy likwidacji, 
zaś planowane lapidarium 
okazało się mrzonką.

Unicestwiona nekro
polia poszczycić się 
może pochówkami wielu 

wybitnych osobistości: ho
norowych obywateli mia
sta, radnych, asesorów 
miejskich, nauczycieli, ofi
cerów i powstańców. Tu 
spoczęli prezydenci Podgó
rza: Ferdynand Seeling de 
Saulenfels (1800—1888) i 
Emil Lubicz Serkowski 
(1822—1900), wiceprezy
denci oraz burmistrz Józef 
Chrystian Zoll (1803—1872). 
Tutaj także pochowano 
Wojciecha Bednarskiego 
(1841 —1914), wieloletnie
go kierownika podgórskiej 
szkoły ludowej, radnego 
miasta Podgórza i założy
ciela parku miejskiego, któ
ry nosi obecnie jego imię. 
Nie sposób nie przywołać 
nazwiska Aleksandra Kot
sisa (1836—1877), wybit

3. Widok 
pozostałości 

cmentarza; 
na pierwszym 

planie nagrobek 
ze śladami 
penetracji 

4. Zdewastowana 
mogiła 

z porzuconym 
kilofem

(zdjęcia: 
Andrzej 

Laskowski) 4

nego kolorysty, malarza 
scen rodzajowych i pejzaży; 
jego miejsce spoczynku na 
cmentarzu podgórskim już 
w okresie międzywojennym 
nie było znane. Nade 
wszystko jednak ginąca 
nekropolia wiąże się z na
zwiskiem Edwarda Dem
bowskiego i wydarzeniami 
1846 r. W dniu 27 lutego 
Dembowski stanął na czele 
procesji mieszkańców Kra
kowa, która miała na celu 
poderwanie miejscowej spo
łeczności do walki o wol
ność. W okolicy Rynku 
Podgórskiego doszło do 
krwawej rozprawy — od 
kul austriackich zginęło 28 
osób, w tym Edward Dem
bowski. Ofiary zajścia cicho 
i spiesznie pochowano 
1 marca w zbiorowej mogile, 
tuż przy murze cmentar
nym. Wobec pogłosek, że 
Dembowski przeżył i zdołał 
zbiec, w miesiąc później 
ciała odkopano, aby doko
nać rozpoznania i ponow
nie pogrzebać zabitych. W 
1848 r. uczczono ich 
pamięć tablicą, która z cza
sem została zdjęta przez 
Austriaków. Nowa, zacho
wana do dzisiaj wraz ze 
skromnym nagrobkiem, 
została ufundowana przez 
podgórski oddział Związku 
Legionistów i poświęcona 
1 listopada 1936 r.

Stary cmentarz w 
Podgórzu pomyśla
ny był, w sposób bardziej 

lub mniej świadomy, jako 
założenie cmentarno-par- 
kowe. Na teren nekropolii 
wiedzie solidna, trójprzelo- 
towa brama z dużych cio
sów, powtarzająca schemat 
łuku triumfalnego, symbo
lizując zwycięstwo — w 
tym wypadku triumf życia 
nad śmiercią. Myśl tę po
twierdzają dwa krzyże znaj
dujące się nad głównym 
przelotem bramy — jeden 
w formie płyciny, drugi w 
postaci pełnoplastycznego 
zwieńczenia. Na wprost, 
tuż za bramą rozciągała się 
kiedyś aleja główna, z któ
rej pozostało ledwie kilka 
znacznie uszkodzonych gro
bowców. Po prawej stronie, 
przy zdewastowanym przed 

kilku miesiącami masyw
nym murze, znajduje się 
wspólna mogiła krakow
skich powstańców z 1846 r. 
Jeszcze sprzed dziesięciu 
laty piszący te słowa pamię
ta zanikające już zarysy 
cmentarnych alej oraz sto
sunkowo dużą liczbę komp
letnych i starannie utrzy
manych mogił. Obecnie na 
terenie cmentarza nie ma 
ani jednego kompletnego 
grobowca, czy nagrobka, a 
większość z nich nosi ślady 
stałej, świadomej i zorgani
zowanej penetracji.
Zachowane fragmenty na
grobków pozwalają stwier
dzić, że obok grobowców o 
cechach eklektycznych, po
pularnością cieszyło się sto
sowanie motywów neogo
tyckich i to zarówno w ich 
architekturze, jak i w rzeź
bie. Podstawowym materia
łem stosowanym do wzno
szenia grobowców była 
kamienna płyta, choć spot
kać można także tynkowane 
grobowce z cegły. W rzeź
bie nagrobnej dominowało 
zapewne przedstawienie 
Marii w lekkim kontrapoś- 
cie, o opadających w dół 
rozwartych rękach, odzia
nej w wysoko przewiązaną 
suknię i długi, ,spięty pod 
szyją płaszcz. Świadczą o 
tym zachowane do dnia 
dzisiejszego trzy podobne 
korpusy kamiennych figur, 
pozbawione głów, dłoni i 
(w dwu wypadkach) stóp, 
będące być może wytwo
rem seryjnej produkcji. 
Modnym zabiegiem było 
grodzenie mogił metalo
wym płotkiem, złożonym 
często z fantazyjnie powy
ginanych elementów.
Degradacja przeszło dwu
stuletniej nekropolii postę
puje w niesłychanie szyb
kim tempie, a nieodwracal
ne często zmiany wido
czne są nawet w ciągu kilku 
miesięcy. Zupełnie zapo
mniany, pozostawiony swe
mu losowi, dogorywa nie
zwykle cenny ślad naszej 
narodowej kultury.

Andrzej Laskowski
Przy pisaniu tekstu pomocą autorowi służyła 
książka K. Grodziskiej, Cmentarze Podgórza, 
Kraków 1992, będąca nieocenioną dokumen
tacją znikającego piękna.
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Krakowskie tramwaje
G

dy w 1951 r. zapadła de
cyzja o likwidacji tram
wajów w śródmieściu 
Krakowa, mieszkańcy odetchnęli z 

ulgą. Tramwaje kursujące po 
Rynku oraz wąskich ulicach Sta
rego Miasta były raczej przeszko
dą w najbardziej handlowej części 
miasta, stwarzały poważne zagro
żenia dla zabytków, były źródłem 
hałasu, a przewody robiły nieko- 

widowanych tramwajów, nie ro
biono ich opisów, nie mówiąc już 
o jakiejkolwiek nawet uprosz
czonej dokumentacji zwłaszcza 
tych, które pochodziły z fabryk 
zagranicznych. Unikatowe, nie
kiedy ostatnie egzemplarze wago
nów tramwajowych kursujących 
po Krakowie w latach 1882-1945 
w krótkim czasie przestały istnieć. 
Od zupełnego zapomnienia dzie- 

sujących danych. Pozwoliły one na 
wydanie Historii komunikacji miej
skiej Krakowa 1875-1975 pod re
dakcją Zenona Gierdziejewicza. 
Jubileusz stał się także począt
kiem nowej specjalności Kra
kowa — renowacji i rekons
trukcji starego taboru tram
wajowego. Na początku ówczes
ne warsztaty tramwajowe MPK 
wykonały kopie dwóch omni- 

1974-1976 wykonano podobne dla 
dwóch miast: Zamościa i Zielonej 
Góry. Największe jednak do
świadczenie uzyskano przy re
konstrukcji wagonu „Zeppelin”, 
wykonanej na zlecenie VAG z No- 
rymbergi. Rekonstrukcja została 
zrealizowana zgodnie z najwyż
szymi wymaganiami dla tej klasy 
wozów, dzięki czemu tramwaj ten 
jest obecnie chlubą muzeum w 
Norymberdze. Jest to zasługa kra
kowskich mistrzów, których fa
chowość podbudowana została 
wiedzą o dawnych tramwajach.

rzystne wrażenie „odrutowania 
miasta”. Byli jednak malkontenci, 
jak to zazwyczaj bywa, którym 
wydawało się, że Kraków bez „je
dynki”, czyli wąskotorowego 
tramwaju elektrycznego, porusza
jącego się po linii pierwszego 
tramwaju o napędzie „owsianym”, 
straci na uroku oraz atrakcji turys
tycznej wrośniętej w tradycję i kra
kowski pejzaż.
W 1951 r. przypadało także 50-le- 
cie tramwaju elektrycznego, w 
związku z czym pozostawiono 
część torów tramwajowych na 
Rynku, dzięki czemu atrakcją 
ówczesnych „Dni Krakowa” mógł 
stać się tramwaj konny, kursujący 
od kościoła Mariackiego przez 
Rynek Główny do Teatru Młode
go Widza (obecnie „Bagatela”). 
To jakby z Wyspiańskiego, który 
ze swoim drwiącym uśmieszkiem 
proponował w czasie dyskusji o 
zmianie trakcji tramwajów kra
kowskich wprowadzenie elektry
czności dla postępu, ale zachowa
nie biegnącego przed tramwajem 
konika dla tradycji.
W latach pięćdziesiątych rozpo
czął się okres unowocześniania 
komunikacji miejskiej, w tym 
przebudowywanie całego systemu 
linii tramwajowych, wprowadzanie 
do eksploatacji nowego taboru i 
sprzętu. Niewielu ludzi zdawało 
sobie sprawę, że to, co wówczas 
likwidowano, przerabiano, prze
kazywano do innych miast, wywo
żono na działki pracownicze, prze
rabiano na kurniki i szopy — jest 
zabytkiem techniki. Niestety, nie 
wykonywano wówczas zdjęć lik-

jów krakowskiej komunikacji ura
tował nas setny jubileusz komuni
kacji w 1975 r. W trakcie przygo
towań do niego okazało się, że wś
ród pracowników byłego MPK 
jest kilku hobbystów, którzy mają 
dużo cennych materiałów doku
mentujących dzieje komunikacji. 
W samym przedsiębiorstwie rów
nież udało się znaleźć wiele intere- 

busów konnych, które kur
sowały w Krakowie od 1866 r. 
Zrekonstruowane omnibusy stały 
się dużą atrakcją turystyczną i są 
do dzisiaj wykorzystywane w ok
resie wakacyjnym do przewożenia 
turystów na historycznej trasie 
Barbakan-Wawel. Repliki, pomi
mo wielu nieścisłości, były 
na tyle udane, że w latach

Obecnie tworzone jest mu
zeum komunikacji miej
skiej, na terenie wpisanej do re

jestru zabytków zajezdni tramwa
jowej działa Klub Miłośników 
Komunikacji Miejskiej oraz spe
cjaliści z dawnej sekcji history
cznej utworzonej przy b. MPK. Z 
powodu braku pieniędzy prace 
skierowano na bieżącą konserwa-
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cję zabytkowego taboru, poszuki
wanie nowych eksponatów oraz 
wykonywanie dokumentacji. Do
piero restrukturyzacja MPK w 
1990 r. i utworzenie Miejskiego 
Zakładu Naprawy Tramwajów sp. 
z o.o. zmieniło sytuację. Przede 
wszystkim prezesowi spółki mgr. 
Marianowi Dudkowi udało się 
znaleźć trochę pieniędzy na kon
tynuowanie prac rekonstrukcyj
nych taboru, podjął także negocja
cje z kontrahentami krajowymi i 
zagranicznymi oraz znalazł spon
sorów. Zrekonstruowano wagon 
silnikowy „Sanok” o konstrukcji

1.2. Najstarsza fotografia (z 1899 r.) 
letniego tramwaju konnego 
na tle Barbakanu (1)
i tramwaj zrekonstruowany 
w 1993 r. (2)

10

3. Zrekonstruowany omnibus konny 
z lat siedemdziesiątych XIX w.

4.5. Wagon Esslingen 
na składowisku (4) 
i po remoncie (5)

6.7. Wagon 4N z 1950 r. przed (6)
i po remoncie (7)

8.9.10. Różne typy przedwojennych 
tramwajów po remoncie 
na ulicach Krakowa: 
wagony PN2 i SN2 (8), 
wagon Linke Hoffman (9)
i wagon Zeppelin (10)

(zdjęcia: 1,2,3 — Jan Kożmic,
4,5 — Zbigniew Ciaputa,
6—9 — Krzysztof Prądzyński,
10 — Stanisław Tyran) 

metalowo-drewnianej; znajdował 
się on w partii ostatnich dziesięciu 
wagonów silnikowych, które Kra
ków otrzymał w przededniu wy
buchu drugiej wojny światowej. 
W 1992 r. zrekonstruowano trzy 
następne wagony, w tym jeden 
silnikowy z 1949 r. i dwa doczep- 
ne, w tym „Sanok” z 1938 r. z Sa
nockiej Fabryki Wagonów oraz 
wagon typu ND z 1950 r. produ
kowany w fabryce „Konstal” w 
Chorzowie. W następnym roku 
otrzymano kolejne zlecenie z 
Niemiec z SV Zwickau oraz pod
jęto się trudnej rekonstrukcji let
niego tramwaju konnego. Odbu
dowano wagon produkcji nie
mieckiej MF Esslingen z 1912 r. 
Jak dotychczas, najtrudniejszym 
zadaniem była odbudowa tramwa
ju konnego nr 1 kursującego po 
Krakowie w latach 1882-1901. 
Trudności wynikały przede 
wszystkim z braku materiałów do
kumentacyjnych, ikonograficz
nych i opisowych. Samo odtwo
rzenie dokumentacji trwało wiele 
miesięcy. Inne problemy pojawiły 
się w trakcie rekonstrukcji i doty
czyły wyposażenia, materiałów 
itp. W efekcie długotrwałych ba
dań i prac wagon został zrekons
truowany i przekazany jako depo
zyt do tworzonego w Krakowie 
muzeum komunikacji miejskiej. 
W 1994 r. odbudowano i przeka
zano zleceniodawcy (SU Zwickau) 
tramwaj HTW-7 z 1912 r. pro
dukcji firmy MAN. Trwają roz
mowy z innymi kontrahentami.

Jerzy Duda
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W
arszawiacy po raz 
pierwszy zobaczyli la
tarnie gazowe w 1844 r. 
— było to próbne oświetlenie pl. 

Zamkowego i podwórza Uniwer
sytetu Warszawskiego. Gaz do la
tarń przewożono w butlach z 
fabryki na Solcu. Do sprawy tej 
powrócono, gdy na polecenie na
miestnika Iwana Paskiewicza po
wołano Komitet Gazowy. Pier
wszego maja 1856 r. doszło do 
podpisania umowy z Niemieckim 
Kontynentalnym Towarzystwem 
Gazowym w Dessau i w grudniu 
tego roku została uruchomiona 
pierwsza warszawska gazownia 
przy ul. Ludnej 10/16. Natomiast 
27 grudnia 1856 r. wzdłuż ulic: 
Ludnej, Książęcej, Nowy Świat, 
Krakowskie Przedmieście i na pl. 
Zamkowym zapłonęły 92 latarnie 
gazowe, zasilane z rur umieszczo
nych pod brukiem. Nowy sposób 
oświetlenia wzbudził wielkie zain
teresowanie wśród mieszkańców, o 
czym donosił „Kurier Warszaw
ski” (nr 341) z 1856 r.: „prześli
czne, czyste i srebrzyste światło roz
lewało tak mocny blask naokoło, że 
ponad ulicami, którymi przebiegały 
zapalone promienie gazu, najwyra
źniejsza biła łuna, jakby od jakiego 
pożaru
Ówczesne latarnie były lampami 
gazowymi odkrytopłomiennymi: 
podczas spalania gazu w szczeli
nowym palniku (tzw. palniku 
motylkowym) świeciły rozżarzone 
do białości cząsteczki węgla znaj
dujące się w gazie. Latarnie były 
zapalane o zmroku przez latarni- 3

1. 2. Oświetlona latarniami 
gazowymi ul. Agrykola (1) 
i latarnik zapalający 
latarnię (2)
3. Latarnia przy ul. 
Jodłowej na Sadybie
4. Latarnia przy ul. 
Płatniczej na Bielanach
5. Latarnia przy ul. 
Jezierskiego
w Śródmieściu
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ków za pomocą umieszczonej na ki
ju lampki olejnej.

Zwiększające się zapotrzebowanie 
na gaz i rosnąca liczba latarń były 
przyczyną budowy drugiej gazow
ni na Czystem na Woli; jej otwar
cie nastąpiło 4 października 1888 r. 
W 1883 r. udoskonalono część la
tarń poprzez zamontowanie w nich 
dwóch palników motylkowych. 
Prawdziwym przełomem było jed
nak wynalezienie w 1892 r. przez 
C. Auera von Welsbacha siatki 
żarowej, zawierającej tlenki toru i 
ceru. Rozżarzona do białości przez 
płomień gazowo-powietrzny siatka 
wysyłała silny strumień świetlny;

nu
ó

II

1 '

Ł b 0a

8 £=k

6. Głowica 
latarni 
cztero- 
płomiennej
7. Siatka
Auera
i żarówka
8. Latarnia 
dziewięciopło- 
mienna (a)
i cztero- 
płomienna (b)

(zdjęcia i rys.: 
Marek Barszcz) 

ta nowinka techniczna dotarła do 
Warszawy w 1898 r.
Przed pierwszą wojną światową 
konkurentem dla latarń gazowych 
stało się oświetlenie elektryczne 
lampami łukowymi i żarowymi o 
większej sile światła. Wyparło ono 
latarnie gazowe z prawie wszyst
kich głównych ulic miasta. Jednak 
latarnie te montowano jeszcze na 
bocznych ulicach, np. latarnie 
zdjęte z ul. Marszałkowskiej 
ustawiono na ulicach okalających 
Łazienki Królewskie. Zresztą na 
wielu ulicach w tym samym czasie 
funkcjonowało oświetlenie gazowe 
i elektryczne. W 1905 r. znajdowa
ło się w Warszawie 8445 latarń ga
zowych, lecz w czasie pierwszej 
wojny światowej ze względu na 
kłopoty z węglem ich liczba spadła 
pięciokrotnie.
Po odzyskaniu niepodległości wa
żny stał się problem dostatecznego 
zaopatrzenia miasta w gaz i odpo
wiednie oświetlenie ulic. Ostate
czna komunalizacja gazowni na
stąpiła 9 września 1925 r., kiedy 
cały majątek Towarzystwa Dessau- 
skiego przeszedł we władanie gmi
ny m. st. Warszawa, a latarnie ga
zowe stały się własnością miasta. 
Od początku lat dwudziestych 
zwiększała się liczba latarń gazo
wych, po 10 latach było ich mniej 
od elektrycznych, jednak pod ko
niec dekady wróciła moda na 
oświetlenie gazowe. W tym czasie 
w gazowni przy ul. Ludnej wpro
wadzono urządzenie do automaty
cznego zapalania latarń. Odbywało 
się to na zasadzie zwiększania ciś
nienia gazu w przewodach zasilają
cych, na co reagowały automaty w 
latarniach, zapalając je lub gasząc.

Zrujnowanie oświetlenia ga
zowego nastąpiło w czasie 
drugiej wojny światowej. W 1945 r. 

udało się uruchomić tylko 20 la
tarń, a powyżej 1000 dopiero w 
1949 r. Nigdy już zresztą oświetle
nie gazowe nie odegrało znaczącej 
roli. Od 1957 r. nastąpił stopnio
wy, ale stały spadek liczby tych la
tarń. Obecnie w Warszawie znaj
duje się 161 latarń czteropłomien- 
nych i 21 dziewięciopłomiennych. 
Latarnie gazowe czteropłomienne 
stawiane były jeszcze w XIX w. 
Wysokość tych latarń wynosi oko
ło 4 m, trzon latarni stanowi że
liwny odlew (wiązka czterech ko
lumienek i pięć przewiązek). Tyl
ko kilka latarń zachowało dekora
cję z czterech odlewów liści akan- 
tu. Wewnątrz sześciobocznej gło
wicy znajduje się automat z zawo
rem włączającym przez ręczne po
ciągnięcie za drucik i cztery 
palniki przystosowane do siatek 

Auera typu „Ring 1562”. Zapale
nie latarni wymaga jednokrotnego 
pociągnięcia za drut, a zgaszenie 
dwukrotnego.

Latarnie dziewięciopłomienne o 
analogicznym zapalaniu były sta
wiane w latach międzywojennych. 
Mają wysokość około 5,5 m, ich 
bazę stanowi wydłużony ku górze 
walec, a słup, czyli rura o zmniej
szającej się ku górze średnicy za
kończona jest przykręcanym 
uchwytem, na którym zamocowa
no głowicę latarni. W środku 
mieści się automat włączający i 
dziewięć palników przystosowa
nych do siatek Auera typu „Ring 
1562”. Obecnie latarnie zasilane są 
gazem ziemnym wysokometano- 
wym, takim jaki używany jest w 
gospodarstwach domowych.

W 1982 r. latarnie te objęte 
zostały ochroną konser

watorską i wpisane do rejestru za
bytków. W ostatnim czasie 
konserwator pod naciskiem 
urzędów dzielnicowych i 
Zarządu Dróg Miejskich zgo
dził się na przebudowę latarń 
dziewięciopłomiennych z ulic 
Jadowskiej i Jaktorowskiej na 
elektryczne, co zniszczy istotę 
tych zabytków techniki. Latar
nie czteropłomienne stoją m.in. na 
Żoliborzu przy ulicach Płatniczej, 
Cegłowskiej, Szaflarskiej i Gra- 
nowskiej. Malowniczo wyglądają 
przy stromej, parkowej ul. Agry
kola. Zachował się też duży zespół 
latarń na Sadybie, np. przy ul. 
Orężnej, Waszkowskiego, Jodło
wej.

Liczba zachowanych latarń 
gazowych jest tak niewielka, że 
część pieniędzy wpłacanych 
przez warszawskich podatni
ków można chyba przeznaczyć 
na utrzymanie historycznego 
oświetlenia w mieście, co pod
niesie wartość historyczną i tury
styczną Warszawy, mimo argu
mentacji Zarządu Dróg Miejskich, 
że utrzymanie latarń gazowych 
jest dziesięciokrotnie droższe od 
elektrycznych. Miejmy nadzieję, 
że będziemy mogli jeszcze długo 
podziwiać historyczne oświetlenie 
gazowe na ulicach Warszawy. Oby 
latarnie nie były jedna po drugiej 
eliminowane w wyniku ludzkiej 
niefrasobliwości albo, po wyłącze
niu dopływu gazu, przerabiane na 
elektryczne.

Marek Barszcz
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Osiedla COP 1. Willa
dla zastępców dyrektora

Rzeszów — osiedle PZL 2. Blok
dla urzędników
3. Elewacja bloku 
dla robotników

R
zeszów odegrał bardzo 
ważną rolę w realizacji 
Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Przypadła 

mu ona ze względu na niemal 
centralne położenie w okręgu 
przetwórczym COP, jak rów
nież ze względu na przecięcie 
się głównych arterii komuni
kacyjnych ze wschodu na za
chód i z północy na południe 
właśnie w tym miejscu. Takie 
położenie predysponowało 
powiatowy dotąd Rzeszów na 
przyszłą stolicę administracyj
ną COP i w niedalekiej przy
szłości również stolicę odręb
nego województwa.
Do wybuchu wojny z 
inwestycji COP zrealizowano 
w Rzeszowie: doprowadzenie 
linii wysokiego napięcia z elek
trowni wybudowanej przy fa
bryce Związków Azotowych w 
Mościcach i doprowadzenie 
gazociągu z gazem ziemnym z 
Roztok. W budowie znajdowa
ła się linia kolejowa, mająca 
stanowić bezpośrednie połą
czenie terenów COP z War
szawą, przebiegająca przez 
Tarnobrzeg i Kolbuszową. 
Wybudowano nowy gmach 
poczty z automatyczną mię
dzymiastową centralą telefoni
czną. Dla potrzeb pracowni
ków powstających zakładów 
przemysłowych postawiono 
hotel i rozpoczęto budowę 
przychodni lekarskiej przy ul. 
Hetmańskiej; zaplanowano 
także budowę „domu społe
cznego z salą kinematografi
czną” i przedszkolem. Opra
cowana była koncepcja budo
wy wielkiego kanału Gliwi
ce—Rzeszów—Gałacz, który 
połączyłby Śląsk i Bałtyk z 
Morzem Czarnym przez Prut: 
„Ta wspaniała koncepcja sieci 
wodnej przekształciłaby Rze
szów na śródlądową Gdynię ” — 
pisał „Ekspress Poranny” w 
grudniu 1938 r.
Liczba mieszkańców miasta 
wzrosła z 27 tysięcy w 1936 r. 
do 35 tysięcy w następnym, a 
ruch budowlany zwiększył się 
o 500%. Chcąc powstrzymać 
chaotyczną rozbudowę miasta, 
władze miejskie zleciły spo
rządzenie racjonalnego planu. 
Zadanie to wykonali inż. inż. 
K. Dziewoński i W. Śmigiel
ski z Warszawy, którzy opra
cowali „program planu zabu
dowy miasta Rzeszowa”.

4. Plan osiedla 
mieszkaniowego PZL 
w Rzeszowie

techniki Lwowskiej i posiadał 
duże doświadczenie zawodo
we. Wśród architektów znaleź
li się absolwenci Politechnik 
Warszawskiej i Lwowskiej, 
m.in. dwaj młodsi bracia Rut
kowscy, H. Sawicki, Falkow
ski, P. Czyżewski i Gawlińska. 
Autorem urbanistyki zakła
dów w Rzeszowie, Mielcu i 
osiedli mieszkaniowych oraz 
na pewno willi dyrektorskich 
w Rzeszowie był Piotr Czy
żewski.
Pod budowę nowych zakładów 
i osiedli pracowniczych zostały 
przeznaczone wolne, całkowi
cie nie zabudowane tereny. 
Rozpoczęcie budowy zakładu 
nastąpiło w kwietniu 1937 r., a 
rozruch w trzecim kwartale 
1939 r. Do 8 września 1939 r. 
zostało wyprodukowanych 
około pięćdziesięciu silników 
samolotowych.

Osiedle mieszkaniowe pra
cowników PZL zostało 
zlokalizowane w odległości 

około 1,5 km od zakładu, na 
płaskim terenie położonym 
na południe od miasta. Od 
strony zachodniej obszar 

3
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W ramach budowy COP 
w Rzeszowie zaplano

wano powstanie Wytwórni 
Silników Samolotowych Pań
stwowych Zakładów Lotni
czych nr 2. Do opracowania 
planów zakładu zostało powo
łane specjalne, kilkunastooso
bowe biuro projektowe, które 
zrealizowało również plany 
budowy bliźniaczego zakładu 
PZL — Fabryki Płatowców nr 
2 w Mielcu. Biuro to działało 
w ramach Wojskowego Fun
duszu Kwaterunkowego, na 
którego czele stał płk L. To

ruń, jego zastępcą i prawą ręką 
był mjr inż. arch. Wincenty 
Adamski. Organizatorem biu
ra był mjr inż. arch. Piotr 
Czyżewski, absolwent Poli
techniki Lwowskiej, który 
pełnił podobną funkcję na bu
dowie lotniska wojskowego na 
Okęciu i Wytwórni Płatowców 
PZL w Warszawie, która roz
poczęła już w tym czasie pro
dukcję sławnych bombowców 
„Łoś” i innych maszyn bojo
wych. Główny konstruktor — 
inż. Oktawian Gawliński rów
nież był absolwentem Poli-

osiedla ograniczała linia kole
jowa, a od wschodniej — rów
noległa do linii kolejowej dro
ga do Jasła, Krosna i Sanoka. 
Docelowy plan osiedla zakła
dał budowę siedemnastu blo
ków mieszkalnych dla inżynie
rów, urzędników, majstrów i 
robotników o wysokości trzech 
kondygnacji, podpiwniczo
nych ze schronami w piwni
cach i z użytkowymi strychami 
oraz jedną willę wolno stojącą 
dla naczelnego dyrektora i 
jedną willę dwurodzinną dla 
zastępców dyrektora. Bloki 
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usytuowano osiami w kierunku 
północ-południe, co zapewnia
ło należyte oświetlenie wszyst
kich pomieszczeń od wschodu 
i zachodu. Najbliżej zakładu 
postawiono bloki dla robotni
ków i majstrów, dalej, oddzie
lone pasem zieleni, bloki dla

rze całego osiedla posadzono 
wysoką i niską zieleń. Do re
alizacji osiedla przystąpiono w 
niedługim czasie po rozpoczę
ciu budowy zakładu jesienią 
1937 r. Na stanowisko kierow
nika budowy zakładu został 
powołany inż. W. Danilecki, 

urzędników i inżynierów, na 
terenie najbardziej odległym 
od zakładu — wille dyrektor
skie. W osiedlu zaprojektowa
no wewnętrzne drogi dojaz
dowe, place zabaw dla dzieci i 
place gospodarcze. Na obsza

pracownik Katedry Budowy 
Mostów Politechniki Lwow
skiej, a na kierownika budowy 
osiedla inż. W. Zouzal.
Dla naczelnego dyrektora za
kładu wykonano willę sześcio
pokojową, która w okresie po

wojennym została rozbudo
wana i była kilkakrotnie prze
budowywana, m.in. był tam 
hotel. W ogólnych zarysach i 
rozplanowaniu willa ta jest 
podobna do willi dyrektora 
wybudowanej przy bratnim 
zakładzie PZL w Mielcu. Dla 
dwóch zastępców dyrektora 
wybudowano willę bliźniaczą 
z mieszkaniami pięciopokojo- 
wymi. Przy budynkach zapro
jektowano ogródki warzywne 
o powierzchni około 1000 m2.

Dla inżynierów wybudowano 
dwa trzyklatkowe bloki z 
mieszkaniami trzypokojowy
mi. Z każdego podestu klatki 
schodowej wejścia prowadziły 
do dwóch mieszkań w lustrza
nym odbiciu, w każdym bloku 
było osiemnaście takich sa
mych mieszkań. Z kolei dla 
urzędników wybudowano dwa 
czteroklatkowe bloki z miesz
kaniami dwupokojowymi. Z 
każdego podestu klatki scho
dowej dostępne były dwa 
mieszkania w lustrzanym od
biciu. W każdym bloku były 
dwadzieścia cztery takie same 
mieszkania. Majstrowie otrzy
mali jeden blok o identycznym 
rozplanowaniu mieszkań jak 

dla urzędników, ale o nieco 
niższym standardzie, zaś ro
botnicy cztery czteroklatkowe 
bloki.

Bloki wykonano metodą tra
dycyjną, o wysokości trzech 
kondygnacji. Budynki wzno
szono z cegły ceramicznej, sto
sowano w nich stropy Acker- 
mana, a przekryto wentylowa
nymi stropodachami. Budynki 
miały instalację wodnokanali
zacyjną, elektryczną, ogrze
wanie piecowe w blokach i 
centralne w willach dyrektor
skich. Wysokość pomieszczeń 
mieszkalnych wynosiła 3 m, a 
piwnic i poddaszy 2,2 m.

Do wybuchu wojny w osiedlu 
PZL w Rzeszowie wybudo
wano także przychodnię lekar
ską, gmach poczty z centralą 
międzymiastową, urządzenia 
komunalne i hotel dla pracow
ników zakładu. W okresie po
wojennym osiedle zostało za
gęszczone nowymi blokami o 
podobnej architekturze.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai

Ekspresja wieży

Jest to jedna z pięciu wroc
ławskich wież ciśnień, pow

stałych we Wrocławiu w drugiej 
połowie XIX i pierwszej połowie 
XX w. Wzniesiono ją w 1904 r„ 
według projektu znanego archi
tekta Karla Klimma (1856—1924), 
i oddano do użytku rok później.

W tej budowli o wysokości 62 m 
umieszczono urządzenia, które 
wyrównywały ciśnienie wody w 
południowych rejonach miasta. 
Na wysokości 42 m zbudowano 
galeryjkę widokową, na którą 
wjeżdżało się windą. Podczas 
dobrej pogody można było z niej 
podziwiać Wrocław i okolice, 
m.in. masyw Ślęży. Podczas 
oblężenia Wrocławia w 1945 r. 
uszkodzeniu uległa winda, której 
już nie uruchomiono. Wieża 
przestała spełniać swe funkcje w 

latach sześćdziesiątych, gdy we 
Wrocławiu zaczęto masowo 
używać hydroforów. Przez 
pewien okres zamieszkiwało ją 
kilka rodzin, obecnie stoi 
opuszczona, a o jej przejęcie od 
zarządu miasta stara się wroc
ławska Fundacja Otwartego Mu
zeum Techniki.

Wieża ta, z pełną ekspresji bryłą i 
wieloma elementami secesyj
nymi, jest ciekawym zabytkiem 
techniki i architektury oraz bar
dzo charakterystycznym elemen
tem zabudowy wrocławskiej 
dzielnicy Krzyki.

Szczepan Rudka
(fot. Szczepan Rudka)
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Panoramy w Ameryce

Słynną Panoramę 
Racławicką oglą

damy dziś we Wrocła
wiu, natomiast druga za
chowana polska panora
ma eksponowana jest na 
cmentarzu Forest Lawn 
w Los Angeles. Jest to 
obraz „Golgota” Jana 
Styki i ma formę półkola 
— taki kształt miał pod
czas pierwszej prezenta
cji we Lwowie w lipcu 
1896 r. i potem w War
szawie. Do namalowania 
„Golgoty” zainspirowała 
Stykę panorama „Jeruza
lem z Ukrzyżowaniem” 
stworzona w Mona
chium w 1886 r. przez 
Bruno Piglheina, Karla 
Froscha i Josefa Kriege- 
ra, która spłonęła w 
Wiedniu w 1891 r.

Temat ten był zresztą 
często podejmowany 
przez malarzy europej
skich w obrazach pano
ramicznych. Styka, po
dobnie jak artyści nie
mieccy, odbył podróż 
do Jerozolimy i spędził 
tam dwa wiosenne mie
siące 1895 r. Wspomina, 
że powrócił z pełnymi 
tekami studiów z natury, 
szkiców typów, widoków 
i miał już całą skarbnicę 
materiału zebraną do 
malowania „Golgoty”. 
Przy malowaniu obrazu 
we Lwowie artyście po
magali: Tadeusz Popiel, 
Zygmunt Rozwadowski i 
Jan Stanisławski. Obraz 
zaprezentowano w War
szawie przy Krakowskim 
Przedmieściu w styczniu 
1897 r. w specjalnie 
wzniesionym budynku.

Po roku wystawę uzu
pełniono dwoma 

obrazami: Jana Stani
sławskiego „Chrystus w 

Ogrójcu” oraz Józefa 
Mehoffera „Chrystus w 
Emaus” i przedłużono 
ekspozycję do jesieni 
1898 r., a następnie 
przewieziono ją do 
Moskwy (1899 r.). Jak 
dowiadujemy się z gazet 
i korespondencji, już w 
następnym roku znalazła 
się na wystawie w St. 
Louis w Ameryce. O 
„Golgocie” wspomniano 
jeszcze w czasopiśmie 
„Sztuki Piękne” (nr 10) 
w 1933 r., w notatce pod 
intrygującym tytułem: 
Zniszczenie Golgoty. Z 
informacji tej dowiadu
jemy się, że obraz jest 
własnością pani Loeven- 
tal, która nie chce wypo
życzyć panoramy na wy
stawę w Chicago, ponie
waż płótno leżało 20 lat 
w rulonie i jest zniszczo
ne. Synowie Styki za
ofiarowali się odnowić 
obraz, ale właścicielka 
sprzeciwiła się temu, 
twierdząc, że lepiej zro
bią to malarze amery
kańscy. Nie chciała też 
odsprzedać obrazu sy
nom Styki. Zawiązał się 
nawet w Nowym Jorku 
komitet złożony ze zna
nych osób polskiego po
chodzenia, który zamie
rzał przejąć panoramę; 
sprawa nabrała rozgłosu 
w prasie amerykańskiej. 
Obecnie panorama „Gol
gota” Jana Styki prezen
tuje się świetnie i konku
ruje z inną panoramą o 
tematyce Ukrzyżowania, 
wykonaną przez Paula 
Philippoteaux, znajdują
cą się w St. Anne de 
Baupre (Quebec, Kana
da).
Ostatnia panorama Styki 
„Męczeństwo Chrześci
jan” przepadła bez wieś
ci, choć pewne poszlaki 

wskazują, że i ona dotar
ła do Ameryki. W War
szawie wystawiono ją w 
grudniu 1899 r., a w ma
ju 1900 r. już była w Pa
ryżu w Palais de Glace. 
Temat ten nie był po
dejmowany przez mala
rzy europejskich. Wybór 
Styki wynikał z popular
ności książki Henryka 
Sienkiewicza Quo vadis?, 
wydanej również przez 
Flammarion w Paryżu w 
1901 r. z reprodukcjami 
jego obrazów.

Cykl obrazów o te
matyce Quo vadis? 

artysta namalował w 
1900 r., by w ten sposób 
uczcić trzydziestolecie 
twórczości Sienkiewicza, 
uroczyście obchodzone 
przez cały naród. Obrazy 
te były wystawione w 
Warszawie, w budynku 
przy Krakowskim Przed
mieściu, potem — jak 
podają liczne przekazy 
— znalazły się w pry
watnym muzeum Styki 
w jego domu na Capri. 
Dokładnie zostały opisa
ne przez Romana Brat
kowskiego, malarza i ku
stosza, podczas likwida
cji muzeum po śmierci 
Styki. Opisy te odpo
wiadają ilustracjom Quo 
vadis? w wydaniu 
Flammariona, nie pok
rywają się natomiast z 
widokami na panoramie 
„Męczeństwo Chrześ
cijan”. Wobec informacji 
przekazanych przez Brat
kowskiego bulwersująca 
wydaje się wiadomość 
zamieszczona w wie
czornym wydaniu „Ku
riera Warszawskiego” z 
1904 r.: „Obrazy »Quo 
vadis« Jana Styki spłonę
ły na terenach wystawo
wych w St. Louis”. Jeżeli 

te obrazy zostały skatalo
gowane przez Bratkow
skiego na Capri w 1925 r., 
należałoby spytać, co 
rzeczywiście spłonęło w 
St. Louis w 1904 r.?

W opisie podróży 
Władysława Or- 

kana po Włoszech w la
tach dwudziestych czy
tamy, że muzeum Jana 
Styki na Capri przepeł
nione było szkicami do 
sławnej panoramy „Gol
gota” i do Quo vadis?

Przygotowania do malo
wania panoramy „Mę
czeństwo Chrześcijan” 
poprzedził dłuższy pobyt 
artysty w Rzymie, gdzie 
szkicował rzymskie typy 
w ogrodzie rzeźbiarza 
Madejskiego, rysował też 
popiersia starożytnych 
Rzymian w Muzeum 
Watykańskim. Szkice te 
były, jak wynika z opisu 
Orkana, tożsame ze szki
cami do Quo vadis?. Na
suwa się zatem przypu
szczenie, że nazwa „Quo 
vadis?” stosowana była i 
do ilustracji powieści 
Sienkiewicza, i do panora
my „Męczeństwo Chrześ
cijan”. Być może panora
ma „Męczeństwo Chrześ
cijan” po wystawie pary
skiej, podobnie jak 
„Golgota”, przewieziona 
została do Ameryki na 
wystawę i była właśnie 
tym płótnem, które spło
nęło w St. Louis w 
1904 r.? Należy dodać, 
że panorama ta, przy 
której pomagali Styce 
malarze: Zygmunt Roz
wadowski, Fabbia Fabbi 
i Leopold Schónchen, 
osiągnęła w Europie 
niemałą sławę. Wysta
wienie jej w Warszawie 
przyciągnęło tłumy mie-
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1. 2. Fragmenty 
panoram: 

„Golgota” (1) 
i „Męczeństwo 

Chrześcijan” (2)

szkańców, tym bardziej 
że malarze sportretowali 
pod postaciami patrycju- 
szy rzymskich literatów 
warszawskich i inne zna
ne osoby. W Paryżu 
treści te były już nieczy
telne, ale obraz cieszył 
się dużym zainteresowa
niem, a w listopadowym 

numerze „Figaro Illus- 
tre” (1902 r.), zamie
szczono reprodukcję pa
noramy w całości. Krót
ko potem reżyser Lucien 
Nonguet wyprodukował 
w wytwórni „Pathe” w 
Paryżu pierwszy obraz 
filmowy Quo vadis?.
Odpowiedź na pytanie: 

co stało się z panoramą 
„Męczeństwo Chrześci
jan” po wystawie pary
skiej — może dać, jak 
sądzę, prasa amerykań
ska.

Grażyna Ławniczak
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Rozterki tradycjonalisty

T
radycja — to według 
Władysława Kopaliń
skiego przekazywanie 
z pokolenia na pokolenie oby

czajów, przekonań, zasad, wie
rzeń, sposobów myślenia, od
czuwania albo postępowania. 
Wartości te przekazywane by
ły od dawna i w każdym kręgu 
kulturowym, każde też poko
lenie wnosiło do tradycji coś 
nowego, a niektóre obyczaje 
swych ojców odrzucało. Na 
tempo zachodzących zmian 
miały wpływ przemiany cywi
lizacyjne, koniunktury i zała
mania gospodarcze, także ka
taklizmy dotykające danej spo
łeczności.
Na naszych ziemiach procesy 
te miały szczególny kontekst. 
Rozbiory i zagrożenie bytu 
narodowego uświadomiły Po
lakom, że trwanie przy trady
cji, obyczaju, wierze — jest 
obowiązkiem i metodą prze
chowania wartości patriotycz
nych. Kultywowanie tradycji 
stało się niemal cechą narodo
wą, charakterystyczną dla 
większości społeczeństwa. 
Oczywiście zawsze istniały wy
jątki od tej zasady, ale uwa
żano powszechnie, że do
bre, starodawne wzory 
chronione są przez obywa
teli nie skażonych grze
chem kosmopolityzmu. Wy
śmiewano też bezkrytyczne 
przejmowanie obyczajów cu
dzoziemskich.

Krytykowanie wzorów i 
zachowań pochodzących 
z innych krajów pojawiło się w 

Polsce już dawno: złośliwe 
diabły z ludowych opowieści 
często nosiły niemiecki strój 
(ten wizerunek utrwalił Mic
kiewicz w Pani Twardowskiej), 
a — stanowiące przeciwień
stwo cnotliwych matron — 
„żony modne” przedstawiano 
jako bezdennie głupie.

„ Wjeżdżamy już we wrota, 
spojrzała z karety:

— A pfe mospanie! parkan, 
czemu nie sztachety? 

Wysiadła, a z nią suczka i 
kotka, i myszka.

Odepchnęła starego szafarza
Franciszka, 

Łzy mu w oczach stanęły, jam 
westchnął. 

W drzwi wchodzi.
— To nasz ksiądz pleban. — 

Kłaniam.
— Zmarszczył się dobrodziej.

— Gdzie sala? — Tu jadamy.
— Kto widział tak jadać!

Mała izba, czterdziestu nie 
może tu siadać. — 

Aż się wzdrygnął Franciszek, 
skoro to wyrzekła, 

A klucznica natychmiast ze 
strachu uciekła. ” 

(I. Krasicki, Satyry)

Przykłady, głównie literackie, 
można mnożyć. Charaktery
styczne jest, że o potrzebie 
kultywowania tradycji mó
wi się wówczas, gdy poja
wia się zagrożenie utraty 
narodowej tożsamości i 
niepewność jutra. Niestety, 
wydaje mi się, że obecnie także 
nastała pora, kiedy musimy za
troszczyć się o otrzymaną w 
spadku po poprzednich poko
leniach tradycję. Twierdzę, 

że realna jest groźba jej 
zniszczenia. Zanikają oby
czaje, znika potrzeba ich 
kultywowania. Fakt ten jest w 
pewnej mierze uzasadniony 
kryzysem gospodarczym. Kul
tywowanie tradycji, cieszenie 
się nią może się dokonywać, 
jeśli jest zabezpieczony pewien 
podstawowy poziom egzysten
cji. Domeną przyszłych socjo
logów będzie zbadanie, jaka 
była współzależność między 
zubożeniem inteligencji („bu
dżetowej”!) końca XX w. a 
obumieraniem obyczajów.

Powojenne migracje Polaków 
ze wschodu na zachód, z po
łudnia na północ, ze wsi do 
miasta rzuciły rzesze ludzi w 
miejsca nowe, oderwały od 
tych, w których wyrośli, wyję

ły spod życzliwej opieki i kry
tycznej oceny społeczności lo
kalnych. Dla wielu zachwiały 
się dotychczasowe wzorce bogo- 
ojczyźniane. Bezkarne „prze
sadzanie” w inne otoczenie 
wytrzymują tylko jednostki 
silne. Odcięcie się od korzeni, 
odrzucenie przeszłości, rezyg
nacja z kultywowania tradycji 
są niezwykle trudne. Powo
jenny upadek tradycji był 
bardzo szybki. Zniknęły z 
mapy Polski całe narody i kla
sy społeczne, rewolucyjne za
wirowanie obaliło jednych, 
wyniosło innych. Pewne oby
czaje bezpowrotnie zniknęły.

Teraz los przyniósł naszej 
obyczajowości nowe za
grożenie. Mając coraz bliższe 

więzi z resztą świata (a zbliże
nie to jest powszechne, choćby 
przez wszechobecną telewiz
ję), może się zdarzyć, że społe
czeństwo polskie przyj mie „za 
swoje” wzory, mody i obyczaje 
zachodnie, a zapomni o reszt
kach tradycji polskich. Je
steśmy gospodarczo słabi i kra
je bogatsze traktują nasz rynek 
jako miejsce zbytu swych re
manentów magazynowych. Na 
to musimy się godzić. Nie ma 
natomiast powodu, byśmy 
godzili się na bezkrytyczne 
przenoszenie amerykań
skich czy zachodnioeuro
pejskich wzorów święto
wania, urządzania domu, 
budowania hierarchii war
tości. Czemu jako społeczeń
stwo jesteśmy tak podatni na 
obce wzory? Czemu dajemy 
sobą sterować, gdy specjaliści 
od reklamy i biznesu wmawia
ją nam potrzebę świętowania 
dnia św. Walentego czy Hal
loween. To przecież obyczaje 
w naszym kręgu kulturowym 
obce. Nasza jest noc święto
jańska i Zaduszki. Bliższa jest 
mi — aż wstyd się przyznać — 
fizjonomia posępno-słowiań- 
sko-zgorzkniała od uśmiech
niętej w samozadowoleniu 
twarzy Anglosasa. Doświad
czenia, a może klimat tak 
właśnie ukształtowały nasz 
odbiór świata.

Chciałabym być dobrze zro
zumiana. Nie pochwalam ob
cych mi haseł nacjonalisty
cznych i nie zamierzam prze
ciwstawiać „dobrej tradycji 
narodowej” złu, które nadcią
ga z zewnątrz. Przeciwnie,
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mam pełną świadomość, że 
nasza tradycja odbierana jako 
spójna łączy w sobie elementy 
kultur przejęte od różnych 
narodów, że wymienię tylko 
Czechów, Niemców, Węgrów, 
Turków, Ormian, Rusinów, 
Włochów, Francuzów. 

przeciwnie — kultywowa
nie tradycji może się nam kie
dyś opłacić. I to nie tylko dla
tego, że turysta ze zjednoczo
nej Europy będzie szukał egzo
tycznych miejsc i zaszczyci 
nasz kraj swą wizytą. Przede 
wszystkim dlatego, że zachowa- 

sporo w niej więc ostracyzmu. 
Może zatem być zgubna, kul
tywująca ortodoksyjne pojmo
wanie świata według narzuco
nych przez przeszłość schema
tów. Dobrze byłoby umieć 
wyciszyć owe skrajne poglądy 
i kultywować współcześnie 
dawną (bo prasłowiańską) goś
cinność, szacunek dla ludzi 
starych, tak ważne dla Pola
ków patriotyzm i rycerskość, a 
do tych tradycyjnie cenionych 
cech dołożyć cechy o później
szej proweniencji — szacunek 
dla rzetelności i fachowości w 
pracy, odpowiedzialność za 
sprawowaną funkcję publiczną 
itd. Dobry obyczaj i tradycyj
ne pojmowanie wartości naka
zywały dochowywać wiernoś
ci, być skromnym, nie wywyż
szać się. Te cechy nie są 
obecnie w cenie. Ażby się 
chciało czasem przypomnieć 
niektórym butnym nam 
współczesnym słowa Boryny z 
Chłopów: „kużden ma swoje 
miejsce i la każdego co innego 
Pan Jezus wyznaczył”.
Nie ma społeczeństw ideal
nych i naszemu daleko jeszcze 
do doskonałości. Długo więc 
nie będziemy jeszcze szczycić 
się kompletem cech pożąda
nych. Wolę jednak żyć wśród 
ludzi niedoskonałych, o za
ściankowych poglądach i nie
okrzesanej zadziorności, któ
rzy jednak w nadwiślańskim 
pejzażu czują się u siebie, niż 
wśród ludzi ze światową ogła
dą, dla których obojętne jest 
miejsce zamieszkania i miej
scowa tradycja.

Jeśli nasz naród, a w nim lo
kalne społeczności będą 

silne świadomością swych 

mocnych korzeni i wartości 
własnej tradycji — będą też 
bardziej otwarte na akcepto
wanie inności u obcych. Kse
nofobia i agresja rodzą się bo
wiem często ze strachu i nie
pewności. Trwanie przy tra
dycyjnych własnych wzorcach 
może te lęki wyciszać. Trzeba 
uświadomić sobie, że współ
cześnie pojęcie tradycji musi 
dopuszczać współistnienie 
wzorców kulturowych róż
nych grup (narodów, społe
czności, klas itp.). Prawo do 
kultywowania własnej tradycji 
ma każdy. Chroniąc własną 
tradycję narodową unikniemy 
szarzyzny unifikacji cywiliza
cyjnej w „globalnej wiosce”, 
jaką stał się współczesny świat. 
Jednocząc się z Europą, za
chowajmy — dla samych sie
bie — zwyczaje zapamiętane z 
dzieciństwa i ubarwiajmy nimi 
codzienność.

Nie wolno patrzeć bezczynnie 
jak zanika tradycja. Próby od
budowania czegoś, co obumie
ra na naszych oczach, będą za 
kilka lat skazane na niepowo
dzenie. Zaprawionym przez 
wieki w przekornym upo
rze Polakom wystarczyłby 
może urzędowy nakaz nisz
czenia tradycji, a z odda
niem zaczęliby powszech
nie kultywować wszelkie 
dawne zwyczaje. Może takie 
działanie byłoby skuteczne, 
jest to jednak pomysł surreali
styczny. Nikt z nas chyba nie 
chciałby posługiwać się takimi 
socjotechnicznymi metodami 
sterowania emocjami roda
ków, choćby w najsłuszniej
szym celu.

Maria Barbasiewicz

Odrzucanie tradycji i zastę
powanie rodzimych zwyczajów 
przez obce, ignorowanie prze
szłości może okazać się w per
spektywie bardzo szkodliwe, zaś

nie tradycji zapewni na
szym potomnym komfort 
trwania w „łańcuchu pokoleń” 
i świadomość opiekuńczej, ży
czliwej obecności przodków.

Zastanówmy się przez 
chwilę, czy warto chro
nić wszystkie wzorce, jakie 

przekazali nam przodkowie, 
bowiem pojęcie tradycji nie
koniecznie niesie w sobie war
tości jednoznacznie pozytyw
ne! Tradycja musi być (to wy
nika z jej natury) konserwa
tywna, niechętna nowinkom, z 
dystansem do obcych wzorów;

(wszystkie rysunki: 
Małgorzata Tabaka)

Tym artykułem pragniemy sprowo
kować dyskusję. Przypuszczamy, że 
każdy Czytelnik ma swoje zdanie na 
temat tradycji i swoje doświadczenia 
dotyczące tradycji rodzinnej, regio
nalnej, narodowej czy państwowej.

Chodzi nam o szczere wypowiedzi ze 
szczególnym uwzględnieniem pyta
nia: CZY TRADYCJA JEST NAM 
POTRZEBNA I DLACZEGO? Mimo 
licznych rozterek, autorka powyż
szego artykułu odpowiada jednozna
cznie: TAK!
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Zamek nad Metują

Kilkanaście kilome
trów na południe 
od Kudowy Zdro
ju, ale już po czeskiej stro

nie granicy, leży jeden z 
najcenniejszych zespołów 
urbanistyczno-architekto
nicznych w Czeskiej Re
publice — Nove Mesto 
nad Metują.
Założycielem miasta był 
Jan Cernćicky z Kacova, 
który w 1501 r. rozpoczął 
budowę osady braci cze
skich na wąskim półwyspie 
utworzonym przez rzekę 
Metuję. Z faktem założenia 
miasta ściśle związana jest 
jego nazwa, bowiem 
wszystkie przywileje, tzn. 
prawo targowe, myto i 
prawo warzenia piwa, zos
tały tu przeniesione z pob
liskiego Krćina, założonego 
przez Władysława Jagiel
lończyka w 1483 r. 
Społeczne równoupraw
nienie braci czeskich prze
jawiło się w pierwotnej, 
drewnianej zabudowie mia
sta, gdzie każdej rodzinie 
przydzielono tej samej wiel
kości dom przy rynku i dział
kę rolniczą w pobliżu mias
ta. O gotyckim układzie ur
banistycznym Noveho Me- 
sta nad Metują, oprócz 
prostokątnego yynku i far- 
nego kościoła Św. Trójcy z 
lat 1513— 1523, świadczą tak
że mury obronne z brama
mi, basztami i barbakanem.

Pierwszy etap rozbu
dowy miasta zakoń
czył się wielkim pożarem, 
który w 1526 r. strawił je 

doszczętnie. Niestety, wy
darzenie to odbiło się moc
no na życiu mieszkańców, 
bowiem nowy właściciel 
miasta — Vojtech z Pern- 
śtejna zupełnie inaczej 
wyobrażał sobie zagospo
darowanie swej siedziby. 
Odbudowane już w stylu 
renesansowym kamieniczki 
przy rynku zostały przy-

1. Zamek z tarasowymi ogrodami 
i drewnianym przejściem do ogrodu 

francuskiego 
2. Barokowe rzeźby karłów przed zamkiem

3. Renesansowe podcienia w zachodniej 
pierzei rynku

(zdjęcia: Filip Karoński)

4. Stojąca pierwotnie na zamku barokowa 
figura NMP z 1696 r. obecnie zdobi rynek 

miasteczka
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znane najbogatszym mie
szczanom, podczas gdy 
biedota miejska zmuszona 
została do osiedlenia się na 
przedmieściach. Poza tym 
przy rynku, w kamienicz
kach połączonych arkado
wymi podcieniami i ozdo
bionych przepięknymi at- 
tykami ulokowano ratusz z 
drewnianą dzwonnicą oraz 
kramy mięsne. Dominantą 
miasta (oprócz kościoła 
farnego) stał się zamek, 
który z małej dwuskrzyd
łowej budowli zbudowanej 
przez Jana Ćernćickeho, po 
dobudowaniu dodatkowych 
skrzydeł do okazałej gotyc
kiej wieży, zwanej Maselni- 
ce, przekształcił się w roz
legły obiekt o trapezowa- 
tym dziedzińcu.
Do rozbudowy miasta 
przyczynili się też kolejni 
jego właściciele. Za pano
wania ewangelickiego rodu 
Stubenberku podcienia 
przy rynku otrzymały swo
je nazwy, zamek został 
przebudowany w stylu re
nesansowym. W 1634 r. 
posiadłość zakupił szkocki 
szlachcic Valter z Leslie i 
po zakończeniu wojny trzy
dziestoletniej (1618—1648) 

zamek zyskał barokowy 
wystrój, m.in. wnętrza oz
dobił freskami Fabian Vac
lav Harovnik, należący do 
praskiego cechu malarzy.
W XVIII w. w mieście za
czął rozwijać się przemysł. 
Pierwsza manufaktura włó
kiennicza, farbiarnia i bie- 
larnia pojawiły się już w 
1762 r., ale gospodarczy 
rozwój nastąpił dopiero w 
XIX w., gdy miasto rozsze
rzyło swoją zabudowę w 
kierunku budowanej linii 
kolejowej (1875 r.); wtedy 
też centrum przesunęło się 
na północ od dotychczaso
wego rynku.

W XIX w. zamek był 
pustoszony przez 

kolejnych właścicieli, aż w 
latach 1909—1911 budow
niczy Otakar Nypl dokonał 
jego przebudowy dla prze
mysłowca Cyrila Bartonia z 
Dobenina. To ogromne 
przedsięwzięcie zaprojek
tował słowacki architekt 
Duśan Jurkovic, który kilka 
lat później zasłynął z cie
kawych projektów aus
triackich cmentarzy wojen
nych w Galicji w czasie 
pierwszej wojny światowej.

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  zt  

I .. . ------------------------ ------------------------
słownie ~ słownie ~

WPŁACAJĄCY WPŁACAJĄCY
imię imię
nazwisko nazwisko

kod poczt. kod poczt.
adres adres

na rachunek na rachunek
AMOS AMOS

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

1586-77578-136 1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

zt........................

stempel pobrano opłatę

->
podpis przyjmującego podpis przyjmującego

Zf ........................

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł 

słownie ~

WPŁACAJĄCY
imię________________________________

nazwisko
kod poczt.
adres 

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136 

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zt .........................
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Dzięki tej przebudowie 
zamek zyskał zupełnie no
wy wygląd, choć częściowo 
zatracił cechy stylowe. Jur- 
ković uporządkował także 
najbliższe otoczenie zamku: 
zrekonstruował piękne ta
rasowe ogrody na tyłach 
zamku, a nie opodal założył 
ogród w stylu francuskim. 
Mur ogrodu ozdobiono 24 
barokowymi rzeźbami kar
łów w strojach z różnych 
epok. Oba ogrody projek
tant połączył krytym drew
nianym przejściem w stylu 
naśladującym ludowe bu
downictwo słowackie. Przed 
wejściem do zamku usta
wiono dwa posągi niedź
wiedzi i kilka par baroko
wych karłów. Wystrojem 
wnętrz, w których znalazły 
się stylowe meble, gobeli
ny, kolekcja porcelany i 
szkła, zajęli się wybitni 
czescy artyści.

Zniszczone podczas 
drugiej wojny świa

towej kamieniczki zre
konstruowano w latach 
1951—1954. Ówczesne wła
dze komunistyczne zdobyły 
się na wspaniałomyślny 
gest i pozwoliły Bartoniowi 
(wraz z żoną i kucharzem) 
dożyć sędziwego wieku 98 
lat w trzech salach zamko
wych. W pozostałych po
mieszczeniach zamku urzą
dzono stałą wystawę „An
tarktyda” ze zbiorami 
zgromadzonymi przez mie
szkańca miasta, doc. J. Se- 
kyra, który jako pierwszy 
Czechosłowak stanął na 
biegunie południowym. 
Obecnie zamek przejęli po
tomkowie Cyrila Bartonia i 
urządzili tam Muzeum 
Wnętrz.

Filip Karoński

Reklama rzetelna i tania 
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00—052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pisem
nym zamówieniem. Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić 
odpowiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 Warszawa, 
ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny: 
j. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

10 000 000 
1000 zł

5 000 000
500 zł

2 500 000
250 zł

1 250 000
125 zł

12 000 000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) 

reklamy mieszczącej się
w profilu pisma - 25 000 000

2 500 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka ceny o 
50%

— 1 słowo w ramce

II. Ogłoszenia drobne 
— 1 słowo 4 000 zł

40 gr 
7 000 zł

70 gr 
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków — 3 - za jedno słowo
. 4 000 zł . . , 30 gr
i JLSSŁS- za ie(jno słowo w ramce.

40 gr
III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyjno-pub- 
licystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od ~5Q0°z°° do 

1515OO zt° (we<Jłu9 uzgodnienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace redakcyjne, 
techniczne i graficzne.
Do cen reklam i ogłoszeń doliczany jest podatek VAT w wy
sokości 7% dla osób fizycznych i 22% dla osób prawnych.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł

Płomyczek 12 000
1 zł 20 gr

Poznaj 
Swój Kraj

27 000
2 zł 70 gr

Echa Leśne 15 000
1 zł 50 gr

Nauka
i Przyszłość

10 000
1 zł

kwartalniki
Ochrona 
Zabytków

35 000
3 zł 50 gr

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

30 000
3 zł

Razem zł:
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miesięczniki cena
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liczba 
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10 000
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35 000
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Biuletyn
Historii 
Sztuki

30 000
3 zł

Razem zt:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
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opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł
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30 000
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Powrót 
do Stagiry

W numerze 5, 1993, 
opublikowany zos

tał artykuł o badaniach 
starożytnej Stagiry na 
półwyspie Chalkidiki, ro
dzinnego miasta wielkiego 
filozofa starożytności, Ary
stotelesa. Badania ar
cheologiczne trwają tam 
nadal.

trukcję. Odkryliśmy także 
sporo domów w różnych 
punktach miasta. Posuwa
ją się prace zmierzające 
do rekonstrukcji urządzeń 
obronnych miasta. Odkry
liśmy różne instalacje 
wojskowe i zbiorniki wod
ne. Zlokalizowaliśmy cen
tralny wodociąg o długoś-

Fragment murów obronnych starożytnej Stagiry

„Od naszej poprzedniej 
rozmowy o Stagirze minę
ły prawie dwa lata — mówi 
Kostas Sismanidis, dyrek
tor Wydziału Służby Ar
cheologicznej w Olimpia
dzie. — Znaleźliśmy kla
syczne wejście do agory, 
w centrum starożytnego 
miasta. Widoczne są pod
stawy ośmiu marmuro
wych kolumn. Była to 
wspaniała budowla o wy
miarach 30 x 10 m, obec
nie zaczynamy jej rekons-

ci około 50 m. Jak stwier
dziliśmy, obronne mury 
miasta zachowały się w 
dobrym stanie na całej 
swojej wysokości. Na ba
dania otrzymaliśmy jedną 
dotację w wysokości 200 
min drachm na okres 4 lat. 
Mamy cztery ekipy, skła
dające się z 10 osób każ
da. Na ich czele znajduje 
się sześciu archeologów i 
dwóch architektów."

L.C.

Sztukaterie, rekonstrukcje, modelowanie, 
produkcja, montaż 

Katowice, tel. 585-404

Warunki prenumeraty
„ _ 20 000 ..........Cena 1 egz. — 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: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS, Wydawnictwach ODZ (00- 
-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach 
warszawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 A, 
I p.), „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakows
kie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pi. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pi. 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, Dubiec
ko—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, ul. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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III. Powiew renesansu

Wiek XVI — to niewątpliwie jeden z najświetniejszych 
okresów rozwoju polskiej kultury i sztuki. Humanistyczne 
prądy włoskiego Odrodzenia docierają wówczas do Polski 
drogą bezpośrednich, ożywionych wzajemnych kontak
tów. Do Italii podróżują liczni Polacy, zaś z kolebki euro
pejskiego Renesansu przybywają do naszego kraju uczeni 
i artyści. Dzięki nim rozwija się w Polsce nie tylko renesan
sowa kultura, ale zaznacza też swą obecność nowa moda 
odzieżowa, propagowana zwłaszcza na królewskim dworze 
Zygmunta Starego i jego drugiej małżonki, Bony Sforza, 
przybyłej do Polski w 1518 r.
Renesansowe ubiory, podobnie jak cała ówczesna kultura, 
odzwierciedlały główne ideały humanizmu — miały słu
żyć podkreśleniu naturalnego piękna ludzkiego ciała, być 
zgodne z jego budową, cieszyć oczy bogactwem barw, 
szlachetnością materiałów, wykwintnością ozdób. Gotyc
kiej smukłości i eteryczności przeciwstawiano zatem tęży
znę i krzepkość, podkreślaną horyzontalnymi liniami 
ubiorów, ich obszernością, większą wygodą. Harmonijne 
zestawienia nasyconych kolorów tkanin, duże płaszczyzny 
regularnych wzorów miały czynić ubranie piękną oprawą 
człowieka, korzystającego z wszelkich uroków doczesnego 
życia.
Wpływ renesansowej mody na sposób ubierania się Pola
ków zaznaczył się wprawdzie już od początku XVI stule
cia, ale jej poszczególne formy przyjmowano wybiórczo i 
dostosowywano często do lokalnych tradycji i gustów. 
Niektóre pomysły zachodniej mody w ogóle się nie przyję
ły, inne cieszyły się umiarkowanym, ograniczonym czaso
wo i środowiskowo powodzeniem, wreszcie pewne fasony 
właśnie wówczas zadomowiły się na dobre w garderobie 
Polaków, dając początek indywidualnym formom polskie
go stroju narodowego.
W epoce Odrodzenia wielkim powodzeniem cieszyła się w 
Polsce znana już wcześniej szuba — obszerna, luźna szata 
wierzchnia z długimi, dekoracyjnie rozciętymi rękawami. 
Często pozbawiona była zapięcia, za to z reguły podbijano 
ją futrem i zaopatrywano w również futrzany, duży koł
nierz. Sięgające ziemi, „sute” szuby uważano za okrycie 
dostojne i przyzwoite — krytykowano jednocześnie „ku
se”, sięgające kolan szuby zachodnie. Jako okazały ubiór 
wierzchni, szuby sporządzane były z bogatych tkanin — 
włoskich adamaszków i aksamitów o dużym, regularnym 
wzorze (przeważnie owoców granatu), wyraźnie odcinają
cym się od złotolitego tła.
Pod szubą mężczyźni nosili różnego rodzaju kaftany. Z 
mody hiszpańsko-niemieckiej przejmowano niekiedy 
wams — lekko podwatowany kaftan z długimi rękawami, 
z przodu zapinany pod szyję, dopasowany w talii i zakoń
czony krótką baskiną. Zwolennicy ubiorów włoskich chęt
niej przywdziewali sajan — kaftan nieco luźniejszy, od 
talii do kolan układany w fałdy, z krótkimi, często bufia
stymi rękawami i dużym, prostokątnym dekoltem. W jego 
wycięciu widoczna była koszula — część garderoby, która 
w renesansowym stroju awansowała z roli spodniej bieli
zny do ozdobnego, celowo pokazywanego na zewnątrz 
fragmentu ubioru. Białe koszule szyto zatem z cienkich 
płócien, przy szyi ozdobnie marszczono, a ich szerokie rę
kawy ukazywały się licznymi wypustkami spod nacina
nych rękawów sajana.
Sięgające ziemi szaty wierzchnie ukrywały wygląd mę
skich spodni. Rzadko odpowiadały one renesansowej mo
dzie spodni bufiastych, krótkich, noszonych do jedwab
nych pończoch i płytkich pantofli o szerokich, „kaczych” 

noskach. Częściej zakładano bądź spodnie obcisłe, wywo
dzące się z gotyckich nogawic, bądź luźniejsze, długie 
portki, wpuszczane w buty z cholewami. Wśród starszych, 
nobliwych panów nie minęła też moda na czepce — 
okrągłe, zmarszczone na przodzie i tamże ozdobione dużą 
broszą, wykonywane z kosztownych, zdobionych haftem i 
klejnotami materiałów. Większość mężczyzn w Polsce już 
od początku XVI stulecia ścinała włosy krótko: popularne 
były za to obfite brody i wąsy.
Powiew renesansu ogarnął także ubiory polskich pań. 
Wpływy mody włoskiej najwyraźniej uwidoczniły się na 
królewskim dworze i wśród zamożnych mieszczek. Dla 
dworek wzorem była oczywiście garderoba królowej Bony, 
która nie tylko przywiozła do Polski w ślubnej wyprawie 
imponującą liczbę strojów i dodatków (np. przeszło 100 
koszul i 120 chusteczek), ale także obdarzała kobiety ze 
swego otoczenia modnymi tkaninami na suknie i pozwala
ła im korzystać z usług osobistego, włoskiego krawca. No
szone na dworze suknie szyto z wzorzystych brokatów i 
aksamitów. Miały one obcisły stanik z dużym, kwadrato
wym dekoltem i szeroką spódnicę. Zgodnie z wywodzą
cym się z Italii zwyczajem rękawy sukni, luźne lub ujęte w 
bufy, rozcinano, ukazując pukle białej, cienkiej koszuli, 
często haftowanej złotem.
Renesansowa moda dworska nie uznawała już czepców — 
panie nosiły fryzury z włosów miękko okalających twarz i 
upiętych z tyłu, ujmowane w złociste siatki — crinale. 
Jako nakrycia głowy służyły duże berety, ozdobione na
cięciami i klejnotami. W damskim renesansowym stroju 
było zresztą dużo innej biżuterii — szyję ciasno opasywał 
kanak (szeroki naszyjnik w formie kołnierza), na stanik 
sukni spływały bogate łańcuchy, w talii przepasywano się 
biżuteryjnym paskiem, na rękach noszono liczne pierście
nie — widoczne nawet przez rękawiczki, zaopatrzone w 
specjalne nacięcia na palcach.
Poza środowiskiem dworskim i mieszczańskim włoska 
moda przyjmowała się dość opornie. Większość Polek wo
łała renesansowe stroje w ich niemieckiej odmianie, bar
dziej odpowiadającej ideałowi statecznej i godnej matrony. 
Suknie były zatem szyte z kosztownych włoskich tkanin, 
ale miały sztywniejsze, układane w rurkowate fałdy spód
nice i staniki z niewielkim dekoltem, niemal zawsze przys
łoniętym tkaniną białej koszuli. Rękawy owej koszuli były 
za to często widoczne w całością a zgodnie z renesansową 
modą ujmowano je przepaskami z tkaniny sukni, tworząc 
szereg bufek. Zamężne niewiasty nadal przykrywały głowy 
dużymi, poduszkowatymi czepcami, zdobionymi chętnie 
naszyciami z pereł w formie umieszczanej z przodu listwy 
— bramki. Przetrwał też wśród polskich pań zwyczaj 
otaczania policzków i szyi białą podwiką.
Podobnie, jak w ubiorze męskim, ulubionym okryciem 
wierzchnim była dla ówczesnych Polek szuba — ciężka, 
fałdzista, podbita futrem. Przez całe XVI stulecie taż 
właśnie szuba na bobrowym futrze, czepiec z perłową 
bramką i suknia skromnie sięgająca pod szyję stały się sy
nonimem polskiego ubioru kobiecego, wychwalanego 
przez pisarzy i moralistów, przeciwstawianego przez saty
ryków nowinkom zagranicznej mody. Również w męskich 
ubiorach Odrodzenie przyniosło początki kształtowania 
się stroju narodowego, którego formy w następnych 
dwóch stuleciach zdominowały sposób ubierania się więk
szości Polaków. Opowiemy o tym w kolejnych odcinkach 
naszego cyklu.

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — wams
2 — szuba męska
3 — buty
4 — czepiec kobiecy
5 — podwika

6 — szuba kobieca
7 — koszula kobieca
8 — suknia
9 — czepiec męski

10 — sajan

11 — koszula męska
12 — beret kobiecy
13 — crinale
14 — kanak
15 — rozcinane rękawy sukni
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Kaplica Loretańska w Gołębiu
Kult Matki Boskiej Loretańskiej, szczególnie powszechny w XVI-XVII w., pozo
stawił po sobie kaplice i domki loretańskie — małe budowle, stawiane we wnę
trzu kościoła lub w jego pobliżu na wzór Santuario della Santa Casa w Loreto 
we Włoszech. Za pierwszą taką budowlę wzniesioną na ziemiach polskich uważa 
się kaplicę Loretańską w Gołębiu w województwie lubelskim. Powstała ona oko
ło 1640 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Szymona Grzybowskiego i 
przy dużym wsparciu kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Wzniesiona została 
obok barokowego kościoła (1628-1640) jako budowla dwukondygnacyjna o 
planie prostokąta (ok. 13x8 m). W elewacjach, między stylizowanymi jońskimi 
kolumnami umieszczone zostały ozdobne nisze z ceramicznymi rzeźbami pro
roków, naśladującymi dzieła Michała Anioła; ich wykonawcą był prawdopodob
nie miejscowy artysta, twórca ołtarza w kościele gołębskim. Z dziesięciu figur 
proroków zachowało się, niestety, tylko sześć. W latach 1984-1986 przeprowa
dzone zostały prace konserwatorskie w kaplicy Loretańskiej — jej wygląd obec
ny ukazują zdjęcia.

1. Fasada koś
cioła parafial
nego w Gołębiu

2. Kaplica Lore
tańska, elewa
cja północna

3.4.5. Nisze z 
rzeźbami proro
ków: Ezechiela 
(3) i Izajasza (4), 
w tej niszy rzeź
ba nie zachowa
ła się (5)


