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Od redakcji
Dziewięćdziesiąt lat temu — 27 czerwca 
1906 r. — zarejestrowane zostało w War
szawie Towarzystwo Opieki nad Histo
rycznymi Pamiątkami i Zabytkami Sztu
ki i Kultury Polskiej, działające póź
niej pod nazwą Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości, a od 1973 r., 
kiedy zostało reaktywowane, jako Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami (TOnZ). 
Statutowym celem Towarzystwa jest 
m.in. „uświadamianie szerokiemu ogó
łowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia 
społecznej opieki nad zabytkami i kraj
obrazem kulturowym oraz krzewienie 
wiedzy o zabytkach.” Ten cel działania 
TOnZ zawsze był i jest szczególnie bliski 
programowi naszego pisma, czego do
wody dajemy w każdym numerze. To 
podobieństwo celów — po 90 latach ist
nienia Towarzystwa i po 20 latach uka
zywania się „Spotkań z Zabytkami” — 
połączyło nasze drogi i od 1 stycznia 1996 
r. miesięcznik jest własnością TOnZ, o 
czym właśnie informujemy Czytelników. 
O dziejach i obecnej działalności TOnZ 
przypomnimy w tym roku z okazji jubi
leuszu, teraz wypada nam pożegnać in
stytucję, w której narodziły się „Spotka
nia z Zabytkami” i przez 20 lat były wy
dawane. Działo się to w Ośrodku Doku
mentacji Zabytków, którego ówczesny 
dyrektor, nieżyjący już prof. Wojciech 
Kalinowski w 1976 r. zapalił zielone 
światło nowemu pismu i przez wiele lat 
był jego „dobrym duchem”.
Mamy nadzieję, że dzięki TOnZ nasze 
pismo będzie szerzej niż dotychczas do
cierać do społecznych opiekunów zabyt
ków i że w tej kilkutysięcznej grupie 
znajdzie wielu nowych współpracowni
ków. Mamy też nadzieję, że „Spotkania z 
Zabytkami” przez szerokie kontakty 

Towarzystwa staną się bardziej znane i 
nie będzie już dochodziło do takich 
żenujących wypowiedzi, jak wojewódz
kiego konserwatora zabytków z Bydgo
szczy Macieja Obremskiego (cytat za 
„Ilustrowanym Kurierem Polskim” nr 
203 z 19 X 1995 r.): „Są prace naukowe, 
lecz pisane językiem hermetycznym (...) 
nie są tym samym dostępne dla wszyst
kich. Sojusznikiem konserwatorów po
winno stać się społeczeństwo, lecz skąd 
ma ono czerpać wiedzę o zabytkach?”. 
No właśnie — po 20 latach ukazywania 
się „Spotkań z Zabytkami” pan konser
wator powinien chyba znać odpowiedź 
na to pytanie...
Dwudziesty rocznik naszego pisma roz
poczynamy konkursem dla Czytelników 
(s. 2). Do udziału w nim zachęcamy 
wszystkich sympatyków zabytków, prze
de wszystkim zaś tych, którzy lubią 
szperać w starociach i wynajdywać róż
ne niezwykłe, często o nieznanym po
chodzeniu i zastosowaniu przedmioty. 
Przypominania o wartości architektury 
drewnianej nigdy nie jest za dużo, stąd 
na s. 3 artykuł na jej temat pióra wybit
nego specjalisty i naszego konsultanta, 
stąd również nasze okładki z przykłada
mi tej architektury oraz artykuł o mało 
znanych drewnianych kościołach Lwowa 
(s. 10). Zwracamy uwagę na artykuł opi
sujący jeden z duńskich zabytków przy
stosowany do zwiedzania przez niepeł
nosprawnych (s. 32) — jest to przykład, 
który warto realizować w każdym kraju. 
Zanim jednak dojdzie do tego u nas, ko
nieczne jest uświadomienie sobie zabyt
kowych wartości nie tylko obiektów zna
nych — to, co dzieje się w podwarszaw
skim Konstancinie relacjonuje reportaż 
na s. 21.
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KONKURS 
„Zabytek nie-zabytek”

Ogłaszamy konkurs na artykuł 
o zabytku najmniej znanym. 

Czytelnicy orientują się w tematach 
poruszanych w naszym dziale 

TO TEŻ SĄ ZABYTKI, 
gdzie najczęściej przedstawiamy 

mało znane dawne przedmioty lub obiekty. 
Chodzi nam o to, aby uczestnicy konkursu 

znaleźli taki przedmiot lub obiekt, 
który wszystkich zaskoczy swoją wartością zabytkową. 

To po pierwsze.
Po drugie — przy ocenie prac 

brany będzie pod uwagę sposób opisu 
— żywy, publicystyczny, jak najciekawszy, 
z własnymi przemyśleniami i hipotezami. 

Po trzecie — do opisu powinno być dołączone 
zdjęcie dobrej jakości, czarno-białe lub kolorowe. 

Po czwarte — cały materiał konkursowy 
— może być kilka artykułów jednego autora — 

winien być przesłany do redakcji 
(00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a) 

z dopiskiem na kopercie „Zabytek nie-zabytek” 
do dnia 29 lutego 1996 r.

Prace o objętości do 3 stron 
znormalizowanego maszynopisu (plus ilustracja) 

należy opatrzyć godłem, a w osobnej kopercie 
podać imię, nazwisko, adres i telefon. 

Powołane przez redakcję jury oceni wszystkie nadesłane prace 
i rozdzieli nagrody pieniężne ufundowane 

przez Fundację PRO AUXILIO 
Popularyzacji Ochrony i Inicjatyw Ratowania Zabytków:

I nagroda — 400 zł
II nagroda — 250 zł

III nagroda — 150 zł

Wyniki konkursu opublikujemy 
w numerze 5,1996 (maj); 

od tego numeru zaczniemy zamieszczać 
nagrodzone oraz najciekawsze prace 

honorowane według stawek autorskich.
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Przyjrzyjmy się
— po raz 

kolejny 
na łamach 

„Spotkań z Zabytkami” 
— polskiej 

architekturze 
drewnianej, 

bowiem 
właśnie w niej 

najmocniej 
tkwi 

narodowa 
tradycja, 
sięgająca 

czasów 
prahistorycznych.

Architektura 
drewniana 

w Rzeczypospolitej
RYSZARD BRYKOWSKI

Obronna osada w Biskupinie, wzniesiona 
ponad 25 wieków temu, jest przykładem 
umiejętności budowlanych mieszkańców 

ziem późniejszej Polski, świadczy też 
o realizacji świadomego planu 

urbanistyczno-architektonicznego, 
co mogło zaistnieć tylko w dobrze 
zorganizowanym społeczeństwie.

W
raz z rozwojem organizacji państwo
wej powierzchnia osad-grodów po
większała się. Obok części mieszkal
nej pojawiały się wydzielone siedziby 
dla panującego i jego drużyny, a po przyjęciu chrześ

cijaństwa — również budowle sakralne. Główny wysiłek 
budowlany był jednak skierowany na system obron
ny, ulepszany przez stulecia. Na miejscu drewnianej 
palisady pojawiły się wały drewniano-ziemne o kon
strukcji skrzyniowej (drewniane skrzynie bez dna 
i wieka wypełnione kamieniami i ziemią) lub o kon
strukcji przekładkowej (warstwy bierwion układanych 
na przemian równolegle i prostopadle do kierunku 
wału i przesypywane ziemią). Całość oblepiano gliną 
w celu zabezpieczenia przed ogniem. We Wrocławiu 
szerokość wału wynosiła u podstawy 25 m, a wyso
kość 10 m; na budowę użyto około 25 000 m3 drewna 
i tyle samo ziemi. Tak wyglądały stolice pierwszych 
historycznych władców z dynastii Piastów — Gnie
zno i Poznań, w których w 1000 r. książę polski Bo
lesław Chrobry przyjmował cesarza rzymskiego Ot
tona III.
O możliwościach organizacyjnych, inwestycyjnych i 
militarnych ówczesnej Polski świadczy gigantyczna 
budowa śląskich wałów obronnych, ciągnących się na 
odcinku przeszło 160 km. Tak obwarowywane miejs
ca mogły efektywnie odpierać ataki nawet najlep
szych w ówczesnej Europie wojsk niemieckich cesa
rza Henryka II w latach 1005 i 1017.
Grody były administracyjno-gospodarczymi i mili
tarnymi ośrodkami kraju i wraz z licznymi osadami 
rolniczymi oraz służebnymi tworzyły architektoni
czny krajobraz Polski aż po wiek XIII. Ten drewnia
ny krajobraz zapełniał się stopniowo budowlami mu
rowanymi, zwłaszcza kościołami. Wyraźny wzrost 
liczby tych obiektów zawdzięcza Polska działalności 
króla Kazimierza Wielkiego w XIV w. Ówczesne 
społeczeństwo przekazało nam obiegową opinię, że 
„ król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił 
murowaną”. W rzeczywistości drewno było budul
cem podstawowym aż po pierwszą tercję bieżącego 
wieku. Z drewna wznoszono nie tylko chaty i zagro
dy wieśniacze, mieszczańskie domy i szlacheckie 
dwory, ale również częściowo zamki i pałace, ratusze 
i bramy miejskie, karczmy, zajazdy oraz wszelkie za
budowania gospodarcze i przemysłowe. Z drewna 
wznoszono też tysiące świątyń łacińskich i greckoka
tolickich, prawosławnych, ormiańskich, molen sta- 
rowierców, żydowskich synagog, mahometańskich 
meczetów, karaimskich kenes. Wszystkie te budow
le świeckie i sakralne, wznoszone w minionych 
stuleciach, stanowiły trwały element polskiego 
krajobrazu i były wyrazem wspólnej kultury na
rodów o różnych wyznaniach, zamieszkujących 
dawne ziemie Rzeczypospolitej.
O ile budowle sakralne rozmaitych wyznań oraz bu
dowle świeckie powielały na całym obszarze kraju te 
same formy, o tyle w budownictwie chłopskim widać 
rozmaitość i zróżnicowanie zależne od regionów 
etnograficznych i odmienności etnicznych. Tylko na
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4. Haczów, 
woj. krośnieńskie 
— tzw. zaczep 
usztywniający 
więżbę dachową 
z końca XIV w. (?)

6. Tomaszów Lubelski, 
woj. zamojskie
— kościół z XVII—XVIII w.

5. Białynin, 
woj. skierniewickie 
— detal portalu 
kaplicy cmentarnej 
z początku XVI w.

1. Wiśnicz Nowy 
— zabudowa rynku 

z XVII—XVIII w. 
(już nie istnieje) 

na rysunku 
Jana Matejki z 1883 r.

2. Poniszowice, woj. katowickie 
— kościół sprzed 1499 i z 1755 r., 

dzwonnica z 1520 r.
(najstarsza zachowana)

3. Binarowa, woj. krośnieńskie 
— kościół z ok. 1500 r.

z polichromią na stropie (ok. 1500) 
i ścianach (1641—1650)

3
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kiedy przychodziły żywiołowe czy wojenne klęski, 
pieczołowicie je odbudowywano. Najstarsze, pewnie 
datowane kościoły katolickie obrządku zachodniego 
pochodzą z XV stulecia. O wiek młodsze są prawo
sławne i katolickie świątynie obrządku wschodniego, 
zaś najstarsze kościoły protestanckie zachowały się z 
XVII w. Istnieją też dwa meczety tatarskie — jeden 
z końca XVIII w. i drugi z przełomu obu ostatnich 
stuleci. Niestety, zabrakło w polskim krajobrazie 
wspaniałych drewnianych synagog żydowskich, któ
re zostały barbarzyńsko zniszczone przez Niemców 
w czasie ostatniej wojny światowej. Były to wyjątko
we przykłady drewnianej architektury — budowle te 
wznoszono tylko w kulturowym kręgu dawnego pol
sko-litewskiego państwa, chyba że — jak w Bawarii 
— budowali je żydowscy przybysze z Polski. W pol-

obszarach dzisiejszego państwa polskiego etnografo
wie wyróżniają około 30 odmian regionalnego bu
downictwa wiejskiego.

Współcześnie wiele oryginalnych budowli 
znanych jest już wyłącznie z dawnych ry
sunków i fotografii, bowiem zasoby drewnianej ar

chitektury, zwłaszcza budownictwa wiejskiego i ma
łomiasteczkowego, zmniejszają się w sposób zastra
szający. Obecnie nikt już nie chce mieszkać w starej, 
drewnianej, choćby najszacowniejszej budowli. To
też niebawem wiejskie budownictwo drewniane zni
knie z polskiego krajobrazu. „In situ” pozostaną je
dynie nieliczne chronione budowle o wartości zabyt
kowej, inne znajdą się w muzeach pod otwartym nie
bem (skansenach), których w Polsce jest ponad 30. 
Najstarsze zachowane budowle świeckiej architektu
ry drewnianej pochodzą z XVIII w. Do nielicznych 
wcześniejszych przykładów należą: wiatrak z 1585 r. 
znajdujący się w Wielkopolskim Parku Etnografi
cznym, część zabudowań czynnej do dzisiaj papierni 
w Dusznikach z 1605 r. i lat późniejszych, spichlerz 
dworski z 1684 r. w Rogowie oraz dom mieszkalny z 
XVII w. w Gdańsku-Lipce. Do wyjątków, ze wzglę
du na nie zmienioną pierwotną funkcję, należą drew
niane karczmy z XVIII w. w Jeleśni i Suchej Be
skidzkiej. Znacznie starsze są natomiast budowle 
sakralne. O świątynie dbano bowiem szczególnie, a 

skim krajobrazie istotną rolę odgrywał dwór — od 
średniowiecznej obronnej wieży mieszkalnej po par
terowy, rozłożysty dwór z alkierzami z XVII w., 
przybierający w następnych stuleciach formy baro
kowe, potem klasycystyczne. Znana jest historia 
pewnego szlachcica, który udając się w XVII w. na 
dłużej do Italii zabrał ze sobą cieślę, aby mu na obcej 
ziemi wystawił dwór wedle zwyczaju ojców i dziadów 
— drewniany, a więc zdrowy, parterowy i z alkie
rzami na narożach (dwór ten miał istnieć jeszcze na 
początku XIX w.).

Na rozległych obszarach wielonarodowej 
i różnowyznaniowej Rzeczypospolitej polską 
kulturę prezentują w sposób szczególny drew
niane kościoły. Można jedynie domniemywać, że 
najstarsze świątynie nie różniły się układem prze
strzennym od współczesnych im kościołów drewnia
nych na zachodzie Europy, znanych tam z licznych 
badań archeologicznych. Konstrukcja naszych świą
tyń była miejscowa — zrębowa, w przeciwieństwie 
do słupowej i słupowo-ramowej stosowanych pow
szechnie w krajach zachodnich. Rozwinięte formy 
dojrzałego gotyku reprezentuje najwspanialsza 
drewniana budowla w Polsce — kościół w Haczowie, 
pochodzący najpewniej z ostatniej ćwierci XIV w., 
prawdziwa „drewniana katedra” o kubaturze wyno
szącej przeszło 3600 m3.
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7. Równia, 
woj. krośnieńskie

— cerkiew greckokatolicka 
z pierwszej połowy XVIII w.

8. Kruszyniany, 
woj. białostockie

— meczet tatarski 
(pierwsza połowa XVIII

— pierwsza połowa XIX w.)
9. Zabłudów, 

woj. białostockie
— synagoga z XVII—XVIII w.

(nie istnieje) 
10. Ożarów, 

woj. sieradzkie
— dwór z połowy XVIII w.

11. Paplin, 
woj. siedleckie

— dwór z połowy XVIII w.
i z 1877 r.

12. Sulmierzyce, 
woj. kaliskie

— ratusz z 1743 r.
12

Dotychczasowe badania ujawniły istnienie 
czterech regionalnych odmian gotyckiego i pó- 
źnogotyckiego kościoła drewnianego w Polsce. Od

miany te otrzymały nazwy od historycznych 
dzielnic kraju: małopolska, wielkopolska, śląska i ma
zowiecka. Najistotniejszym wyróżnikiem jest kształt 
dachu, uzależniony od konstrukcji więżby dachowej 
dostosowywanej bądź do szerokości węższego od na
wy prezbiterium (Małopolska), bądź do szerszej od 
prezbiterium nawy (Wielkopolska) lub kolejno do 
szerokości obu tych członów (Śląsk); odmiana ma
zowiecka, przyjmująca rozwiązanie małopolskie, 
równocześnie w sposób wyraźny organizuje bryłę 
kościoła na wzór świątyni bazylikowej. Niezwykle 
różnorodny i bogaty gotycki detal architektoniczny, 
szczególnie rozwinięty w dzielnicy małopolsko-ru-

Krzyż Chałubińskiego

Nazywany przez górali „królem 
tatrzańskim” a przez ceprów 
„odkrywcą Zakopanego Tytus Cha

łubiński miał dość skomplikowane 
życie rodzinne. Kobieta, którą ko
chał i z którą był zaręczony, wyszła 
za mąż za jego bliskiego przyjaciela, 
Kazimierza Krzywickiego. Jego 
pierwsza żona zmarła półtora roku 
po ślubie, z drugą zaś ze względu 
na niezgodność charakterów żył 
przez kilkadziesiąt lat w separacji, 
podtrzymując ten związek dla dobra 
dwójki dzieci. W końcu doszło do 
podwójnego rozwodu. Chałubiński 
rozszedł się z żoną, a równocześnie 
jego pierwsza narzeczona, za zgodą 
Krzywickiego, odzyskała wolny stan 
cywilny. Rychło Chałubiński zawarł 
z nią związek małżeński. W War
szawie cała ta sprawa nabrała 
posmaku skandalu towarzyskiego, 
w Zakopanem, dokąd na dłuższy 
pobyt przybyli małżonkowie w 1873 r. 
i gdzie surowym strażnikiem moral
ności byt ksiądz Stolarczyk, rozwód

Chałubińskiego wywołał zgorszenie. 
Pamiątką tych nastrojów jest wynios
ły krzyż żelazny odlany w kuźnickiej 
hucie (huta znajdowała się w miejscu, 
gdzie obecnie jest dolna stacja kolejki 
linowej na Kasprowy) wystawiony na 
szczycie Gubałówki przez Chałubiń
skiego, tuż po osiedleniu się w Za

kopanem W liście do przyjaciela 
Aleksandra Balickiego Chałubiński 
pisał: „Otóż zachciało mi się na te/ 
górze krzyża, chcąc zrobić coś 
trwalszego funduję krzyż z żelaza 
3 sążnie ponad fundamenta wystają
cy. aby panował nad okolicą. Góra
le uszczęśliwieni przyklaskują po
mysłowi, co im wprawdzie nie 
przeszkadza, że chcieli mnie ober- 
żnąć przy tej sposobności". Krzyż 
stanął w intencji szczęśliwego po
łączenia się zakochanych i jako 
świadectwo głębokiej wiary religij
nej fundatora. Dla górali szczególne 
znaczenie miał fakt, że jego po
święcenia dokonał ksiądz Stolar
czyk w sierpniu 1873 r. We wrześniu 
wybuchła w Zakopanem epidemia 
cholery, w której tłumieniu wielkie 
zasługi położył Chałubiński. Na
stępstwo tych dat jednoznacznie 
przeczy miejscowej tradycji, gło
szącej, że krzyż wystawiony został 
przez Chałubińskiego w podzięce 
Bogu za opanowanie zarazy, (zs)
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13. Opole, woj. chełmskie
— zabudowa wiejska 

z XIX w. (nie zachowana)
14. Jeleśnia, woj. bialskie

— karczma z 1774 r.
15. Współczesny kościół 

w Górkach Kampinoskich 
w Puszczy Kampinoskiej

(zdjęcia:
I — Stefan Deptuszewski,

2—6 — Jerzy Langda,
7 — Ryszard Brykowski, 

8, 13 — Jan Świderski, 
10 — Ewa Kozłowska- 

-Tomczyk,
II — Tadeusz Każmierski, 

12, 15 — Witalis Wolny, 
14 — Marian Kornecki,

9 — S. Zajczyk; 
negatywy z wyjątkiem 

il. 7 i 15 
w zbiorach 

Instytutu Sztuki PAN 
w Warszawie)

skiej, przetrwał w architekturze sakralnej w Polsce aż 
po połowę XVIII w. Ani renesans, ani manieryzm 
nie odcisnęły swego piętna na polskiej architekturze 
drewnianej. Natomiast barok wywarł zasadniczy 
wpływ na architekturę drewnianą w Polsce, m.in. za 
sprawą architektów, którzy od XVII w. przystąpili 
do projektowania w drewnianym budulcu zwłaszcza 
kościołów i dworów szlacheckich. Przykładem jest 
drewniany, trójnawowy, o bezwieżowej fasadzie koś
ciół w Klementowicach, wzniesiony w latach 
1688—1690 według projektu Tylmana z Gameren.
Barok wprowadził do układów planistycznych okto- 
gon, krzyż grecki i łaciński, stosowanie na większą 
niż dotychczas skalę trójnawowych korpusów, często 
z transeptem i wieńcem kaplic oraz własny repertuar 
form: kopuły, latarnie, wieżyczki sygnaturko we, zaś 
we wnętrzach deskowe sklepienia i związane z nimi 
nowe konstrukcje więżb dachowych. Najistotniejszą 
jednak cechą polskiego baroku był jedno- lub trój
nawowy kościół, w Wielkim Księstwie Litewskim 
przeważnie z transeptem, o dwuwieżowej fasadzie. 
Przykłady takich, niegdyś licznych, kościołów zacho
wały się na obszarach dzisiejszej Polski, Białorusi, 
Litwy, Łotwy i Ukrainy. W XVIII w. dwuwieżowa 
fasada pojawiła się także w świątyniach innych wy
znań — prawosławnego i katolickiego Kościoła 
Wschodniego oraz w synagogach i meczetach, jako 

wyraz wspólnej pluralistycznej kultury ziem Rzeczy
pospolitej.
W ubiegłym stuleciu drewniane kościoły były reali
zowane zgodnie z panującymi tendencjami we 
wszystkich historycznych stylach: klasycystycznym, 
neogotyckim, neobarokowym, neoromańskim i 
eklektycznym. Dla przełomu dwóch ostatnich stuleci 
charakterystyczne były próby odrodzenia architektu
ry przez poszukiwanie odpowiednich form dla stylu 
narodowego. Poszukiwano więc „stylu swojskiego” 
— bądź sięgając do rzekomej prasłowiańskiej tradycji 
(tworząc „idealne” przedstawienia polskiego drew
nianego zameczku, ratusza czy pogańskiej świątyni), 
bądź nawiązując do rodzimej sztuki ludowej za inspi
rujący przyjmowano folklor góralski.
Jeszcze w okresie międzywojennym wzniesiono w 
Polsce około 400 drewnianych kościołów łacińskich, 
nie licząc świątyń innych wyznań. Nic więc dziw
nego, że również po ostatniej wojnie budowano koś
cioły drewniane, nawiązując do tradycji lub podej
mując nowatorskie rozwiązania. Przykładem tych ostat
nich jest kościół w Górkach Kampinoskich z lat 
1977—1979, gdzie tradycyjny drewniany budulec os
łania niczym szatą współczesne żelbetonowe kons
trukcje.
Zachowanie dla przyszłych pokoleń reliktów 
architektury i budownictwa drewnianego jest 
w chwili obecnej podstawowym obowiązkiem 
polskiego państwa i społeczeństwa, podnoszo
nym do rangi problemu narodowego. Te same 
zadania są coraz pełniej rozumiane i podejmowane na 
Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie, jako potrzeba 
ochrony dziedzictwa ze wspólnej przeszłości, będą
cego częścią dziedzictwa europejskiego. Przyznanie 
w 1995 r. przez organizację „Europa Nostra” (zob. 
nr 6, 1995, s. 60) medali dla dwóch drewnianych 
świątyń katolickich obrządku zachodniego (Sękowa) 
i wschodniego (Owczary) znajdujących się w tej sa
mej parafii, świadczy o zrozumieniu istotnych i wie
lowiekowych tradycji kulturowych dawnej oraz dzi
siejszej wielonarodowej i różnowyznaniowej Rzeczy
pospolitej.

Ryszard Brykowski 
Referat (z pewnymi skrótami) wygłoszony na kongresie „Europa Nostra”, 
który odbył się w maju 1995 r. w Polsce.
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Wokół jednego zabytku

Tryptyk 
z Szańca

Środkowa kwatera tryptyku z Szańca

Twórca warszawskiego Pomnika 
Lotników Edward Wittig 
(1879—1941) był nie tylko wy
bitnym artystą, ale zarazem profesorem 

rzeźby, wykładającym na uczelniach 
Warszawy i Krakowa. Jedną z jego pasji 
stanowiło kolekcjonowanie dzieł sztuki. 
W zbiorach Wittiga znalazły się m.in. 
cenne szkła zabytkowe z XV—XVIII w., 
wyroby rzemiosła artystycznego oraz 
obrazy. Jesienią 1921 r. w pewnej war
szawskiej pracowni ramiarsko-pozłotni- 
czej Wittig zobaczył wystawiony na 
sprzedaż malowany temperą na desce go
tycki tryptyk, składający się z podzielo
nej na trzy obrazy części głównej oraz 
dwóch ruchomych skrzydeł zawierają
cych po cztery dwustronnie malowane 
kwatery. Na tablicy środkowej znajdowa
ło się przedstawienie Madonny z Dzie
ciątkiem stojącej na sierpie księżyca, 
unoszonej przez siedmiu aniołów ponad 
ukwieconą łąkę. Po lewej stronie stanął 
apostoł Piotr (z kluczem i księgą), zaś po 
prawej św. Paweł (z mieczem i księgą). 
Cykl kwater na skrzydłach ołtarza rozpo
czynał się sceną Zwiastowania, a kończył 
Pasją Chrystusa. Tryptyk był poważnie 
uszkodzony, toteż Wittig poprosił o wy
rażenie opinii Wacława Husarskiego, 
malarza, konserwatora zabytków i kryty
ka artystycznego. Ku swemu zaskocze
niu Husarski znalazł się przed dziełem 
sobie znanym. Kilka lat wcześniej archi
tekt, prof. Józef Pius Dziekoński ofiaro
wał mu wykonane przez siebie zdjęcie 
środkowej kwatery pewnego tryptyku. 
Na fotografii widniał podpis: „Szaniec, 
30.IV. 1914, fot. J. Dziekoński".

Jak to się stało, że wybitne dzieło arty
stów małopolskich z końca XV w. w op
łakanym stanie trafiło do Warszawy? 
Prześledźmy pokrótce losy tego zabytku. 

Tryptyk został namalowany około 1499 
r., z tym że środkową kwaterę bez wąt
pienia wykonał twórca sprawniejszy 
warsztatowo. Fundatorem był prawdo
podobnie biskup kujawski i kanclerz ko
ronny Krzesław z Kurozwęk (zm. 1503 
r.), dziedzic położonej w pobliżu Stopni
cy wsi Szaniec. Tryptyk pełnił funkcję 
głównego ołtarza w nowym, dwunawo- 
wym kościele Panny Marii, który za 
sprawą Krzesława wzniesiono w Szańcu 
w 1499 r. W 1711 r. powstał nowy ołtarz 
główny, zaś gotycki tryptyk trafił do bo
cznej kaplicy, z czasem zaś został roz
montowany. Wydany w 1890 r. XI tom 
Słownika geograficznego Królestwa Pol
skiego i innych krajów słowiańskich pod 
hasłem Szaniec odnotował, że „ z zabyt
ków sztuki przechowały się trzy części 
składanego drewnianego ołtarza, z malo
widłami szkoły staroniemieckiej na drze
wie Za sprawą proboszcza ks. 
Marcina Religi w 1914 r. nastąpiła kolej
na zmiana wystroju kościoła, dobudowa
no także neogotycką kruchtę od zachodu. 
Części tryptyku znalazły się w kościelnej 
rupieciarni, w końcu zdecydowano o ich 
sprzedaży. Jedna z dwustronnych kwater 
ze skrzydeł ołtarza została przed 1924 r. 
wywieziona za granicę, druga po dwu
letniej wędrówce trafiła do rąk artysty 
rzeźbiarza Stanisława Jackowskiego, od 
którego w 1925 r. nabyło ją warszawskie 
Muzeum Narodowe. Uszkodzona pod
czas Powstania Warszawskiego tablica 
do dziś znajduje się w zbiorach tego mu
zeum, pozostałe kwatery są częścią ko
lekcji dzisiejszego Muzeum Sztuki w 
Łodzi. Wittig zdecydował się na zakup 
obrazu środkowego z przedstawieniem 
Madonny z Dzieciątkiem i dwóch Apo
stołów i na jego prośbę Wacław Husarski 
podjął się konserwacji zabytku. Zabez
pieczył drewno i malarstwo, wykonał 

prace pozłotnicze i snycerskie, odtworzył 
gotyckie maswerki, których ślady znaj
dowały się w górnej części kwatery; pra
ce malarskie dokończył profesor Jan 
Rutkowski.

Szaniecki tryptyk szybko wzbudził zain
teresowanie historyków sztuki, do czego 
przyczynił się zapewne sam Husarski, 
który jako pierwszy poświęcił mu ob
szerny artykuł na łamach Sztuki i Arty
sty (I, 1924), ilustrowany zdjęciami dzie
ła przed i po konserwacji. Fotografia oca
lonego obrazu została także zamieszczo
na 5 VII 1924 r. w bardzo poczytnym 
„Tygodniku Ilustrowanym”, którego 
Husarski był redaktorem artystycznym. 
Wiele uwagi poświęcił ołtarzowi profesor 
Michał Walicki m.in. w niemieckojęzy
cznym artykule opublikowanym w 
Sprawozdaniach z Posiedzeń Towarzy
stwa Naukowego Warszawskiego z 1934 r. 
Wraz z nastaniem hitlerowskiej okupacji 
rozpoczął się systematyczny rabunek 
dóbr kultury, którego podstawą były 
rozporządzenia Generalnego Guberna
tora Hansa Franka, przede wszystkim z 
16 XII 1939 r. dotyczące konfiskaty dzieł 
sztuki pochodzących sprzed 1850 r. Ed
ward Wittig był jedną z wielu osób, które 
już w 1940 r. utraciły swoje zbiory. 
Skonfiskowana przez okupantów kwate
ra tryptyku z Szańca trafiła prawdopo
dobnie najpierw do Krakowa, następnie 
wywieziono ją w głąb Niemiec. Fotogra
fia tego obrazu określonego jako dzieło 
mistrza niemieckiego znalazła się w opub
likowanym około 1940 r. katalogu SicHer- 
gestellte Kunstwerke im Generalgouveme- 
ment. Dalsze losy zabytku pozostają nie 
znane.

Dorota Janiszewska-Jakubiak
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SPOTKANIA NA WSCHODZĘ

Drewniane kościoły Lwowa

W przedwojennym Lwo
wie znajdowały się 
trzy drewniane koś

cioły parafialne i jedna kaplica 
publiczna. Powstały one w 
nowych parafiach, na peryfe
riach, w osiedlach i wsiach 
podmiejskich, które w 1930 r. 
włączono w granice miasta. 
Były to świątynie tymczasowe, 
budowane na ogół z materia
łów wtórnych, przy zastoso
waniu konstrukcji oszczęd
nych, szkieletowych, obustron
nie szalowanych. Ich pro- 

prezbiterium, przy którym 
znajdowała się zakrystia. 
Wejście frontowe osłaniał czte- 
rokolumnowy ganek z trójkąt
nym szczytem, a zakrystię po
przedzał podcień wsparty na 
jednej kolumience. Malowni- 
czości całej bryle nadawały 
przede wszystkim osobne, 
różnorodne dachy półszczy
towe, naczółkowe, dwuspado
we i pulpitowe, o szerokich 
okapach, opartych na profilo
wanych belkach z zaczepami. 
Nad nimi wznosiła się czwo-

1930 r., należąca niegdyś do 
parafii Malechów. Zamknięta 
przez blisko 45 powojennych 
lat, po 1991 r. oddana została 
wiernym, którzy ją wyremon
towali i obecnie służy jako 
kościół parafialny Matki Bo
skiej Nieustającej Pomocy. 
Jest to też jedyny kościół 
zwrócony katolikom w ostat
nim czasie na terenie Lwowa. 
Prostokątna nawa z kruchtą od 
frontu, nieco niższe i węższe 
prezbiterium zamknięte trój- 
bocznie, z zakrystią są kons-

stopadłościenne bryły, nakryte 
dwuspadowymi dachami, od 
zwykłego baraku z zewnątrz 
różniły się jedynie trójbo- 
cznym zamknięciem prezbite
rium i wieżyczką na sygnatur
kę zwieńczoną krzyżem. Tak 
wyglądały kościoły na Zamar- 
stynowie (1904) i Zniesieniu 
(1925), oba rozebrane w latach 
trzydziestych.
Inny był tymczasowy kościół 
na Lewandówce. Zaprojekto
wał go w 1921 lub w 1922 r. 
lwowski architekt Henryk Za
remba w stylu narodowym — 
dworkowym. Był to kościół 
zrębowy, jednonawowy z węż
szym zamkniętym trójbocznie 

roboczna wieżyczka nakryta 
wysmukłym hełmem namio
towym. Wiele detali architek
tonicznych pokrywała cięta 
dekoracja „kryształowa”. Bu
dowę tej świątyni ukończono 
w 1923 r. dzięki ofiarności 
m.in. rady miasta Lwowa, 
która dala plac i część materia
łów. W latach trzydziestych 
rozpoczęto tu budowę muro
wanej świątyni, jednak kościół 
drewniany przetrwał wojnę i 
został rozebrany zapewne na 
początku lat sześćdziesiątych.
Jedynym zachowanym do dzi
siaj lwowskim kościołem 
drewnianym jest kaplica wy
budowana na Zboiskach w

1. Kościół na Zboiskach 
z 1930 r.
w otoczeniu nowej zabudowy
2.3. Detale:
obramienie okna (2)
i słup chóru muzycznego (3) 
(zdjęcia: Grażyna Ruszczyk)

trukcji słupowo-ramowej, na 
zewnątrz szalowanej, od wew
nątrz tynkowanej. Proste 
wnętrze nakrywa strop o wy
kroju trójbocznym, zaś chór 
muzyczny wspierają dwa fa
zowane słupy. Otwory wejś
ciowe mają wykrój prostoką
tów, okna ostrołuków; dwu

spadowe dachy i czworoboczną 
wieżyczkę na sygnaturkę z 
hełmem namiotowym pokry
wa blacha. Skromne wyposa
żenie kościółka na Zboiskach 
zgromadzone zostało w ciągu 
ostatnich kilku lat przez księży 
obsługujących parafię i wier
nych. Kościół ten przetrwał 
dłużej niż niejeden murowany: 
gdy powstawał, wokół rozcią
gała się wieś, dzisiaj jej miejsce 
zajęło wielkie osiedle mieszka
niowe. Należy mieć nadzie
ję, że zostanie zachowany 
jako ostatni drewniany 
kościół Lwowa.

Grażyna Ruszczyk
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Wileńska krypta

Wiosną 1991 r. pod
czas prac remon
towych w wileń
skim kościele jezuitów pw. 

Św. Kazimierza wyłamano 
przypadkiem fragment po
sadzki w niszy za wielkim 
ołtarzem. Niewielki otwór 
wiódł w mroczną czeluść 
kilkumetrowej głębokości. 
Pierwsi, którzy zeszli na 
dół, ujrzeli w słabym świe
tle wizerunek Matki Bożej 
z ledwo czytelną inskryp
cją: „Mater Misericordiae”. 
W ten sposób wydobyta 
została z niepamięci głów
na, położona pod prezbite
rium krypta świątyni, prze
znaczona niegdyś dla zmar
łych zakonników.
Wzniesiony między 1604 a 
1616 r. w nowym stylu ba
rokowym kościół i przyleg
ły klasztor stały się siedzibą 
prowincjała jezuitów. Tu w 
1622 r. otrzymał święcenia, 
a w latach 1624—1630 i 
1646—1652 pełnił posługę 
kapłańską św. Andrzej Bo- 
bola. Zniszczony podczas 
najazdu moskiewskiego w 
1655 r. kościół został rychło 
odbudowany, a po pożarze 
w 1749 r. zyskał rokokowy 
wystrój wnętrza. Po kasacie 
zakonu i rozbiorach funk
cjonował jako parafialny. 
Zamknięty po Powstaniu 
Listopadowym, zamienio
ny w 1840 r. na cerkiew, 
uległ dewastacji podczas 
przebudowy w latach 
1867—1878. W 1915 r. Niem
cy uczynili zeń garnizono
wy kościół ewangelicki.
W niepodległej Polsce do 
kościoła Św. Kazimierza 
powrócili jezuici. Odre
staurowano wnętrze, zwła
szcza zachowane ołtarze 
główny i boczne, usunięto 
też część szpecących syl
wetkę cerkiewnych kopu- 
łek. Natomiast wielkoksią
żęcą mitrę na centralnej 
kopule zrekonstruowano z 
inicjatywy Litwinów po 
1941 r. Polscy jezuici dotr
wali w Wilnie do 1946 r., 
gdy władze sowieckie zam
knęły świątynię. Potem 

można ją było zwiedzać ja
ko Muzeum Ateizmu... 
Zwrócona zakonowi, re- 
konsekrowana 4 marca 
1989 r., znów służy wier
nym. Jak przed laty rezydu
je tu litewski i łotewski 
prowincjał jezuitów, ojciec 
Jonas Boruta, energicznie 
przywracający świetność 
zabytkowemu zespołowi.
Dziś schodzi się do krypty 
stromymi schodami sprzed 

zostało zawalone gruzem ze 
zniszczonego kościoła i na 
ponad trzy wieki zapo
mniane. Podczas oczy
szczania schodów wśród 
cegieł, kamieni i ułamków 
rzeźb znaleziono kości 
dwóch osób, prawdopo
dobnie ofiar wojny. Prosto
kątna krypta rozciąga się na 
całą szerokość prezbiter
ium. Ściany boczne tworzy 
zeskalony grunt ze sterczą

1. Kościół 
Św. Kazimierza 
w Wilnie

wielkiego ołtarza. Do nie
dawna były one całkowicie 
zagruzowane, a wylot ukry
ty pod posadzką. Do 1655 r. 
pochowano tam kilkunas
tu jezuitów. Wobec zbli
żania się wojsk rosyjskich 
szczątki zmarłych wynie
siono w celu uchronienia 
ich przed profanacją. Na
jeźdźcy spenetrowali kryp
tę, po czym wejście do niej 

cymi głazami; resztę wy
murowano z cegły i otyn
kowano. Sklepienie wspie
ra się na trzech masyw
nych, kwadratowych fila
rach. Środkowy znajduje 
się na wprost drzwi, oba 
skrajne przylegają do ścian. 
Tym zaś, co czyni z krypty 
obiekt godny szczególnego 
zainteresowania, są rozmie
szczone na filarach i ścia
nach malowidła. Konturo
we rysunki zostały wyko
nane na tynku czarną i cie
mnoniebieską farbą, za
pewne w trakcie budowy 

kościoła lub wkrótce po
tem. Towarzyszą im łaciń
skie inskrypcje, głównie cy
taty z psalmów. Autorem 
rysunków był zapewne je
den z jezuitów, którego po
bożność przewyższała uz
dolnienia plastyczne; mog
ło zresztą pracować ich kil
ku.
Na frontowej — od wejścia 
— stronie środkowego fila
ra widnieje Ukrzyżowanie z 
pagórkiem Golgoty i czasz
ką Adama. Z lewej — po
stać ledwo naszkicowana, z 
prawej — zakonnik. Frag
ment Psalmu 56 (według 
numeracji Bzó/zz łacińskiej; 
dziś — 57) mówi o schro
nieniu „w cieniu Twoich 
skrzydeł” — pod odku
pieńczym krzyżem. Powy
żej dwa anioły trzymają 
napis: „Strzeże Bóg dusze 
świętych swoich”. Po bo
kach tego filara, w schema
tycznie ujętych kościelnych 
ławkach modlą się słowami 
psalmów zakonnik i — są
dząc po stroju — szlachcic. 
W tym ostatnim wypadku 
pomylono lokalizację cyta
tu: wers „Nie pozywaj na 
sąd swego sługi” pochodzi z 
Psalmu 143 (142), a nie 148. 
Filar lewy zajmuje obraz 
Zmartwychwstania — zwy
cięski Chrystus z chorąg
wią. Powyżej czytamy: 
„Ego sum Resurectio et Vi
ta” — ,,Jam jest Zmar
twychwstanie i Zycie”. I tu 
narysowany na bocznej 
płaszczyźnie filara zakonnik 
„wygłasza” modlitwę; ma
leńka sylwetka jest w istocie 
pretekstem dla umieszcze
nia długiej inskrypcji. Na 
filarze prawym znajduje się 
wspomniany wizerunek 
Matki Bożej, klęczącej i 
zwróconej w stronę Ukrzy
żowania. Z boku, analogi
cznie jak poprzednio, wypi
sane zostały słowa modlit
wy, tym razem maryjnej. 
Wreszcie na ścianie krypty 
po obu stronach wejścia 
widzimy pomiędzy cytata
mi postaci zakonników- 
-orantów. Najwyraźniejszy
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SPOTKANIA HA WSCHODZIE

jest tu wers błagalnego 
Psalmu 6: „duszę moją 
ogarnia wielka trwoga ”, 
jakże odpowiedni wobec 
majestatu śmierci.
Dostęp do krypty jest 
obecnie ograniczony, a 
znajdujące się w niej malo
widła nie były dotąd pre
zentowane. Po wstępnym 
uporządkowaniu — czas na 
gruntowne prace konserwa
torskie, gdyż upływ wieków 
i zawilgocenie ścian nie po
zostały bez wpływu na stan 
zabytku. Uszkodzone są 
zwłaszcza znaczne partie 
napisów oraz sylwetka 
oranta na lewo od wejścia 
(ubytki farby i tynku). W 
przyszłości na specjalnej 
tablicy upamiętnieni zos
taną pochowani tu wybitni 
jezuici. Przede wszyst
kim jednak krypta stać 
się ma wileńskim sank
tuarium św. Andrzeja 
Boboli, swą działalnoś
cią i męczeńską śmier
cią jednoczącego du
chowo całość ziem daw
nej Rzeczypospolitej.

Jarosław Komorowski

Akcja cmentarze

Modlitwa Platona

W kwaterze 77 Cmenta 
rza Łyczakowskiego 

we Lwowie, niedaleko krzyża 
Jurka Bitschana, trwa w zu
pełnym zapomnieniu — jak 
głosi ledwo widoczny napis 
- GROBOWIEC MARY! I 
PLATONA KOSTECKICH 
Spoczywa tu ceniony nie
gdyś-dziennikarz, publicysta i 
poeta, którego pogrzeb w ma 
ju 1908 r. był tłumną manife
stacją z udziałem ducho
wieństwa rzymsko- i grecko
katolickiego. Rusin spod 
Sambora, syn unickiego 
księdza, opowiadał się za 
ścisłym, braterskim porożu 
mieniem polsko-ukraińskim, 
mającym prowadzić do od
rodzenia Rzeczypospolitej w 
jej historycznym kształcie 
Uznany przez nacjonalistów 
za odstępcę, wymazany zos
tał z pamięci własnego naro 
du, a i my o nim nie pamię

tamy, choć z pewnością na 
to zasługuje.
Urodzony w 1832 r. Platon 
Kostecki (Platon Kostyćkij) 

porzucił studia prawnicze we 
Lwowie, aby poświęcić się 
pracy literackiej, przez całe 
życie dwujęzycznej. Debiu

tował w 1854 r. na łamach 
lwowskich „Nowin”, redagu
jąc równocześnie ukraiński 
tygodnik „Zoria Hałyćka". Po 
ukraińsku pisywał opowiada
nia z życia Łemków oraz 
znaczną część wierszy. 
Szczególny rozgłos zyskała w 
swoim czasie jego Motytwa z 
tomu Poezji ruśkii (1862), 
warta przywołania nad za
pomnianą mogiłą rzecznika 
pojednania i niepodzielności 
Rzeczypospolitej:

„Wo imia Otca i Syna — 
To nasza motytwa:
Jako Trójca, tak jidyna 
Polszczą, Ruś i Litwa!

Odna u Boha Korolewa 
Mołytsia za namy:
Z Częstochowy, Poczajewa 
I znad Ostroj Bramy!"

(jk)
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ZABYTO w krajobrazie

Pomniki Historii

Malbork
„(...) Sam widok Malbarga mógł przejąć trwogą serce każde
go Polaka, albowiem z twierdzą ową, licząc Wysoki Zamek, 
Średni i Przedzamcze, żadna inna w całym świecie nie mogła 
się nawet w przybliżeniu porównać. Już z dala, płynąc No
galem, ujrzeli rycerze potężne baszty rysujące się na niebie. 
Dzień był jasny i przeźroczy, więc widać je było doskonałe, a 
po niejakim czasie, gdy szkuty zbliżyły się, jeszcze bardziej 
rozbłysły szczyty kościoła na Wysokim Zamku i ołbrzymie 
mury piętrzące się jedne nad drugimi — w części barwy ceg
lanej, przeważnie jednak pokryte ową słynną szarobiałą za
prawą, którą przyrządzać umieli tylko mularze krzyżaccy. 
Ogrom ich przewyższał wszystko, co w życiu widzieli polscy 
rycerze. Zdawać się mogło, że tam gmachy wyrastają na 
gmachach, tworząc w nizinnym z natury miejscu jakby górę, 
której szczytem był Stary Zamek, a stokami — Średni i roz
łożyste Przedzamcze.
(„.) Oddzielna fosa i oddzielny zwodzony most dzieliły 
Średni Zamek od dziedzińca i dopiero w bramie zamkowej, 
która leżała znacznie wyżej, rycerze obróciwszy się za pora
dą komtura jeszcze raz mogli objąć oczyma cały ów olbrzymi 
kwadrat zwany Podzamczem. Gmach tam wznosił się przy 
gmachu, tak iż wydawało się Zyndramowi, iż widzi przed 
sobą całe miasto. Były tam nieprzebrane zapasy drzewa uło
żone w szychty tak wielkie jak domy, składy kul kamiennych 
sterczące na kształt piramid, cmentarze, lazarety, magazy
ny. Nieco z boku, wedle leżącego w środku stawu, czerwie
niały potężne mury „templu”, to jest wielkiego magazynu z 
jadalnią dla najemników i czeladzi. Pod północnym wałem 
widać było inne stajnie dla koni rycerskich i dla wyborowych 
mistrzowskich. Wzdłuż młynówki wznosiły się koszary dla 
giermków i wojsk najemnych, a po przeciwległej stronie czwo
roboku mieszkania dla przeróżnych zawiadowców i urzędni
ków zakonnych — znów składy, śpichrze, piekarnie, szatnie, 
ludwisarnie, niezmierny arsenał, czyli Karwan, więzienia, 
stara puszkarnia, każdy gmach tak niezłomny i obronny, że 
w każdym można się było tak jak w osobnej twierdzy bronić, 
a wszystko otoczone murem i gromadą groźnych baszt, za 
murem fosą, za fosą wieńcem olbrzymich palisad, za którymi 
dopiero na zachód toczył żółte fale Nogat, na północ i wschód 
błyszczała toń ogromnego stawu, a od południa sterczały sil
niej jeszcze umocnione zamki: Średni i Wysoki. Gniazdo 
straszne, od którego biła nieubłagana potęga i w którym sku
piły się dwie największe znane wówczas w świecie siły: siła 
duchowna i siła miecza. Kto oparł się jednej, tego pokruszyła 
druga. Kto podniósł przeciw nim ramię, na tego krzyk pow
stawał we wszystkich krajach chrześcijańskich, że przeciw 
Krzyżowi je podnosi”. Tak opisał Malbork w Krzyżakach 
Henryk Sienkiewicz.

1. Założenie obronne i urbanistyczne zamku: A — Zamek Wysoki, 
B — Zamek Średni, C — Zamek Niski (przedzamcze); baszty: 1 — 
Maślankowa, 2 — Kąsa, 3 — Zegarowa, 4 — Szarysz, 5 — Trój
ścienna, 6 — Prochowa, 7 — Wójtowska i Podstarościego, 8 — 
Nad Piekarnią, 9 — Ku Miastu, 10 — Furta, 11 — Mostowe, 12 — 
Św. Wawrzyńca

zaczął również pełnić funkcję stolicy państwa zakonnego. 
Konwent z komturem zatrzymał Zamek Wysoki, zaś wiel
ki mistrz oraz władze centralne objęły dotychczasowe 
przedzamcze, które jirzekształcono na Zamek Średni. 
Dziedziniec Zamku Średniego został obudowany trzema 
skrzydłami, z czwartej strony oddzielała go od Zamku 
Wysokiego fosa. Na północ od Zamku Średniego zbudo
wano nowe podzamcze, zwane także Zamkiem Niskim, mie
szczące kościół, szpital i zabudowania gospodarcze. Zamek 
Wysoki, Średni, przedzamcze oraz miasto tworzyły jeden 
zespół warowny, otoczony wspólnym systemem fortyfika
cyjnym. W trzecim etapie budowy, po wojnie w 1410 r., 
wprowadzono nowe umocnienia przystosowane do broni 
palnej — były to fortyfikacje ziemne oraz murowane bra
my i basteje. Czwartym etapem było wprowadzenie w la
tach 1616—1635 ziemnych bastionów zewnętrznych i mu
rów z bastejami.

Cały zespół stanowi przykład ścisłego powiązania zamku z 
miastem. Wszystkie elementy były ze sobą blisko związa
ne, a równocześnie każdy z nich funkcjonował jako odręb
na, wydzielona całość. Zespół wyróżniał się spośród in
nych tego typu obiektów ogromną skalą założenia, a ob
szar zajmowany przez zamek był większy od obszaru mia
sta. Jest to czołowy i prawdopodobnie pierwszy przykład 
tego typu przestrzennego założenia zamkowego oraz bu
downictwa militarnego, o wielu etapach rozbudowy ilus
trującej rozwój techniki wojennej. Jednocześnie zamek 
stanowi wysokiej klasy dzieło gotyckiej architektury, rzeź
by i malarstwa. Należy dodać, że przeprowadzone na 
zamku w XIX w. prace konserwatorskie są warsztatowym 
przykładem kształtowania się nowoczesnych metod badań 
naukowych, teorii i praktyki konserwatorskiej.

Malborski zamek był budowany w kilku etapach. W 
latach 1275—1300 zbudowano zamek właściwy, 
zwany później Wysokim oraz podzamcze, przekształcone po

tem w Zamek Średni. Drugi etap budowy rozpoczął się w 
1309 r. po ustanowieniu w Malborku siedziby wielkiego 
mistrza krzyżackiego. Tym samym zamek, obok komturii,

Malbork jest dużym ośrodkiem turystycznym 
z dwoma hotelami, domem wycieczkowym, schro
niskiem młodzieżowym i polem biwakowym.

MUZEA: Zamkowe (ul. Starościńska 1)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

2. Widok zamku 
z samolotu

3. Zamek 
od strony 

zachodniej; 
nad Nogatem 

widoczne 
baszty 

Mostowe
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4. Studnia na dziedzińcu Zamku Wysokiego
5. Alabastrowa płaskorzeźba ze sceną biblijną 

przy studni Zamku Średniego
6. Wnętrze letniego refektarza na Zamku Średnim

(zdjęcia: 2 — Wiesław Stępień,
3, 4, 5 — Wiesław M. Zieliński,

6 — Wacław Górski)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZE

Anatomia tężni

Największą atrakcją 
Ciechocinka są tęż- 
nie, wokół których — 
jak wokół naturalnego inhala

torium — spacerują kuracju
sze wdychając powietrze prze
sycone ozonem i wzbogacone 
cząsteczkami soli, jodu, bro
mu. Jednak ta funkcja pier
wotnie stanowiła zaledwie 

wkrótce okazało, ogrom pracy 
przy wznoszeniu warzelni i tę- 
żni okazał się ekonomicznie 
nieuzasadniony. Istnieją bo
wiem inne, tańsze możliwości 
uzyskiwania soli. Jednak do 
dziś utrzymuje się w Ciecho
cinku warzelnianą produkcję, 
eksploatację solanki dla celów 

leczniczych, pozyskiwanie ja
ko produktów dodatkowych 
leczniczego szlamu i ługu. 
Działalność uzdrowiskowa zdo
minowała zatem cel pierwot
ny, tj. produkcję soli.

Obecnie tężnie są unika
towym zabytkiem tech
niki i nadal — choć w niewiel
kiej skali — spełniają swe 

pierwotne funkcje „zatężania” 
solanki. Są to budowle potę
żne, o dużych wymiarach;

wszystkie mają wysokość 
15,80 m, natomiast ich dłu
gości są różne: tężnia I ma 
651,50 m, tężnia II — 723,80 m, 
a tężnia III — 366,20 m. Są 
zbudowane całkowicie z 
drewna: na dolnych palach 
dębowych umieszczone są ste
laże z drewna sosnowego i 
świerkowego, zaś ściany tężni 
wyłożone zostały tarniną. Pod
stawowej konstrukcji nie 
zmieniano od początku budo
wy, wymienia się tylko niektó-

„działalność uboczną” tężni. 
Z założenia były to bowiem 
konstrukcje związane z tech
nologią uzyskiwania soli: słu
żyły do odparowywania i zagę
szczania naturalnej solanki, 
której źródła odkryto tu na po
czątku XIX w.
Wiercenia mające na celu zna
lezienie źródeł solankowych 
rozpoczęto na Nizinie Ciecho
cińskiej w 1791 r. i kontynuo
wano mimo niesprzyjających 
wydarzeń politycznych w la
tach 1795—1806 (pod zabo
rem pruskim), a także po 1815 r. 
(w okresie Królestwa Polskie
go). Bardzo zainteresowany 
sfinalizowaniem budowy „fa
bryki soli”, a więc tężni i wa
rzelni był Stanisław Staszic. 
W dziele O ziemiorództwie 
Karpatów i innych gór i równin 
Polski pisał on o słonych źród
łach w okolicach Słońska (nie
daleko Ciechocinka), a także o 
znanej w innych krajach me
todzie zagęszczania solanki. 
Uzyskiwanie soli tą metodą 
miało uzupełnić braki tego 
produktu spowodowane utra
ceniem Wieliczki, która po 
pierwszym rozbiorze znalazła 
się poza granicami Polski.
Ostatecznie budowę warzel
ni i tężni, m.in. dzięki ini
cjatywie Staszica, rozpoczęto 
w 1824 r. według projektu Ja
kuba Graffa, profesora Aka
demii Górniczej w Kielcach. 
W Ciechocinku zbudowano 
trzy tężnie. Dwie pierwsze, 
usytuowane równolegle wzglę
dem siebie, w odległości oko
ło 300 m jedna od drugiej, a 
prostopadle do wiatrów prze
ważających na tym obszarze, 
wzniesiono w latach 1824—1832, 
natomiast tężnię trzecią, usy
tuowaną ukośnie względem 
już istniejących, od strony 
Wisły — w 1859 r. Jak się

1. Tężnia III
— dzięki wykonaniu 
wszystkich zdjęć 
w trakcie 
jej remontu 
możemy dokładnie 
poznać
detale konstrukcyjne
2. Wypełnianie ścian 
wiązkami tarniny
3. Wiatrak
na szczycie tężni
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4. Pojemniki z solanką 
na szczycie tężni I
5. Urządzenia 
do regulowania 
ilości solanki 
spływającej
po tarninie
6. Tężnia II
— „zabetonowane” 
zastygłą solą 
tarninowe ściany 
(zdjęcia:
Maria Barbasiewicz) 

re zniszczone elementy, naj
częściej tarninowe gałęzie, 
gdyż zużywają się najszybciej. 
Solanka przeznaczona do od
parowywania jest pompowana 
na najwyższy poziom budowli. 
Kiedyś pompowanie odbywa
ło się za pomocą wiatraka 
umieszczonego na szczycie tę
żni, obecnie solankę dostarcza 
się ze źródła za pomocą pomp 
elektrycznych. Ńa szczycie tę
żni solanka przetrzymywana 

jest w dwóch długich drew
nianych pojemnikach ciągną
cych się przez całą długość tę
żni. Pojemniki te przedzielo
ne są ruchomymi zastawami 
umożliwiającymi oddzielanie 
poszczególnych odcinków. 
Skrzynkowe konstrukcje koryt 
zaopatrzone są również w 
drewniane upusty-krany. Za 
pomocą umieszczonych ' w 
nich czopów regulowane jest 
wylewanie solanki do specjal

nych rynienek, z których ska- 
puje ona na tarninowe ściany 
tężni. Wiatr i słońce sprawiają, 
że po trzykrotnym spłynięciu 
solanka gromadząca się u pod
stawy konstrukcji stęża się do 
27%. Przesyłana jest następnie 
rurociągiem do warzelni soli. 
Tu poprzez warzenie (pod
grzewanie) w wielkich ka
dziach uzyskiwana jest sól cie
chocińska zawierająca jod.

Maria Barbasiewicz

Akcja cmentarze

Zapomniany 
powstaniec

Wartkowice w woj. sieradzkim 
mogą się poszczycić nie
zwykle okazałym pomnikiem pow

stańca styczniowego. Monument 
znajduje się na miejscowym cmen
tarzu, przy głównej alei, wykonany 
został z czerwonego piaskowca i 
ma 3 m wysokości. U podstawy wy-

Pomnik powstańca, 
w głębi 

neogotycka 
kaplica grobowa 
Siemiątkowskich 

z 1883 r. 

rzeźbiono odwrócony snop zboża 
— symbol ściętego plonu życia, 
nieco wyżej umieszczono kwiaty 
maku oznaczające wieczny sen. 
Pomnik zwieńczony jest wspania
łym popiersiem przedstawiającym 
powstańca 1863 r. Wawrzyńca 
Smogorzewskiego (zm. 1915). Nie
stety, trudno ustalić, w jakiej partii 
powstańczej walczył Smogorzew
ski, nie wiadomo także, który z oko
licznych majątków był jego włas
nością. Wraz z powstańcem po
chowano Teklę Smogorzewską 
(1933) i Florentynę z Baczewskich 
Biernacką primo voto Komiczową 
(1917). Wysokiej klasy obiekt rzeź
biarski nie jest niestety sygnowany, 
ale czas powstania, materiał i styli
styka wskazują na łódzką firmę W. 
Czaplińskiego, która podobny po
mnik wykonała w Łęczycy.

Mirosław Pisarkiewicz
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Wieś nie zmieniona

Ta wieś istniała za
pewne wcześniej niż 
pierwsze przekazy 
pisane, które ją wymieniają 

w latach 1398—1400 i jest 
to jedna z najstarszych osad 
na Pomorzu Gdańskim; 
dziś leży w granicach ad
ministracyjnych Gdańska. 
Zakładana była dwukrotnie 
przez oliwskich cystersów 
— we wczesnym średnio
wieczu i w XV w. Patro
nem wzniesionego tu koś
cioła został św. Matem, od 
którego imienia powstała 
późniejsza nazwa wsi — 
Matarnia.
W XVI w. Matarnia nadal 
była wsią cysterską. Na po
czątku XVII w. podczas 
wojen szwedzkich wieś po
niosła znaczne straty. Pó
źniejsze przekazy z wizyta
cji biskupa Madalińskiego 
w latach 1686—1687 poda
ją jednak, że we wsi znaj
dował się murowany koś
ciół, plebania z gruntem i 
szkoła. Kościół był muro
wany z kamienia i cegły, a 
otaczający go cmentarz 
ogrodzony był kamiennym 
murem. Niekorzystny dla 
Matami był rok 1734. Pod
czas walk o tron polski 
między zwolennikami Sta
nisława Leszczyńskiego i 
Augusta Mocnego wieś 
złupiły wojska rosyjskie, ale 
już w 1738 r. dowiadujemy 
się, że we wsi istniał fol
wark i karczma. Po drugim 
rozbiorze Polski Matarnia 
przeszła na własność skar
bu państwa pruskiego, a 
pod koniec XVIII w. poja
wili się na jej terenie pry
watni dzierżawcy. Na po
czątku XIX w. znowu 
zmianie uległa podległość 
administracyjna wsi — w 
1807 r. rząd pruski przeka
zał ją w zarząd Gdańskowi, 
a w 1821 r. weszła w skład 
gdańskiego powiatu miej
skiego. W tym czasie sławą 
obrazu łaskawego cieszył 
się obraz patrona kościoła 
św. Walentego i w czasie 
odpustów Matarnię odwie
dzały rzesze wiernych.

Wiek XIX nie spowodował 
istotnych zmian w prze
strzennym układzie osady. 
Skala wykształconego 
wcześniej założenia po
została w zasadzie nie 
zmieniona. Jedynie pod 
koniec XIX w. nastą
pił znaczny rozwój fol

W układzie urbanisty
cznym wsi dominują 

dwa zespoły: kościelny i 
dworski; dopełnia je nieli
czna wiejsko-robotnicza 
zabudowa mieszkaniowa. 
W skład zespołu kościelne
go wchodzą: kościół z XV 
w. i otaczający go cmentarz 

ołtarzu głównym. Ciekawe 
są również późnogotyc- 
kie kafle wmurowane we 
wschodnią ścianę szczytową 
kościoła z postaciami św. 
Jerzego, monarchy, Ma
donny i świętego. Wspania
łe okazy lip rosnące wzdłuż 
starego, kamiennego muru

1. Elewacja południowa 
kościoła parafialnego
2. Z wystroju kościoła: 
póżnobarokowa chrzcielnica 
z połowy XVIII w.
3. Budynek plebanii z XIX w.

warku. Na terenach Po
morza pojawiali się wó
wczas zamożni Niemcy, 
którzy nabywali bądź wy
dzierżawiali ziemię. W Ma
tami około 1890 r. osiedlił 
się Otto Romer, który wy
budował — istniejący do 
dzisiaj — dwór i rozbudo
wał folwark, korzystając z 
cegielni, które powstały 
na południowo-wschodnich 
krańcach wsi.

z kamiennym murem, ple
bania z XIX w. i organi
stówka oraz nowy cmentarz 
z XX w. W świątyni znaj
duje się interesujące wypo
sażenie, m.in. rokokowy oł
tarz główny z obrazami św. 
Walentego i św. Maternu- 
sa, późnobarokowe ołtarze 
boczne z kurdybanami z 
warsztatu gdańskiego oraz 
barokowa chrzcielnica przy 

cmentarnego dodają uroku 
całemu założeniu.
Drugi zespół — dworsko- 
-parkowy położony jest na 
północno-wschodnim skra
ju wsi. Tradycje folwarku 
sięgają tu zapewne drugiej 
połowy XVIII w., zaś dzi
siejszy dwór powstał około 
1890 r. Architektura tego 
obiektu przypomina tak 
popularne w XIX w. dwory
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myśliwskie. Dwór otacza 
park krajobrazowy o 
swobodnej kompozycji z 
zachowanym starodrzewem 

dębów szypułkowych, lip 
drobnolistnych, brzóz bia
łych i innych, a do dworu 
prowadzi stara aleja lipowa.

Wieś w swojej skali 
i charakterze pozostała 
w znacznej mierze nie 
zmieniona do dnia dzi-

4. Dwór 
wybudowany 
przez Otto Romera
(zdjęcia:
Justyna Czyszek)

siejszego. Jest przykła
dem stosunkowo dobrze 
zachowanego układu 
urbanistycznego i struk
tury architektonicznej. 
Ma swoją historię, tradycję, 
mieszkańców osiadłych tu z 
dziada pradziada, ma też 
swoje związki z „wielkim 
światem” — ludzie, którzy 
tu się urodzili i wyprowa
dzili się stąd, utrzymują 
związki z tymi, którzy po
zostali. Proboszczem Ma
tami jest ks. Władysław 
Szulist, historyk, badacz 
historii Kaszubów na ob
czyźnie, zaś gościem bywa 
tu przy okazji uroczystości i 
spotkań rodzinnych pisarz, 
Gunter Grass.

Justyna Czyszek

Akcja cmentarze

Żona kasztelanica

We wsi Wereszczyn (gm. Urszulin) 
w woj. chełmskim znajduje się 
obok drewnianego kościoła z XVIII w. 

rzymskokatolicki cmentarz parafialny z 
częścią zabytkową wpisaną do rejestru 
zabytków. Przy okalającym murze zwra
ca uwagę zapadająca się w ziemię, gi
nąca pod chwastami lub opadłymi liśćmi 
piaskowcowa płyta nagrobna. Widać na 
niej trudno czytelny, wyryty napis: „S.P.j 
Z Chłędowskich/ ANIELA DEMBOW
SKA/ żona kasztelanica Edwarda/ 
wierna córka Ojczyzny/ żyła lat 77/ 
zmarła d. 30 listopada 1901 r./”. W jej 
nekrologu C. Walewska napisała: 
„Ostatnią wolą nieboszczki było, by po
chowano ją bez trumny, w prostym dole. 
W czterech zbitych deskach leży jej cia
ło, znalazłszy wreszcie spokój i wy
tchnienie".

Aniela Dembowska ma swoje miejsce i 
tytuł do pamięci ze względu na własną, 
oryginalną twórczość jako jedna z „en
tuzjastek" z kręgu Narcyzy Żelichow
skiej oraz w równej mierze jako żona i 

współpracowniczka „czerwonego kasz
telanica'’ — Edwarda Dembowskiego, 
poległego pod Krakowem w przededniu 
Wiosny Ludów, pochowanego gdzieś w 
zbiorowej mogile.
Po śmierci męża Aniela Dembowska 
przebywała na emigracji we Francji i w 
Niemczech, w 1858 r. po ogłoszeniu 
amnestii wróciła do Królestwa Polskie
go. Ostatnie lata życia spędziła w And
rzejowie, u córki Julii, żony Aleksandra 
Karpińskiego, właściciela dóbr andrze- 
jowskich (oboje pochowani są w gro
bowcu powyżej mogiły Anieli Dembow
skiej).

Płyta na tej mogile jest bez wątpienia 
jednym z najcenniejszych zabytków ru
chomych w województwie chełmskim ze 
względu na jej wartości historyczne: 
Edward Dembowski, który nie ma nig
dzie swego nagrobka, może być z nią 
symbolicznie wiązany.

Andrzej Piwowarczyk

(fot. Andrzej Piwowarczyk)
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Akcja dwory

Dwór z piętrowym portykiem

Po prawie pięciu latach 
wędrówek po Mazow
szu w poszukiwaniu 
nie znanych dworów piszący te 

słowa doszli do przekonania, 
że architektura siedzib zie
miańskich w tym regionie jest 
niezwykle urozmaicona. Wie
my na pewno, że z pojęciem 
dworu polskiego nie sposób 
automatycznie połączyć wizję 
białego klasycystycznego bu
dynku, nakrytego wysokim 
czterospadowym lub łamanym 
dachem i poprzedzonego por
tykiem kolumnowym zwień
czonym trójkątnym szczytem. 
Rzeczywistość jest zupełnie 
inna — takich „idealnych” 
dworów jest stosunkowo nie
wiele, a zdecydowana więk
szość siedzib ziemiańskich 
wygląda zupełnie inaczej. W 
obecnym stanie badań nie je
steśmy w stanie dokonać ca
łościowego spojrzenia na ten 
ważny problem architektury 
polskiej XIX i XX w., oba
wiamy się bowiem przed
wczesnych uogólnień i fałszy
wych syntez, które dla upra
wianej przez nas dyscypliny 
mogą okazać się zabójcze. Na 
razie będziemy kontynuowali 
badania podstawowe i ogłasza
li najciekawsze ich rezultaty. 
Dziś zaprezentujemy Czytel
nikom dwór w Boro wicach 
koło Płocka, odznaczający się 
stosunkowo rzadko spotykaną 
cechą — piętrowym porty
kiem od frontu. Dwór nie
dawno odnowiono i wita nas 
elewacjami pomalowanymi na 
jaskrawożółty kolor, od które
go odcinają się wyraziście białe 
kolumny i filary portyku oraz 
obramienia drzwi i okien.
Historię Borowic z grubsza 
ustaliły autorki katalogu za
bytków sztuki dawnego powia
tu płockiego. Miejscowość, 
wzmiankowana w XV w., po
dzielona była wówczas na 
części i stanowiła własność 
szlachecką. W XVIII iw XIX 
w. należała do Rościszewskich, 
w 1895 r. do Władysława Os
trowskiego, od 1902 r. właści
cielami jej byli Święciccy, a 
następnie Nowakowscy i Gra
dowscy. W latach 1919—1940 
majątek należał do Turskich 
(w 1930 r. dziedzicem dóbr był 
Zygmunt Turski, a ich obszar 
wynosił 565 ha). Te same au
torki są zdania, że dwór został

zbudowany dopiero po 1918 r. 
dla rodziny Turskich. Gdyby 
tak istotnie było, to jego 
kształt należy uznać za wyjąt
kowo tradycjonalny — naszym 
zdaniem siedziba ta mogłaby

powstać z powodzeniem czter
dzieści lat wcześniej.
Jest to budowla murowana z 
cegły na kamiennej podmu
rówce, wzniesiona na planie 
wydłużonego prostokąta, par

terowa, z nieco wyższymi ryza
litami skrajnymi i środkowym 
piętrowym. Przed ryzalitem 
tym znajduje się dwukondyg
nacyjny portyk, składający się 
na parterze i pierwszym pię-
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trze z czworobocznych filarów 
skrajnych i z dwóch kolumn 
toskańskich, podtrzymujący 
trójkątny szczyt z oculusem. 
Od ogrodu dwór borowicki ma 
pośrodku taras wsparty na 
czworobocznych filarach. Po
szczególne partie siedziby na
kryte są dwuspadowymi da
chami o szerokich okapach. 
Styl tej architektury nie jest 
łatwy do określenia: z pewnoś
cią dominują w niej elementy 
późnego klasycyzmu i neore- 
nesansu.

polską siedzibę ziemiańską. 
Zbudowano go na planie pro
stokąta, ale wejście główne, 
poprzedzone wspomnianym 
portykiem, znajduje się po
środku krótszego boku prosto
kąta. Cztery potężne bonio- 
wane kolumny portyku pod
trzymują znajdujący się przed 
częścią piętrową dworu taras, 
osłonięty silnie wysuniętym do 
przodu dwuspadowym da
chem, wspartym pierwotnie 
na smukłych kolumienkach. 
Pomysł piętrowego portyku

1.2. Borowice
— dwór 

od frontu (1) 
i od tyłu (2)
3. 4. Dwory 

w Pepłowie (3) 
i Bulkowie 

od frontu (4)
(zdjęcia:

Waldemar 
Baraniewski)

Najciekawszym fragmentem 
dworu w Borowicach wydaje 
się nam piętrowy portyk od 
frontu. Geneza tego pomysłu 
jest z pewnością odległa w cza
sie, podobny sposób myślenia 
odnajdziemy m.in. w architek
turze stworzonej przez wiel
kiego włoskiego architekta 
Andrea Palladio (1508—1580) 
— wystarczy przypomnieć za
projektowaną przez niego Vil
la Cornaro w Piombino Dese, 
wzniesioną w latach 1560—1565. 
Piętrowy portyk wzbudził za
interesowanie u innych przed
stawicieli ziemiaństwa płoc
kiego. Wcześniej niż w Boro
wicach pojawił się w neorene- 
sansowym dworze w Pepło
wie, który — zdaniem autorek 
katalogu zabytków sztuki 
dawnego powiatu płockiego — 
miał powstać w ostatniej 
ćwierci XIX w. z inicjatywy 
Adama Szczepana Dunin- 
Mieczyńskiego, pisarza i dzia
łacza rolniczego. Kształt tego 
dworu jest niezwykły jak na 

przystosowano wówczas do 
potrzeb architektury drewnia
nej, o czym świadczą orygi
nalne dwory w Bulkowie i w 
Worowicach, oba powstałe ok. 
1900 r. Portyk taki uprzyje
mniał z pewnością mieszkanie 
na wsi i prezentuje się niezwy
kle efektownie jeszcze dziś, 
pod warunkiem, że nowi użyt
kownicy dworu nie rozwiesza
ją pod nim wielkiego prania. 
Wróćmy jeszcze na chwilę do 
Borowic. Po drugiej wojnie 
światowej we dworze boro- 
wickim mieściła się szkoła 
podstawowa i biura Nadleś
nictwa Płock. Wyremontowa
no go w 1975 r., a po raz drugi 
w ostatnim czasie. Wokół 
dworu rozciąga się zdziczały 
park krajobrazowy, przecho
dzący w las z okazami staro
drzewu, założony w połowie 
XIX w. dla Rościszewskich.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Burzenie 
Konstancina!
W stosunku do bu

dowli zabytko
wych pytanie 

brzmi: burzyć czy rato
wać? Odpowiedź wydaje 
się oczywista: ratować! 
Rzeczywistość przeczy jed
nak niekiedy tej oczywi
stości, jest bardziej skomp
likowana i różnorodna niż 
sucha litera prawa. Przy
kładów do tego rodzaju ref
leksji dostarcza podwar
szawski Konstancin. W 
miejscowości tej — mod
nej w ostatnich latach 
wśród nowobogackich i 
z tego względu drogiej, 
jeśli chodzi o ceny 
działek budowlanych — 
trwa budowlany boom.

Stara, zabytkowa część 
kurortu obrasta osiedla
mi nowoczesnych, jedno
rodzinnych domków sta
wianych w „stylu zachod
nim”. Poza nią także wyra
stają nowoczesne wille i 
pensjonaty. Najgorzej mają 
się jednak obiekty stare, 
wzniesione przed wojną 
przez renomowanych ar
chitektów. Większość tych 
obiektów przez ostatnie pół 
wieku stanowiło własność 
komunalną, czyli w prakty
ce niczyją, czego wynikiem 
jest ich obecny opłakany 
stan. Mieszka w nich za
zwyczaj po kilka, nawet kil
kanaście rodzin, którym 
trzeba zapewnić mieszkania 
z chwilą nabycia którejś z 
willi z zamiarem przezna
czenia na własne potrzeby. 
Ta okoliczność skutecznie 
zraża często najbardziej 
nawet zamożnych nabyw
ców. Opłaca im się ra
czej poczekać, aż któraś 
z tych zabytkowych bu
dowli popadnie w cał
kowitą ruinę, a jej 
mieszkańcy dobrowol
nie się wyprowadzą. 
Wówczas cały obiekt mo

żna będzie nabyć za cenę 
działki (zazwyczaj o dosko
nałej lokalizacji). Dobre sa
mopoczucie nabywcy psuć 
może jednak widok owej 
zabytkowej ruiny tkwiącej 
na środku kupionej posesji. 
Cóż bowiem można z nią 
uczynić?
Z moich obserwacji wy
nika, że istnieją trzy 
podstawowe sposoby roz
wiązywania tego pro
blemu. Pierwszy, najbar
dziej zgodny z prawem i 
społecznym interesem, to 
odbudowa zniszczonego 
zabytku, przywrócenie mu 
pierwotnego wyglądu i jego 
stała konserwacja. Takie 
postępowanie wymaga jed
nak wielkiego nakładu 
środków finansowych i cza
su. Piotr Nowicki, znany 
warszawski marszand, już 
od kilkunastu lat odbudo
wuje klasycystyczną willę 
położoną u zbiegu ulic Że
romskiego i Piasta, a pra
com tym daleko jest jeszcze 
do zakończenia. To samo 
dotyczy dawnego pensjona
tu dla kształcących się pa
nien położonego u zbiegu 
ulic Mickiewicza i Matejki, 
należącego obecnie do Sto
łecznego Centrum Rehabili
tacji.

Drugi sposób nasuwa się 
po obliczeniu, że o wiele 
taniej wypadnie budowa 
nowoczesnego, wygodnego 
domu, aniżeli żmudna re
konstrukcja zrujnowanego 
zabytku. Można wówczas 
podjąć wysiłki zmierzające 
do wykreślenia owej ruiny z 
rejestru zabytków. O tym, 
że starania takie zakończyć 
mogą się sukcesem, świad
czyć może opisany w mar
cu 1995 r. w prasie wypadek 
willi „Brzozy” przy ul. Ba
torego. Na podstawie eks
pertyzy mykologicznej orze
kającej, że cały budynek
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1. Willa 
„Brzozy” 

— wykreślona 
z rejestru 
zabytków 

nie ma 
żadnych 

szans
2. Tak 

zniszczono 
tradycję 

— miejsce 
restauracji 

„Pod Sosną” 
zajął 

banalny 
budynek 

mieszczący 
na parterze 

piekarnię 
3. Odarta 

z romantyzmu 
willa 

„Ustronie”
4. Co 
czeka 

willę 
„Kaprys”?

(zdjęcia: 
Zdzisław 

Skrok)

opanowany został przez nie
bezpieczny grzyb, którego 
usunięcie trwałoby co naj
mniej 10 lat, generalny 
konserwator zabytków pod
jął decyzję o wykreśleniu 
tej interesującej architekto
nicznie, modernistycznej 
willi z rejestru zabytków. 
Co to oznacza w praktyce, 
łatwo się domyśleć — właś
ciciel obiektu nie kryje się 
zresztą z zamiarem roze
brania rudery (która tak 
naprawdę na ruderę nie 
wygląda). Dowodem je
szcze bardziej pod tym 
względem wymownym jest 
los drewnianej willi w Sko
limowie (dzielnica Kon
stancina) przy zbiegu ulic 
Wojewódzkiej i Prusa. 
Otóż willa ta, w której do 
lat osiemdziesiątych funk
cjonowała znana, mająca 
przedwojenne tradycje re
stauracja „Pod Sosną”, po 
prostu już nie istnieje. 

Przed dwoma laty została w 
ciągu kilku dni zburzona, a 
na jej miejscu powstał oka
zały, nowoczesny, banalny 
architektonicznie budynek 
mieszkalny.

Można wreszcie wybrać 
drogę pośrednią między 
wyżej opisanymi: podjąć 
odbudowę zabytku, ale 
równocześnie poddać go 
wszelkim zmianom, które 
mogą przyjść do głowy 
właścicielowi. W Konstan
cinie natrafić można na 
liczne przykłady tego ro
dzaju radosnej i ambitnej 
twórczości. W poprawianiu 
przedwojennych, renomo
wanych architektów (a w Kon
stancinie budowali wów
czas rzeczywiście najlep
si) wszystkich, jak sądzę, 
przebił projektant przebu
dowy i rewaloryzacji willi 
„Ustronie”, leżącej przy 
zbiegu ulic Piotra Skargi i 

Władysława Jagiełły. Z 
pięknego, lekkiego cacka 
wzniesionego w stylu ro
mantycznym, wręcz baj
kowym, pozostała ciężka, 
bezstylowa budowla prze
ładowana dobudówkami 
(dodatkowa wieża przytła
czająca cały budynek) i ar
chitektonicznymi szczegó
łami.
Tego rodzaju destrukcyjna 
wobec zabytków działal
ność zdaje się rozkwitać 
na terenie Konstancina. Z 
niepokojem obserwować 
będę losy klasycystycznej 
willi „Kaprys” przy ul. Ba
torego. Obecnie jest to rui
na pozbawiona dachu. Nie
dawno na jej ogrodzeniu 
pojawiła się tablica infor
mująca, że willa została 
sprzedana prywatnemu wła
ścicielowi. Który z opisa
nych sposobów wybierze?

Zdzisław Skrok
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Kamienne stoły

Po średniowiecznym 
systemie wymiaru 
sprawiedliwości zostało wie

le zabytków. Do najliczniej 
zachowanych należą narzę
dzia tortur, chętnie ekspo
nowane w muzeach oraz li
czne akty prawne. Rzadsze 
są pręgierze, które dawniej 
znajdowały się w każdym 
mieście. Na terenie Dolne
go Śląska zachowało się kil
kaset krzyży pokutnych i 
niezmiernie ciekawe, choć 
bardzo rzadkie kamienne 
stoły sędziowskie.

We wczesnym średniowie
czu sądy zbierały się pod 
gołym niebem i obradowały 
publicznie przy kamien
nych stołach. Miejsce, w 
którym sądzono, musiało 
mieć dobrą akustykę i znaj
dować się blisko źródła pit
nej wody. Często sadzono 
tam drzewa, przeważnie li
py. W Sudetach zachowały 
się dwa kamienne stoły 
sędziowskie. Pierwszy z 
nich znajduje się w 
pobliżu wsi Kochanów 
(wzmiankowanej w 1289 r.), 
położonej przy drodze wio
dącej z Krzeszowa (słynne 
opactwo cystersów) do 
Mieroszowa. Można odna
leźć go wśród zarośli, na 
niezbyt wysokim wzgórzu, 
które w średniowieczu nosi
ło przerażającą nazwę — 
„Trupia czaszka” (dziś są
siednie, znacznie większe 
wzgórze nazywa się „Cze
rep”). Stół wykonany z li
tego bloku piaskowca ma 
91 cm wysokości, 197 cm 
długości i 75 cm szerokości. 
Narożniki i krawędzie są 
zaokrąglone, na płycie wi

dać nieczytelne znaki. Ota
cza go siedem wysokich na 
40 cm kamiennych krzeseł 
o siedzeniach 37 x 45 cm z 
oparciami (20 cm). Miejsce 
to jest znane mieszkańcom 
Kochanowa, natomiast zu
pełnie nie znane turystom.

Wykonana z granitu płyta 
sędziowskiego stołu zacho
wała się także w Strzelinie, 
niewielkim miasteczku na 
pogórzu Sudetów. Płyta 
znajduje się w pobliżu ruin 
ratusza i ma wymiary 180 x 
178 cm, grubość 14—30 cm; 
wyryto na niej datę reno
wacji — 1740. Do 1960 r. 
istniał także stół sędziowski 
w Kamiennej Górze, nie
stety uległ zniszczeniu.

Warto dodać, że przy szosie 
prowadzącej z Kamiennej 
Góry do Lubawki, zaraz za 
miastem znajdują się dwa 
wzgórza o wiele mówiących

1.2. Kamienny 
stół 

sędziowski (1) 
I siedzisko (2) 

w Kochanowie

2 nazwach: „Sądowa” i 
„Szubianka”.

Na ziemiach Polski znane 
są jeszcze dwa zachowane 
stoły sędziowskie: w Bąko- 
wie (woj. opolskie) oraz w 
Starym Strączu (woj. zie
lonogórskie). Jeszcze w 
XIX w. w Brzegu (woj. 
opolskie) przy ratuszu mo
żna było oglądać stół sę
dziowski, ale jego płyta zos
tała wmurowana w ścianę 
jednego z pobliskich bu
dynków.

Krzysztof Rejmer

(zdjęcia: Krzysztof Rejmer) 
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Muchołapki
„Mucha to rozsadnik wszel
kich zarazków — strzeżmy 
się jej i wytępiajmy bez miło
sierdzia” — pisała Maria 
Ankiewiczowa w miesię
czniku „Organizacja gos
podarstwa domowego” z 
1930 r. Niewątpliwie od
wiecznym problemem lu
dzkości było wszelkiego ro
dzaju robactwo i owady. 
Do walki z nimi używano 
różnych przedmiotów, dziś 

często już zapomnianych i 
nieznanych, dawniej sta
nowiących nieodłączne wy
posażenie mieszkań w mia
stach i wsiach.

Z muchami walczono na 
wiele sposobów, roz

wieszając — znane mi je
szcze z dzieciństwa — lep
kie papiery, tzw. lepy na 
muchy, rozsypując lub 
rozpylając różnego rodzaju 

trucizny, wreszcie ustawia
jąc przemyślne pułapki. 
Powszechnie używane były 
przeciw owadom wstawia
ne w okna siatki z drutu lub 
z merli. Pokarm w spiżar
niach przykrywano z kolei 
drucianymi kloszami. W 
dworach rozstawiano na 
oknach spodki ze słodką, 
zwabiającą muchy cieczą. 
We wspomnianym już cza
sopiśmie jedna z czytelni

czek podaje prosty sposób 
na wykonanie „muchołów- 
ki”: „Do szklanki nalewamy 
wody, w której rozpuszcza
my nieco mydła do prania, 
by nabrała barwy opalu.

Następnie z kawałka 
tektury wycinamy krążek 
(...). W środku krążka wyd
rążamy otwór o średnicy 
5—6 mm i układamy naoko
ło niego pasek chleba dobrze 
rozgniecionego Pasek z

Przydrożne krzyże

Trwałym elementem 
polskiej kultury i kraj
obrazu są przydrożne 

krzyże i kapliczki, usta
wiane w miejscach tragi
cznych wydarzeń i na 
skrzyżowaniach dróg lub 
za wsiami, gdzie żegna 
się trumnę ze zmarłym.

Krzyże wykonywano nie
gdyś tylko z drewna. Dziś 
obserwujemy coraz częś
ciej rzecz haniebną: gdy 
przewróci się spróchniały 
krzyż, często pozostaje na 
ziemi i niszczeje. Napotka
łem taki wypadek tuż przy 
międzynarodowej szosie 
koło Białegostoku. Zgłosi
łem to do białostockiej ku
rii biskupiej, lecz bez ża
dnego rezultatu. Pomogła 
dopiero rozmowa z pro
boszczem pobliskiej para
fii — podniesiony krzyż 
ustawiono na drewnia
nych podporach.
Wywodzimy się z kręgu

kultury śródziemnomor
skiej, w której symbol 
krzyza ma wymowę 
szczególną i otacza się go 
wielkim szacunkiem. Tym
czasem w ostatnich la
tach pojawiają się przy 
drogach krzyże w formie 
kiczowatych kompozycji ze 
złomu żelaznego lub pos
piesznie zespawanych rur. 
Stało się to już regułą 
w miejscach upamiętnia
jących śmierć w katastro
fach drogowych. Krzyże 
wystają tam często z le
żących na ziemi opon 
samochodowych. Wyglą
da to nieestetycznie i do
wodzi raczej braku sza
cunku dla zmarłych.

Tyle mówi się o świętoś- 
ciach narodowych, uczu
ciach i symbolach. Czy 
nie czas więc na ratowa
nie starych przydrożnych 
krzyży?

Roman Pruski
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1. Blaszane rozpylacze owadobójcze „FLIT” i „TAJFUN”
2. Muchołapka szklana z pierwszej połowy XX w.

3. Muchołapka szklana z korkiem-kapturkiem 
z przełomu XIX i XX w.

4. Muchołapka ze szkła prasowanego z pierwszej połowy XX w.

chlebem obsypujemy cukrem. 
Tak sporządzonym krąż
kiem przykrywamy szklankę 
z wodą, umieszczając krą
żek z chlebem wewnątrz 
szklanki”. Od dawna wal
czono również z muchami, 
używając nieśmiertelnych 

pacek, o czym pisał już 
Adam Mickiewicz w Panu 
Tadeuszu:

„Wtem pomiędzy ich usta 
mignęła znienacka 

Naprzód mucha, a za nią 
tuż Wojskiego packa. ” 

Jak wyglądała packa Woj
skiego, niestety, nie wiemy. 
Można przypuszczać, że 
była podobna do tych z XX 
w., używanych również 
dzisiaj, a wykonanych czę
sto chałupniczo z kawałka 
skóry przytwierdzonego do 

kijka lub bambusa. Obec
nie sprzedawane są packi 
wykonane z giętkiego pla
stiku.

Do popularnych muchoła
pek należały też wspo
mniane już lepy na muchy:
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Nr Rej. 32699. 12.6. 1946. Pierw. 8.9. 1945. 
Fa. Wytwórnia Artykułów Gospodarczo-Che- 
mićznych „Merkury**. Kraków. Wytwórnia 
i sprzedaż artykułów chemicznych. Towary: 
trucizna na muchy.

nrTwoiMu mttkuUw .

Zastrzeżono ochronę znaku w kolorze zielo
nym.

„(...) skrawki papieru per
gaminowego, powleczone kle
jem, wieszać w górze na 
przedmiotach świecących ” 
— pisał autor przedwojen
nego poradnika Kultura i 
życie domowe. Te papiero
we pułapki na muchy roz
powszechnione były zarów
no w mieście, jak i na 
wsi. Produkowały je różne
go rodzaju zakłady chemicz
ne i papiernicze. W Lub
linie była to Fabryka 
Przetworów Chemicznych 
wytwarzająca lepy „Bengal” 
(dużą partię znaleziono 
wśród towaru sklepowego 
pochodzącego z połowy lat 
czterdziestych we wsi Da- 
widy, gm. Jabłoń, woj. 
bialsko-podlaskie). W War
szawie lepy produkowała 
m.in. Fabryka Przetworów 
Chemicznych „Dobrolin”, 
znana ze znakomitej pasty 
do obuwia. Lepy sprowa
dzano również z zagranicy, 
np. z Niemiec.
Fabryki chemiczne wytwa
rzały także różnego rodzaju 
trucizny na muchy w 
proszkach i w płynach, któ
rymi napełniano blaszane 

rozpylacze, sprzedawane 
często w komplecie. Jed
nym z bardziej znanych był 
flit, o którym pisał dzie
ciom Jan Brzechwa w Pchle 
szachrajce:
„ (...). Proszę mi tu 
Kupić jutro flaszkę flitu 
Gdy znów przyjdzie Pchła 

przeklęta 
Rurki z kremem popamięta. ” 
Wspomniane rozpylacze 
niczym nie przypominały 
dzisiejszych, jednorazowych 
„Muchozoli” w aerozolu. 
Były to blaszane pompki w 
formie strzykawki, z becz
kowatym pojemniczkiem 
przy ujściu, do którego na
lewano trucizny. Znane mi 
są dwa takie urządzenia. 
Nieco większy rozpylacz, 
który: „NISZCZY/Muchy 
Mole/Karaluchy/Pluskwy / 
FLIT / NISZCZY / Komary, 
Pchły /Prusaki” i mniejszy: 
„Tajfun/TĘPI MUCHY, 
KOMARY I WSZELKIE 
ROBACTWO DOMOWE”. 
Na pierwszym z nich za
chowała się informacja o 
producencie samego rozpy
lacza z rokiem produkcji 
oraz z podaną liczbą

5. Z zeszytu 5—6 
„Wiadomości 
Urzędu 
Patentowego” 
z 1946 r.

(zdjęcia:
1—4 — Krzysztof 
Wasiiczyk 
i Henryk Guz; 
zb. Muzeum
Wsi 
Lubelskiej)

wyprodukowanych sztuk 
„BLACHA WARSZAWA 
ZĄBKÓWSKA 44 S. 8 
17.X.27R. 30 000”. Dy
strybucją importowanego z 
USA flitu, jak i innych tego 
typu mikstur, zajmowała 
się znana w kraju firma 
„Standard-Nobel w Polsce 
S.A., Warszawa, Al. Jero
zolimskie 57”.

Najciekawszymi jednak 
zabytkami są mucho
łapki szklane, dawniej sze

roko rozpowszechnione, 
dostępne dla niemal 
wszystkich grup społe
cznych. Już w XIX w. mu
chołapki takie produkowane 
były masowo przez huty 
szkła, o czym świadczy ka
talog huty „Czechy”, gdzie 
reklamowana jest mucho
łapka szklana ze szklanym 
korkiem, w formie najczęś
ciej spotykanej. Szklane 
muchołapki niewiele różnią 
się od siebie: wszystkie są 
okrągłe, bardziej lub mniej 
wysmukłe, czasem półkoli
ste, osadzone na trzech, 
wtopionych, zazwyczaj nie
dbale wykonanych nóż
kach. Dno mocno zagłę
bione tworzy charaktery
styczny cylinder do wew
nątrz otwarty, często z wy
winiętym kołnierzem. To 
tędy, zwabione słodkim za
pachem nalanej mikstury, 
wlatywały muchy, aby już 
nigdy więcej nie wylecieć. 
Nalewane mikstury były 
różne — mógł to być roz
twór cukru z wodą lub 
słodka serwatka, mleko, 

wywar z ziół oraz z grzy
bów, których nazwa brzmi 
jednoznacznie — mucho
mory, słodkie, smaczne i 
zabójcze. U góry mucho
łapki miały wymodelowaną 
niższą lub wyższą szyjkę, 
niedbale ściętą i ręcznie ze- 
szlifowaną. Szyjki, niejed
nokrotnie pochylone, deko
rowane były często krezami 
wałeczkowatymi lub pier- 
ścieniowatymi, a zatykano 
je korkami, na wsi najczęś
ciej papierowymi. Nie mo
żna już stwierdzić, jak czę
sto muchołapki miały ory
ginalne korki szklane — o 
ich występowaniu świadczy 
wyżej wspomniana, katalo
gowa pozycja huty „Cze
chy” oraz jedna ze znanych 
mi muchołapek z nakłada
nym korkiem-kapturkiem 
szklanym. Najciekawszym 
jednak egzemplarzem jest 
muchołapka z podlubel- 
skiej wsi wykonana ze szkła 
prasowanego, bezbarwne
go, z półkulistą pokrywą z 
uchwytem w miejscu, gdzie 
zazwyczaj występuje szyj
ka.
Muchołapki, wytwarzane 
zapewne w sporych iloś
ciach przez huty szkła, do
stępne były w całym kraju 
w sklepach lub na mało
miasteczkowych targach, 
gdzie handlarze przywozili 
je na furmankach (wraz z 
innym szkłem) prosto z fa
bryki. Ceny katalogowe 
tych naczyń wahały się w 
ostatniej ćwierci XIX w. od 
kilkunastu do kilkudziesię
ciu kopiejek za sztukę. Ze 
względu na kruchość mate
riału zachowało się ich sto
sunkowo niewiele, a i te 
wygrzebane z domowych 
rupieciami są często usz
kodzone, na ogół bez kor
ków. Nikt już dziś nie uży
wa takich muchołapek, a i z 
muchami — wyniszczony
mi w dużej mierze przez za
trute środowisko — jest 
chyba mniej problemów.

Krzysztof Wiśniewski
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Pod parą

Nawiązując do artyku
łu Cukrowa kolejka, 
który ukazał się w 
„Spotkaniach z Zabytkami”, 

nr 6, 1995, s. 54, chciała- 
bym przedstawić bardziej opty
mistyczną historię parowozu 
Kp4-3760, eksploatowanego 
przez wiele lat na kolejkach 
cukrowniczych. W 1957 r. 
cukrownia „Gosławice” zaku
piła w Fabryce Lokomotyw w 
Chrzanowie „Fablok” paro
wóz na tor 750 mm typu Kp4 
oznaczony numerem 3760, do 
którego kocioł dostarczyła Fa
bryka Kotłów w Sosnowcu. 
Parowóz otrzymał dodatkowo 
numer boczny kolei cukrowni
czej (nr 3); pracował przez 
20 lat. W 1977 r. odstąpiono 
go cukrowni „Dobre”, gdzie 
był użytkowany przez następ
ne 8 lat, aż do momentu za
miany trakcji parowej na spa
linową, spowodowanej wzglę
dami ekonomicznymi oraz 
brakiem odpowiedniej kadry 
maszynistów trakcji parowej. 
W 1985 r. parowóz został 
przekazany do Muzeum Ko
lejnictwa w Warszawie i był 
eksponowany jako zabytek 
techniki kolejnictwa w Od
dziale Muzeum w Sochacze
wie. W 1994 r. Zarząd Kolei 

Dojazdowych Centralnej 
DOKP w Warszawie otrzymał 
ten parowóz w depozyt w celu 
uruchomienia go. Rewizja 
wewnętrzna kotła została wy

konana przez ZNTK w Pile, 
natomiast naprawę pozosta
łych podzespołów i tendra wy
konała Lokomotywownia KD 
w Mławie. Dzień 13 lutego 
1995 r. był historyczną datą — 

z zadowalającym skutkiem do
konano próbnej jazdy na szla
ku Mława Wąsk.—Maków 
Maz. Następnie przetranspor
towano go na Ełcką KD, gdzie 
prowadzi pociągi turystyczne. 
Jako jedyny czynny parowóz 
tej serii eksploatowany przy 
obsłudze ruchu pasażerskiego 
jest wielką atrakcją tej linii

(zob. nr 12, 1995, s. 30).
Od kilku lat wzrasta zaintere
sowanie „ciuchciami” i trakcją 
parową. Tak więc cieszy każda 
zachowana i wpisana do re
jestru zabytków linia wąsko

torowa i ocalony od pocię
cia parowóz, a te porzucone 
w cukrowni „Ostrowite”, o 
których pisze autor artykułu o 
„cukrowej” kolejce, chętnie 
przejmie do swojej ekspozycji 
Zarząd KD CDOKP. Jak 
mówią znawcy — małe jest 
piękne, parowozy wąskotoro
we również. Sylwetka Kp4 jest 

symbolem Stowarzyszenia Mi
łośników Ełckiej Kolei Wąsko
torowej i Trakcji Parowej w 
Ełku.

Alicja Głowacka

(fot. Grzegorz Gotowicki)

Spotkanie z książką

Bieszczady nie znane

Dzisiejsze Bieszczady polskie — to przede wszystkim piękne gó
ry, porastające je dzikie lasy i połoniny oraz rzadkie już w na
szym kraju pustkowia, po których można całe dnie błądzić, nie napo

tykając człowieka. Jeśli jednak wędrowiec okaże się uważnym obser
watorem, to do tego sielankowego obrazu wprowadzić będzie musiał 
znaczące korekty. Impulsem może być niespodziewane odkrycie 
wśród zarośli kamiennej piwnicy lub podmurówki, drogi biegnącej 
w leśnej gęstwinie, opuszczonego cmentarza z pochylonymi ka
miennymi krzyżami. Turysta szybko dowie się, że całe Bieszczady są 
cmentarzyskiem żywej jeszcze po zakończeniu ostatniej wojny kul
tury rolniczo-pasterskiej, że bezludne dziś doliny były bardzo gęsto 
zasiedlone, a na stokach wzgórz porośniętych dziś lasem znajdowały 
się uprawne pola, zaś na ich trawiastych szczytach wypasano bydło. 
W ostatnich latach wiele uczyniono, aby wyjaśnić przyczyny i okoli
czności wysiedlenia ludności Bieszczadów i Beskidu Niskiego na 
Ziemie Zachodnie w ramach akcji „Wisła”. Natomiast stosunkowo 
mało wiemy o sieci dawnego osadnictwa tych ziem, krajobrazie kultu

rowym, stosunkach administracyjnych i własnościowych. Prezento
wana tu praca — Bieszczady — słownik historyczno-krajoznawczy 
(Ustrzyki Dolne — Warszawa 1995) — stanowi pierwszy krok mający 
wypełnić tę lukę. Jest to historyczno-krajoznawcza monografia Luto- 
wisk, najbardziej na południowy wschód wysuniętej gminy bie
szczadzkiej a zarazem, jak piszą autorzy (Maciej Augustyn, Stanisław 
Kryciński, Szymon Modrzejewski, Radosław Szewc): „najatrakcyjniej
szej turystycznie, ale i najbardziej dotkniętej zniszczeniami w latach 
wysiedleń tutejszej ludności i walk z Ukraińską Powstańczą Armią". 
Podobne opracowania otrzymać ma pozostałych dziewięć bie
szczadzkich gmin. Sądząc po już wydanym tomie (blisko 500 stron z 
licznymi zdjęciami i planami) jest to zadanie ambitne i obliczone na 
wiele lat. Znając autorów należy jednak wierzyć, że projekt będzie 
doprowadzony do końca. Nie są to bowiem zwykli historycy czy mi
łośnicy regionalnej przeszłości. To prawdziwi zapaleńcy urzeczeni 
bieszczadzką przyrodą i śladami ukrytymi pod bujną karpacką roślin
nością, zachwyceni leśnymi pustkowiami i tajemniczym światem 
umarłych wsi. Opracowane przez nich monografie będą więc połą
czeniem wiedzy historycznej, opartej na solidnej i dogłębnej kweren
dzie archiwalnej i bibliotecznej ze swoistą archeologią krajobrazu, 
szczegółową penetracją, opisem i interpretacją wszystkich śladów. 
Sponsorzy książki na czele z dyrekcją Bieszczadzkiego Parku Na
rodowego właściwie ulokowali swe pieniądze!

(Z. S.)
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Opowieści z warsztatu złotniczego

Budowanie pierścienia

W jednej z poprzed
nich opowieści 
próbowałem zająć 

się historią pierścieni oraz 
prześledzić pokrótce ich ro
dzaje, modele, sposoby nosze
nia i zastosowania. Powracam 
jeszcze do tego tematu, gdyż w 
pewnym okresie istniały dość 
szczegółowo sprecyzowane za
sady konstruowania pierścieni. 
Nie ograniczało to swobody 
twórczej artysty, tak jak uwa
runkowania techniczne sta
wiane przez konstruktora nie 
ograniczają pola działania 
twórcy-architekta. Po prostu 
konstrukcja i funkcja przed
miotu zawsze mają swoje pra
wa, a są one czasem o wiele 
sensowniejsze, niż by się to na 
pierwszy rzut oka wydawać 
mogło. Istnieją nawet poglądy 
na temat piękna biorącego się 
z doskonałości konstrukcji czy 
estetyki wynikającej z funkcji.

Opisane poniżej klasyczne ka
nony budowy czy architektury 
pierścienia bywały przypisy
wane samemu Benvenuto Cel- 
liniemu. Sądzę, że jest to pog
ląd mylny, gdyż w czasach 
Celliniego, czyli w XVI w., nie 
konstruowano pierścieni w 
sposób tu przedstawiony. 
Centralnym miejscem wierz
chniej, ozdobnej części pier
ścienia, tzw. piaty, był drogo
cenny, a więc na ogół przezro
czysty kamień, osadzony w 
oprawę, tzw. cargę. Różne 
bywały konstrukcje cargi w za
leżności od zastosowanej tech
niki oprawienia kamienia, ale 
zawsze w wypadku kamieni 
przezroczystych dno, czyli 
spód cargi, było puste, tak 
aby można było widzieć spód 
kamienia oraz, aby w wypadku 
konieczności przeprowadzenia 
niezbędnych zabiegów repera- 
cyjnych można było kamień 
łatwo wyjąć z oprawy, wypy

chając go od tyłu specjalnym 
narzędziem, tzw. andrykierem. 
Czasem kamieni było wiele; na 
ogół były one umieszczane 
symetrycznie, z jednym naj
cenniejszym, dominującym 
pośrodku. W polu czy na pła
szczyźnie piaty wokół centralnie 
umieszczonej cargi utrzymu
jącej kamień umieszczano naj
rozmaitsze dekoracje, wyko
nane przy zastosowaniu np. 
techniki emalierskiej czy gra
werskiej. Do tak zbudowanej 
części wierzchniej czy raczej 
frontowej przylutowywano 
część spodnią, tzw. bizę. Była 
ona wypukła i zawsze ażuro
wa, często w formie gwiaździ
stej rozety. Pośrodku zawsze 
miała okrągłe lub owalne wy
cięcie, przez które można było 
widzieć spód cargi i tym sa
mym kamienia weń oprawio
nego. To właśnie okrągłe lub 
owalne wycięcie w bizie było 
miejscem styku pierścienia z 
wierzchnią częścią palca. Do 
bizy przylutowywano tzw. 
szynę, czyli właściwą obrączkę 
utrzymującą cały pierścień na 
palcu. Szyna była rozcięta na 
co najmniej dwa lub więcej za
kończeń, które po odpowied
nim rozgięciu przylutowywa
no w żądanych miejscach bizy. 
Zakończenia owe nazywano 
szarnirami, i tak w starych tek
stach znaleźć możemy nastę
pujące opisy: „pierścień z sza
firem w milgryfowaną cargę 
oprawnym, piata wysypana drob
nymi rubinami sadzonymi w 
korny, sam pierścień wysoko bi- 
zowany, z szyną we dwa szar- 
niry ciętą". Przy tej okazji 
chciałbym wyjaśnić, że w co
dziennym języku warsztatu 
złotniczego pod pojęciem 
szarnira rozumiemy cienką 
rurkę metalową, używaną np. 
do wykonywania zawiasów 
przy tabakierkach czy papie
rośnicach. Z powyżej przyto

czonego opisu wynika jednak, 
że termin szarnir miał w daw
nych czasach dwa różne zna
czenia. Cytowana powyżej op
rawa „ w korny ”, czyli „w ziar
na”, jest sposobem oprawy 
dużej liczby drobnych kamieni 
umieszczonych koło siebie tak, 
że wyglądają jak ziarna, a 
utrzymywane są one na swych 
miejscach przez drobne jakby 
zadziorki wysztychlowane z 
metalowego pola podstawy. 
Ten sposób oprawy wymaga 
szczególnie pewnej ręki, gdyż 
wystarczy wyłamanie jednego 
choćby „zadziorka” przez zbyt 
duży nacisk ręki prowadzącej 
sztychel, aby cały proces op
rawiania został nieodwołalnie 
unicestwiony. Oprawa milgry- 
fowana natomiast oznacza 
prostą jakby „puszeczkę”, któ
rej brzegi, obejmując równo 
brzeg oprawionego kamienia, 
są jakby delikatnie ponacinane 
pojedynczym szeregiem drob
niutkich, równo od siebie od
dalonych śladów. Ślady te — 
to efekt użycia narzędzia zwa
nego milgryfem. Było to małe, 
o średnicy około 3 mm, stalo
we kółeczko z naciętymi rów
no ząbkami czy raczej może 
stalowa gwiazdka o równo od 
siebie oddalonych promie
niach, umocowana ruchomo 
na ośce w rozciętym zakoń
czeniu stalowego trzymadełka. 
Milgryf, niekiedy zwany ra- 
dełkiem, służył do wygniatania 
drobnych wzorów naśladują
cych filigran. W wypadku op
rawy jubilerskiej sztuka pole
gała na tym, aby kamień zacis
nąć w cardze „od pierwszego 
przyłożenia”, nie powracając 
już doń więcej, i dlatego mi
strzowie używali właśnie mil- 
gryfu, ponieważ zostawiał on 
ślady, których pojedynczy 
rząd znaczył dowodnie, że 
kamień oprawiono „od pier
wszego przyłożenia" mistrzow

ską ręką pewnego siebie złot
nika.

Widzimy więc, że pier
ścień zbudowany wed
ług tego klasycznego u schyłku 

XVIII w. i później kanonu 
składał się z: kamienia opra
wionego w cargę, wierzchniej, 
ozdobnej części zwanej piątą, 
ażurowej konstrukcji spodniej, 
czyli bizy, właściwej obrączki 
tzw. szyny, rozciętej na koń
cach przylutowanych do bizy. 
Nasunąć się może pytanie: po 
co tak komplikować konstruk
cję, skoro wydawać by się 
mogło, że części rzeczywiście 
niezbędne — to carga, piata i 
sama szyna? Odpowiedź jest 
wieloraka, a co chyba ważniej
sze, wnioski z niej płynące 
wydają się mieć sens nawet 
dzisiaj przy projektowaniu 
bardzo nowoczesnych form 
biżuterii.

Jak już wspomniałem, kamień 
drogocenny — to kamień 
przezroczysty (brylant, szafir, 
szmaragd, rubin, a także tur- 
malin, beryl, topaz, ametyst, 
kamień księżycowy itp.). Od 
niepamiętnych czasów opra
wiano kamienie tak, aby jak 
najbardziej wzmóc ich barwę, 
światło i ogień. Było to możli
we dzięki zapewnieniu odpo
wiedniego dostępu światła do 
kamienia. W tym celu wymyś
lono sposób specjalnego szli
fowania kamieni szlachetnych 
zgodnie z ich strukturą (tzw. 
szlif fasetowy) oraz wymyśla
no coraz to nowe, doskonalsze 
sposoby ich oprawiania. Mó
wiłem o tym szerzej w jednej z 
pierwszych naszych opowieś
ci. Przy umiejscawianiu ka
mienia zawsze chodziło o za
pewnienie mu jak najlepszego 
dostępu światła. Biorąc to pod 
uwagę widzimy, że carga, czyli 
oprawa, zawsze musiała być
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1. 2. Pierścień 
skonstruowany 

według 
opisanego 
schematu 

w taki 
sposób, 

aby światło 
mogło 
dojść 

od spodu 
oprawy 

do kamienia
(zdjęcia: 

Jacek 
Marczuk)

pusta od spodu, aby światło 
mogło dojść do kamienia pod
świetlając go oraz, że płata 
wraz z umocowaną nań cargą 
musiała być podniesiona po
nad poziom palca, na którym 
pierścień jest noszony, aby 
światło mogło kamień w car- 
dze od spodu podświetlić. To 
tłumaczy sens zastosowania 
bizy jako elementu unoszącego 
platę wraz z cargą i kamieniem 
na pewną wysokość ponad po
ziom powierzchni palca, oraz 
ażurową, delikatną strukturę 
tej bizy, aby spełniając swą 
funkcję konstrukcyjną nie blo
kowała ona dostępu światła do 
spodu pierścienia zbyt dużą 
masą materiału. Poza zapew
nieniem dostępu światła pra
widłowo skonstruowana biza 
umożliwia wygodne „spoczy
wanie” pierścienia na palcu i 
to może tłumaczyć zasłyszany 
ongiś przeze mnie stary termin 
„osiodłania palca” przez pra
widłowo wypuklowaną i wy
ciętą bizę. Niektóre ozdobne 
pierścienie, szczególnie sadzo
ne wieloma kamieniami, bywa
ły stosunkowo duże, i mogłyby 
mieć tendencję do przekręca
nia się na boki, gdyby nie owe 
rozcinanie szyny w co najmniej 
dwa szarniry, uniemożliwiają
ce przekręcanie się pierścieni 
nawet o bardzo znacznej ma
sie.

Istnieją również powody na
tury stricte kompozycyjnej. 
Otóż gdybyśmy ograniczyli 
elementy składowe pierścienia 
tylko do cargi z kamieniem, 
piaty i przylutowanej doń 
szyny, mielibyśmy do czynie
nia z przedmiotem składają
cym się jakby z dwóch ob
cych sobie kompozycyjnie 
elementów. Na dodatek, tak 
wykonany pierścień kręciłby 
się na palcu, a światło nie 
miałoby dostępu do spoczy
wającej bezpośrednio na pal
cu części frontowej z osadzo
nym w niej kamieniem. 
Dzięki zastosowaniu bizy i 
rozcięciu szyny w co najmniej 
dwa szarniry cały przedmiot 
nabiera cech jednorodnej 
kompozycji.

Jacek A. Rochacki
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Jest to kolejny artykuł w naszej dyskusji na temat tradycji. 
Przypominamy, że w numerze 3, 1995 r., postawiliśmy pytanie: 
CZY TRADYCJA JEST POTRZEBNA I DLACZEGO? Czeka
my na następne wypowiedzi.

Z tradycji żołnierskiej

W polską tradycję na
rodową wpisany 
jest polski żołnierz. 

Nie na darmo na polskich 
sztandarach wojskowych znaj
dowało się hasło: „Za Waszą i 
naszą wolność”. Umiłowanie 
ojczyzny i służenie jej bezpie
czeństwu pozwalało być du
mnym żołnierzowi z noszenia 
polskiego munduru i rogatywki 
z orłem w koronie. Każdego 
ojca rozpierała duma, gdy jego 
syn odchodził do wojska. Było 
to świadectwem sprawności fi
zycznej syna, godnego honoru 
noszenia munduru. Nawet w 
czasie urlopu żadnemu żołnie
rzowi nie przyszło do głowy 
jego zdjęcie i założenie cywil
nego ubrania. Dzisiaj, nieste
ty, stało się to normalnością. 
W Polsce Ludowej nastąpiła 
wulgaryzacja służby wojsko
wej przez zmuszanie żołnierzy 
do przymusowych prac w ko
palniach, budownictwie, ko
lejnictwie, a służenie nie na
rodowi, lecz partii sprawiło, że 
służba ta, miast być honorem 
dla młodego mężczyzny, stała 
się jego utrapieniem i stratą 
czasu. Za cwaniactwo uważa
no uchylanie się od służby, a 
nieudacznictwem było jej od
bycie.

Wiele czynników zaważyło na 
obniżeniu autorytetu armii i 
tradycyjnego szacunku dla 
munduru. Slogan: „Nie matu
ra, lecz chęć szczera, zrobi z 
ciebie oficera” też ma nega
tywny wpływ na obniżenie 
tradycyjnego szacunku dla ofi
cerskich dystynkcji. W wielu 
domach, w moim także, prze
chowuje się wojskowe rodzin
ne pamiątki, przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. 
Wśród wielu kolekcjonerów 
różnorodnych zabytków, naj-

(rys. Małgorzata Tabaka)

większą grupę stanowią kolek
cjonerzy militariów. Trzeba 
choć raz spojrzeć na takiego 
kolekcjonera, aby wiedzieć, że

ta jego namiętność nie wynika 
tylko z potrzeby kolekcjono
wania, lecz przede wszystkim 
z tradycyjnej miłości do pol

skiego wojska. Z największą 
czcią zbierane są drobiazgi 
wyposażenia i oporządzenia 
wojskowego. A jeśli będzie to
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List

Kobiety i tradycja
pamiątka rodzinna, przecho
wywana jest niemal jak relik
wia. Bo to właśnie żołnierz 
polski zawsze szedł i ginął za 
swoją, a jakże często za cudzą 
wolność.

Choć syn mój odbywał zasad
niczą służbę wojskową w naj
trudniejszym okresie po dru
giej wojnie światowej — w 
czasie stanu wojennego — do
starczył mi powodu do dumy, 
która do dziś rozpiera mi ser
ce. Napisał bowiem w liście, 
żeby się nie martwić: „do Po
laków strzelać nie będę”. Tak 
jak ongiś husarz, szwoleżer i 
kosynier służyli krajowi, tak 
mój syn po cichu czerpał siły 
do przeżycia żołnierskiego 
dnia z tradycji przodków, 
którzy żywili i bronili, ale nig
dy nie dławili pragnienia życia 
w wolności. Wierzę, że takich 
chłopców w owych dniach by
ło bardzo wielu. Na szczęście 
do próby nie doszło... Dzisiaj 
pielęgnuję wojskowe czapki 
mojego syna, żołnierza pol
skiego, także jego orły, choć są 
bez siłą wyrwanej korony. 
Dzisiaj, jak ongiś, dumny 
orzeł w koronie strzeże na
szych granic.

Zdzisław Budzyński

Każdy, kto wypowiada 
się w redakcyjnej dy
skusji o tradycji, uwa
ża, że jest ona niezbędna dla 

zachowania narodowej odręb
ności. Z dotychczasowych 
wypowiedzi najbardziej podo
bał mi się głos p. Zdzisława 
Budzyńskiego pt. Polska i ro
dzinna, opublikowany w 
numerze 8—9, 1995, s. 43. 
Dlaczego obserwujemy taki 
zanik dawnych, wartościo
wych obyczajów? Pan Bu
dzyński wymienia m.in. pogoń 
za pieniędzmi, prowadzoną 
przez wiele lat sowietyzację 
itp. Ośmielam się dołączyć je
szcze jedną przyczynę, mia
nowicie fakt, że... kobieta mu- 
siała iść do pracy. Zdaję sobie 
sprawę, że większość rodaków, 
a głównie rodaczek, wybuch
nie świętym gniewem, bowiem 
poglądy moje są bardzo nie
popularne. Czy jednak nie 
mam racji?! Oto przykład: ko
bieta po ośmiu godzinach pra
cy, często naprawdę ciężkiej, 
nic ma po prostu sił na przygo
towanie dwunastu wigilijnych 
potraw, nie wspominając już o 
tradycyjnym makowcu. W ar
tykule tym napotykam też 
zdanie: „z ubolewaniem przy

chodzi patrzeć (...) na sposób 
trzymania sztućców”. Właśnie! 
Ale któż ma uczyć naszą mło
dzież posługiwania się tymi 
przedmiotami? Oczywiście 
nieszczęsna matka, która w 
porze obiadowej jest zazwyczaj 
w pracy. Kiedy dzieci mają us
łyszeć o tradycji rodzinnej, 
gdy właśnie kierownik zarzą
dził dłuższą dniówkę?
Tęsknię to takiego widoku, o 
którym pisał p. Budzyński: 
„ tata i mama zajmowali przy 
stole miejsca honorowe, a dzieci 
obok”. Gdzie obecnie jesteś 
matko-Polko o zniszczonych 
przez obieranie warzyw rę
kach, która zasiadasz razem 
z dziećmi przy stole? No tak, 
ale teraz przynajmniej nikt nie 
nazwie cię „kurą domową”, 
mamy przecież postęp...
Rzecz jasna nie winię kobiet za 
tę sytuację. Chcę tylko posta
wić pytanie — czemu państwo 
prowadzi taką fatalną politykę 
rodzinną? Dlaczego mężczy
zna nie zarabia tyle, aby mógł 
utrzymać rodzinę i jeszcze 
mieć silę i czas, aby pójść z nią 
razem na spacer? Nie twier
dzę, że w każdej rodzinie, 
gdzie żona-matka pracuje, 
polskie tradycje skazane są na

nieuchronne zaprzepaszcze
nie. Na szczęście tak nie jest, 
ale tam o wiele trudniej prze
kazać rodzinną tradycję dzie
ciom. A jeżeli rodzice sami nie 
są do tej tradycji przywiązani, 
to zbyt łatwo z niej rezygnują. 
Pewnie ktoś pomyśli, że je
stem za tym, aby dziewczęta 
kończyły edukację w szkole 
podstawowej. Absolutnie nie! 
Wykształcenie jest bardzo po
mocne w wychowaniu dzieci. 
W „Spotkaniach z Zabytka
mi” jest dużo o tym, co stare i 
dlatego piszę do Was, a nie do 
jakiegoś szumnego, kolorowe
go miesięcznika kobiety nowo
czesnej. Teraz jestem na urlo
pie wychowawczym, już pra
wie dwa lata nie chodzę do 
pracy. Mogę dać słowo, że 
gdybym pracowała równo
cześnie wychowując dziecko, 
to nie miałabym czasu na czy
tanie książek i kultywowanie 
tradycji. Pamięć o niej jest 
bezcenna, bowiem „narody 
tracąc pamięć, tracą życie”, jak 
napisane jest przy wejściu na 
stary cmentarz w Zakopanem. 
Lepiej tego ująć nie można...

Magdalena Klimaniec
Czechowice-Dziedzice

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie z

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

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

 
słownie z

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

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  
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WPŁACAJĄCY
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kod poczt.
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136
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zl....................

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136
stempel

podpis przyjmującego
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zł

na rachunek 
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PKO VIII O/W-wa 
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pobrano opłatę

zł .....................
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Zabytki
dla niewidomych

W Polsce coraz wię
cej uwagi poświę
ca się osobom nie

pełnosprawnym. Na o- 
gół nie uświadamiamy so
bie, jak liczna jest grupa 
osób w rozmaity sposób 
ograniczona w odbiorze 
świata, który je otacza. 
Wojna wydana „trzem 
schodom” powoli przynosi 
pierwsze rezultaty, mimo 
to trudno jest znaleźć mu
zeum lub obiekt zabytkowy 
przystosowany do zwie
dzania dla niepełnospraw
nych.
Niedaleko Hilerod, miasta 
leżącego na duńskiej Ze
landii, znajdują się ruiny 
niewielkiego domku. Jest to 
element większego założe
nia, które pełniło funkcję 
letniej rezydencji duńskie
go króla Fryderyka VII (ży- 
jącego w latach 1808— 
—1863, panującego 1848— 
1863). Założenie to powsta

ło z inspiracji króla w latach 
pięćdziesiątych XIX w. 
Składało się z parku i stawu 
z wyspą połączoną ze sta
łym lądem niewielkim na
sypem. Na wyspie znajdo
wał się wspomniany pawi
lon oraz ogromna ubikacja, 
która w swojej formie 
przypominać musiała dol
men. Niezwykle surowa 
forma obu obiektów stano
wi ciekawy przyczynek do 
rozważań nad osobowością 
króla oskarżanego o nad
używanie alkoholu i uro
ków alkowy. Po śmierci 
Fryderyka VII pawilon był 
używany sporadycznie do 
1905 r., potem popadł w 
ruinę. W latach 1986—1991 
Państwowa Agencja Lasów 
i Środowiska (zob. nr 8—9, 
1995, s. 44) zabezpieczyła i 
częściowo uzupełniła za
chowane fragmenty pawi
lonu oraz „megalitycznej 
ubikacji”. Uporządkowano 
również otoczenie ruin.
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is_oęo_

1 zł 50 gr

Poznaj 

Swój Kraj
27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne
18 000

1 zł 80 gr

Nauka

i Przyszłość
14 000

1 zł 40 gr

kwartalniki

Ochrona 

Zabytków
50 000

5 zł

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

30 000

3 zł

Razem zł:
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POLSKĘ ZABYTKI HA ŚWIECE

1. Ścieżka obsypana z boków 
grubym żwirem i pas bruku
2. Ruiny kamiennego domku 
króla Fryderyka VII 
(zdjęcia: Maciej Ambrosiewicz)

Kościuszko w Solurze
W bezpośrednim sąsiedzt
wie parku znajduje się 
pensjonat dla osób niewi
domych. To sąsiedztwo 
podsunęło autorom projek
tu pomysł prezentacji ro
mantycznego parku tym 
osobom. Szeroka ścieżka 
wysypana'została drobnym 
żwirem, a jej krawędzie 
żwirem grubym. W miej
scach ekspozycji oraz tam, 
gdzie przy ścieżce znajdują 
się ciekawe elementy zespo
łu, położono w poprzek tej 
ścieżki pasek ułożony z re
gularnie ciosanych kamie
ni. Przy każdym pasku 
ustawiono drewniany słup 
z przybitymi cyframi rzym
skimi. Nie zainteresowani 
nie zwrócą uwagi na 
wspomniane elementy wys
troju ścieżki, natomiast 
niewidomym zróżnicowana 
faktura podłoża umożliwia 
lepszą orientację w terenie. 
Wyruszający na zwiedzanie 
parku i ruin niewidomi 
otrzymują walkmana oraz 
kasetę z nagranym opisem. 
Dzięki numerom na słu
pach osoba zwiedzająca 
odtwarza opis miejsc, które 
widać, gdy się stoi przy ta
kim słupie.
Przy minimalnym na
kładzie środków można 
w ten sposób każdy 
obiekt krajobrazowy 
udostępnić osobom, któ
re w normalnych wa
runkach nigdy nie mog
łyby korzystać z jego 
uroków. Potrzebna jest je
dynie dobra organizacja. 
Obecnie przygotowywany 
jest inny program udostęp
nienia obiektów widoko
wych osobom niewidzą- 
cym: słupek zostanie wypo
sażony w urządzenie od
twarzające i kaseta stanie 
się zbędna.*.

Maciej Ambrosiewicz

* Niedługo w pałacu w Lubostroniu powsta
nie Centrum Animacji Kulturalnej Osób 
Niepełnosprawnych, które ma służyć przede 
wszystkim niepełnosprawnym artystom. Pro
ponujemy, aby lubostroński zespół pałacowo-
parkowy został dla nich odpowiednio przysto- 1 
sowany — wzorem może być duńska realiza- . 
cja w Hilerod.

: „Niech Opatrzność kieruje Wami, 
a ja jadę do Szwajcarii nie mogąc 
zdatnie usłużyć Ojczyźnie”. Tymi 

, słowami pełnymi gorzkiej rezyg
nacji kończy Tadeusz Kościuszko 
swój list do ks. Adama Czartory
skiego, pisany z Wiednia w poło
wie lipca 1815 r. A przecież je-

1 szcze dwa miesiące wcześniej, li
cząc na przychylność cara Ale
ksandra dla sprawy polskiej, opuś
cił Francję i spieszył z nadzieją w

1 sercu przez Szwajcarię do Wied
nia, aby tam przed aeropagiem 
monarchicznych despotów wy
walczyć wskrzeszenie Polski „do 
Dźwiny i Dniepru”. Obietnice car-

I skie okazały się jednak złudą i 
myśl o wskrzeszeniu Rzeczypos
politej Obojga Narodów pozostała 

. jedynie w sferze marzeń...
Zbolały, 69-letni „staruszek” (jak 
go wtedy zwali z przekąsem nie- 

i którzy) zapragnął znaleźć spokoj
ny azyl gdzieś poza zasięgiem 

I przemocy zaborczych mocarstw, a 
jednocześnie możliwie blisko Oj
czyzny. Zawsze podziwiał u 
Szwajcarów ich bezgraniczne umi- 

I łowanie wolności i demokracji. W 
tym wolnym, liberalnym kraju, 

i obdarzonym neutralnością gwa
rantowaną „po wsze czasy”, wi- 

; dział Kościuszko jedyną w Euro
pie przystań trwałego pokoju. 
„ Okoliczności zmuszają mnie do 
przebywania poza moim krajem oj- 

i czystym” — pisał w połowie 
czerwca 1815 r. do Cezarego La- 
harpc, szwajcarskiego męża stanu 
— „ czy nie zechciałby Pan łaskawie 

j wyjednać u waszego Rządu zezwo
lenia dla mnie na pobyt u was? Bar- 

I dzo lubię wasz kraj i jego mieszkań- 
j ców ”.
i Na początku października tego ro

ku Kościuszko przyjechał do So- 
lury „radośnie witany przez całe 

' miasto” i zamieszkał w szykow- 
| nym, mieszczańskim domu u „pa- 

trycjuszowskiej” (lecz o poglądach 
I republikańskich) rodziny Zeltne- 

rów. Rodzinę tę znał od dawna i 
| wiązała go z nią duża zażyłość. Był 

ojcem chrzestnym jednej z córek 
l Piotra Zeltnera, udzielał dzieciom 
• Zeltnerów lekcji domowych (hi- 
| storia, rysunki), i co więcej — 

„spolszczył” obydwu synów Zelt
nerów tak, że wyjechali oni nieba
wem do Warszawy, gdzie zaciąg- 

| nęli się do wojska Królestwa Kon
gresowego, a następnie, w randze 
polskich oficerów walczyli chlub- 

, nie w Powstaniu Listopadowym.
Spokojnie i cicho żyło się genera
łowi w Solurze. Czas spędzał na 
zwiedzaniu podgórskiej okolicy

lub dalszych stron. Utrzymywał 
żywy kontakt ze znanym szwajcar
skim pedagogiem J.H. Pestaloz- 
zim (jego metodę edukacyjną 
zamyślał Kościuszko wprowadzić 
w Polsce), wiele malował (m.in. 
akwarelowy portrecik córek Zelt
nera), oddawał się codziennie ulu
bionej lekturze i nauczaniu, a wie
czorami gawędził i grał w szachy w 
małym kręgu przyjaciół. Mieszkał 
przy Gurzelngasse jako lokator, a

przedmiotów ikonograficznych i 
dokumentów. Dostarczone one 
zostały przez polskie muzea i bib
lioteki, solurski Arsenał, kanto- 
nalne archiwa i osoby prywatne. 
W mieszkaniu położono tapety 
sprowadzone z Paryża i odtworzo
ne według autentycznych wzorów, 
obramowano obrazy, odrestauro
wano i dostosowano do funkcji 
muzealnej wnętrze.
Uroczysta inauguracja muzeum

Obraz 
Wojciecha 

Kossaka 
„Przysięga 
Kościuszki 

na Rynku 
krakowskim" 

z 1911 r. 
znajdujący się 

w muzeum 
(fot. 

Jan A. 
Konopka)

raczej sublokator, gdyż w owym 
czasie Zeltnerowie już nie byli 
właścicielami domu. Zajmował 
mieszkanie na pierwszym piętrze, 
złożone z trzech niedużych pokoi i 
„służbówki” (zajmowanej przez 
wiernego „pokojowego” — stare
go wiarusa Adama Dzierzkow- 
skiego). Spędził tu prawie dwa la
ta, zmarł 15 października 1817 r.
Ideę założenia w tym mieszka
niu muzeum poświęconego pa
mięci Kościuszki podjęli polscy 
emigranci. W tym celu rozpoczęli 
w 1865 r. zbieranie, w drodze 
subskrypcji, potrzebnych fundu
szy na zakup domu. W tym roku 
założono Szwajcarsko-Polskie Sto
warzyszenie, którego prezesem 
został prezydent Rady Kantonu 
Solury. Domu nie udało się wy
kupić i dopiero w 1933 r. wynajęto 
mieszkanie Kościuszki dla urzą
dzenia w nim muzeum. We 
wrześniu 1934 r. utworzono 
„Komitet organizacyjny na rzecz 
urządzenia Muzeum Kościuszki w 
Solurze”, który był finansowo 
wspierany przede wszystkim przez 
rząd polski oraz kanton i miasto. 
Zgromadzono także eksponaty dla 
zapełnienia trzech pomieszczeń w 
dawnym mieszkaniu Kościuszki; 
w większości sztychy i reproduk
cje, ale także kilka oryginalnych

przy Gurzelngasse nastąpiła 27 
września 1936 r. Aktu poświęcenia 
lokalu muzealnego dokonał, na 
prośbę poselstwa polskiego, o. Hi
polit Legowicz z Fryburga, a na 
ratuszu odbyła się uroczysta aka
demia. Warto wspomnieć, że 28 
lutego 1937 r. Ignacy Paderewski 
dał w Solurze recital fortepianowy 
na cele muzeum.
Wraz z utworzeniem muzeum 
dawny komitet organizacyjny za
stąpiony został przez Stowarzy
szenie im. Kościuszki (Kosciusz- 
ko-Gesellschaft), którego prze
wodniczącym był przez blisko 30 
lat Maks Obrecht. Od początku 
miało ono na celu sprawowanie 
opieki i dbanie o utrzymanie koś
ciuszkowskiego muzeum. Pier
wszym honorowym członkiem 
Stowarzyszenia został Paderewski. 
Skromne Muzeum Kościuszki w 
Solurze, zrodzone z ofiarności lu
dzi dobrej woli, zachowało żywy 
wyraz szczerego hołdu złożonego 
„In Memoriam Thadei Kościuszko 
summi Polonorum ducis” (Ku pa
mięci Tadeusza Kościuszki, wiel
kiego wodza Polaków) — jak głosi 
napis na marmurowej tablicy pa
miątkowej, wmurowanej w 1865 r.

Jan A. Konopka
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Katalog strat

Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: zdjęciem i numerem katalogu komputerowego, 
prowadzonego przez Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków, 00-461 Warszawa, Al. Ujazdow
skie 6, tel. 628-22-85, tel./fax 621-04-45. Wszelkie informacje dotyczące skradzionych dzieł sztuki 
prosimy zgłaszać pod wymienionym adresem.

Kradzież w dniach 
21—24 sierpnia 1994 r. z 
kościoła Św. Jana 
Chrzciciela w miejsco
wości Rzepiennik Bi
skupi (woj. tarnowskie)

1. AUTOR NIEZNANY. O- 
braz, Matka Boska z Dzie
ciątkiem, 1 pot. XIX w.
Olej na płótnie. 120 x 83 
cm.
Kat. PA-526-655.

2. AUTOR NIEZNANY. O- 
braz, Matka Boska Różań
cowa ze św. Dominikiem i 
św. Katarzyną Sieneńską, 
1 poł. XIX w.
Olej na płótnie. 135 x 100 
cm.
Kat. PA-527-656.

Kradzież z Zamku w 
Rydzynie (woj. leszczyń
skie) ujawniona 2 sierp
nia 1995 r.

3. JARDIN, Karel du (Du
jardin). Obraz, Pasterz 
krów (kopia), lata 60-te 
XVII w.
Olej na płótnie. 43 x 38 cm. 
Kat. PA-525-654.

Kradzież w nocy z 5 na 6 
stycznia 1995 r. z koś
cioła Św. Jana Chrzci
ciela w Ołdrzychowi- 
cach (woj. wałbrzyskie)

4. WARSZTAT ŚLĄSKI. 
Rzeźba, Maria z Dzieciąt
kiem, ok. 1470.
Drewno polichromowane 
(wydrążone). Wys. 120 cm. 
Kat. PC-254-219.
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Kradzież w nocy z 9 
na 10 marca 1995 r. z 
kościoła Św. Rocha w 
Grodzisku koło Oles
na (woj. częstochow
skie)

5. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Grzegorz, 
ok. poł. XVII w.
Drewno polichromowa
ne, częściowo złocone. 
Wys. ok. 110 cm.
Kat. PC-221-190.

6. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Augustyn, 
ok. poł. XVII w.
Drewno polichromowa
ne, częściowo złocone. 
Wys. ok. 110 cm.
Kat. PC-252-217.

10
Kradzież w nocy z 17 
na 18 września z koś
cioła filialnego Wnie
bowstąpienia w Miej
scu (gm. Świerczów, 
woj. opolskie)

7. KRĄG WARSZTATU 
DUMLOSYCH we Wroc
ławiu (przypisywana). 
Rzeźba, Pieta, ok. 
1420—1430 r.
Drewno polichromowa
ne (wydrążone). Wys. 
93 cm, szer. 80 cm, 
wydrążenie głęb. 20 cm. 
Kat. PC-256-221.

8. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, k. XV w. 
Drewno polichromowa
ne. Wys. ok. 110 cm. 
Kat. PC-257-222.

9. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Jadwiga, k. 
XV w.
Drewno polichromowa
ne. Wys. ok. 80 cm.
Kat. PC-258-222.

10. AUTOR NIEZNA
NY. Rzeźba, Biskup, k. 
XV w.
Drewno polichromowa
ne. Wys. ok. 80 cm.
Kat. PC-259-222.

9

11

Kradzież w nocy z 17 na 18 paź
dziernika 1995 r. z kościoła Św. 
Erazma w Sulmierzycach (woj. 
piotrkowskie)

11. CRANACH, Lucas St. (?). Obraz, 
Matka Boska z Dzieciątkiem, ok. 1530 r. 
Olej na desce. 60 x 40 cm. Skradziony 
bez ramy.
Kat. PA-528-657.
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. 
Piękna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowied
nią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

— 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

15 000 000
1500 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) re
klamy mieszczącej się w profilu — 20 000 000
pisma 2000 zt

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna _  12 500 000
(okładka s. II i III) 1250 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 5 000 000/500 zł 
do 20 000 000/2000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne 

jedno słowo

jedno słowo w ramce

7000
70 gr

10 000
1 zł

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków udzielana jest zniż
ka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypad
ku dostarczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia 
gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzie
lany jest rabat 10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos
podarczych — w wysokości 22% ceny reklamy — 
ogłoszenia

— osób prywatnych nie prowadzących dzia
łalności gospodarczej — w wysokości 7% ceny 
ogłoszenia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz.----- PP? zł . Wpłaty na minimum trzy2 zł 50 gr y
numery 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. 31 przeka
zie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz 
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droż
sza. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za 
dostawę. 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, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAV/OR: 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 Staszowskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokioju 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

Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowa
ne są na II kwartał 1996 r. do 20 lutego 1996 r. W tym 
samym terminie przyjmują zamówienia urzędy poczto
we i doręczyciele.
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Spis treści za rok 1995

ARTYKUŁY

1. (as), Architektura obronna [dot. Janusz Bogdanowski, Zygmunt 
Holcer, Marian Kornecki, Architektura obronna. Słownik termi
nologiczny architektury, Warszawa 1994] (cykl Spotkanie z 
książką), nr 4, s. 10

2. BARANOWSKI Tadeusz, Galindowie i groby koni, nr 1, s.
10— 14, il.

3. BOCHEŃSKI Stanisław, SUCHODOLSKI Jacek, Domy wień
cowe, nr 2, s. 5—9, il.

4. CHODYŃSKI Antoni Romuald, Rycerskie turnieje, nr 12, s. 
7-10, il.

5. DREWNIAK Piotr, Budowniczowie kaplicy (cykl Z warsztatu hi
storyka sztuki), nr 3, s. 10—12, il.

6. DROŻDŻ-SZCZYBURA Małgorzata, Ordynacja, nr 5, s. 2—8, il.
7. FIGIEL Marek, Radomskie zagrożenia, nr 11, s. 7—10, il.
8. GRABOWSKA Anna, Zupełnie zapomniana, nr 3, s. 2—6, il.
9. KOMOROWSKI Jarosław, Krzyżowa, nr 1, s. 2—6, il.

10. KOMOROWSKI Jarosław, Zaginiony świat Napoleona Ordy 
(cykl Starożytnicy), nr 6, s. 20—23, il.

11. KONOPKA Marek, „Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu...", nr 
6, s. 10—14, il.

12. KOWALCZYK Jerzy, Potok Wielki, nr 10, s. 6-9, il.
13. KUHNKE Monika, Według naszej myśli..., nr 8—9, s. 12—16, il.
14. KURZĄTKOWSKI Mieczysław, Spotkania z dziedzictwem, nr 6, 

s. 6—9, il.
15. LEDÓCHOWSKI Stanisław, Refleksje z powrotu króla, nr 7, s. 
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36. GRZELACHOWSKI Stanisław, Pożar na Obidowej, nr 2, s. 20, il.
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66. JELSKI Andrzej, Zagadkowe epitafium, nr 7, s. 14, il.
67. (jk), Spotkanie w Świdnicy, nr 2, s. 47
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145. DUDA Jerzy, Przewodniki po Krakowie, nr 10, s. 26—28, il.
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(cykl Spotkanie z książką), nr 8—9, s. 39
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agonii (cykl Akcja dwory}, nr 1, s. 26—28, il.
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218. KLASZTOR na Jasnej Górze (cykl Pomniki Historii), nr 8—9, s.

25—28, il.
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222. M. M„ Graniczny głaz, nr 10, s. 18, il.
223. OLSZEWSKI Bohdan, Carska, prezydencka, sportowa, nr 11, s. 

22—23, il.
224. OLSZEWSKI Bohdan, Romantycznie i czysto, nr 3, s. 27, il.
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229. PŁAŻEWSKA Magdalena, Małków po raz trzeci, nr 12, s. 23, il.
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UBIORY W POLSCE
XII. Żałoba narodowa w krynolinie i czamarze

Podporządkowanie ubiorów noszonych w Polsce modzie za
chodnioeuropejskiej było od końca XVIII w. tak silne, że nawet 
kolejne burze dziejowe, niepodległościowe zrywy i klęski, jakie 
przeżywali Polacy w XIX w., nie zmieniły tego stanu rzeczy. 
Zwłaszcza kobiety, nawet najbardziej oddane sprawom narodo
wym, z reguły podporządkowywały swój wygląd aktualnym 
wskazówkom płynącym z Paryża. Ze względów moralnych, reli
gijnych, obyczajowych czy finansowych tonowały wprawdzie 
niekiedy zbyt ekstrawaganckie czy nadmiernie kosztowne pomys
ły modniarskie, ale starano się, by nawet w najtrudniejszych wa
runkach wiernie naśladować paryski krój ubiorów i zachodnią 
elegancję w wyglądzie całej postaci.
Tak było również w tragicznym dla Polaków okresie pierwszej 
połowy lat sześćdziesiątych XIX w. Wypadki warszawskie 1861 
r., wybuch Powstania Styczniowego w 1863 r., a później klęska 
niepodległościowego zrywu i związane z nią reperkusje zdawały 
się nie stwarzać chęci i możliwości nadążania za modą. Jednak 
nawet przestrzegany powszechnie nakaz noszenia żałoby naro
dowej nie wyrugował z ubiorów Polek najmodniejszego wów
czas fasonu stroju — sukni na krynolinie.
Suknia ta, nazywana żartobliwie „najbardziej trwałym dziełem II 
Cesarstwa ”, wiele zawdzięczała nawiązaniu sztuki do stylu roko
ka. We Francji cesarz Napoleon III i jego piękna małżonka, cesa
rzowa Eugenia, starali się podnieść prestiż i świetność nowo 
wskrzeszonej monarchii przez propagowanie wzorów z czasów 
Ludwika XV i Ludwika XVI. Obok neorokokowych budowli, 
wypełniających je mebli o kapryśnych liniach i innych przedmio
tów, suto zdobionych rokokową ornamentyką, pojawiły się także 
damskie stroje, inspirowane sukniami, noszonymi niegdyś przez 
markizę de Pompadour i królową Marię Antoninę. Już od po
czątku lat pięćdziesiątych XIX w. spódnice sukni stale poszerza
no i coraz obficiej zdobiono — to z kolei wymagało ich podtrzy
mania przez spodnią halkę, którą usztywniano końskim włosiem 
(„crin”'). Halka taka była ciężka i niewygodna, toteż panie z ulgą 
przyjęły zastąpienie jej w 1856 r. lekką konstrukcją ze stalowych 
listewek, która przyjęła nazwę krynoliny, oznaczającą także no
szoną na niej suknię.
Początkowo krynoliny miały formę klatki o obręczach równo
miernie rozszerzających się od bioder do dołu (gdzie osiągały 
obwód nawet 10 metrów!); w latach sześćdziesiątych krynolinę 
nieco spłaszczono z przodu i zwężono jej górne obręcze. W sukni, 
noszonej na krynolinie, cała inwencja zdobnicza skupiała się na 
spódnicy — kloszowej, dekorowanej poziomymi naszyciami lub 
piętrowymi falbanami. Dla kontrastu z szerokim dołem stanik 
sukni był obcisły, z rękawami dzwonowato rozszerzającymi się 
do dłoni i tam ujętymi w mankiet. Często luźny rękaw sięgał tyl
ko do łokcia, ukazując suto marszczony, ozdobiony koronkami 
rękaw spodni. Suknie codzienne były zapięte pod szyję bądź mia
ły niewielkie wycięcie, obramowane szalowym kołnierzem. W 
toaletach balowych stosowano bardzo duże, odsłaniające ramiona 
dekolty. Stroje damskie szyto przeważnie z jasnych, powiewnych 
materiałów, a prócz koronek zdobiły je wstążki i sztuczne kwiaty. 
Ubrane w krynoliny panie zadowalały się za to skromnymi fry
zurami — włosy rozdzielano na środku głowy, zaczesywano na 
uszy i upinano z tyłu w niski kok lub układano w długie, regular
ne loki, sięgające ramion.
Żałobne krynoliny Polek krojem odpowiadały paryskim pier
wowzorom: ich spódnice były rozpięte na szerokich obręczach, 
miały dopasowane staniki i rękawy rozszerzające się do dłoni. 
Jednak wymogi skromności i surowości ubioru wyrugowały z 

tych sukni dekolty i niemal wszelkie ozdoby oraz obligowały do 
stosowania wyłącznie jednego koloru — czerni. Matki, żony i cór
ki powstańców, przedstawiane w rysunkowych cyklach Artura 
Grottgera, na portretach Józefa Simmlera czy na licznych foto
grafiach, prezentują niezmiennie ten sam typ ubioru: czarna su
knia ze stanikiem zapiętym pod szyję, długimi rękawami i szero
ką, gładką spódnicą, rozłożoną na krynolinie. Jedynymi akcen
tami rozjaśniającymi strój były — mały, biały kołnierzyk i ta
kież mankiety. Ściskający talię pasek spinała prosta, metalowa 
klamra, a niekiedy przytwierdzano doń kilka rzędów metalowych 
kółeczek — cekinów, na wzór ozdób noszonych przy krakowskim 
stroju ludowym.
Polki-patriotki, oddawszy swą prawdziwą biżuterię na potrzeby 
Rządu Narodowego, zastąpiły ją skromną biżuterią patrioty
czną z czarno oksydowanej stali: niewielkimi krzyżykami, brosz
kami w kształcie cierniowej korony, bransoletami w formie kaj
dan, gładkimi obrączkami. Powadze wyglądu odpowiadała też 
fryzura — gładko zaczesane do tyłu włosy, upięte w węzeł. 
Mężczyźni w inny sposób podkreślali ubiorem swą patriotyczną 
postawę. Zaczęli sięgać do tradycji polskiego ubioru narodowe
go. Na terenie Galicji mieszczanie Krakowa i Lwowa uzyskali od 
cesarza Franciszka Józefa potwierdzenie przywileju noszenia na 
uroczyste okazje żupana, kontusza i karabeli. Dużym powodze
niem cieszyła się staropolska czamara, przypominająca nieco 
powszechny w ówczesnej męskiej modzie surdut, a jednocześnie 
zachowująca właściwy dla polskiego ubioru narodowego krój i 
zapięcie z dwustronnym szamerunkiem. Żołnierze Powstania 
Styczniowego uczynili swym uniformem ubiór zbliżony do cza- 
mary, ale wygodniejszy i praktyczniejszy w polowych warun
kach: krótki kożuszek, oblamowany czarnym lub siwym baran
kiem, również z szamerunkami przy zapięciu. Przepasywano go 
skórzanym pasem z metalową klamrą. Na kożuszek narzucali 
powstańcy burkę — rodzaj wełnianej peleryny, spiętej pod szy
ją. Do tego noszono długie spodnie, wpuszczone w czarne, skó
rzane buty z cholewami. Nakryciem głowy uczestników Powsta
nia Styczniowego była obowiązkowo czapka-konfederatka z 
kwadratowym denkiem, też obwiedziona barankiem i przyozdo
biona biało-czerwoną kokardą lub rozetą ze wstążki.
Po klęsce Powstania Styczniowego demonstrowanie patriotyzmu 
przez ubiór o charakterze narodowym przybrało na sile w Gali
cji, gdzie nie tylko weterani Powstania, ale i studenci chętnie no
sili czamary, a na uroczystościach państwowych, rocznicowych 
czy prywatnych często występowano w kontuszach i żupanach. 
W zaborze rosyjskim nie tylko historyczny ubiór narodowy, ale 
nawet sama konfederatka były zakazane — ich noszenie groziło 
karą grzywny lub więzienia. Podobnym restrykcjom podlegały 
żałobne ubiory kobiet — w Wilnie, by uniknąć prześladowań, 
wychodząc na ulicę panie opinały czarną spódnicę sukni barwną 
materią.
W okresie żałoby narodowej jej surowym rygorom podlegały na
wet dzieci. Chłopców ubierano w czamarki i konfederatki, dzie
wczynki w czarne, krótkie sukienki — krynolinki. Żałobne barwy 
miały nawet stroje lalek, a ulubiona ówczesna zabawka dziecięca 
— obręcz, toczona przed sobą za pomocą kijka, owijana była 
czarną wstążką... Dopiero w końcu lat sześćdziesiątych XIX w. 
zaczęto zmieniać surową modę i jej ograniczenia. Zryw niepod
ległościowy zachowano w sercach i pamięci, a na co dzień przy
stosowywano się do zaleceń praktycznego i trzeźwego pozyty
wizmu.

Anna Sieradzka
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1 — fryzura damska
2 — suknia 
na krynolinie
3 — kołnierzyk
4 — mankiety

5 — pasek
6 — krynolina z 1858 r.
7 — żałobna biżuteria
8 — krynolina z 1864 r.
9 — czapka-konfederatka

(rys. Sława Nowińska)

10 — szamerowany 
kożuszek
11 — spodnie
12 — długie buty
13 — szabla w pochwie



1. Kościół o konstrukcji zrębowej 
z wieżą słupową; 

widoczna wolno stojąca 
dzwonnica klasycystyczna z 1806 r.

2. Organy z XVII w. i fragment malowideł 
3. Chrzcielnica 

— przypuszczalnie z warsztatu Wita Stwosza 
4. Obraz Matki Boskiej Tylickiej 

z XVI w. w ołtarzu głównym 
5. Cerkiew o konstrukcji zrębowej 

z wieżą słupową 
(zdjęcia: Jan Chojnowski)

Dwa drewniane obiekty zwią
zane z dwoma obrządkami chrze
ścijańskimi znajdują się w 
Tyliczu koło Krynicy w Beski
dzie Sądeckim. Są to: katolicki 
kościół parafialny ŚŚ. Piotra 
i Pawła oraz oddalona od niego 
o ok. 300 m greckokatolicka 
cerkiew ŚŚ. Kośmy i Damiana. 
Kościół zbudowany został w 
1612 r., kiedy patronat nad 
miejscowością objął krakowski 
biskup Piotr Tylicki; w XVIII 
i XIX w. kościół był prze
budowany. Natomiast cer
kiew (obecnie także kościół 
katolicki filialny) zbudowa
ła ludność łemkowska w la
tach 1738—1744.


