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Od redakcji
Wiodącym tematem tego numeru są 
wspaniałe malowidła ścienne w zamko
wej kaplicy Sw. Trójcy w Lublinie — od 
ich stworzenia na początku XV w. przez 
zmienne losy (s. 30) do otrzymania w 
1995 r. prestiżowej nagrody Unii Euro
pejskiej za ostatnie prace konserwator
skie (okł. s. IV). Międzynarodowe sukce
sy polskich konserwatorów nie zawsze 
idą w parze z ich pozycją w kraju. De
precjonuje ją — naszym zdaniem — nie
stabilny rynek konserwacji dzieł sztuki. 
Dotyka go bowiem wyjątkowo boleśnie 
nie sprzyjająca inwestowaniu polityka 
finansowa, brak zachęt (np. odpisów po
datkowych) i w związku z tym brak pry
watnego mecenatu oraz nie uregulowana 
sprawa własności, co dotyczy przede 
wszystkim zabytków architektury. Więk
szość prac konserwatorskich realizowana 
jest więc ze środków budżetowych. 
Sprowadza się to do stałej walki o dota
cje, z tym wiążą się przerwy w pracach 
nie bez znaczenia dla konserwowanych 
dzieł sztuki, brak pieniędzy na zakup 
najlepszych środków konserwatorskich 
(np. z Europy Zachodniej lepszych niż 
krajowe farb, werniksów i klejów). Jest to 
też jedna z przyczyn tak wielu ginących 
zabytków (s. 15 i 18). Mimo tych wszyst
kich negatywnych zjawisk lubelskiej eki
pie konserwatorów udało się dokończyć 
trwające ponad 20 lat prace w zamkowej 
kaplicy i za to im chwała! Inny temat te
go numeru — to rekonstrukcja jednego 
dzieciństwa z lat dwudziestych i trzy
dziestych (s. 6). Z racji miejsca akcji 
uzupełniają ją wspomnienia z dworu w 
Hrubieszowie (s. 12), a więc w najbliższej 
okolicy odtwarzanych wydarzeń.
W następnym numerze będziemy konty
nuować rekonstrukcję tego dzieciństwa, 
ale głównym akcentem będzie dziewięć
dziesiąta rocznica utworzenia jednej z 
pierwszych organizacji społecznych pod 
zaborami — Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości.

KONKURS „ZABYTEK NIE-ZABYTEK” 
Jury w składzie: mgr Maria Barbasie- 
wicz, dr Wojciech Fijałkowski, red. 
Krzysztof Nowiński i dr Anna Sieradzka, 
oceniało nadesłane na konkurs prace pod 
kątem wyboru najbardziej oryginalnego 
„zabytku nie-zabytku”, formy jego opisu 
i zilustrowania. Ze względu na bardzo 
wyrównany poziom prac jury postanowi
ło podzielić przyznany nam przez Fun
dację PRO AUXILIO fundusz nagród w 
następujący sposób:
— dwie pierwsze nagrody po 200 zł każ

da otrzymali: WOJCIECH MIELE- 
WCZYK z Poznania (godło: „Jasień- 
czyk”) za pracę pt. Znakowniki do 
mięsa oraz PIOTR A. ZAŁĘSKI z 
Warszawy (godło: „ZAP”) za pracę 
pt. O czym mówią klamki?

— drugą nagrodę w wysokości 150 zł 
otrzymał WOJCIECH MIELEWCZYK 
z Poznania (godło: „Jasieńczyk”) za 
pracę pt. Kartki zaopatrzeniowe

— trzecią nagrodę w wysokości 100 zł 
otrzymał JACEK SZCZEPAŃSKI z 
Legionowa (godło: „Szpakowicz”) za 
pracę pt. Carska stołówka

Nagrodę specjalną w wysokości 50 zł za 
niezwykle oryginalne tematy otrzymała 
MAGDALENA MICIŃSKA z Warszawy 
(godło: „Bonawentura”) za prace pt. 
Widok z okna i Panieński sztambuch.
Nagrody pocieszenia — książki wydane 
przez Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami — otrzymali: Maciej Ambrosiewicz 
z Suwałk (godło: „Amber 7”), Hanna 
Rychły z Poznania (godło: „Czub”), 
Henryk Kamiński z Grudziądza (godło: 
„Korab”}, Józef Liszka z Krzykawy (god
ło: „Lis”) oraz Aleksander Stukowski 
z Poznania (godło: „WB”). Nagrody wy
syła Oficyna Wydawnicza „Amos” (tel. 
34-65-21). Publikację nagrodzonych i po
zostałych prac rozpoczniemy w następnym 
numerze.
UWAGA: Autora(kę) pracy oznaczonej godłem „Celina” 

prosimy o skontaktowanie się z redakcją (tel. 
622-46-63).
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Sztuka 
lat pięćdziesiątych 

— to nie tylko 
monumentalne dzieła 

socrealizmu. 
Twórczość 

przeciwników 
tej doktryny 

znana jest jednak 
tylko wąskiemu gronu 

badaczy.

Mimo 
doktryny

ANDRZEJ PIEŃKOS

Polichromie kościelne, których 
współautorem był Tadeusz Brzozowski 

(1918—1987), nie występują w 
opracowaniach sztuki polskiej po 1945 r., 

a w pracach poświęconych wyłącznie 
artyście zajmują miejsce na marginesie. 

Jest to zresztą charakterystyczne 
dla niemal powszechnego zapomnienia 
polskiego malarstwa monumentalnego 

tego okresu. Wyjątek stanowi może 
twórczość „ścienna” Wacława 

Taranczewskiego, także w najlepszej części 
powstała w epoce socrealizmu, 

powszechnie doceniana w omówieniach 
jego malarstwa. Ale nawet polichromie 

Jerzego Nowosielskiego z tego czasu 
są całkowicie nieznane.

N
ie wiemy wiele o skali i sposobie 
funkcjonowania owych pobocznych 
nurtów sztuki okresu stalinowskiego, 
płynących z dala od oficjalnej dok
tryny, m.in. pod opieką Kościoła. Niemal jedno

rodny front odmowy wobec stalinowskiego „ży
cia artystycznego” założyli krakowscy artyści 
skupieni w czasie okupacji wokół podziemnego 
teatru Tadeusza Kantora, a po wojnie w Grupie 
Młodych Plastyków, która do 1948 r. miała je
szcze pewną możliwość swobodnego rozwijania 
twórczości awangardowej. Właśnie Kantor, Ja- 
remianka, Nowosielski, Mikulski, Stern, a także 
Brzozowski nie uczestniczyli w oficjalnych wy
stawach, a zamówienia przyjmowali jedynie od 
teatrów (gdzie w pracach scenograficznych mar
gines swobody artystycznej był większy) oraz 
od Kościoła, albo „chałturzyli” różnymi okazjo
nalnymi pracami. Do dziś utrwalił się pogląd, 
że twórcy wówczas niezależni albo przesta
li w ogóle tworzyć, albo tworzyli rzeczy 
nieważne. Polski syndrom uzależnienia 
sztuki od polityki zaowocował niestety 
niemal kompletnym zapomnieniem tej 
twórczości. Paradoksalne: już bardzo wiele 
uwagi poświęcono badaniu socrealizmu, zaś 
owej gromadce „sprawiedliwych” przyznaje się 
co prawda moralny hołd za godną postawę, lecz 
zapomina o istnieniu ich dzieł z tamtego czasu. 
Tymczasem niektóre z nich, obiektywnie dziś 
oceniane, wydają się być czymś więcej niż tylko 
sposobem zarobkowania na życie.

W latach pięćdziesiątych nie pogodzony z ofi
cjalną doktryną socrealizmu Brzozowski — ma
larz, potem m.in. wykładowca w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
(od 1962 r.) — zajął się pracą dla kościołów 
i był współtwórcą czterech polichromii. W 
1951 r. w Godziszowie koło Janowa Lubelskiego 
na ścianach prezbiterium kościoła z 1938 r. na
malował „Narodzenie” i „Ostatnią Wieczerzę”. 
O polichromii tej Jan Józef Szczepański pisał 
wówczas, że stanowi „wydarzenie nieprzeciętne 
na tle naszej współczesnej sztuki religijnej”. W 
1952 r. wraz z Sowińskim oraz przyszłą żoną, 
Barbarą Gawdzik, Brzozowski pokrył polichro
mią prezbiterium gotyckiego kościoła francisz
kanów w Głogówku na Śląsku Opolskim. Mimo 
przychylnego przyjęcia przez duchowieństwo i 
miejscową ludność realizacja ta została zatynko- 
wana, dzieląc los tylu innych polskich fresków 
nowoczesnych. Dziś mówi nam o niej tylko 
przekaz Szczepańskiego: „całość daje sugestię ro
koka. (...) Jedynymi figurałnymi elementami są 
lekkie sylwetki aniołków, potraktowane na wskroś 
dekoracyjnie”. W 1954 r. oboje Brzozowscy wy
malowali w podkrakowskich Mogilanach, w 
prezbiterium kościoła z początku XVII w. dwie 
wielkie sceny: „Ostatnią Wieczerzę” i „Chrystu-
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1. Mogilany
— fragment sceny 

„Ostatnia Wieczerza”

sa rozdającego chleb”. Ściany i sklepienia obejś
cia oraz transeptu zdobią suche freski o szaro
błękitnym i ugrowym kolorycie: proste motywy 
ornamentalne i napisy, nad oknami putta. 
Ostatnią i zarazem najdojrzalszą polichromię 
Brzozowski i Barbara Gawdzik-Brzozowska 
stworzyli w 1956 r. w Imielnie koło Jędrzejowa 
na sklepieniach nawy i prezbiterium pięknie po
łożonego wśród wzgórz późnogotyckiego koś
ciółka. Polichromia ta (sceny z życia Marii i 
Chrystusa na wysklepkach) ocalała do dziś, mi
mo dwukrotnie podejmowanych prób znisz
czenia.
Te cztery dzieła łączy szacunek dla zasta
nego obiektu, odwołanie się do tradycji za
korzenionej w danym miejscu czy najsilniej 
związanej z danym typem obiektu. W Mogi
lanach i Imielnie można mówić o ogólnej archai- 
zacji postaci, aluzjach do gotyckiego, niekiedy 
też barokowego stosunku postaci do przestrzeni, 
o poszukiwaniu syntezy w umowności gotyckich 
malowideł czy lekkiej arabesce linii rokokowych 
fresków. Jest też w nich ogólna atmosfera szla
chetnej starości, osiąganej za pomocą kolorytu 
(w obu wnętrzach barwy przywodzą na myśl sta

re mury ze zblakłymi freskami i brudnawym 
tynkiem), stylizacji twarzy i strojów oraz zasobu 
uproszczonych motywów ornamentalnych i li
ternictwa. Tradycja była dla artysty zastanym 
kontekstem, który należało respektować.

Niektóre zabiegi kompozycyjne i cechy ry
sunku figur zwracają uwagę na istnienie 
ciągłości między wczesną twórczością malarską 

Brzozowskiego i polichromiami. Przy oczywistych 
różnicach środków artystycznych, wynikających 
z innej skali, przeznaczenia i techniki, można do
szukać się pokrewieństwa np. postaci Judasza w 
„Ostatniej Wieczerzy” w Mogilanach — monoli
tycznej bryły zawieszonej w nieokreślonym tle 
— i podobnie spłaszczonych jak atrapy postaci z 
obrazów „Prorok” i „Mesjasz”. Geometryzowa- 
ne twarze, bliskie malarstwa Tadeusza Makow
skiego, w tym ostatnim obrazie powracają po la
tach w Imielnie (szczególnie twarz Chrystusa). 
Rozwieszone w scenie „Ostatniej Wieczerzy” w 
Imielnie sprasowane, nieprzestrzenne kotary- 
-baldachimy tnące płaszczyznę sklepienia, koja
rzą się np. z podobnymi, kawałkującymi obraz 
płachtami w kompozycjach „Skakanka” czy 
„Pogrzeb rekina”. W obu ostatnich polichro
miach widać tendencję do spłaszczania prze
strzeni, do zarysowywania przestrzeni umownej, 
ale w zakresie tej umowności nielogicznej
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2.3. Imielno
— „Ostatnia Wieczerza” (2) 

i „Pokłon Trzech Króli” (3)
(zdjęcia: 

Andrzej Pieńkos)

(„Ostatnia Wieczerza” z Imielna jest tu najlep
szym przykładem). Tego rodzaju budowanie 
sceny przypomina obrazy sztalugowe z lat 
1947—1950, aż po sławną „Kuchenkę”, ale też 
„Dół” z 1955 r. czy cykl rysunków „Balet”, pow
stający pomiędzy pracami w Mogilanach i w 
Imielnie. Są to dzieła, w których gromadzą się 
obecne już we wczesnych obrazach niebezpie
czne linie, siatki drutów, haczykowato udrapie- 
żnione przedmioty lub istoty, splątane w pustym 
tle. W imielneńskim „Pokłonie Trzech Króli”, a 
zwłaszcza w „Ostatniej Wieczerzy” napięcie 

obecne jest także w wyostrzonych, rozciągnię
tych boleśnie formach.
Polichromie w Mogilanach i Imielnie narzucają 
pewną całościową wizję, a nawet swoisty model 
religijności. Bajeczny charakter niektórych ma
lowideł, w którym trudno nie dostrzec lekkiej 
kreski Barbary Gawdzik, jest wyjątkowy w ca
łym naszym malarstwie kościelnym i nieoczeki
wanie zbliża je do najbardziej udanych dekoracji 
starówek. W „Koronacji Marii” (Imielno), na
leżącej do najpiękniejszych polskich fresków 
nowoczesnych, ten pastorałkowy nastrój współ-
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brzmi z tematem, a także ze skalą malowid
ła. Jednocześnie najmniej jest tu stylizacji, pro
wadzącej w innych scenach do pewnego rozga
dania. Syntetyczna kompozycja podnosi pogod
ną scenkę do poziomu cudownego faktu. Dzieło 
to powinno znaleźć swoje miejsce w historii 

polskiego malarstwa nowoczesnego z po
wodów nie wynikających z niezależności 
politycznej jego autorów: z powodu klasy 
malarskiej i oryginalności wizji.

Andrzej Pieńkos

Niezwykłe armaty

W XVII w. odlewnictwo 
kwitło niemal we 

wszystkich miastach Polski. 
Ludwisarze wykonywali wy
roby z brązu, przy cynowych 
pracowali konwisarze, z tym 
że mieli oni warsztaty nawet 
w mniejszych ośrodkach, na
tomiast ludwisarze pracowali 
w wielkich miastach ze wzglę
du na bardziej skomplikowa
ne odlewnie. Na czoło ośrod
ków wysunęły się: Gdańsk, 
Poznań, Lwów, Kraków i Wil
no. Pochodzące z nich dzieła 
ludwisarskie — dzwony, lufy 
armat, świeczniki, almaterze i 
inne drobne wyroby — za
chowały się w sporej liczbie. 
Mimo wojen przetrwały np. 
dzwony w kościołach czy 
armatnie lufy, najczęściej 
umieszczane w muzeach. W 
tym czasie rysował się wyra
źny podział: w Gdańsku, Po
znaniu oraz do pewnego

stopnia w Krakowie wykonywano 
wyroby o przeznaczeniu kościel
nym, natomiast na Kresach 
Wschodnich, zwłaszcza we 
Lwowie, powstawały przede 
wszystkim armatnie lufy. Wyko

nywano tam całe ich serie, któ
re otrzymywały różne nazwy. 
Warsztaty ludwisarskie pracowa
ły również w ośrodkach dóbr 
magnackich, np. w Dubnie, Pod- 
horcach i Nieświeżu, dokąd Ra

2

1. Lufa falkonetu małego o nazwie Circe, odlana w Nieświeżu ok. 1600 r.
2. Lufa falkonetu wielkiego o nazwie Chimera, 

również odlana w Nieświeżu ok. 1600 r. 
(rys. Elżbieta Samek)

dziwiłłowie sprowadzili wybit
nego ludwisarza Hermana 
Molzfelda (Molzera).
Dziełem Molzfelda jest seria 
niezwykle oryginalnych luf 
działowych o nazwach: Cir
ce, Hydra, Papuga, Sowa, 
Chimera, Meluzyna, Cerber 
oraz Winna Latorośl (pięć z 
nich znajduje się w Muzeum 
Wojska Polskiego w War
szawie, jedna w Armeemu- 
seum w Sztokholmie). Mistrz 
Herman nadał swoim dzia
łom formy kanelowanych, 
kręconych kolumn, były one 
nawet popękane i powiązane 
sznurami, co oczywiście od
lano z brązu. Jest to z pew
nością nie doceniony zespół, 
w którym bez trudu odczytać 
można cechy manierysty- 
czne.

Jan Samek
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Opisanie 
pewnego 

dzieciństwa
ŁUCJA KONDRATOWICZ

GRZEGORZ MILISZKIEWICZ

W tym opowiadaniu pragniemy odbyć z 
Czytelnikami wędrówkę po krainie dzie
ciństwa. Oboje od kilkunastu lat przemie
rzamy region położony między Wisłą i 

Bugiem, zatrzymujemy się i rozmawiamy o czasie minio
nym z mieszkańcami wsi i miasteczek. Wybieramy te dro
gi, na których spotkać można najcenniejsze, nie opisane 
pamiątki tej ziemi — historię życia zwykłych ludzi i 
przedmioty pozostałe po ich pracowitym życiu.
Pewnego dnia weszliśmy do chałupy położonej na skraju 
wsi Uchanie koło Hrubieszowa. Przedziwne umeblowanie 
w stylu empire z pewną przymieszką eklektyzmu — ko
mody, szafeczki kątowe, głęboko rzeźbione łóżka i stoły, 
kanapy, fotele i krzesła wyściełane skórą lub atłasem — z 
trudem mieściło się w dwóch izbach. Strop chałupy uginał 
się w głęboki łuk, wgniatając wolutowe zwieńczenie ma
honiowej szafy. Na strychu chałupy odkryliśmy ślady 
dzieciństwa Janusza, syna średniozamożnego zie- 
mianina-lekarza. Wyłowiliśmy je z fragmentarycznie 
zachowanego, a przecież jeszcze bogatego zbioru koloro
wych dziecięcych rysunków, z kilkudziesięciu zeszytów ze 
szkoły powszechnej, gimnazjum i liceum, z listów, z roz
maitych notatek i dokumentów dotyczących dworu i 
folwarku.
Charakter źródeł miał istotny wpływ na zapis dzieciństwa, 
nie ujmują one bowiem proporcjonalnie poszczególnych 
lat, co rzutuje na sposób opisania, a całości nadaje specyfi
czny koloryt. W historii Janusza nie próbowaliśmy 
niczego rekonstruować i przytaczaliśmy wyłącznie 
dokumenty. Mogły one zawierać pierwiastek emocji 
lub nastroju albo po prostu go nie zawierały.
O prawdziwym szczęściu w dzieciństwie decydują chwile, 
w których dzieci tracą poczucie czasu i przestrzeni. Mo
menty takie pojawiają się w dzieciństwie Janusza, gdy ra
zem z bratem przygotowuje koncert skrzypcowy dla ro
dziców, gdy 27 grudnia 1934 r. organizuje mecz hokejowy 
między drużynami dworu-folwarku i ówczesnego mia
steczka Uchanie, gdy w 1939 r. pisze nokturny i sonety.
Są pamiętniki z wątkami opisującymi dzieciństwo. W sło
wie zachowują się wspomnienia, nie ma ono jednak czaro
dziejskiej mocy przywracania materialnych pamiątek dzie
ciństwa — zabawek. Może czasem przywołują je sporady
cznie zachowane fotografie. I odwrotnie, w muzeach i 
zbiorach prywatnych zachowało się trochę zabawek. Cóż 
po nich, jeśli po właścicielach nie pozostało choćby 
słowo i nie ożywia ich świat przywołanych wspom
nień?

Prezentujemy Czytelnikom tekst 
bez precedensu. Oto dwójka badaczy 

zapragnęła odkryć zatarte ślady 
dzieciństwa i młodości jednego z tysięcy 
synów ziemiańskich rodzin. Archiwum 

rodzinne Janusza było szczątkowe, 
zachowały się tylko nieliczne listy, 

wypracowania i rysunki. Na ich podstawie 
oraz w konkretnym powiązaniu 

z zabytkami kultury materialnej epoki 
udało się autorom stworzyć tę opowieść 
oraz zorganizować wystawę w Muzeum 
Wsi Lubelskiej. W ten sposób Janusz — 

bardziej przez wydarzenie muzealne 
i tę publikację niż własną aktywność 

— trafił do historii...

Miejsce akcji

Dwór i część folwarku w Uchaniach rozłożyły się na 

wzgórzu sąsiadującym z porośniętymi laskiem 
piwnicami, stanowiącymi jedyną pozostałość po zamczy

sku. Wzgórze opadało w kierunku dworskiego stawu, za 
którym na granicy wsi stał kościół. W parku otaczającym 
dwór biegły w różne strony aleje: kasztanowa, klonowa,

Uchanie — miasteczko, obecnie gminna wieś (ok. 900 miesz
kańców) w woj. zamojskim, 25 km od Hrubieszowa. We wsi 
m.in. murowany kościół z XIV w., przebudowany na początku 
XVII w., drewniany budynek szkolny z drugiej połowy XIX w., 
zajazd z XIX—XX w., drewniane domy z końca XIX w. oraz 
zespół dworski: dwór z 1874 r., oficyna i budynki gospodarcze 
z przełomu XIX i XX w., park krajobrazowy z końca XIX w.
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1. W parku 
otaczającym dwór 
biegły
w różne strony 
aleje
2. W szopie stała 
dwunastokonna 
lokomobila
z końca 
ubiegłego wieku
3. Na folwarku 
były także 
dwie żniwiarki
4. „Wyszedłem w pole 
i zobaczyłem,
jak ludzie kopali 
ziemniaki"
— rysunek Janusza 
z ok. 1930 r.
5. Wózki dziecięce 
z katalogu
„Dom i Sport” 
w Warszawie, z 1927 r.

grabowa i lipowa, a każda liczyła ponad sto drzew. Z okien 
murowanego dworu, nazywanego przez głowę rodziny pa
łacem, rozciągał się widok na folwark — porozrzucane 
bezładnie na wzniesieniu i przy drodze biegnącej doliną: 
obory, stajnie, stodoła, spichlerz, kurnik, szopa, suszarnia, 
parnik, lodownia, kuźnia, czworak, ośmiorak i kilka cha
łup. W pobliżu dworu były inspekty i dziwnym trafem 
dwa chlewy, drewniany i murowany. Budynki folwarczne 
o ścianach z cegły palonej lub kilkucalowych bali pokrywał 
gont lub czerwona dachówka. Tylko lodownię kryła strze
cha. W stajni, długiej na trzydzieści kilka metrów, rżało 

kilkanaście koni folwarcznych, ognisty ogier, kilka par 
źrebiąt i para koni cugowych, którą w zimie zaprzęgano do 
sani wyjazdowych, w lecie zaś do jednej z dwóch bryczek. 
W szopie stała dwunastokonna lokomobila Cegielskiego z 
końca ubiegłego wieku. Na folwarku były także dwie żni
wiarki, tyleż siewników, kosiarek, kartoflarek, wialni, mło- 
carnia, sieczkarnia, grabie konne, maneż, walec, brony że
lazne talerzowe, nadto 4 osypywacze, 9 pługów, 18 bron 
drewnianych z żelaznymi zębami, 7 wozów kutych i 9 sań 
gospodarskich.
Za folwarkiem półkoliście rozciągało się przeszło sto mórg
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6. Fragment pokoju niani 
w dworze ziemiańskim 
w latach trzydziestych

7. Garderoba 
w dworze ziemiańskim 
w latach trzydziestych

8. Powroty taty 
z Warszawy lub Krakowa 
kojarzyły się Januszkowi 

ze świeżymi, 
czekoladowymi pastylkami 

— blaszanki 
po wyrobach Wedla 

z okresu międzywojennego
9. W maju 1923 r., 

gdy ziemia zrobiła się ciepła, 
niespełna 2,5-letni Janusz 

dostał szufelkę

pola obsiewanego pszenicą, żytem, jęczmieniem, na 
mniejszych kawałkach wyką, owsem, burakami cukrowy
mi i obsadzanego kartoflami, dworskimi i fornalskimi. 
Najbliżej zabudowań leżały ogrody warzywne z dużym po
letkiem kapusty i owocowe sady, wśród których przeważa
ły grusze. Cały majątek mierzył kilkaset hektarów, w tym 
trochę lasu, w dolinie pod zamczyskiem trochę łąki, a 
młyn i resztę pola puszczano w dzierżawę. Dziewięcioletni 
Janusz tak opisuje jesienny nastrój tych okolic: „Po dniu 
pochmurnym nastąpił dzień pogodny. Wschód słońca był pię
kny. Niebo było jasnobłękitne. Wróble wylatywały spod 
strzechy i świergotały wesoło. Babie lato snuło się między 
drzewami i polami. Wyszedłem na pole i zobaczyłem, jak lu
dzie kopali ziemniaki. Rolnicy orali pola i siali oziminę. 
W dali ujrzałem zamglone lasy. Drzewa szpilkowe wydawa
ły odcień ponury, a liściaste żółty i czerwony. Słońce zaszło 
za chmury i nastał chłodny wieczór jesienny ”.

8



10. Jeszcze przed pójściem do szkoły 
bracia dostali od rodziców 
po samochodzie przywiezionym 
przez ojca z Krakowa

11

11. W pierwszych latach szkoły 
otrzymywali m.in. żołnierzyki
12. Rysunek 8-letniego Janusza 
z 1928 r.
(zdjęcia: 1 — Grzegorz Miliszkiewicz, 
6—8, 10, 11 — Henryk Guz, 
Krzysztof Wasilczyk)

Dzieciństwo

W takim pejzażu, lecz zimowym, 5 stycznia 1921 r. 

urodził się autor tych słów, Januszek, syn zie
mianina, z wykształcenia lekarza i nauczycielki z Galicji. 

Rok później przyszedł na świat jego brat Zbyszek. Matka 
po zamążpójściu zrezygnowała z pracy i prowadziła dom. 
Do czasów szkolnych przy dzieciach była niania. Ojciec 
dużo podróżował w interesach, odwiedzał najbliższe mia
sto powiatowe Hrubieszów, a dalej Lublin, Warszawę, 
Kraków. 1 września 1923 r. stęskniona żona na dzień 
przed powrotem męża posyła mu okazją liścik opisując, że 
„Januszek dokazuje — coś sobie przypomniał, jak ty na mnie 
mówiłeś i woła na mnie »Mania« ku uciesze wszystkich. Na- 
groziłam mu i wytłumaczyłam, że »Mania« to sprząta i po
kazałam na Marysię — ale gdy zły, siada na ziemię i woła 

na mnie »Mania«. Zbyszek zdrów — i woła »Tiatuś«. Coś ci 
synowie »mamy« nie uznają”.
Rodzinę zaopatrywał ojciec według list uzgodnionych ra
zem z matką, ale czasami lubił sprawiać niespodzianki. 
Z każdej takiej podróży korzystały dzieci. Kiedy miały po 
kilka lat, powroty taty musiały im się kojarzyć ze świeżymi 
czekoladowymi pastylkami, nabywanymi w ilości nie 
mniejszej niż pół funta. Gdy były w wieku szkolnym przy
szedł czas na czekolady Wedla lub Piaseckiego z Krakowa. 
Ale trzyletni Januszek miał już swoją szczoteczkę do zę
bów.
W tamtych latach Januszka ubierano w sukieneczkę w bia- 
ło-niebieskie paski, a rok, dwa później już w „męskie” ko
szulki z madampolamu, które z przejęciem szyła babcia z 
Krakowa. Do kościoła wkładano mu na głowę charaktery
styczny biały kapelusik, białe pończoszki i lakierki, wyszu
kiwane przez ojca w wielkomiejskich sklepach według 
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wskazówek mamy: „Zbyszkowi białe buciki i Januszkowi 
(miara = długość tej kartki dla Januszka, dla Zbyszka o je
den numer mniejsze i bez obcasa)”.
Nie znamy pierwszych zabawek bohatera naszej opowieś
ci, ale mogły to być np. celuloidowe naguski, niedźwiadki 
i inne zwierzęta obciągane pluszem lub flanelą, piłki gu
mowe, koń na biegunach kryty sierścią, z prawdziwą 
grzywą i ogonem, obciągany skórą łebek koński na kiju, 
bębenki drewniane, celuloidowe lub blaszane trąbki. W 
maju 1923 r., gdy ziemia zrobiła się ciepła, liczący niespeł
na 2,5 roku Janusz dostał szufelkę. Na Wielkanoc roku 
następnego obaj bracia obdarowani zostają jajami — za
bawkami dla dzieci. Latem 1926 r. chłopcy dostali rower
ki, a we wrześniu posłaniec z poczty dostarczył im prze
syłkę z aeroplanami od rodziców przebywających na kura
cji w Truskawcu. Szczegółowymi informacjami o zabaw
kach dysponujemy od wiosny 1927 r. Jeszcze przed pójś
ciem do szkoły bracia dostali od rodziców po hełmie i pała
szu zakupionym w domu towarowym Braci Jabłkowskich 
w Warszawie, baloniki i po samochodzie przywiezionym 
przez ojca z Krakowa. W pierwszych latach szkoły otrzy
mali huśtawkę pokojową, słonie, zapewne pluszowe, dwa 
tramwaje, motorek, aeroplan, żołnierzyki, grabki. Naj
kosztowniejszym w tym okresie prezentem były zakupione 
w grudniu 1929 r. „u Pestalozziego” w Lublinie samocho
dy lub drezynki z nożnym napędem, zapisane w księdze 
wydatków domowych jako „maszyny dziecinne”. Zabawki 
nabywano zwykle pod koniec roku szkolnego i jako pre
zenty gwiazdkowe. We wrześniu 1930 r. Januszek dostał 
piękną skarbonkę, ale trzeba tu zaznaczyć, że bracia 
otrzymywali kieszonkowe (określane w księdze wydatków 
jako „pensja dzieciom”) oraz niewielkie sumki na drobne 
wydatki, np. z okazji odpustu, od czasu gdy Januszek 

ukończył 6 lat. Jeszcze przed pójściem do szkoły bracia 
hodowali gołębie, a w wieku 8—9 lat króliki. Zbyszek 
wspomina również, że ma swój ogródek.
W domu pod okiem matki Janusz uczy się kaligrafii, ćwi
czy słowo „dwór”, które zrazu pisze przez „u”, potem po- 
znaje pisownię nazwy majątku, własnego imienia i nazwi
ska. 1 września 1927 r. idzie do szkoły powszechnej. Przy
gotowany w domu od razu trafia do drugiej klasy. W dru
gim roku nauki stwierdzi, że „ do szkoły jest dobrze chodzić, 
a bez nauki nie znajdzie się pracy”. Świat dziecięcych wyp- 
racowań z pierwszych lat szkoły jest pełen ładu, dobroci, 
wzajemnej ludzkiej życzliwości i harmonii między czło
wiekiem a przyrodą. Charakteryzując swoje obowiązki 
domowe, 9-letni Janusz pisze, że przyniesie „potrzebną 
rzecz z drugiego pokoju, jak potrzeba to zawołam służącą 
lub fornala. Jak maszyna młóci, to doglądnę, co stelmach 
robi lub ogrodnik”.
Między rodziną Janusza i służbą domową panowały dobre 
stosunki. Służba pamiętała o życzeniach świątecznych i 
powinszowaniach imieninowych dla dzieci. Dziedzic i 
dziedziczka obdarowywali a to kucharkę szalem, nianię 
chustką, a pokojówkę pantofelkami. Bywało, że służbę za
bierano na wycieczkę do miasta, do cyrku czy zwierzyńca. 
Może dlatego w wypracowaniu Mój ostatni sen z 21 kwiet
nia 1931 r. chłopiec ujawnił pewną zażyłość z pracowni
kami majątku: „stałem na wzgórzu i rozmawiałem z forna
lem. Nagle z wiatrem zostaliśmy przeniesieni na drugie 
wzgórze. I gdy rozmawialiśmy (...) przeczekaliśmy całą 
wojnę ”.

Łucja Kondratowicz 
Grzegorz Miliszkiewicz

(Tekst i ilustracje nawiązują do wystawy pt. „Opowieść o dwóch dzieciństwach” 
w Muzeum Wsi Lubelskiej; dalszy ciąg życia Janusza w następnym numerze).

Lekarz króla jegomości
W prawej nawie lubelskiego kościoła 

bernardynów zwraca uwagę duże 
epitafium z brązowego marmuru. Na cen

tralnej płaskorzeźbie u stóp wysmukłego 
krzyża klęczy starszy męzczyzna w obszer
nej delii Efektowny pomnik, jeden z niewielu 
ocalałych z dawnego wystroju świątyni, 
upamiętnia osobistość niepospolitą, wybit
nego uczonego i humanistę, zaufanego 
władców, przyjaciela Jana Kochanowskie
go. Wojciech Oczko — bo o mm mowa — 
urodził się w 1537 r. jako syn warszawskie
go mieszczanina. Studiował w Krakowie, po
tem we Włoszech i w 1568 r. uzyskał w Bolo
nii doktorat z filozofii i medycyny Wszech
stronna wiedza zapewniła mu po powrocie 
do Warszawy nie tylko rozległą praktykę le
karską, ale tez poważanie i życzliwość w 
kręgu dworu Zygmunta Augusta.
W sierpniu 1576 r Stefan Batory mianował 
Oczkę lekarzem nadwornym i sekretarzem, 
a w 1582 r. ze względu na zły stan zdrowia 
przyznał mu dożywotnią emeryturę. Po 
elekcji Zygmunta III Wazy doktor powrócił 
jednak na królewski dwór. Jego prace miały 
prekursorski charakter Dziełko Cieplice 
(1578) podkreślało lecznicze własności kra
jowych wód mineralnych. Przymiot (1581) 
byt pierwszą u nas szczegółową rozprawą o 
chorobach wenerycznych. Programowo pi
sał je po polsku, tworząc medyczną termino
logię. Próbował sił jako poeta, trwale zapisał 
się tez w dziejach teatru, gdy Jan Zamojski 
powierzył mu pieczę nad inscenizacją dra
matu, mającego uświetnić jego ślub z Kry
styną Radziwiłłówną. Doktor Oczko nadzo

rował wykonanie dekoracji i kostiumów, 
organizował próby, czuwał nad przebiegiem 
premiery. Ową zaprezentowaną 12 stycznia 
1578 r w Jazdowie sztuką była Odprawa 
posłów greckich Kochanowskiego. Na po

czątku 1598 r. Oczko przeniósł się do Lubli
na. gdzie zmarł 26 grudnia. 1599 r 
Manierystyczne epitafium o wyraźnie nider
landzkiej inspiracji ufundował bratanek, 
Wincenty Oczko, także lekarz, zmarły w 
1626 r. Jest ono obecnie niekompletne, zu
bożone w stosunku do stanu pierwotnego. 
Podczas pożarów i remontów kościoła zni
szczeniu uległo co najmniej sześć ozdob
nych elementów: wypełnienie górnego kar
tusza, wieńczący całość detal rzeźbiarski 
ponad nim (raczej kwiaton niż figura), dwie 
flankujące kartusz figurki na gzymsie, 
wreszcie dwie całopostaciowe rzeźby po 
bokach — dla ich umieszczenia trzeba było 
wydrążyć wnęki w murze. W kartuszu mógł 
widnieć herb Roch III (na trzech wrębach 
srebrnych lilia srebrna w polu czerwonym), 
którym uczony doktor pieczętował się od 
1579 r. choć indygenatu najpewniej nigdy 
nie otrzymał.
Łaciński napis na tablicy u podstawy epita
fium głosi: „DOM. Wojciechowi Oczko, 
przodków i własnymi zasługami wsławio
nemu, Zygmunta Augusta, Stefana i Zyg
munta III, królów Polski, głównemu lekarzo
wi i sekretarzowi, pobożnemu, roztropnemu, 
szlachetnemu, sprawiedliwemu i dobro
czynnemu, Wincenty Oczko doktor medy
cyny, kanonik gnieźnieński i łowicki, stryjowi 
i dobrodziejowi najzasłużeńszemu wystawił. 
Żył lat 63, był władcom dla rozlicznych cnót, 
biegłości w wymowie i znajomości /ęzyków 
najmilszy i najpożądańszy".

Jarosław Komorowski
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Wokół jednego zabytku

Toruńska MadonnaPodczas posiedzenia 
Komisji do Badania 
Historii Sztuki w 
Polsce Akademii Umiejętności 

w Krakowie, 27 maja 1899 r. 
profesor Marian Sokołowski 
przedstawił zebranym fotogra
fię „posągu z terrakoty Ma
donny z Dzieciątkiem, wysokoś
ci 1 m 25 cm, znajdującej się w 
jednym z bocznych ołtarzów w 
kościele św. Jana w Toruniu”. 
Zdjęcie to otrzymał od Józefa 
Zielińskiego z Łążyna, mająt
ku położonego niedaleko To
runia. Od tego momentu nale
ży datować zainteresowanie 
badaczy polskich, później 
również niemieckich, pocho
dzącą z przełomu XIV i XV w. 
rzeźbą Pięknej Madonny To
ruńskiej. Wykonane w rze
czywistości z wapienia przed
stawienie Marii podającej 
Dzieciątku jabłko, umieszczo
ne na konsoli z popiersiem 
Mojżesza, stanowiło niegdyś 
(jak wykazały badania Janiny 
Kruszelnickiej)część środkową 
zwieńczenia nie istniejącego 
obecnie ołtarza. Zachował się 
tylko jeden opis tego retabu
lum z XVII w. W 1671 r. bi
skup chełmiński Andrzej Ol
szowski , odwiedził toruński 
kościół Św. Jana, a towarzy
szący mu kanonik chełmiń
skiej kapituły ks. Jan Ludwik 
Strzesz zanotował w protokole 
opis ołtarza poświęconego 
Najświętszej Marii Pannie. 
Wielkie wrażenie musiała 
wywrzeć na nim rzeźba Ma
donny z Dzieciątkiem, bo
wiem określił ją słowami peł
nymi zachwytu nad pięknością 
posągu i kunsztem artysty, 
który jego zdaniem przewyż
szał Fidiasza. Stojąca na kon
soli, pokryta bogatą polichro
mią figura znajdowała się w 
centrum kompozycji ołtarza. 
Marię, po obu stronach, ota
czały postacie o „królewskim” 
wyglądzie, zaś u podstawy 
spoczywał Jesse, z którego wy
rastały konary oplatające wize
runki przodków Chrystusa i 
jego Matki.
Jest wielce prawdopodobne, 
że retabulum zostało wykona
ne na zamówienie franciszka
nów z toruńskiego kościoła 
Panny Marii i pierwotnie tam 
się znajdowało, pełniąc funk
cję ołtarza lektoryjnego. Było 
to dzieło nowatorskie, nawią
zujące do rozwijanej za sprawą 
środowisk franciszkańskich 
doktryny o Niepokalanym Po
częciu Najświętszej Marii 
Panny, z którą ściśle łączyła się 
genealogia Matki Jezusa. Od
niesieniem było tutaj proroct
wo Izajasza: „I wyjdzie róż
dżka z korzenia Jessego i kwiat 
z korzenia wyrośnie” (Iz. 11,1), 
gdzie różdżkę teologowie 
chrześcijańscy kojarzyli z Ma
rią, zaś kwiat z Chrystusem. 
W sztuce około 1300 r. Maria

z Dzieciątkiem znajdzie się na 
szczycie drzewa Jessego, które 
pierwotnie było traktowane 
jako drzewo genealogiczne 
Chrystusa, a coraz bardziej 
upraszczane ściślej wiąże się z 
tematem Niepokalanego Po
częcia. Stopniowe ogranicza
nie liczby przodków sprawia
ło, że stało się ono drzewem 
genealogicznym Marii. Cho
ciaż Pismo Święte nie wspomi
na o poczęciu Marii, to już od 
czasów wczesnego średniowie
cza wysuwano tezę o wolności 
Matki Jezusa od grzechu 
pierworodnego. Odwoływano 
się do niektórych wersetów 
Starego Testamentu, m.in. do 
wspomnianego proroctwa Iza

jasza i do fragmentów 12. roz
działu Apokalipsy św. Jana. 
Obchodzone 8 grudnia święto 
Niepokalanego Poczęcia (Con- 
ceptio Mariae) stopniowo roz
ciągało się na cały Kościół za
chodni. W 1263 r. kapituła ge
neralna zaleciła franciszkanom 
jego obchodzenie, zaś na tere
nie Polski szybki rozwój kultu 
Niepokalanej datuje się na 

przełom, XIV i XV w. Od 
1390 r. Święto Niepokalanego 
Poczęcia zostało wprowadzone 
w diecezji krakowskiej, a w 
1420 r. synod wieluńsko-kali- 
ski uznał je za obowiązujące w 
całym kraju. Właściwy dogmat 
Kościół katolicki ogłosił do
piero w XIX w.
Toruńska świątynia Marii 
Panny w 1559 r. została przeję
ta przez protestantów. Ołtarz z 
rzeźbą Pięknej Madonny, 
związany z odrzuconym przez 
reformację kultem maryjnym, 
zniknął wówczas z kościoła. 
Być może około 1600 r. stara
niem jezuitów znalazł miejsce 
w przejętym przez nich koście
le Św. Jana, jednak około

1730 r. ołtarza wraz z figurą 
nie ma także w tej świątyni. 
Około 1724 r. kościół Panny 
Marii przejął zakon bernardy
nów. Nie wiemy, czy dopomi
nali się oni powrotu figury 
Madońny, zaś jezuici ociągali 
się ze zwrotem rzeźby. W każ
dym razie autorzy zajmujący 
się do 1899 r. kościołem Sw. 
Jana wymieniali wśród zdo

biących go zabytków jedynie 
konsolę z popiersiem Mojże
sza. Komunikat prof. Soko
łowskiego ukazał się po tym, 
jak figura została odnaleziona 
przez ówczesnego proboszcza 
ks. Szmeję w podziemiach 
świątyni; pozostałe części ołta
rza zaginęły.
W 1921 r. prof. Jan Rutkowski 
poddał figurę Marii z Dzie
ciątkiem i konsolę zabiegom 
konserwatorskim. Usunięto 
wówczas cztery warstwy 
przemalowań, odkrywając re
sztki temperowej polichromii. 
Rzeźbom przywrócona została 
naturalna, jasnożółta barwa 
kamienia. Tuż przed wybu
chem wojny figurę Madonny 
zdjęto z wmurowanej w pół
nocną ścianę kościoła konsoli z 
Mojżeszem, co miało związek 
z przeprowadzaną w 1939 r. 
restauracją prezbiterium. Rze
źbę ustawiono na ołtarzu Nie
pokalanego Poczęcia; niestety 
przypadkiem przewróciła się i 
uległa uszkodzeniu. W 1942 r.- 
Piękna Madonna na polecenie 
niemieckiego konserwatora 
prowincjonalnego z Gdańska 
trafiła do pracowni rzeźbiar
skiej, gdzie zostały zrekons
truowane ubytki. Wtedy właś
nie fotograf Kurt Grimm wy
konał serię znakomitych zdjęć 
posągu, które szczęśliwie za
chowały się i przechowywane 
są obecnie w toruńskim Mu
zeum Okręgowym. Niestety, 
Piękna Madonna nie powró
ciła już do kościoła Św. Jana i 
na polecenie władz niemiec
kich była początkowo prze
chowywana w Grębocinie kolo 
Torunia, a w pierwszych 
dniach sierpnia 1944 r. została 
wywieziona gdzieś w kierunku 
zachodnim. Niemiecki kon
serwator nakazał zachowanie 
bezwzględnej tajemnicy co do 
miejsca, gdzie trafić ma rzeź
ba. Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Bydgoszczy 
przechowuje korespondencję 
pomiędzy gdańskim konser
watorem prowincjonalnym i 
radcą budowlanym Gonserem 
z Torunia dotyczącą wywozu 
Pięknej Madonny oraz krucy
fiksów z kościołów Św. Jana i 
Panny Marii.
Z następnych lat pochodzą 
tylko domysły i pogłoski. Po
dobno rzeźba znajdowała się w 
latach sześćdziesiątych w jed
nym z magazynów muzeal
nych na terenie byłej NRD, 
podobno uległa zniszczeniu, 
podobno ktoś widział ją w 
czyimś prywatnym mieszka
niu... Dziś w kościele Św. Jana 
na konsoli z popiersiem Moj
żesza stoi wykonana przez to
ruńskiego rzeźbiarza Witolda 
Marciniaka kopia Pięknej Ma
donny...

Dorota 
Janiszewska-Jakubiak

Piękna Madonna Toruńska na zdjęciu Kurta Grimma 
wykonanym podczas konserwacji w lipcu 1942 r.
(ze zb. Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą)
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Akcja dwory

Wspomnienie dworu

Pani Maria Du Cha
teau, z domu Maza- 
raki, była ostatnią właści

cielką dworu w Hrubie
szowie. W styczniu 1971 r. 
sprzedała go wraz z ogro
dem ówczesnej Powiatowej 
Radzie Narodowej na cele 
kulturalne. Dzisiaj dwór 
jest siedzibą Muzeum im. 
Stanisława Staszica i To
warzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego.
Historia dworu nazwanego 
„Du Chateau” jest bogata i 
interesująca. Hrubieszów 
założony został przez kró
la Władysława Jagiełłę w 
1400 r., w pierwszej poło
wie XV w. było to staro
stwo niegrodowe. Tą kró- 
lewszczyzną zarządzali sta
rostowie, a dla ostatniego z 
nich, Franciszka Saleze- 
go Potockiego (1727—1772) 
prawdopodobnie postawio
no dwór; choć w jego na
czółku znajduje się data 
„1791”, może odnosić się 
ona jednak do roku ogło
szenia Konstytucji 3 Maja 
lub budowy portyku. Bryła 
dworu jest zresztą baroko
wa, podobnie jak sąsiedniej 
plebanii rzymskokatolickiej 
— miejsca urodzin Bolesła
wa Prusa. Później miasto 
stało się własnością pry
watną — pierwszymi właś
cicielami zostali w 1799 r. 
Ignacy Cetner, wojewoda 
bełski i jego córka, Anna 
Potocka, późniejsza ks. Lo- 
taryńska. Cetnerowie sprze
dali Hrubieszów 30 marca 
1800 r. Aleksandrowi i An
nie z Zamoyskich ks. Sa
piehom. W ich imieniu 
kontrakt podpisał ksiądz 
Stanisław Staszic, ale cała 
ta operacja miała zmylić 
austriackiego zaborcę, któ
rego prawo zabraniało na-

V

1. Obraz „W altanie” Janiny Rychter-Janowskiej z 1931 r. 
przedstawia Marię Du Chateau (własność Jana Du Chateau) 

2. Obraz pt. „Mebelki” prezentuje fragment wnętrza dworu 
— malowała go w 1931 r. Maria Du Chateau (własność Jana Du Chateau)
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bywania ziemi ludziom nie 
szlacheckiego pochodzenia. 
Ksiądz Staszic zamierzał 
utworzyć tutaj fundację 
rolną. Po przyłączeniu tej 
części kraju do Księstwa 
Warszawskiego księżna Sa- 
pieżyna przepisała dobra 
hrubieszowskie ks. Staszi
cowi 19 sierpnia 1811 r. 
Nie można jednoznacznie 
odpowiedzieć, czy Staszic 
mieszkał w dworze — fakt 
przekazania dworu w 1806 r. 
podsędkowi powiatu hru
bieszowskiego, Wężyk-Wi- 
dawskiemu, świadczy o 
tym, że uczony ksiądz nie 
szukał rezydencji dla siebie. 
W 1812 r. Wężyk-Widaw- 
ski sprzedał dwór farma
ceucie Janowi Terleckie
mu, który umieścił w nim 
aptekę. Kolejne zmiany 
właścicieli doprowadziły w 
1850 r. do nabycia majątku 
przez Piotra Aleksandra 
Du Chateau. I to nazwisko 

pozostało przy dworze sto 
dwadzieścia lat, nadając mu 
— historyczną już — na
zwę „Du Chateau”. Ten 
szlachecki ród pochodził z 
południowej Francji, a 
Piotr Du Chateau brał 
udział w kampanii napo
leońskiej 1812 r., później 
ożenił się z Polką i osiedlił 
w Hrubieszowie. Jego syn, 
Piotr Aleksander, magister 
farmacji, czuł się już Pola
kiem.

Nie wiemy, jak wyglą
dały wnętrza dworu 

w drugiej połowie XIX w. 
Te, które zapamiętałam, 
pochodziły już z XX w. Ta
jemnicze wydawało się pię
terko — białe, lakierowane 
boazerie, mnóstwo drzwi, 
skrzypiące drewniane pod
łogi, zapach starego drewna 
i pokój dziecinny pełen cu
downych zabawek, komód, 
szaf ściennych i mebli. Mo

że ono pamiętało wiek po
przedni? W dworze „Du 
Chateau” panował francu
ski gust, atmosfera przy- 
tulności i dbałości o piękno. 
W latach trzydziestych na 
parterze mieszkali pp. Ma
ria i Juliusz Du Chateau. 
Tu także mieściły się: gabi
net, salon, sypialnia, pokój 
stołowy i pokoje dla dzieci. 
Apteka zajmowała wschod
nią stronę dworu. Na pół
kach i w szafkach stało 
mnóstwo słoiczków z białej 
porcelany z łacińskimi na
zwami specyfików, zaś w 
szufladach przechowywano 
cenne składniki różnych 
mikstur wykonywanych 
według zapisanej przez le
karzy receptury. Na zaple
czu pracowali farmaceuci w 
śnieżnobiałych kitlach i 
„ciocia” Gienia (Eugenia 
Imiela, magister farmacji, 
córka Aleksandra Du Cha
teau), która zawsze często-

3. Dwór „Du Chateau” obecnie
(fot. 3 — Wrzesław Żurawski)

wała nas malinowym so
kiem w opłatkach, co było 
wyjątkowo smacznym „le
karstwem”.
Pokoje mieszkalne urzą
dzone były ze smakiem, a 
zestawienie mebli, dywa
nów i obrazów przemyślane 
i zdradzające znajomość 
stylów. Na dużej bucharze 
(dywan) stał komplet mebli 
w stylu Ludwika XV, w ro
gu palisandrowy fortepian, 
a po drugiej stronie dwuo
sobowa confidente pod roz
łożystą palmą. W gabinecie 
znajdowała się barokowa 
szafka z gruszkowego 
drewna pełna starych ksią
żek i manuskryptów. Na 
ścianach wisiały obrazy i 
lustro w empirowej opra
wie, z sufitu zwisał kryszta
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łowy żyrandol pobłyskując 
wszystkimi barwami tęczy. 
Chłonne oczy dziecka prze
suwały się na serwantkę z 
porcelaną, wśród której 
królowała mała, miśnieńska 
figurka. Serwantka ta ocala
ła wraz z zawartością i była 
ozdobą sypialni pani 
Myszki — jak familijnie 
nazywano panią Marię Du 
Chateau — w powojennym 
mieszkaniu na piętrze dwo
ru. Ozdobą pokoju stoło
wego były portrety rodzin
ne, widoki włoskie malo
wane na blasze oraz kolo
rowane sztychy angielskie. 

Tu i ówdzie porozmie- 
szczano srebro stołowe, 
kandelabry i ogromną an
gielską tacę pamiątkową. 
A w kredensie zawsze były 
pyszne „krówki” dla grze
cznych dzieci. Rodzinna 
biblioteka liczyła kilka ty
sięcy woluminów, zbiera
nych od czasu osiedlenia się 
w Hrubieszowie. Domino
wały tu dzieła przyrodni
cze, prawnicze, historyczne 
i z zakresu historii sztuki.

Dwór tętnił życiem, 
rozbrzmiewał śmie

chem i płaczem dzieci. W 
pierwszych latach po woj

nie gromadziła się tu mło
dzież szkolna na herbat
kach z tańcami. Do dzisiaj 
brzmią mi w uszach melo
die piosenek Przy kominku 
czy Zakochana dziewczyno, 
które śpiewaliśmy na tara
sie przy akompaniamencie 
gitary. Pani Maria Du Cha
teau była prawdziwą da
mą, którą z rozczuleniem i 
serdecznością wspominają 
wszystkie osoby mające 
szczęście ją znać. Cechował 
ją wielki patriotyzm i zami
łowanie do sztuk pięknych: 
malarstwa oraz porcelany. 
Lubiła żyć w otoczeniu 

estetycznym, miłym dla 
oka, przytulnym i sama 
urządzała wnętrza. Two
rzyła niezapomnianą at
mosferę polskiego dworu. 
Dzisiaj, na szczęście, dwór 
jest starannie utrzymany, o 
co dba muzeum i Towarzy
stwo urządzając tu wystawy 
i spotkania, gromadząc do
kumenty i fotografie histo
ryczne, ale po godzinach 
pracy wszystko zamiera i 
wtedy najbardziej szkoda 
tego, co już minęło...

Teresa
Fabijańska-Zurawska

Warszawa, tel. (0-22) 26-18-07, 26-50-51, w. 404, 520
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Akcja dwory

Zespół w Świerznie

Pomorze Zachodnie 
pod względem kra
joznawczym obfituje w wie

le ciekawych miejsc. Naj
bardziej znane i odwiedza
ne są większe ośrodki miej
skie z licznymi zabytkami, 
np. Szczecin czy Kamień 
Pomorski, ale spotkać tu 
można także obiekty, które 
choć nie spopularyzowane, 
są godne najwyższej uwagi, 
choćby przez swoją wyjąt
kowość. Takim przykładem 
jest zespół dworski w 
Świerznie, gminnej wsi w 

rodziny von Wartensleben, 
w latach 1919—1929 sta
nowiła własność grafa 
Hahna, a w latach 
1929—1939 Hansa Sieg- 
frieda von Ruxleben. Poza 
zespołem dworskim w 
skład majątku wchodził 
folwark i okoliczne tereny. 
W gospodarstwie prowa
dzona była wielkotowarowa 
produkcja roślinna i zwie
rzęca, zajmowano się głów
nie hodowlą owiec. Szczy
towy rozwój gospodarstwa 
przypadł na lata 1905—1914. 1

1. Plan zabudowy:
a — budynek główny,
b,c,d — budynki mieszkalne, 
e — budynki gospodarcze, 
f — gołębniki

2. Budynek główny
(po lewej stronie)
z salą balową
i budynek mieszkalny

woj. szczecińskim, leżącej 
na Równinie Gryfickiej, 
mniej więcej w połowie 
drogi z Kamienia Pomor
skiego (około 13 km w kie
runku zachodnim) do Gry
fic (około 16 km w kierun
ku południowo-wschod
nim).
Do 1945 r. wieś nosiła na
zwę Schwirsen (Kreis Ka- 
minn Land) i od XIV do 
połowy XVIII w. była len
ną posiadłością von Fle
mingów. W 1734 r. drogą 
dziedziczenia trafiła w ręce

Zespół dworski wybu
dował generał leutnant 

wojsk saksońsko-polskich 
Bogusław Bodo von Fle
ming, noszący tytuł grafa 
rzeszy niemieckiej — 
ostatni z rodu Flemingów. 
W 1718 r. zawarł on kon
trakt z majstrem ciesiel
skim Johanem Andreasem 
Hasem ze Stargardu na 
rozpoczęcie w tym roku 
budowy, która miałaby się 
zakończyć w 1730 r. Roz
mowy musiały być toczone 
jeszcze przed 1718 r., na co 

wskazywałyby plany nie 
zrealizowanego projektu z 
1717 r., wykonane również 
przez J. A. Hasego. Zreali
zowany, nieco późniejszy 
projekt jest znacznie skro
mniejszy. Pozostał nato
miast rozmach w skali 
przestrzennej. Zapewne z 
tych powodów możemy 
mówić o wyjątkowości ze
społu w Świerznie — być 
może plany wzniesienia 
wspaniałej rezydencji prze
wyższyły możliwości finan
sowe von Fleminga i zmusi

ły go do zmiany pierwot
nych planów. Całe baroko
we założenie oparte zostało 
na osi o układzie południ
kowym. Wysadzona drze
wami droga dojazdowa do 
zespołu dworskiego biegła 
od głównej drogi we wsi w 
kierunku północnym. Wjazd 
prowadził między dwoma 
budynkami gospodarczymi 
na prostokątny dziedziniec 
o wymiarach 35 x 40 m, 
obramowany z trzech 
stron czterema budynkami. 
Czwarty bok, usytuowany na
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wprost wjazdu, z umie
szczonymi w nim dwoma 
gołębnikami w formie wieź, 
stanowił granicę barokowe
go ogrodu w stylu francu
skim o powierzchni 13 ha. 
Na wschód od zabudowań 
dworskich stały zabudowa
nia folwarczne. W XIX w. 
w skrzydłach wschodnim i 
zachodnim dworu dobu
dowano ryzality. Przebu
dowa skrzydła wschodnie
go nastąpiła zapewne w 
1923 r., na co wskazuje 
umieszczona na południo
wej ścianie tablica z ta
ką datą przebudowy. W la
tach 1923—1925 przebu
dowano skrzydło zachod
nie, zaś w 1937 r. rozpoczę
to remont całego zespołu, 
który w 1945 r. pozostał nie 
zniszczony.

W latach 1945—1952 sta
cjonowały tu wojska ra
dzieckie, po wyjściu któ
rych całe dobra przejął 
PGR w Studniowie, zarzą
dzający tym majątkiem do 
1990 r. Do rejestru zabyt
ków obiekt został wpisany 
w 1954 r. W wyniku inwen
taryzacji przeprowadzonej 
na potrzeby ODZ we 

wrześniu 1964 r. stwier
dzono zrujnowanie obiek
tu i brak jakichkolwiek re
montów bieżących. Prace 
konserwatorskie prowa
dzone przez PKZ (oddział 
w Szczecinie), wykonano w 
latach 1977—1985. W cza
sie kolejnej inwentaryzacji 
przeprowadzonej dla ODZ 
w 1990 r. stwierdzono za
chowanie ogólnej kompo
zycji oraz stosunkowo do
bry stan znacznie przebu
dowanych budynków ze
społu dworskiego. Obecnie, 
po kilku próbach przejęcia 
zespołu przez prywatnych 
inwestorów, ten wyjątkowy 
obiekt znowu popada w 
ruinę.

Budynki w większości 
o konstrukcji ryglo

wej (mur pruski) mają mu
rowane piwnice, stropy i 
wiązania dachowe są drew
niane, dachy zaś pokryte 
dachówką karpiówką. Bu
dynek główny o konstrukcji 
ryglowej usytuowany jest w 
południowej części dzie
dzińca, ma fasadę w przy
ziemiu siedmioosiową, a w 
środkowej trzyosiowej

3. Budynek mieszkalny przy zachodnim boku dziedzińca; 
po prawej stronie widoczny jeden z gołębników 

4. Wnętrze sali balowej — zdewastowane, z zachowanymi malowidłami 
(zdjęcia: Krzysztof Czyżewski)
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części jest dwupiętrowy; 
wschodnia elewacja boczna 
jest jednopiętrowa. Budy
nek przekryty jest łama
nym, wielospadowym da
chem. W jego zachodniej 
części znajduje się sala ba
lowa z emporą muzyczną, 
przekryta zwierciadlanym 
stropem z zachowanymi 
iluzjonistycznymi malo
widłami. Zachowała się też 
nieco zniszczona stolarka 
drzwiowa i okienna oraz 
boazerie. Drugi budynek 
mieszkalny usytuowany 
jest przy zachodnim boku 
dziedzińca i ma podobne 
cechy konstrukcyjne oraz 
budowlane, lecz wyróżnia 

się bardziej reprezentacyj
ną, wysuniętą częścią środ
kową z loggią nad wejś
ciem, oraz facjatami i po
wiekami w części dachowej, 
nadającymi całości budyn
ku przyjemny efekt wizual
ny. Gołębniki pełniły za
pewne określoną w nazwie 
funkcję, chociaż wschodni 
gołębnik mieści studnię. 
Wzniesiono je na planie 
ośmioboku, ich pierwsza 
kondygnacja ma konstruk
cję ryglową, zaś druga osza
lowana jest pionowo de
skami.
Między gołębnikami zapla
nowano wejście do obecnie 
zdewastowanego ogrodu i 

parku. Barokowy ogród w 
stylu francuskim rozpla
nowany był po bokach 
głównej alei o długości 200 
m, na końcu której znajdo
wał się kobiecy posąg z pia
skowca. Ogród podzielono 
na 10 kwater symetrycznie 
rozmieszczonych po obu 
stronach alei i rozdzielo
nych alejkami. Jedną parę 
kwater stanowiły kwietniki, 
dwie pary obsadzono gra
bowymi żywopłotami, po 
przekątnych wytyczono 
alejki z drzewnymi gabine
tami i sadzawkami na 
przecięciu. Następną parę 
kwater stanowił sad z tra
wą, zaś kolejną obsadzono 

drzewami rodzimymi w 
obrysie żywopłotu z gra
bów i głogów. Cały ogród 
wraz z parkiem otoczono 
alejami kasztanowymi i ro
wem melioracyjnym. Po
środku wschodniego boku 
utworzono przejście pro
wadzące do zabudowań 
folwarcznych.
Latem 1995 r. budynki z 
zewnątrz były w nie najgor
szym stanie, natomiast 
zdewastowane, rozkradane 
i walące się wnętrza budzą 
żal, że marnuje się tak wy
jątkowy na terenie Polski 
zabytkowy zespół dworski.

Krzysztof Czyżewski

Konie w Bogusławicach

Polska Stadnina Ogie
rów w Bogusławi- 

cach koło Wolborza tra
dycje hodowli koni pie
lęgnuje od 1921 r. Prowa
dzona jest tutaj hodowla 
rasy wielkopolskiej, ślą
skiej, ardeńskiej i anglo- 
-arabów. Twórcą tej ho
dowli był po wojnie długo
letni dyrektor stadniny, 
inż. Andrzej Osadziński, 
który pracował tutaj w la
tach 1951—1989. Bogu- 
sławickie gospodarstwo 
składa się z kilkunastu 
zabudowań. W punkcie 
centralnym, otoczony drze
wami, stoi dwór z XVIII w., 
w którym mieści się dy
rekcja stadniny. Zdobi go 
klasycystyczny portal obra
mowany pilastrami, za

nek administracyjny wznie
siony w stylu dworkowym. Po 
prawej stronie drogi prowa
dzącej do stadniny znajdują

Budynek administracyjny stadniny 
zbudowany w stylu dworkowym 

(fot. Bohdan Olszewski)

chowała się dawna stolarka 
ozdobna, np. na drzwiach od 
strony zachodniej. Z później
szego czasu pochodzi budy

się tereny, na których od
bywają się treningi i za
wody. Na koniach nale
żących do bogustawic- 
kiego stada Roman Kurz 
trzykrotnie zdobywał brą
zowe medale na mistrzo
stwach świata, a Kazi
mierz Andrzejewski kilka 
razy sięgał po tytuły mi
strza Polski w powożeniu 
zaprzęgiem wielokonnym. 
Do dyspozycji turystów 
stoi tu wygodny hotel, 
organizowane są prze
jażdżki bryczkami, jazda 
wierzchem, a tutejsze 
spotkania przy ognisku 
cieszą się zasłużonym 
uznaniem.

Bohdan Olszewski
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Resztki ordynacji

Miejscowość Ka
mieniec koło Su
sza znana była w XIV w. 

pod nazwą Habersdorf. 
Pierwsze nadanie pochodzi 
z 1532 r., gdy książę pruski 
Albrecht nadał wieś bisku
powi Jerzemu von Polen- 
tzowi. Budynek pałacowy 
powstał w stylu późnoba- 
rokowym w latach 1716— 
1720. Jego budowniczym 
był prawdopodobnie dzia
łający w Prusach angielski 
architekt John von Collas. 
Powstała budowla dwu
kondygnacyjna, z trójosio- 
wymi ryzalitami od strony 
zachodniej i wschodniej. 
Zachodni ryzalit zamknięty 
został dużym tympanonem, 
na którym umieszczono 
trofea i herb rodziny von 
Finckensteinów — funda
torów pałacu jako siedzi
by ordynacji. Po stronie 
wschodniej ryzalit zwień
czono niską nadbudową, na 
której umieszczono cztery 
alegoryczne postacie z pia
skowca przedstawiające 
cztery pory roku. Do kor
pusu budynku pałacowego 
przylegały dwa skrzydła 
tworzące reprezentacyjny 
dziedziniec, na który wjazd 
odbywał się przez trzy pa
radne bramy.
Budynek pałacowy otoczo
ny został od północy i po
łudnia zabudowaniami go
spodarczymi, a od strony 
wschodniej znajdował się 
rozległy park, pierwotnie 
urządzony jako ogród fran
cuski, w XIX w. przekształ
cony w park krajobrazowy 
sięgający do łąk nad pobli
skim jeziorem Gaudy.

1.2. Elewacja 
zachodnia (1) 
i skrzydło 
północne (2) 
pałacu 
w 1994 r.
(zdjęcia: 
Krzysztof 
Przybył)

Cały kompleks zabu
dowań tworzył okaza
łą posiadłość magnacką. 

Dla uzyskania jednolitego 
wyrazu architektonicznego 
zarówno obiektów pałaco

wych, jak i otaczających go 
zabudowań gospodarczych, 
administracyjnych i do
mów mieszkalnych we wsi, 
wszystkie budynki zostały 
otynkowane i pobielone z 

dodatkiem czerwonej farby 
z białym obramowaniem.

Pałac Finckenstein był jed
nym z trzech pałaców poło
żonych w Prusach Wschod
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nich, określanych mianem 
„królewskich” (pozostałe to 
Słobity i Drogosze). Ma
jątki te położone na drodze 
z Berlina do Królewca zo
bowiązane były do stałego 
utrzymywania odpowied
nio urządzonych aparta
mentów dla króla Prus, 
który na tej trasie podró
żował. Pałac Finckenstein 
gościł także Napoleona po 
wstrzymaniu ofensywy w 
Prusach wiosną 1807 r.

Wnętrza pałacowe nie od
znaczały się nadmiernym 
przepychem, ale w wielu z 
nich znajdowały się detale 
architektoniczne świadczą

ce o wysokim kunszcie 
rzemieślników-artystów. Do 
najciekawszych elementów 
wnętrza należały schody o 
okazałych wymiarach, zdo
bione rzeźbionymi dębo
wymi balustradami. Prawie 
wszystkie sale udekorowa
ne były licznymi portreta
mi królów pruskich, człon
ków ich rodzin oraz podo
biznami dowódców uczest
niczących w zwycięskich 
bataliach wojsk pruskich. 
W pałacu wybudowano 32 
kominki, które różniąc się 
w szczegółach zachowały 
jednolity styl charakte
rystyczny dla początku 
XVIII w.

Z dawnej barokowej re
zydencji pozostały tyl

ko fragmenty ścian pałaco
wych częściowo bez tyn
ków i stropów, ze zwisają
cymi gdzieniegdzie reszt
kami kominków. Dziwnym 
trafem zachował się prawie 
w całości tympanon zdo
biący zachodni ryzalit z 
herbem założyciela ordyna
cji Finckenstein. W nie
złym stanie pozostały ota
czające tę ruinę budynki 
gospodarcze, użytkowane 
obecnie przez miejscowe 
gospodarstwo rolne. Po 
parku pozostał tylko zapu
szczony drzewostan, a w 

miejscu, gdzie jeszcze w la
tach trzydziestych urzą
dzony był piękny ogród, 
znajduje się boisko. Pozo
stał dworski charakter wsi 
— na większości domów 
nie zmieniono elewacji, za
chowując ich czerwonawy 
koloryt. Nad zabudowa
niami, jak dawniej, wznosi 
się barokowa wieża dwor
skiego kościoła z 1706 r.

Tym większa szkoda, że 
najcenniejszy w tym zespo
le obiekt znajduje się w fa
talnym stanie.

Krzysztof Przybył

Warszawskie okolice

Otwock

Osiemdziesiąt lat temu, w 1916 r.
Otwock uzyskał prawa miejskie, 

ale jako miejscowość letniskowa znany 
był już pod koniec XIX w. Rysownik i 
ilustrator Michał Elwiro Andriolli 
(1838— 1893) założył tu w 1880 r. osa
dę letniskową — kilkanaście drewnia
nych domów do wynajmowania letni
kom. Zabudowa Otwocka także w na
stępnych latach była przede wszystkim 
drewniana, co znakomicie harmonizo
wało z lesistą i piaszczystą okolicą. Ze 
względu na łagodny i suchy klimat w 
1890 r. otwarty tu został zakład kąpie
lowy, a trzy lata później pierwsze sana
torium przeciwgruźlicze. W ten sposób 
Otwock jest do dzisiaj nizinnym ośrod
kiem leczenia tej choroby.
Oprócz zachowanej zabudowy drew
nianej z niezwykle bogatą snycerką

(np. budynek pensjonatu dawnego 
uzdrowiska A. Gurewicza z 1906 r. czy 
willa Otto Bujwida z końca XIX w.), w 
Otwocku znajdują się także zabytkowe

obiekty murowane. Należy do nich bu
dynek ratusza (na zdjęciu), który pow
stał w 1928 r. w wyniku przebudowy 
także. murowanej willi inż. Stanisława 
Sierakowskiego, pochodzącej z lat 
osiemdziesiątych XIX w. Willa ta otrzy
mała eklektyczną elewację i zmieniono 
jej układ wewnętrzny. W 1994 r. w czte
rech salach siedziby władz miejskich 
Jan Tabencki zorganizował Muzeum 
Ziemi Otwockiej, które oprócz zbiera
nia pamiątek związanych z tym tere
nem stało się animatorem życia kultu
ralnego. m.in. przez organizację wy
staw miejscowych malarzy. Obecnie 
— z okazji jubileuszu miasta — ekspo
nowana jest wystawa obrazująca dzie
je Otwocka.

(k)
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Horodenka — zabytki i ludzie

W okresie międzywo
jennym Horodenka 
była miastem po

wiatowym (w woj. stanisła
wowskim), liczącym 12 tysięcy 
mieszkańców (w tym tylko 
dwa tysiące sześciuset Pola
ków). Słynęła z dorocznych 
jarmarków (ostatni tydzień 
sierpnia), na które zjeżdżali 
okoliczni wieśniacy. Przedwo
jenny przewodnik wspomina 
też o „ nowoczesnej pływalni z 
wodą mineralną", cukrowni 
(będącej filią cukrowni w 
Przeworsku) oraz o pięknym 
parku miejskim „na zboczu 
kotlinki". Dziś po tym wszy
stkim nie ma śladu. Pozostały 
jednak mury wspaniałego on
giś kościoła i klasztoru domi
nikanów, jednego z ważniej
szych dziel Bernarda Merety- 
na, twórcy cerkwi Swiętojur- 
skiej we Lwowie.
Barokowa świątynia domino
wała nad miasteczkiem i okoli
cą i uważana była za „dumę 
Pokucia”, za najcenniejszy 
obiekt zabytkowy na tym tere
nie. Ufundował ją w 1754 r. 
Mikołaj Potocki, możny me
cenas sztuki, znany z wielu in
nych fundacji, m.in. zespołu 
zabytkowego Buczacza. W 
zamyśle fundatora klasztor 
miał być formą ekspiacji za je
go grzechy. Konstatując ze 
zgrozą stopień dewastacji tego 
imponującego dziś (pomimo 
zniszczeń) zespołu, przy
pomniałem sobie rozpadające 
się barokowe kościoły w Uh- 
nowie i Warężu na Pobużu. 
Tamte jednak pozostawiono 
ich losowi, tu ktoś zaintereso
wał się monumentalnym 
obiektem i podjął się jego bar
dzo kosztownej restauracji. 
Niestety, nie są to miejscowi 
Polacy (pozostało tylko 30 
biednych rodzin), którzy nie
śmiało domagali się zwrotu te
go polskiego zespołu klasztor
nego, należącego kiedyś do 
„ultrarzymskiego” zakonu. 
Podobnie jak w wypadku wie
lu innych okolicznych kościo
łów, horodeński zespół oddano 
grekokatolikom w 1991 r., 
świątynia otrzymała więc 
szansę przetrwania, choć w 
odmiennym od dawnego 
kształcie.

Podominikański kościół Nie
pokalanego Poczęcia NMP w 
Horodence jest trzynawową 
bazyliką: nawa główna ma 
sklepienia krzyżowe, boczne 
— kolebkowe. Wypukła fasada 
flankowana jest dwiema wie
żami, nieznacznie przesunię
tymi względem głównej osi 
budynku. Zdobią ją półkolu- 
mny i pilastry z kapitelami ko- 
rynckimi. Pod świątynią i 
klasztorem rozciągają się roz
ległe piwnice. W oknach koś
cioła założono grube kraty, 
szyby dawno wybito. Okna 
klasztorne zaś zabito po prostu 
deskami. Podobno w 1975 r. 
miano przystąpić do „restau
racji” zespołu, co ograniczyło 
się do obudowania go ruszto
waniami, które w maju 1993 r. 
jeszcze stały.
Kościół był zamknięty. Na
potkana Ukrainka, starsza już 
pani mówiąca dobrze po pol
sku, powiedziała mi, że klucze 
są albo u obecnego gospodarza 
zespołu, ks. Ihora Łewyćkie- 
go, albo u jego „połomera” 
(kościelnego), Włodzimierza 
Romanki. Opowiedziała mi 
powojenne dzieje zespołu 
klasztornego. Kościół zam
knięto zaraz po wojnie, służył 
za skład buraków. W klaszto
rze, w którym przed 1939 r. 
mieściło się starostwo, stacjo
nowało wojsko sowieckie. Na
stępnie kościół zamieniono na 
„fabrykę sprzętu wojennego”. 
Połamano wtedy zabytkowe 
organy, zniszczono barokowe 
ołtarze i wiele ze znajdujących 
się w nim pięknych rzeźb ro
kokowych, przypisywanych 
Pinzlowi. Tylko niektóre z 
nich trafiły do muzeum na 
zamku w Olesku. W klasztorze 
zamieszkali studenci, a na
stępnie urządzono w nim fa
brykę tkanin. Wreszcie kościół 
i klasztor opuszczono. Kto 
chciał, wchodził, kradł klepki z 
parkietu lub inne fragmenty 
pozostałego wyposażenia. Naj
większe zniszczenia nastąpiły 
w ostatnich 15 latach. W 1982 
r. zerwano z kościoła krzyże 
przywrócone staraniem ks. 
Ihora przed dwoma laty.
Przylegający od wschodu do 
kościoła i połączony z nim 
przejściem klasztor ma kształt 
litery P i zbudowany został na 
dwóch poziomach, w związku 
z czym jest piętrowy od półno-

1.2. Klasztor
i kościół podominikański (1) 

oraz fasada kościoła (2)
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3. Kościół ormiański z XVIII w., obecnie magazyn
4. Synagoga z dobudowaną salą sportową 

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

cy a parterowy od południa. 
Zachowały się opilastrowane 
ryzality i wieńczący profilo
wany gzyms.
Dotarłem do mieszkającego 
dość daleko ks. Ihora Łewyć- 
kiego. Podwiózł mnie do koś
cioła swym samochodem, 
opowiadając po drodze z dumą 
o tym, co już zdążył zdziałać. 
Mówi płynnie po polsku, po
chodzi bowiem z Leżajska. 
Tylko na wstępne prace za
bezpieczające wydano około 4 
tysięcy dolarów. Kościół na
kryto nowym dachem, ponie
waż na ścianach tworzyły się 
już niebezpieczne zacieki. 
Miejscowi Ukraińcy począt
kowo wcale nie chcieli poma
gać przy odbudowie, bo oba
wiali się, że „polski chram” 
wróci do dawnych właścicieli. 
Dopiero po przejęciu kościoła 
przez ich władykę zaczęli skła
dać niewielkie ofiary.
„Były chwile — mówi ks. Ihor 
— kiedy żałowałem, że nie 
przystałem na oddanie tej świą
tyni Polakom, gdy zorientowa
łem się, ile pracy i funduszy 
wymagać będzie odbudowa”. W 
klasztorze, który początkowo 
przewidziany był na dom star
ców, ma być „ małe seminarium 
duchowne" dla absolwentów 
szkół średnich.

Pierwsze, co rzuca się w oczy 
po wejściu do kościoła, to jego 
ogrom i... pustka. Z wyposa
żenia ocalało kilka fragmentów 
z rozbitych ołtarzy i drewnia
na ambona bez ozdób. Z detali 
architektonicznych — gzym
sy, kapitele korynckie ze śla
dami złoceń, małe balkoniki 
umieszczone wzdłuż ścian, 
dwa portale do zakrystii w 
obramieniach barokowych, 
obramienia okienne, a w gór
nych partiach wnętrza spływy 
wolutowe i Oko Opatrzności. 
Widać też fragmenty fresków. 
Naprzeciw podominikańskiej 
bazyliki stoi również zdewa
stowany dawny kościół or
miański, podparty masywną 
szkarpą. Przez szczeliny w 
sztachetach zobaczyłem frag
menty kolumn ołtarzowych, 
sterty desek i butelek. Fasada 
kościoła jest popękana, dachy 
prowizoryczne; podobno bu
dynek przeznaczono na salę 
koncertową. Odnowiona jest 
natomiast cerkiew greckokato
licka fundowana również 
przez Potockich w XVIII w. 
Główny ołtarz zdobią rzeźby 
Pinzla, zwracają uwagę fili
granowe, złocone ołtarze bo
czne i ambona oraz rzeźby 
aniołów na ukośnie ustawio
nych kolumnach; ołtarz głów
ny wieńczy ikona Matki Bożej. 
W dobrym stanie jest dawna 
synagoga, przebudowana po 
wojnie na salę sportową.
Na cmentarzu zwraca uwagę 
Pomnik Niepodległości poz
bawiony obecnie inskrypcji 
oraz kilka zabytkowych gro
bowców z XIX w., m.in. Jana 
Szydłowskiego (1815—1871), 
Teodora Zabrodzkiego (zm. 
1912), grobowiec ormiańskiej 
rodziny Wartanowiczów oraz 
dwa pomniki żołnierzy aus
triackich, poległych w pierw
szej wojnie światowej.
Interesującą postacią jest w 
Horodence kościelny, 78-letni 
pan Włodzimierz Romanko, 
który zaprowadził mnie na 
cmentarz. Przed wojną odbył 
służbę wojskową w Bielsku- 
Białej, w 1938 r. brał udział w 
wyprawie na Zaolzie, a wkrót
ce potem w kampanii wrześ
niowej, jako żołnierz 21. pułku 
piechoty podhalańskiej. Prze
szedł przez obozy jenieckie i 
prace przymusowe w Nie
mczech, po wojnie wrócił do 
Polski. Chciał pozostać w 
Warszawie, bo miał obywatel
stwo polskie i czuł się Pola
kiem. „Mieszana komisja” 
zdecydowała jednak, że ma 
być Ukraińcem. Wrócił więc 
do rodzinnej Horodenki...

Zbigniew Hauser
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Tradycja Krzyżowej Góry

W odległości około
10 km na północ 
od Szawli, mię

dzy wsiami Domanty i Jur- 
gajcze, nad rzeką Kulpą 
wznosi się góra pokryta la
sem tysięcy krzyży, będą
cych arcydziełami żmudz- 
kiej sztuki ludowej; góra ta 
jest symbolem katolickiego 
trwania na Żmudzi i Litwie. 
Do XIV w. na tym niewy
sokim wzniesieniu stała 
drewniana twierdza bro
niąca niedalekich Szawli 
przed wyprawami zakonu 
inflanckiego (Kawalerów 
Mieczowych). W  chwili 
chrystianizacji Żmudzi 
(1413 r.) na miejscu wa
rowni wzniesiono drewnia
ną kaplicę, wokół której 
ludność Żmudzi zaczęła 
stawiać pierwsze krzyże. 
Na górę pielgrzymowali 
wierni z krzyżami na ra
mionach, które wkopywali 
na szczycie góry lub jej 
zboczach. Zwyczaj ten 
upowszechnił się w czasie 
powstań narodowych — 
Listopadowego (1831 r.) i 
Styczniowego (1863 r.). 
Postawiono wtedy wiele 
krzyży na cześć poległych i 
zesłanych w głąb Rosji 
powstańców. W 1900 r. 
znajdowało się tu 136 du
żych krzyży, a w 1940 r. 
odnotowano 400 dużych i 
800 małych. Nowe krzyże 
stawiano podczas okupacji 
niemieckiej, potem ra
dzieckiej. Miejsce to wła
dze sowieckie próbowały 
wymazać ze świadomości 
ludności. Wiosną 1961 r. 
„nieznani sprawcy” zni
szczyli około 5000 krzyży, 
w 1973 r. z oficjalnego po
lecenia władz zniszczono za 
pomocą buldożerów około 
400 krzyży. W 1977 r. pow
stał projekt zatopienia 
Krzyżowej Góry przez 
spiętrzenie wody rzeczki 
Kulpy. Planu jednak nie

zrealizowano ze względu na 
protest społeczeństwa.
Dopiero w końcu lat 
osiemdziesiątych zaczęto 
stawiać tu nowe krzyże. W 
dniach 3—14 czerwca 1990 
r. w ramach Marszu Nie
podległości i Nadziei z naj

odleglejszych parafii Litwy 
przybywali tu pielgrzymi z 
krzyżami na ramionach, 
które stawiali dla uczczenia 
ofiar stalinowskiego terroru 
na Litwie. W dniu 7 wrześ
nia 1993 r. miejsce to od
wiedził papież Jan Paweł II

1. 2. 3. Krzyżowa 
Góra 

i litewskie 
krzyże

(zdjęcia:
Jarosław T. Leszczyński)
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i odprawił uroczyste nabo
żeństwo. W 1994 r. znaj
dowało się tu 15 000 du
żych i ponad 40 000 ma
łych krzyży; liczby te stale 
rosną. Chociaż wiek obec
nych krzyży nie przekracza 
10 lat, to ogromna więk
szość wykonana jest z 

są także w grupach, po kil
ka lub kilkanaście sztuk, w 
miejscach publicznych du
żych miast tego kraju. Słu
py i ramiona krzyży oz
dobione są ornamentami 
przypominającymi hafty, 
motywami geometryczny
mi, roślinnymi, zwierzę

rzeń pogańskich Litwinów 
czczących te ciała niebie
skie. Faliste promienie mo
gą symbolizować węże i 
błyskawice głównego boga 
pogańskiej Litwy — gro
mowładnego Perkuna. W 
dolnych częściach krzyży 
bywają czasem kapliczki 

drewna i stanowi arcydzieło 
litewskiej sztuki ludowej, z 
której wytworzył się litew
ski styl narodowy. Krzyże i 
kapliczki wykonane w tym 
stylu spotykamy we wsiach, 
na cmentarzach w różnych 
okolicach Litwy, stawiane 

cymi, w formie narzędzi 
Męki Pańskiej, gwiazd, serc 
itp. Oglądać możemy mo
tywy półksiężyców i słońc, 
z kątów ramion krzyży 
wychodzą faliste promie
nie. Motywy półksiężyca i 
słońca nawiązują do wie

lub wnęki z rzeźbami Mat
ki Bożej, Chrystusa Frasob
liwego, zwanego przez 
Litwinów „Smutkialisem”, 
czyli Chrystusem Smut
nym oraz patrona Litwy — 
św. Kazimierza Królewicza. 
Drewniane krzyże zwień

czone są niejednokrotnie 
żelaznymi krzyżykami ko
walskiej roboty, bardzo 
charakterystycznymi dla li
tewskiego chrześcijaństwa, 
o ramionach bizantyjskich, 
będących jakby zwielo
krotnieniem znaku krzyża 
(takie krzyże wieńczą też 
wieże wielu kościołów na 
Litwie).
Oprócz krzyży na Krzyżo
wej Górze stoją kapliczki 
słupowe o daszkach wspar
tych na czterech drążkach 
na kształt baldachimu. 
Bywają też kapliczki w 
formie sześcianu, przykry
tego daszkiem trójkątnym 
lub łukowato sklepionym. 
Nieraz ukośnie rzeźbione 
listewki wokół kapliczki 
symbolizują litewskie kraj- 
ki. Kapliczki te zwieńczone 
są żelaznymi krzyżykami, 
wewnątrz nich znajdują się 
często rzeźby Chrystusa 
Frasobliwego.
Na większości krzyży są 
napisy w języku litewskim. 
Przyniesione one zostały 
nie tylko przez Litwinów z 
Litwy, ale także ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, 
Argentyny i Niemiec. Stoi 
też krzyż przyniesiony 
przez mniejszość litewską z 
Puńska w woj. suwalskim. 
Oglądając to oryginalne 
sanktuarium pod gołym 
niebem w czerwcu 1995 r. 
znalazłem tylko sześć krzy
ży z napisami polskimi, 
m.in. od pielgrzymów z 
Pomorza Gdańskiego, dwa 
krzyże z Wilna, z których 
jeden jest darem polskich 
rodzin z tego miasta, a dru
gi wiernych parafii Św. Ra
fała.
Piękno litewskich krzyży 
było dostrzegane przez pol
skich specjalistów i miłoś
ników sztuki. Na początku 
XX w. pisali o nich m.in. 
Wandalin Szukiewicz, Sta
nisław Jarocki i Adam Ja- 
czynowski na łamach np. 
„Tygodnika Ilustrowane
go”. Warto dodać, że z 
barwnego stylu litewskich 
krzyży i kapliczek czerpał 
wzory i inspiracje twórcze 
przy kreowaniu stylu zako
piańskiego pochodzący ze 
Żmudzi Stanisław Witkie
wicz.
Jarosław T. Leszczyński
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Przeobrażenia fortu
ło, że usypane wówczas dzieła 
obejmowały centrum oraz 
północny i wschodni front 
twierdzy. Lecz fort „Tarnaw
ce” leży 4,5 km na zachód od 
centrum Przemyśla, w zakolu 
Sanu na wzgórzu ponad wsią 
Ostrów. Krótkie zdania i 
schematyczne szkice charakte
ryzują formę dzieła po prze
budowie w latach siedemdzie
siątych. Był to półstały szaniec 
artyleryjski o pięciobocznym 
planie, z poprzecznicami na 
wale, z drewniano-ziemno- 
-murowanymi schronami i 
studnią. Równie ciekawy jest 
punkt omawiający wytyczne 
do przebudowy fortu z 1889 r. 
Fort ma otrzymać wielką wie
żę pancerną z dwoma działami 
kalibru 12 cm w czołowym 
narożniku, nadto w sąsiedzt
wie dwie wieże moździerzy 15 
cm oraz otwarte stanowiska 
dział bliskiej obrony w wyso
kich lawetach fortecznych. 
Jeśli porównać te dane z ar
chiwalnym zdjęciem zniszczo
nego już fortu z 1915 r., pod
pisanym „Werk VII Tarnaw
ce”, na którym widać nowo
cześniejsze wysuwane wieże 
pancerne — można spodzie
wać się ciekawego rezultatu 
prac sprzed stulecia: niety
powego fortu pancernego. 
Na wzgórzu w dolinie Sanu, w 
dużej kępie starodrzewu rzuca 
się w oczy długi, niski, miejs
cami urwany mur. To ściana 
czołowa bloku koszar schro-

1. Plan 
fortu 

„Tarnawce” 
na austriackiej 

mapie 
fortyfikacji 
Przemyśla 

Pozostałość 
koszar

3. Schron 
fortu 

(ze zb. Muzeum 
Narodowego 

Ziemi 
Przemyskiej)

Na kilka godzin przed 
wkroczeniem Rosjan 
komendant Twierdzy 
Przemyśl polecił wysłać do 

Wiednia ostatnią depeszę. 
Treść uzasadniała konieczność 
kapitulacji, informując też o 
zniszczeniu fortu, broni, amu
nicji, szyfrów. W chwilę pó
źniej eksplozja zniszczyła 
również radiostację na Winnej 
Górze. Ostatni samolot poczty 
lotniczej wywiózł spis nume
rów banknotów, spalonych z 
rozkazu dowództwa twierdzy. 
Dowódcy jednostek otrzymali 
polecenie zniszczenia archi
wów. Tym bardziej zapewne 
zadbano o spalenie archiwum 
komendantury twierdzy, w 
tym także dokumentów i pla
nów przemyskiej dyrekcji in
żynierii fortecznej; był to rok 
1915.
Łatwo więc wyobrazić so
bie zaskoczenie badacza, 
który w zakurzonej tece 
pomiędzy dokumentacją 
galaru wiślanego i instruk
cją obsługi rakietnicy na
trafia na dokument zatytu
łowany: „Giirtel-Hauptwerk 
VII 1/2 Tarnawce”. Pięć 
stron, zapisanych ostrym, rę
cznym gotykiem, z datą 1890. 
Dokument ten w kilku punk
tach podaje informacje, o któ
rych milczą inne znane źródła. 
Oto okazuje się, że fort pow
stał już w latach pięćdziesią
tych XIX w. jako ziemny sza
niec. Dotychczas wiadomo by

2.

nowych fortu. W jej koronie 
widać ślady stalowych belek 
stropodachu. Konstrukcje ze 
stalobetonowym stropodachem 
weszły do fortyfikacji aus
triackiej w latach 1894—1895. 
Zatem fort „Tarnawce” w 
istocie został przebudowany i 
zmodernizowany. W centrum 
ściany, obok wnęki ze studnią 
zieje ciemny otwór korytarza. 
Dwadzieścia kroków dalej, w 
centrum założenia fortu znaj
duje się obszerne jednoprze- 
strzenne wnętrze schronu 
przekrytego betonowym skle
pieniem z siatką pęknięć od 
eksplozji. Skoro to nie stalobe- 
ton, więc może schron powstał 
wcześniej niż koszary? Ze 
schronu odchodzi znowu 
korytarz — i znów zasko
czenie: opadająca poterna 
ma ergonomiczny obrys 
ludzkiej sylwetki — szcze
gół nie spotykany na in-
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4. Widok 
wzdłuż 
czołowego 
odcinka 
fosy
5. Ruiny 
kojca 
czołowego
6. Widok 
perspektywiczny 
fortu 
„Tarnawce” 
(rekonstrukcja): 
F — fosa,
K — kojec 
czołowy, 
Ks — koszary 
schronowe,
P —poprzecznice, 
S — schron, 
T — tradytory, 
W — wał
(zdjęcia: 
Tadeusz Augustyn, 
rys. Anna Taff)

nych fortach. Kiedyś wiodła 
do czołowego kojca kazama
towego, z którego pozostały 
tylko ruiny, jednak z ich ukła
du można wywnioskować, że 
blok kojca przegradzał całą 
szerokość fosy i miał w planie 
kształt zbliżony do litery „T”. 
Zatem podobny był do kojców 
fortów X i IV. Ale czy uzbro
jony w działa, jak na forcie X? 
Nie — strzęp przewróconej 
ściany ukazuje ślady strzelnic 
do broni ręcznej. Wracając do 
schronu warto przyjrzeć się 
ścianom poterny — a nuż kry- 
ją ślad wejścia do wieży? Jed
nak to niemożliwe: poterna 
jest zbyt wąska do transportu

amunicji artyleryjskiej, nadto 
nigdzie w fortyfikacji austriac
kiej nie ma wejść do wież z po
tem. Jedyne wyjścia ze schro
nu znajdują się na skrzydłach i 
prowadzą na wał — główną 
pozycję obronną.
Na wale tuż przy schronie 
znajduje się wielki nasyp po- 
przecznicy. Dzieliła ona sta
nowiska artylerii i zabezpie
czała je z boku. Nie ma w niej 
schronu, lecz na półstałych 
szańcach z lat siedemdziesią
tych XIX w. mogła tak wyglą
dać. Szkic na archiwalnym 
dokumencie wskazuje, że za 
tym powinny być kolejne na
sypy poprzecznie. Wal jednak

zakręca i dobiega do ziemnego 
płaszcza ściany narażonej ko
szar. Druga poprzecznica leży 
symetrycznie po przeciwnej 
stronie schronu, po sześciu 
pozostałych ani śladu. Czy w 
tej ciasnocie można w ogóle 
mówić o stanowiskach dla 
dział? Można — do chwili 
przypomnienia, że boczne 
wyjście ze schronu wiedzie po 
schodkach, przez które nie 
sposób przetoczyć działa. Co 
prawda można by je przenieść, 
lecz przecież stosowane w for
tyfikacji rozwiązania mają 
ułatwiać, a nie utrudniać życie 
obrońcom. Nie było zatem 
armat na wale. Nie było tak
że artyleryjskich wież pan
cernych — podpis na sta
rym zdjęciu kłamie. Opisy
wany w starym dokumencie 
obwód wału został zacieśniony 
od skrzydeł fortu. Zamiast po
przecznie i głębokiej fosy jest 
tam teraz łagodnie opadająca 
równia ogniowa. Głęboka fosa 
osłania fort tylko od czoła, za
bezpieczona wspomnianym 

już kojcem. Załamaniu fosy 
odpowiada załamanie wału na 
osi założenia. To tu właśnie 
miała być wbudowana wielka 
wieża pancerna dla dwóch 
dział, ale w tym miejscu tylko 
niewielkie zagłębienie w 
przedpiersiu wału jest śladem 
po okopanym stanowisku ka
rabinu maszynowego, a może 
po lekkiej, nieruchomej, pan
cernej kopule obserwacyjnej? 
Również w czytelnych jeszcze 
strzępach i fundamentach 
ścian wewnętrznych koszar nie 
widać, by były one dość grube 
do utrzymania ciężaru wieży 
pancernej. Widać za to ryzali
towy występ po kojcu obrony 
szyi, a nieco dalej w stronę 
miasta ślady ziemnego wału i 
fosy zapola fortu. Zatem fort 
VII 1/2 nie stał się ostate
cznie wielkim dziełem 
pancernym, choć i nie po
został dziełem artyleryj
skim. Czy jednak nie miał 
pancerzy?
Na skrzydłach koszar zacho
wały się skośnie opadające od

cinki murów oporowych. Jako 
mury oporowe trzymały nasy
py osłonowe, zaś kompozycyj
nie przedłużały i ścianę nara
żoną, i elewacyjną koszar. 
Tylko na lewym skrzydle przy 
murach ocalało jedyne pomie
szczenie pod schodami. Scho
dy właśnie świadczą, że tu 
blok był dwukondygnacyjny. 
Stalowe kotwy w sklepieniu 
dowodzą, że powyżej znajdo
wało się stanowisko działa ka
zamatowego: solidne zakot
wienie to niezbędny element 
osadzenia lawety. Nadto za
chowane powyżej profile w 
podłodze jednoznacznie już 
wskazują na istnienie kazama
ty artyleryjskiej. Mury oporo
we wytyczały pole ostrzału w 
bok od fortu, ku biegnącemu 
po drugiej stronie Sanu trak
towi na Krasiczyn. Podobnie 
ostrzał z kazamaty w północ
nym skrzydle mógł przegro-
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dzić gościniec na Dubiecko. 
Te skrzydłowe bloki arty
leryjskie z działami do bo
cznego ostrzału — to tra- 
dytory, tak charakterysty
czne dla austriackiej forty
fikacji przełomu wieków. 
Osłonę działa dawały ściany i 
strop, a od strony pola ostrzału 
200-milimetrowa staliwna tar
cza pancerna. Od zewnątrz 
wyższy mur oporowy chronił 
strzelnicę w pancerzu przed 
ogniem z przedpola. Lecz i tu 
pozostaje nie wyjaśniony pe
wien szczegół. Reguły takty
czne polegały na użyciu naj
mniej dwóch dział dla danego 
zadania ogniowego. Tu jednak 
brak miejsca na przyległą, bli
źniaczą izbę bojową. Jaka 
mogła być funkcja sąsiednie
go, mniejszego pomieszczenia, 
po którym dziś ani śladu? 
Wszakże relikty kazamaty ar
tyleryjskiej pozwalają bliżej 
sprecyzować dolną granicę da
towania ostatniej przebudowy 
fortu. Zastosowano tu 8-cen- 
tymetrową armatę kazamato
wą wzoru 1898. Górną granicę 
wyznacza plan rdzenia twier
dzy przemyskiej, datowany na 
około 1905 r. Jedyne uchwy
cone na nim dzieło zewnętrz
nego pierścienia twierdzy — 
to właśnie leżący najbliżej 
miasta fort VII 1/2. Mapa po
kazuje fort w ostatecznym 
kształcie, w jakim wszedł on w 
pierwszą wojnę światową, dziś 
czytelnym dla wprawnego oka 
w ruinach. Tej formy darmo 
szukać w podręcznikach z 
epoki: fort „Tarnawce” — 
to nietypowe dzieło obrony 
bliskiej, w którym można 
odczytać historyczne na
warstwienia kolejnych mo
dernizacji.

I teraz, gdy stanąć w miejscu 
tradytorowej armaty, gdy 
spojrzeć na smętne resztki zni
szczonych koszar w prześwie
cającym przez korony drzew 
słońcu — przypominają się 
słowa z ostatniego meldunku 
komendanta twierdzy: 
klucz szyfrowy beta — zni
szczony; deszyfranci 1 i 2 — 
zniszczeni... Bo stary fort 
jest swoistą szyfrówką, prze
kazaną przez minionych tym, 
którzy są. Fort „Tarnawce” — 
to przekaz o tyle trudniejszy 
do odczytania, że sformuło
wany w nietypowy sposób. 
Brak tu bezpośrednich 
analogii, zaś istniejące od
noszą się tylko do fragmen
tów dzieła. Co więcej, jest to 
forteczny palimpsest, w któ
rym na zatartych tekstach z 
epoki fortów artyleryjskich i 

dawniejszych wpisano tekst 
zupełnie nowy na przełomie 
XIX i XX w. I ten dokument 
zachował się niekompletny 
wskutek wojennych wysadzeń 
i późniejszych rozbiórek. Ist
niejące archiwalia, choć ubo
gie i mylące, są tu bezcenną 
wręcz pomocą w rozszyfrowa
niu przekazu. Nadto tylko tu 
tkwi ślad jednej z faz koncep
cyjnych, której nie było dane 
wejść w życie — fazy „pancer
nej”.

Proces odczytywania za
bytku ma w sobie ele
ment rozwiązywania zagadki 

historycznej. Jest przygodą z 
historią, o jakiej nieraz marzy
ło się czytając książki o Panu 
Samochodziku i oglądając fil
my z Indianą Jonesem. Przy
gody tej nie sposób zakończyć, 
gdyż — jak to czasami bywa 
— odkrycie odpowiedzi na 
kilka pytań rodzi następne py
tania, na które brak odpowie
dzi. Ostatnie z tych pytań — 
to jeden z motywów podjęcia 
całej gry w rozszyfrowywanie 
zabytku. Fort nie jest Arką 
Przymierza, która pod koniec 
filmu trafi do olbrzymiego 
magazynu ani skarbem temp
lariuszy, nadającym się do 
umieszczenia w muzealnych 
gablotach. Zbiór możliwie 
pełnej wiedzy z analizy i in
terpretacji dzieła ma pomóc w 
odpowiedzi na pytanie „co i 
jak z tym zrobić?”. Po roz
dziale historyczno-bada- 
wczym otwiera się konser- 
watorsko-adaptacyjny roz
dział przygody z zabyt
kiem.
Jeśli adaptować — to do funk
cji, która nie pożre i nie 
zniekształci zabytku, lecz 
przeciwnie: pozwoli go utrwa
lić i uczytelnić. Ścisła konser
wacja zmierzałaby do pełnego 
zabezpieczenia zachowanego 
w terenie kształtu — z uczy
telnieniem układu dzieła przez 
odsłonięcie fundamentów, oczy
szczenie fosy i otoczenia ze 
zdziczałej zieleni. Trwała rui
na, potraktowana czysto za
chowawczo, będzie łatwa do 
odczytania przez fachowców. 
A co z przeciętnym odbiorcą? 
Czy wystarczy mu dydakty
czna ekspozycja plansz rekon
strukcyjnych? Na ile w dzisiej
szych czasach trwała ruina za
robi na swoje utrzymanie? 
Nadto wszystkie forty Twier
dzy Przemyśl — to dziś lepiej 
lub gorzej zachowane ruiny... 
Druga możliwość jest skraj
nym przeciwieństwem pier
wszej, jako nastawiona na 
skrajny dydaktyzm. Zrekon

struowanie fortu w kształcie z 
1914 r., odbudowanie koszar 
(z metrowym stropodachem), 
odtworzenie tradytorów (z 
sześciotonowymi pancerzami), 
załatanie i wyrównanie 
wszystkich uszkodzeń i ubyt
ków oraz wycięcie w całości 
wielkiej grupy akacjowego sta
rodrzewu, wstawienie mane
kinów w austriackich mundu
rach i powieszenie portretów 
generała Kusmanka i Violet- 
-le-Duca — oznaczałoby zni
szczenie autentyzmu zabytku i 
sporej części jego krajobrazo
wej wartości, tworzonej przez 
zieleń. Nadto rekonstrukcja za 
bardzo opierałaby się na do
mysłach, wobec braku szcze
gółowej dokumentacji dawnej 
formy dzieła.

Najwłaściwszy wydaje się 
kompromis — konser
watorska rekompozycja zało

żenia. Uporządkować i utrwa
lić zachowawczo to, co pozo
stało bliskie pierwotnej for
mie. Odtworzyć kształt koszar, 
lecz tak, aby na pierwszy rzut 
oka widoczne były różnice 
między oryginałem a uzupeł
nieniem. Wprowadzić funkcje 
nawiązujące do pierwotnych, a 
związane z nimi formy także 
podporządkować oryginałowi. 
A zatem w gabarycie koszar, 
pełniących ongiś funkcję po
bytową, wprowadzić schroni
sko lub motel o niewysokim 
standardzie (dalekim od lu
ksusu, z którym fort z natury 
rzeczy nie miał nic wspólne
go). Przy kojcu, niegdyś sta
nowisku bojowym, urządzić 
strzelnicę broni pneumatycz
nej dla amatorów. Na osiach pól 
ostrzału z tradytorów otwo
rzyć sektory widokowe, uzmy
sławiające funkcje bojowe for
tu i przestrzenne powiązania z 
sąsiednimi dziełami. Niewiel
ka ekspozycja w najbardziej 
autentycznym wnętrzu schro
nu pomoże przeciętnemu od
biorcy w rozszyfrowaniu 
szczegółów funkcji i formy 
fortu. Pozostanie jeszcze umie
jętnie zasygnalizować w tere
nie zasięg zniszczonego wału 
zapola — i dla atrakcji oraz 
przyciągnięcia zwiedzających 
zawiesić sto metrów nad for
tem kopię austriackiego balo
nu obserwacyjnego... 
Odpowiedź na pytanie — czy 
ktoś kiedyś zechce zainwesto
wać w taki interes? — nie leży 
już w kompetencji badacza 
dawnej sztuki fortyfikacyjnej, 
konserwatora ani architekta...

Anna Taff
Waldemar Brzoskwinia

Pod koniec XIX w. 
niemieckie władze 
powiatu jarocińskie
go w związku z budową 

nowej cukrowni w Wita- 
szycach postanowiły wy
budować linię wąskotorową 
o szerokości toru 600 mm. 
O wyborze takiej szerokości 
zadecydowały względy stra
tegiczne, gdyż linia ta miała 
docierać do Robakowa z 
przejściem granicznym mię
dzy Prusami i Rosją, jako 
ewentualnej bazy wypado
wej dla kolejowych wojsk 
niemieckich eksploatują
cych koleje połowę o tej 
szerokości torów. Budowę 
linii ukończono 1 listopada 
1902 r. Biegła ona z Wita- 
szyc przez Twardów, Su
chą (z odgałęzieniem właś
nie do Robakowa), Przy- 
bysław do Komorza. Ruch 
prowadzono trzema, a na
stępnie czterema parowo
zami czteroosiowymi, czte
rema wagonami osobowy
mi i osiemdziesięcioma to
warowymi. W 1911 r. kolej 
przewiozła 27 928 pasaże
rów i 45 116 ton towarów. 
W 1909 r. wybudowano li
nię boczną z Przybysławia 
do Konstancina, w 1911 r. 
przedłużono ją do Lgowa. 
Służyła ona do przewozu 
buraków cukrowych dla 
Cukrowni Witaszyce. W 
1915 r. wybudowano kolej
ną linię boczną z Twardo- 
wa do Czermina także do 
przewozów cukrowniczych. 
W tym czasie rozbudowano 
zaplecze kolei w Witaszy- 
cach, gdzie oprócz parowo
zowni powstały warsztaty, 
budynki mieszkalne i ma
gazyny. Wybudowano rów
nież budynek administra
cyjny mieszczący gospodę 
dworcową o dwóch od
dzielnych salach dla pasa
żerów II i III klasy. W 
1915 r. postawiono żelbe
tonowy wiadukt nad szosą z 
Pleszewa do Jarocina.
W 1918 r. tereny te znalaz
ły się w Polsce, jednak nie 
podejmowano tu żadnych 
inwestycji. W czasie dru
giej wojny światowej koleją 
kierowali Niemcy i w 
związku z eksploatacją rud 
darniowych w okolicach 
Trąbczyna przedłużyli tam
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Rozprzedana kolejka

1. Schemat 
przebiegu 
linii kolejki
2. Wagon 
motorowy 
z zakładów 
„Lilpop,
Rau
i Loewenstein” 
z 1934 r.
przed 
wagonownią 
w Witaszycach 
(1991 r.)
3. Wagon 
motorowy 
Lilpopa
z 1932 r. 
na trasie 
(1988 r.) 

linię z Robakowa, co spo
wodowało duży wzrost 
przewozów.
Po wyzwoleniu kolej prze
jęły polskie władze powiatu 
jarocińskiego i w 1947 r. 
otwarto nową linię z Gra
biny do Zagórowa. W 1949 r. 
kolejka została znacjonali- 
zowana i przejęta przez 
PKP. Rozpoczęto obsługę 
ruchu pasażerskiego moto
rowymi wagonami produk
cji zakładów „Lilpop, Rau i 
Loewenstein”. W 1977 r. 
wprowadzono do ruchu 
nowe rumuńskie lokomo
tywy spalinowe serii Lyd 2 
i to był początek końca ko-

Spotkanie z książką

Mistrzowie rękodzieła
Ta książka przedstawia Czytelnikom dziedzinę, o której wiemy 

nie tak wiele, a przez ostatnie półwiecze me wiedzieliśmy 
prawie nic. Jest to jednocześnie jedyny, jak dotychczas, biografi

czny słownik artystów rzemieślników Książkę pt. Mistrzowie ręko
dzieła wydal w 1995 r Ogólnopolski Cech Rzemieślników Arty
stów w Warszawie, dzięki staraniom Zespołu ds. Historii i Rozwoju 
Rzemiosła Artystycznego (z przewodniczącym Zygmuntem Dzier- 
lą — nestorem polskiego rzemiosła, zajmującym się stolarstwem i 
rzeźbą w drewnie). Książka składa się z czterech części: przeglą
du dziejów cechowego rzemiosła artystycznego od XIX w. (Franci
szek Midura). prezentacji współczesnych mistrzów rękodzieła z 
podaniem ich specjalizacji i adresami warsztatów oraz sklepów, 
prezentacji wybranych dzieł na barwnych ilustracjach (znakomitej 
jakości1) oraz suplementu — przewodnika po pracowniach mi
strzów według ułożonych alfabetycznie miast; jest to wykaz publi

kowany po raz pierwszy. Zresztą całe opracowanie jest pionier
skie, bowiem artyśc, rzemieślnicy nie mieli dotychczas okazji do 
zaprezentowania swojego dorobku w takiej monografii Przypo- 
mnijmy restrykcje, jakie wobec prywatnego rzemiosła stosowały 
władze PRL od końca lat czterdziestych, prowadzące wprost do 
jego likwidacji, przypomnijmy też owe pojawiające się później i 
szybko gasnące .zielone światła" dla rzemiosła. Prywatni rze
mieślnicy jednak przetrwali, potrafili tez wywalczyć dla siebie 
uznanie m.in. przy rewaloryzacji zabytków (np. odtwarzanie zni
szczonych pomników, prace na Zamku Królewskim w Warszawie, 
w licznych kościołach itd.l. O wszystkich wzlotach i upadkach 
rzemiosła możemy orzeczytać w tej książce. Możemy także do
wiedzieć się. gdzie i jakie wyroby sprzedają rzemieślnicy Książka 
Mistrzowie rękodzieła sprzedawana jest w izbach rzemieślniczych 
w całym kraju (s)
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4. Parowóz Px38-805 
przed parowozownią
w Witaszycach (1988 r.)

5. Wagony towarowe 
przy rampie (1991 r.)

(rys. i zdjęcia:
Marek Barszcz)

lei — lokomotywy te nie 
mieściły się w przekopie 
prowadzącym do cukrowni, 
przez co zaniechano trans
portu buraków cukrowych. 
Stopniowo zamykano po
szczególne odcinki kolejki, 
a w 1991 r. ruch pociągów 
zawieszono. Dwa lata pó
źniej pozostałą jeszcze linię 
rozebrano, towarowe wa
gony pochodzące z począt
ku wieku zostały pocięte na 
złom, a kilkanaście sztuk 
sprzedano do Niemiec tam
tejszym muzeom. Urato
wano jednak wagony moto

rowe produkcji zakładów 
„Lilpop, Rau i Loewen
stein”: egzemplarz z 1932 r. 
stał się własnością Poznań
skiego Klubu Modelarzy 
Kolejowych i po remoncie 
trafił do dziecięcej kolejki w 
Poznaniu, egzemplarz z 
1934 r. przejęło Muzeum 
Kolejnictwa i obecnie jest 
remontowany.
Warto dodać, że była 
możliwość uratowania 
całej kolei. Polskie Stowa
rzyszenie Miłośników Ko
lei zwróciło się bowiem do 
konserwatorów zabytków

województw konińskiego i 
kaliskiego o ochronę tego 
zabytku techniki, jednak 
odpowiedź z Konina na
deszła kilka tygodni po... 
zakończeniu rozbiórki linii. 
Okazuje się, że łatwiej 
było rozprzedać kolejo
we zabytki za marne 
pieniądze niż zorgani
zować ruch turystyczny 
dla zagranicznych gości, 
który stałby się dużym i 
stałym źródłem docho
du.

Marek Barszcz

W systemie fortyfi
kacji nowożytnych

Gdańska, w ciągu połud
niowym pomiędzy zacho
wanymi do dziś bastiona
mi Żubr i Wilk znajduje 
się niezwykle interesujący 
obiekt — Śluza Kamienna. 
Jest to obiekt hydrotechni
czny integralnie związany z 
systemem fortyfikacji o 
znaczeniu strategicznym. 
Śluzę umieszczono w nie
zwykle ważnym dla miasta 
miejscu, tam gdzie Motła- 
wa rozwidlała się na dwa 
ramiona, które otaczały 
później Wyspę Spichrzów 
— najcenniejszy ówcześnie 
magazyn miasta.
Prace nad budową śluzy 
przeprowadzono w latach 
1619—1623, a autorami 
projektu byli Holendrzy: 
Wilhelm Jansen Bennigen i 
Adrian Olbratsen, zaś ro
botami kierował Jan Stra- 
kowski, ówczesny budow
niczy miejski. Śluza miała 
regulować poziom wody w 
obu odnogach Motławy, 
rozprowadzać ją do fos 
wznoszonych w tym czasie 
fortyfikacji bastionowych 
oraz powstrzymywać pod
czas północnych wiatrów 
napór wody morskiej. W 
wypadku wojny za pomocą 
śluzy można było zalać 
przedpola Gdańska od 
strony Żuław — zabezpie
czało to skutecznie dostęp 
wroga do miasta od strony 
południowej. Przepływ wo
dy i jej kierunek regulowały 
dwie grodze kamienne o 
zaokrąglonych grzbietach, 
na których posadowiono 
dwie cylindryczne wie
życzki, z powodu ich nie
dostępności nazywane „dzie
wicami”. Grodze związane 
były ze stopą wału fortyfi
kacyjnego budowanych wów
czas umocnień typu holen
derskiego i wchodziły w 
głąb głównego nurtu rzeki 
na odległość około 100 m. 
Napór wody morskiej pow
strzymywały dwie komory,
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Kamienna Śluza
1. Widok
z bastionu Żubr 
na Kamienną Śluzę; 
między grodzami 
i opływem Motławy 
główne koryto rzeki, 
w głębi bastiony 
Wilk i Wyskok

Bifurkacja pod Wągrowcem

Nie opodal rynku w Wą
growcu, tuż za mostem 
na rzece Wełnie bladoniebie- 

ski drogowskaz z tajemni
czym napisem „BIFURKA
CJA zachęca do wędrówki 
wąską ścieżką wśród przy
brzeżnej roślinności. Dopiero 
po kilometrowym marszu 
można przekonać się, że trud 
przedarcia się przez bujne 
krzewy naprawdę się opłaca. 
Tu bowiem znajduje się wą- 
growiecki „ósmy cud świata”, 
czyli skrzyżowanie rzek Weł
ny i Nięlby.
Leniwie płynąca Nielba w 
miejscu krzyżowania się od- 
daje część swoich wód potę
żnej. bo płynącej aż spod 
Gniezna Wełnie, która ma 
większą prędkość i objętość 
przepływu (0,14 m3/s). W 
wyniku ruchu wirowego w 
środku skrzyżowania Nielba 
płynie dalej swoim korytem, 
podobnie jak Wełna. Taje
mnicza bifurkacja z drogo

wskazu — to rozdzielenie się 
rzeki na dwa lub więcej ramion, 
które stają się oddzielnymi do
rzeczami. Osobliwość taka wy
stępuje na terenach płaskich, 
często zabagnionych i tylko przy 

małym spadku rzeki Tak więc 
zarówno ukształtowanie terenu, 
jak i rozdzielająca się Nielba 
znakomicie spełniają te warunki. 
Zjawisko to występuje niezwykle 
rzadko — na świecie zanotowa

no jeszcze tylko jeden przy
padek.
Ciekawostką jest też fakt, że 
Nielba po skrzyżowaniu się z 
Wełną płynie własnym kory
tem jeszcze 2400 m i nie 
opodal Jeziora Lęgowskiego 
wpada do. Wełny. Wpraw
dzie znawcy tematu zapew
niają, ze końcowe koryto Niel- 
by jest tylko przekopem pow
stałym sztucznie podczas 
prac melioracyjnych około 
1830 r., a jej dawne koryto 
ujściowe uległo zamuleniu, 
ale nie zmienia to rangi tego 
zjawiska. Przyznając rację hy
drografom, należałoby uznać 
skrzyżowanie rzek w Wą
growcu za wybitne osiągnię
cie techniki XIX w., a także 
chronić i oczywiście polecać 
jego odwiedzanie w sposób 
godny zabytku unikatowego 
nie tylko w skali kraju.

Filip Karoński

29



TO TEZ SĄ ZABYTKI Z WARSZTATU KONSERWATORA

2. Główny przepust 
i komora górna 

Kamiennej Śluzy 
3. Grodzą wschodnia 

i kamienne „dziewice”, 
w głębi opływ Motławy 

(zdjęcia: Justyna Czyszek)

dolna i górna, zaopatrzone 
w specjalne wrota. Przepu
stem bocznym doprowa
dzano wodę do młyna, któ
ry mógł pracować wówczas, 
kiedy odcinano wodę na 
kanale Raduni, zasilającej 
zespół miejskich młynów.
W pierwszej połowie XVIII 
w. przy południowych krań
cach grodzy powstały dwa 
raweliny, a „dziewice”, 
które pełniły prawdopo
dobnie funkcję wodowska- 
zów, otrzymały półkoliste 
zwieńczenia. Z czasem po
bliski młyn zamieniono 
prawdopodobnie na miesz
kanie dla dozorcy śluzy. W 

połowie XIX w . podczas 
budowy torów kolejowych 
na zasypanym odcinku 
Motławy powstał dworzec 
kolejowy, gazownia, stacja 
pomp i ujęcie wody.
Po zniszczeniach ostatniej 
wojny śluzę odbudowano, 
młyn pozostał trwałą ruiną, 
a tereny przyległe z rzadka 
odwiedzają gdańszczanie i 
przyjezdni goście. Dolne 
Miasto wraz ze swoimi for
tyfikacjami holenderskimi, 
opływem Motławy, Bramą 
Nizinną i Kamienną Śluzą 
pozostają nadal nie znane...

Justyna Czyszek

Ręką 
mistrza Andrzeja

Nad lubelskim wzgó
rzem zamkowym od 
wieków góruje smu

kła sylwetka gotyckiej świą
tyni. Królewska kaplica 
Trójcy Świętej jest zabyt
kiem jedynym w swoim ro
dzaju, harmonijnie łącząc 
elementy wzajemnie się 
uzupełniających dwu wiel
kich kultur europejskiego 
średniowiecza. Zbudowana 
przez Kazimierza Wielkie
go, ozdobiona malowidłami 
ściennymi przez Władys
ława Jagiełłę jest przykła
dem połączenia architektu
ry łacińskiego gotyku za
chodniej Europy i poli
chromii wykonanej przez 
malarzy ruskich zgodnie z 
kanonem artystycznym i 
ikonograficznym obowiązu
jącym w sztuce obrządku 
wschodniego.
Zakończyły się właśnie wie
loletnie prace przy konser
wacji polichromii pokrywa
jącej ściany kaplicy. Trud i 
starania konserwatorów, 
którzy przez kilkadziesiąt 
lat próbowali ratować cen
ne malowidła, nie poszedł 
na marne. To właśnie dzię
ki nim możemy nadal 
uczestniczyć w duchowym 
i artystycznym misterium 
tego niepowtarzalnego wnę
trza.

Początek panowania 
Jagiellonów zbiega się 
z trwającym przez dwa stu

lecia okresem rozkwitu 
Lublina. Tutaj krzyżują się 
polityczne i handlowe drogi 
Rzeczypospolitej. Zamek 
często gości monarchów, 
ich rodziny i dwór, bowiem 
położony jest niedaleko 
ówczesnych granic Litwy i 
stanowi pośrednią stację w 
podróży między dwiema 
stolicami: Wilnem i Kra
kowem. Długosz opisuje 
gorące przyjęcie Jagiełły w 
Lublinie podczas przejazdu 
w 1386 r. do Krakowa na 
ślub i koronację. Król wiele 

uczynił dla miasta, nadając 
szczególnie korzystne przy
wileje kupcom lubelskim. 
Przebywając często w Lub
linie mógł uznać to miasto 
za godne królewskiej fun
dacji. Podaną przez Długo
sza datę 1395 wiąże się nie z 
powstaniem, lecz z renowa
cją lub uposażeniem już 
istniejącego kościoła. Król 
nie tylko zadbał o zapew
nienie stałych dochodów na 
utrzymanie kaplicy zam
kowej, ale z pewnością 
chciał ją uświetnić i upięk
szyć. Sprowadzeni przez 
niego ruscy malarze praco
wali w wielu polskich świą
tyniach, a dla prywatnej 
przyjemności króla pokryli 
malowidłami ściany dormi- 
torium na Wawelu. Do 
Lublina przybyło kilku ma
larzy o indywidualnych 
możliwościach twórczych i 
różnym rodowodzie arty
stycznym, którzy pracując 
razem, realizowali jednolitą 
koncepcję ustaloną przez 
bizantyjski kanon ikonogra
ficzny. Można przypu
szczać, że byli to mnisi, 
traktujący swoją pracę jako 
formę służby Bogu. Z tek
stu fundacyjnego znamy 
imię najważniejszego z nich 
— mistrza Andrzeja. Skrom
niejsi podpisali się w trud
no dostępnych zakamar
kach sklepień imionami: 
„Kurył” (Cyryl) i „Juszko”. 
Malarze stanęli przed 
trudnym zadaniem. Do
tychczas wykonywali swoją 
pracę we wnętrzach cer
kiewnych o zupełnie innej 
architekturze. Tam wszyst
ko było ustalone i wiadome: 
kolejność przedstawień, 
miejsce dla poszczególnych 
tematów. Nie chcąc za
wieść zaufania króla, szuka
li rozwiązań kompromiso
wych. I tak np. na ścianie 
łuku tęczowego umieścili 
sceny i tematy, które w 
cerkwi znalazłyby się w sto
jącym nie opodal ikonosta-

30



Z WARSZTATU KONSERWATORA

sie. Na ścianach kaplicy 
rozwinęła się jedyna w 
swoim rodzaju opowieść o 
wielu wątkach: cykl pasyj
ny, różne tematy Starego i 
Nowego Testamentu, a 
także wizerunki świętych 
obrządku wschodniego. 
Sklepienie uosabia obraz 
niebiańskiej chwały Chry
stusa wśród świętych i hie
rarchii anielskich. Malo
widła pokrywają całe wnę
trze, wspaniale wpółgrając 
z jego lekką, gotycką archi
tekturą. Zleceniodawca — 
król Jagiełło — sportreto- 
wany w scenie fundacyjnej 
(jedyny zachowany port
ret króla malowany za jego 
życia) z pewnością rad był z 
pracy malarzy i hojnie wy
nagrodził ich trud i stara
nia. Tekst na łuku tęczo
wym opisujący całe wyda
rzenie zachował się tylko 
częściowo, natomiast szczę
śliwie ocalał fragment 
mówiący, że prace w koś
ciele zostały ukończone 
„ręką Andrzeja” 10 sierp
nia 1418 r.

Malarze zastosowali tu 
wypróbowaną i dob
rze sobie znaną technikę 

fresku bizantyjsko-ruskie- 
go, będącego kontynuacją 
ściennego malarstwa staro
żytnego. Dwuwarstwowa za
prawa malowideł składa się 
z czystego wapna, drobno 
ciętych włókien lnu i słomy 
bliżej nie określonego zbo
ża. Zaprawa taka była trwa
ła i odporna na uszkodzenia 
mechaniczne. W kaplicy ta 
teoria została poddana 
praktycznej próbie: tynki 
zniszczone w XIX w. gę
stym i głębokim nasiekiem 
nie skruszyły się i nie od
padły całkowicie od muru. 
Malarz kładł zaprawę sy
stemem dniówek. Pokrywał 
nią tylko taki fragment 
ściany, na którym malowid
ło można było ukończyć w 
ciągu jednego dnia. Na 
świeżą, wygładzoną zapra
wę nanoszono rysunek, 
często wyciskany rylcem w 
wilgotnym tynku. Barwniki 
roztarte z wodą nakładano 
pędzlem na mokry tynk, 
opracowując kolorystycznie 
malowaną scenę. W wyniku 

reakcji chemicznej zacho
dzącej w wysychającej za
prawie wapiennej, na jej 
powierzchni powstawała 
mocna, błyszcząca war
stewka krystalicznego węg
lanu wapnia, która stała się 
spoiwem farb w tej szla
chetnej i bardzo trwałej 
technice freskowej (al fres
co, buon fresco). Wymagało 
to wielkiej wprawy oraz 
szybkiej i bezbłędnej pracy. 
We fragmentach, których 
efekt nie zadowolił malarzy 
(np. głowy dwu archanio
łów na sklepieniu), odkuto 
prostokątne pola już 
wyschniętego tynku, zało
żono i wygładzono świeżą 
zaprawę i pracę powtórzo
no. Przy wykończeniach 
szczegółów, w światłach i 
głębokich cieniach stoso
wano również retusze na 
wyschniętym tynku farba
mi utartymi z wodą wa
pienną lub temperą. Sto
sowano jedynie trwałe 
pigmenty naturalne nie 
ulegające zmianom pod 
wpływem zasadowego od
czynu wapiennej zaprawy 
(biel świętojańska, węgiel 
drzewny, azuryt i malachit 
ucierany z minerałów, na
turalne glinki żelazowe w 
odcieniach żółci, czerwieni 
i brązu). W nimbach i szcze
gółach stroju wprowadzano 
złocenia.

Kaplica i budzące po
dziw współczesnych 
malowidła znajdowały się w 

dobrym stanie jeszcze w 
1650 r. W XVII i XVIII w. 
wojenne losy Rzeczypospo
litej oraz stopniowa utrata 
środków na utrzymanie 
kaplicy spowodowały po
stępujący upadek zamko
wego kościoła. Kiedy w la
tach dwudziestych XIX w. 
zrujnowany lubelski zamek 
odbudowano z przeznacze
niem na więzienie, malo
widła zatynkowano kale
cząc gładką powierzchnię 
fresku gęstym nasiekiem. 
Polichromię pod tynkiem 
„odkrył” w latach 1897—1899 
malarz Józef Smoliński. W 
1903 r. powołano cesarską 
komisję do odsłonięcia jak 
największej powierzchni 
malowideł, aby odpowie

dzieć, jakim sposobem ru
skie malowidła znalazły się 
w polskim kościele. Przy 
okazji szybko prowadzo
nych prac wiele fragmen
tów, w tym tekst fundacyj
ny z tytulaturą Jagiełły — 
zostało zniszczonych. Do 
sprawy powrócono w 
zmienionej sytuacji histo
rycznej. Okupacyjne wła
dze austriackie przy współ
udziale Lubelskiego Koła 
Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości pod
jęły decyzję o przystąpieniu 
do konserwacji odnalezio
nych fresków. W poczuciu 
wagi i trudności zadania 
o przeprowadzenie prac 
zwrócono się do jednego z 
najbardziej cenionych wów
czas specjalistów — prof. 
Juliana Makarewicza z 
Krakowa, wykonawcy wie
lu prac konserwatorskich 
przy najcenniejszych ma
lowidłach ściennych, rów
nież na Wawelu. Stosował 
on opracowane przez siebie 
metody. Szczegółowe roz
wiązania budzą dziś powa
żne wątpliwości: użycie za- 
lewek gipsowych czy do
czyszczanie pobiał kwasem 
octowym — to zabiegi nie
bezpieczne, grożące uszko
dzeniem i wywołaniem 
groźnych reakcji chemi
cznych. Trzeba jednak pa
miętać, że metody te były 
zgodne ze stanem ówczes
nej wiedzy. Pracami objęto 
polichromię w prezbite
rium kaplicy: usunięto 
resztę tynków z XIX w., 
oczyszczono powierzchnię, 
zakitowano i wypunktowa
no ubytki, a także wykona
no rekonstrukcję nie za
chowanych fragmentów.
W niezwykły i zaskakujący 
sposób ten pierwszy zespół 
konserwatorów kaplicy stał 
się nam szczególnie bliski. 
We wrześniu 1987 r. „otrzy
maliśmy” od nich bowiem 
list, napisany 8 sierpnia 
1917 r.; włożony do butel
ki razem z egzemplarzem 
„Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” został za
murowany we wnęce w łu
ku tęczowym kościoła. 
Tekst listu jest wzruszają
cym przesłaniem z czasów 
krwawej wojny światowej, 

nie nazywanej jeszcze 
pierwszą. Konserwatorzy 
przekazują nam przywró
cony do dawnego stanu 
„ starożytny kościółek ”, a 
przede wszystkim życzą 
„...lepszej doli i zdrowego a 
rzetelnego postępu w cywili
zacji. .. ” Można i trzeba za
stanowić się, czy potrafimy 
sprostać tym życzeniom. 
Prace w latach 1918—1923 
w nawie kaplicy kontynuo
wali konserwatorzy Jerzy 
Siennicki i Edward Troja
nowski.

W okresie okupacji i la
tach powojennych 

dramatyczne losy więzienia 
zamkowego całkowicie odi
zolowały kaplicę od świata. 
Brak jakiejkolwiek opieki, 
przypadkowe wykorzysty
wanie pomieszczenia i nie
korzystne efekty oddzia
ływania mikroklimatu w 
stale zamkniętym wnętrzu 
przyczyniły się do znacznej 
destrukcji malowideł. W la
tach 1954—1959 zespół
konserwatorów PKZ w 
Warszawie pod kierunkiem 
prof. Bohdana Marconiego 
dokonał ponownej konser
wacji polichromii. Freski 
oczyszczono z kurzu i za
cieków, usunięto niektóre 
zbyt szeroko położone kity i 
retusze, zakitowano i za- 
punktowano ubytki. Na
rzucony decyzją władz ter
min ukończenia prac kon
serwatorskich nie pozwolił 
ani na staranne przeprowa
dzenie zabiegów, ani na 
wykonanie działań nie
zbędnych dla poprawy złe
go stanu technicznego bu
dynku. Dość przypomnieć, 
że w tym okresie kaplica nie 
miała okien...
Wkrótce po zakończeniu 
prac zauważono niepokoją
ce zmiany: niemal cała po
wierzchnia malowideł po
kryła się szarobiałym nalo
tem drobnokrystalicznych 
soli. Niekorzystne i drasty
cznie zmienne warunki, a 
przede wszystkim nad
mierne zawilgocenie bu
dynku pogarszały z każdym 
rokiem stan polichromii. 
Wilgoć zagrażająca fres
kom pochodziła z opadów, 
przed którymi nie chronił
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1. Scena fundacyjna 
namalowana 

na obudowie schodów 
prowadzących na chór: 
król Władysław Jagiełło 

klęczący 
przed Marią i Chrystusem

2. 3. Chrystus ze sceny 
„Uzdrowienie chorego 

z uschniętą ręką (?)” 
— malowidło przed 

konserwacją 
(widoczne zacieki 

i zabielenia soli 
rekrystalizujących 

na powierzchni) (2) 
i po zabiegach 

konserwatorskich (3)

4. 5. Grupa niewiast ze sceny 
„Uzdrowienie chorego 

z uschniętą ręką (?)” 
— malowidło 

po oczyszczeniu powierzchni 
i zakitowaniu ubytków (4) 

i po całkowitej konserwacji 
(z lewej strony 

grupa niewiast) (5)
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6. 7. Okno w południowej 
ścianie nawy
— widoczny gęsty nasiek 
dokonany w XIX w. 
przed zatynkowaniem 
polichromii (6)
i ten sam fragment 
po konserwacji (7)

8. 9. Grupa żołnierzy ze sceny 
„Rzeź niewiniątek” 

na południowej ścianie nawy 
— malowidło przed (8) 

i po konserwacji (9)
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10. Ręką współczesnego mistrza
— konserwator L. Bartnik 

przy punktowaniu malowideł 
na zachodniej ścianie nawy 

(zdjęcia: 1, 3, 5, 7, 9 
— Stanisław Fi tak, 

Wiesław M. Zieliński) 

zniszczony dach, podsią- 
kała z terenu pozbawione
go sprawnych instalacji i 
szczelnej nawierzchni, kon- 
densowała się na powierz
chni ścian, okien i posadzki 
nie ogrzewanego budynku. 
Zawilgocone ściany zam
kniętego wnętrza pokryły 
się pleśnią. Największe za
grożenie dla malowideł 
stwarzało zjawisko rekry
stalizacji soli rozpuszczal
nych w wodzie — kryształy i 
zlepki soli powstające w trak
cie tego procesu znacznie 
powiększają swoją objętość, 
co prowadzi do rozkrusza- 
nia tynków i osypywania się 
polichromii. Aby temu za
pobiec, trzeba całkowicie 
wykluczyć możliwość za
wilgocenia fresków, a wil
gotność i temperatura po
wietrza muszą być prawid
łowe i stabilne. Z wiekiem 
wzrasta wrażliwość „starze
jących się” zabytków na 
niekorzystne warunki oto
czenia, zaś procesy des
trukcji przyspiesza coraz 
groźniejsze chemiczne za
nieczyszczenie atmosfery. 
Wyprowadzanie kaplicy z 
„szoku klimatycznego” trwa
ło kilkanaście lat. Stosowa
ne pod kontrolą wietrzenie 
i ogrzewanie, przy jedno
czesnej poprawie stanu tech
nicznego budynku, dało ko
rzystne efekty. Sytuacja 
ustabilizowała się, proces 
migracji soli został zaha
mowany. W 1976 r. przy
stąpiono do kolejnej fazy 
prac, których program do
tyczył wszystkich konser
watorskich problemów po
lichromii mistrza Andrzeja. 
Przemurowano i wzmocnio
no stare pęknięcia ścian, 
usunięto niewłaściwie poło
żone i z niewłaściwych ma
teriałów wykonane (gips, 
cement) kity dawnych repe
racji, oczyszczono po
wierzchnię z nalotów soli, 
zdjęto zmienione kolory
stycznie lub zbyt szeroko 
położone retusze i punkto

wania, a także większość 
rekonstrukcji. Założone 
zostały nowe kity wapien
no-piaskowe, punktowania 
wykonano słabą temperą ja
jową z dodatkiem mleka wa
piennego, stosując drobną 
kropkę na jaśniejszym pod
kładzie. Rekonstrukcję tra
ktowano w różny sposób: ma
łe łaty malowano gładko w 
kolorze partii otaczających 

ubytek, większe rozbijano 
na płaszczyzny barwne, ale 
bez szczegółów naśladują
cych oryginalną powierz
chnię. Zawsze dominował 
oryginał, nawet zachowany 
w stanie szczątkowym. W 
wieloosobowym zespole 
najdłużej pracowali kon
serwatorzy: Stanisław Sta
wicki, Maria Milewska, 
Leonard Bartnik oraz 

Magdalena Gawłowska. 
Zamyka się kolejny okres 
dziejów królewskiej kaplicy 
Trójcy Świętej. Pamiętaj
my: nie jest ona darem, lecz 
depozytem i będzie jeszcze 
długo górować nad zamko
wym wzgórzem — mocna, bez- 
pieczna i piękna.

Krystyna Durakiewicz
Autorka jest konserwatorem w Pracowni Kon
serwacji Malarstwa Muzeum Lubelskiego.
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Sanktuarium i forteca

Na północnym wyb
rzeżu Francji, nad 
Kanałem La Man
che, na zachodnich krańcach 

Normandii, wyrasta z morza 
na wysokość prawie 80 m ska
lista wysepka. W 708 r. biskup 
Avranches, święty Aubert za
łożył na tej skale pierwsze 
sanktuarium poświęcone świę
temu Michałowi (Saint-Mi- 
chel). W 966 r. książę Nor
mandii Ryszard I sprowadził 
na Górę Świętego Michała 
benedyktynów. Rozbudowa 
opactwa zamieniła wysepkę w 
arcydzieło architektury gotyc
kiej, które obecnie zostało 
wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 
3, 1992, s. 37).

Widok Mont-Saint-Michel 
jest niepowtarzalny — sprawia 
wrażenie bardziej ilustracji do 
baśni niż realnej budowli. Ar
chitektura tego zespołu została 
mistrzowsko wpisana w nie
zwykłe miejsce stworzone 
przez naturę i jakby je zwie
lokrotniła. Budowle wzniesio
ne na skale piętrzą się ku gó
rze, ku wieży kościoła. Wień
cząca ją złocona figura św. Mi
chała znajduje się na wysokoś
ci 150 m nad poziomem morza, 
przez co sylweta Mont-Saint- 
-Michel jest widoczna z odle
głości wielu kilometrów od 
strony lądu i płaskiego w tym 
rejonie wybrzeża.

Budowniczowie romań
skiego kościoła, który w 
latach 1023—1084 zastąpił 

wcześniejszy, przedromański, 
mieli trudne zadanie. Aby usy
tuować kościół na szczycie gó
ry, obudowali szczyt ze 
wszystkich stron sklepionymi 
pomieszczeniami — kryptami; 
miejscami musiano wznieść 
ich dwie kondygnacje. Pozo
stałości kościoła karolińskiego 
zasypano i dopiero na powsta
łym w ten sposób sztucznym 
tarasie uformowano właściwy 
kościół. Jest on trójnawowy, z 
emporami nad nawami bo
cznymi i transeptem. Romań
skie okna — monofory flan
kowane są kolumienkami 
umieszczonymi w narożni
kach; jest to charakterystyczny 
motyw architektury normań- 

skiej. Nad skrzyżowaniem na
wy i transeptu, w samym cen
trum kościoła i dokładnie nad 
wierzchołkiem skały wyrasta 
wieża.

Romański kościół nie zacho- 
wał się w pełni do naszych cza
sów. W 1421 r., w okresie 
dramatycznych zmagań Woj
ny Stuletniej zawaliło się 
prezbiterium i na jego miejscu 
w latach 1451 —1521 zbudo
wano nowy, wyższy chór z 
ambitem (obejściem) i wień
cem kaplic, w stylu późnego 
gotyku. W 1776 r. rozebrano 
trzy zachodnie przęsła korpu
su nawowego i zamknięto po
zostałą część klasycystyczną 
fasadą. W nową fasadę włączo
no jednak romańskie kapitele, 
a jej kompozycja harmonijnie 
łączy się z całością architek
tury kościoła. Otaczają go 
„przyklejone” poniżej do skały 
budynki opactwa. Na zwiedza
jących duże wrażenie sprawia 
wielka hala wejściowa z mo
numentalnymi schodami. Cie
kawostką jest winda służąca do 
transportu materiałów. Jest to 
rodzaj bardzo stromej pochyl
ni z saniami, ciągniętymi za 
pomocą sznura nawijanego na 
kołowrót poruszany z kolei 
przez drewniane tryby i wielki 
bęben-klatkę, do której wcho
dzili zakonnicy. W końcu XIX 
w. przewodnicy pokazywali to 
urządzenie jako... narzędzie 
tortur.

Najciekawszą część opac
twa stanowi zespół wznie
siony w latach 1202—1228 od 

strony północnej. Już wówczas 
uznano ten zespół za arcydzie
ło architektoniczne i nazwano 
„La Merveille”. Z uwagi na 
szczupłość miejsca sale La 
Merveille spiętrzono w trzech 
kondygnacjach, łącząc mi
strzostwo techniczne z symbo
liką charakterystyczną dla ar
chitektury średniowiecznej. 
Najniższą kondygnację zajmu
je sklepiona piwnica (Le Cel- 
lier) i dawna jadalnia świec
kich (L’Aumonerie). Masyw
ne filary i ciężkie krzyżowe 
sklepienia są plastycznym wy
razem „przyziemnej” funkcji 
tych pomieszczeń. Na drugiej 
kondygnacji znajdują się: kap
lica Św. Magdaleny, sala goś
cinna (Salle des Hótes) i tzw. 

Sala Rycerska (Salle des 
Chevaliers), w rzeczywistości 
dawne skryptorium. Wysmu
kłe kolumny i lżejsze sklepie
nia krzyżowo-żebrowe od
zwierciedlają funkcję wyższą w 
hierarchii wartości — skrypto
rium to miejsce pracy umys
łowej. Symboliczne znaczenie 
mają również okrągłe okna 
(oculus), uwagę zwiedzających 
zwracają wielkie kominki. Na 
kondygnacji trzeciej umie
szczono wirydarz z krużgan
kiem (Cloitre) i refektarz 
klasztorny. Były one miejscem 
rozmyślań, mistycznej medy
tacji (posiłki zakonników połą
czone były z modlitwą) — 
symbolizują zatem najwyższą 
sferę życia zakonnego. W re
fektarzu rytm gęsto rozmie
szczonych wysmukłych okien 
rozdzielonych kolumienkami 
wynika z konstrukcji budynku 
— umożliwia maksymalne od
ciążenie muru. Jednocześnie 
jednak nadaje wnętrzu nie
zwykłą świetlistość. Refektarz 
ten nazywany jest „najbardziej 
eleganckim wnętrzem śred
niowiecza”. Kolumienki kruż
ganka, wykonane z czerwone
go kamienia, są tak smukłe, że 
obejmują je złączone dłonie 
ludzkie. Dekoracja rzeźbiarska 
krużganka wyraża treści sym
boliczne, nie zawsze łatwe do 
odczytania współczesnemu 
człowiekowi. Architekta za
stanawiają szczegóły techni
czne budowli, np. rozwiązanie 
izolacji — wirydarz znajduje 
się nad skryptorium, na które
go sklepieniu nie ma ani śladu 
przecieków!

Pod murami La Merveille 
znalazło się jeszcze 
miejsce dla ogrodów klasztor

nych. Opactwo nie zajmuje ca
łej wysepki. Poza jego mura
mi, wzdłuż jednej ulicy pro
wadzącej spiralnie po stoku od 
bramy głównej (Porte de Roi) 
do bramy opactwa skupione 
jest maleńkie miasteczko. Ma 
ono własny kościółek parafial
ny. Domy o drewnianej kons
trukcji szkieletowej, kryte łup
kiem i gontem, zachowały 
średniowieczny charakter. Na
tłok reklam sklepów i restau
racji może w pierwszej chwili 
razić, ale przecież podobnie 
było od chwili powstania 
Mont-Saint-Michel: jak dzi

siaj tłumy turystów, tak daw
niej miasteczko to obsługiwało 
rzesze pielgrzymów. Oprócz 
głównego miejsca kultu, pielg
rzymi odwiedzali również ma
łą kamienną kaplicę Św. Au- 
berta, wzniesioną na skale nad 
brzegiem morza. Wysepkę 
otaczają fortyfikacje — mury z 
basztami i bastejami, był to 
bowiem ważny punkt strate
giczny — pod koniec Wojny 
Stuletniej przez 30 lat opactwo 
skutecznie stawiało opór An
glikom, którzy nigdy nie zdo
łali go zdobyć.

Po Rewolucji Francuskiej
i likwidacji opactwa 

Mont-Saint-Michel stała się 
więzieniem. Dopiero Victor 
Hugo zwrócił uwagę na war
tość historyczną i artystyczną 
tego niezwykłego miejsca. 
Więzienie zlikwidowano, a w 
1874 r. oficjalnie uznano 
Mont-Saint-Michel za zaby
tek narodowy. W 1969 r. do 
opactwa wrócili benedyktyni, 
Mont-Saint-Michel pozosta
ła jednak własnością państwa, 
które z jednej strony decyduje 
o użytkowaniu (podporząd
kowanemu udostępnieniu za
bytku zwiedzającym), z dru
giej — w całości finansuje pra
ce konserwatorskie. Prace te, 
podobnie jak w innych wiel
kich zespołach zabytkowych, 
prowadzone są niemal ciągle. 
Choć budowle Mont-Saint- 
Michel wzniesione zostały z 
odpornego normandzkiego 
granitu, to i on ulega korozji w 
warunkach morskiego klima
tu. Specjalny program bada
wczy w tym zakresie prowadzą 
laboratoria Monuments Fran- 
ęaises. Szczególny problem 
konserwatorski w skali krajo
brazowej związany jest ze 
zmianami zachodzącymi w za
toce. Budowa w 1897 r. grobli 
łączącej Mont z lądem stałym 
oraz regulacja rzeki zmieniły 
układ prądów. Następuje 
zamulanie zatoki i Mont- 
Saint-Michel może przestać 
być wyspą. Prowadzi się w 
tym zakresie studia, lecz ste
rowanie żywiołem morza jak 
dotąd przekracza możliwości 
człowieka. Na razie wokół wy
sepki trwa odwieczny rytm 
przypływów i odpływów, któ
re przybysza z kraju nad Bał
tykiem zaskakują swą oceani-
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1. Charakterystyczna 
sylweta 

Mont-Saint-Michel 
z iglicą kościoła 

wzbijającą się 
w błękit nieba 

i spiętrzającymi się 
domami miasta

2. Przez główną bramę 
(Porte de Roi) 

z zachowanym 
mostem zwodzonym 

przechodzi wciąż 
wielojęzyczny 
tłum turystów

3. Korpus nawowy 
i transept kościoła 

zachowały 
romańską formę nadaną 

przez budowniczych 
w XI w.

4. Podwójne tuki przyporowe 
przejmują rozpór sklepień chóru, 
zawieszonych wysoko
nad ziemią;
maswerki okien mają typową 
dla późnego
gotyku francuskiego 
„płomienistą” formę 
(stąd nazwa stylu „flamboyant”)
5. „Las” kamiennych pinakli 
wieńczących prezbiterium
— atrakcja dla zwiedzających
6. Wirydarz klasztorny 
umieszczony
na najwyższej kondygnacji 
nad skryptorium
— to średniowieczna, 
doskonała realizacja 
„wiszących ogrodów”; 
przylega do niego refektarz
7. Maleńka kaplica Św. Auberta 
wzniesiona
na nadbrzeżnej skale
(zdjęcia: Piotr Stępień)

czną skalą i szybkością. Przy 
najwyższych przypływach, 
gdy kumuluje się oddziaływa
nie Księżyca, wiatru i prądów 
morskich, woda zalewa groblę 
i Mont, jak przed wiekami, 
odcięta jest od lądu. Odpływ 
odsłania nagle ogromne poła
cie piaszczystego dna, po któ
rym spacerują turyści.

Piotr Stępień

słownie słownie słownie 

stempel stempelstempel pobrano opłatę pobrano opłatępobrano opłatę
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WPŁACAJĄCY
imię---------------

nazwisko
kod poczt.
adres

WPŁACAJĄCY
imię_________

nazwisko
kod poczt.------

adres 

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł 

Pokwitowanie dla poczty
zł 

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136 

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136 

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  

WPŁACAJĄCY
imię_________

nazwisko
kod poczt.
adres
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Z ZAGRANICY

Światowe dziedzictwo Listy

W 1995 r. coroczne 
posiedzenie Komi
tetu Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO odby
ło się w Beylinie i tym razem 
na Listę Światowego Dzie
dzictwa wpisano 29 nowych 
obiektów (23 obiekty dzie
dzictwa kulturalnego i 6 — 
dziedzictwa naturalnego). Z 
terenu Europy znalazło się 
dziesięć kolejnych zabytków: 
romańsko-gotycka katedra w 
Roskilde w Danii, miasto Sin
tra w Portugalii, centrum hi
storyczne z kościołem Św. 
Barbary i katedrą NMP w 
Kutnej Horze w Czechach, 
miasto hanzeatyckie Visby w 
Szwecji, Stare i Nowe Miasto 
w szkockim Edynburgu, aż 
cztery obiekty z Włoch — cen
tra historyczne Sieny i Neapo
lu, wioska robotnicza Crespi 
d’Adda, miasto renesansowe 
Ferrara oraz z Francji — cen
trum historyczne Awinionu.

Awinion słynie przede wszyst
kim z pałacu papieskiego i mo
stu (XII w.) na Rodanie. Poło
żone w południowej Francji 
miasto otoczone jest średnio
wiecznymi murami obronny
mi, które zachowały się do dziś

<
Pałac papieski w Awinionie

w prawie nie naruszonym sta
nie. Główne zabytki znajdują 
się w obrębie północnej pętli 
murów, a do najważniejszych 
należy właśnie pałac papieski; 
Awinion przez większą część 
XIV w. był stolicą papiestwa. 
Ta ogromna budowla — zaj
muje ponad 15 000 m2 po
wierzchni, a jej wysokość rów
na jest długości Wersalu — 
powstała w XIV w. na miejscu 
zamku biskupiego. O charak
terze obronnym pałacu świad
czą potężne mury i masywne

wieże. Charakter reprezenta
cyjny ma brama główna, 
zwieńczona parą wielobo- 
cznych wieżyczek. Powstała 
ona w latach 1340—1350, w 
tym samym czasie do starsze
go kompleksu budowli — Sta
rego Pałacu dobudowany zos
tał Nowy Pałac.
Obecny wygląd pałacu papie
skiego pochodzi z lat 1342— 
1362, kiedy to w czasie ponty
fikatów Klemensa VI i Inno
centego VI dokonano licznych 
przeróbek. (LB)

„Do ciekawego tekstu Krzysz
tofa Wiśniewskiego ("Spotkania 
z Zabytkami*, nr 1, 1996) pragnę 
dodać kilka drobnych, ale — są
dzę — ciekawych uwag. W tar
nowskim Muzeum Etnografi
cznym znajdują się trzy szklane 
muchołapki i nie odbiegają one 
formami od pokazanych na ilus
tracjach w tekście. Poprzednia 
właścicielka jednej z nich opo
wiedziała dokładnie, jak jej uży
wano. Otóż do wnętrza wlewano 
słodzone mleko, natomiast pod 
spód sypano odrobinę cukru. 
Jeśli nawet mucha nie weszła do 
środka, by utonąć w mleku, to 
nasyciwszy się cukrem i "Startu
jąc" do góry, uderzała ciałem o 
śliskie, strome ścianki naczynia 
(nie widziała szkła) i wpadała do 
mleka. W domu tej pani koto mu
chołapki siadywał dziadziuś, któ
ry od czasu do czasu — jak się z 
drzemki obudzi! — uderzał w 
szkło patyczkiem. Siedzące na 
cukrze muchy zrywały się wó
wczas do lotu i wpadały do mle
ka. I ciekawostka ostatnia — po
noć najskuteczniej przywabiano 
muchy, kładąc pod klosz nie cu
kier, a cytuję — "Odrobinę gów
na"".

Adam Bartosz
dyrektor 
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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)

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) re
klamy mieszczącej się w profilu 1 500 zt
pisma 15000000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna _  1300 zł
(okładka s. II i III) 13000000

— 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 500/5 000 000 zł 
do 2 000/20 000 000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo

jedno słowo w ramce

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!

70 gr
7 000

1 zł

12 000 000
600 zł

6 000 000
300 zł

3 000 000
150 zł

1 500 000
1 400 zł

14 000 000

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — -2_zł_50_Qr Wpłaty na minimum trzy 

25 000 zł
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. 37 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 oraz w księgarniach war
szawskich: „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. 
Krakowskie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Święto
jańska 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
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. 
NMP 65
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
Salon Prasy AKG, ul. Zamenhoffa 1/3
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsud
skiego 16
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—Zamek)
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
STASZÓW: Ziemi Staszowskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl. 
Zamkowy
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 „Ruchu S. A.” przyjmo
wane są na III kwartał do 5 czerwca br.
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UBIORY W POLSCE
XVI. Chłopczyca i dżentelmen

Wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 r. zapocząt
kował doniosłe zmiany w życiu politycznym, kulturalnym 
i obyczajowym na całym świecie. Również na ziemiach 
polskich wydarzenia historyczne, mające w rezultacie 
przynieść odzyskanie niepodległości w 1918 r., szły w pa
rze z przemianami społecznymi. Przeobrażeniom uległa 
także moda, zwłaszcza damska. Wojenne warunki wymog
ły i na paryskich projektantach, i na ich klientkach konie
czność daleko idących ograniczeń ozdobności i kosztow
ności ubiorów. Dzięki temu zaczęto lansować stroje o up
roszczonych fasonach, skromniejsze i bardziej funkcjonal
ne. Zarówno dla elegantek, jak i dla kobiet zmuszonych 
podejmować różnorodne zajęcia w miejsce walczących 
mężczyzn, najpraktyczniejszy okazał się kostium. W 
pierwszych latach wojennych damski kostium zaczął na
śladować krojem ubrania męskie — miał długi żakiet z 
wciętą talią, przypominający marynarkę oraz obszerną, 
fałdzistą spódnicę, sięgającą „tylko” do połowy łydki. Owa 
„szokująca” długość spódnic była początkowo niezbyt 
chętnie przyjmowana, zwłaszcza przez polskie panie, na 
ogół dość konserwatywne w swych modniarskich gustach i 
często oceniające nowe propozycje pod kątem przyzwoi
tości. Magdalena Samozwaniec w swojej wspomnieniowej 
książce Maria i Magdalena opisuje, jakie zgorszenie wśród 
statecznych krakowskich dam wywołała w 1916 r. jej bra
towa, Ewa Kossakowa, paradując po ulicach szacownego 
grodu w najnowszym fasonie kostiumu o tak krótkiej 
spódnicy, że widać było spod niej cały bucik!
Wkrótce jednak przyszło Polkom przyzwyczaić się do zna
cznie bardziej rewolucyjnych pomysłów, jakie wprowadzi
ła moda po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Stop
niowo, ale konsekwentnie, przeobrażała się cała damska 
postać, by wreszcie w połowie lat dwudziestych osiągnąć 
wygląd „wyzwolonej chłopczycy”.
Wyzwolenie polegało zarówno na odrzuceniu dotychcza
sowych norm i konwenansów obyczajowych (kobiety za
częły na co dzień malować oczy i usta, bez skrępowania pa
lić papierosy, aktywniej uczestniczyć w życiu politycznym 
i kulturalnym), jak i na pozbyciu się krępujących i uciążli
wych części garderoby — zrezygnowano ze sztywnych 
gorsetów, falbaniastych halek, przeładowanych ozdobami 
kapeluszy. Miano „chłopczycy” zyskiwała modna pani, 
gdy na wzór bohaterki głośnej wówczas powieści Victora 
Margueritte La garęome (Chłopczyca'), upodobniała się do 
młodego chłopca. Przeobrażenie rozpoczęto od głowy — 
kobiety pozbyły się długich splotów i zaczęły nosić włosy 
krótko obcięte, z grzywką nad czołem. Autorem tej wiel
kiej innowacji był pracujący w Paryżu fryzjer — Polak, 
Antoni Cierplikowski, który w 1920 r. po raz pierwszy 
uczesał w ten sposób jedną z francuskich aktorek. Na ma
łej fryzurze dobrze wyglądał niewielkich rozmiarów kape
lusz typu kask (o wyraźnie militarnym rodowodzie), z ni
ską główką i wąskim rondem, mocno nasunięty na czoło. 
Modna kobieca sylwetka odznaczała się chłopięcą szczup
łością i płaskością — strój musiał zatem maskować natu
ralne okrągłości damskiej figury. Kostiumy, suknie czy 
garsonki miały więc fason prostej tuby. Żakiety o luźnym 
kroju i wąskich rękawach miały płaskie, wydłużone kołnie
rze, spódnice z zaprasowanymi fałdami lub drobno pli
sowane kończyły się na wysokości kolan. Taką długość 
osiągnęły kobiece ubiory dopiero w latach 1925—1926 i po 
raz pierwszy w historii mody ujrzały światło dzienne dam
skie nogi, przyobleczone w cienkie, jedwabne pończochy 

cielistego koloru i obute w pantofelki na wysokich obca
sach.
Biodra i biust „nie istniały” w ówczesnej modzie — ukry
wały je zarówno luźne bluzki do kostiumów, jak i zgeome- 
tryzowane kasaki garsonek czy proste suknie-koszulki, 
w wersji wieczorowej mające duży dekolt, ale... na ple
cach. We wszystkich damskich ubiorach maskowano także 
wcięcie talii, obniżając linię stanu do poziomu bioder i tam 
umieszczając dekoracyjny pasek.
Maskulinizacja damskiej mody w drugiej połowie lat 
dwudziestych nie pozbawiła jednak pań przyjemności no
szenia wybitnie kobiecych dodatków do strojów. Proste 
kapelusze przepasywane były długimi szarfami, na ramio
na zarzucano powiewne szale, buty i torebki zdobiono ap
likacjami, a rękawiczki, nadal niezbędne przy wyjścio
wym ubiorze, miały często haftowane, szerokie mankiety. 
Polki szczególnie chętnie nosiły suknie i dodatki z tkanin 
własnoręcznie batikowanych w barwne motywy kwiatowe 
i geometryczne, zaczerpnięte z dominującego w ówczesnej 
sztuce stylu Art Deco.
Mężczyzna towarzyszący „chłopczycy” na spacerze, w tea
trze czy na dansingu nadal starał się uosabiać ideał angiel
skiego dżentelmena. Nosił fryzurę z gładko przylizanych 
włosów z przedziałkiem z boku i niewielki wąsik. Wycho
dząc z domu nakrywał głowę sztywnym melonikiem bądź 
miękkim filcowym kapeluszem. Ubierał się w mary
narkę jedno- lub dwurzędową o wysmuklającym sylwetkę 
kroju, z lekko zaznaczoną talią. Do koszuli z płaskim koł
nierzykiem o wydłużonych rogach mógł nosić krawat, 
muszkę albo motylek — małą kokardkę z wzorzystego 
jedwabiu. Do płytkiej górnej kieszonki, umieszczonej po 
lewej stronie marynarki wkładał niewielką, jedwabną chu
steczkę — poszetkę (nazwaną tak od francuskiego okreś
lenia pochette — kieszonka), zharmonizowaną kolorysty
cznie z resztą ubrania i pełniącą wyłącznie dekoracyjną 
funkcję. Przy letnim garniturze mogli już panowie nie no
sić kamizelki i pozwolić sobie na luźniejsze spodnie bez 
mankietów, zawsze jednak ze starannie zaprasowanymi 
kantami. W warunkach urlopowych cały garnitur lub tyl
ko spodnie mogły być uszyte z białej flaneli czy innego 
jasnego, lżejszego materiału. Wpływy stylu Art Deco wi
doczne były w eleganckim męskim obuwiu — pantof
lach dwukolorowych, z ciemnymi noskami, kontrastują
cymi z jasną skórą lub zamszem pozostałej części butów. 
Na okazje wieczorowo-balowe wkładali panowie czarne 
lakierki o ściętych noskach, a dbający o wytworny wygląd 
starsi mężczyźni pozostawali także wierni getrom i cien
kim laseczkom.
W latach dwudziestych, obok coraz liczniejszych, bogato 
ilustrowanych żurnali, dużą rolę w propagowaniu nowych 
prądów mody odgrywało kino. Tysiące kobiet i mężczyzn 
starało się naśladować wygląd słynnych gwiazd filmowych 
— Poli Negri czy Rudolfa Valentino. W Polsce wzorowa
no się i na rodzimych ekranowych idolach (zwłaszcza Jad
widze Smosarskiej), i na popularnych artystach kabareto
wych. Panie kopiowały fryzury i toalety Hanki Ordonów 
ny, Żuli Pogorzelskiej czy Miry Zimińskiej; panowie 
chcieli osiągnąć wdzięk i wytworność Fryderyka Jaros- 
sy’ego czy Eugeniusza Bodo. Tak miało być i w latach 
trzydziestych, gdy wprawdzie moda, przede wszystkim 
kobieca, znów uległa odmianie, ale aktorzy i aktorki nadal 
pozostawali arbitrami elegancji i ideałami urody.

Anna Sieradzka



1 — kapelusz damski
2 — żakiet
3 — bluzka
4 — spódnica
5 — pończochy

6 — pantofle damskie
7 — kapelusz męski
8 — „motylek”
9 — koszula

10 — marynarka

11 — „poszetka”
12 — spodnie
13 — pantofle męskie
14 — torebka i pantofelek
15 — rękawiczki damskie

(rys. Sława Nowińska)



Ręce 
mistrzów 

konserwacji

Pod koniec 1995 r., w 
ramach specjalnego pro
gramu Unii Europejskiej, 
prestiżową nagrodę ot
rzymały prace konser
watorskie prowadzone 
przez Muzeum Lubelskie 
w zamkowej kaplicy Św. 
Trójcy. Do Brukseli na
deszło aż 2600 zgłoszeń 
z 21 krajów i obok lubel
skiej kaplicy nagrodzono 
osiągnięcia konserwa
torskie w czterech in
nych polskich obiektach, 
m.in. w Kościele Pokoju 
w Jaworze (zob. nr 12, 
1995, s. 21). Przyznaną 
Muzeum Lubelskiemu su
mę 36 tysięcy ECU prze
znaczono na dokończe
nie prac instalatorskich, 
m.in. ogrzewanie i od
powiednią klimatyzację 
kaplicy.

1. 2. Tak zwany konny portret 
Władysława Jagiełły
na północnej części łuku tęczowego (1) 
i podwójny krzyż — rodowe godło króla 
— na zworniku wschodniego przęsła 
sklepienia prezbiterium (2)
3. Południowo-wschodni
narożnik nawy
4. Postać archanioła
na sklepieniu
południowo-zachodniego przęsła nawy
5. Matka Boża
ze sceny „Zmartwychwstanie” v
na ścianie łuku tęczowego
(zdjęcia: Stanisław Fi tak,
Wiesław M. Zieliński)


