
KULTURA * TRADYCJE • PAMIĄTKI SRSSŁ •

Koniec dzieciństwa 
Zabytki Jarosławia

7*1996SPOTKANIA" 
Z ZABYTKAMI



w numerze m.in.:

Kolorysta zapomniany
Jan Flasza 4

Opisanie pewnego dzieciństwa: W gimnazjum 
Łucja Kondratowicz, Grzegorz Miliszkiewicz 8

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
Skansen w Rumszyszkach 
Jarosław T. Leszczyński 12

Odkrycie sygnatur 
Krzysztof Wiśniewski 14

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Prezydencka rezydencja
Anna Wierzbicka 16

Z wizytą w Jarosławiu 
Józef Kus 18

Polski fort pancerny 
Waldemar Brzoskwinia 22

TO TEZ SĄ ZABYTKI 
Kartki zaopatrzeniowe 
Wojciech Mielewczyk 25

Carska stołówka 
Jacek Szczepański 27

Drukarnia-rarytas 
Adam Penkalla 29

POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE
Nagrobek Jana Kazimierza
Jolanta Chrzanowska-Pieńkos, Andrzej Pieńkos 31

Nie znane polonika w Wersalu 
Jarosław Magierski 32

Z ZAGRANICY 
Opactwo Bayham
Paweł Kubisztal 33

ROZMAITOŚCI
Nagrodzone wnętrza pszczyńskiego pałacu 34

Wojna religii 36

A Paderewski na to patrzy... 
Wacław Panek 36

Ubiory w Polsce: XVIII. Ostatni eleganci 
Anna Sieradzka 40

NA OKŁADCE:
Drewniany dwór z końca XVIII w. sprowadzono ze wsi 
Moniaki w woj. lubelskim do skansenu przy zamku 
w Janowcu. Dbałość o ten zabytek jest najwyższego lotu 
— oprócz bieżącej konserwacji wykonano tu gazon 
z podjazdem, alejki, założony został ogród. Czy jednak 
ratunkiem dla dworów są tylko skanseny? (zob. 
okładka s. IV).

(fot. Bożena Kędzierzawska)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI

MIESIĘCZNIK 
POPULARNONAUKOWY 
Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami 
7(113) XX Warszawa 1996

ADRES REDAKCJI:
00-672 Warszawa 
ul. Piękna 44a 
tel. 622-46-63

REDAKCJA:
Krzysztof Nowiński
redaktor naczelny

Lidia Bruszewska
zastępca red. nacz.

Ewa A. Kamińska
sekretarz redakcji

Wacław Panek
Zdzisław Skrok
RADA REDAKCYJNA: 
prof, dr Ryszard Brykowski, 
dr Wojciech Fijałkowski (prze
wodniczący), prof, dr Tadeusz 
S. Jaroszewski, dr Franciszek 
Midura, red. Krzysztof Nowiń
ski, mgr inż. Maria Sarnik-Ko- 
nieczna, mgr Stanisław Szpi- 
lewski
WSPÓŁPRACUJĄ:
Tadeusz Chrzanowski, Michał 
Gradowski, Jarosław Komo
rowski, Mieczysław Kurząt- 
kowski, Janusz Miliszkiewicz, 
Anna Sieradzka, Janusz Sujec- 
ki, Wiesław M. Zieliński

Wydaje: .XJhU-V

rimiri > wwn'i na

Oficyna Wydawnicza 
01-806 Warszawa 
ul. Zuga 12, tel. 34-65-21

Numer zamknięto w maju 1996 r. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian i skrótów w 
materiałach przeznaczonych do 
publikacji oraz zmian i skrótów tytu
łów. Materiałów nie zamówionych 
redakcja nie zwraca. Za treść re
klam i ogłoszeń redakcja nie odpo
wiada.

Skład, druk i oprawa w Wojskowych 
Zakładach Graficznych
Warszawa, ul. Grzybowska 77 
Zam. 60536



Od redakcji
Aby dowiedzieć się jak najwięcej o róż
nych przedmiotach, które zalegają nasze 
biurka i szafy, aby poznać ich niegdy
siejszą przydatność — zapraszamy 
wszystkich do wspólnego redagowania 
specjalnej rubryki pod nazwą WIE
DZIEĆ WIĘCEJ na stronie 3. Dla prag
nących rzeczywiście wiedzieć więcej o 
rodzinnych pamiątkach, zbiorach, nie
zbyt znanych i nie do końca poznanych 
dziełach sztuki, czasami wręcz tajemni
czych eksponatach — stwarzamy niepo
wtarzalną szansę POZNANIA NIE
ZNANEGO!
W numerze pojawia się także druga ru
bryka — „Przeglądy poglądy” (s. 2). Jest 
to wybór w miarę aktualnych wiado
mości i opinii prasowych dotyczących 
różnych aspektów ochrony zabytków. 
Oprócz tych dwóch nowości w bieżącym 
numerze poznamy zapomnianego mala
rza z pierwszej połowy XX w. (s. 4) oraz 
pożegnamy się z Januszem, którego życie 
śledziliśmy od nr. 5; na zakończenie od
wiedzimy także miejsce jego dzieciństwa 
— wieś Uchanie (s. 8). Dalej prezentuje
my urocze miasto Jarosław (s. 18), dwie 
kolejne nagrodzone prace z konkursu 
„Zabytek nie-zabytek” (s. 25 i 27) 
i interesujący dział „Rozmaitości” 
(s. 35).
Rozpoczęły się dwie zakrojone na ol
brzymią skalę inwestycje: budowa gazo
ciągu z półwyspu Jamał do Niemiec i bu
dowa autostrad. Związane są z nimi 

przede wszystkim prace archeologiczne, 
ale dotyczą także konserwatorów zabyt
ków i historyków sztuki. Polski odcinek 
gazociągu będzie miał 665 km, niwelacji 
ulegnie pas 13—26 m, w tym pasie muszą 
zostać przebadane pozostałości pradzie
jowych osad czy cmentarzysk zanim 
ulegną zniszczeniu. Prace badawcze fi
nansuje „EuRoPol Gaz SA” — projek
tant i budowniczy „wielkiej rury”. Z ko
lei pas badań wzdłuż autostrad o łącznej 
długości 2600 km ma przeciętnie 200 m 
szerokości, ale nawet pół kilometra od 
osi autostrady na skutek zanieczyszczeń 
zagładzie mogą ulec zabytki na po
wierzchni od pałaców po przydrożne 
kapliczki. W Ministerstwie Kultury i 
Sztuki działa już Ośrodek Ratowniczych 
Badań Archeologicznych, który — 
miejmy nadzieję — będzie interesował 
się nie tylko archeologią; badania finan
suje Agencja Budowy i Eksploatacji Au
tostrad oraz inni inwestorzy. Badaczom 
życzymy jak najmniej kolizji z wykonaw
cami obu tych przedsięwzięć. Tylko 
sprawna koordynacja prac pozwoli na 
sprawny przebieg całej operacji.

A w następnym numerze pokażemy Czy
telnikom województwo słupskie — od 
zagadkowych megalitycznych konstruk
cji nad rzeką Łupawą po słowińską wieś 
Kluki i siedzibę Otto Bismarcka w War- 
cinie.
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Generalny Konserwator Zabyt
ków — prof. Andrzej Tomaszew
ski w wywiadzie udzielonym Jo
lancie Zarembinie z „Rzecz
pospolitej” m.in. powiedział: 
„Ochronę zabytków w Polsce 
utrudnia niedoskonałość ustawy 
prywatyzacyjnej i brak ustawy o 
reprywatyzacji. Zabytki stanowią 
niewielki procent dóbr, które 
trzeba sprywatyzować. Moim 
zdaniem należy je wyłączyć z ca
łego wielkiego worka reprywaty
zacyjnego i stworzyć dla nich 
klauzulę specjalnego uprzywile
jowania. Rząd mógłby tutaj zro
bić wyjątek i wydać odpowiedni 
akt prawny. Z zastrzeżeniem, że 
taka reprywatyzacja w przypad
ku cennych obiektów uwzględni 
interes społeczny. Jeżeli zaby
tek był przedtem dostępny zwie
dzającym, byłoby niepowetowa
ną stratą, gdyby nowy właściciel 
obwałował go murem, wypuścił 
psy i traktował jako swoją wyłą
czną własność. Musi istnieć, jak 
w innych państwach europej
skich, forma własności ograni
czona ze względu na interes spo
łeczny. Obiekt powinien być w 
jakimś zakresie dostępny. Uwa
żam, że najbardziej moralne by
łoby oddanie dworków czy pała
ców ich dawnym właścicielom, 
nawet bez symbolicznej złotówki. 
Aż połowa zabytkowych obiek
tów należy do państwa i samo
rządów, jedna czwarta do Koś
cioła, a reszta do prywatnych 
właścicieli albo organizacji / 
zrzeszeń. To bardzo zła struktura 
własności."

(„Rzeczpospolita", 18 IV 1996)

W Muzeum Narodowym w War
szawie w dniach od 1 marca do 
28 kwietnia br. czynna była wy
stawa „Kisling i jego przyjaciele”. 
Pokazano 91 obrazów i 7 rzeźb 
artystów tworzących polską ko
lonię artystyczną w Paryżu. Bo
haterem wystawy był Mojżesz 
Kisling (1891—1953) — najwy
bitniejszy polski przedstawiciel 
Ecole de Paris. Zaprezentowano

M. Kisling, „Jean Cocteau”, 1916

37 jego dzieł, wybranych z naj
większej kolekcji prac artysty 

znajdującej się w Musee du Petit 
Palais w Genewie; była to pierw
sza w naszym kraju wystawa 
monograficzna tego twórcy. 
Obok obrazów Kislinga pokaza
no na wystawie prace 24 arty
stów pochodzących z Polski lub 
z Polską związanych, reprezentu
jące główne nurty sztuki między
narodowej środowiska artysty
cznego Paryża pierwszej połowy 
XX w.
Tej wystawie towarzyszyła wy
stawa „Mistrzowie szwajcarscy 
XX wieku” — również ze zbiorów 
Musee du Petit Palais — która 
była pokazywana w Genewie dla 
uczczenia 700. rocznicy Konfe
deracji Szwajcarskiej.

Reszelskiemu zamkowi grozi 
katastrofa. Jesienią 1994 r. na 
zboczu doliny rzecznej, na 
wprost narożnika murów powsta
ło szerokie na 10 m osuwisko. Od
słonięty został fragment muru z

tylko nasi rodacy, ale i cudzo
ziemcy. Przygraniczne położe
nie i budowa autostrad mogą być 
szansą dla lubuskich zabytków. 
(„Gazeta Lubuska", 6—8 IV 

1996)

W Poznaniu utworzona została 
Fundacja Ratowania Zabytków i 
Pomników Przyrody. Pierwszym 
obiektem, któremu Fundacja 
chce pomóc, jest pałac w Roga- 
linie. Na zabezpieczenie go 
przed postępującą degradacją 
potrzeba dwóch miliardów sta
rych złotych. Środków budżeto
wych na ten cel nie starczy. 
Część powinna pochodzić z dat
ków społeczeństwa. Fundacja li
czy na jego hojność oraz na 
zrozumienie potrzeby ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturo
wego.
(„Gazeta Poznańska", 28 III 

1996)

Widok na zamek w Reszlu

kamienia polnego i cegły. Pobie
żne badania wykazały, że w dnie 
niszy są wysięki wody gruntowej. 
Z problemem zagrożenia wodą 
borykał się Reszel już od czasów 
średniowiecza. W ostatnich la
tach stosunki wodne w obrębie 
zamku i samego wzgórza pogor
szyły się. Uważa się, że cała 
reszelska skarpa powinna być 
odwodniona. W tym celu nie
zbędne są szczegółowe badania 
geologiczne oraz pomiary i ob
serwacje geodezyjne, a na to po
trzeba ok. pół miliarda starych 
złotych!
(„Wiadomości Kulturalne”, 31 IV 

1996)

W woj. zielonogórskim jest ponad 
200 obiektów folwarcznych, z 
dworami i pałacami. Są też same 
pałace, bez zabudowań gospo
darczych. Razem ok. 400 dwo
rów, pałaców i zamków. Więk
szość z nich niszczeje. Zadbany 
jest co czwarty. Szczęście mają 
obiekty, które znalazły nowych 
gospodarzy, a także należące do 
gospodarstw państwowych lub 
spółdzielni rolniczych, zdolnych 
do utrzymania zabytku. Trudno 
znaleźć nowych gospodarzy pa
łaców. Większość obiektów wy
maga ogromnych inwestycji. 
Ostatnio do zielonogórskiego 
Biura Dokumentacji Zabytków 
zgłasza się jednak coraz więcej 
zainteresowanych. Często za
mierzają urządzić w pałacu ho
tel, a w budynkach folwarcznych 
— stajnie. Plany takie snują nie 

Nie runą mury zakładów baweł
nianych Izraela Poznańskiego, 
powstałych na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych ubiegłego wieku w Łodzi. 
Zmianie ulegnie tylko funkcja 
obiektu — z przemysłowej na 
usługową. Idąc za przykładem 
doświadczeń Manchesteru, Li- 
verpoolu czy Baltimore i Fila
delfii, gdzie zamykane zabytkowe 
fabryki przekształcono w centra 
handlowe, targowe, wystawien
nicze czy rozrywkowe, łódzki 
kompleks fabryczny, dzięki ugo
dzie bankowej, jaką zawarł „Pol- 
tex” ze swoimi wierzycielami, 
przekształcony zostanie w cią-

Brama główna 
fabryki I. Poznańskiego w Łodzi

gu najbliższych 3—4 lat w cen
trum hotelowo-biznesowo-han- 
dlowe. Mury 15 budynków za
bytkowych (spośród 22 obiek
tów całego kompleksu) posłużą 
jako opakowanie nowoczesnych, 
ale utrzymanych w charakterze 
budowli — wnętrz. Prace remon
towe ruszą w tym roku i potrwają 
do 2000 r.

(„Polityka", 16 II11996)

W katastrofalnym stanie jest po
znańska fara — pękają ściany, 
uszkodzony jest dach, zawilgo
cenie sklepień powoduje odpada
nie sztukaterii i niszczenie malo
wideł. Aby przeprowadzić re
nowację świątyni, potrzeba jest 
ok. 3 min zł. Anonimowy ofiaro
dawca przekazał 1 mid starych 
złotych na odnowienie wnętrza 
świątyni. Już w tym roku rozpo- 
czną się prace konserwatorskie 

przy malowidłach ściennych i 
sztukateriach na sklepieniach. 
Konserwatorzy mają też podjąć 
próbę usunięcia przemalować z 
1913 r„ podejrzewają bowiem, że 
znajdują się pod nimi bogate zło
cenia.
(„Gazeta Wielkopolska", 4 IV 

1996)

W tym roku upływa 90 lat od za
łożenia Kaszubskiego Parku Et
nograficznego we Wdzydzach 
Kiszewskich — najstarszego 
polskiego muzeum na wolnym 
powietrzu. W związku z tym za
planowano wiele atrakcyjnych 
imprez na jego terenie. We 
wrześniu zorganizowana też zo
stanie sesja naukowa z udziałem 
krajowych i zagranicznych 
znawców problematyki ochrony 
zabytków. Tematem sesji będzie 
ochrona budownictwa ludowego 
w różnych regionach Polski i w 
krajach nadbałtyckich. Plano
wane jest także otwarcie stałej 
wystawy poświęconej twórcom 
wdzydzkiego skansenu — Teo
dorze i Izydorowi Gulgowskim 
oraz oddanie do użytku kolej
nych obiektów skansenu, m.in. 
kuźni z Linii.

(„Głos Wybrzeża", 15 II11996)

Pogląd, że dzieła sztuki są nie 
tylko luksusową przyjemnością,

A. Wierusz-Kowalski, „Sanna”

ale także lokatą kapitału, zyskał 
całkowite potwierdzenie w 
1995 r. Według „Art and Busi
ness — Rocznik Aukcyjny 95” 
zeszłoroczny wzrost cen dzieł 
sztuki wynosił od 15 do 22 proc., 
czyli inwestycja miała podobny 
poziom opłacalności, jak lokaty 
bankowe w złotówkach lub za
kup — na początku 1995 r. — 
placu budowlanego na terenie 
Warszawy. Wzrost cen obiektów 
unikatowych był znacznie więk
szy. Ceny ok. 10 proc, wszyst
kich sprzedanych obrazów 
przekroczyły 30 tys. zł, z pozosta
łych ok. 40 proc. — dochodziły 
do 29 tys. zł, a ok. 60 proc. — do 
10 tys. zł. Wśród najdroższych 
obrazów były prace Leona Wy
czółkowskiego, Jacka Malczew
skiego i Alfreda Wierusz-Kowal- 
skiego.

(..Polityka", 13 IV 1996)
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1/1/M/ wi.edzi.ećW W więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o 
których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i 
gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają w 
swoich zbiorach i nie potrafią określić, np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny aukcyjnej itp. Przysyłajcie więc 
do redakcji dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) 
wyrobów nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pew
ne niejasności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie 
starała się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.

„Przedmiot składa się z dwóch 
szklanych pojemników o jajowa
tych kształtach i wymiarach: 

darował mi krewny ze wsi, w któ
rej znajduje się pałac. Jest to in
formacja o tyle ważna, że po
dobny eksponat widziałem tylko 
raz w filmie włoskim (nie pamię
tam tytułu) o fabule toczącej się 
we wnętrzach z końca XIX w. Po
za tym nie spotkałem podobnego 
egzemplarza ani na giełdach sta
roci, ani w antykwariatach. Za
sięgałem opinii wielu kompe
tentnych osób co do przezna
czenia połączonych pojemników 
z kurkiem. Sugerowano, że może 
jest to lampion, naczynie labora
toryjne, część jakiegoś większe
go przedmiotu, niektórzy widzieli 
w nim poprzednika butli syfono
wej do wody sodowej".

Jacek Borowiak 
Leszno

Nasi konsultanci podejrzewają, 
że jest to naczynie na wodę (nie
koniecznie sodową), być może z 
jakimś filtrem, który znajdował 
się .w niewspółmiernie szerokim 
kołnierzu, zastanawiają nato
miast niewielkie wymiary obu po
jemników — czyżby służyły one 
w podróży, o czym może też 
świadczyć ich zabezpieczenie 
przed stłuczeniem w postaci 
trzcinowej taśmy? Aby wydać

1.2. Pojemniki 
połączone (1) 
i stojące 
obok 
siebie (2)

(zdjęcia: 
Jacek
Borowiak)

dżinie kilkadziesiąt lat, wymaga 
oczyszczenia, ale przed tym 
chciałbym wiedzieć, kiedy został 
namalowany i kto to był „Barlow” 
lub „Bórlow” (pierwsza litera 
imienia — to być może „A") — 
jak wynika to z sygnatury umie
szczonej w prawym dolnym rogu 
obrazu".

S.A. 
Poznań

Jeśli sygnatura malarza została 
dobrze przerysowana (często 
ważne jest każde zniekształcenie 
liter!), to pierwszą literą imienia 
może być „j". Wtedy twórcą 
obrazu był John Noble Barlow, 
angielsko-amerykański pejzaży
sta urodzony w Manchesterze w 
1861 r. Malarstwo studiował w 
Paryżu, w 1887 r. uzyskał obywa
telstwo amerykańskie, w latach 
1893—1902 wystawiał w Kró
lewskiej Akademii w Londynie, w 
paryskich salonach, a na świa
towej wystawie w Paryżu 
(1899—1900) pokazał obraz za
tytułowany „Letni wieczór”. Ale w 
dziejach malarstwa tworzył też 
inny Barlow o imieniu Francis 
(znów sprawa odczytania inicjału 
imienia!). Żył w latach 1629- 
1702, był Anglikiem, znanym 
jednak przede wszystkim jako 
malarz zwierząt, specjalista od 
ich portretów, choć malował 
również pejzaże. Skłaniamy się 
do pierwszego przypuszczenia, 
nie mamy jednak pełnych da
nych, aby sugerować, że jest to 
właśnie obraz Johna Barlowa 
z wystawy światowej w Pary
żu.

☆ ☆ ☆

„W zbiorach swego dziadka zna
lazłem kilkadziesiąt zdjęć, z któ- 

dawnej al. 3 Maja. Zdjęcie naj
prawdopodobniej wykonane zos-

większy 19x13 cm, mniejszy 
11x8 cm. Oba pojemniki zakoń
czone są metalowymi kołnierza
mi z gwintami i oplecione taśmą 
trzcinową. W kołnierzu mniejsze
go pojemnika wmontowano za- 
worek-kurek. Przedmiot ten po-

jednoznaczną opinię, niezbędne 
jest oczywiście dokładne obej
rzenie tego przedmiotu. Może 
ktoś z Czytelników zetknął się 
z podobnym naczyniem i roz
strzygnie o jego pochodzeniu 
i przeznaczeniu?

rych jedno najlepiej zachowane 
załączam z prośbą o wyjaśnie
nie, w jakim czasie i gdzie zostało 
wykonane".

Jerzy Tobolski 
Warszawa

tało w czasie pierwszej wojny 
światowej. Ilustracje ze zbiorów 
dziadka naszego Czytelnika są 
bardzo cenne i namawiamy do 
wyjaśnienia wszystkich związa
nych z nimi wątpliwości oraz do 
dalszego ich przechowywania.

☆ ☆ ☆
„Malowany na desce obraz o 
wymiarach 34x48 cm przedsta
wia smutny, lekko zamglony pej

zaż z zarośniętymi brzegami je
ziora i łódką z białym żaglem w 
oddaleniu. Obraz jest w mojej ro- 

Zdjęcie to niewątpliwie przed
stawia budynek Sejmu Galicyj
skiego, działającego w latach 
1881—1914 we Lwowie. Później 
był to gmach Wszechnicy Jana 
Kazimierza — uniwersytetu przy 

IA/Uf wiedzieć 
W W więcej
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Jak wielu jest 
jeszcze artystów, 

których dzieła 
pozostają nie znane? 

Tymczasem 
reprezentują one 

europejski 
poziom sztuki, 

a ich twórcy 
byli postaciami 

niesłychanie barwnymi, 
zajmowali się także 

innymi dziedzinami, 
zdobywając 

uznanie 
u współczesnych.

Kolorysta 
zapomniany

JAN FLASZA

Podobnie postępuje Marcin Samlicki 
(1878—1945), który pozostaje pod 
wpływem postimpresjonistów i Ce- 
zanne’a, uważając, że „w historii i 

rozwoju malarstwa jest tylko jedno pole wiecznych 
doświadczeń i indywidualnego wypowiadania się, 
a jest nim barwa. Artysta, który grzeszy przeciwko 
temu pierwszemu i zasadniczemu przykazaniu, 
choć rysowałby najdoskonalej, pozostaje w pleja
dzie drugorzędnych twórców”. W tych katego
riach ocenia starsze malarstwo, zwłaszcza szkołę 
monachijską, pisząc, że „banalność i szarzyzna 
nudzi się w bogatych i pięknych ramach ”, w prze
ciwieństwie do nowej sztuki, która „skrzy się 
barwami i ruchliwym eksperymentem”. W takim 
rozumieniu sztuka nie powinna być naśladowa
niem, lecz interpretacją przyrody.
Urodził się w Bochni, a wzorem dla marzącego o 
karierze artysty chłopca nie znajdującego zro
zumienia w najbliższym otoczeniu był młody 
Stanisław Wyspiański. Spotykał go wtedy dość 
często chodzącego ze szkicownikiem po mieście, 
gdzie odwiedzał swego stryja Bronisława, miejs
cowego fotografa. Pewną rolę w obraniu drogi 
artystycznej odegrała bocheńska pracownia 
Ludwika Stasiaka, gdzie zetknął się ze znanymi 
artystami krakowskimi: Włodzimierzem Tetma
jerem, Wincentym Wodzinowskim i Kasprem 
Żelechowskim. W 1900 r., po ukończeniu gim
nazjum w Bochni, zapisał się do krakowskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych, jednocześnie studiował 
historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Malarstwa uczył się pod kierunkiem m.in. Teo
dora Axentowieża i Józefa Mehoffera, otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia Akademii, m.in. w 
1906 r. pierwszą nagrodę i brązowy medal za 
obraz „Wiosna”. Duży wpływ na twórczość 
Samlickiego miał Jan Stanisławski i jego kurs 
krajobrazowy, który odkrył przed nim walory 
malowania w plenerze. Początkowo malował 
pejzaże bliskie twórczości swego mistrza, jednak 
był podatny na nowe prądy płynące z Francji i z 
biegiem czasu, podobnie jak jego przyjaciel Ta
deusz Makowski, porzucił szkołę Stanisławskiego.

Jego twórczość 
przypada na okres 

niezwykłych przeobrażeń w malarstwie, 
burzenia wypracowanych przez stulecia 

kanonów i fascynacji kolorem, 
uznawanym za najważniejszy 

składnik obrazu. 
Artyści, chcąc oddać 

przestrzenność, charakter i walory 
przedstawianych przedmiotów, porzucają 

realistyczny rysunek, geometryzują 
kształty i świadomie nawiązują 

do prymitywistów.

Niezmiernie istotną rolę w rozwoju arty
stycznym Samlickiego odegrały podróże 
zagraniczne, które odbył dla pogłębienia wiedzy 

o sztuce i zdobycia praktycznych umiejętności 
malarskich. W 1908 r. zwiedził m.in. Rzym, 
Wenecję i Florencję (poświęcił jej olejne studia i 
kilkanaście rysunków), w dwa lata później m.in. 
Monachium, Paryż i Berlin. We wszystkich mia
stach zachłannie zwiedzał muzea, galerie, zabyt
ki architektury i w ten sposób zaczęła się grun
tować jego imponująca później wiedza z zakresu 
sztuki, jej dziejów, kierunków, szkół oraz świet
na znajomość biografii malarzy. Lecz najważ
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niejszym czynnikiem kształtującym go jako ar
tystę był Kraków. Samlicki należał do tamtejszej 
bohemy, której punktem zbiorczym była ka
wiarnia „Jama Michalikowa” z kabaretem „Zie
lony Balonik”. Samlicki był jego współzałożycie
lem i śpiewakiem, wykonującym piosenki przy 
akompaniamencie gitary Tadeusza Makowskie
go. Z kolei przy legendarnym „Stole Szyder
ców” w kawiarni Sauera poznał całe artystyczno- 
-literackie środowisko Krakowa, m.in. Jacka 
Malczewskiego, z którym połączyła go wielolet
nia, serdeczna przyjaźń. To dzięki jego namo
wom i finansowemu wsparciu mógł w 1912 r. 
wyjechać do Paryża i studiować malarstwo w 
Academie de Grande la Chaumiere.

1. Olejny portret Marcina Samlickiego 
namalowany przez Jacka Malczewskiego w 1912 r.

Fascynacja stolicą światowego malarstwa i jego 
wielkimi reprezentantami znalazła odbicie w li
cznych artykułach Samlickiego publikowanych 
w prasie krajowej. Ostatnie miesiące przed wy
buchem pierwszej wojny światowej spędził w 
Hiszpanii (Toledo) i na Korsyce, malując tam 
nastrojowe pejzaże. W sierpniu 1914 r. jako 
poddany austriacki został internowany i osadzo
ny w obozie w Le Vigan (południowa Langwe
docja). Lecz nie był to czas zupełnie stracony: 
pod wpływem utalentowanego malarza z pobli
skiego Alais — Alberta Brabo, Samlicki porzucił 
dotychczasową „anemię kolorystyczną” dla barw 

jasnych, czystych oraz odważnych zestawień 
świateł i cieni. Te cechy mają obrazy z Le Vigan, 
Aveze, a później z podparyskiego Sevres, gdzie 
zamieszkał po zakończeniu wojny.

Teraz nastąpił u Samlickiego prawdziwy rozkwit 
twórczości. Powstały znakomite pejzaże, a spo
śród licznych portretów na szczególną uwagę 
zasługuje obraz „Malarz w pracowni”, przed
stawiający Tadeusza Makowskiego. Samlicki 
nadrabiał lata wojny, biorąc aktywny udział w 
życiu artystycznym Paryża: bywał w domu Wła
dysława Mickiewicza i w legendarnej kawiarni 
„Parnas”, był niemal codziennym gościem w 
pracowni Olgi Boznańskiej, gdzie jeszcze przed 
wojną poznał m.in. Emila Verhaerena, Remy de 
Gourmonta, Henryka Sienkiewicza. Warto 
podkreślić publicystyczne zaangażowanie Sam
lickiego w sprawę rewindykacji zabytków pol
skich z rąk zaborców, plan tworzenia muzeów 
narodowych oraz ochrony zabytków sakralnych 
w odrodzonej Polsce. Inne publikacje (był m.in. 
stałym korespondentem „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”) przybliżały sylwetki np. van 
Gogha, Degasa, Signaca, Matisse’a. Słusznie też 
uznano Samlickiego za autora najbardziej kom
petentnego do napisania studium o polskiej ko
lonii artystycznej we Francji dla monumental
nego dzieła pt. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 
1918—1928. Artysta wystawiał w popularnych 
galeriach paryskich, m.in. w salonie jesiennym 
1919 r. w Grand de Champs Elysees, uczestni
czył w Salonach Niezależnych (Salon des Arti
stes Independants), na prestiżowej wystawie 
sztuki polskiej w Paryżu (1921). W 1922 r. wziął 
udział w prezentacji polskiego malarstwa, rzeźby 
i sztuki dekoracyjnej pt. „Młoda Polska” w Mu- 
see Crillon.

Od pierwszej indywidualnej wystawy w 
krakowskim Pałacu Sztuki stał się artystą 
znanym także w Polsce. Krytyka na ogół ży

czliwie przyjęła jego twórczość, docenia
jąc kulturę artystyczną i doskonałość kolo
rystyczną. Jego obrazy z lat dwudziestych 
utrzymane są w kolorach jasnych, nasyconych 
barwą i światłem, pełne dynamicznych cieni. Są 
dowodem, że Samlicki był artystą o ogromnej 
wrażliwości i uczuciowości, delikatności formy i 
barw, wybierającym bezpretensjonalne motywy 
krajobrazowe i kładącym nacisk na dopracowa
nie szczegółu. W pejzażach poszukiwania kolo
rystyczne prowadziły go do świadomej deforma
cji krajobrazów, a ich nastrój przypomina nieco 
dekoracje teatralne.
W 1928 r. Samlicki zamieszkał na stałe w ro
dzinnej Bochni. W latach trzydziestych odkrył 
urodę Lipnicy Murowanej — wsi malowniczo 
położonej na Pogórzu Wielicko-Wiśnickim,
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2. „Martwa natura”
— olejny obraz z 1913 r.

3. „Pejzaż z okolic Beaucaire” 
— akwarela z 1914 r.

4. „Pejzaż z Sevres”
— olejny obraz z 1918 r.

5. „Malarz w pracowni” 
— portret 

Tadeusza Makowskiego 
z 1920 r.
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6. „Autoportret w kapeluszu”

7. „Wnętrze kościoła
w Lipnicy Murowanej”
— olejny obraz z 1935 r.

8. „Pejzaż z Krzemieńca”
— olejny obraz z 1939 r.

(zdjęcia: Bogdan Mrówka)

gdzie podobnie jak w Wiśniczu czy dolinie Ra
by, często można go było spotkać ze sztalugami 
w gronie młodych twórców bocheńskich, dla 
których był oczywistym autorytetem i mistrzem. 
Potrafił właściwie wykorzystać doświadcze
nia francuskie w oddaniu specyficznego 
kolorytu polskiego krajobrazu. Wieś i mia
steczko doskonale odpowiadały prostym środ
kom artystycznego wyrazu i wstrzemięźliwości 
w stosowaniu efektów plastycznych. Wybierał 
motywy swojskie: chałupy, stare kościoły, kap
liczki, młyny. Do szczególnie ulubionych należał 

drewniany kościółek Św. Leonarda w Lipnicy 
oraz świątynia z XIV w. w Łapczycy.

Mało znanym faktem jest projekt Samlic- 
kiego z 1937 r. dotyczący utworzenia 
muzeum regionalnego Ziemi Bocheńskiej. Wy

buch wojny przeszkodził mu w urzeczywistnie
niu tej idei, lecz w testamencie zapisał przyszłe
mu muzeum pokaźną część swojego dorobku ar
tystycznego. Założone w 1959 r. przez Stanisła
wa Fischera Muzeum w Bochni zawdzięcza 
Samlickiemu świetne obrazy Boznańskiej, Ma
kowskiego, Hoffmana, bogatą kolekcję grafiki 
obcej i polskiej, pamiątki historyczne oraz setki 
jego własnych obrazów, szkiców i rysunków.
Tuż po zakończeniu wojny Samlicki wziął udział 
w Wystawie Plastyków Bocheńskich. Zginął kil
ka tygodni po jej otwarciu — 25 czerwca 1945 r. 
pod kołami sowieckiego samochodu wojskowe
go, kilkadziesiąt metrów od ulicy noszącej dziś 
jego imię; pochowany został na bocheńskim 
cmentarzu komunalnym. Mimo że Marcin 
Samlicki nie jest dziś — jak jego najbliżsi 
przyjaciele Boznańska i Makowski — zali
czany do twórców pierwszorzędnych, two
rzył przecież malarstwo znakomite i ory
ginalne, dostarczające wiele satysfakcji 
i przyjemności także współczesnemu wi
dzowi.

Jan Flasza
7



Prezentujemy Czytelnikom 
ostatnią część 

(poprzednie w numerach 
5 i 6, 1996) 

rekonstrukcji życia 
ziemiańskiego syna Janusza 

dokonanej na podstawie 
ubogiego archiwum rodzinnego 

w powiązaniu z zabytkami 
kultury materialnej epoki. 

Akcja rozgrywa się we wsi Uchanie, 
25 km od Hrubieszowa 

(o Uchaniach zob. nr 5, 1996).
Autorom udało się 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...

Opisanie pewnego dzieciństwa

W gimnazjum
ŁUCJA KONDRATOWICZ

GRZEGORZ MILISZKIEWICZ

Janusz wraz z bratem 18 czerwca 1933 r. zda
wali egzaminy wstępne do gimnazjum w Hru
bieszowie. Na 10 dni przed rozpoczęciem roku 
szkolnego rzeczy chłopców zawieziono na 
stancję, gdzie czekały na świeżo upieczonych 

gimnazjalistów. W październiku rodzice obstalowali 
u krawca mundury gimnazjalne. Przez kilka pierw
szych miesięcy bracia korzystali z pomocy korepety
tora, potem radzili sobie sami. Pismo w zeszytach 

stało się niestaranne, jak gdyby Janusz cofnął się kil
ka lat w tej umiejętności, pozbawiony stałego nadzo
ru rodziców, przede wszystkim matki, byłej nauczy
cielki. Regresu dowodzą również oceny. W brulio
nach pojawiły się tajemnicze trójkąty, ułożone z kil
kunastu lub kilkudziesięciu kropek, pokreślone w 
trzech kierunkach — świadectwa zaciętych gier up
rawianych na najnudniejszych lekcjach. Na początku 
drugiej klasy Janusz musiał już nosić okulary — wi
dać je na rysunku wykonanym w ołówku ręką brata, 
zatytułowanym Janusz jako wirtuoz.
W mieście bracia przebywali tylko w dni nauki, w 
sobotę po południu przyjeżdżali do domu wysłaną 
bryczką lub saniami, wracali w niedzielę po połud
niu. Poza nauką w szkole i odrabianiem lekcji czas 
spędzali m.in. na zbiórkach harcerskich, lekcjach gry 
na skrzypcach, próbach orkiestry gimnazjalnej oraz 
sportach i zabawie. Zimą chodzili na ślizgawkę, gdy 
było ciepło, grali w piłkę, jeździli na rowerach. 
Uczestniczyli również w zajęciach klasowego kółka 
literackiego, organizowali wieczory poetyckie, pisali 
wprawki literackie. Zachowała się nowelka autorstwa 
Janusza o Polsce, powstańcach, o odwiecznym wrogu 
Moskalu, walce o wolność i o przyjaźni na śmierć i 
życie. Oto jej fragmenty: „Było ich trzech. Szli cicho 
nic nie mówiąc do siebie. Wkoło nich szumiał stary las. 
Jeden z nich, chłopak 17-letni nazywał się Stach. Dru
gi, mniejszy, Janek, a najmłodszy Władek. Wymknęli 
się z domu rodzinnego i poszli walczyć o Polskę. Lecz 
szczęście im nie dopisywało, po pierwszych utarczkach 
dostali się do niewoli (...) Po południu garstka powstań
ców stała nad świeżo wykopanymi mogiłami. Ciszę 
przerywały słowa księdza: »Requiem aeternam dona eis 
Domine...«. Trzy trumny powoli zsuwały się do gro
bów. Las i powstańcy łkali nad stratą bohaterów Sta
cha, Janka i Władka. Zachodzące słońce oświetliło 
krwawo mogiły ze skromnemi krzyżami i klęczących 
powstańców”.
A tak wyglądał czas spędzony w domu, w okresie fe
rii świątecznych oraz pierwsze dni nauki w szkole po 
feriach w relacji Janusza napisanej jako zadanie do
mowe (wybraliśmy 4 dni): „Dnia 1 stycznia 1934 r. 
Dzisiaj wstałem o godzinie 9, pogoda była ładna. Po 
śniadaniu poszedłem do kościoła. Służyłem do mszy św. 
Po mszy wróciłem do domu, tam zjadłem obiad i kiedy 
odpocząłem, poszedłem na nieszpory. Potem wróciłem 
do domu, gdzie czytałem książkę. Wieczorem tatuś 
czytał mi historię. Dnia 6 stycznia 1934 r. Rano po
szedłem do kościoła. Tam służyłem do mszy św. Po 
obiedzie wyszedłem na narty. Wieczorem zapaliliśmy 
choinkę. Potem przyszli chłopcy z gwiazdą. Wieczorem 
uczyłem się. Dnia 15 stycznia 1934 r. Przed obiadem 
jeździłem na nartach. Po obiedzie wyjechałem do (...) 
gimnazjum. Dnia 19 stycznia 1934 r. Nasza klasa 
urządza herbatkę. Ja zostałem wybrany do komisji 
i z kilku kolegami mam ustawiać stoły”.
Janusz i Zbyszek byli harcerzami od początku szkoły 
powszechnej. W wakacje 1927 r. obaj dostali od ojca 
pierwsze swoje pasy z lilijką na klamerce. Od 6 do 21 
lipca 1934 r. byli na obozie harcerskim w Orłowie 
nad morzem. Przed wyjazdem rodzice sprawili sy
nom odpowiedni ekwipunek. W Hrubieszowie ku
piono plecaki, wstążki do mundurków, czapki har
cerskie, metalowe kubki i koce. Opłacono składkę w 
wysokości 25 zł od uczestnika. Rodzice wysłali im
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Kolarstwo.

1. Fragment 
pokoju 
chłopięcego 
w dworze 
ziemiańskim 
w latach 
trzydziestych

2. Gdy jest ciepło, 
jeżdżę
na rowerach
— ówczesny rower 
z katalogu
„Dom i Sport” 
(Warszawa 1927)

3. Janusz i Zbyszek 
uczestniczyli
w Zlocie Skautów 
Słowiańskich
8—15 lipca 1935 r. 
w Spalę
— w środku 
prezydent RP 
Ignacy Mościcki

Nr. 1. Rower Krajowy marKi „ZawadzKi" typ • szosowy, obręcze stalowe 
śr. 28 cali z błotnikami niklowanemi lub czarnemi, na gumach szerokości l'/o 1’/b, 
lub l'/j cala ang., z wolnym kołem torpedo, wolnym trybikiem, lub ostrym trybem 
w tylnej piaście. Cena za sztukę Zł. 300.—

Nr. 2. Rower Krajowy marKi „ZawadzKi” wyścigowy, cyngle (drewniane 
obręcze) i dętki gumowe jedwabiem obciągnięte. Cena za sztukę Zł. 350.—

Nr. 3. Rower francusKi marKi „Louąsor” zwykły podług opisu dla roweru 
Nr. 1-szy. Cena za sztukę Zł. 300.

2

paczkę żywnościową i kieszonkowe, dla każdego po 
2,5 zł. Rok później, w dniach 8—15 lipca 1935 r., Ja
nusz wraz ze Zbyszkiem uczestniczyli w Zlocie Skau
tów Słowiańskich w Spalę, w wielkim święcie harcer
stwa polskiego. Tym razem, poza składkami na obóz, 
wnoszono jeszcze kwotę 50 zł na namioty harcerskie. 
Chłopcy zabrali ze sobą podreperowane plecaki, ko
ce, kubki, a także kupione na zlot nowe menażki oraz 
nowe pasy skórzane i chusty harcerskie. Zanim wyje
chali do Spały, pięć dni spędzili na powiatowym 
przedobozie. Z okazji 25-lecia polskiego harcerstwa 
do Spały przyjechało 30 tysięcy harcerek i harcerzy z 
całej Polski i z zagranicy. Uroczystości na stadionie 
zaszczycił swoją obecnością prezydent Mościcki. 
Wśród publiczności było wielu rodziców harcerzy, 
naturalnie i rodzice Janusza.
Po ukończeniu gimnazjum w 1937 r. Janusz został 
przyjęty bez egzaminu do II Państwowego Liceum 
im. hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W ze
szycie do Zagadnień życia współczesnego znajdujemy 
zestawienie jego osobistych wydatków miesięcznych 
z jesieni 1938 r.: książki i przybory szkolne 8 zł, wy
datki na higienę osobistą (mydło, pasta i szczoteczki 
do zębów) 4 zł, fotografia 3 zł, wydatki kulturalne 
4 zł. Koszty stancji, ubrania itp. wliczył w budżet ro
dziny.
W ostatniej klasie liceum Janusz podjął próbę pisania 
wierszy: Quo vade [3 II 1939], Sonet I. Do muzyki, 
Modlitwa [7 III 1939], Modlitwa fakira [28 IV 
1939], w cyklu Echa romantyzmu Wieczorna serenada 
(z Bertranda') i Noc księżycowa [5 V 1939 r.], miłosny 
Nokturn (dla L.Z.) [22 V 1939], Wiersze są nastro
jowe, refleksyjne i przesycone tradycją poetycką 
Romantyzmu i Młodej Polski.
W tym okresie w imieniu maturzystów napisał
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4

pożegnalne przemówienie. Nie wiemy, czy właśnie ono 
zostało wygłoszone, ale ważne jest, że otwarcie żegna 
się w nim z dzieciństwem: „Przed chwilą otrzymaliś
my świadectwa dojrzałości. Moment ten jest dla nas we
soły i smutny zarazem. Wesoły, bo jesteśmy już ludźmi 
dojrzałymi, którzy już sami będą sterować swym losem, 
przed którymi wszystkie drogi i zadania stoją otworem, 
a smutny dlatego, bo dziś żegnamy już okres, który na
zywamy dzieciństwem. Ten wielokroć przez poetów 
opiewany odcinek życia, który dzięki swej nieustannej 
radości (...) jest już za nami. Dom rodzinny, pod któ

rego skrzydłami znajdowaliśmy się do tej pory jest rów
nież poza nami. Wyjeżdżamy na studia wyższe i bę
dziemy w nim odtąd tylko gościem ”.
W maju 1939 r. zdał maturę. Kilka dni później stanął 
przed komisją poborową, ale nie został przyjęty do 
wojska.

Postscriptum

Na dalszych stronach brulionu Janusza odnajdujemy 
jego życiorys pisany w maju 1939 r., zapewne załą-
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4.5.6. Śladami Janusza: 
Uchanie — część dworu z ok. 1874 r., 

przybudówki z ok. 1918 r. (4), 
obora z przełomu XIX i XX w. (5), 

spacerowa aleja grabowa 
w dworskim parku krajobrazowym 

z końca XIX w. (6)

7.8. Wieś Uchanie: 
zachowana zabudowa mieszkalna (7) 

i dawny zajazd z XIX—XX w. (8)

(zdjęcia: 1 — Henryk Guz 
i Krzysztof Wasilczyk, 

4—8 — Grzegorz Miliszkiewicz)

czony do podania złożonego na wydział lekarski 
Uniwersytetu Warszawskiego. Znalazło się tam także 
tłumaczenie na język polski przemówienia generała- 
-gubernatora Franka wygłoszonego w Krakowie 15 
sierpnia 1940 r., notatki gospodarcze ojca i inne z 
1942 r., w tym adnotacja: „Podano do gminy 25 Ży
dów i 15 Żydówek 11.5.42”, oraz przeszło 6 stron za
pisu wizji pochłaniającego Janusza lasu, kończącego 
się słowami: „Przewodnik mój zwalnia kroku i stajemy 
na małej polanie. Zwraca się do mnie i patrzy długo w 
moje oczy. Nie wiem, czy mu dziękować, czy prosić, by 

mnie prowadził dalej, bo coś mi do ucha szepce, że stąd 
nie wyjdę”.

Janusz w czasie okupacji został rozstrzelany przez 
hitlerowców...

Łucja Kondratowicz 
Grzegorz Miliszkiewicz

Tekst i ilustracje nawiązują do wystawy pt. „Opowieść o dwóch dzieciństwach” w Muzeum Wsi 
Lubelskiej.
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Skansen w Rumszyszkach

Przy głównej drodze 
łączącej Wilno i 
Kowno, w odległoś

ci 22 km od Kowna, w pob
liżu Niemna spiętrzonego 
tu w sztuczny zalew zwany 
Morzem Kowieńskim, znaj
duje się niewielkie mia
steczko Rumszyszki. Głów
ną jego atrakcją jest skan
sen zwany Muzeum Litew
skiego Budownictwa Lu
dowego, rozlokowany na 
pagórkach wznoszących się 
na prawym brzegu zalewu, 
w miejscu, gdzie wpływa 
do niego rzeczka Prawiena. 
Realizację skansenu rozpo
częto w 1971 r., a 21 czerw
ca 1974 r. dokonano jego 
uroczystego otwarcia.

Jest to centralny skansen 
Litwy, obejmuje obszar 
175 ha, z czego 90 ha przy
pada na ekspozycję, a pozo
stały obszar jest zalesiony. 
To położenie zabudowań 
wśród pagórków i lasów 
stwarza imitację moreno
wego krajobrazu Litwy. 
Obecnie znajduje się tu 146 
obiektów pochodzących ze 
wszystkich regionów Lit
wy, pogrupowanych wed
ług sektorów z nazwami 
krain, z których pochodzą: 
„Żmudź”, „Suwalszczy- 
zna”, „Auksztota”, „Dżuki- 
ja” (okolice Druskiennik) 
i sektor „Miasteczko”, 
odwzorowujący rynek z od
chodzącymi uliczkami.
Wśród zabudowań sektoru 
„Żmudź” na uwagę zasłu
guje chałupa z 1858 r. 
przeniesiona z Maloni- 
szek koło Kretyngi 
Jest to budowla drew
niana, dwutraktowa z 
czterospadowym dachem 
krytym strzechą. Oba jego 
szczyty są zwieńczone śpa- 
rogami. Centralną część 
sektora „Miasteczko” zaj
muje rynek z zabudową 
małomiasteczkową z prze
łomu XIX i XX w. Składa

ją się na nią drewniane par
terowe domy o konstrukcji 
zrębowej i dachach dwu
spadowych (czasem naczół
kowych) krytych gontem. 
Przy wylocie jednej z uli
czek z rynku stoi naftowa 
latarnia umieszczona na 
biało-czarnym słupie, zaś 
pośrodku rynku znajduje 
się kamienna figura św. 
Floriana osadzona na czwo
rokątnym kamiennym po
stumencie i grubej okrągłej 
kolumnie, rozszerzającej się 
i zwężającej ku górze. Ko
lumnę wieńczy drewniana, 
polichromowana rzeźba św. 
Floriana, ubranego w strój 
żołnierza rzymskiego z po
łowy XIX w. — dzieło lu
dowego, domorosłego arty
sty.

2. Dworek 
drobnoszlachecki 
w sektorze 
„Auksztota”
z litewską 
kapliczką 
słupową

3. Spichlerz
i obórka 
w sektorze 
„Auksztota”

12
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Spacerując po rumszy- 
skim skansenie, nie 
sposób pominąć sektora 

„Auksztota”, gdzie zgro
madzone zostały obiekty z 
obszaru leżącego na lewym 
brzegu Niewiaży, dorzecza 
Wilii, w tym także z terenu 
Wileńszczyzny. Ciekawym 
obiektem jest drewniany 
kościółek z 1775 r. z Racki- 
szek w rejonie świenciań- 
skim. Ma on plan w formie 
ośmioboku, nakryty jest os
trosłupowym dachem kry
tym gontem i zwieńczonym 
latarnią z krzyżem. Na koś
cielnym cmentarzu znajdu
je się drewniana kapliczka 
słupowa z rzeźbą ukrzyżo
wanego Jezusa, wykonana 
w litewskim stylu narodo
wym. Została postawiona w 
1990 r. i poświęcona jest 
Litwinom więzionym oraz 
pomordowanym w sowiec
kim łagrze Kołymy. W sek
torze auksztockim możemy 
spotkać dworki drobno- 
szlacheckie zbudowane w

Ostatni gotycki

W niewielkiej osadzie
Sapieżyszki (lit. Za- 

pyśkis), położonej w malow
niczej dolinie Niemna, kilka
naście kilometrów na północ od 
Kowna, zachował się nieduży 
gotycki kościółek Św. Jana 
Chrzciciela. Zbudowany zos
tał przez Pawła Sapiehę w 
1578 r„ prawdopodobnie na 
miejscu jednego z ważniej
szych litewskich, pogańskich 
miejsc kultowych. Położony na 
lewym, płaskim brzegu rzeki, 
zaledwie kilkadziesiąt me
trów od lustra wody, wielo
krotnie narażony był na wyle
wy Niemna.
Był to prawdopodobnie 
ostatni kościół zbudowany w 
tym rejonie Litwy w stylu go
tyckim — ceglany, jednona- 
wowy, bezwieżowy, o wymia

rach 11,6 x 10,2 m, z wydzielo
nym prezbiterium, niższym i 
węższym niż nawa, zamkniętym 
trójkątnie. Ściany boczne cha
rakteryzują się rytmicznymi po
działami za pomocą szkarp, 

blend i okien oraz zdobione są 
gzymsem. Elewacja frontowa — 
od zachodu — podzielona zosta
ła horyzontalnie na trzy kondyg
nacje: w przyziemiu zachował się 
oryginalny, zamknięty ostrołu- 

kowo portal Trójkątny 
szczyt wypełniają trzy kon
dygnacje blend. W końcu XIX 
w. wejście do kościoła pro
wadziło przez drewnianą 
kruchtę. Całość przykryta 
została dwuspadowym, ce
ramicznym dachem, zaś 
wnętrze przesklepiał płaski, 
drewniany strop. Z drewna 
wykonano także podłogę. 
Ściany pokrywała polichro
mia, która nie zachowała 
się. W prezbiterium znaj
dował się barokowy ołtarz. 
W okresie władzy radzieckiej 
kościół nie pełnił funkcji sak
ralnych. Obecnie jest zam
knięty i tylko okazjonalnie 
wykorzystywany do urządza
nia we wnętrzu imprez kultu
ralnych.

Jolanta Kucharska

13



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

konstrukcji zrębowej z 
gankami wspartymi na 
drewnianych słupach od 
frontu. Ich dachy są czte
rospadowe, kryte słomą, a 
tylko w części kalenicowej i 
nad gankami — gontem. 
Dworki te są przykładem 
ekspansji polskiej kultury 
na teren Litwy wraz z 
przybyłą tu z Mazowsza 
drobną szlachtą. Są tu tak
że chałupy i zagrody chłop
skie, np. chałupa biedniac- 
ka z XIX w. z Kibisówkoło 
Kiejdan z czterospadowym 
dachem krytym strzechą. 
Ciekawa jest architektura 
chłopskich budynków gos
podarczych. Obórki i spich- 
lerzyki zbudowane zostały 
z bali drewnianych w kons
trukcji zrębowej, mają 
dwuspadowe dachy kryte 
słomą, a od frontu podcie
nia wsparte na ozdobnie 
stylizowanych drewnianych 
słupach. W tym sektorze 
jest najwięcej dębowych 
krzyży i słupowych kapli
czek, będących prawdzi
wymi arcydziełami litew
skiej sztuki ludowej. Krzy
że w kątach ramion mają 
płaskorzeźbione promienie, 
poniżej znajdują się płasko
rzeźbione sceny. Najorygi
nalniejsze są jednak ka
pliczki słupowe, w formie 
daszków wspartych na czte
rech drążkach lub w kształ
cie czworokątnych ostrosłu
pów, nieraz dwupozio
mowych; na ich czterech 
stronach znajdują się różne 
przedstawienia, wśród któ
rych częstą postacią jest św. 
Kazimierz Królewicz, pa
tron Litwy. Wieńczą je że
lazne krzyżyki kowalskiej 
roboty z wychodzącymi 
promieniami z ramion, z 
półksiężycami w dolnej ich 
części i niejednokrotnie 
motywami słońca na skrzy
żowaniu ramion.
W tym centralnym skanse
nie Litwy brakuje akcen
tów polskich oraz sektora 
folwarcznego z dworem, 
tak charakterystycznego w 
większości skansenów w 
Polsce.
Jarosław T. Leszczyński

Odkrycie sygnatur

Przed 1945 r. na te
renie Polski działało 
wiele hut specjalizu

jących się w wytopie szkła 
stołowego i galanteryjnego, 
produkując olbrzymią masę 
szkieł na rynek krajowy i 

kład rozwijał się intensyw
nie, powstawały nowe in
westycje, rosła produkcja i 
liczba zatrudnionych ro
botników. Przełom XIX i 
XX w. — to początek pros
perity huty. Prawdopo

wspomnianym napisem 
znajdują się jednakowe 
sygnatury wykonane rów
nież techniką matowania, 
zamknięte w owalu, z napi
sami w języku rosyjskim: 
„Krjajewskij i Stolle/NI-

zagraniczny. Badacze zaj
mujący się tą problematy
ką natrafiają ciągle na no
we, nie znane lub znane je
dynie ze starych, zachowa
nych katalogów firmowych 
pojedyncze egzemplarze. 
Smaku tym znaleziskom 
dodają nowo odkrywane 
sygnatury.
Niektóre z hut doczekały 
się większych opracowań, 
nie wyczerpujących jednak 
spraw asortymentowych. 
Tak jest także w wypadku 
huty „Niemen” (zob. nr 10, 
1993, s. 19 oraz P. Banaś, 
Szkło huty „Niemen”, 
Płock 1984). Jej początki 
przypadają, jak wiadomo, 
na około 1891 r., kiedy Ju
liusz Stolle i Wilhelm Kra
jewski zawiązali spółkę, 
dzierżawiąc prymitywną 
hutę szkła w majątku Us
troń, kilka wiorst od rzeki 
Niemen i 25 wiorst od Li- 
dy. Przez następne lata za

1.2. Szklanki z napisami 
„Stara Gwiazda/ 

Jan Czyżewski” (1), 
na dole sygnatury 

w języku rosyjskim 
(zob. artykuł) (2)

dobnie z tego okresu po
chodzą trzy szklanki ze 
szkła bezbarwnego, z 
pięknie zeszlifowanymi kra
wędziami i dnami. Mimo 
że stanowiły zapewne więk
szy komplet, różnice w 
grubości szkła, wysokości i 
średnicy wahają się między 
0,5—1,5 mm. Wykonane 
zostały przez hutę na za
mówienie. Wszystkie mają 
matowane napisy „Stara 
Gwiazda/Jan Czyżewski”, 
tworząc owal z wkompo
nowaną gwiazdą pięciora
mienną. Dotychczas nie 
ustalono odbiorcy szklanek. 
Przy dolnej krawędzi pod 

MAN/Wilen. gub.”. Gór
ną, graniczną datą produk
cji jest tu 1909 r., kiedy 
cztery lata po śmierci 
Wilhelma Krajewskiego 
spadkobiercy odprzedali 
swoje udziały Juliuszowi 
Stolle, który od tej chwili 
stał się jedynym właścicie
lem huty „Niemen”. Być 
może wówczas opracowano 
nową, nie publikowaną 
chyba dotąd, sygnaturę 
składającą się z trzech, sty
lizowanych, przeplatają
cych się liter „JNS”. Syg
naturę tę odkryłem na wa
zoniku wykonanym z pra
sowanego szkła barwionego
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3.4. Szklany wazonik (3)
i jego sygnatura „JNS” (4)

(zdjęcia: 1, 3
— Krzysztof Wasilczyk, 
Henryk Guz,
rys. 2, 4
— Łucja Kondratowicz)

w masie na bursztynowo. Występujące 
jedynie inicjały Juliusza Stolle świad
czą, że powstała ona już po 1909 r., 
a sam wazonik prawdopodobnie w drugiej 
lub trzeciej dekadzie XX w.

Sygnatury na wyrobach szklanych po
jawiają się stosunkowo rzadko, a często 
jedynie dzięki nim możemy niepodwa
żalnie ustalić wytwórcę i czas powsta
wania danego egzemplarza. Są one wa
żnymi ogniwami pomagającymi prze
śledzić asortyment wyrobów produko
wanych w ciągu lat w poszczególnych 
hutach szkła.

Krzysztof Wiśniewski

Pomnik „przechodni”

W centrum Kobrynia. nie 
opodal cerkwi Ale

ksandra Newskiego, przed 
mostem na Muchawcu stoi 
pomnik, którego losy dobitnie 
ilustrują meandry dwudzie
stowiecznej historii Na wy
sokim cokole ze scemento- 
wanych głazów siedzi brązo
wy orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami. W dziobie i pa
zurach trzyma laurowy wie
niec W płytkich wnękach 
cokołu tkwią trzy tablice z ro
syjskimi napisami. Na fron
towej tablicy czytamy: „Ro
syjskim żołnierzom, którzy 
odnieśli pierwsze zwycięstwo 
nad wojskami Napoleona w 
granicach Rosji 15 lipca 
1812 r.". Tablice boczne wy
mieniają walczące oddziały 
oraz fundatorów pomnika, 
przed którym stoją czte
ry moździerze artyleryjskie 
i kule armatnie z wojny 
krymskiej.
15/27 lipca 1812 r. maszeru
jący na Moskwę korpus sas
ki wojsk francuskich — byli 
w mm Polacy — pod Kobry- 
niem został pokonany przez 
generała Tormasowa: wielu 
żołnierzy zostało zabitych, 
do niewoli trafiło 2500 
jeńców. Poległych Rosjan 
pochowano we wspólnej 
mogile, na miejscu której w 
1868 r. wzniesiono wspomnia
ną cerkiew. Zaprojektowany 
przez G. Markowa pomnik 
odsłonięty został w 1912 r„ w 
setną rocznicę bitwy. Pod
czas pierwszej wojny świa
towej. gdy Polesie zajęli 
Niemcy, zerwali orla i tablice, 
by „odzyskać” cenny metal.

1. Pomnik 
Kościuszki 

w latach 
trzydziestych

2. Zrekon
struowany 

pomnik 
w 1995 r.

(fot. 2 
— Jarosław 

Komorowski)

W niepodległej Polsce okaza
ły cokół początkowo stal pu
sty. W 1923 r we frontowej 
wnęce umieszczono małą, 
nie wypełniającą jej w całoś
ci metalową tablicę, dedyko
waną wyzwolicielom miasta 
w 1920 r. — wielkopolskiemu 
pułkowi piechoty. W latach 
trzydziestych na cokole 
ustawione zostało betonowe 
popiersie Tadeusza Koś
ciuszki, dzieło Anny Widac- 
kiej. Moździerze i kule pozo
stawiono. Pomnik rosyjskie
go zwycięstwa stał się po
mnikiem polskiego bohatera, 
symbolicznym zadośćuczy
nieniem i rozrachunkiem z 
przeszłością. Po sowieckiej 
agresji we wrześniu 1939 r 
Kościuszko musiał zniknąć. 
Zdemontowaną, ale szczęś
liwie nie rozbitą rzeźbę wy
wieziono w końcu do Brześ
cia. W 1951 r. M. Kierzin zre
konstruował pomnik w jego 
pierwotnym kształcie. W 
1988 r. do wsi Siechnowicze 
(około 30 km od Kobrynia) 
przyjechać miała Barbara 
Wachowicz pisząca książkę 
o Kościuszce. Przypomniano 
sobie wówczas, ze Naczelnik 
spędź* tam, w rodowej sie
dzibie, wiele lat. Czasy były 
już inne . W zakamarkach 
brzeskiej twierdzy udało się 
odnaleźć kobryńskie popier
sie, które po uzupełnieniu 
obtłuczonego nosa ulokowa
no na ceglanym postumen
cie przed budynkiem szkoły. 
W ten sposób pomniki rosyj
ski i polski znalazły swoje 
miejsce

Jarosław Komorowski
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Prezydencka rezydencja

Zameczkiem” nazy
wano przed wojną 
znajdujący się w 

Wiśle budynek wzniesio
ny w darze dla prezydenta 
Ignacego Mościckiego przez 
społeczeństwo Śląska. Usy
tuowany na stoku Zadniego 
Gronia powstał według 
projektu architekta Adolfa 
Szyszko-Bohusza, na miejs
cu innego, który spłonął w 
1927 r. Prace budowlane 
rozpoczęto w lipcu 1929 r., 
ukończono je w grudniu 
1930 r.
„Zameczek” zbudowany 
został z nie obrobionego 
piaskowca. Główną jego oś 
tworzy lekko wygięte 
skrzydło poprzeczne, któ
rego wschodnia, wielobo- 
cznie zamknięta część jest 
dwupiętrowa. Północna 
oraz południowa strona 
skrzydła ma wieżyczkę z 
klatką schodową. Wejście 
mieści się pośrodku fasady 
zachodniej, akcentuje je 
prostokątny, granitowy por
tal ozdobiony kluczem z or
łem w koronie — herbem 
województwa śląskiego. Pro
wadzi ono przez palarnię 
do hallu, którego strop 
dźwigają czworoboczne ko
lumny. Dalej znajduje się 
weranda oddzielona od hal
lu szklaną taflą okien i 
drzwi. Jej przedłużenie 
stanowi podparty szkarpa- 
mi taras, połączony scho
dami z parkiem. Od połud
niowej strony do werandy 
przylegały jadalnia i salon 
oraz pomieszczenia ku
chenne i gospodarcze, od 
północy zaś pokoje dla ad- 
jutantury. Prezydent urzę
dował na pierwszym pię
trze, gdzie miał swój gabi
net, a jego żona — salonik. 
Pomieszczenia te odpowia
dały jadalni i salonowi na 
parterze. Idąc w kierunku 
północnym, mijając pokoje 
dla służby, łazienki i ubie- 
ralnie dochodziło się do sy
pialni obojga, oddzielonych 
hallem z kolumnami, mię
dzy którymi rozpięte było 
zastępujące drzwi szare suk

no. W skrzydle północ
nym znajdowały się pokoje 
gościnne, natomiast naj
bliższej rodzinie prezyden
ta architekt przeznaczył 
pokoje na drugim piętrze. 
Całość niegdyś przykrywa
ły płaskie dachy z tarasami, 
obecnie zastąpione wyso
kimi i spadzistymi. Osobny 
budynek położony nieco 
poniżej głównego mieścił 
pomieszczenia gospodar
cze, garaże, wartownię i 
pokoje dla żołnierzy.

Prosta, geometryczna ar
chitektura „zameczku” wy
magała odpowiednich 
wnętrz. Zaprojektował je, przy 
nadzorze Szyszko-Bohusza, 
zaproszony przez niego do 
współpracy scenograf i ma
larz Andrzej Pronaszko, 
któremu w sprawach tech
nicznych doradzał architekt 
Włodzimierz Padlewski. 
Zamiast modnej wówczas 
ludowości Pronaszko wy
posażył poszczególne poko
je budynku w bardzo no

woczesne, stalowe meble, 
na wzór tych, które projek
towała czołowa ówczesna 
awangarda europejska. Wy
konane z chromowanych, 
stalowych ram krzesła, fote
le, biurka, taborety, stoły, 
stoliki nocne, łóżka i toalet
ki (których część przecho
wywana jest obecnie w 
Dziale Wzornictwa Nowo
czesnego Muzeum Naro
dowego w Warszawie), 
pierwotnie miały — zastą
pione teraz czerwonym

1.2. „Zameczek" w Wiśle 
na zdjęciu z 1931 r. (1) 
i obecnie (2)

3. Toaletka
według projektu
A. Pronaszki

4. Gabinet
pani prezydentowej

5. Pokój sypialny 
prezydenta

(zdjęcia 
ze zbiorów
Instytutu
Sztuki PAN)
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rypsem — oparcia z popie
latej skóry antylopy lub z 
tkaniny w szerokie, ciemne 
pasy. Partie drewniane 
sprzętów wykonano z po
pielatego jaworu albo cie
mno barwionej gruszy, sto
liki zaś miały szklane blaty. 
Metalowe części mebli wy
konała znana warszawska 
firma „Konrad, Jarnusz

kiewicz i S-ka”, drewniane 
— „Zakład Zdzisława 
Szczerbińskiego”, również 
z Warszawy, tapicerkę na
tomiast firma „Merkur” z 
Katowic.
Projektując meble Pro
naszko oparł się na wcześ
niejszych dokonaniach ar
tystów skupionych wokół 
grupy Bauhaus, w szcze

gólności Marcela Breuera. 
Wykonane z giętych, sta
lowych rur krzesła Breuera 
weszły do seryjnej produk
cji w 1929 r. W Polsce wy
konywała je firma „Kon
rad, Jarnuszkiewicz i S-ka” 
i filia Thoneta w 
Radomsku. Pronaszko wy
korzystał tu także metalowy 
fotel-leżak Bohdana La-

cherta z 1929 r. Stalowe 
meble pasowały do dużych, 
pełnych światła pokoi 
„zameczku”. Artysta po
stawił je na popielatym plu
szu, którym zasłano 
wszystkie podłogi, z wyjąt
kiem werandy, gdzie poło
żono posadzkę z białego 
jaworu. Również ściany 
pomieszczeń otrzymały har

Odnowiony ratusz

Drewniany ratusz, a 
zapewne koto niego 

także waga, pręgierz i 
kramy stały na rzeszow
skim rynku już w drugiej 
połowie XIV w., kiedy Ka
zimierz Wielki darował 
Rzeszów zasłużonemu 
dyplomacie Janowi Pa- 
kosławicowi, jednocześ
nie nadając miastu do
kument lokacyjny w 1354 
r. Inny właściciel miasta, 
kasztelan oraz senator Mi
kołaj Spytek Ligęza 
(1562—1637) ufundował

w 1591 r. m.in. nowy ra
tusz, budynek wagi i kra
my. W tym czasie notuje 
się ożywiony rozwój Rze
szowa związany m.in. z 
handlem bydłem. Budy
nek ratusza z przełomu 
XVI i XVII w. został w la
tach 1895—1898 przebu
dowany w stylu neogo
tyckim (proj. F. Skowron). 
Obecnie dobiegł końca 
generalny remont budow
li, w czasie którego od
tworzono polichromię z 
XIX w. w sali obrad. (s)
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monizujący z całością kolo
ryt — „po kilka płaszczyzn 
geometrycznych, malowa
nych w kilku tonach, o bar
wach przeważnie pastelo
wych, zharmonizowanych, a 
w walorze silnie skontrasto- 
wanych, przebiegających ca
łą skalę od bieli aż po czerń, 
poprzez gamę szaros'ci. Ze
stawienia przeważnie żółci, 
czerwieni i szarości wprowa
dziły życie w każdą pła
szczyznę, stworzyły obra
mienia pejzaży, roztaczają
cych się z okien, dały mocne 
podparcie dla oka stalowym 
meblom i ich obiciom”. Na 
przykład hall pomalowano 
w kolorach szaro-żółto-ró- 
żowych, a gabinet prezy
denta utrzymany był w 
barwach szaro-różowo-po- 
pielatych.
Artykuły poświęcone „za
meczkowi” w Wiśle, któ
rych większość ukazała się 
w 1931 r., były wręcz en
tuzjastyczne. Recenzenci 
chwalili prostą, konstruk- 
tywistyczną niemal archi
tekturę budowli oraz funk
cjonalne wnętrza, podkreś
lając zalety wygodnych i 
lekkich mebli ze stali. Za
chwytu niektórych, jako nie 
pasujące do całości, nie 
wzbudziły jedynie rozłożone 
na podłodze kilimy Wandy 
Grotto we j, oprawione w 
stalowe ramy grafiki Ed
munda Bartłomiejczyka, 
Wacława Borowskiego, Jad
wigi Konarskiej i Władys
ława Skoczylasa oraz kin
kiety i lampki nocne pro
jektu E. Bartłomiejczyka. 
Zestaw mebli stanowił uni
katowy nie tylko w Polsce, 
ale także w Europie jedno
rodny stylistycznie komplet 
zaprojektowany do rezy
dencji głowy państwa. Jest 
on tym bardziej cenny, że 
wykonano go w całości w 
Polsce i z krajowych mate
riałów. „Zameczek” — 
obecnie Dom Wypoczyn
kowy „Zameczek” — sta
nowi dobry przykład no
woczesnej architektury i 
wyposażenia wnętrz, łączą
cych w sobie funkcję ofi
cjalną z rezydencją wypo
czynkową.

Anna Wierzbicka

Z wizytą w Jarosławiu

Miasto rozłożyło się 
na lewym, wynios
łym brzegu Sanu, 
przy międzynarodowej trasie 

E-40. W źródłach pisanych 
występuje po raz pierwszy w 
1152 r. jako warowny gród 
Rusi Halickiej. W połowie 
XIV w. wraz z całą ziemią 
przemyską Jarosław wszedł w 
obręb Królestwa Polskiego. Z 
rąk Kazimierza Wielkiego 
prawdopodobnie otrzymał pra
wo niemieckie, nadane po

W 1854 r. Jarosław stał się sie
dzibą powiatu i funkcję tę peł
nił do 1975 r. Obecnie jest 
drugim co do wielkości mia
stem (40 tys. ludności) i naj
większym ośrodkiem przemys
łowym województwa przemy
skiego.
W zabudowie miasta prze
trwało tak wiele obiek
tów zabytkowych, że Jaros
ław stanowi jeden z cen
niejszych zespołów staro
miejskich w Polsce. Starów

ka zachowała układ urbanisty
czny z czasów translokacji w 
1375 r. Środek rynku w kształ
cie nieregularnego czworokąta 
zajmuje ratusz z XV w., prze
budowany w XVII i XIX w. 
Kamienice rynkowe są remi
niscencją handlowej prze
szłości miasta, a większość ich 
powstała po pożarze w 1625 r. 
W architekturze polskiej sta
nowią specyficzny typ tzw. 
kamienicy jarosławskiej z wia
tą — obszernym krytym dzie-

1

wtórnie w 1375 r. przez księcia 
Władysława Opolskiego przy 
okazji translokacji miasta na 
nowe miejsce. W 1387 r. z 
nadania królowej Jadwigi Ja
rosław stał się własnością Jana 
z Tarnowa i był miastem pry
watnym do 1845 r., stanowiąc 
własność m.in. Odrowążów, 
Ostrogskich, Lubomirskich, 
Zamoyskich i Czartoryskich. 
W 1846 r., po zrzeczeniu się 
przez tych ostatnich prawa 
własności otrzymał tytuł 
„Wolnego Królewskiego Han
dlowego Miasta Jarosławia”. 
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tycka kolegiata Wszystkich 
Świętych z kaplicą grobową 
dziedziców miasta; po 1807 r. 
została rozebrana na polecenie 
władz zaborczych. Zachowały 
się natomiast trzy inne świąty
nie, z których najstarszą jest 
pojezuicki kościół Św. Jana, 
fundacji Zofii Kostkowej z 
Odrowążów, ukończony w 
1594 r. według projektu Józefa 
Briciusa, rozbudowany w la
tach 1600 i 1616—1628. Przy 
kościele przetrwało jedno 
skrzydło z dawnego czworo
boku kolegium jezuickiego — 
jednego z pierwszych powsta
łych na ziemiach polskich 
(1580 r.).
Na terenie nie istniejącego już 
zamku, rezydencji właścicieli 
Jarosławia, w latach 1717— 
—1747 wybudowano cerkiew 
greckokatolicką o cechach pó- 
źnobarokowych, przebudowa-

1.2.3. Rynek w Jarosławiu: 
ratusz (1), 
południowa pierzeja 
z kamienicą Orsettich (2) 
i podcienia kamienic (3)
4. Kościół Św. Jana

5. Cerkiew 
greckokatolicka

dzińcem dla potrzeb handlo
wych. Oprócz wiat miały one 
podcienia i niekiedy trzykon
dygnacyjne podziemia służące 
jako składy towarów. Na cele 
handlowe przeznaczony był 
też parter, zaś w jego tylnym 
trakcie znajdowało się repre
zentacyjne pomieszczenie, 
zwane wielką izbą. Do lepiej 
zachowanych należą kamieni
ce: Rydzikowska, Gruszewi- 
czów, tzw. Marysieńki i Orset
tich; ta ostatnia — to podręcz
nikowy wręcz przykład archi
tektury mieszczańskiej XVII w. 
Wspomniane podziemia przy

sporzyły miastu sporo kłopo
tów, będąc przyczyną wielu 
awarii budowlanych. Dzięki 
jednak wieloletniej akcji ra
towniczej, prowadzonej przez 
ekipy wyspecjalizowanych gór
ników pod kierunkiem kra
kowskiej AGH, niebezpie
czeństwo zostało zażegnane, a 
z części korytarzy, chodników 
i piwnic utworzona została tu
rystyczna trasa podziemna im. 
F. Zalewskiego.

Kamienice zajmują tylko trzy 
rynkowe pierzeje, na pierzei 
zachodniej znajdowała się go- 

ną w 1912 r. w stylu pseudobi- 
zantyńskim. Trzecią świątynią 
jest klasycystyczna synagoga z 
lat 1810—1811, zaadaptowana 
na siedzibę Liceum Sztuk Plas
tycznych.
Niegdyś Stare Miasto otoczo
ne było systemem murów 
obronnych z fosą i trzema 
bramami, z których zachowała 
się jedynie dolna kondygnacja 
Bramy Krakowskiej z począt
ku XVI w. z fragmentem wału 
ziemno-ceglanego. Już w XV 
w. zabudowa miasta wycho
dzić zaczęła poza mury. Nie 
opodal Bramy Krakowskiej
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wzniesiono wówczas drewnia
ny szpital wraz z kaplicą, na 
miejscu której w latach 
1689—1690 powstał murowa
ny kościółek Św. Ducha o cha
rakterze obronnym (zachowa
ne strzelnice).
Na północ od Starego Miasta 
malowniczo rozłożyło się 
opactwo benedyktynek funda
cji księżnej Anny Ostrogskiej z 
1611 r., otoczone pierścieniem 
murów z ośmioma basztami — 
ulubiony obiekt malarzy i fo
tografików. Na uwagę zasługu
je kościół ŚŚ. Mikołaja i Sta
nisława z lat 1614—1624, jed- 
nonawowy, z dwiema bo
cznymi kaplicami kopułowymi 
i dwiema wyniosłymi wieżami. 
Po kasacie zakonu w 1782 r. 
opactwo służyło celom woj
skowym, w czasie drugiej woj
ny światowej zostało spalone, a 
potem było użytkowane przez 
Zespół Szkół Budowlanych.

Pacowie w Raczkach

Kościół parafialny jest 
jednym z nielicznych 
śladów minionej świetności 

Raczek w woj. suwalskim. 
Parafia została tu erygowana 
w 1599 r. dzięki Marynie 
Grzegorzowej-Masalskiej, cór
ce Stanisława Raczki, od 
którego nazwiska przyjęła się 
nazwa miejscowości. W tym 
czasie powstała zapewne 
pierwsza świątynia. W XVII w. 
kościół ten został rozebrany i 
postawiono świątynię o kons
trukcji szachulcowej. Są to 
jednak domysły oparte na 
skąpych przekazach archi
walnych. Z całą pewnością 
możemy stwierdzić, że koś
ciół o konstrukcji szachulco
wej spłonął w 1765 r. i z ini
cjatywy ówczesnego dzie
dzica dóbr Dowspuda i 
Raczki Michała Jana Paca 
rozpoczęta została budowa 
nowego kościoła, jednak nie 
ukończona. Prace przy tej 
budowie podjęto dopiero w 
1811 r. Z późniejszych prze
kazów wynika, że w latach

1823—1824 została dokonana 
gruntowna przebudowa budowli 
w stylu klasycystycznym przez 
Henryka Marconiego — budow
niczego i autora projektu pałacu 
w Dowspudzie, lub Piotra Aigne- 
ra — projektanta kościoła Św. 
Aleksandra w Suwałkach o bar

dzo podobnej fasadzie. Niezwy
kle bogaty był wystrój kościoła 
wykonany przez artystów wło
skich pracujących przy pałacu w 
Dowspudzie (malatury ścienne 
— Giovani B. Carelli, detale ar
chitektoniczne i figury — Carlo 
Aurelii). W prezbiterium, przy oł

tarzu znajdowała się spec
jalna loża dla Ludwika Paca i 
rodziny. W 1841 r„ prawie 
dziesięć lat po ucieczce hra
biego Paca z Polski, jego 
córka zabrała najcenniejsze 
obrazy znajdujące się w ołta 
rzach. W latach trzydziestych 
kościół został gruntownie 
przebudowany z inicjatywy 
ówczesnego proboszcza ks. 
W. Balukiewicza. Do jedno- 
nawowego korpusu dosta 
wionę zostały dwie nawy bo
czne, zmianie uległa bryła 
kościoła, tracąc monumen
talny charakter, a brak dba 
łości o detale doprowadził do 
zatarcia pierwotnego wystro
ju. W czasie ostatniej wojny 
została uszkodzona wieża. 
Z bogatego niegdyś wypo
sażenia rzeźbiarskiego na 
szczególną uwagę zasługują 
dwie płaskorzeźby wykonane 
prawdopodobnie przez ucz
nia Antoniego Canovy 
Ludwika Kaufmana.

Maciej Ambrosiewicz
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6. Klasycystyczna 
bożnica
7. Opactwo 
benedyktynek
8. Fragment 
bazyliki mariackiej 

(zdjęcia: Józef Kus)

Szkoda Szeląga Akcja ogrody

Na początku XIX w. na 
terenie lasku położo

nego na wysokiej terasie le
wego brzegu Warty w Pozna
niu. na wysokości dzisiej
szych ulic Szelągowskiej i 
Ugory, założony został ogród 
rozrywkowy Szeląg (ok. 8 ha). 
Nazwa pochodziła od nazwi
ska dawnych właścicieli tego 
terenu — alzackiej rodziny 
kupieckiej Schillmgów. W 
1909 r. ogród stał się włas
nością miasta, mieściła się tu 
restauracja, kręgielnia, pawi
lon dla orkiestry, a od 1923 r. 
— bardzo na owe czasy no
woczesna — kryta strzelnica 
Bractwa Kurkowego.
Szelągowski ogród był wśród 
poznaniaków bardzo popu
larny — w niedziele i święta 
tłumy mieszkańców przy
chodziły tu na spacer, w Zie
lone Święta odbywały się 
tradycyjne zawody strzelec

kie Bractwa Kurkowego, a 24 
czerwca — w dniu św. Jana — 
wianki. Na tę imprezę skła
dały się popisy gimnastycz
ne i pływackie, żywe obrazy, 
defilada łodzi na Warcie, 
występy chórów, orkiestr 
i oczywiście puszczanie na 

wodę iluminowanych wianków. 
W 1945 r. podczas walk o poło
żoną w pobliżu Cytadelę urzą
dzenia ogrodu zostały zdewa
stowane Jeszcze tylko strzelnica 
była użytkowana (przez Ligę 
Obrony Kraju) do około 1970 r 
Od tego czasu ogród popa

Obecny wygląd ogrodu na Szelągu 
(fot. Aleksander Stukowski)

dał w coraz większą ruinę 
i zaniedbanie. Obecnie jest to 
bardzo zarośnięty i zaśmie
cony teren z resztkami ka
miennych schodów i balus
trad oraz ciągle jeszcze im
ponującym drzewostanem 
(kasztanowce i platany o 
wymiarach pomnikowych). 
Obawiam się. że dawna 
świetność ogrodu nie zosta
nie już nigdy przywrócona. 
Reaktywowane w 1990 r. Po
znańskie Bractwo Kurkowe 
nie jest ogrodem zaintereso
wane, gdyż odbudowa strzel
nicy jest na tym terenie ze 
względów bezpieczeństwa 
niemożliwa. Miasto ma w 
planach rewaloryzację Sze
ląga, ale wyłącznie w zakre 
sie zieleni, tj. bez małej archi
tektury i to pod warunkiem, 
że będą na to fundusze. 
Szkoda Szeląga..

Aleksander Stukowski
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Obecnie przywrócono mu 
pierwotne funkcje i od kilku 
lat poddawane jest gruntownej 
renowacji (m.in. odnowiono 
bogate sztukaterie wewnątrz 
kościoła).
Od ponad sześciu wieków z 
dziejami Jarosławia związane 
jest sanktuarium Matki Bos
kiej Bolesnej. Bazylika ma
riacka to wspaniały przykład 
późnobarokowej architektury 
sakralnej. Pierwotnie była to 
drewniana kaplica postawiona 
na miejscu cudownego zjawie
nia się figury Matki Bożej z 
martwym Chrystusem (Pieta); 
w 1421 r. wystawiono kośció
łek murowany, który jezuici w 
latach 1698—1713 rozbudo
wali (arch. Jakub Solari). W 
drugiej połowie XVIII w. koś
ciół otrzymał ślepą fasadę przy 
prezbiterium z dwiema wie
żami o barokowych hełmach 
(proj. J. Degan). Wyposażenie 
wnętrza pochodzi z XVIII w.: 
rzeźby T. Huttera, polichro
mie Rossiego i Ornanusa. W 
korytarzu klasztornym zacho
wały się polichromie Adama 
Swacha z 1731 r. przedstawia
jące widoki Jarosławia, Lwowa 
i Torunia. Kościół i klasztor 
(obecnie dominikańskie) oto
czone są murem obronnym.
W połowie drogi między świą
tynią mariacką i Starym Mia
stem w latach 1710—1716 
wybudowany został kościół i 
klasztor reformatów; fundato
rem był Franciszek Zawadzki, 
łowczy kijowski. Wystrój koś
cioła pochodzi z XVIII—XIX 
w., zaś na placu przykościel
nym znajdują się kaplice drogi 
krzyżowej z XVIII w.
Z młodszych zabytków Jaros
ławia wymienić należy m.in. 
klasztor niepokalanek z lat 
1874—1876, budynek „Soko
ła” z lat 1899—1900, który 
projektował Teodor Talowski, 
budynek hali targowej (1913— 
-1924, proj. H. Pohoryles) 
oraz cmentarz z pięknymi na
grobkami z XIX w., a także 
niegdyś podmiejskie dworki i 
kamienice z przełomu XIX i 
XX w.

Józef Kus

Polski fort pancerny

Po sierpniowych po
wodzeniach kontr
ofensywa rosyjska 

zaczęła spychać armie aus- 
tro-węgierskie na południe. 
Najpierw wyjechało z 
twierdzy główne dowódz
two wojsk z szefem sztabu 
generalnego von Hótzen- 
dorfem. Potem przez mia
sto przewinęły się rozbite 
na froncie jednostki. Jed
nocześnie trwała ewakuacja 
ludności cywilnej, budowa 
fortyfikacji polowych i 
oczyszczanie przedpól z 
zabudowy i lasów, które 
mogłyby stanowić oparcie 
dla atakujących. Ponad 
120-tysięczną załogę Prze
myśla, którą dowodził gen. 
Hermann von Kusmanek, 
pozostawiono z rozkazem 
obrony do ostateczności. 18 
września 1914 r. na przed
polach pojawiły się czołowe 
patrole rosyjskiej konnicy; 
pierwsze strzały w obronie 
Twierdzy Przemyśl padły z 
fortu 1/5 „Popowice”. Fort 
ten początkowo (w latach 
osiemdziesiątych) należał 
do fortów oznakowanych 
I/a-I/f i usypanych hakiem 
wokół fortu „Salis-Soglio” 
(zob. nr 1, 1995). Formuła 
kilku z tych dzieł polegała 
na swoistej miniaturyzacji 
standardowego fortu arty
leryjskiego, przy czym były 
one przeznaczone do obro
ny przez piechotę i kilka 
dział lekkiej artylerii w 
otwartych stanowiskach.

W czasie, gdy budowa
no fort I/e — póź

niejszy fort „Popowice” 
— doświadczenia z nowymi 
pociskami były już zaawan
sowane i około 1886 r. we
szły one do seryjnej pro
dukcji. Sztaby inżynierii 
europejskich armii na gwałt 
jęły szukać środków zarad
czych przeciw tej broni, 
wobec której metrowe, be
tonowe sklepienia i kilku
metrowe nasypy osłonowe 
fortów artyleryjskich okaza
ły się nagle za słabe. Przy 
znacznych rozmiarach fort 

tej klasy był też zbyt łatwy 
do trafienia pod skoncen
trowanym ogniem artylerii 
oblężniczej. Austriacka szko
ła fortyfikacyjna poszła w 
części za myślą europejską, 
uznając za najskuteczniej
sze zabezpieczenie środków 
obrony za pomocą obroto
wych wież i kazamatowych 
tarcz pancernych. Uznano 
też, że rozśrodkowanie na 
większym terenie środków 
walki, dotąd skupionych na 
forcie artyleryjskim, czyli 
stworzenie grupy dzieł 
obronnych ryglujących kon
kretny kierunek zagrożenia, 
znacznie zmniejszy ryzyko 
ich zniszczenia. W związku 
z tymi zmianami fort I/e 
musiał ulec szybkiej prze
budowie.
Szefem inżynierii forte- 
cznej w Przemyślu był wów
czas Moriz von Brunner, 
wybitny talent austriackiej 
szkoły taryfikacyjnej i pod 
jego komendę trafił młody 
inżynier Emil Gołogórski. 
Niedługo przekomendero- 
wany do Krakowa Goło
górski opracował konkur
sowy projekt pancernego 
fortu bliskiej obrony. Kon
cepcja ta została zatwier
dzona jako standardowy 
wzorzec dzieła obronnego 
tej klasy. Już w 1895 r. bu
dowano trzy takie dzieła w 
Twierdzy Kraków i właśnie 
ten model stał się wzorcem 
do przebudowy fortu I/e w 
Przemyślu. W tym czasie 
zmieniono także oznaczenia 
dzieł wokół fortu „Salis- 
-Soglio” na I/1-I/6.

Na skutek całkowitej 
przebudowy około 
1900 r. pierwotna forma 

dzieła I/e została zatarta. 
Fort Gołogórskiego był 
poniekąd twórczym rozwi
nięciem dotychczasowych 
osiągnięć szkoły austriac
kiej. Jako dzieło bliskiej 
obrony, tj. przewidziane do 
walki w fazie bezpośred
niego ataku na twierdzę, 
miał główne uzbrojenie w 

postaci czterech wież pan
cernych dla przeciwsztur- 
mowych armat kalibru 8 cm 
(PK M.94). Do kierowania 
ogniem służyła mniejsza, 
nie uzbrojona wieżyczka 
obserwacyjna. Wieże umie
szczono na stropodachu 
centralnego bloku schro
nowego — uskoki w jego 
krawędzi od strony dzie
dzińca tworzyły ławkę i 
przedpiersie dla piechoty. 
Poza koszarami pozycja ta 
przechodziła w wał ziemny, 
obejmujący dziedziniec i w 
szyi przy wjeździe wyłama
ny w kształt półkolistej ba- 
stei. Ostrzał z broni piecho
ty od czoła i skrzydeł po
krywał również fosę, gdyż 
miała ona spłaszczony, ła
godnie opadający stok; fort 
nie potrzebował zatem 
kosztownych kojców kaza
matowych i komunikacji 
podziemnych. Typowej fo
sy od tyłu mogli bronić 
skrzydłowo strzelcy z bastei 
szyjowej. W forcie Goło
górskiego wieże artyleryj
skie zostały rozsunięte i 
umieszczone na przyłama- 
nych skrzydłach bloku ka
zamatowego. Ten układ 
znacznie zwiększał możli
wości rażenia w międzypo- 
la, tj. na boki, nie tracąc 
atutu silnego ognia czoło
wego. W ten sposób polski 
inżynier trwale wpisał się w 
dzieje austriackiej szkoły 
fortyfikacyjnej, która wiel
ką wagę przywiązywała do 
ognia bocznego. Później 
budowane forty Krakowa i 
Przemyśla, choć nie są już 
kalką koncepcji Gołogór
skiego, konsekwentnie do 
niej nawiązują.

Rola fortu „Popowice” 
w obronie Twierdzy 
Przemyśl nie zakończyła się 

na honorze oddania pier
wszych strzałów. Strategi
czne położenie oblężonej 
twierdzy, sytuacja opera
cyjna, może i zaufanie Ros
jan we własne siły i w de
moralizację c.k. armii, a na 
pewno próba wygrania
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1. Plan
fortu „Ropowice” 
na mapie 
archiwalnej
2. Hipotetyczna 
rekonstrukcja 
fortu
w widoku 
perspektywicznym 
(rys. Piotr Bujas)

zagrożone, skierowały na 
1/1 ostrzał eksplodujących 
w powietrzu pocisków od
łamkowych z lekkich dział. 
Szrapnele tak przetrzebiły 
atakujących, że załoga, 
wsparta szczątkiem kom
panii honwedów, której 
udało się przedrzeć z po
mocą, w starciu na bagnety 
pokonała zalegających na 
forcie rosyjskich piechu
rów. Tak więc fort „Ły- 
siczka” obronił się dzięki 
artylerii pozostałych dzieł 
tej grupy fortów. Musiały 
mieć w tym udział zwła
szcza armaty z wież pan-

czynnika propagandowego, 
jakim byłoby zdobycie 
wielkiej twierdzy — spo
wodowały, że dwie armie 
rosyjskie otrzymały rozkaz 
przypuszczenia szturmu na 
Przemyśl. Główne z trzech 
uderzeń miało pójść od po
łudniowego wschodu, lecz 
by przebić się gościńcem 
lwowskim, należało wyrwać 
z zawiasów zawieszoną nad 
nim od południa siedlis
ka grupę fortową.

Ostrzał artyleryjski roz
poczęli Rosjanie 5 paź
dziernika 1914 r. Kiedy 

następnego dnia poszli do 
natarcia piechurzy, wstrzy
mał ich silny ogień z fortów 
i baterii, wspierany z dział 
strzelających z głębi twier
dzy. Kolejne nawały artyle
ryjskie i ponawiane przez 
długie godziny uderzenia 
pozwoliły jednak atakują
cym zbliżyć się do linii 
obrony. Aż nadszedł mo

ment najdramatyczniejszy: 
czołowe oddziały przez 
ogień i zasieki wdarły się na 
fort 1/1 „Łysiczka” i doszło 
do walki wręcz. Wsparcie 
tak atakującym, jak obroń
com odciął zaporowy ogień 
artylerii obu stron. W kry
tycznym momencie załoga 
1/1 zamknęła się w kazama
tach, jednocześnie żądając 
telefonicznie obłożenia go 
ostrzałem własnej artylerii. 
Najbliższe forty, choć też 

cernych fortów XV „Bo
rek”, 1/2 „Byków” i 1/5 
„Popowice” — w tym 
ostatnim wypadku nie spo
sób nie docenić opracowa
nej przez E. Gołogórskiego 
dyspozycji elementów dzie
ła nastawionej na ogień bo
czny, tak niezbędny w tej 
dramatycznej sytuacji.
W tym wielkim, trzydobo- 
wym szturmie, o którym na 
pierwszych stronach pisała 
światowa prasa, 280-tysię- 
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czne siły rosyjskie utraciły 
20—40 tysięcy ludzi. O 
niepowodzeniu wojsk car
skich — mimo z górą 
dwukrotnej przewagi w lu
dziach — zadecydowały 
forty i artyleria twierdzy. 
Obrońcy mieli bowiem 
około 1050 dział, w tym ka
libru 18 i 30,5 cm. Kilkaset 
dział rosyjskich (kaliber 
76,2—152,4 mm) nie mog
ło skruszyć stalobetono- 
wych stropów fortów. Nie 
doznały poważnych uszko
dzeń również starsze forty, 
choć zapewne część ich 
dział w otwartych stanowi
skach uległa zniszczeniu. 
Wieża pancerna działa 8 cm 
tego typu, co na forcie 1/5 
(może pochodząca z tego 
fortu), która znajduje się w 
wiedeńskim muzeum, nosi 
ślady kilku trafień, lecz nie 
sprawia wrażenia zniszczo
nej. Sama tylko celność og
nia rosyjskiej artylerii nie 
zapewniła zatem piechocie 
warunków wystarczających 

do zdobycia twierdzy. 
Przemyśl kapitulował do
piero w pięć i pół miesiąca 
później w drugim oblęże
niu. Zadecydowało o tym 
wygłodzenie i wyczerpanie 
załogi. Aby twierdza nie 
wpadła w ręce przeciwnika, 
broń i fortyfikacje zni
szczono. Wyleciał w powie
trze również fort „Popowi- 
ce”. Przemyśl jako twierdzę 
skasowano w 1917 r. Po 
wielkiej wojnie znaczną 
część pozostałych ruin ro
zebrano — pancerze i stal 
konstrukcyjna poszły na 
złom.

Według informacji miejs
cowej ludności blok 
bojowo-schronowy „Popo- 

wic” stał jeszcze w końcu 
lat czterdziestych. W tym 
czasie zmiana granicy z 
ZSRR odcięła forty 1/1 — 
1/6, pozostawiając fort I po 
polskiej stronie na samej li
nii granicznej. Do dzisiaj 
grupa tych fortów pozosta- 

je niedostępna dla badań, a 
odtworzony tu opis fortu 
1/5 „Ropowice” opiera się 
wyłącznie na analizie aus
triackiej mapy twierdzy z 
lat 1896—1903 i na porów
naniu z analogicznymi for
tami krakowskimi.
Już teraz można stwier
dzić, że — o ile rzeczy
wistość potwierdzi przed
stawiony tu krótko stan 
badań — fort „Popowi- 
ce” bez względu na stan 
zachowania jest dużej 
rangi zabytkiem sztuki 
fortyfikacyjnej. Był on 
świadkiem i uczestnikiem 
ciężkich bojów o „Ver
dun wschodniego frontu”, 
toczonych z udziałem wie
lonarodowych armii. Na
leży do obiektów doku
mentujących „pancerną” 
fazę w ewolucji architektu
ry obronnej, a wraz z całą 
grupą tendencję rozprasza
nia umocnień (system for
towy grupowy w odmianie 

austriackiej szkoły fortyfi
kacyjnej), charakterystycz
ną od końca XIX w. dla 
fortyfikacji europejskiej. 
Wreszcie wiąże się z 
osobą polskiego inżynie
ra jako jedyna w twier
dzy przemyskiej reali
zacja jego standardowej 
koncepcji, która odcis
nęła się na fortyfikacji 
austriackiej tej epoki. A 
Emil Gołogórski był nie 
tylko zdolnym fortyfikato- 
rem. W Austrii dosłużył się 
stanowiska generalnego 
inspektora saperów i do
wódcy dywizji w czasie 
wojny. Gdy w 1918 r. „wy
buchła Polska”, gen. Goło
górski od początku współ
organizował odradzające się 
Wojsko Polskie, a w czasie 
wojny polsko-radzieckiej 
był wiceministrem spraw 
wojskowych — szefem de
partamentu broni techni
cznych.
Waldemar Brzoskwinia

Zamki — jak się okazuje
— można napotkać nie 

tylko na szczytach skal czy 
wyspach otoczonych fosą. 
Nas zaskoczył zamek usy
tuowany w samym sercu ślą
skiego miasta Gliwice, mie
szczący dziś oddział gliwic
kiego muzeum.
Dzieje tego obiektu ściśle łą
czą się z historią miasta i je
go systemem fortyfikacji. 
Prawdopodobnie w XIV w. 
stała tu tylko obronna wieża, 
do której dobudowano część 
mieszkalną. W XV w. nastąpi
ła rozbudowa i zamek stał się 
piastowską siedzibą książę
cą. Kolejna przebudowa zos
tała przeprowadzona w stylu 
renesansowym, a jej inicjato
rem był Fryderyk Cetrycz, 
któremu zamek został wy
dzierżawiony w 1561 r. W 
1596 r. zamek przejęło mia
sto — znajdował się tu arse- 
nat, więzienie, a nawet fol
wark. W czasie przeprowa
dzonego w 1983 r. general
nego remontu przywrócono 
budowli jej gotycki charakter; 
odkryto okienka strzelnicze, wy
eksponowano fragmenty śred
niowiecznego muru obron
nego i część mieszkalną.

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy

Zamek w mieście
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II nagroda w konkursie „Zabytek nie-zabytek”

Kartki zaopatrzeniowe
Zaopatrzenie kartko

we jest systemem 
racjonowania arty

kułów konsumpcyjnych, 
przede wszystkim żywnoś
ci, stosowanym przez wła
dze administracyjne w wy
padku klęsk żywiołowych 
lub nieurodzaju, wojen, a 
także kryzysów gospodar
czych, gdy występuje wy
raźna przewaga popytu nad 
podażą. Mają one za zada
nie przede wszystkim za
pewnienie minimum spo
życia ogółowi ludności.
Na ziemiach polskich kart
ki wprowadzono po raz 
pierwszy w czasie pierwszej 
wojny światowej. Po odzy
skaniu niepodległości w 
1918 r. utrzymano je je
szcze do jesieni 1921 r. Po
nownie wprowadzone zosta
ły przez władze okupacyjne 
podczas drugiej wojny 
światowej od listopada 
1939 r. Wyzwolenie Polski 
w 1945 r. nie przyniosło 
większych zmian w syste
mie reglamentacji żywnoś
ci. Wobec skromnych za
sobów towarowych rząd 
musiał wprowadzić kartki 
zaopatrzeniowe już 1 maja 
1945 r., a zniesiono je do
piero pod koniec 1948 r. 
System kartkowy wprowa
dzono ponownie w sierpniu 
1951 r., obowiązywał on do 
3 stycznia 1953 r. Kolejny 
(miejmy nadzieję, że ostat
ni!) okres reglamentacji 
rozpoczął się wprowadze
niem kartek na cukier w 
1976 r., potem na inne arty
kuły i był najdłuższy w 
dziejach Polski, gdyż trwał 
aż do końca lat osiemdzie
siątych.

Kartki zaopatrzeniowe 
są ciekawym źródłem 
historycznym, odzwiercied

lającym różne aspekty życia 
społeczno-gospodarczego kra
ju. Przede wszystkim sam 
fakt ich wydawania infor
muje o istniejących w da
nym okresie perturbacjach 
w gospodarce i o ograni

czonej podaży towarów. 
Rodzaje artykułów sprze
dawanych na kartki wska
zują z kolei, jakie gałęzie 
gospodarki czy przemysłu 
zostały dotknięte kryzysem. 
Najczęściej reglamentacja 
obejmuje podstawowe ar
tykuły spożywcze: mąkę, 
cukier, masło, mięso. W 
czasie obu wojen świato
wych reglamentacji podle
gały także ziemniaki, które 
nie były nią objęte w la
tach osiemdziesiątych, choć 
zaopatrzenie kartkowe do
tyczyło praktycznie wszyst
kich artykułów spo
żywczych. W okresie pier
wszej wojny światowej reg
lamentowano także węgiel i 
naftę, a podczas drugiej 
wojny światowej na kartki 
sprzedawana była odzież. 
W latach osiemdziesiątych 
reglamentowane były na
wet wyroby tytoniowe i al
kohole, wydawano też kart
ki na rajstopy i buty.
Normy kartkowe są infor
macją o wysokości spożycia 
określonych artykułów w 
poszczególnych grupach 
wiekowych lub zawodo
wych ludności. Najczęściej 
są to normy zapewniające 
minimum egzystencji. Kar
tki zawierają też informacje 
o stosowanych w przeszłoś
ci jednostkach miar i wag, a 
także o zabezpieczeniach 
przed ich podrabianiem. 
Kartki wprowadzane przez 
władze okupacyjne są także 
materiałem do poznania po
lityki prowadzonej wobec 
poszczególnych narodo
wości lub regionów podbi
tego państwa. Wskazówką 
będzie w tym wypadku od
powiednie zróżnicowanie 
norm, a także język, w ja
kim kartki były drukowane. 
Na przykład kartki wyda-

1.2. Kartki wydane w Poznaniu: 
na Chleb i mąkę 

z okresu 2—15 IX 1915 r. (1) 
i na ziemniaki 

z okresu 22 VII—4 VIII 1918 r. (2)
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wane w czasie drugiej woj
ny światowej w tzw. Kraju 
Warty drukowane były wy
łącznie w języku niemiec
kim, natomiast kartki dla 
terenów Generalnego Gu
bernatorstwa miały nadruki 
w języku niemieckim i pol
skim.

Na szczególną uwagę za
sługują kartki wy
dawane w czasie pierwszej 

wojny światowej. Wprowa
dzone one zostały na po
czątku 1915 r. w Wielko- 
polsce, na Śląsku, Pomorzu 
i Galicji, później na tere
nach Królestwa Polskiego 
zajętego przez Niemcy i 
Austro-Węgry. Od kartek z 
okresów późniejszych od
różniają się tym, że wyda
wane były nie przez władze 
centralne, lecz przez magis
traty poszczególnych miast. 
Stąd bierze się bardzo duże 
zróżnicowanie ich szaty 
graficznej. Reglamentacja 
objęła wówczas ziemniaki, 
cukier, kaszę, mąkę i wy
piekany z niej chleb, mięso, 
masło, jaja i mleko, a także 
węgiel, naftę i mydło. Za
chowane kartki obrazują

4
Podrabianie będzie sądownie ścigane.
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Karta ważna od 4 do ■yjt K-irte galfig u. 4. bis 
17/111 wl. Następne . 1 17./11I.incl. Niichste
karty wydane będą Brotkartcnausgabc 
od 11 do 16,'III wl. 1918 u. 11. bis 16./I1I. ind.

Nachahmung wird gcrlr.htlieh vcrfolgt.

3.4. Kartki wydane w Łodzi: 
na chleb, mąkę i cukier
(24 IV—6 V 1916 r.) (3)
i na te same artykuły 
oraz ziemniaki
(4—17 III 1918 r.) (4)

KOAXLSJA ROZDZIALI! MĄKI i CHLEBA 
KAR. TA WAX NA

Ol) 25. XII. I9Kx PO 7. I. Is> 17. W i.ĄCZSIE.

5. Kartki obowiązujące w Warszawie: 
na chleb, mąkę, cukier i ziemniaki (25 XII 1916—7 I 1917 r.)

6

6. Kartki obowiązujące w Warszawie 
na ziemniaki (1 IV—21 VII 1918 r ) 
(zdjęcia: 3—6 — Barbara Leśniarek)

spadek poziomu konsump
cji tych artykułów w kolej
nych latach wojny oraz zró
żnicowanie przydziałów w 
zależności od regionu — 
niższy na terenach okupo
wanego Królestwa Polskie
go niż np. w Wielkopolsce, 
która stanowiła wówczas 
integralną część Rzeszy. 

Kartki obowiązujące w 
Wielkopolsce drukowane 
były wyłącznie neogoty- 
kiem w języku niemieckim. 
Natomiast kartki wydawa
ne w pozostającym pod 
okupacją niemiecką Króle
stwie mają nadruk dwuję
zyczny: niemiecki i polski, 
ale napisy niemieckie dru-
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kowano alfabetem łaciń
skim. W samej Warszawie 
wydawane były kartki dru
kowane wyłącznie w języku 
polskim, podobnie jak w 
Krakowie i Lwowie.

Format kartek był 
zróżnicowany: naj

mniejsze miały wymiary 
6x7,5 cm (z Łodzi) i 4x6,3 
cm (z Warszawy), najwięk
sze kartki warszawskie mia
ły wymiary 17x21 cm. 
Różna też była gramatura 
materiału, na którym je 
drukowano — od cienkiego 
papieru do cienkiej tektury. 
Niektóre drukowano na 
papierze ze znakami wod
nymi dla utrudnienia pod
rabiania. Dodatkowym za
bezpieczeniem przed fał
szowaniem było stosowanie 
kolorowego poddruku oraz 
zmiany koloru papieru przy 
każdej emisji. Te zmiany 
kolorów pozwalały także 
szybko odróżnić kartki wa
żne od przeterminowa
nych. Często razem ze 
zmianą kolorów zmieniana 
była również szata grafi
czna, która była zróżnico
wana przede wszystkim w 
zależności od regionu kra
ju. Na terenie zaboru pru
skiego kartki miały skro
mną oprawę graficzną — 
elementem zdobiącym był 
zazwyczaj tylko herb mia
sta lub godło państwowe. 
Równie skromne były kart
ki w Krakowie i we Lwo
wie. Natomiast łódzkie 
kartki zdobione były róż
nymi rysunkami przedsta
wiającymi m.in. prace po
łowę i zabudowę przemys
łową miasta, umieszczano 
też na nich symbole rolni
cze i przemysłowe oraz 
herb Łodzi; odcinki na cu
kier były opatrzone rysun
kiem głowy cukru, a na 
chleb i mąkę — snopkami 
lub kłosami. Kartki warszaw
skie zdobiła przede wszyst
kim bogata ornamentyka 
oraz herb miasta. Druko
wano na nich nawet rysu
nek orła białego w koronie 
oraz postacie królów. Dziś 
stanowią one małe dzieła 
sztuki.

Wojciech Mielewczyk 
godło „Jasieńczyk”

III nagroda w konkursie „Zabytek nie-zabytek”

Carska stołówka

W
ieczorem płk.
Jewsiejew wydał 
rozkaz, aby do 

stołówki 2-go batalionu wysłano 
po dziesięciu żołnierzy z każdej 
kompanii. Dzięki staraniom na
szego dowódcy, w stołówce wy
stąpiła małoruska grupa tea
tralna z komedią: »Ordynans 
Szelemienko«. Przezabawne 
przedstawienie zakończyło się 
około dwudziestej drugiej i żoł
nierzy odprowadzono na kwate
ry”. Tak kończy się jeden z ar
tykułów z 1908 r. obrazują
cych życie carskiego garnizonu 
w Jabłonnie pod Warszawą, 
nazywanej od 1919 r. Legio- 
nowem. Wydawać by się mog
ło, że jest to osada młoda, poz
bawiona historii i zabytków. 
Znajdują się jednak w Legio- 
nowie obiekty intrygujące — 
carskie koszary z XIX w. Na

Nadwiślańskiej około 1890 r. 
Początkowo były to drewniane 
baraki przeznaczone dla 2. ze
grzyńskiego batalionu piecho
ty fortecznej. Z czasem infras
trukturę garnizonową uzupeł
niono łaźnią, izbą chorych i 
cerkwią pułkową Św. Mikoła
ja. Usytuowanie Jabłonny w 
centrum Warszawskiego Re
jonu Umocnionego skłoniło 
dowództwo rosyjskie do roz
budowy wojskowej osady. Ko
lejne dwa murowane komple
ksy koszarowe wzniesiono w 
1892 r. w pobliżu folwarku 
Kozłówka. Zachowały się one 
do dziś i stanowią doskonały 
przykład carskiej architektury 
militarnej.

Wśród budynków najbogat
szym programem dekoracyj
nym wyróżnia się stołówka 

inż. Piotrowskiego do prac w 
jabłonowskiej komisji budow
lanej przydzielił warszawski 
generał-gubernator Josif Hur- 
ko. Architekt legionowskiej 
stołówki był także twórcą 
kompleksów koszarowych w 
Warszawie, Białymstoku, pro
jektował też kościół Św. Bar
bary w Witebsku.

Stołówka jest parterowym bu
dynkiem licowanym czerwoną 
cegłą. Wysunięte misterne ht- 
ki, fryzy czy gzymsy są przy
kładem wielkoruskiej maniery 
architektonicznej, a jedno
cześnie... skutecznie zabezpie
czają mury przed ściekającym 
z dachu deszczem. Wnętrza 
budynku są obecnie zdewa
stowane, jednak zachowały się 
w nim przestronne sale z pod

1. Plan carskiego garnizonu: 
a — budynek stołówki; 
na czarno zamalowano 

obiekty zachowane do dzisiaj

rosyjskich mapach oznaczano 
je mianem „Sztabu Fełdmar- 
szałka Hurko”. Był to zespół 
budynków, które zapoczątko
wały obecne 50-tysięczne mia
sto.
Legionowskie koszary zaczęto 
wznosić przy stacji Kolei 

drohiczyńskiego pułku re
zerwowego, należąca do ze-, 
społu koszarowego zbudo
wanego w rozwidleniu torów 
kolejowych Nasielsk—Zegrze 
(tzw. kompleks 103). Jak więk
szość budynków garnizono
wych w Jabłonnie, tak i sto
łówkę projektował, zapomnia
ny obecnie, polski architekt 
Wiktor Junosza Piotrowski. 
Dzięki „Prikazom po wojskam 
Warszawskowo W ojennowo 
Okruga” z 1892 r. wiemy, że 

pierającymi strop żeliwnymi 
kolumienkami.

Na początku wieku, na łamach 
„Warszawskowo Wojennowo 
Wiestnika” relacjonowano nie
kiedy uroczystości pułkowe 
obchodzone w Jabłonnie. W 
numerach z 1908 r. nie pomi
nięto także przedstawień tea
tralnych organizowanych w 
stołówce. Zazwyczaj aktorami 
byli rekruci, zaś publiczność 
składała się z szeregowych —
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po kilku z każdej kompanii, 
oficerów i ich rodzin. Do sto
łówki zapraszano gości z pułku 
wawerskiego oraz pilotów car
skiej kompanii balonowej sta
cjonującej w Jabłonnie. Wie
czorami po przedstawieniach 
często urządzano tu „bufet z 
tańcami”. Żołnierze najchęt
niej wykonywali wówczas 
„hopaka” i „kameryńskiego”.

W przeddzień ważniejszych 
świąt budynek stołówki był 
ozdabiany kolorowymi flaga
mi, latarniami oraz zielenią 
przynoszoną z pobliskiego la
su. Dzięki korespondencjom 
„Wiestnika” wiemy, że w sto
łówce koncertował popularny 
w podwarszawskich garnizo
nach chór unter-oficera Szpa- 
kowicza, a w niedziele grywała 
tu orkiestra pułkowa. Przed 
stołówką na placu apelowym 
odbywały się pokazy fechtun- 
ku. Kierował nimi dowódca 
szkolnej kompanii sztabs-kapi- 
tan Gabajew — adept kursów 
„Warszawskiej Sali Gimna- 
styczno-Szermierczej”. Zwy
cięzcy pojedynków byli nagra
dzani portmonetkami, brzyt
wami, a czasem nawet zegar
kiem.
Stołówka służyła jednak prze

de wszystkim spożywaniu po
siłków. I choć była to bardziej 
prozaiczna jej funkcja, warto 
poznać menu świątecznego 
obiadu szeregowych pułku 
drohiczyńskiego. W relacji 
„Wiestnika” z 25 XII 1907 r. 
czytamy: „...z cerkwi oddział 
zaprowadzono do stołówki.

2. Fragment 
budynku 

stołówki z 1892 r.
3. Jeden z napisów 

wyrytych 
na ścianie 

stołówki
— data „4 V 1907”

(rys. i fot.:
Jacek Szczepański)

1
3

Znaki wysokiej wody
Znaki wysokiej wody, któ

rych resztki znajdujemy 
na zewnętrznych ścianach 
starych budowli niektórych 
miast, są widomym elemen
tem zmagań naszych przod
ków z żywiołem wodnym. 
Stanowią punkt odniesienia 
wobec często nadal aktual
nego zagrożenia powodziowe
go, które należy uwzględnić przy 
projektowaniu współczesnej 
zabudowy. Pozostawili je w 
widocznych miejscach nasi 
przodkowie, mają więc być 
również ostrzeżeniem dla 
przyszłych pokoleń. To 
ostrzeżenie jest bardzo po
trzebne. bowiem zgodnie z 
obserwowaną już od 200 lat 
zmianą rocznych odpływów 
Wisły wysokie stany wody po
jawiają się cyklicznie.
Z najtragiczniejszej w swo
ich skutkach powodzi w dzie
jach Gdańska i Żuław w

1829 r. zachowało się w Gdań
sku pięć znaków wielkiej wody 
Wszystkie znajdują się wzdłuz 
Starej i Nowej Motławy: na na
rożniku wielkiego spichrza kró
lewskiego (obecnie Muzeum 

Morskie) na wyspie Otowian- 
ka, na wschodniej ścianie Baszty 
Łabędź od strony Rybackiego 
Pobrzeża, na Bramie Świętojań
skiej od strony Długiego Po
brzeża, na Bramie Nizinnej na 

diiii- ■infw)

■IB Zj .

zewnętrznej stronie za
chodniego filaru bramy i na 
ścianie wschodniej pod pro
wadzącym przez Kamienną 
Śluzę mostem. Znaki te znaj 
dują się najczęściej na wy
sokości około 1,5 m ponad 
otaczającym terenem. Na Żu
ławach Gdańskich pozostał 
jeszcze jeden znak wysokiej 
wody z 1829 r. — we wsi 
Trutnowy. Wmurowany we 
fronton kościoła na wyso
kości 1,5 m ponad dzisiej
szym poziomem terenu: wid 
nieje na nim napis: ..Wasser- 
stand von W bis 13 Apryl 
1829" („Stan wody od 10 do 
13 kwietnia 1829").

Jerzy Makowski

Znak wysokiej wody z 1829 r. 
na frontonie kościoła 
we wsi Trutnowy
(fot. Roman Klim)
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Dzięki zapobiegliwości podofi
cera gospodarczego oczekiwał 
już na nas obiad. Na stołach 
ułożone były dla każdego porcje 
pieczeni, kartofli, kiełbasy oraz 
butelka piwa i bułka”. Nie były 
to potrawy wyszukane, ale i 
tak rzadko pojawiały się na 
żołnierskim stole.

Dziś po polskich i rosyj
skich wojskach pozosta
ły wyryte na murach stołówki 

nazwiska i daty — są to znaki 
tożsamości wartowników po
chodzące z różnych epok. Naj
starsze sięgają początku nasze
go stulecia, lat 1903, 1911, in
ne — okresu międzywojenne
go, kiedy stołówka służyła żoł
nierzom polskich wojsk kole
jowych. Napisy rozpoczynają 
się tu od daty „1919”, potem 
rok po roku były ryte na ceg
łach, aż do czerwca 1939 r. Na 
murach budynku widnieją 
zwyczajowo zapisywane na
zwiska, np. „ tu stał na poste
runku Gromkowski — 1922”, 
„Trefenberg ze Lwowa”, czy 
„Hajsiuk Jerzy 1938 r.” Zda
rzają się też inskrypcje bar
dziej tajemnicze, np. „tu pra
cowałem przy zabijaniu okien 
1918 Tomasz Ziarek" lub „był 
pożar na poligonie 1928 roku”. 
Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej rozpoczęła się epoka 
najbogatsza w napisy. W bu
dynku znajdowały się wówczas 
magazyny kwaterunkowe i uz
brojenia. Ostatnia odczytana 
data pochodzi z 1991 r. i za
myka wojskowe dzieje stołów
ki; odtąd stała się ona włas
nością gminy.
Koszary carskie w Legio- 
nowie są przykładem archi
tektury nie dostrzeganej, a 
przecież tak charaktery
stycznej dla Mazowsza. 
Niestety, nie wykorzystywany 
budynek stołówki ulega postę
pującej dewastacji. Od dwóch 
lat członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Legionowa pragną 
otoczyć koszary opieką i zain
teresować ich losami społe
czność lokalną oraz woje
wódzkie władze konserwator
skie. Jestem przekonany, że 
zabiegi te okażą się owocne.

Jacek Szczepański 
godło „Szpakowicz”

Drukarnia — rarytas

Zapewne niewielu 
radomian wie, że w 
podwórzu domu przy 

ul. Żeromskiego 28 znajdu
je się jeden z najcenniej

Adolfa Szyszko-Bohusza. 
Budynek zbudowano z 
okazji setnej rocznicy dzia
łalności firmy drukarskiej. 
Jan Kanty Trzebiński

cielą istniejącej od 1818 r. 
drukarni przy ul. Lubel
skiej 28 (dziś Żeromskie
go). Trzebiński w 1865 r. 
zakupił drukarnię Stokow

1.2. Wejście 
do pawilonu 
drukarni (1) 
i jego boczna 
elewacja (2) 

(zdjęcia:
Piotr Kowalczyk)

szych zabytków architektu
ry tego miasta. Jest to 
eklektyczny pawilon, w 
którym mieściły się Zakła
dy Drukarsko-Litografi- 
czne Jana Kantego Trzebiń
skiego; pawilon ten zos
tał wybudowany w latach 
1918—1920 według projektu 
architekta i konserwatora 

(1828—1899) był uczniem 
krakowskiego Instytutu 
Technicznego, a zawód 
zdobył w drukarni Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. Po
tem pracował w radomskiej 
drukarni W. Stokowskiego 
i ożenił się z Walerią 
Czempińską, córką właści- 

skiego, stając się monopoli
stą na radomskim rynku. 
Drogą spadku obie drukar
nie przeszły na Walerię i 
Jana Kantego, po jego 
śmierci stały się własnością 
ich synów — Jana i Juliana. 
Julian zmarł w 1919 r., zaś 
firmę przejął Jan i on był 
fundatorem dobudowanego 
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do prawej oficyny pawilonu 
— architektonicznego rary
tasu Radomia.
Drukarnia Trzebińskich 
wydała większość dru
ków ukazujących się w 
Radomiu i okolicy. W 
1891 r. zatrudniała 46 
osób i była jednym z 
większych ośrodków 
przemysłowych Rado
mia.

Jednokondygnacyjny pa
wilon wzniesiono z 
czerwonej, nie otynkowanej 

cegły. Przykryto go czte
rospadowym, wysokim, 

mansardowym dachem z 
ceramicznej karpiówki, 
przedsionek zwieńczono 
blaszanym hełmem. Na 
uwagę zasługuje fasada bu
dynku z bogato zdobionym 
nadprożem oraz medaliony 
z podobiznami J. Gutenber
ga (wynalazcy druku) i A. 
Senenfelda (wynalazcy li
tografii). Nawiązuje do 
nich napis informujący o 
funkcjach obiektu: „Zakła
dy Drukarsko-Litograficzne 
Jan Kanty Trzebiński”. W 
wykonanym z piaskowca 
szydłowieckiego i tumliń- 
skiego nadprożu umie

szczono w kamiennych ra
mach na heraldycznej tar
czy inicjały właściciela fir
my „JKT” oraz awers i re
wers medalu przyznanego 
drukarni w 1889 r. na wy
stawie rolniczo-przemys
łowej w Radomiu. Dekora
cję wypełniają secesyjne 
liście i daty: „1818” — za
łożenia firmy oraz „1918” 
— jej setnego jubileuszu 
i rozpoczęcia budowy pawi
lonu.

Bryła budynku przetrwała 
bez zmian. Jedynie w na
rożu brakuje zwieńczenia 

przypór oraz rzeźby z 
czerwonego tumlińskiego 
piaskowca przedstawiającej 
kulę ziemską spoczywającą 
na księdze. Obecnie budy
nek jest opuszczony. Usy
tuowany w podwórzu nie 
rzuca się w oczy władzom i 
przechodniom tej pryncy
pialnej ulicy Radomia. 
Oby znalazł godnego po
przedników współczes
nego użytkownika, któ
ry zrozumie i uszanuje 
jego walor historycz
ny i estetyczny.

Adam Penkalla

Delegacja

Wszyscy znamy for
mularz z nagłów

kiem „Polecenie wyjazdu 
służbowego", zwany po
tocznie delegacją, służą
cy do potwierdzenia poby
tu służbowego i rozlicze
nia kosztów podróży. Do
kument taki nie jest — 
wbrew pozorom — spad
kiem po PRL-u. Oto au
tentyczny formularz de
legacji sprzed 1871 r„ 
na co wskazuje roz
liczenie w talarach, a 
nie w markach, pocho
dzący z poznańskiej 
firmy „Hipolit Cegielski". 
Działalność firmy „H. Ce
gielski” rozpoczęła się w 
XIX w. od wyrobu narzędzi 
i maszyn rolniczych, rów
nież tak skomplikowa
nych, jak np. lokomobile 
parowe. Często zatem 

zachodziła potrzeba za
pewnienia serwisu u na
bywcy, do którego wysy
łano fabrycznego monte
ra, a po powrocie rozli
czano go z wykonanej 
pracy na podstawie wy
pełnionego przez „intere
senta" zaświadczenia. 
„Interesent" zapewniał też 
monterowi „wolne pomie
szczenie i stół", wypłacał 
z „kasy dominialnej" nale
żność za pracę (również 
za godziny „nadzwyczaj
ne”, czyli nadliczbowe), 
zwracał koszty podróży, a 
także oceniał zachowanie 
się pracownika. Na ten 
ostatni pomysł — pomimo 
rozkwitu biurokracji — w 
naszych czasach nikt na 
razie nie wpadł!

Aleksander Stukowski

Monter

z fabryki machin Pana H. Cegielskiego w Poznaniu, odbył polecone 

mu roboty około

w dobrach

ku zujiełuemu memu zadowuluieniu. i zachował się przez czas pobytu 
swego przyzwoicie, co niniejszćm poświadczam.

Należy mu się:
-za koszta podróży....................... Tal. sbr. fen.

•za dni roboczych ... .. .... ............

za nadzwyczajnych godzin . .. ,,

za dni podróży.... ......

za nocy w podróży . . „ ,, .......... „

w Sumie .. Tał. sbr. fen.

a wypłacono mu tu z kasy domin. Tal. sbr. fen.

Uwagi.

, dnia.. go 18

(Podpis interesenta.)
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Nagrobek Jana Kazimierza
Do arcydzieł francu

skiej rzeźby epoki 
klasycznej należą 

pomniki nagrobne polskich 
królów, którzy zakończyli 
życie we Francji: Jana Ka
zimierza Wazy w paryskim 
kościele Saint-Germain- 
-des-Pres w Paryżu i Sta
nisława Leszczyńskiego w 
Nancy.
Król Jan Kazimierz po ab
dykacji w 1667 r. został dwa 
lata później opatem wiel
kiego paryskiego opactwa 
benedyktynów Saint-Ger- 
main-des-Pres, którego prze
łożonymi bywali korono
wani władcy. Zmarl w 
1672 r., jego ciało zostało 
pochowane na Wawelu, a 
serce w kaplicy romańskie
go kościoła opackiego w Pa
ryżu. Kościół Saint-Ger- 
main-des-Pres należy do 
najstarszych świątyń Pary
ża. W XVII w. potężne 
nadal opactwo miało ciągle 
sporą autonomię w obrębie 
miasta, było też ważnym 
ośrodkiem intelektualnym i 
gospodarczym.
Około 1673—1675 r. pow
stał pomnik serca Jana 
Kazimierza prawdopodob
nie według ogólnej koncep
cji sławnego malarza, pier
wszego artysty Ludwika 
XIV — Charlesa Le Bruna, 
wyrzeźbiony zaś został 
przez współpracujących z 
nim stale, m.in. przy deko
racji pałacu Luwru i w 
ogrodach Wersalu, braci 
Gasparda i Balthasara 
Marsy. Spory o autorstwo 
pomnika nie zostały 
niestety przesądzone nawet 
w najnowszych opracowa
niach francuskiej rzeźby 
XVII w. Wydaje się jed
nak, że zachowane szkice 
Le Bruna są wystarczają
cym argumentem dowo
dzącym jego współautor- 
stwa. Malarz ten i dekora
tor wielokrotnie zresztą 
projektował całe zespoły 
rzeźbiarskie, także nagrob
ki. Wiadomo też, że w la-
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tach 1674—1680 bracia 
Marsy byli szczególnie bli
sko z nim związani, miesz
kali w należącym do Le 
Bruna domu. Gaspard, po 
śmierci brata, współpraco
wał z Le Brunem przy in
nym nagrobku w Paryżu. 
Le Brun był jednak zapew
ne autorem tylko ogólnej 
koncepcji, inspirowanej 
również przez jedno z ar
cydzieł rzeźby francuskiej 
— pomnik kardynała de 
Berulle Jacquesa Sarrazina, 
nauczyciela braci Marsy.

Obecnie pomnik jest 
niestety zdekomple
towany i pozbawiony pier

wotnej oprawy architekto
nicznej. Kaplica w północ
nym ramieniu transeptu, 
projektowana wraz z ołta
rzem, ku któremu zwraca 
się król, była dziełem wy
bitnego architekta Pierre’a 
Bulleta. Rekonstruowana w 
1824 r., po zniszczeniach 
Rewolucji Francuskiej, uleg
ła znacznemu przekształce
niu. Nagrobek wówczas 
uproszczono, pozbawiając 
go licznych detali dekora
cyjnych, sarkofagu z dwie
ma postaciami jeńców oraz 
grupy aniołków ponad ko
tarą, które niosły królowi, 
zrzekającemu się korony, 
opacką mitrę. Z ołtarza 
zniknął bez śladu obraz ze 
św. Kazimierzem pędzla 
znakomitego gdańszczani
na Daniela Schultza. Ma
larz ten, wcześniej m.in. 
autor przejmujących por
tretów Jana Kazimierza, 
miał około 1675 r. osobiście 
zawieźć to płótno do Pary
ża. Obraz zastąpiony jest 
obecnie przez osiemnasto
wieczną rzeźbę francuską.

Wielobarwny nagro
bek wykonany jest z 
kilku rodzajów marmurów. 

Klęczący wśród porzuco
nych sztandarów i panop- 
liów władca ofiarowuje w 
kierunku ołtarza swoje in
sygnia królewskie. Retory
ka nagrobka jest pozbawio
na emfazy, jej klasyczny 
niemal spokój kontrastuje 

ze zróżnicowaną kolorysty
cznie, miejscami złoconą i 
obficie fałdowaną kotarą 
oraz tłem. Wielki relief co
kołu (szerokości około 2 m) 
z przedstawieniem bitwy 
pod Beresteczkiem, najwa
żniejszej wiktorii wojennej 
króla, wyrzeźbił mało 
znany klasztorny artysta 
Jean Thibaut. Jest wielce 
prawdopodobne, że kom
pozycję tę również projek
tował Le Brun, autor wielu 
scen batalistycznych. W 
innym nagrobku, rzeźbio
nym niemal w tym samym 
czasie przez A. Coysevoxa, 
według projektu Le Bruna, 
podobną płaskorzeźbę z 
wyobrażeniem tłumnej bit
wy wykonano dokładnie na 
podstawie rysunku tego 
ostatniego. Spora wierność 
kostiumologiczna, np. w 
przedstawianiu Kozaków i 
Tatarów, wskazuje jednak 
na wykorzystanie także 
pewnych źródeł ikonografi
cznych z Polski.

Dzieło braci Marsy i Le 
Bruna, konkurujące z 
postawionym później na 
drugim końcu transeptu 
nagrobkiem rodziny Cas
tellan, dłuta innego 
wielkiego rzeźbiarza e- 
poki, F. Girardona, na
leży do arcydzieł fran
cuskiej rzeźby XVII w. 
Wyróżnia się m.in. orygi
nalną koncepcją treściową 
(przedstawienie momentu 
abdykacji), ściśle warunku
jącą pomysł kompozycyjny 
i ekspresję postaci. Do dziś 
jest ono najpiękniejszym 
zabytkiem w nastrojowym 
wnętrzu tego najważniej
szego kościoła Dzielnicy 
Łacińskiej. Ten wspaniały 
pomnik stał się w 1912 r. 
tematem obrazu (obecnie 
zaginionego) Konrada Krzy
żanowskiego.

Jolanta 
Chrzanowska-Pieńkos 

Andrzej Pieńkos

Nie znane polonika 
w Wersalu
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Dwa nie znane, bar
dzo ciekawe por
trety Stanisława i 

Konstancji Poniatowskich, 
rodziców króla Stanisława 
Augusta, przechowują ma
gazyny Muzeum Pałaco
wego w Wersalu. Oba por
trety mają kształt owalu 
i identyczne wymiary 
(143x115 cm), ale nie 
stanowią odpowiedników. 
W inwentarzu Muzeum 
zapisano je jako wizerunki 
Augusta III i jego żony 
Marii Józefy, malowane 
przez L. de Silvestre’a. Ta 
błędna identyfikacja por
tretowanych i malarza musi 
pochodzić jeszcze z XIX 
w., kiedy obrazy dostały się 
do muzeum. Portret Stanis
ława Poniatowskiego jest 
kopią portretu A. Pesne’a 
przechowywanego obecnie 
w zbiorach rodziny Ponia
towskich w Paryżu. Portret 
Konstancji wydaje się po
wtórzeniem jej zaginionego 
reprezentacyjnego wize
runku, który stanowił od
powiednik zachowanego 
portretu jej męża.

Powstaje pytanie, jakie były 
wcześniejsze losy wersal
skich portretów? Katalog 
Galerii Stanisława Augusta 
opublikowany w 1932 r. 
przez Tadeusza Mańkow
skiego wymienia dwa por
trety rodziców króla, któ
rych kształt i rozmiary są 
bardzo zbliżone do oma
wianych. Oba określone są 
jako kopie malowane przez 
M. Bacciarellego z adnota
cją, że w 1817 r. zostały 
wywiezione do Paryża. 
Wcześniej oba wisiały w 
Pokoju Audiencjonalnym 
Starym na Zamku Królew
skim w Warszawie. Wszyst
ko wskazuje na to, że wize
runki z Wersalu są tymi od 
dawna uważanymi za zagi
nione portretami, które 
zdobiły Stanisławowski 
Zamek.

Jarosław Magierski

1.2. Portrety: 
Stanisława (1) 
i Konstancji (2) 
Poniatowskich

Opactwo Bayham

Bayham Abbey było w
Anglii jednym z trzy
dziestu opactw pre- 

montrerian wywodzących się z 
Premontre w północno- 
-wschodniej Francji. Zakonnicy 
ci, żyjący według zmodyfiko
wanej reguły św. Augustyna, 
w latach 1199—1208 założyli 
klasztor w malowniczej dolinie 
rzeki Teise na pograniczu 
hrabstw Kentu i Sussexu, oko
ło 60 km na południe od Lon
dynu. Do budowy użyto lo
kalnego piaskowca, znacznie 
przewyższającego trwałością 
większość dostępnych wów
czas materiałów.

1. Widok 
na ruiny 

opactwa Bayham

Plan opactwa Bayham był ty
powy: krużganki po połud
niowej stronie kościoła, rów
noległy do nawy kapitularz na 
poziomie pierwszego piętra 
oraz pomieszczenia mieszkal
ne po stronie wschodniej. Za
rysy większości zabudowań

klasztornych pozostały nie 
zmienione od początku XIII 
w. i są nadal czytelne, nato
miast nie ma już budynków 
gospodarczych. Długi, wąski, 
jednonawowy kościół był 
idealnym miejscem dla proce
sji, często pełnił też funkcję ka
pitularza. Pod koniec XIII w. 
został on powiększony i doda
no nowy transept. Na szcze
gólną uwagę zasługują w nim 
kunsztowne i nowatorskie de
tale architektoniczne, np. gło

wy i dekoracje roślinne, wska
zujące na rękę wybitnego mi
strza. Część starego transeptu 
wyburzono, pozostałą zamie
niono na bibliotekę, na co 
wskazują wnęki w ścianach — 
prawdopodobnie schowki na 
książki. W XV w. podwyższo
no nawę dodając duże okna, z 
których trzy dominują obecnie 
w ruinach. Wjazdu na tereny 
klasztorne strzegły dwie bra
my — zachowała się Kentish 
Gate z XIV w., natomiast
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2. Nawa kościoła
3. Fragment transeptu 
z końca XIII w.

(zdjęcia:
Paweł Kubisztal)

Sussex Gate prawdopodobnie 
była większa i miała osobne 
przejście dla pieszych.
Historia Bayham Abbey nie 
obfitowała w doniosłe wyda
rzenia — życie toczyło się tu 
powolnym, prowincjonalnym 
trybem. Pod koniec XV w. 
liczba zakonników spadła do 
ośmiu, a klasztor popadł w 
długi. W 1525 r. został rozwią
zany przez kardynała Wołseya 
w celu pozyskania funduszy na 
budowę szkół w Oxfordzie i 
Ipswich. Wywołało to bunt 
zakonników, którzy wybrali 
nowego opata i rozpoczęli 
okupację budynków; rebelia 
została szybko stłumiona, a 
przywódcy aresztowani.
Po opuszczeniu klasztoru 
przez zakonników zmieniał on 
często właścicieli. W 1714 r. 
klasztor nabył sir John Pratt, 
którego potomkowie przekaza
li posiadłość państwu w 1961 
r. W połowie XVIII w. właś
ciciele wybudowali w są
siedztwie Bayham Abbey dom 
z widokiem na ruiny, które 
później zostały „uromanty- 
cznione” zgodnie z ówczes
nymi gustami i wyobrażeniami 
w stylu gotyckim; rozebrano 
m.in. część dachu i dodano 
szkarpy.
Obecnie Bayham Abbey jest 
własnością English Heritage 
— jednej z największych orga
nizacji zajmujących się kon
serwacją obiektów zabytko
wych w Anglii. Ruiny udo
stępniane są zwiedzającym 
tylko w sezonie (kwiecień-li- 
stopad). W dawnej rezydencji 
Prattów otworzono sklepik z 
przewodnikami, tu też pobie
rane są opłaty za wstęp. Bez 
samochodu wizyta w Bayham 
Abbey możliwa jest tylko w 
dni powszednie, kiedy z odda
lonego o 10 km Tunbridge 
Wells kursuje autobus. Tak 
jak przed wiekami, Bayham 
Abbey pozostaje na uboczu 
ruchliwych szlaków...

Paweł Kubisztal

Pałac w Pszczynie (woj.
katowickie) pamiętamy 

z polskiego filmu Magnat, ale 
kiedy go nakręcano nie 
wszystkie wnętrza były takie, 
jakie rzeczywiście istniały w 
okresie rozgrywania akcji. 
Budowla powstała z zamecz
ku myśliwskiego z XIV w., 
przebudowanego na zamek 
renesansowy. W XVIII w. 
zamek przekształcony został 
w barokowy pałac, zaś obec
na forma budowli neobaro- 
kowej pochodzi z lat 
1870—1876 (arch, Hippolyt 
Alexandre Destailleur). Je
dnocześnie zmieniony został 
wystrój wnętrz zgodnie z mo
dą przełomu XIX i XX w. W 
tym stanie pałac — własność 
hrabiów von Hochberg — 
przetrwał do 1945 r. Należy 
podkreślić, że dekoracja i 
wyposażenie budowli zawsze 
nawiązywały do charakteru 
arystokratycznej siedziby ło
wieckiej, położonej przy — 
zachowanych do dziś — 
pszczyńskich lasach. Tym
czasem w 1946 r. pod
jęta została decyzja o u- 
tworzeniu w Pszczynie Mu
zeum Wnętrz Zabytkowych i 
w związku z tym sale z końca 
XIX w. wyposażone zostały w 
sprzęty renesansowe, baro
kowe i rokokowe, mające 
ilustrować dzieje wnętrz 
mieszkalnych z różnych 
epok. Natomiast oryginalne 
meble i przedmioty — uzna
ne wówczas za falsyfikaty i 
obiekty bezstylowe — znala
zły się w... magazynie. 
Obecny dyrektor muzeum dr 
Janusz Ziembiński próbował 
już w 1979 r. przywrócić wnę
trzom pałacu właściwy wyg
ląd, lecz władze wojewódzkie 
nie zaakceptowały projektu. 
Głównym powodem tej de
cyzji była trwająca od 1946 r. 
niechęć do arystokracji i 
niemieckiego rodowodu pa
łacu; to samo dotyczyło na
zwy muzeum, którą bezsku
tecznie próbowano zmienić 
na „Muzeum Wnętrz Pałaco
wych”.
W latach osiemdziesiątych 
pracownicy muzeum — na 
podstawie zachowanego wy
posażenia oraz obszernej 
dokumentacji wnętrz pocho
dzącej z początku XX w. — 
podjęli działania zmierzające 
do zmiany wystroju pałacu. 
Projekt przywracający pier
wotny wystrój wnętrz autor
stwa J. Ziembińskiego mógł 
być realizowany dopiero od 
1990 r. Trud prac badawczych 
i konserwatorskich — przy 
których pomagał potomek
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Nagrodzone wnętrza pszczyńskiego pałacu
ostatnich właścicieli Bolko 
von Hochberg — opłacił się. 
„Za pieczołowite odnowienie 
wnętrza zamku wraz z jego 
wyposażeniem, oparte na 
szczegółowych historycznych 
badaniach, które przywra
cają blask początku XX wie
ku” program tej rekon
strukcji uzyskał w 1996 r. (za 
rok poprzedni) dyplom orga
nizacji Europa Nostra.
Przypomnijmy — organizacja 
ta, mająca charakter poza
rządowy, zajmuje się od roku 
1978 ochroną architektoni
cznego i naturalnego dzie
dzictwa europejskiego przez

premiowanie realizacji kon
serwatorskich; jej sponsorem 
jest American Express Foun
dation. Europa Nostra obej
muje około 200 organizacji 
pozarządowych, w tym pol
ską Patrię Polonorum, która 
właśnie zgłosiła do konkursu 
1995 r. realizację wnętrz 
pszczyńskiego pałacu. Obok 
tego wniosku na konkurs 
wpłynęło 165 innych projek
tów z 19 krajów. Trzeba do
dać, że pałac w Pszczynie 
jest dopiero dziewiątym pol
skim zabytkiem wyróżnionym 
od 1989 r. w konkursie Euro
pa Nostra. (s)

1. Pałac 
w Pszczynie 

od strony parku 

2. 3. Apartament 
Pana Domu 

— Gabinet Księcia 
ok. 1914 r. (2) 

i obecnie (3)

4. 5. Apartament 
Pana Domu 

— Salon 
ok. 1914 r. (4) 

i obecnie (5)

6. 7. Korytarz 
drugiego piętra 

ok. 1914 r. (6) 
i obecnie (7)
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Wojna religii

Ofiarami trwającej od
1991 r. wojny w byłej 

Jugosławii padło nie tylko ty
siące istnień ludzkich, ale też 
wiele wspaniałych zabytków 
architektury. Do najgłośniej
szych dewastacji należał 
ostrzał artyleryjski dalmatyń- 
skiego Dubrownika i zni
szczenie sławnego kamien
nego mostu w Mostarze na 
terenie Bośni. W Chorwacji 
zniszczeniu uległo wiele za
bytkowych miast, a staro
dawny Vukovar prawie zostat 
zrównany z ziemią. W wyniku 
serbskich bombardowań zbu
rzonych zostało też na tere
nie tego państwa wiele naj
częściej zabytkowych koś
ciołów, klasztorów i cmenta
rzy, nawet przydrożnych 
krzyży. Serbowie niszczyli je 
nie z powodu konkretnych 
potrzeb strategicznych, nie 
dlatego, że w pobliżu tych 
obiektów ulokowane były 
chorwackie oddziały. Stano
wiły one cel sam w sobie, by
ty elementem wojny prowa
dzonej nie tylko przeciw 
człowiekowi, ale też jego reli
gii. Chorwaci są katolikami, 
podczas gdy większość Ser
bów — to wyznawcy prawos
ławia. Chorwacki Bóg — 
choć przecież tak podobny 
do Boga Serbów — w tej 
wojnie skazany został rów
nież na zagładę. Świątynie

1.2. W Jasenovcu: 
zniszczony kościół katolicki (1) 

i nie tknięty prawosławny (2) 
(zdjęcia: Boris Fabijanec)

własnego Boga, nawet na te
renie Chorwacji, Serbowie 
oszczędzali.
Tę wstrząsającą prawdę, 
przywodzącą na myśl okrutne 
wojny religijne XVI—XVII w., 
ukazuje wystawa Borisa Fabi- 
janeca, fotografika pisma za
kładowego „Podravki" w Za

grzebiu, którą można było og
lądać wiosną br. w „Galerii 
Parawany" należącej do 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Podkowie Leśnej. Na pre
zentowanych fotogramach 
ich autor przedstawił nie tylko 
wstrząsające obrazy zni
szczeń katolickich kościołów

Chorwacji, ale też — niekiedy 
ulokowane tuż obok tych ruin 
— nie tknięte serbskimi bom
bami prawosławne cerkwie. 
W paradoksalny sposób one 
również — choć nie zni
szczone — stanowią oskar
żenie wojennego barbarzyń
stwa. (Z.S.)

A Paderewski na to patrzy...
Kąśna Dolna — to mała 

wioska koło Ciężkowic, 
na południowych krańcach 

woj. tarnowskiego. W 1897 r. 
dwór i dobra ziemskie w 
Kąśnej zakupił wielki pianista 
i kompozytor, Ignacy Jan Pa
derewski, najbardziej wów
czas znany w świecie wśród 
żyjących Polaków. Co 
prawda rok później kupił willę 
w szwajcarskiej miejscowoś
ci Riond Bosson, do której 
przez wiele lat przyjeżdżali 
goście Paderewskiego z całe
go świata, ale willa ta już nie 
istnieje. Dworek w Kąśnej 
Dolnej pozostał jedynym, za
chowanym do dziś, domem 
Ignacego Paderewskiego 
(zob. nr 9,1993, s. 32).

W latach osiemdziesiątych 
dzięki funduszom państwo
wym przeznaczonym na ten 
cel przez Ministerstwo Kultu
ry i Sztuki oraz Urząd Woje
wódzki w Tarnowie — dwo
rek w Kąśnej odrestaurowa
no, wyprowadzając ze stanu 
ruiny. I dwór, i otaczający go 
kilkunastohektarowy park 
zostały wpisane do rejestru 
zabytków. W dworku urzą
dzono muzeum wielkiego ar
tysty i polityka: premiera rzą
du RP w 1919 r. oraz ministra 
spraw zagranicznych. W od
budowanych od fundamen
tów dawnych czworakach 
dworskich urządzono hotelik 
dla gości imprez muzycznych 
i turystów. W 1990 r. powoła

na została państwowa insty
tucja pod nazwą „Centrum 
Paderewskiego Tarnów-Ką- 
śna Dolna”, do której należy 
odremontowany zespół dwor
ski w Kąśnej, muzeum Pade
rewskiego i która organizuje 
tu życie muzyczne, dbając o 
sławienie dobrego imienia 
Mistrza Ignacego.
Ale jak to zwykle przy takich 
okazjach bywa, po szczęśli
wym zakończeniu dzieła oj
cowie sukcesu mnożą się 
jak przysłowiowe grzyby po 
deszczu. Z wygłaszanych 
publicznie oświadczeń mo
żna by wnosić, że istnieje 
długa lista tych, którzy Kąśną 
swoimi funduszami odbudo
wali. Lecz nawet nie o przy-

1. Smutek 
na twarzy Mistrza 

— karykatura 
Jerzego Szwajcera-Jotesa 

z 1919 r.
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szywanych ojców tym razem 
chodzi, co o zwykłych wydr
wigroszy podwieszających 
się pod ideę odbudowy 
dworku Paderewskiego, pod 
imię wielkiego Polaka i żeru
jących na polskich senty
mentach zarówno w kraju, 
jak i wśród Polonii amery
kańskiej. Aż trudno w to uwie
rzyć, że kilka niejasnych inte
resów finansowych pod pła
szczykiem nazwiska Pade
rewskiego i pod hasłem „od
budujmy dworek w Kąśnej” 
zrobili bogaci Amerykanie 
polskiego pochodzenia ręka 
w rękę z Polakami w kraju. 
Mówi Zbigniew Duda, kie
rownik zespołu dworskiego 
Centrum Paderewskiego w 
Kąśnej Dolnej (wypowiedź 
autoryzowana): „Z okazji set
nej rocznicy pobytu Pade

rewskiego we Wrocławiu na 
początku lat dziewięćdziesią
tych odbył się w Auli Leopol- 
dinum Uniwersytetu Wroc
ławskiego specjalny koncert, 
na który pojechałem. Grał 
Waldemar Malicki, recital ten 
zapowiadał Wojciech Dzie- 
duszycki, a imprezę zorgani
zowała fundacja pani Barba
ry Piaseckiej-Johnson. Przy 
wejściu na salę koncertową 
stała piękna skarbonka z na
pisem, że zbierane tu są dat
ki na odbudowę dworku Pa
derewskiego w Kąśnej Dol
nej. Podczas przerwy w kon
cercie, po specjalnej za
chęcie ze strony pana Dzie- 
duszyckiego do skarbonki 
ustawiła się długa kolejka 
i każdy coś wrzucał, chcąc 
wspomóc remont domu Mistrza. 
Na bankiecie pokoncertowym 

wydanym przez fundację po
deszła do mnie pani Piasec- 
ka-Johnson, mówiąc: »My tę 
skarbonkę przeliczymy i za 
jakieś dwa tygodnie pojawi
my się w Kąśnej«. Nie wiem 
do dziś, kim byli owi »my« 
oraz po co przeliczać pienią
dze w skarbonce, skoro były 
składane dla restaurującego 
dworek obecnego właściciela, 
czyli Centrum Paderewskie
go. Od tego czasu minęło 
pięć lat i nikt w Kąśnej ani w 
Centrum Paderewskiego w 
Tarnowie tej skarbonki nie 
widział. Po jej zawartości też 
wszelki ślad zaginął. Jak do
tąd, prócz naszych wspólnych 
pieniędzy państwowych re
montu w Kąśnej nie wspierały 
inne fundusze".
Tyle opowieści pana Dudy. 
Ja natomiast chciałbym

2. Dwór Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej

prosić, by prawny przedsta
wiciel pani Piaseckiej-John
son wyjaśnił opisane tu zda
rzenie. I odpowiedział tym 
wszystkim uczestnikom wro
cławskiego koncertu, którzy 
wrzucili datki do skarbonki z 
przeznaczeniem na remont 
dworku Paderewskiego — 
gdzie podziały się ich pienią
dze? Nie śmiem przypu
szczać, że pani Piasecka- 
-Johnson połakomiła się na 
marny grosz pokoncerto- 
wych datków, wykorzystując 
w tym celu — co jest tym 
bardziej oburzające — imię 
wielkiego Polaka. Tylko pu
bliczne wyjaśnienie sprawy 
może uciąć te wątpliwości.
W połowie 1995 r. opisałem 
to zdarzenie na łamach war
szawskiego „Słowa — 
Dziennika Katolickiego”. I 
mimo że jest to dziennik 
ogólnopolski, przedstawiciel 
prawny pani Piaseckiej- 
Johnson na Polskę milczy do 
dnia dzisiejszego. A może 
niewielkie pieniądze ze skar
bonki są tak wielkie, że nie 
warto o nie wszczynać sporu 
publicznego?
Niestety, wokół odbudowy 
dworku w Kąśnej Dolnej 
wątpliwości jest więcej
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Na inny pomysł żerowania na 
Paderewskim wpadł pewien 
futrzarz z Chicago, który włą
czył do tej „zabawy” pewne
go geologa z Tarnowa. Otóż 
pan Józef Jasiak, właściciel 
sklepu futrzarskiego „Polo
nus Furs” w Chicago przy ul. 
Milwauke 3124, założył w 
1989 r. w tym mieście „Pade
rewski Foundation”. Jak po
dał „Dziennik Polski” (9 VI 
1993 r.), „władze amerykań
skie odmówiły rejestracji ze 
względu na to, że fundacja o 
tej samej nazwie istnieje od 
1946 r. w Nowym Jorku". Nie 
przeszkodziło to panu Jasia- 
kowi, by przyjechać do ro
dzinnego Tarnowa i tu zało
żyć „Fundację Paderewskie
go", zarejestrować ją w Są
dzie Gospodarczym, a jej dy
rektorem ustanowić miejs
cowego geologa Franciszka 
Pulita. I teraz obaj panowie 
na cztery ręce i dwie funda
cje (bo ta amerykańska dzia
łała przez parę lat bez rejes
tracji) zaczęli zbierać pienią
dze oraz dary na odbudowę 
dworku Paderewskiego w 
Kąśnej Dolnej. Przypomnę, 
że dworek ten odbudowano 
za państwowe pieniądze, 
urządziło go i prowadzi w nim 
też za państwowe pieniądze 
działalność muzyczno-mu- 
zealną „Centrum Paderew
skiego Tarnów-Kąśna Dol

na”. I dla pełnej jasności: 
obie fundacje nie przekazały 
ani jednej złotówki czy dolara 
zarówno na dworek, jak i na 
działalność upowszechnie
niową Centrum Paderew
skiego.
Oczywiście obaj panowie 
dobrze wiedzieli, że reklama 
jest dźwignią nie tylko han
dlu, ale i niezbyt jasnych 
„działań popularyzatorskich”. 
Nie bacząc więc na to, że 
fundacja chicagowska jest 
nielegalna, w prasie polonij
nej (m.in. „Dziennik Związ
kowy”, „Gwiazda Polarna”, 
„Alfa”) ukazywały się liczne 
artykuły o tym, jak to pan Ja
siak pomaga Paderewskie
mu: w pocie czoła i zupełnie 
bezinteresownie. Ukazywały 
się w druku także apele o 
pomoc finansową na odbu
dowę dworku w Kąśnej (nie 
muszę dodawać, że p. Jasiak 
apelował wtedy, kiedy już z 
państwowej kieszeni Rze
czypospolitej dworek ten od
budowano!). W Polsce akcja 
reklamowa odbywała się 
głównie na łamach prasy 
krakowskiej („Dziennik Pol
ski", „Gazeta Krakowska”) i 
tarnowskiej (tygodnik „TE- 
MI"). Mam przed sobą kilka
dziesiąt takich artykułów z 
prasy polskiej i polonijnej, w 
których obaj panowie kreują 
siebie na dobroczyńców Pa

derewskiego i kultury naro
dowej, a przy tym nierzadko 
łżą jak z nut. Na przykład F. 
Pulit w napisanym przez sie
bie artykule kłamie na ła
mach „Gazety Krakowskiej” 
(nr 30 z 1990 r.) pisząc, że: 
„Prezes fundacji Józef Jasiak 
(...) kupił odnaleziony po la
tach fortepian Paderewskie
go”. Fortepian ten kupiono z 
państwowych funduszy. A 
przypadek zrządził, że kole
żanka z wydawnictwa, w któ
rym pracowała moja żona, 
zwróciła się do mnie z pyta
niem, czy znam kogoś, kogo 
interesowałby fortepian Pa
derewskiego, znajdujący się 
wśród mebli po jej zmar
łej matce. I w ten sposób 
przypadkiem stałem się 
współuczestnikiem przeka
zania tego fortepianu do 
Muzeum Paderewskiego. Al
bo: po rozpoczęciu działalności 
Fundacji Paderewskiego w 
Polsce, ta sama „Gazeta 
Krakowska” pisze: „Jak poin
formował na konferencji pra
sowej dyrektor fundacji dr 
Franciszek Pulit (...) fundacja 
przejęła jedyny zachowany 
na świecie dom Paderew
skiego — dworek w Kąśnej". 
Nikt nie zaprotestował na tak 
jawne łgarstwo „napędzające 
kasę” Jasiakowi i Pulitowi.
Przykłady takie można 
mnożyć. Nie w tym jednak 

rzecz, lecz rodzi się tu kilka 
niejasności, do dziś okrytych 
tajemnicą. Dlaczego władze 
nie zainteresowały się dzia
łalnością obu obrotnych pa
nów na terenie Polski i USA? 
Dlaczego tarnowska Izba 
Skarbowa nie sprawdziła, czy 
gromadzone przez fundację 
pieniądze zostały wydane 
zgodnie ze statutem? Dla
czego nikt do tej pory nie roz
liczył „Fundacji Paderew
skiego" — ani tej działającej 
nielegalnie w USA, ani tej w 
Tarnowie? I pytanie z dzie
dziny muzyki: dlaczego nikt z 
krytyków muzycznych czy 
muzykologów nie zaintere
sował się książką Franciszka 
Pulita pt. Śladami Paderew
skiego, wydaną za pieniądze 
fundacji i mającą stanowić 
alibi dla działalności zgodnej 
ze statutem? Z pełną świa
domością twierdzę, że jest to 
praca grafomańska, oparta 
na zlepku cytatów i okraszo
na sosem spod znaku „jak 
mały Kazio wyobraża sobie 
pisanie o muzyku".

I pytanie najważniejsze: 
czy nadal mamy obojętnie 
patrzeć na to, jak wykorzys
tuje się imię wielkiego Po
laka do robienia niejasnych 
interesów?

Wacław Panek
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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
P'Sma ~ 15 000 000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna 1 ooozt
(okładka s. II i III) 13 000 000

— 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 2000/20 000 000 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. — —- 9r . 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 150% 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
DUBIECKO: Ignacego Krasieckiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła Ił 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
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsud
skiego 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
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 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
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 IV kwartał — do 5 września br.
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UBIORY W POLSCE
XVIII. Ostatni eleganci

Oglądając polskie filmy z lat trzydziestych naszego stulecia z za
chwytem, podziwem lub... zdziwieniem czy nawet ironią obser
wujemy, jak ubierały się wykwintne panie i wytworni panowie. 
Nienagannie skrojone kostiumy Jadwigi Smosarskiej, kwieciste, 
powiewne suknie Elżbiety Barszczewskiej, fantazyjne kapelusze 
Hanki Ordonówny, olśniewające kreacje balowe Toli Mankiewi- 
czówny budzą tęsknotę za dawnymi, wyraźnie określonymi ka
nonami „prawdziwej” elegancji albo wywołują niechęć do tak ry
gorystycznego podporządkowywania się określonym wzorcom 
modniarskim i obyczajowym. Ideał mężczyzny, równie swobod
nie noszącego frak i cylinder, jak kraciastą marynarkę z pumpa
mi, prezentowany w przedwojennej polskiej kinematografii przez 
Franciszka Brodniewicza czy Eugeniusza Bodo, nie jest już 
wprawdzie dla współczesnych kobiet tak pociągający, jak dla ich 
prababek, ale i dzisiejsze panie często marzą, by panowie prezen
towali i zachowywali się jak dawni dżentelmeni.
Jak wyglądał ten prawie zapomniany, przez długie lata pogar
dzany i wyśmiewany, a dziś wracający do łask wzór elegantki i 
eleganta lat trzydziestych? Sylwetka damska uległa wówczas ra
dykalnej przemianie, gdyż w latach 1929—1930 nastąpiło zdecy
dowane odejście od linii „chłopczycy”. Kobieta znów miała pre
zentować wszystkie naturalne walory swej płci: bujne włosy, 
krągły biust, cienką t".lię, wyraźnie zarysowane biodra. Zamiast 
krótkiej, „przylizanej” fryzury nosiły więc panie włosy ułożone w 
loki i fale, których utrzymanie w nienagannym stanie zapewnia
ła trwała ondulacja parowa lub elektryczna. Najmodniejsze stały 
się włosy blond, uzyskiwane często za pomocą różnych płynów 
rozjaśniających. Na niską fryzurę kładły kobiety różnorodne co 
do kształtu, materiału i ozdób kapelusze. Jak pisano w 1936 r. w 
„Bluszczu”: „ O jednolitości fasonu w ogóle nie ma mowy. Są kape
lusze z filcu o główkach jak melonik, albo kapelusze w stylu Gains
borough. Jeszcze inne sterczą wysoko, odwinięte nad czołem jak ro
syjski kokosznik albo czapka grenadiera. Na rondku krzyżują się 
zwykle dwa płaskie piórka”.
Fasony damskich strojów były dość zróżnicowane, w zależności 
od ich przeznaczenia, ale wszystkie odznaczały się dopasowa
niem do figury, podkreśleniem linii ramion i długością co naj
mniej do połowy łydki. Na co dzień kobiety najchętniej nosiły 
kostiumy z żakietem przypominającym męską marynarkę i wą
ską spódnicą, szyte najczęściej przez męskiego krawca, znającego 
tajniki nienagannego kroju i starannego wykończenia garnitu
rów. Urozmaiceniem surowej linii kostiumów były dodatki — 
sztuczne kwiaty przypinane do klapy żakietu lub zarzucony na 
ramiona kołnierz z puszystego lisa. Drugim popularnym ubio
rem codziennym, zwłaszcza latem, były sukienki, często bez ręka
wów, z paskiem w talii i spódnicą poszerzaną zaprasowanymi 
fałdami, na które używano barwnych, cienkich materiałów w 
kwiaty. Najbardziej wytworne stały się ówczesne suknie wie
czorowe, wśród których prym wodziły mocno dopasowane, 
„wężowe” toalety ze złotej lamy, jedwabiu bądź koronki, długie 
do ziemi, za to mocno dekoltowane. Idąc na bal czy do teatru pa
nie narzucały na nie specjalne okrycie, zwane sortie — krótki 
lub długi płaszcz z aksamitu, jedwabiu lub futra w formie ob
szernej peleryny.
Szyk i elegancja, dostosowanie do pory dnia i okoliczności nadal 
obowiązywały modnych panów. Do pracy urzędnicy czy ekspe
dienci obowiązkowo zakładali wełniany garnitur w stonowanym 
kolorze szarym, granatowym czy brązowym, z białą koszulą i nie
nagannie zawiązanym krawatem. Na popołudniowy letni spacer 
mogli wybrać się w jasnym garniturze lub marynarce w kratkę, 

zaś do jazdy samochodem i innych zajęć sportowych używali 
wspomnianych w poprzednim odcinku swobodniejszych ubio
rów. Podobnie jak w wypadku pań, dużą wagę przywiązywano 
do odpowiednio dobranego stroju wieczorowego. Smoking był 
dopuszczalny na dancingu, wielki bal, wizyta w operze czy ofi
cjalna uroczystość wysokiej rangi wymagały przywdziania fraka, 
cylindra, lakierków. Jako okrycia wierzchniego używali wów
czas mężczyźni ciemnego płaszcza, lekko dopasowanego, zwa
nego dyplomatką (taki fason okryć nosili bowiem najczęściej 
pracownicy MSZ). Urozmaiceniem nobliwego ubioru był biały, 
jedwabny szalik, który czasem można było nonszalancko zarzu
cić na płaszcz.
Wytworny, zamożny mężczyzna lat trzydziestych nie szczędził 
środków na swą garderobę: garnitur i frak szył u znanego krawca, 
buty zamawiał tylko u dobrego szewca, bieliznę, kapelusze, przy- 
bory toaletowe i inne drobiazgi kupował w renomowanych fir
mach. Jak żartobliwie mawiano, ideałem kobiet był pan pachną
cy wodą kolońską, juchtem i angielskim tytoniem. Również inne 
wyroby angielskie cieszyły się w tym czasie w Polsce dużym po
wodzeniem wśród mężczyzn — snobowano się na angielskie ka
pelusze i buty, chętnie szyto ubrania z angielskich wełen, palono 
fajki na wzór rodaków Sherlocka Holmesa i starano się uprawiać 
ulubione sporty Anglików: jazdę konną, żeglarstwo, wioślarstwo. 
Tylko gra w golfa nie zyskała jeszcze w latach międzywojennych 
popularności w naszym kraju i dopiero w ostatnich czasach ro
dzimi biznesmeni starają się i w tej dziedzinie „dogonić” Euro
pę...
Po drugiej wojnie światowej samo określenie „elegancja”, a zwłasz
cza „przedwojenna elegancja” długo pozostawało synonimem 
drobnomieszczańskiego, konserwatywnego gustu, z którym usil
nie walczono w ramach tworzenia nowych, zunifikowanych i ega
litarnych wzorców ubiorów, mających obowiązywać budujące 
socjalizm społeczeństwo. Na szczęście ów ponury okres prób 
umundurowania Polek i Polaków w odzież z MHD — bure orta
lionowe płaszcze dla obu płci, bistorowe garsonki dla kobiet i gar
nitury w paski dla mężczyzn — mamy już poza sobą, podobnie 
jak abnegację w ubiorach wieczorowych, owocującą pojawianiem 
się w teatrze panów w swetrach i wytartych dżinsach. W propo
zycjach ubiorów, wymyślanych w Paryżu, Londynie czy Medio
lanie, które już bez przeszkód możemy naśladować w Polsce, co
raz częstszą reakcją na „luz”, niechlujność i zgrzebność różnych 
nurtów młodzieżowej mody są nie tylko powroty do przedwo
jennych stylów, ale i zasad noszenia odzieży. Dla dzisiejszych 
Polaków, nawet gdy nie widzą oni potrzeby dosłownego wzoro
wania się na przykładach „przedwojennych elegantów”, nadal 
aktualne pozostają uwagi, zamieszczane przez działy mód czaso
pism wychodzących w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. Jedna 
z nich brzmiała: „Nadmierna strojność w przystosowaniu się do 
mody dziennej ulicznej (...), nadmierna przezroczystość szatek, 
nadmierna kolorowość, no i nadmierne hołdowanie wskazaniom mo
dy sezonowej (...) staje się czasem groteskowe. Każda rzecz ma swo
je miejsce i swoją porę”.

Pamiętajmy o tej wskazówce, jeśli pragniemy, aby eleganci z lat 
trzydziestych nie byli istotnie ostatnimi w długich dziejach ubio
rów w Polsce. Między innymi temu właśnie celowi służył publi
kowany od numeru 1, 1995, cykl „Ubiory w Polsce”. Na je
sieni br. rozpoczniemy nowy serial, tym razem o polskim 
rzemiośle artystycznym.

Anna Sieradzka



1 — fryzura damska
2 — płaszcz wieczorowy damski
3 — suknia wieczorowa

4 — cylinder
5 — szalik męski
6 — płaszcz męski

7 — fryzura damska
8 — kołnierz z lisa
9 — kapelusz damski

(rys. Sława Nowińska)



Puste 
dwory
Te dwory nie zostały zniszczone 
w czasie wojny — do ruiny dopro
wadzili je kolejni użytkownicy 
w okresie powojennym: szkoły, 
gospodarstwa rolne, kółka rolni
cze, internaty itd. Często były już 
remontowane, lecz albo prac nie 
ukończono, albo nikt w nich nie 
zamieszkał. Faktem jest, że obec
nie stoją puste i oczywiście ni
szczeją. Brak przychylnej dla by
łych właścicieli i ich spadkobier
ców ustawy reprywatyzacyjnej — 
to dziś główna przyczyna tego 
stanu.

1. Łososina Dolna, woj. nowosądeckie 
— dwór z 1920 r., opuszczony kilka lat temu

2. Żytno, woj. częstochowskie
— dwór z pierwszej połowy XIX w., opuszczony kilka lat temu

3. Krzycko Wielkie, woj. leszczyńskie 
— dwór z połowy XVIII w., pusty, okna zabite deskami

4. Studzieniec, woj. pilskie 
— alkierzowy dwór z ok. połowy XVIII w., 

po odbudowie w latach 1984—1993 stoi pusty
5. Jastrzębia, woj. radomskie

— dwór z początku XIX w., przejęty w latach osiemdziesiątych
przez prywatną osobę — dziś niszczeje

6. Dąbie Kujawskie, woj. włocławskie 
— alkierzowy dwór częściowo drewniany z końca XVIII w., 

od 1985 r. w ręku prywatnych właścicieli, 
którzy nie zdołali go uratować 

(zdjęcia: Maciej Rydel)


