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przez Urząd Wojewódzki i Urząd Miejski w Słupsku

Od redakcji
„Droga wiodąca ze Smołdzina do Kluk 
urywa się ślepo nad brzegiem jeziora 
Łebsko. Wieś rybaków i rolników, pię
knych szachulcowych domów o strze
chach z trzciny, otaczają błota wdziera
jące się w wiejskie uliczki. Wśród nich 
niespodziewanie wyrasta biała wydma, z 
której szczytu widać nocą światła latarni 
w Czołpinie. Prawie każde gospodar
stwo, każdy kawałek pola wokół wsi, 
każda toń jeziora ma tu swoją starą ka
szubską nazwę”. Tak Róża Ostrowska i 
Izabela Trojanowska opisywały nadmor
ski pejzaż ziemi słupskiej w Bedekerze 
Kaszubskim. Była to jakby krajobrazo
wa kwintesencja tego rejonu. Do pia
szczystych wydm i rozległych błot do
chodzą jeszcze jeziora, a bardziej na po
łudniu także moreny czołowe liczące po
nad 200 m wysokości i przecinające je do
liny bystrych rzek: Wieprzy, Słupi, Łu- 
pawy, Łeby.
W tym numerze pracownicy Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków i Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku przed
stawiają nam swoją nadmorską krainę. 
Będzie więc mowa m.in. o ratowaniu 
znajdujących się tu zabytków (ss. 4 i 8), 
wsi Kluki (s. 33) i latarni w Czołpinie (s. 
32), tajemniczych konstrukcjach ka
miennych nad Łupawą (s. 30), budow
nictwie wsi Swolowo, a także o... Born- 
holmie (s. 36), z którym Słupsk — jak się 
okazuje — od kilku lat ściśle współpracu
je. Poznamy także dzieła zupełnie nie 
znanego malarza (s. 15) i siedzibę Bis
marcka (s. 37).

Czytając te artykuły musimy pamiętać o 
niezwykle złożonej historii Pomorza. Był 
to bowiem zawsze obszar pograniczny i 
dominowały na nim różne wpływy: 
skandynawskie, angielskie, polskie, nie
mieckie, w tym brandenburskie i saskie. 
Mamy tu więc wiele zabytków innych niż 
w pozostałych rejonach kraju, np. ka
mienne konstrukcje pradziejowych gro
bowców, wieloboczne kaplice centralne, 
pałace i dwory myśliwskie, charaktery
styczne bramy w obwarowaniach miast, 
zdobnictwo ratuszy i w ogóle plastyka 
kamienna, a także malarstwo. Wpływy 
na te dziedziny sztuki nie były jednorod
ne, niejednakowo też oddziaływały na 
różne miejsca na Pomorzu, widoczne zaś 
są przede wszystkim w miastach i sie
dzibach arystokracji. Najbardziej sta
bilna okazała się — jak w wielu innych 
wypadkach — autochtoniczna kultura 
wiejska: Kaszubów i spokrewnionych z 
nimi Słowińców.
W numerze zamieszczamy także dwie 
prace, które w naszym konkursie „Zaby
tek nie-zabytek” otrzymały nagrodę spe
cjalną (ss. 27 i 28). Zwróćmy uwagę na 
pierwszą z nich — widok z okna (począt
kowo hipotetycznego) na zmieniający się 
w ciągu wieków i ostatnich lat fragment 
krajobrazu; „zabytkowość” tego opisu — 
to też mijanie czasu. W następnym nu
merze m.in. rozmowa o działaniach 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa w stosunku do zabytków i artykuły: 
o zagadkach skorup, różnych fortyfika
cjach z września 1939 i o parku szczęśli
wości w Arkadii.
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Zdaniem Henryki Bochniarz — 
prezesa Nicon Consulting Ltd. i 
Juliusza Brauna — przewodni
czącego sejmowej Komisji Kultu
ry i Środków Przekazu kluczem 
do odnowy polskich zabytków 
jest unowocześnienie przepisów 
podatkowych. Bezpośrednie do
tacje powinny służyć finansowa
niu konserwacji i remontów nie
wielkiej liczby obiektów należą
cych do skarbu państwa. Nato
miast pomoc dla innych właści
cieli powinna się opierać na pro
stym i czytelnym systemie roz
wiązań podatkowych, zwłaszcza 
zasad dotyczących podatku do
chodowego od osób prawnych i 
osób fizycznych. Od dochodu 
podatnika powinny być odlicza
ne (do określonej wysokości) 
wydatki na remont lub konser
wację obiektów zabytkowych 
oraz na zakup i montaż urządzeń 
służących ochronie zabytków. 
Podobna zasada musi dotyczyć 
również wydatków na prace kon
serwatorskie przy zabytkach nie
ruchomych, przejętych przez po
datnika od skarbu państwa lub 
gminy, bez względu na czas prze
jęcia i rodzaj działalności, jakiej 
służy obiekt. W przepisach doty
czących podatku VAT, niezale
żnie od istniejących uregulowań, 
musi się pojawić rozwiązanie 
pozwalające na odliczanie 
wszystkich stawek podatku od 
towarów i usług zawartych w ce
nach materiałów użytych do prac 
konserwatorskich i remontowych 
w obiektach zabytkowych.

('„Wprost”, 28 IV 1996)

☆ ☆ ☆

World Monuments Fund opra
cowała listę 100 najbardziej za
grożonych obiektów zabytko
wych na świecie. Znalazły się na 
niej najrozmaitsze typy obiektów; 
najstarszy — to paleolityczna 
skała w Portugalii, najmłodszy — 

rzeźba Brancusiego w Rumunii. 
Spośród polskich obiektów wy
brano drewniany kościół w Dęb
nie koło Nowego Targu, kościół

Fragment ul. Próżnej w Warszawie

Mariacki w Krakowie i warszaw
ską ulicę Próżną (kamienice nr 7, 
9, 12 i 14). Listę ogłoszono na 
konferencji prasowej sponsorowa
nej przez American Express, któ
ry przekazał 5 min dolarów na ra
towanie zagrożonych obiektów. 
World Monuments Fund pragnie, 
by lista mogła się stale posze
rzać i z roku na rok być aktuali
zowana. Odrestaurowane zabyt
ki będą ze spisu wykreślane i za
stępowane nowymi, wymagają
cymi konserwacji. Wybór obiek
tów dokonywany jest na podsta
wie propozycji zgłaszanych przez 
rządy poszczególnych państw; 
inicjatorami mogą być też orga
nizacje kulturalne i ambasady 
amerykańskie na całym świecie, 
a także osoby prywatne.

(„Forum”, 28 IV 1996)

☆ ☆ ☆

W Muzeum Narodowym w War
szawie przygotowywana jest nie
zwykła wystawa, której otwarcie 
odbędzie się jesienią 1998 r. Ce
lem tej wystawy jest ukazanie 
wyników kompleksowych badań, 
jakim będą poddane najwybit
niejsze obrazy szkoły weneckiej 
XIV—XVIII w. znajdujące się w 
zbiorach muzeum. Już teraz 
prowadzone są badania techno

Przedsiębiorstwo Budowlane 
Renowacji Obiektów Zabytkowych

PLINTUS s.c.
76-200 Słupsk, ul. Jaracza 6a, tel. (0-59) 28-270

• budownictwo ogólne
• renowacja obiektów zabytkowych
• współpraca z konserwatorami

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników: 
cieśli, stolarzy, murarzy i kamieniarzy 
z kilkudziesięcioletnim stażem pracy 

przy obiektach zabytkowych

logiczne malowideł, ponad poło
wa przeszła badania w promie
niach podczerwonych i ultrafiole
towych oraz rentgenowskie, 
dzięki którym dokonano interesu
jących odkryć. Szczególnie za
skakujące odkrycie dotyczy naj
cenniejszego obrazu zbioru — 
„Portretu weneckiego admirała" 
Tintoretta. Na zdjęciu rentge
nowskim spod portretu brodate
go mężczyzny w zbroi i bez na
krycia głowy wyłonił się portret 
człowieka z niewielką bródką, w 
świeckim stroju i berecie na gło
wie. Nie wiadomo, czy obydwa 
malowidła są dziełem tego sa
mego artysty, czy Tintoretto użył 
czyjegoś obrazu do namalowa
nia swojej kompozycji. Być może 
następne badania rozwiążą tę 
zagadkę. Według konserwato
rów najwiarygodniejszą metodą, 
która mogłaby przynieść roz
strzygnięcie tego typu wątpli
wości, jest autoradiografia neu
tronowa.

(„Rzeczpospolita”, 22 IV 1996)

☆ ☆ ☆

W rejestrze zabytków woj. skier
niewickiego znajduje się 60 dwo
rów i 34 pałace. Niektóre z nich 
są w bardzo dobrym stanie, inne 
opuszczone, a nawet zdewasto
wane. Mimo trudności finanso-

Pałac w Radziejowicach

wych wykonano jednak w ubieg
łym roku na terenie województwa 
sporo prac. Przeprowadzono 
m.in. remont pałacu w Radzie
jowicach, porządkowany jest 
także malowniczy park krajobra
zowy oraz prowadzone są prace 
w neobarokowym pałacu w Te
resinie — tutaj również rewalory
zowany jest park krajobrazowy.
(„ Wiadomości Dnia", 24 IV 1996)

☆ ☆ ☆

Z kilkuset epitafiów, które znaj
dowały się w zabytkowych koś
ciołach woj. szczecińskiego, zos
tało tylko około 40. W związku z 
tym trwa akcja ratowania tych 
zabytków. Zadania tego podjęła 
się Pracownia Konserwacji i Re
stauracji Dzieł Sztuki Tadeusza 
Makulca; koordynatorem i po
mysłodawcą jest diecezjalny 
konserwator zabytków ks. Ro
man Kostynowicz. Największym 
problemem są pieniądze oraz 

długi czas zabiegu konserwator
skiego — średnio około roku trwa
ją prace przy jednej płycie epi- 
tafijnej. Pięć płyt już uratowano, 
cztery są w trakcie konserwacji. 
Planowane jest stworzenie gale
rii epitafiów w szczecińskiej ka
tedrze.
(„Głos Szczeciński", 15 IV 1996)

☆ ☆ ☆

W zabytkowej dzielnicy Krakowa 
— na Kazimierzu prace remon
towe prowadzone są głównie w 
obiektach sakralnych, bowiem 
tutaj prawa własności są na ogół 
jasne. Znacznie gorzej wygląda 
sprawa remontów zabytkowych 
kamienic. Większość z nich wy
maga gruntownej renowacji, a

Bożnica Remuh na krakowskim 
Kazimierzu

wciąż nie uregulowane są spra
wy własnościowe. Za osiągnię
cie konserwatorsko-remontowe 
uważa się synagogę Izaaka, w 
której przeprowadzono remont 
elewacji i wnętrz, odkryto i 
wyeksponowano dekorację ma
larską i sztukaterie. Kolejne pra
ce mają na celu pełne odtworze
nie wnętrza, m.in. wybudowanie 
bimy.

(„Gazeta Krakowska”, 
17 IV 1996)

☆ ☆ ☆

Towarzystwo Naukowe Płockie 
(oddział w Łęczycy) i Towarzy
stwo Miłośników Ziemi Łęczyc
kiej postanowiło kontynuować 
przerwaną kilka lat temu akcję 
ratowania zabytkowych grobów 
na cmentarzu rzymskokatolic
kim. Na łęczyckim cmentarzu 
jest około 130 takich grobów. 
Zabytkowe płyty lub pomniki ni
szczeją, niektóre ich elementy 
leżą luzem. Planuje się wszystkie 
te elementy zgromadzić w jed
nym miejscu i urządzić na cmen
tarzu lapidarium. Przy renowacji 
niektórych pomników i płyt będą 
pracować studenci Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.
(„Dziennik Łódzki”, 25 IV 1996)

OD p^W-
F^F* poglądy

2



14/14/ wiedziećww Wf 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 maję w 
swoich zbiorach i nie potrafię określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji 
dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) wyrobów nie 
znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejas
ności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała 
się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Bardzo interesują mnie dwie 
monety, które przypadkiem zna
lazłam u mojego stryja. Na pier
wszej (il. 1) w otoku znajduje się 
napis: GROSSARTRIPLEXCI- 
VI ELBI, a w środku dwa krzyże 
maltańskie; wykonana jest ze 
srebra. Druga moneta (il. 2), ra
czej miedziana, z herbami Polski 
i Litwy w środku oraz napisem: 
XXX GROPOL, literami „A" i „T” 
po bokach herbów, ma na otoku 
koronę królewską i napis: MO- 
NETNOVAR (nieczytelny) POL 
■1655. Bardzo proszę o kil
ka stów wyjaśnienia”.

Danuta Lewicka 
Białystok 

„Mam w domu nieczynny już 
aparat telefoniczny. Podejrze
wam, że wyprodukowany został 
przed wojną. Czy ktoś byłby zain
teresowany kupnem takiego 
aparatu?”

Wacław Leśniewski 
Bydgoszcz

Nie jest to aparat przedwojenny, 
lecz wyprodukowany został po 
1949 r. w Łodzi, gdzie w tym 
właśnie roku uruchomiono za
kłady T-4, późniejsze Zakłady 
Wytwórcze Aparatów Telefoni
cznych T-4. Na spodzie aparatu 

powinien znajdować się napis 
„T-4” i dwie cyfry oznaczające 
rok produkcji. Przypuszczamy, że 
zakupem byłoby zainteresowane 
Muzeum Techniki w Warszawie, 
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Na
uki, tel. 620-47-10, 656-67-47.

Pierwsza moneta jest tzw. troja
kiem (3 gr) elbląskim wybitym w 
1529 r. przez Zygmunta I Starego 
(1506—1548); był to okres two
rzenia nowożytnego systemu 

„Jako dziecko byłem w latach 
pięćdziesiątych na wakacjach 
we wsi Gródki koło Działdowa. 
Razem z grupą wiejskich chło
paków znaleźliśmy w polnym ro
wie glinianą figurkę ptaka z ka
mykiem (?) w środku. Przypomi
na to prymitywną ludową grze
chotkę".

Jerzy Kozak 
Warszawa

Nie jest to wyrób ludowy. Według 
naszych specjalistów jest to zna
lezisko archeologiczne pocho
dzące z okresu tzw. kultury łu
życkiej (VII—IV w. p.n.e.). Lud
ność tej kultury pozostawiła po 
sobie bardzo dużo tego rodzaju 
glinianych wyrobów — były to zoo- 
morficzne grzechotki w kształ
cie ptaków, także o znaczeniu

kultowym: ptaki — według 
ówczesnych wierzeń — były słu
gami słońca, będącego głównym 
bóstwem. Wieś Gródki koło 
Działdowa ma swoje miejsce 
w archeologii, bowiem znajdują 
się tu liczne obiekty, m.in. 
pojedyncze kurhany i olbrzymie 
cmentarzysko kurhanowe z 
wczesnej epoki żelaza (V—IV w. 
p.n.e.). (fot. Jacek Borowik)

„Metalowy haczyk odnalazłam w 
starym pudełku z przyborami do 
szycia. Składa się z owalnego 
uchwytu i ruchomej końcówki, 
zakończonej haczykowatym za-

monetarnego, który objął także 
Prusy Królewskie (świadczy to o 
unii monetarnej Prus z Koroną). 
Trojak wykonany został w men
nicy elbląskiej. Druga moneta z 
inicjałami „A” i „T” — to niewątp
liwie tzw. tymf lub tynf — moneta 
o nominalnej wartości złotówki 
30 gr, a rzeczywistej 12 gr, za
wierająca więc znacznie mniej 
srebra niżby to wynikało z jej war
tości nominalnej. Te miedziano- 
srebrne monety bite były maso
wo przez mincerza Andrzeja 
Tiimpe (Tymfa — jego inicjały na 
monecie) w okresie spadku ja
kości drobnych pieniędzy na

skutek wojen i osłabienia gospo
darczego Polski w XVII w. Wtedy 
też powstało określenie czegoś 
mało wartościowego — „tynfa 
warte”.

★

gięciem, dającej się złożyć do 
środka uchwytu. Cały przedmiot 
jest niewielki (11 cm długości po 
rozłożeniu, 6 cm po złożeniu) i 
dekorowany płytko wyrytym 
geometrycznym wzorkiem. Do 
czego mógł on służyć? Czy do 
wieszania na nim innych rze
czy?"

Magdalena Mucha 
Warszawa

Tajemnica metalowego haczyka 
da się wyjaśnić, jeśli będziemy 
pamiętać, jak skomplikowane by
ły niegdyś ubiory naszych przod
ków. Opisywany przedmiot — to 
istotnie haczyk, ale służący do 
przeciągania przez liczne dziurki 
sznurówek damskiego gorsetu, 
wymagającego bardzo mocnego 
zasznurowania. Podobną, choć 
bardziej uproszczoną formę i 
większe rozmiary miały haczyki, 
używane w drugiej połowie XIX 
w. i na początku naszego stule
cia do sznurowania wysokich bu
tów lub zapinania ich na drobne 
guziczki.

14/14/ wiedziećVW Ww więcej
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Zabytki 
>ak gdzie indziej, 

a jednak 
zasadniczo różniące się 

od tych samych 
rodzajów 

w innych rejonach kraju. 
Natomiast problemy 

związane 
z ich ochroną 

— bardzo podobne.

Na słupskiej 
ziemi

ZDZISŁAW DACZKOWSKI

Województwo słupskie, 
utworzone w wyniku 

przeprowadzonej w połowie lat 
siedemdziesiątych reformy 

administracyjnej kraju, obejmuje ziemie 
i krainy, których burzliwe koleje losu 

odcisnęły się na ukształtowaniu i stopniu 
zachowania krajobrazu kulturowego. 

Sięgały tu różnorodne wpływy, ścierały się 
i łączyły różnego rodzaju interesy 

polityczne, gospodarcze i społeczne, 
zmieniały się granice państwowe. 

Wydarzenia te w sposób zasadniczy 
wpłynęły na rozwój gospodarczy tych 

terenów, stopień i rodzaj inwestowania, 
na kształtowanie się i intensywność 

sieci osiedleńczej.

T
akie uwarunkowania nie pozostały 
również bez wpływu na rodzaje wzno
szonych budowli, miejsca ich lokaliza
cji i wartości estetyczno-architektoni- 
czne, na wytwory rodzimego budownictwa i 
rzemiosła, w tym rzemiosła artystycznego. 

Szczególne znaczenie dla tych terenów ma ich 
przynależność do 1648 r. do Księstwa Zachod
niopomorskiego. Niezaprzeczalnie duże znacze
nie miał tu mecenat książęcy Gryfitów i bisku
pów kamieńskich, a także pomorskich rodów 
szlacheckich i bogatego mieszczaństwa, które 
realizowało swoje potrzeby na miarę posiada
nych zasobów materialnych i własnych odczuć 
estetycznych.
Teren województwa słupskiego nie należy do 
najzasobniejszych w zabytki. To zapewne skutki 
tych uwarunkowań, jednak największe spusto
szenia i straty w substancji zabytkowej przynio
sła ostatnia wojna. Dotyczy to w szczególności 
zabytkowych centrów urbanistycznych miast: 
Słupska, Bytowa, Czarnego, Człuchowa, Debrz
na, Lęborka, Miastka, Sławna, które zostały spa
lone, a w rezultacie całkowicie wyburzone. Pozo
stały tam pojedyncze relikty dawnych kamienic 
oraz okazalsze i bardziej masywne (chociaż też 
nie bez zniszczeń) bryły kościołów oraz niektó
rych budowli użyteczności publicznej. Znisz
czenia wojenne nie ominęły również majątków 
ziemskich — pałaców i dworów oraz niektórych 
budowli sakralnych, jednak polegało to w zna
cznej mierze na grabieży i rozproszeniu pozo
stawionego przez właścicieli wyposażenia, a nie 
na fizycznej likwidacji samych budynków i bu
dowli. Dodać tu jednak należy, że większość zni
szczeń w tej grupie obiektów oraz ich degradacja 
architektoniczno-budowlana, a także funkcjo
nalna została spowodowana późniejszymi decyz
jami polityczno-gospodarczymi. W rezultacie w 
krajobrazie kulturowym województwa można 
wyodrębnić zespoły i pojedyncze obiekty o zna
czeniu ponadregionalnym, ale w większości są to 
budowle sakralne, ludowe czy mieszczańskie o 
walorach i wartościach znaczących tylko dla re
gionu.
Charakteryzując zasoby dóbr kultury można 
wyodrębnić z dużym uogólnieniem zasadnicze 
grupy i zespoły zabytków: budownictwo obron-

1. Fragmenty średniowiecznych obwarowań 
z basztą w Lęborku

2. Pałac z XVIII w. w Jasieniu 
spalony przez pożar w 1994 r.

3. Budynek ryglowy z XIX w. w Bruskowie Małym 
po „modernizacji”, w czasie której 

został całkowicie otynkowany
4. Kościół z XVII w. w Pietrzykowie 

po samowolnym remoncie, bez wiedzy konserwatora
został otynkowany tzw. barankiem

5. Kościół z XVIII w. w Gwieżdzinie
w trakcie zakładania gontu
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ne i sakralne, założenia dworskie, budownictwo 
wiejskie, budownictwo miejskie — mieszkalne i 
użyteczności publicznej, budowle przemysłowe i 
gospodarcze oraz rzemiosło artystyczne.
Budownictwo obronne. Do miast, które miały 
obwarowania, należą: Debrzno, Lębork, Sławno i 
Słupsk. Zachowane elementy tych umocnień — 
bramy, baszty i fragmenty murów — znajdują 
się w każdym z tych miast. Słupsk i Lębork mia
ły również w granicach obwarowań zamki, które 
przetrwały do dziś — lęborski w całkowicie 
zmienionej formie na skutek przebudów, słupski 
zaś w formie zbliżonej do pierwotnej po daleko 
idącej rekonstrukcji. Zamki jako wydzielone ze
społy obronne znajdują się w Bytowie, Człu
chowie i Czarnem; oprócz słupskiego zostały 
zbudowane przez Krzyżaków.
Budownictwo sakralne. Najstarsze tego typu 
obiekty — to budowle gotyckie. Najbardziej 
okazałe oraz monumentalne w formie i detalu o 
układzie halowym lub bazylikowym wybudowa
no w Słupsku, Sławnie i Lęborku, gdzie świad
czą o zamożności i sprawności gospodarczej 
ówczesnych mieszkańców. Gotyckie kościoły we 
wsiach zachowały się przeważnie w północnej 
części województwa i mają założenia nieporów
nywalnie skromniejsze. Część południową wo
jewództwa charakteryzuje inny typ — ryglowe 
kościoły salowe, budowane w XVII i XVIII w., 
orientowane, z wieżą i jednoprzestrzenną nawą, 
zamkniętą prosto lub wielobocznie. Na terenach 
zamieszkanych przez ludność kaszubską wystę
pują kościoły o całkowicie odmiennej konstruk
cji, tzw. zrębowej lub sumikowo-łątkowej, okry
tej w obydwu wypadkach deskowaniem. Nieste
ty, obiekty stawiane w tych technikach należą do 
unikatowych w skali województwa.
Założenia dworskie. Straty spowodowane 
niewłaściwą polityką i sposobami ich zagospoda
rowania są tu chyba największe. Większość za
chowanych założeń pochodzi z połowy XIX w., 
tylko pięć z XVIII w. Najwięcej założeń dwor
skich występuje w północnej części województ
wa. Stan tych obiektów jest bardzo zły.
Budownictwo wiejskie. Charakteryzując 
konstrukcję wznoszonych obiektów można wy
różnić jej trzy typy: szachulcową, zrębową i sumi- 
kowo-łątkową. Budownictwo szachulcowe wy
stępuje przede wszystkim w północnej i północ
no-zachodniej części województwa, zrębowe i 
sumikowo-łątkowe w części południowej i po
łudniowo-wschodniej. Podobnie układa się loka
lizacja zagród: zagrody czworoboczne zamknięte 
z wjazdem bramnym — tam, gdzie budynki sza
chulcowe, zagrody uformowane w podkowę ot
wartą w stronę drogi — tam, gdzie budynki zrę
bowe. Nieco inny układ prezentuje typ zagrody 
słowińskiej (Kluki), której właściciel był ryba
kiem.

6. Młyn z XIX w. w Poganicach zaadaptowany na zajazd
7. Witraż z początku XX w. w ratuszu słupskim po konserwacji

8. Witraż z 1618 r. w kościele w Możdżanowie 
po konserwacji (1994 r.)

(zdjęcia: 1 — Zbigniew Bielecki, 
2, 3, 4, 7 — Stanisław Szpilewski, 

5 — Elżbieta Szalewska, 
6 — Krzysztof Baran, 

8 — Danuta Horoszko)

Budownictwo miejskie. Zachowana zabudowa 
— to tylko obiekty z przełomu XIX i XX w., 
szczególnie liczne w Lęborku i Słupsku. Nieste
ty, wiele z tych obiektów zostało zdewastowa
nych przez bezmyślne zniszczenie podczas re
montów zazwyczaj bogatego wystroju elewacji. 
Budowle i budynki pochodzące z wcześniejszych 
okresów nie istnieją, zostały zniszczone w czasie 
ostatniej wojny. Z budynków użyteczności pu
blicznej wyróżniają się neogotyckie ratusze w 
Słupsku i Lęborku oraz kilka bardziej okazałych 
budynków administracji, hotelowych, handlo
wych i szpitalnych.

Budowle przemysłowe i gospodarcze. Ta 
grupa obiektów jest dość różnorodna, nieliczne 
pochodzą z początku XIX w., większość powsta
ła w połowie tego stulecia. Są to młyny, małe si
łownie wodne, kuźnie, gorzelnie, kilka cegielni, 
jeden browar (w Słupsku) i murowany wiatrak; 
do najstarszych obiektów należy przebudowany 
młyn zamkowy w Słupsku z XVI w.
Większość tzw. zabytków ruchomych zacho
wała się przede wszystkim we wnętrzach 
obiektów sakralnych. Nieliczne najstarsze po
chodzą z okresu późnego gotyku. Są to drewnia
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ne rzeźby, kilka świeczników i dzwonów oraz 
jedno malowidło na sklepieniu kościoła w Sław
sku. Okres renesansu jest reprezentowany przez 
kilka pojedynczych obiektów, znacznie więcej 
zachowało się dzieł sztuki i rzemiosła z okresu 
baroku i czasów późniejszych. Wiele z nich 
związanych jest z mecenatem książęcym i boga
tych rodów pomorskich. Należy do nich wypo
sażenie kilku kościołów, rzeźba, malarstwo szta
lugowe, epitafia i nagrobki, wyroby złotnicze i 
konwisarskie (np. cynowe świeczniki i misy 
chrzcielne), spiżowe dzwony. Wiek XIX, przede 
wszystkim druga połowa — to okres budowy 
kilkudziesięciu kościołów z neogotyckim wypo
sażeniem.

Ze względu na niezbyt wielkie w stosunku do 
innych rejonów kraju nasycenie woj. słupskiego 
obiektami zabytkowymi uważam, że każdy z 
nich należy otoczyć szczególną opieką. Działania 
te powinny być podejmowane przede wszystkim 
przez społeczności lokalne, służby architektoni
czne, nadzoru budowlanego i ochrony środowi
ska, a nie tylko konserwatorskie służby adminis
tracji rządowej i samorządowej. Obecnie na 
pierwszy plan wysuwa się sprawa zagospodaro
wania zabytkowych zespołów pałacowo-parko- 
wych znajdujących się w gestii Agencji Własnoś
ci Rolnej Skarbu Państwa. Stan techniczny tych 
obiektów — praktycznie nie remontowanych od 
6—7 lat — jest coraz gorszy. Wiele z nich sprze
dano (30%), resztę wydzierżawiono. Jeśli w wy
padku kupienia obiektu nowi właściciele (choć 
nie wszyscy) podejmują remont, to przy dzier
żawieniu takie działania należą do rzadkości. 
Niektóre z całkowicie opuszczonych obiektów 
mogą podzielić los dworu w Jasieniu, który był 
od kilku lat nie użytkowany i tuż przed sprzeda
żą pożar całkowicie zniszczył wnętrze i dach; na 
szczęście nabywca nie wycofał oferty, dwór kupił 
i prowadzi w nim remont. Wniosek jest następu
jący: aby obiekty należące do AWRSP mogły 
doczekać nowych właścicieli, konieczne jest 
wyasygnowanie środków na remonty zabezpie
czające oraz na zapewnienie stałego dozoru.
Trudno zrozumiałe wydaje się stwierdzenie, że 
zagrożeniem dla obiektu zabytkowego może 
być jego remont. Niestety, dzieje się tak w wie
lu wypadkach. Ignorancja, swoiście pojmowane 
poczucie własności, wiara we własną wiedzę bu
dowlaną bez znajomości zasad i form architekto
nicznych — powodują, że forma obiektu ulega 
takiemu przekształceniu, iż staje się zupełnie 
nieczytelna. Przykładem jest kościół w Pietrzy
kowie oraz budynek niegdyś szachulcowy w 
Bruskowie Małym. Można to również odnieść 
do prac przy tzw. zabytkach ruchomych reali
zowanych bez porozumienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. W ostatnich latach 
takie zdarzenia nie mają miejsca, a prace kon
serwatorskie i remontowe są uzgadniane i reali

zowane zgodnie z otrzymanym zezwoleniem. 
Zmiana struktury własności spowodowała, że 
kilkanaście obiektów zabytkowych przeszło w 
ręce prywatnych właścicieli. W większości wy
padków przystępują oni do remontów zabezpie
czających, wykonują remonty kapitalne, przygo
towują dokumentację. Przykładem takich dzia
łań może być jeden z pierwszych sprywatyzowa
nych obiektów — dawny młyn w Poganicach 
oraz pałace w Górzynie, Biesowicach, Pieńkowie 
i Wykosowie.

W miastach ważne problemy konserwatorskie — 
to zachowanie budownictwa z przełomu XIX i 
XX w. oraz sprawa uzyskiwania możliwości za
budowy wolnych działek w obrębie miast loka
cyjnych z próbą odtworzenia pierwotnego ukła
du przestrzennego. Zamierzenia takie realizują 
już samorządy Bytowa, Człuchowa, Lęborka, 
Słupska i Sławna. Podstawą realizacji prac kon
serwatorskich, w tym planistycznych, jest do
kumentacja: ewidencyjna, inwentaryzacyjna i 
badawcza. Niestety, o konieczności jej systema
tycznego wykonywania nie zawsze są przekona
ne władze samorządowe, które wołałyby widzieć 
natychmiastowy efekt poniesionych kosztów.
Chciałbym podkreślić, że efekty ochrony dzie
dzictwa kulturowego będą większe i bardziej 
wymierne, jeśli konieczność tych działań będzie 
tkwiła w świadomości mieszkańców i samorzą
dów potrafiących docenić fakt, że stanowią one o 
tożsamości regionu i świadczą o jego historii. 
Oczywiście oprócz świadomości konieczne są 
również środki finansowe...

Zdzisław Daczkowski 
wojewódzki konserwator zabytków w Słupsku

Spotkanie z książką

Zabytki Słupska
Interesującą inicjatywę podjęto Towarzystwo Opieki nad 

Zabytkami w Stupsku — dzięki finansowemu wsparciu 
Urzędu Miejskiego publikuje kieszonkową (format 11x21 
cm) serię zatytułowaną „Zabytki Stupska”. Są to szczegó
łowe opisy (piórem Stanisława Szpilewskiego) poszcze
gólnych obiektów zabytkowych miasta i ich dziejów w 
dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Publi
kacje ozdobione są wiernymi rysunkami (Zdzisław Dacz
kowski), wśród których znajdują się także rekonstrukcje 
wyglądu danych obiektów w minionych wiekach. Ukazały 
się następujące tytuły: Zespól obwarowań miejskich, Koś
ciół p.w. Św. Jacka i Ratusz miejski. Te małe monografie 
obiektów są niezwykle przydatne dla zwiedzających mia
sto, stanowią także cenne źródło wiedzy o dawnym Słup
sku. (s)
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Miasto zburzone 
w czasie 

ostatniej wojny 
i zaniedbane 

w latach 
powojennych 

w dalszym ciągu 
jest miastem 
zabytkowym.

S
łupsk należy do miast, które w znacz
nej mierze spełniają oba wspomniane 
warunki. Jego początki sięgają wczes
nego średniowiecza, kiedy w IX w. na 
sztucznie usypanym pagórku, po wschodniej 

stronie rzeki Słupi wzniesiony został gród 
obronny. Wybór miejsca nie był dziełem przy
padku, rozgałęziające się tu trzy ramiona Słupi 
tworzyły naturalną ochronę grodu, a w pobliżu 
znajdowała się przeprawa na szlaku handlowym 
z Gdańska do Wolina i Szczecina. Wokół pow
stały podgrodzia i osady służebne. Osadnictwo 
po tej stronie rzeki rozwijało się intensywnie do 
końca XIII w., zaś gród pełnił funkcję obronną, 
będąc zarazem siedzibą władz terytorialnych. 
Rezydował tu kasztelan, przebywali książęta 
gdańscy, był też gród miejscem wydania wielu

Słupsk 
— miasto 

zabytkowe
STANISŁAW SZPILEWSKI

O zabytkowym 
charakterze miasta 

stanowi zachowany, dawny układ 
urbanistyczny i zabytki architektury. 

Do wyjątków należą miasta, które 
w całości spełniają oba warunki. 

W wyniku naturalnego 
procesu cywilizacyjnego 

i postępu gospodarczego następował 
ich rozwój i rozbudowa. Z drugiej zaś 

strony liczne kataklizmy w postaci 
pożarów i wojen powodowały ich 

zniszczenia i ewentualną odbudowę 
w nowych uwarunkowaniach.
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1. Kościół Mariacki 
z połowy XIV w.

2. Dawny 
kościół Św. Mikołaja 

z XIV w.
3. 4. Kościół Św. Jacka 

z połowy XV w. (3) 
i nagrobek 

ks. Ernesta Bogusława (4) 
wewnątrz kościoła

5. Baszta Czarownic 
z początku XV w.

6. Fragment 
murów miejskich 

z początku XIV w. 
przy ul. Jagiełły

7. Brama Młyńska 
z połowy XIV w.
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dokumentów. Obecnie relikty dawnych umoc
nień grodu ukryte są w stokach pagórka, na któ
rym wznosi się zbudowany w końcu XIX w. 
kościół Św. Ottona. O biegnących w pobliżu 
trzech ramionach rzeki przypominają w herbie 
Słupska trzy fale, z których wyłania się gryf.

Ulice tej najstarszej dzielnicy miasta utrwaliły w 
swym przebiegu kształt dawnych osad. Również 
nazwy niektórych z nich przypominają odległą, 
średniowieczną tradycję, np. ul. Garncarska — 
to dawna osada rzemieślnicza, ul. Św. Piotra 
prowadziła w kierunku najstarszego, parafialne
go kościoła pod tym wezwaniem, wzmiankowa
nego w dokumencie z 1281 r. Na jego miejscu 
wznosi się obecnie kościół Serca Jezusowego z 
około 1865 r. W trakcie jego budowy wydobyto z 
ziemi kamienną płytę z rytym wizerunkiem 
ludzkiej postaci — było to prawdopodobnie bó
stwo pogańskie świadczące, że istniała tu niegdyś 
świątynia pogańska.

Od połowy XIII w. rozwijało się osadnic
two po wschodniej stronie rzeki. Przybyli 
niemieccy rzemieślnicy i kupcy założyli tu osadę, 

która przypuszczalnie w drugiej połowie wieku 
otrzymała prawa miejskie. W przejściowym 
okresie panowania Brandenburczyków nastąpiła 
relokacja w 1310 r. Otrzymane i rozszerzone 
prawa umożliwiły intensywny rozwój miasta. W 
wiekach XIV i XV otoczono je murami z basz
tami i bramami, zaś zabudowa odbywała się 
wzdłuż planowo wytyczonych ulic; powstały 
także kolejne kościoły.

W ciągu dziejów Słupsk wielokrotnie płonął. 
Ostatnia pożoga nastąpiła wiosną 1945 r., po 
zajęciu miasta przez Armię Czerwoną; ocalały 
tylko niektóre budowle. W latach sześćdziesią
tych Stare Miasto zabudowano „nowoczesnymi” 
budynkami, choć w znacznej mierze zachowany 
został średniowieczny układ przestrzenny. Wy
raźny jest jego trapezowaty kształt, granice wy

Sarkofag księżnej

W 1977 r. w krypcie 
zamkowego koś

cioła Św. Jacka w Słup
sku nastąpiło otwarcie 
dwóch sarkofagów: Anny 
Croy (1590—1660) oraz 
jej syna Ernesta Bogu
sława (zm. 1684). Anna 
Croy — ostatnia księ
żna z rodu Gryfitów, córka 
księcia Bogusława XIII — 
władała ziemią słupską, 
była mecenasem sztuki i 
patronowała działalności 
społecznej. Przygotowa
nia do pogrzebu, którym 
patronował Ernest Bogu
sław, trwały trzy lata. W 
tym czasie na zamówie
nie księcia wykonany zo
stał w Gdańsku cynowy, 
bogato zdobiony sarko
fag. którego twórcą był 
konwisarz Salomon Gie- 
seler. W ornamentyce wi
doczne są liczne cięte

kwiaty — symbol przemi
jania życia, winne grona 
oraz tarcze herbowe: 
czaszka ze skrzyżowany
mi piszczelami przy
pomina o śmierci, zaś no
gi sarkofagu w formie 
skrzydlatych gryfów — o 
rodzie księżnej Anny. 
Pogrzeb odbył się w kap
licy zamku słupskiego w 
październiku 1663 r. Do 
trumny księżnej włożono 
wiele drobnych przedmio
tów, m.in. pierścienie i 
obrączkę. Zostały one, 
podobnie jak oba sarko
fagi, zakonserwowane w 
Pracowniach Konserwa
cji Zabytków w Warsza
wie i eksponowane są w 
Muzeum Pomorza Środ
kowego w Słupsku.(sk)

(fot. Andrzej Stasiak)
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tyczają istniejące liczne fragmenty obwarowań 
miejskich, a średniowieczny charakter przypo
minają odbudowane zabytki. Fragmenty murów 
biegną m.in. wzdłuż rzeki, tam też wznosi się 
odbudowana w latach 1970—1974 Baszta Cza
rownic, pełniąca obecnie funkcję salonu wysta
wienniczego Biura Wystaw Artystycznych. 
Resztki Baszty Więziennej, zrekonstruowanej do 
wysokości fundamentów, znajdują się w pobliżu 
dawnego kościoła norbertanek Św. Mikołaja. Z 
murami związane były bramy miejskie, ocalały z 
nich dwie — od strony zachodniej Nowa Brama 
zwieńczona barokowym hełmem, od wschodu 
Brama Młyńska. W przyziemiu Nowej Bramy 

z Gdańska. Na północnym krańcu miasta śred
niowiecznego znajduje się dawny kościół przy
klasztorny norbertanek (obecnie siedziba Woje
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej), a po 
przeciwnej stronie, w pobliżu zamku góruje 
smukłą wieżą dawny kościół dominikański Św. 
Jacka, znacznie uszkodzony w czasie zamieszek 
religijnych w 1525 r. i odbudowany staraniem 
księżnej Erdmuty na początku XVII w. Kościół 
ten jest budowlą szczególną jako miejsce 
wiecznego spoczynku ostatnich przedstawicieli 
zachodniopomorskiej dynastii książęcej Gryfi- 
tów. Jednonawowe wnętrze o wspaniałym 
gwiaździstym sklepieniu mieści bogate wyposa-

8. Tak wyglądała 
zabudowa Słupska 
przed ostatnią wojną
— ul. Środkowa
z zabudową z XVIII i XIX w., 
obecnie nie istnieje

mieści się salon sprzedaży plastyki współczesnej, 
zaś w odbudowanej w latach 1975—1980 Bramie 
Młyńskiej znajdują się pracownie konserwator
skie Muzeum Pomorza Środkowego.

W panoramie średniowiecznych miast dominan
tami były strzeliste wieże kościołów; podobnie 
było w Słupsku. W środku miasta wznosi się ba
zylikowy, trójnawowy kościół Mariacki z około 
połowy XIV w. W charakterystycznym dla go
tyku wnętrzu z pięknym, gwiaździstym sklepie
niem znajduje się jeden z cenniejszych zabytków 
— późnogotycka grupa „Ukrzyżowanie”, wy
rzeźbiona prawdopodobnie przez mistrza Pawła 

żenie fundacji książęcej pochodzące z XVII w. 
Należy też wspomnieć o usytuowanym w pobli
żu także gotyckim młynie książęcym, którego 
początki sięgają XIV w., a obecna sylweta pow
stała w wyniku przebudowy w latach osiemdzie
siątych XVI w. (znajduje się tu Dział Etnografi
czny MPŚ). Ciekawą budowlą gotycką jest daw
na przyszpitalna kaplica Św. Jerzego. Zbudowa
na przy szpitalu leżącym za murami, po rozbu
dowaniu miasta przeniesiona została w latach 
1912—1913 w obecne miejsce na skwerze u 
zbiegu ulic Zamkowej i Jagiełły. Prezentuje typ 
budowli centralnej ośmiobocznej, ze skarpami 
wzmacniającymi ściany wewnątrz budowli.
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9. Ocalałe kamieniczki 
z końca XVIII w. 

przy Starym Rynku
10. Ratusz 

z lat 1899—1901
11. Zabudowa 

miejska z XIX—XX w.

(zdjęcia:
1,2, 11 — Zbigniew Bielecki, 

3 — Elżbieta Szalewska, 
5, 9, 10 — Jan Maziejuk,

4, 6 — Stanisław Szpilewski,
7 — Edward Wójtowicz)

Łącznikiem między średniowieczem a czasami 
nowożytnymi jest najbardziej reprezentacyjna 
budowla Słupska — Zamek Książąt Pomor
skich, siedziba Muzeum Pomorza Środkowego. 
Wybudowany został staraniem najwybitniejsze
go władcy Pomorza Zachodniego Bogusława X 
na początku XVI w. jako rezydencja pełniąca za
razem funkcję obronną, o masywnych murach 
wtopionych w obronny system miasta. W latach 
osiemdziesiątych XVI w. przebudowany został 
w duchu renesansu przez budowniczego Wil

helma Zachariasza na zlecenie księcia Jana Fry
deryka. Funkcję rezydencji książęcej pełnił do 
wymarcia ostatniego przedstawiciela rodu Gryfi- 
tów. W XVIII w. został ogołocony z bogatego 
wyposażenia, potem był kilkakrotnie przebudo
wywany; wykorzystywany był głównie na cele 
magazynowe.

Architekturę XVII i XVIII w. reprezen
towały w Słupsku kamienice mieszczań
skie wypełniające ciasno Stare Miasto. Padły one 
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pastwą płomieni w 1945 r.; przetrwały tylko trzy 
kamieniczki (jedna znacznie przebudowana) 
przy zachodniej stronie Starego Rynku. Sztukę 
późnego renesansu i baroku można poznać w 
kościele Św. Jacka, gdzie znajdują się interesują
ce dzieła rzeźbiarskie, ściśle związane z dworem 
książęcym, które łączą w sobie szczególne war
tości artystyczne i historyczne. Fundatorem 
najwspanialszych dzieł barokowych jest książę 
Ernest Bogusław Croy, syn księżnej Anny, ostat
niej z dynastii Gryfitów. Poświęcone jej epita
fium przypomina wielowiekowe panowanie tej 
dynastii na Pomorzu Zachodnim. Postać księcia 
Ernesta Bogusława utrwalona została w monu
mentalnym marmurowym nagrobku, którego 
autorem był znany gdański rzeźbiarz K. Gock- 
heller; nagrobek wykonał za życia księcia w 
1681 r. Książę zmarł w 1684 r. i zgodnie z ży
czeniem pochowany został obok matki w tym 

kościele. Bogato rzeźbione sarkofagi cynowe, 
które mieściły drewniane trumny Anny i Ernesta, 
po konserwacji prezentowane są w muzeum.

Przez XVII i XVIII w. rozbudowa Słupska 
niewiele wychodziła poza obręb średniowie
cznych murów, jedynie nieliczne budowle pow
stały u wylotów bram i przy głównych traktach. 
Dopiero XIX w., a zwłaszcza jego druga połowa 
zmieniła zasadniczo oblicze Słupska. Przy uw
zględnieniu właściwych proporcji znajdujemy tu 
przykłady wielu zjawisk procesu urbanizacyjne
go, który dokonywał się w tym czasie w Europie. 
Proces ten wynikał ze zdobyczy techniki, rozwo
ju przemysłu i komunikacji kolejowej. Podobnie 
jak w wielu innych miastach, nową oś komuni
kacyjną wytyczała droga łącząca Stare Miasto z 
linią kolejową; w Słupsku jest to obecna al. Woj
ska Polskiego. W miejscu dawnych obwarowań i 

Witkacy w Słupsku!

Nie, Stanisław Ig
nacy Witkiewicz 

(1885—1939) nigdy 
w tym mieście nie 
był. Ale ponad 30 lat 
temu słupskie Mu
zeum Pomorza Środ
kowego (zob. s. 18) za
kupiło pierwszy zbiór 
jego obrazów, potem 
następne i obecnie 
dysponuje kolekcją 
ponad 200 dzieł Wit
kacego. Wśród nich 
są portrety wykona
ne pastelami na pa
pierze w okresie dzia
łalności jednooso
bowej „Firmy Portre
towej S.l. Witkiewicz” 
wiatach 1925—1939. 
Często portrety ma
lowane były „przy 
pomocy Ć2H5OH i 
narkotyków wyższe
go rzędu” — jak pisał

w wydanym przez 
siebie regulaminie 
firmy. Artysta skrupu
latnie zaznaczał to 
różnymi symbolami i 
określał w ten spo
sób, jak różne używki 
wpływają na jego 
twórczość. Oprócz 
portretów w muzeum 
słupskim znajdują się 
inne dzieła Witkace
go: olejne obrazy, 
akwarele, rysunki.

Portret 
z 1930 r.
Neny 
Stachurskiej 
— modelki 
Witkacego 
wykonany 
pod wpływem 
m.in. alkoholu 
(litera C 
w lewym rogu) 
I nazwany 
przez 
artystę 
„odwilżą 
twarzy " (sic!)

13



umocnień powstały aleje i parki (Sienkiewicza, 
9. Marca, Wałowa), założono nowe place i wyty
czono nowe ulice.

Powstałe na przełomie XIX i XX w. budo
wle przetrwały do dziś i reprezentują zna
ne w Europie kierunki architektoniczne. Są więc 

przykłady nawiązujące do stylów historycznych 
— budowle neogotyckie, neorenesansowe i neo- 
barokowe. Większość z nich nosi piętno eklek
tyzmu, niektóre dekorowane są ornamentem se
cesyjnym. Architektonicznym symbolem tego 
okresu jest ratusz słupski. Jego sylweta z wysoką 
wieżą dominuje nad rozległym placem usytuo
wanym po zachodniej stronie miasta. Został 
wzniesiony w 1901 r. według projektu niemiec
kich architektów: K. Zaara i R. Vahla, którzy 
wygrali konkurs na jego budowę. Wieżą, deta
lem architektonicznym i czerwienią cegieł nawią

zuje do gotyckich budowli miasta. Nie jest to 
jednak neogotyk w czystej postaci — masywne 
filary we wnętrzu nawiązują do romanizmu, in
teresujące jest posłużenie się dekoracją secesyj
ną, czego przykładem jest malowidło w jednej z 
sal konferencyjnych i zewnętrzna krata ogrodze
nia.

Przy oglądaniu zabytków Słupska narzucają się 
dwie uwagi: optymistyczna, ponieważ potrafi
liśmy uratować i wykorzystać, zwłaszcza do ce
lów kulturalnych, najszacowniejsze obiekty i pe
symistyczna, że w ciągu ostatnich kilkudziesię
ciu lat zdegradowaniu uległa zabudowa z prze
łomu XIX i XX w., wiele budynków zostało 
bezmyślnie „zmodernizowanych” przez skucie 
detalu, a wszystkie oczekują na remont.

Stanisław Szpilewski

Z pobytu malarza

Max Pechstein — malarz i 
grafik niemiecki (1881 — 

1955) — znany jest jako czoło
wy przedstawiciel niemieckiego 
ekspresjonizmu, członek grupy 
„Die Briicke”, później założyciel 
grupy „Neue Secession”. Był za
fascynowany sztuką egzoty
czną, którą poznał m.in. na 
Wyspach Polinezyjskich. Fas
cynacja ta jest dostrzegalna w 
jego twórczości. Dzieła malarza 
charakteryzują się uproszczoną 
świadomie kompozycją, jaskra
wą gamą kolorów, których pola 
obwodził czarnym konturem.
Po dojściu Hitlera do władzy 
Pechstein podzielił los wielu 
wybitnych twórców, których 
dzieła zaliczone zostały do tzw. 
zwyrodniałej sztuki. Pozbawiony 
możliwości działania w środowi
sku twórczym i wystawiania 
swoich prac, lata te spędził w 
Łebie. Pejzaż morski z wydmami 
i łodziami, sylwetki rybaków sta

ły się tematem jego obrazów i 
grafik. Tu zastał go koniec woj
ny. Aby utrzymać się przy życiu, 
zmuszony był malować samo
chody, beczki i skrzynki do ryb, 
co zapisał w pamiętniku. Jedna 
tylko praca dała mu artystyczną 
satysfakcję: dla nowej polskiej 
parafii katolickiej namalował 
obraz „Matka Boska jako Orę
downiczka". Do jego namalo
wania posłużył się farbami, któ
rych używali rybacy, i przeście
radłem jako podobrazie. Jest to 
obraz nietypowy dla twórczości 
malarza. Przedstawia Madonnę 
stojącą na globie i depczącą 
węża, glob otacza wzburzone 
morze, na falach którego uno
szą się dwie żaglowe łodzie ry
backie. Obraz zakonserwowany 
w 1994 r. przez Stanisława 
Dziubę z Krakowa, przechowy
wany jest w łebskim kościele, 
przypominając lata pobytu 
M. Pechsteina. (sts)
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Zupełnie 
nie znany twórca 

pełnych uroku 
miejskich pejzaży 

był jednocześnie 
dokumentalistą 

przedwojennego 
Słupska.

R
eprodukcje grafik artysty zamie
szczano w czasopismach ukazują
cych się na Pomorzu, np. w „Unser 
Pommerland”. Jego nazwisko odnaj
dujemy w książkach adresowych miasta Słupska: 

Priebe Otto Kunstmaler. W wydanych po wojnie 
opracowaniach Heinza K. Pagela jest informacja 
o działalności artysty, są reprodukcje jego prac. 
Mimo nielicznych wzmianek w literaturze nale
ży jednak przypuszczać, że Otto Priebe był po
stacią znaną w mieście — zachował się rysunek 
H. Jensena z następującym podpisem: „Słupski 
malarz Otto Priebe rysujący Bramę Młyńską w 
Słupsku”. Na wykonanych przez niego pracach 
częste są dedykacje świadczące o funkcjonowa
niu jego dzieł w charakterze prezentów dla sole
nizantów i przyjaciół.

Pomorski 
artysta

ALICJA KONARSKA

W leksykonie artystów 
popularnie nazywanym 

„ Thieme-Beckerem” 
pod hasłem „Priebe Otto” znajdujemy 

następujące informacje: „malarz i grafik 
w Słupsku, ur. 5.9.1886 w Sławnie, stud, 

w Monachium (Gróber), podróże: Włochy, 
Ryga, Paryż.”Jego nazwisko wymieniają 

również dwa inne leksykony artystów. 
Z kolei w wydanym w 1926 r. przewodniku 

po Słupsku (oprać. Oskar Eulitz) 
jako ilustracje wykorzystano reprodukcje 

dwóch prac Otto Priebego, natomiast 
w rozdziale o wybitnych słupszczanach 

nie został wymieniony wśród działających 
w mieście malarzy. 

Otto Priebe urodził się w niewielkim pomorskim 
mieście Sławnie. W 1906 r. uczył się w szkole 
malarstwa w Monachium, kierowanej przez Her
manna Gróbera (1865—1935), impresjonistę i 
uznanego nauczyciela, który wykształcił całą ge
nerację malarzy. Przypuszczalnie w czasie stu
diów lub krótko po nich Priebe odbył podróż ar
tystyczną do Paryża i Włoch, podobno przeby
wał też w Rydze. Nieznane są losy artysty w 
czasie pierwszej wojny światowej. Dopiero w 
1919 r. jego nazwisko pojawiło się w Słupsku, ja
ko członka założonego wtedy Miejskiego Stowa
rzyszenia Sztuki. Książka adresowa z 1920 r. 
podaje, że mieszkał ze swoim bratem Konradem 
przy Friedrichstr. 48 (obecna ul. Mickiewicza). 
Słupsk w tym czasie właśnie zyskał na znaczeniu 
w ramach prowincji pomorskiej. Działało tutaj 
wiele społecznych stowarzyszeń miłośników tea
tru, literatury, historii, archeologii, muzyki i 
sztuki. Miasto miało chyba jakiś specyficzny 
urok, skoro nazywane było „małym Paryżem”. 
Znajdowało się tu dość liczne środowisko 
artystów: Rudolf Hardow, Hans Winter, Marga
rete Neuss-Stubbe, Willi Hardt, Wilhelm Gran- 
zow. Wraz z Otto Priebem brali oni udział w wy
stawach sztuki wschodniopomorskiej organizo
wanych przez Miejskie Stowarzyszenie Sztuki. 
Pomorze i jego krajobrazy są znakomitym źród
łem tematów malarskich, dlatego Łebę i Rowy 
wybrała grupa artystów pod wodzą niemieckiego 
malarza i grafika Maxa Pechsteina (zob. s. 14) 
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jako miejsce plenerów. Brali w nich udział nie 
tylko artyści miejscowi (a wśród nich Priebe), ale 
również przyjezdni z wielkich miast.

Otto Priebe jako jedyny z malarzy pomorskich 
brał udział w wielkich wystawach sztuki odby
wających się w Monachium w latach 1938, 1940 
i 1943. Niestety, obrazy tam pokazywane zaginę
ły. Niewiele mamy informacji o losach malarza, 
nie wiemy również, w jaki sposób zakończyło się 
jego życie; 8 marca 1945 r. zabrany został przez 

drugi znajduje się w Muzeum Pomorza Środko
wego, a uwidoczniony na nim jest dumny ze 
swych osiągnięć burmistrz miasta Werner Ziel- 
ke, z orderami na piersi i insygnium władzy 
miejskiej — łańcuchem. Zachowały się też por
trety brata Hugo Priebego i jego żony Almy; szcze
gólnie wizerunek bratowej jest pełen subtelności 
i ciepła.

Niezwykle interesujące są pejzaże, fragmenty 
krajobrazu ziemi pomorskiej. „Sosny i łubiny”

Rosjan, wywieziony do Grudziądza i od tego 
czasu słuch o nim zaginął. Pozostały obrazy olej
ne, akwarele, grafiki i rysunki.

Zdziel Otto Priebego najbardziej znane były 
portrety, gdyż miasto zamówiło u niego 
wizerunki siedmiu honorowych i zasłużonych 

obywateli, które miały zdobić salę wieżową ra
tusza. Z tej grupy zachowały się dwa: jeden ze 
zbiorów prywatnych przedstawia Maksymiliana 
Feigego, kupca, honorowego radcę miejskiego, 

malowane przez artystę z natury, być może w 
pobliżu Ustki, przedstawiają fragment lasu sos
nowego z kwitnącymi na jego skraju łubinami; 
obraz utrzymany jest w ciepłej skali barwnej, pe
łen światła i radości. Równie znakomicie potrafił 
artysta przedstawić pejzaż zimowy z wiatrakiem 
i idącą drogą postacią z wiadrami. Innym sposo
bem malowania przez impastowe (wypukłe) na
kładanie farby odznacza się grupa obrazów, na 
których głównym tematem jest rybacki kuter. 
Obrazy te — znajdujące się w zbiorach prywat-
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(zdjęcia:
Edward Wójtowicz)

U 3.4. Portrety:
! Almy Priebe
I z ok. 1921 r. (3)
I i burmistrza
I Wernera Zielkego
I z ok. 1925 r. (4)
I 5. „Pejzaż zimowy
| w Słupsku” z ok. 1928 r.
I 6. „Sosny i łubiny” 
l — obraz z ok. 1928 r.
I 7. „Kutry na brzegu” 
J — po 1930 r.
I 8. „Pejzaż miejski
I z ratuszem”
■ (Słupsk)
[ z ok. 1936 r.

nych w Polsce i Niemczech — powstały praw
dopodobnie w czasie przebywania na plenerach 
„kolonii malarzy” w Łebie i Rowach.

Interesująco i subtelnie malowane są pejzaże 
akwarelowe. Szczególnie pełen uroku jest 
pejzaż miejski z ratuszem, zakupiony dla Hei- 

matmuseum z wystawy sztuki w 1936 r. Ulubio
nym zajęciem Otto Priebego było rysowanie zabyt-
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ków miasta, zachowały się ryciny, na których 
przedstawione są: kościół Mariacki, Wieża Cza
rownic, kościół Św. Mikołaja, kaplica Św. Jerze
go i kościół zamkowy.

Znamy również prace malarza, które można ok
reślić jako „etnograficzne”. Powstały one dzięki 
współpracy artysty z Muzeum Regionalnym w 
Słupsku i przedstawiają rybaków, pochód prze
bierańców (takie grupy obchodziły wsie pomor
skie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli), 
bramę wjazdową do gospodarstwa w Zajączko- 
wie oraz kopię obrazu Corduli von Bandemer z 
Żelaza przedstawiającą Słowinkę w stroju żałob
nym. Zachowały się też wczesne prace artysty: 
studium młodego południowca, „Wiosna” (?) i 
scena „Ucieczki do Egiptu”. Wyraźnie widoczne 
są tutaj próby znalezienia właściwych środków 
formalnych. Priebe malował także martwe natu
ry — jedna przedstawia amarylisy w doniczce, 
druga róże w wazonie.

Otto Priebe nie należy do artystów, których dzie
ła są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Jego 
obrazy różnią się od siebie formalnie w zależnoś-

Antykwariat

„Sztuka dawna
i przedmioty kolekcjonerskie” 

mgr Marii Sielickiej 

sprzedaż i zakupy za gotówkę

— działamy w Słupsku, ul. Mostnika 7 
od osiemnastu lat!

tel. (0-59) 28-278

ci od okresu, w którym powstawały, oraz od te
matyki. Trudno ustalić, czy różnice formalne 
wynikają z rozwoju artystycznego, czy też im
pulsem była twórczość innych malarzy.

Alicja Konarska

Wystawa monograficzna twórczości Otto Priebego 
czynna jest w Muzeum Pomorza Środkowego do 
31 sierpnia br. Zapraszamy!

Słupskie muzeum
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku — ul. 
Dominikańska 5/9, 76-200 Słupsk, tel. 240-81 (-82), 
fax 265-18 — mieści się w odremontowanych bu
dynkach: Zamku Książąt Pomorskich z XVI w. (na 
zdjęciu), Młynie Zamkowym z XIV w. i Bramie Młyń
skiej również z XIV w. Zachowane po Heimatmu- 
seum (1924—1945) i przejęte przez Muzeum w Słup
sku (1948—1964) eksponaty stały się zaczątkiem ko
lekcji z zakresu historii, sztuki i etnografii Pomorza 
oraz sztuki współczesnej (XIX—XX w.). Zbiory pre
zentowane są na wystawach stałych: „Sztuka dawna 
Pomorza od XIV do XVIII w.”, „Skarby książąt pomor
skich" (pamiątki po ostatnich przedstawicielach dy
nastii Gryfitów), „Stanisław Ignacy Witkiewicz-Witka- 
cy — twórczość plastyczna", „Dawna i współczesna 
sztuka ludowa Pomorza Środkowego" oraz na wy
stawach czasowych. W salach muzealnych odbywa
ją się także koncerty, prelekcje, sesje naukowe, lek
cje muzealne i pokazywane są filmy. Oddziałem jest 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. (fot. Edward Wójtowicz)
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Drewniany i zadbany

Wieś Borzyszkowy, 
gtn. Lipnica, leży w 
niewielkiej odleg
łości na zachód od szosy pro

wadzącej z Chojnic do Byto
wa. Ta zachodnia część Ka
szub zamieszkana jest przez 
Gochów — etniczną grupę ka
szubską, zachowującą pewne 
odrębności w dialekcie, oby
czaju i kulturze materialnej. 
Borzyszkowy — to wieś szla
checka o odległym średnio
wiecznym rodowodzie, a 
pierwsza wzmianka history
czna pochodzi z 1352 r., na
tomiast pierwsza informacja o 
znajdującym się tu kościele 
parafialnym Św. Marcina za
warta jest w dokumencie z 
1366 r. Z akt wizytacyjnych z 
1653 r. wiadomo, że był to 
kościół drewniany, kryty gon
tem, miał dzwonnicę z trzema 
dzwonami i sygnaturką. Dnia 
17 maja 1721 r. gwałtowny po
żar zniszczył kościół i więk
szość zabudowy wsi. Podjęta 
po pożarze odbudowa ciągnęła 
się kilka lat i dopiero w 1726 r. 
wyposażono wnętrze świątyni. 
Kościół położony jest w środ
ku wsi, pomiędzy główną dro
gą i brzegiem jeziora. Wybu
dowany został na planie 
dwóch prostokątów — nawy i 
prezbiterium, zamkniętego 
trój bocznie od wschodu 
z trzema przybudówkami 
(kruchta i dwie zakrystie). 
Ściany korpusu mają kons
trukcję zrębową, wieża — 
szkieletową, na kamiennym 
fundamencie, całość oszalo
wana deskami. Bryłę kościoła 
urozmaicają dwuspadowe da
chy kryte gontem — niższy, 
trójpołaciowy przykrywający 
prezbiterium, wyższy nad na
wą z wieżyczką sygnaturki. 
Wtopiona w korpus wieża ma 
barokowy hełm kryty blachą 
miedzianą z latarnią, zakoń
czony iglicą. Ten typ hełmu 
jest charakterystyczny dla koś
ciołów tego regionu z XVIII 
w., wyróżnia się jedynie smu- 
kłością.

Wyjątkowy nastrój i kli
mat wnętrza kościoła 
tworzą drewniane ściany i 

strop oraz barokowe bogate 
wyposażenie. Ściany nawy 
zbudowane są z grubych sos
nowych belek emanujących

1.2. Kościół
w Borzyszkowach (1)
i fragment wnętrza (2)

ciepłem naturalnego koloru 
drewna. Od wschodu nawa 
przechodzi w zwężające się, 
zakończone trójbocznie prez
biterium. Całość przykryta 
jest drewnianym stropem z 
desek łączących się fasetą z 
bocznymi ścianami.

Ołtarz główny sprowadzony 
został w 1726 r. z Kamienia 
Krajeńskiego i jest znacznie 
przebudowany. W 1738 r. wy
konano dwa ołtarze boczne: 
Św. Trójcy i przebudowany 
później ołtarz Matki Boskiej 
Różańcowej. Są one interesu-

(zdjęcia:
1 — Stanisław Szpilewski,
2 — Jan Sielicki)

jącym przykładem barokowej, 
polichromowanej i złoconej 
snycerki. Charakteryzują się 
dobrym wykonaniem z pewną 
dozą naiwnego prymitywizmu 
podkreślającego naturalny urok 
wnętrza. Z zachowanych akt 
wynika, że ukończone zostały i 
pozłocone dopiero w 1744 r. 
Jakie z tego tytułu poniesiono 
koszty, niech zilustruje swoj
sko brzmiący także dzisiaj re
jestr wydatków:
„Za to co po farby iechano
y po pozłotę 13 fl 52 gr.
Za gorzałkę do złocenia 18
Za wódkę do złocenia 15
Za wódkę malarzom 18
Za wódkę 12
Za wódkę dla malarzy 12
Na pozłotę 76 fl
Na srebro 9 24
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Malarzom
Na gorzałkę Malarzom
Malarzom interum

15
12

70” Kraina w kratę
(według Registrum Expensarum a 
1743—1744, za ks. K. Raepke, Hi
storia kościoła, w: Dokumentacja 
prac konserwatorskich, maszyno- 
pis).

Z bogatego wyposażenia nale
ży wymienić również ambonę. 
Jej baldachim zdobią malowa
ne herby miejscowej szlachty, 
być może fundatorów: Fiszka- 
-Borzyszkowskich, Ciemińskich, 
Wnuków-Lipińskich, Aub- 
rachtów-Prądzyńskich. Pod 
względem artystycznym naj
cenniejszym zabytkiem jest 
barokowy feretron zakupiony 
przez ks. Jana Borka dla Arcy- 
bractwa Różańcowego miejs
cowej parafii. Malowany 
dwustronnie na blasze przed
stawia ofiarowanie różańca św. 
Dominikowi i św. Marcina bi
skupa; obrazy namalowane 
zostały przez gdańskiego ma
larza St. Siissenbacha w 1751 
r. Najstarszym zabytkiem jest 
para gotyckich świeczników 
ołtarzowych odlanych w brą
zie w końcu XV w.

Kościół borzyszkowski miał 
szczęście do światłych gospo
darzy o szerokich zaintereso
waniach humanistycznych. 
Dzieło odbudowy po pamięt
nym pożarze podjął ksiądz 
proboszcz Wojciech Klekner, 
któremu zawdzięczamy rów
nież budowę kościoła w są
siednim Brzeźnie Szlachec
kim.
Ksiądz Jan G. Bork, pro
boszcz parafii w latach 
1751—1772, pozostawił po 
sobie opracowania historyczne 
i bogatą bibliotekę starodru
ków. Z czasów nam bliskich 
należy wymienić ks. Kazimie
rza Raepke, który spędził tu 
blisko 30 lat; w 1995 r. odszedł 
na emeryturę. Był inicjatorem 
wielu prac konserwatorskich, 
jest także autorem prac histo
rycznych; w 1992 r. wydał ob
szerną monografię klasztoru 
kartuzów na Kaszubach. Jego 
troskę o kościół kontynuuje ks. 
Jan Flisikowski, który w pier
wszych miesiącach swego poby
tu w Borzyszkowach zdążył 
pokryć świątynię nowym gon
tem, a dalsze, szeroko zakrojo
ne prace konserwatorskie są w 
toku.

Stanisław Szpilewski

Pomorze w świado
mości przeciętnego 
Polaka kojarzy się z 
Gdańskiem lub Szczeci- 

nem, natomiast obszar po
łożony pomiędzy tymi mia
stami jest na ogół mało 
znany. Tymczasem właśnie 
w pomorskich wsiach poło
żonych np. między Darło
wem i Słupskiem najlepiej 
zachowało się regionalne 
budownictwo oraz jego 
rozplanowanie z okresu 
średniowiecza. Po 1945 r. 
ziemia ta stała się ojczyzną 
dla ludności ze wschodnich 
kresów państwa polskiego. 
Nowi mieszkańcy zasiedla
jąc zagrody uszanowali tu
tejszą kulturę materialną i 
na szczęście negatywne 
zjawiska budowlane wystą
piły tu w znikomej skali.

1. Owalnicowy 
plan
wsi
Swołowo
2. Swołowskie 
zagrody

Jeden z najpiękniej
szych zespołów pomor
skiej architektury re
gionalnej znajduje się 
we wsi Swołowo, 14 km 
na zachód od Słupska.
Autorka dokumentacji kon
serwatorskiej Czesława Bet- 
lejewska zaliczyła Swołowo 
w 1995 r. do najlepiej za
chowanych wsi w woje
wództwie słupskim z uwagi 
na formę rozplanowania,

stan zachowania i typy bu
dynków. Wieś miała i ma 
wybitnie rolniczy charakter 
i jest modelowym przykła
dem pomorskich owalnie, 
których planowe zakładanie 
następowało we wczesnym 
średniowieczu; dokumenty 
potwierdzają istnienie Swo- 
łowa w 1240 r.

Dominantą w równinnym 
krajobrazie wsi jest spi

czasta wieża gotyckiego 
kościółka wybudowanego 
przed 1500 r. Wyróżniają 
się też dachy domów po
kryte ceramiczną dachów
ką, która zastąpiła pierwot
ne pokrycia słomiane, oraz 
wysokie drzewa rosnące 
przy zagrodach. Grunty 
rolne — pola, pastwiska i 
łąki — otaczają wieś ze 
wszystkich stron, docho
dząc do rzeki, cieków wod-
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3. Plac 
owalnicy 
ze stawem, 
gotyckim 
kościołem
i domem 
kowala

4. Widok
na podwórze 
przez budynek 
bramny

5. Podwórze 
gospodarstwa 
o średniej 
wielkości: 
dom 
parterowy
z połowy XIX w. 
z wysunięciem 
w dachu 
z lat trzydziestych 
XX w.

6. Piętrowy 
dom 
szerokofrontowy 
w zagrodzie 
gospodarstw 
największych

(rys. i zdjęcia: 
Elżbieta Szalewska)
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nych czy terenów podmo
kłych porośniętych lasem. 
Utwory powierzchniowe 
zbudowane są z glin lub 
piasków gliniastych, z na
tury słabo przepuszczają 
wodę, ale są bardzo uro
dzajne. Zanim człowiek za
czął je wykorzystywać rol
niczo, były porośnięte la
sami mieszanymi, w któ
rych występowały buki, 
dęby i jesiony. Drewno, 
oprócz glin i licznie wystę
pujących kamieni polnych 
będących pozostałością osa
dów lodowcowych, wyko
rzystywano w budownict
wie przez wieki.

Wieś stanowi przykład 
mądrego rozplano

wania. Główną, podłużną 
oś planu owalnicowego za
łożono wzdłuż kierunku lo
kalnego strumienia, który 
ma tutaj swoje źródlisko i 
wypływa obniżeniem z pól. 
Na cieku nazywanym Zie
loną Strugą spiętrzono wo
dę i utworzono staw, który 
pełni funkcje gospodarcze, 
rekreacyjne i jest atrakcyj
nym elementem krajobrazu 
oraz całej kompozycji. Plac 
owalnicy ze stawem i koś
ciółkiem, przy którym 
dawniej był cmentarz, jest 
płaski (długość około 500 m, 
szerokość 100 m). Jego oto
czenie — zbocza dolinki 
wznoszą się od 2,5 do 4 m. 
Sytuację tę wykorzystano w 
kompozycji zabudowy i 
planie rozłogów pól. Domy 
zajmują najwyższe tereny i 
zamykają zagrody od stro
ny zewnętrznej. Również 
pod względem rozplano
wania pól i dróg zachował 
się w części zachodniej 
układ prawie modelowy. Z 
końca wsi wychodzą pro
mieniście cztery drogi, z 
których dwie prowadziły 
do sąsiednich wsi: Pieszczą 
i Możdżanowa. Przez wieś 
przechodzi — nie funkcjo
nujący od XVIII w. — sta
ry trakt drogowy ze Sławna 
do Słupska.

Cenny dla historii i 
geografii osadnictwa 

oraz kształtowania krajo
brazu jest fakt, że więk
szość z 139 budynków po
chodzi z XIX w.; każdy 
budynek jest jednak inny. 
Największe wrażenie robi 
ciąg zagród po południo
wo-wschodniej stronie dro
gi owalnicy, gdzie domy 
mają cztery kondygnacje, w 
tym dwie w dachu. Zagrody, 
każda o szerokości około 
55 m i głębokości do 120 m, 
rozplanowane są wokół du
żego prostokątnego podwó
rza (20 x 40 m). Otaczają je 
ze wszystkich stron budyn
ki, tworząc formę czworo
boczną. Mimo że każdy 
budynek ma odrębną kon
strukcję, razem stanowią 
funkcjonalną wspólnotę, 
bowiem często przylegają 
do siebie. Typowe dla Po
morza są równoległe do 
drogi budynki bramne, 
których w Swołowie za
chowało się 15. Główny do
stęp do zagród jest przez 
bramę przejazdową i 
przejście z furtą. Taki spo
sób tworzenia zagrody spra
wia, że jest ona zamknięta 
od zewnątrz, a podwórze 
stanowi swoiste serce całe
go obejścia. Tutaj odbywa 
się prawie cała komunikacja 
wewnętrzna, znajdują się 
wejścia do budynków gos
podarczych, stodół i chle
wów. Podwórze zamyka 
dom, za którym jest ogród 
warzywny, kwiatowy i sad. 
Wielkość zagród i liczba 
budynków odzwierciedlały 
pozycję gospodarza. Naj
większe gospodarstwa, ma
jące do 100 ha gruntów 
(przed 1945 r.), miały do 9 
budynków o różnych funk
cjach. Zarówno całe zagro
dy, jak i poszczególne bu
dynki odzwierciedlały roz
warstwienie społeczności 
wiejskiej: od gospodarstw 
dużych o powierzchni 
50—100 ha, przez mniejsze 
zagrody rzemieślników, do 
zagród biedoty, która 

mieszkała w chałupach na
leżących do gospodarzy.
Przy wsi do lat pięćdziesią
tych stały dwa wiatraki, nie
stety, zostały rozebrane. 
Dawne czasy przypominają 
zachowane dwie kuźnie, bu
dynek mleczarni i dwa bu
dynki szkolne, z których 
jeden odbudowano na sta
rych fundamentach po 
1970 r. W tym budynku, 
z okazji rozpoczęcia 15 
stycznia 1996 r. spotkań 
upamiętniających 50-lecie 
nauczania w języku pols
kim otwarto wystawę przed
stawiającą budynki zabyt
kowe i krajobraz Swołowa. 
W wiejskiej świetlicy miesz
kańcy obejrzeli problemo
wą wystawę pt. „Kraina w 
kratę”, której tematem jest 
krajobraz kulturowy i ar
chitektura regionalna z ob
szaru położonego pomiędzy 

Darłowem, Słupskiem i 
Ustką. Wystawa przygoto
wana została przez słupski 
oddział Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami.
Swołowo nazwane zosta
ło „stolicą krainy w kra
tę”, co jest w pełni 
uzasadnione, bowiem 
wszystkie budynki mają 
jednakową konstrukcję 
drewnianą z belek, słu
pów i rygli, malowaną 
na czarno. Natomiast pola 
pomiędzy belkami kon
strukcji wypełnia glina lub 
cegła bielona wapnem, co 
tworzy charakterystyczny, 
geometryczny obraz — 
czarną kratę na białym tle. 
W Swołowie zwraca uwagę 
dbałość o budynki i zagro
dy, nawet o jedność stylo
wą, co świadczy o szacunku 
dla przeszłości.

Elżbieta Szalewska

Spotkanie z książką

Architektura 
miasta-ogrodu
Na kredowym papierze, bogato ilustrowana ukazała 

się książka Architektura Podkowy Leśne/ Grzegorza 
Grątkowskiego. Stanowi ona drugi tom „Biblioteki Podko- 
wiańskiej . serii wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Mia- 
sta-Ogrodu Podkowa Leśna. Poświęcona jest architektu
rze z lat 1925—1940. Był to najważniejszy, początkowy 
okres rozwoju miasta, czas, w którym powstawała legenda 
Podkowy Leśnej. Właśnie wtedy podjęto próbę realizacji w 
tym osiedlu howardowskiej wizji miasta-ogrodu. We wstę
pie książki autor zwraca uwagę na różnorodność styli
styczną zabudowy willowej w okresie międzywojennym. 
Twierdzi, że jest ona tak zróżnicowana, iż „daje się przed
stawić jako przegląd nurtów i odcieni stylistycznych tego 
okresu, jako wachlarz od późnego neorenesansu, przez 
styl dworkowy, dalej specyficzny nurt architektury willowej 
nie określony jeszcze żadnym terminem, tradycyjny w 
ogólnym wyrazie, operujący bryłą i unikający ornamentyki, 
bardziej funkcjonalny i znakomicie wiążący się z krajobra
zem ogrodowym, następnie kierunki nowoczesne: styl 
międzynarodowy — umiarkowany, a nawet skrajny funk- 
cjonalizm, aż do uspokojonej, eleganckiej, lecz na wskroś 
nowoczesnej i korzystającej z doświadczeń awangardy, 
architektury lat trzydziestych’’ (Z. S.)
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Krzyżackie pogranicze

Różnorodność typów 
budowli obronnych 
Pomorza wynikała z 
niespokojnych dziejów tego 

obszaru, na którym ścierały się 
różne kulturowe i polityczne 
wpływy. W okresie rozdrob
nienia dzielnicowego ziemie te 
znalazły się we władaniu ksią
żąt gdańskich. Po śmierci Me- 
stwina II na mocy układu w 
Kępnie przejął je Przemysław 
II włączając w granice Króle
stwa Polskiego. Po skrytobój
czej śmierci Przemysława w 
1296 r. w imieniu Władysława 
Łokietka namiestnictwo nad 
Pomorzem Gdańskim spra
wował ród Swięców, którzy za 
określone korzyści przekazali 
te ziemie Brandenburczykom. 
W celu ich wypędzenia spro
wadzony tu został Zakon 
Krzyżacki, który zajął Pomo
rze Gdańskie i 13 listopada 
1308 r. dokonał rzezi gdań
szczan. Wkrótce ziemia słup- 
sko-sławieńska i bytowska zna
lazła się pod berłem książąt za
chodniopomorskich. Zacho
wane na ziemi słupskiej zamki 
krzyżackie wytyczają zachod
nią granicę zakonu. Są to zam
ki w Człuchowie, Czamem, 
Bytowie i Lęborku.

Człuchów znalazł się w rękach 
Krzyżaków w 1312 r., kiedy 
został im sprzedany za kwotę 
250 grzywien przez synów 
Mikołaja z Ponieca, ostatniego 
kasztelana na Szczytnie. Do
ceniając strategiczne znacze
nie Człuchowa leżącego na 
szlaku komunikacyjno-han- 
dlowym wiodącym z Prus do 
Brandenburgii i z Wielkopol
ski na północ oraz bliskość 
granic Księstwa Zachodnio
pomorskiego i ziem polskich, 
Krzyżacy zdecydowali wybu
dować tu zamek warowny, bę
dący zarazem siedzibą komtu- 
ra. Wybrano teren o zna
cznych, naturalnych walorach 
obronnych na wysokim pół
wyspie między dwoma jezio
rami. W 1325 r. rozpoczęto 
budowę, która ciągnęła się eta

pami do 1365 r. W tym czasie 
powstał potężny zamek, po
równywany do zamku malbor- 
skiego. W okresie wojen Zako
nu Krzyżackiego z Polską był 
bazą wypadową na tereny pol
skie. Nie powiodła się podjęta 
w 1414 r. przez Władysława 
Jagiełłę próba zdobycia zamku. 
Dopiero na początku wojny 
trzynastoletniej w 1454 r. woj
ska polskie zajęły Człuchów. 
Od tego czasu aż do pierwsze
go rozbioru Polski w 1772 r. 
na człuchowskim zamku rezy
dowali polscy starostowie. Pod 
nową pruską władzą zamek 
popadł w ruinę, a po pożarze 
miasta w 1793 r. materiał z 
rozbiórki murów zamkowych 
przeznaczono do odbudowy 
miasta. W 1811 r. wśród ruin 
ocalała jedynie wieża, a w latach 
1824—1826 odbudowano kap
licę istniejącą do dziś.
Informacji o pierwotnym wy
glądzie człuchowskiego zespo
łu obronnego dostarczają ma
teriały źródłowe i badania ar
cheologiczne. Głównym trzo
nem był zamek wysoki na pla
nie kwadratu. Skrzydła zamku 
obudowane zostały budynka
mi otaczającymi arkadowy 
dziedziniec. Nad nim górowa
ła ośmioboczna wieża o wyso
kości około 40 m z 11 kon
dygnacjami nadziemnymi i 
dwiema podziemnymi. Przy
stosowana była ona do dłu
gotrwałej, ostatecznej obrony. 
Wokół zamku wysokiego roz
ciągały się od strony zachod
niej, północnej i wschodniej 
trzy otoczone murami przed- 
zamcza z wieloma budynka
mi mieszkalnymi i gospodar
czymi. Do zamku prowadziło 
11 bram, miał też 9 baszt. Do 
dzisiaj zachowała się górująca 
nad miastem wieża i znaczne 
fragmenty murów biegnących 
między drzewami istniejącego 
tu parku.

Na zachód od Człuchowa leży 
miejscowość Czarne. W 1395 
r. wielki mistrz krzyżacki 
Konrad von Jungingen nadał 

tej miejscowości prawa miej
skie. Wtedy rozpoczęto też 
trwającą do 1403 r. budowę 
zamku broniącego zachodnich 
rubieży państwa krzyżackiego. 
Był to tzw. Wildhaus — nad
graniczna strażnica, podobne 
znajdowały się w Białym Bo
rze i Lędyczku. Strażnica 
zbudowana została na planie 
nieregularnego trapezu z jed
nym skrzydłem mieszkalnym i 
z wieżą w południowym naro
żniku. W 1466 r. zamek zna
lazł się w granicach Królestwa 
Polskiego i stał się siedzibą 
starostów. Po zajęciu Czarne
go przez Prusaków w 1772 r. 
stopniowo popadł w ruinę. W 
połowie XIX w. na jego tere
nie wzniesiono pałac (obecnie 
Dom Opieki Społecznej), przy 
jego budowie prawie całkowi
cie zniszczono resztki daw
nych założeń. Z zamku za
chowały się jedynie fragmenty 
muru obwodowego z zarysem 
baszty obronnej.

★ ★ ★

W 1329 r. marszałek Henning 
von Behr sprzedał Krzyżakom 
gród obronny w Bytowie, któ
ry otrzymał kilka lat wcześniej 
z rąk księcia Warcisława IV. 
Dopiero jednak w latach 
1390—1405 wzniesiony został 
tu zamek, którego budowni
czym był Mikołaj Fellensteyn. 
Był to jeden z ostatnich zam
ków wybudowanych przez 
Krzyżaków. Zrywał z dotych
czasowym schematem budow
lanym, uwzględniając zdoby
cze ówczesnej techniki obron
nej. Po bitwie pod Grunwal
dem znalazł się przejściowo we 
władaniu Polaków, którzy 
zwrócili go Krzyżakom po po
koju toruńskim w 1411 r. Po 
drugim pokoju toruńskim w 
1466 r. wraz z ziemią bytow- 
ską jako lenno przypadł ksią
żętom zachodniopomorskim. 
Dokonali oni wielu zmian, tak 
architektonicznych, jak i w sy
stemie obronnym — wznie
siono narożne bastiony, od 
bramy wjazdowej przekopano 
drugą fosę, przebudowano 

bramy. W latach 1560—1570 
nastąpiła przebudowa zamku z 
przeznaczeniem na książęcą 
rezydencję. Wzniesiono nowe 
skrzydło mieszkalne, zwane 
domem książęcym, i kancela
rię. W 1623 r. ostatni władca 
Pomorza Zachodniego Bogus
ław XIV wybudował tu dom 
dla wdów książęcych. Po jego 
śmierci w 1637 r. ziemia by
towska znalazła się w grani
cach Królestwa Polskiego, a w 
1657 r. dostała się pod panowa
nie elektora brandenburskiego 
na mocy traktatu welawsko- 
-bydgoskiego. W czasie wojen 
szwedzkich zamek został bar
dzo zniszczony. W latach 
trzydziestych XX w. podjęto 
prace restauracyjne, przerwa
no je na czas wojny i kon
tynuowano od 1968 r. W od
restaurowanych budynkach 
mieszczą się: restauracja i ho
tel, biblioteka oraz Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie, któ
rego oficjalne otwarcie nastą
piło w 1992 r.
Zamek usytuowany na stro
mym wzgórzu malowniczo 
wpisuje się w panoramę miasta 
leżącego na północ od niego. 
Założony jest na planie prosto
kąta, obwiedziony wysokim, 
kurtynowym murem z naroż
nymi basztami. Prowadzone 
pod dziedzińcem badania ar
cheologiczne odsłaniają nowe 
tajemnice zamku.

Zajęcie przez Krzyżaków w 
1308 r. Pomorza Gdańskiego 
spowodowało upadek kaszte
lanii białogardzkiej, a ważnym 
ośrodkiem stał się Lębork. W 
1341 r. Krzyżacy nadali mu 
prawa miejskie. Wraz z roz
budową miasta powstał tu 
zamek, pełniący przede 
wszystkim funkcję siedziby 
zakonnego wójta.
Pierwotnie zespół zamkowy 
założony był na planie prosto
kąta z narożnymi basztami. 
Do murów przylegały zabu
dowania, od południa — pro
stokątny budynek zasadnicze
go zamku, od strony miasta —
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1. 2. Człuchów: 
rekonstrukcja 
średniowiecznego zamku 
według C. Steinbrechta (1) 
i obecny widok zamku (2)
3. Czarne: 
pozostałości po baszcie 
i murach zamku,
w głębi pałac z XIX w.
4. 5. Bytów: 
rekonstrukcja 
średniowiecznego zamku 
według J. Pawłowskiego (4) 
i obecny widok zamku (5)
6. Lębork: 
obecny wygląd zamku

(zdjęcia:
2, 6 — Zbigniew 
Bielecki,
3 — Stanisław 
Szpilewski, 
5 — Lech Okoński)

młyn, browar i inne budynki 
gospodarcze.
Zmienne były losy ziemi lę
borskiej w okresie wojen krzy
żackich. Ostatecznie w 1466 r. 
została włączona do Księstwa 
Zachodniopomorskiego, a za
mek stał się siedzibą przed
stawiciela władzy książęcej. W 
1575 r. na zlecenie książąt zo
stał przebudowany w stylu od
rodzenia. Po śmierci Bogusła
wa XIV przebywali na zamku 

starostowie. Od 1657 r. był 
własnością Hohenzollernów 
brandenburskich, w czasie wo
jen szwedzkich został bardzo 
uszkodzony, a w następnych 
wiekach był wielokrotnie 
przebudowywany. Ostatnia 
przebudowa w 1935 r. zatarła 
charakter całego założenia; 
obecnie mieści się tu Sąd Re
jonowy.

Stanisław Szpilewski
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Port i letnisko 1. Fragment portu w Ustce
2. Domy rybackie przy ul. Beniowskiego

3. Dawny dom zdrojowy przy nadmorskiej promenadzie
4.5. Willowa zabudowa ul. Żeromskiego 

(zdjęcia: 1 — Edward Zając,
2, 4, 5 — Stanisław Szpilewski, 

3 — Mirosław Dąbrowski)

f ’T ście, Ujść, Ujście, 
K I Wusko, Stolpmunde,

Słupioujśde — to 
dawne kaszubskie, niemieckie 
i polskie nazwy Ustki. 
Miejscowość leży przy ujściu 
pomorskiej rzeki Słupi do 
Bałtyku, 18 km od Słupska. 
Znaleziska archeologiczne z 
okresu wczesnośredniowiecz
nego dowodzą, że przy ujściu 
rzeki i w jej dolinie istniało 
rozwinięte osadnictwo. Pierw
sza osada, która dała początek 
Ustce, położona była po wschod
niej stronie Słupi. Dokumenty 
historyczne wskazują na zwią
zek Ustki z rozwojem społecz
no-gospodarczym Słupska. W 
1310 r. Słupsk otrzymał do
kument lokacyjny na prawie 
lubeckim, co stworzyło ko
rzystne warunki dla rozwoju 
żeglugi i handlu morskiego. 
Jednak nierealny okazał się 
plan uczynienia ze Słupska
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portu morskiego ze względu 
na niekorzystne warunki na
wigacyjne na rzece. Zmusiło to 
słupskich kupców do zaintere
sowania się ujściem Słupi. W 
1337 r. kupili oni od braci 
Swięców ziemię po obu stro
nach dolnego biegu Słupi aż 
do jej ujścia do morza, wraz ze 
znajdującą się tam osadą ry
backą.
Dzięki temu mieszczanie 
słupscy zbudowali port i 
przyspieszyli rozwój Ustki. W 
1356 r. odbyła, się tu konsekra
cja kościołów Św. Jana Chrzci
ciela i Św. Mikołaja; kościół 
Św. Mikołaja wzniesiono w 
pobliżu morza, aby pełnił 
również funkcję latarni. Naj
większą inwestycją w połowie 
XIV w. była rozbudowa por
tu. Wybudowano wówczas 
molo o długości 55 m, prze
dłużone w XV w. do 100 m i 
drewniane umocnienia brze
gowe. Ustka stała się ważnym 
ośrodkiem handlu morskiego, 
zawijały tu statki z Anglii, Ho
landii i portów bałtyckich. 
Dzięki temu handel morski 
stał się jednym z najważniej
szych źródeł zamożności słup
skiego kupiectwa, na czym ko
rzystała także Ustka, która w 
połowie XVII w. liczyła już 
około 500 mieszkańców. W 
tym czasie powstawały bu
dynki o konstrukcji szachul- 
cowej; do dziś zachowały się 
takie budynki przy ul. Be

niowskiego. Z tego czasu 
przetrwał także układ ulic, 
dzięki temu, że na miejscu spa
lonych lub zniszczonych do
mów stawiano nowe, w peł
ni murowane, jedno- lub dwu
kondygnacyjne (np. przy 
ul. Kosynierów).
Po zakończeniu wojny trzy
dziestoletniej od 1648 r. Po
morze Zachodnie znalazło się 
pod władaniem Brandenburgii 
i nastąpiła silna germanizacja 
tych terenów. Ustczanie zaczę
li prowadzić samodzielny 
handel z pominięciem rynku 
słupskiego, co stało się przy
czyną sporów. Narastające 
konflikty spowodowały nawet 
zbrojny najazd słupskich mie
szczan na Ustkę. Zubożenie 
mieszkańców odbiło się na 
stanie portu — nastąpiła jego 
dewastacja. Dopiero za pano
wania króla pruskiego Fryde
ryka Wilhelma I odbudowana 
została baza techniczna i roz
winął się przemysł stoczniowy. 
Dalszy rozwój portu nastąpił 
po 1874 r., w którym Ustka 
otrzymała pewną autonomię 
dotyczącą głównie spraw bu
dżetowych. W 1871 r. zbudo
wano stację pilotów morskich 
z wysokim masztem, która za
częła pełnić funkcję latarni 
morskiej. Obecny budynek la
tarni z czerwonej licowanej 
cegły z ośmiokątną wieżą pow
stał w 1892 r.
W połowie XIX w. odkryto 

walory uzdrowiskowe Ustki. 
W 1878 r. przeprowadzono tu 
linię kolejową ze Słupska i po
czątkowo Ustka była miejsco
wością letniskową głównie dla 
szlachty i okolicznych mie
szczan. Przybywający do Ust
ki adaptowali dla potrzeb let
niego pobytu bardziej okazałe 
domy dzielnicy rybackiej lub 
budowali nowe. W 1870 r. 
powstało towarzystwo, które 
podjęło się stworzyć w Ustce 
kąpielisko morskie. W tym ce
lu po stronie wschodniej za
częto planowo chronić brzeg 
morski, wbijano drewniane os
trogi itp. Duży napływ wcza
sowiczów spowodował rozwój 
bazy usługowej i noclegowej. 
Stanowiły ją głównie niewiel
kie hotele, pensjonaty, budynki 
kąpieliskowe i restauracje. Je
dynie kilka ze wzniesionych w 
tym czasie hoteli zachowało się 
do dzisiaj — przy ul. Chopina 
i na nadmorskiej promenadzie. 
Są to budynki dwukondygna
cyjne o konstrukcji ryglowej z 
dekoracyjną stolarką drzwiową 
i okienną. Atutem tych obiek
tów jest ich wkomponowanie 
w otaczającą zieleń. Funkcje 
hotelowe przejmowały także 
domy willowe. Powiększano 
ich powierzchnię przez dobu- 
dowywanie drewnianych, prze
szklonych werand, których 
elewacje dekorowane były or
namentami nawiązującymi do 
różnych stylów. Budynki takie 

do dziś spotykamy przy uli
cach: Żeromskiego, Chopina i 
Mickiewicza. Bardzo charak
terystyczne w zabudowie uzd
rowiska są reprezentacyjne 
wille. Często lokalizowano je w 
pobliżu morskiej promenady, 
architekturą nawiązywały one 
do najlepszych przykładów 
panujących stylów. Spotyka
my tu bogatą dekorację elewa
cji, ciekawą stolarkę, tarasy 
widokowe, wieżyczki i wyku
sze, np. przy ulicach Żerom
skiego, Mickiewicza, Chopina 
i Kopernika. W 1885 r. rozpo
częto w Ustce budowę neogo
tyckiego kościoła Św. Mikoła
ja, bowiem stary kościół nie za
spokajał potrzeb rozrastającej 
się osady, która samodzielność 
administracyjną otrzymała w 
1900 r., a pełny zakres praw 
miejskich dopiero w 1935 r.
Działania wojenne nie spowo
dowały dużych zniszczeń. 
Mniej fortunny dla Ustki był 
okres powojenny, kiedy 
powstały „blokowiska” nie 
harmonizujące z zabudową 
nadmorskiej osady. Stawiano 
tu również duże ośrodki wcza
sowe, lokalizowane głównie w 
nadmorskim lesie. Dopiero w 
ostatnich latach zaczęto sza
nować walory historycznej za
budowy miasta oraz dążyć do 
zachowania jej wspaniałych 
przykładów.

Barbara 
Swiatowska-Uniejewska

Zapomniany cmentarz
Na terenie Warszawy i jej okolic 

znajduje się kilka wojskowych 
cmentarzy muzułmańskich, świadczą

cych o tym, ze w armii rosyjskiej stuzyto 
wielu wyznawców islamu różnych naro
dowości. Takimi cmentarzami są: miej
ski cmentarz kaukaski i miejski cmen
tarz tatarski w Warszawie, a także cmen
tarz w Sochaczewie. Ten ostatni powstat 
prawdopodobnie okoto 1831 r. (archiwa
lia Instytutu Muzułmańskiego w War
szawie).
K. Krynicki, który zwiedzał wojskowy 
cmentarz muzułmański w Sochaczewie 
w 1884 r„ pisze: „Pełno tu pozapadanych 
mogit, jest kilka tablic grobowych, z pia
skowca wykutych, pionowo ustawio
nych, z napisem w języku tureckim 
(arabskim — M.T. Żuk), a nad samym 
brzegiem rzeki wznosi się obecnie pusta 
całkiem okrągła wieżyczka z matem, 
wysoko nad poziom wyniesionem 
okiennikiem i z marmurową ponad nim 
tabliczką, takiemiż jak i grobowe kamie
nie napisami pokrytą. Stożkowaty dach 

wieżyczki zdobi łokciowy pręt żelazny z 
mosiężnym półksiężycem. Podobno ma 
to być grób jakiegoś mułły’’. 'Cmentarz 
ten zwiedzała także Mana Konopnicka w 
1887 r. (zob. nr 6, 1993, s. 46).
Będąc w Sochaczewie, nie bez trudu 
dostałem się na miejsce cmentarza. 
Zastałem tam rzeczywiście „gruz i 
rumowisko", jak pisała Konopnicka Nie 
ma juz daszka, półksiężyca, wersetu z 
Koranu, które zdobiły grób mułły. Nie ma 
tez najmniejszych śladów innych mogił 
Niczym minaret wznosi się nad Bzurą 
grób mułły, prosząc o opiekę i konserwa
cję. Odmówiłem surę Ja Sin za spoczywa
jących na tym cmentarzu muzułmanów. 
Zwracam się z gorącą prośbą do władz 
mających w pieczy zabytki oraz do 
władz miejskich Sochaczewa o pełne 
zrekonstruowanie obiektu Wspólnota 
muzułmańska, którą reprezentuję, chęt
nie podejmie się opieki nad nim.

Mahmud Taha Żuk
imam

Akcja cmentarze

Resztki 
cmentarza 

muzułmańskiego 
w Sochaczewie
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Konkurs „Zabytek nie-zabytek” — nagroda specjalna

Widok z okna
Najpierw była ma

zowiecka puszcza 
na skarpie wiśla
nej. Potem kmiece łapcie 

z łyka wydeptały drogę 
wzdłuż skarpy. Potem 
mieszkańcy Szop i Moko
towa zdążali drogą do gro
du warszawskiego, miesz
kańcy grodu mknęli tędy w 
stronę Wilanowa, Lublina i 
dalej na południe, a spod 
końskich kopyt unosiły się 
chmury piasku. Pewnego 
dnia roku 1771, Izabela z 
Czartoryskich i Stanisław 
Lubomirscy kupili we wsi 
Mokotów pierwszą działkę 
i postawili pierwszą willę 
na skarpie wiślanej. Drogę 
nazywano wtedy Puławską. 
Jeszcze później Komisja 
Brukowa uregulowała pierw
szy odcinek tej drogi i połą
czyła ją z Marszałkowską; 
po następnym półwieczu 
utwardzono ją dalej na po
łudnie, prawdopodobnie 
tylko po to, aby wielki ksią
żę Konstanty mógł tędy 
szybciej uciekać w listopa
dzie 1830 r. Drogę zaczęto 
wkrótce nazywać „Nowo- 
aleksandryjskoje szosse”. 
W ciągu XIX w. warsza
wiacy chętnie przyjeżdżali 
tu na letnisko. W 1898 r. 
zachodnią stroną drogi po
jechała pierwsza kolejka pa
rowa do Góry Kalwarii; 
dzięki niej Żydzi z Nalewek 
jeszcze częściej i tłumniej 
pielgrzymować mogli do 
Gur, do cadyka cudotwórcy 
Judy Lejba Altera. W 1935 r. 
kolejkę zlikwidowano. Wów
czas jednak ul. Puławska od 
dwudziestu lat znajdowała 
się już w granicach War
szawy, biegły nią trzy linie 
tramwajowe i kilka autobu
sowych. Po jej obu stro
nach stawiano modernisty
czne kamienice i gmachy 
publiczne, pocztę, Pań
stwową Komisję Ubezpie
czeń, Bank Centralny, szpi
tal elżbietanek. Ulica 
otrzymała nowe latarnie i 
bruki; kolejka parowa zdą
żyła jeszcze przewieźć w 

przeciwną stronę kamień 
wydobyty pod Górą Kal
warią i użyty do utwardze
nia nawierzchni. Rok póź
niej Jan Wedel, współwłaś
ciciel firmy E. Wedel i syn, 
u zbiegu ul. Puławskiej i

w narożniku nad wejściem 
umieszczono płaskorzeźbę 
Stanisława Romaszewskie
go Tygrys. Niżej znajdowa
ło się wejście do jednego z 
14 firmowych sklepów 
Wedla w Warszawie. Fasa

1. Taki był 
widok z okna 
w latach 
pięćdziesiątych...
2. ... i obecnie 
(zdjęcia: 
Magdalena Micińska)

pektywę skarpy wiślanej, 
opadającej szerokimi poła
ciami ku rzece. Wychyliw
szy się, można było także 
dostrzec budynki zespołu 
pałacowego Szustrów (daw
niej Lubomirskich) — pę
katą Gloriette d la Flamande 
i, być może, spiczasty dach 
pałacyku. Już wkrótce jed
nak widok zmienił się za
sadniczo. Z pachnącego 
nowością, eleganckiego Do
mu Wedla wysiedlono do
tychczasowych mieszkań
ców — w 1940 r. mieszka
nia zajęli Niemcy. Nad ich 
bezpieczeństwem i dobrym 
samopoczuciem czuwali 
żołnierze z koszar artylerii 
przeciwlotniczej oraz żan
darmeria zakwaterowana 
w budynku przy ul. Dwor
kowej. Drogę nazwano 

Madalińskiego wystawił 
elegancką czteropiętrową 
kamienicę. Jej projektan
tem był wybitny architekt 
dwudziestolecia międzywo
jennego, Juliusz Żurawski. 
Forma budynku zainspi
rowana została twórczością 
Le Corbusiera; hall główny 
domu ozdobiło malowidło 
pędzla Zofii Stryjeńskiej, 

dę zwieńczył wielki, apety
czny neon — E. Wedel 
Czekolada. I dopiero wów
czas pojawił się widok z 
okna...
Z okien kamienicy widać by
ło wówczas pocztę War
szawa 12 na rogu Puław
skiej i Dworkowej, kilka 
dwu- i trzypiętrowych ka
mienic oraz zawrotną pers

wówczas Feldherrallee. W 
sierpniu 1944 r., wychyliw
szy się z okna, można było 
dostrzec egzekucje, doko
nywane niemal codziennie 
na podwórkach kamienic 
przy Puławskiej, Madaliń
skiego i sąsiednich ulicach. 
We wrześniu oddziały nie
mieckie 46. korpusu armij
nego przeprowadziły Pu
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ławską zmasowany atak na 
powstańców. Wtedy jednak 
nikt nie wychylał się z 
okien, bowiem Dom Wedla 
został ewakuowany. Stał 
jednak nadal, pusty i ospo
waty, z dziurami po kulach 
w elewacji. W ciągu na
stępnego roku przez okna 
kamienicy też nikt nie wy
glądał, a potem przez dwa 
lata wyglądali tylko biura- 
liści, w domu umieszczono 
bowiem Ministerstwo Apro
wizacji i Handlu nowego 
rządu. Budynek odebrano 
właścicielowi, który po na
cjonalizacji utracił także 
swoją firmę. Wkrótce po
tem mieszkania zajęli pra
cownicy ministerstwa.
Z 1957 r. pochodzi pier
wsza z fotografii wykona
nych z okna Domu Wedla. 
Poczta Warszawa 12 i ka
mienice przy Dworkowej 
pozostały nie zmienione. 
Zwieńczona attyką fasada 
dworku, w którym kwate
rowała niegdyś niemiecka 
żandarmeria, niemal nikła 
wśród drzew. Po drugiej 
stronie Puławskiej królował 
piętrowy „Pedel Mokotów” 
— jak co dzień zatrzymał 
się przed nim sznur do
stawczych ciężarówek i wo
zów konnych. Jak co dzień 
w „Pedecie” można było 
kupić najświeższe warzywa, 
a w wielkich wannach pły
wały żywe raki. Za targowi
skiem opadały tarasowo 
dawne tereny parkowe 
Szustrów, teraz zajęte pod 
kartofliska. Niewidoczny 
pałacyk od dwunastu lat le
żał w ruinie i jeszcze blisko 
dekadę czekać miał na od
budowę. Natomiast zamy
kające perspektywę cegla
ne kamienice przy ul. Za
jączkowskiej już wkrótce 
zostaną rozebrane. Praw
dopodobnie szpeciły widok 
z okien ambasady Związku 
Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, wzniesionej 
przy Belwederskiej w 1955 r. 
Wychyliwszy się z okna 
można było dostrzec na 
przeciwległym rogu Mada- 
lińskiego drewnianą, poma
lowaną na zielono budkę z 
najlepszymi w całej War
szawie lodami. Na słupie 
ogłoszeniowym wisiała, być 

może, lista kandydatów 
Frontu Jedności Narodu 
do sejmu PRL i plakat re
klamujący wystawę jugo
słowiańskiej sztuki współ
czesnej w Zachęcie.
Drugie zdjęcie przedstawia 
widok z tego samego okna 
blisko trzydzieści lat pó
źniej. A jednak poczta 
Warszawa 12 i ciąg kamie
nic przy ul. Dworkowej trwa
ją na nim niezmiennie. 
Drzewa urosły, miejsce sta
roświeckich latarni-pasto- 
rałów zajęły proste, beto
nowe żerdzie, zwieszające 
nad asfaltem metalowe 
głowy lamp. Wychyliwszy 
się z okna można dostrzec 
taki sam słup ogłoszeniowy, 
przeniesiony teraz na ul. 
Madalińskiego. Nienawiść 
wyziera z plakatu do filmu 
Matthieu Kassowitza, obok 
wisi obwieszczenie o refe
rendum uwłaszczeniowym. 
Czy jednak widok pozostał 
ten sam? Lodziarnia zajęła 
lśniący chromem lokal w 
pobliżu pl. Unii Lubel
skiej, ozdabiając fronton 
niezrozumiałym już teraz 
napisem „Zielona Budka”. 
Daleką perspektywę Wisły 
przesłoniły tandetne bloki, 
ustawione u schyłku lat 
sześćdziesiątych na samym 
skraju skarpy wiślanej. W 
zwieńczonym attyką bu
dynku przy ul. Dworkowej 
mieści się obecnie Zakład 
Medycyny Doświadczalnej 
i Klinicznej Polskiej Aka
demii Nauk. Przede 
wszystkim jednak zniknął 
„Pedet” i kartofliska; 
kamienic przy Zajączkow
skiej też nie byłoby widać, 
nawet gdyby stały jeszcze 
na swoim miejscu. Ich 
miejsce zajęła dwudziesto- 
piętrowa betonowa kons
trukcja udająca dom miesz
kalny; selery, rzepa i żywe 
raki wyparte zostały przez 
elegancki „market” z kon
fekcją pret-a-porter, w któ
rym jest „zawsze nowa 
okazja”.
A jednak z parapetów okien 
wychylają się takie same pe
largonie. A jednak jest to 
ten sam widok. A jednak 
zabytek...

Magdalena Micińska 
godło „Bonawentura”

Konkurs „Zabytek nie-zabytek” 
— nagroda specjalna

Panieński 
sztambuch

„ Oto marzenia moje 
na ten cmentarz niedaleki 
Tam ciężką rozpacz ukoję, 
tam zamknę moje powieki. 
Gdy życie zgaśnie cierpieniem, 
kto moje zwłoki pochowa, 
Niech je przyłoży kamieniem, 
na niem wyryje te słowa: 
Ciało moje w smutnem grobie, 
po ciężkich mękach spoczywa, 
Lecz moja dusza szczęśliwa 
Droga Rodzino przy tobie. ”

Taki tekst wykaligrafo
wała w swym sztam
buchu dwudziestolet
nia Monika Skassówna 13 sierp

nia 1865 r. Pół wieku później 
nastolatki pisały: „Wpisuję się 
na ostatniej karcie, by nie za
służyć na szybkie wydarcie”, by 
po kolejnych dziesięcioleciach, 
budując z mozołem realny 
socjalizm, wpisywać w albumy 
swych córek: „Pamiętaj, że 
nauka i praca jest podstawą 
ludzkości — szanuj ludzi pra
cy!”. Po następnym ćwierć
wieczu w pamiętnikach epoki 
gierkowskiej znaleźć można 
było niefrasobliwe wierszo- 
wanki: „Na ostatniej stronie 
wpisał się małżonek,/ Nic nie 
narysował, bo kluski gotował!” 
Teraz wkleja się barwne na
lepki z Pocahontas. Następ
nym wcieleniem panieńskiego 
sztambucha będzie zapewne 
korespondencja przesyłana za 
pośrednictwem Internetu... 
Zabytek, nie-zabytek?
Sztambuch prababki nie im
ponuje wyglądem. Podłużna, 
sfatygowana książeczka o 
wymiarach 11x17 cm, z odkle- 
jonym grzbietem. Tekturowa 
okładka, obramowana moty
wem liści winogradu, już 
dawno przestała lśnić złotem. 
Wewnątrz znajduje się kilka
dziesiąt wpisów, najstarszy da
towany na rok 1852, ostatni o 
blisko czterdzieści lat później
szy. Kartki pożółkły i sfałdo- 
wały się ze starości. Nie 
wszystkie nawet zapisano. 
Nie-zabytek? A jednak 
sztambuch przekazać może 
wiele informacji nie tylko o 
późnoromantycznej popow
staniowej konwencji żałoby 
narodowej i nie tylko o dwu
dziestoletniej Monice Skas- 
sównie. Wystarczy zadać mu 
kilka prostych pytań i uważnie 

wsłuchać się w odpowiedzi. 
W 1865 r. nikt — nawet dwu
dziestoletnie panienki — nie 
mógł uwolnić się od cienia, ja
ki rzuciła klęska Powstania 
Styczniowego i późniejsze 
represje. Monika nie tylko 
umieściła w swym pamiętniku 
żałobny, przesycony wizją 
śmierci wierszyk — na sąsied
niej karcie znalazł się malowa
ny akwarelą obrazek cmenta
rza. Wśród krzyży, grobów i 
powyginanych, bezlistnych 
drzew widniał na nim również 
nagrobek z następującym na
pisem: D.O.M. M.S. 1866 rok. 
Kaligrafując te słowa w sierp
niu 1865 r. autorka widziała 
przed sobą zaledwie rok życia... 
Krzyże i kamienie nagrobne 
ozdabiają również liczne wpisy 
w sztambuchu. Nie tylko te z 
lat sześćdziesiątych. Jeszcze w 
1888 r. umieszczono w nim ta
kie ostrzeżenie: „Jeśli Polak 
zapomni, co jest wolność świę
ta,/ Jeśli mu słodkie niewolni
cze pęta,/ Jeśli Moni zapomni, 
że Ojczyzna w grobie,/ Wtedy 
dopiero ja zapomnę o Tobie!... ” 
Patriotyczne i skażone żałobą 
teksty w żadnym razie nie do
minują jednak w pamiętniku. 
Znacznie częściej znaleźć w 
nim można zapewnienia o 
przyjaźni i miłości, a także ży
czenia przyszłego szczęścia. W 
latach pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych XIX w. Monika, 
mieszkanka stolicy Kraju 
Prywiślańskiego, miała także 
przyjaciół Rosjan. W jej 
sztambuchu znalazło się pięć 
wpisów rosyjskich znajomych, 
sygnowanych w rodzinnym 
domu na warszawskiej Pradze, 
a także w Grodnie. Rzecz cha
rakterystyczna jednak — 
wszystkie dokonane zostały w 
języku niemieckim, tylko na
zwiska wpisano cyrylicą.
Sztambuch jest też świadect
wem pewnego kosmopolityz
mu, a także kontaktów, jakie 
utrzymywano wówczas z są
siadami. Tymi bliższymi — 
bo oprócz Rosjan wpisał się do 
pamiętnika A.R. Herzog z 
Glogau (Głogowa) i Na pa- 
matku Karel Lubich z Milo- 
van, a także z tymi dalszymi, 
jak Fernando Niewiadowski,
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1. Kartka ze sztambucha:
przyklejony haft 

wykonany przez matkę Moniki 
w 1868 r.

2. Kartka ze sztambucha:
zachowane włosy 
rodziny Skassów 

przewiązane 
kolorowymi nitkami

3. 4. Kartki ze sztambucha: 
przyklejona z welonem i aniołkami 

gałązka mirty (3) 
oraz odnoszący się do niej wpis (4) 

(zob. w tekście) 

(zdjęcia: Magdalena Micińska)

Frej Baron z Saragossy. W 
sztambuchu dominuje język pol
ski, nie brak jednak wpisów 
niemieckich i francuskich sou
venirs aux mes amies et amis. 
Ocenić można również, jak 
ruchliwe było „towarzystwo” 
warszawskie drugiej połowy 
zeszłego stulecia. Obok bo
wiem wpisów sygnowanych 
„Praga” i „Warszawa”, odna
leźć tu można Grodno, Brześć 
Litewski, Poznań, Głogów czy 
mniejsze miejscowości, być 
może majątki przyjaciół i 
krewnych.
Przede wszystkim jednak wpi
sy w sztambuchu dowodzą siły 
uczuć rodzinnych i sentymen
talnego stosunku do dalszych i 
bliższych krewnych. Bodaj 
najefektowniej prezentują się 

dwa z nich, barwne i praco
chłonne. Pierwszy jest dziełem 
matki Moniki, Heleny z Poh
lów Skassa. Jego centralnym 
elementem jest „własno ręczny 
Chawt Twojej Matki mająncy 
lat 60”, pieczołowicie wklejo
ny i obramowany wyszytymi 
na papierze kwiatami. Drugi 
wykonała sama właścicielka 
pamiętnika. Składają się nań 
pukle włosów całej rodziny — 
rodziców, Augustyna i Heleny 
Skassów oraz siedmiorga dzie
ci: Augustyny, Aleksandra, 
Emilii, Edwarda, Konstancji, 
Teofili i samej Moniki. Każdy 
przewiązany został innego ko
loru nitką, a kompozycję uzu
pełniono charakterystycznym 
czterowierszem: „ Wszystko 
czcza mara, wszystko ma
rzenie/ Co tu nas otacza do
koła/ Lecz te podpisy drogie 
mi wspomnienie/ Każda myśl 
o was łzę z oka wywoła”. 
Zgodnie z tym mottem w 
sztambuchu znalazły się wpisy 
wszystkich braci i sióstr, 
bratowych, szwagrów i nie
doszłych szwagrów („Jesteś 
kochaną siostrą osoby, którą ko
chasz i ja kocham, pozwól, 
niech i ja będę przez ciebie 
łubiany. Alfred Fukier”). 
Wśród konwencjonalnych albu
mowych wierszowanek dla panien 
(„Jak te gałązki mirtowe/ 
Szczęśliwie Ciebie nie miną/ 

Lub uwieńczą w dni godowe/ Lub 
na wieki z Tobą zginą”), wśród 
sentymentalnych strof o pa
mięci i śmierci („Krótko życia 
błyszczą zorze/ Myślmy o tym 
w każdej dobie./ Dziś tu jestem, 
jutro może/ W ziemnym będę 
leżeć grobie./ Ale gdy legnę w 
mogile/ Obym zasłużyła tyle./ 
Prócz żem jest tutaj wspomnia
na/ Bym była w twym sercu 
schowana”), wyraźnie odczuć 
można nutę szczerych uczuć i 
przywiązania. Uczucia te po
łączyły jeszcze następne poko
lenie, jednak nie przetrwały 
nadchodzących dziesięcioleci, 
burz dziejowych i oddalenia.
Sztambuch Moniki może być 
więc znakomitym źródłem dla 
obyczajów sprzed stulecia. 
Może zaświadczyć, że kontak
ty towarzyskie niejednokrotnie 
przekraczały granice — nie 
tylko te wytyczone na mapach, 
ale także te narzucone przez 
patriotyczny kodeks obycza
jowy. Może równocześnie sta
nowić dowód na to, że uczucia 
narodowe znajdowały oddźwięk 
w sercach warszawskich pa
nienek doby Powstania Sty
czniowego — choćby nawet 
były to uczucia całkowicie po
wierzchowne, związane z mo
dą na żałobę narodową, z za
miłowaniem do żałobnych kli
matów i fioletowych sukien. 
Może świadczyć o tym, że jeśli 

nawet uczucia rodzinne nie 
były wówczas głębsze, to 
przynajmniej częściej i chęt
niej dawano im wyraz. Może 
dowodzić, że zarówno panny, 
jak i kawalerowie mieli przed 
stuleciem większe zdolności 
manualne, a na pewno niepo
równanie więcej wolnego cza
su — świadczą o tym skompli
kowane hafty, rysunki i ko
ronki, które do dziś zachowały 
swą niezwykłą urodę. Jest do
wodem na to, że panny z do
brego domu potrafiły napisać 
kilka słów po francusku i znały 
kilka sentymentalnych wierszy 
(ortografia nie była jednak ich 
mocną stroną!). Jest wreszcie 
ilustracją szybkich i trwałych 
procesów asymilacyjnych — 
Augustyn Skassa był pocho
dzenia węgierskiego, jego żona 
do końca życia nie wyzbyła się 
niemieckiego zwyczaju pisania 
rzeczowników dużą literą i nie 
opanowała zasad polskiej pi
sowni; ich siedmioro dzieci 
zapomniało już jednak — na 
dobre i złe — o niepolskich 
korzeniach przodków.
Panieński sztambuch udzielić 
może zapewne wielu innych odpo
wiedzi — trzeba zadać mu tyl
ko inne pytania. Nie imponuje 
wyglądem, nie wszystkie karty 
zapisano. A jednak zabytek!

Magdalena Micińska 
godło „Bonawentura”
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Megality nad Łupawą

W
czesnym latem z 
każdego autobusu PKS 
przyjeżdżającego do 
Łupawy z odległego o 27 km 
Słupska wysiada mnóstwo ludzi. 

Przyjeżdżają tu całymi rodzinami, 
a po południu utrudzeni wracają 
do domów z wiadrami pełnymi 
czarnych jagód. Bo lasy są tu duże, 
ciągną się kilometrami wzdłuż 
rzeki o tej samej nazwie, i bogato 
obdarowane przez naturę. Nieraz 
w trakcie wydeptywania jagodzin 
noga niespodziewanie obsunie się i 
spod zdartego mchu wyjrzy wierz
chołek kamienia. Jest ich tutaj 
sporo. Niektóre są całkowicie uk
ryte w ziemi, inne wystają z niej na 
kilkadziesiąt centymetrów. Tylko 
uważne oko dostrzeże, że ich roz
mieszczenie nie jest przypadkowe, 
że tworzą one ciągi, układają się w 
linie. Ale kto ma czas nad tym się 
zastanowić, skoro wokół tyle ja
gód?
W ten sposób przechodzimy 
obok jednej z największych ta
jemnic pradziejów naszych 
ziem, albowiem natrafiliśmy 
na skrywające się przed na
szym wzrokiem w głębi ziemi 
grobowce megalityczne.
Megalit — to termin oznaczający 
dosłownie wielki kamień (z grec-

— od Portugalii przez Hiszpanię, 
Francję, Holandię, Danię i Nie
mcy aż do Polski, na szerokim pa
sie ciągnącym się 100—200 km w 
głąb kontynentu (najdalej na po
łudniowy wschód wysunięte sku
pisko tych grobowców znajduje się 
na Kujawach). Niektórzy uważają, 

tował lodowiec, było go pod do
statkiem. Właśnie tutaj, na terenie 
Leśnictwa Łupawa, znajduje się 
największy zachowany obecnie w 
Polsce kompleks cmentarzysk me
galitycznych. Jedno z nich poło
żone jest na terasie doliny rzeki 
Łupawy, u stóp łagodnie podno- 

które grobowce łupawskie osiągały 
jeszcze większe rozmiary, nawet 
56 m, jak grobowiec z innego 
cmentarzyska (najdłuższy z pol
skich megalitów, tzw. grobowiec 
kujawski z Gaju koło Koła ma 
150 m!).
Wszystkie te obiekty zostały

1. Plan 
cmentarzyska 
megalitycznego 
w Łupawie 
(grobowce 
oznaczone numerami); 
w prawym
górnym rogu 
puchar lejkowaty 
z typowym 
zdobnictwem
2. Czoło
i północna 
obstawa boczna 
grobowca nr 1 
w trakcie badań 
archeologicznych
3. Środkowa część 
północnej 
obstawy bocznej 
grobowca nr 5;
w głębi 
widoczny 
grób skrzynkowy

kiego: megas — wielki i lithos — 
kamień). W ten sposób już od po
nad 150 lat określa się budowle, 
które w średniowieczu zwano tu
muli paganorum — grobowce po
gan lub tumuli gigantis — grobow
ce gigantów. Niemcy nadali im 
miano Hunenbetten — łoża olb
rzymów, a w Polsce mówiono na 
nie niekiedy żale czy żalki. Przed 
tysiącami lat wznosili je mieszkań
cy północnych wybrzeży Europy 

że szerzenie się tej „megalitycznej 
religii” było dziełem swego rodza
ju misjonarzy, kapłanów, mędr
ców, inżynierów-astronomów, być 
może nawet pochodzenia negroi- 
dalnego, wędrujących na statkach 
wzdłuż europejskich wybrzeży. 
Jednym z warunków niezbędnych 
do wznoszenia tych imponują
cych budowli była dostępność od
powiedniego surowca. Na Pomo
rzu, którego powierzchnię kształ- 

szącego się ku północy stoku, 
przechodzącego stopniowo w kra
wędź doliny. Terasa ta, o szerokoś
ci około 120 m, pierwotnie obfito
wała w liczne polodowcowe głazy 
narzutowe niezbędne do budowy 
megalitów. A potrzeba ich było 
niemało, bowiem największy z ist
niejących tu grobowców (nr 11) 
ma długość ponad 35 m, a naj
mniejszy (nr 3) — 11 m. Dla 
porównania należy dodać, że nie- 

wzniesione na planie silnie wydłu
żonego trapezu, zbliżonego kształ
tem do prostokąta. W pierwszym 
etapie budowy na oczyszczonym i 
wyrównanym terenie układano z 
drobnych otoczaków ramę fun
damentową, na której ustawiano 
duże głazy narzutowe, tworzące 
tzw. obstawę grobowca. Przynaj
mniej część z nich musiała zostać 
przetransportowana z pewnej od
ległości, co nie było łatwe, zwa-
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żywszy na kilkutonową niekiedy 
masę kamieni i skromne możli
wości techniczne budowniczych. 
Kiedy podczas archeologicznych 
badań jeden z największych gła
zów przewrócił się, samo jego po
stawienie zajęło pół dnia pracy kil
ku ludzi i wymagało użycia ciągni
ka rolniczego!
Wielkie głazy obstawy dopasowy
wane były bardzo starannie jeden 
do drugiego, gładszą stroną (nie
kiedy celowo wyrównywaną) na zew
nątrz. W ten sposób powstawała 
równa ściana, lekko pochylona do 
środka obiektu, o wysokości nie 
przekraczającej z reguły 1 m. Naj
większe kamienie umieszczano na 
obu końcach grobowca, zwanych 
wierzchołkiem i czołem lub pod
stawą. Te ostatnie dochodziły na
wet do 180 cm wysokości. Wnę
trze grobowca wypełniano prze
ciętnej wielkości otoczakami ka
miennymi — w ten sposób pow
stawał nasyp kamienny o grubości 
do około 40—50 cm. Drugą war
stwę nasypu usypywano z ziemi 
czerpanej z najbliższego sąsiedzt
wa megalitu; całkowita jego wyso
kość mogła osiągnąć w pobliżu 
czoła prawie 3 m, a w pobliżu 
wierzchołka około 1,5 m. Skalę ca
łego przedsięwzięcia uwidocznia 
objętość nasypów, wynosząca oko
ło 370 m3 (grobowce nr 2 i nr 11), 
co świadczy o olbrzymim zbioro
wym wysiłku ówczesnych ludzi.

Wewnątrz grobowca, pod nasy
pem składano spalone ludzkie 
prochy. Rozsypywano je po prostu 
na pewnym obszarze (grobowiec 
nr 2), umieszczano w specjalnie 
wyodrębnionych za pomocą więk
szych kamieni częściach grobowca 
(grobowiec nr 1) lub w zbudowa
nych z kilku płyt kamiennych gro
bach skrzynkowych (grobowiec nr 
5).
Megalit zazwyczaj wznoszony był 
tylko dla jednego zmarłego, jednak 
później zdarzało się, że w nasyp 
wkopywano dodatkowo następne 
groby. Często też chowano dal
szych zmarłych obok grobowców, 
w miejscu uświęconym przez same 
ich sąsiedztwo. W porównaniu z 
ogromnym trudem, jaki zadawano 
sobie w celu wzniesienia okazałej 
konstrukcji kamiennej, zadziwia 
skromne wyposażenie poszczegól
nych pochówków. Spotyka się 
groby całkowicie pozbawione da
rów grobowych, najczęściej zaś 
były to tylko 1-2 naczynia glinia
ne, lepione ręcznie, bez użycia ko
ła garncarskiego. O tym, że obok 
zmarłych kładziono na stosie też 
mięso różnych zwierząt domo
wych, jak świnie czy bydło, świad
czą nieliczne fragmenty ich prze
palonych kości, znajdowane w 
grobach wraz ze szczątkami ludz
kimi. Niekiedy wyposażenie zmar
łego stojącego niżej w hierarchii 
społecznej, np. dzieci, stanowił 

jedynie pojedynczy żołądź (gro
bowiec nr 1) lub narzędzie krze
mienne.
Grobowa funkcja obiektów me
galitycznych nie była jednak 
jedyną. Megality odgrywały też 
rolę integrującą lokalną spo
łeczność wokół kultu przodków, 
tradycji i ciągłości. Były 
świadectwem trwania danej 
grupy ludzkiej i symbolem praw 
własności ich budowniczych do 
ziemi, na której stały. Różnego 
rodzaju praktyki kultowe wokół 
grobowców trwały jeszcze wiele 
setek lat po ich zbudowaniu. Dla
tego też na otaczającym je terenie 
archeolodzy znajdują ślady ognisk, 
uczt (styp?), fragmenty porozbija
nych naczyń, a także groby z pó
źniejszych czasów, kiedy zaprze
stano już wznoszenia tych monu
mentalnych konstrukcji. W ten 
sposób dochodzimy do kwestii 
podstawowych dla archeologii, a 
mianowicie — kim byli budowni
czowie megalitów i kiedy zos
tały one wzniesione?
Ponieważ nie wiemy, jakim mówili 
językiem i jak nazywali sami sie
bie, przyjęło się w archeologii ok
reślenie tego ludu mianem lud
ności kultury pucharów lejkowa
tych — od najbardziej charaktery
stycznej formy naczynia, czyli pu
charu o szerokiej, lejkowato roz
chylonej ku górze szyjce. Typowe 
zdobnictwo w postaci pionowych 

rytych linii na brzuścach naczyń 
pozwala przypuszczać, że ludność 
ta przybyła na nasze ziemie z 
terenów położonych nad dolną 
Łabą. Nastąpiło to około 4000 r.p. 
n.e. Niewiele później powstały 
pierwsze grobowce megalityczne, 
a najmłodsze z nich wzniesiono 
około 3450 r. p.n.e. Plemiona kul
tury pucharów lejkowatych były 
najstarszym na Pomorzu Środko
wym ludem rolniczym; podstawą 
ich egzystencji była hodowla świń, 
zbieranie runa leśnego oraz upra
wa pszenicy, może także żyta.

Grobowce megalityczne są 
cennymi zabytkami, może na
wet pomnikami dziejowymi, 
bo takie określenie wyda- 
je się chyba dla nich właś
ciwsze. Jednak przez wiele 
wieków traktowano je jako maga
zyn łatwo dostępnego budulca: 
mniejszymi kamieniami brukowa
no drogi, większe rozsadzano dy
namitem i budowano z nich domy 
lub budynki gospodarcze. Łupaw
skie grobowce megalityczne ocala
ły dzięki swemu położeniu w roz
ległych kompleksach leśnych i z 
dala od siedzib ludzkich. Są jedy
nymi tego typu zachowanymi 
obiektami w Polsce.

Iwona Kozerska 
Jacek Wierzbicki

Skandynawowie 
w Głuszynie

Historia ludów za
mieszkujących basen 

Morza Bałtyckiego i kontak
ty, jakie między nimi za
chodziły, należą do bardziej 
tajemniczych w historii 
Europy. Schyłek okresu 
wędrówek ludów (połowa V 
— początek VI w.) — to 
styk starożytności i śred
niowiecza, okres głębokich 
niepokojów w całej Europie 
związanych z rozpadem 
Cesarstwa Rzymskiego, 
przemieszczaniem się lu
dów i plemion; przemiany 
te nie ominęły Pomorza. 
Jedna grupa ludności 
skandynawskiej opuściła 
wyspę Morza Bałtyckiego 
— Bornholm, Olandię lub 
Gotlandię — i dotarła, być 

może długimi łodziami 
klepkowymi, na południowy 
brzeg Bałtyku, po czym 
osiedliła się w malowniczej 
dolinie Łupawy. Po niezna
nych przybyszach pozosta
ły relikty w postaci osad i 
cmentarzysk bogato wypo
sażonych m in. w przedmio
ty pochodzące ze Skandy
nawii. W Głuszynie pod ko
listym brukiem kamiennym 
odkryto grób szkieletowy 
młodej kobiety z czterema 
brązowymi zapinkami, kolią 
paciorków szklanych, pa
sem ze sprzączką oraz pię
kną, brązową szpilą z głów
ką w kształcie ptaka. Cha
rakterystyczne wyposa
żenie grobu oraz jego ka
mienna konstrukcja wska

zują, że jest to pochówek 
pozostawiony przez lud
ność pochodzenia skandy
nawskiego Jest to także 
pierwszy, kompletnie za
chowany tego rodzaju grób 
na Pomorzu.(ik)

1. Wyposażenie 
grobu: 

1—4 — zapinki 
z brązu, 

5 — sprzączka 
do pasa, 

6 — szpila z brązu, 
7—11 — paciorki 

szklane 
2. Rekonstrukcja 

stroju kobiety
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Osada latarników

Na bałtyckim wybrze
żu województwa słup
skiego usytuowane 
zostały trzy latarnie morskie: 

w Jarosławcu, Ustce i Czołpi- 
nie. Ta ostatnia jest najpię
kniej położona i należy do 
mniej licznej grupy latarń pol
skiego wybrzeża, które wzno
szą się samotnie, z dala od 
domu latarnika.

Latarnię morską w Czołpinie 
uruchomiono w 1875 r. Po
wstała w okresie, kiedy sze
fem admiralicji zjednoczonej 
marynarki cesarskiej w Niem
czech był generał von Stosch. 
Mając na celu rozwój floty 
handlowej, przyczynił się 
m.in. do usprawnienia syste
mu nawigacyjnego przez budo
wę latarń morskich za pienią
dze wypłacone Prusom przez 
Francję w ramach odszkodo
wania po przegranej w 1871 r. 
wojnie. Na obecnym polskim 
odcinku wybrzeża wybudo
wano w latach 1871—1914 je
denaście latarń, w tym właśnie 
czołpińską.

Latarnia ta stoi na wysokiej 
wydmie (66 m n.p.m.), w od
ległości około 1050 m od linii

brzegowej. Obecnie znajduje 
się na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego. Dom la
tarników wraz z budynkami 
gospodarczymi usytuowany 
został u stóp wydmy od strony 
lądu, około 1200 m od latarni. 
Budowę wieży zrealizowano 
na podstawie planów opraco
wanych w 1872 r. przez bu
downiczego E. Kummera — 
ma ona plan koła, zwęża się ku 
górze, a zbudowana została z 
cegły na fundamentach ka
miennych i jak to było w zwy
czaju — nie otynkowana ze 
względu na nietrwałość wszel
kiego rodzaju okładzin. Wieża 
przez masywne proporcje, nie 
otynkowane surowe elewacje i 
zastosowanie fryzu arkadko- 
wego przypomina budowle 
średniowieczne. Laterna, czyli 
najwyższy punkt latarni, w 
którym znajduje się światło, 
zbudowana została w Czołpi
nie z blach stalowych i kryszta
łowych szyb, przykryta zaś 
stożkowym daszkiem z od
gromnikiem. Otacza ją gale
ryjka, z której czyszczono szy
by z zewnątrz. W czołpińskiej 
laternie zainstalowano naj
pierw aparat Fresnela I klasy 
— olejowy z pięcioma ruro-

Bajkę o kocie w butach 
zna każde dziecko, 
dzięki panu Makuszyńskiemu 

uwierzyliśmy, że kozy kuje się 
w Pacanowie — nie wszyscy 
natomiast wiedzą o tym, że w 
Klukach konie chodzą w... 
butach. Fakt to autentyczny, 
swoista ciekawostka etno
graficzna, a zarazem niezwy
kła atrakcja dla turystów od
wiedzających słowińskie stro
ny. W wioskach położonych 
pomiędzy jeziorami Łebsko i 
Gardno, po obu stronach 
górnego biegu Łeby, jeszcze 
na początku XX w. w każdej 
niemal zagrodzie chłopskiej 
znajdowały się buty dla koni. 
Łąki bowiem w tych okoli
cach byty podmokłe, bagni
ste, a w okresie wczesnowio
sennym zamieniały się po 
prostu w trzęsawiska. Wów-

Końskie buty z początku XX w. 
(fot. Edward Wójtowicz)

Buty dla koni
czas praca dla koni była 
niezmiernie uciążliwa, często
kroć niemożliwa, a nawet niebez
pieczna — starzy ludzie wspomi
nali o częstych wypadkach zata
piania się koni w moczarach. 
Zapewne z tego powodu Słowiń- 
cy sporządzali dla koni specjalne 

drewniane buty, zwane tutaj 
klumpami. Klumpy wykonywano 
z lekkiego drewna lipowego lub 
topolowego, miały kształt wydłu
żonego końskiego kopyta, a w 
środku wydrążone wgłębienie o 
nieco podwyższonych ścian
kach. Buty zakładano koniom 

na tylne nogi, czasem rów
nież na przednie, przymoco
wując je za pomocą skórza
nych rzemieni zakładanych 
wokół pęcin. Założony w ten 
sposób but trzymał się bar
dzo mocno i nie spadał w 
czasie pracy, nawet na błot
nistym podłożu. Naturalnie 
klumpy robione były na miarę 
— każdy koń miał dwa lub 
cztery własne buty. W zbio
rach muzealnych znajdujemy 
nawet buty zdobione, poma
lowane olejną farbą na kolor 
zielony.
Obecnie, po zmeliorowaniu 
mokradeł, w czasach gdy pra
cę koni zastąpił traktor, ko
nie w butach spotkać już moż
na tylko w Muzeum Wsi Słowiń
skiej w Klukach. Tutaj ku 
uciesze turystów po zagro
dzie muzealnej przechadza 
się koń „Baśka"... w butach.

Hugona 
Ostrowska-Wójcik
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wymi, koncentrycznymi kno
tami spalającymi olej mineral
ny. Zastosowanie tego oleju 
zwiększyło siłę światła oraz 

nich zaprojektowano w 1871 r. 
dwukondygnacyjny dom na 
planie prostokąta, z ryzalitem 
środkowym od frontu. Budy-

1. Wieża
latarni morskiej 
w Czołpinie
2. Plan
osady latarników:
1 — dom 
mieszkalny,
2 — chlew,
3 — stodoła,
4 — siłownia 
(zbudowana
po wprowadzeniu 
oświetlenia 
elektrycznego)
3. Dom mieszkalny 
latarników
i zabudowa 
gospodarcza

(zdjęcia:
1, 3 — Zbigniew
Bielecki)

zmniejszyło koszty w porów
naniu z wcześniej stosowanym 
olejem rzepakowym. Naftę za
częto stosować w Niemczech 
od lat siedemdziesiątych 
XIX w . W Czołpinie przecho
wywano ją w piwniczce poło
żonej w bezpośrednim sąsiedz
twie wieży. W okresie mię
dzywojennym zastosowano tu 
światło elektryczne.
Latema połączona jest przed
sionkiem z niżej położonym 
pomieszczeniem służbowym 
latarników. Przedsionek ma za 
zadanie ochładzać ciepłe po
wietrze przepływające z po
mieszczenia służbowego do la- 
terny i przeciwdziałać w ten 
sposób zaparowywaniu szyb. 
Wszystkie kondygnacje wieży 
połączone są schodami, spiral
nie wijącymi się wokół szybu, 
w którym znajdował się wy
ciąg do paliwa.
W latarni czołpińskiej praco
wało trzech latarników. Dla

nek z czerwonej cegły, surowy, 
z oszczędną dekoracją archi
tektoniczną w postaci na
rożnych lizen i schodkowych 
fryzów, został od zachodu ob
łożony łupkiem dla ochrony 
elewacji przed silnymi wia
trami. Wybudowano tu także z 
czerwonej cegły budynki gos
podarcze: stodołę i chlewik z 
pomieszczeniami sanitarnymi. 
Wnętrza tych budynków były 
równo podzielone na pomie
szczenia dla trzech latarników.

Latarnia w Czołpinie z osadą 
latarników przetrwała do na
szych czasów bez większych 
zmian. Nie zniszczona w cza
sie działań wojennych, rozpo
częła pracę już w 1945 r. Jest 
czynna do dzisiaj, pusta jest 
tylko zabudowa, w której żyli 
latarnicy...

Dorota Cieślik

Słowińcy

Wieś Kluki jest dzi
siaj symbolem i 
jedynym mate
rialnym śladem trwania 

kultury słowińskiego ludu 
na terenie Pojezierza 
Gardneńsko-Łebskiego. W 
1963 r. otwarto tu ekspozy

cję muzealną w zachowanej 
z XIX w. zagrodzie rodziny 
Reimannów. Był to począ
tek organizowania Mu
zeum Wsi Słowińskiej — 
oddziału Muzeum Pomo
rza Środkowego w Słup
sku.
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5. Grupa Słowińców 
przy budowie domu 
na zdjęciu z 1898 r.

6. Plan skansenu w Klukach

(zdjęcia:
1,2 — Edward Wójtowicz, 

3 — Henryk Soja, 
4 — Danuta Dąbrowska; 

reprod. 5 — Edward Wójtowicz)

W okresie reformacji 
(XVI w.) doszło do roz
bicia wspólnoty kultu
rowej i religijnej za
mieszkujących Pomorze 
Kaszubów na katolików 
i protestantów. Ci dru
dzy szybko ulegali ger
manizacji i stawali się 
odrębną grupą etni
czną, którą w połowie 
XIX w. nazwano Sło- 
wińcami; w tym czasie 
zamieszkiwali okolice 
jezior Łebsko i Gardno, 
m.in. wieś Kluki (obec
nie 120 mieszkańców).

W latach siedemdziesiątych 
etnografowie z Muzeum 
Pomorza Środkowego Hu
gona Ostrowska-Wójcik i 
Henryk Soja podjęli prace 
związane z rekonstrukcją 
dalszych obiektów, aby 
odtworzyć przerwany łań
cuch zwartej niegdyś zabu
dowy Kluk. Usytuowano 
tu siedem zagród składają
cych się z budynków 
mieszkalnych i gospodar
czych, obejścia uzupełnio
no małą architekturą, za
gospodarowano przydomo
we ogródki, pobliskie pola i 
łąki, wprowadzono też ho
dowlę zwierząt domowych. 
Dla zaakcentowania rybac
kiego charakteru wsi zre
konstruowane zostały tak
że: magazyn łodzi, składzik 
i szałas rybacki, które 
wprawdzie pierwotnie nie 
znajdowały się na terenie 
wsi, lecz nad jeziorem, ale 
wymogi wystawiennicze 
zdecydowały o koniecznoś
ci zaprezentowania ich 
właśnie tutaj..
Budynki prezentują jedno
rodny typ budownictwa o 
szachulcowej konstrukcji 
ścian, dachach dwuspado
wych lub naczółkowych, 
krytych trzciną. Ze wzglę
du na bagnistość terenu 
chałupy nie były podpiwni- 
czane, zaś całą konstrukcję

wspierano na kamieniach; 
mimo tego chaty zapadały 
się w podmokły grunt i 
trzeba było je co jakiś czas 
podnosić. Belki wyciosy- 
wano z drewna dębowego, 
a przestrzenie między nimi 
wypełniane były w szcze
gólny sposób: między belki 
wstawiano żerdki, owijano 
je warkoczami ze słomy, a 
następnie obrzucano gliną; 
ostatnią fazą prac było po
bielenie gliny wapnem.
Najstarszym przykładem 
budownictwa słowińskiego 

jest pochodząca z końca 
XVIII w. chałupa Charlot- 
ty Klick przeniesiona ze 
wschodniej części wsi i 
usadowiona, tak jak pier
wotnie, na osi północ-po
łudnie z dala od drogi. Jest 
to budynek jednorodzinny 
z unikatowym systemem 
ogniowym, tzw. kominem- 
-kuchnią; komin o 
konstrukcji szachulcowej 
wyprowadzony był tylko na 
poddasze. Jedna z zacho
wanych „in situ” chałupa 
Anny Koetsch reprezentuje 

„czystą formę” dwuro
dzinnej chałupy parzystej o 
symetrycznym układzie 
wnętrz z wejściami i częścią 
kuchenną umieszczonymi 
przy szczytach. Również 
zachowana „in situ” zagro
da należąca kiedyś do Josta 
i Klicka składa się z chału
py dwurodzinnej, usytuo
wanej frontem do drogi 
oraz z budynku gospodar
czego, usadowionego do 
niej szczytem. Chałupa ta 
jest charakterystyczna dla 
gospodarki rybackiej, z pię
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terkiem gospodarczym słu
żącym jako suszarnia sieci i 
wędzarnia ryb. Natomiast 
budynek gospodarczy jest 
niewielki, ponieważ hodow
la nie odgrywała tu dużej 
roli. Na przykładzie tej cha
łupy widać ewolucję bu
downictwa słowińskiego — 
od jednorodzinnego domo
stwa z wejściem w ścianie 
frontowej do dwurodzin
nego z sieniami i kuchniami 
zlokalizowanymi przy szczy
tach. Pierwotnie był to dom 
jednorodzinny ze starym 
układem ogniowym, pod 
koniec XIX w. został prze
budowany, dostawiono sie
nie i kuchnie przy szczy
tach, dom poszerzono, 
zmieniając go w dwu trak
towy; przebudowa ta jest 
obecnie widoczna w asyme
trycznym dachu.
Z Kluk Zeleskich przenie
siono zagrodę należącą do 
Keitschika i Rucha. Jest to 
przykład budownictwa cha
rakterystycznego dla roz
winiętej gospodarki rybac- 
ko-rolniczej, o czym świad
czą dwa duże budynki in
wentarskie i stodoła. Cha
łupa pochodzi z połowy 
XIX w., jest domem dwu
rodzinnym o parzystym, 
symetrycznym układzie 
wnętrz. Późniejsze przybu
dówki zakłóciły pierwotny 
układ wnętrz, lecz podczas 
rekonstrukcji postanowio
no je zachować dla zobra
zowania zmian zachodzą
cych w budownictwie sło
wińskim. Z kolei przykła
dem współczesnego bu
downictwa słowińskiego 
realizowanego jednak wed
ług starych technik ciesiel
skich, jest zbudowana w la
tach dwudziestych XX w. 
chałupa Alberta Klicka, 
przeniesiona do skansenu z 
Kluk Żeleskich. Jest to 
dom jednorodzinny, szero- 
kofrontowy, z poprzeczną 
sienią i kuchnią, trzema iz
bami i komorą. Usadowio
ny został licem do drogi, na 
środku podwórza. W za
grodzie znajduje się też 
duży budynek inwentarski. 
Zabudowę skansenu uzu
pełnia chałupa przeniesiona 
z Zoruchowa, wybudowana 
w 1841 r. Jest to budy

nek dwurodzinny, o sy
metrycznym rozplanowaniu 
wnętrz. Ściana dzieląca dwa 
mieszkania przebiega przez 
środek budynku, przy niej 
usytuowane są wejścia i 
kuchnie, komin jest wspól
ny dla obu mieszkań. Jest 
to więc ważne ogniwo w 
ewolucji budownictwa sło
wińskiego, jakiego nie od
naleziono w samych Klu
kach, toteż zdecydowano o 
konieczności przeniesienia 
tej chałupy do muzeum.

Dzięki dużej dbałości o rea
lizację rekonstrukcji wsi 
słowińskiej widać na tere
nie skansenu pełną ewolu
cję architektury i urządza
nia wnętrz od początku 
XIX w. do czasów niemal 
współczesnych (w chałupie 
Keitschika i Rucha plano
wane jest urządzenie eks
pozycji ukazującej prze
miany wnętrz po drugiej 
wojnie i przybyciu tu osad
ników). Warto dodać, że 
muzeum otoczyło opieką 
miejscowy cmentarz z 
XVIII w.

W skansenie organizowane 
są imprezy folklorystyczne, 
które cieszą się dużym zain
teresowaniem okolicznej 
ludności i turystów. Nie
zwykle ważna jest także 
koncepcja ożywienia gos
podarczego wsi Kluki na 
bazie skansenu, turystyki i 
w nawiązaniu do tradycyj
nych, niegdyś żywych na 
tym terenie rzemiosł i 
technik. Etnografowie słu
żą pomocą merytoryczną i 
organizacyjną w odtwarza
niu takich zajęć, jak rybo
łówstwo, plecionkarstwo, 
garncarstwo czy hafciar- 
stwo. Jest to szczególnie 
ważne dla ludzi miesz
kających na terenie o 
ubogich glebach i bar
dzo ograniczonych moż
liwościach znalezienia 
pracy, a również dla na
szego muzeum, które staje 
się bardziej atrakcyjne dla 
turystów i zyskuje dodat
kowe walory poznawcze.

Violetta Tkacz

Konserwacja 
ołtarza

Okazją dla konserwa
torów z pracow
ni konserwatorskiej 
Muzeum Pomorza Środkowego 

była w 1995 r. możliwość kon
serwacji ołtarza, ufundowane

lat było zasłonięte obrazem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
co m.in. spowodowało jego 
zniszczenie: zarysowanie war
stwy malarskiej i gruntu oraz 
podziurawienie.

go w kościele Św. Jacka przez 
książęcą parę: Jana Fryderyka 
i Erdmutę w 1602 r.
Ołtarz składa się z predelli, re
tabulum i zwieńczenia, rozbu
dowanych belkowań z inskryp
cjami oraz trzech obrazów 
olejnych na deskach: „Ostat
niej Wieczerzy”, „Ukrzyżo
wania” i „Wniebowstąpienia”. 
Na głównym obrazie ołtarza 
— „Ukrzyżowaniu” namalo
wanym przez Jakuba Funke z 
Kołobrzegu — uwidoczniona jest 
książęca para fundatorów. 
„Ukrzyżowanie” przez wiele 

1. Ołtarz 
główny 

w kościele 
Św. Jacka

Głównym zadaniem konser
watorów było zahamowanie 
procesu niszczenia i przy
wrócenie ołtarzowi pier
wotnego wyglądu. W cza
sie pracy dokonano analizy 
poszczególnych części ołta
rza. Okazało się, że ołtarz nie 
jest jednorodny i był przebu-
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2. Fundatorka 
ołtarza 

ks. Erdmuta 
na obrazie 

„Ukrzyżowanie”
(zdjęcia:

1 — Zbigniew 
Bielecki, 

2 — Danuta 
Dąbrowska)

dowywany, przede wszystkim 
w zwieńczeniu. Zapewne dla 
podwyższenia ołtarza dodano 
pod predellę dodatkową część. 
Podczas konserwacji ujawniła 
się także pierwotna kolorysty
ka ołtarza: biele kolumn i du
żych partii tła oraz złoto i sre
bro w ornamentyce. Konser
watorzy doszli do wniosku, że 
ołtarz nigdy nie był konser
wowany, został jedynie prze
malowany i „upiększony” do
datkowymi dekoracjami.

Uzyskano więc kilka informa
cji, ale nasunęły się też wąt
pliwości, np. czy rzeczywiście 
ołtarz był niegdyś niższy, 
skoro zwieńczenie zostało do
dane później, o czym świadczy 
jego forma i rozchwianie kon
strukcji oraz czy środkowa 
część ołtarza nie mogła pełnić 
funkcji epitafium, o czym mo
że świadczyć wielkość postaci 
fundatorów namalowanych na 
obrazie. Ołtarz prawdopodob
nie przemalowano po pożarze 
kościoła na przełomie XIX i 
XX w. — wprawdzie ołtarz 

ocalał, mógł jednak wymagać 
odnowienia. Konserwatorzy 
ujawnili też różne niedbałości 
„naprawiaczy”, np. w wień
czącej szczyt ołtarza rzeźbie 
pelikana, którego skrzydła i 
łapy zostały wtórnie, ale nie
udolnie wykonane.

W tym wypadku praca kon
serwatorów oprócz uratowania 
zabytku dostarczyła nowych 
informacji do dalszych badań 
historyków sztuki.

Wanda Szpilewska

Zespół konserwatorski: mgr Ste
fan Wójcik (kierownik pracowni), 
mgr mgr Wanda Szpilewska, Do
rota Sikorska-Łaźny, Dorota 
Szymczak oraz Sylwester Ząbek, 
którzy przeprowadzali konserwa
cję tego ołtarza, otrzymali I na
grodę wojewody słupskiego w 
konkursie na „wydarzenie artysty
czne 1995 r. w woj. słupskim”.

Bornholm
— zachowany 
krajobraz

Województwo słup
skie od kilku lat 
współpracuje ze swo-

mieszkańców. Bornholmczycy 
stanowią zwartą, jednorodną 
społeczność, wspomaganą fi-

1. Centralny 
kościół
w Csterlars
2. Budynek 
muzeum
— dom 
kupiecki 
w Rdnne 
(fot. 2
— Arkadiusz 
Sip)

im najbliższym zagranicz
nym sąsiadem — duńską wys
pą Bornholm. Wzajemne od
wiedziny różnych grup specja
listów i ich rodzin dają okazję 
do wspólnych szkoleń i podpa
trywania rozwiązań podob
nych problemów.

Wyspa Bomholm jest naj
mniejszym województwem 
Królestwa Danii (587 km2) 
zamieszkanym przez 45 000 

nansowo przez rząd duński 
oraz Unię Europejską. Pod
stawą egzystencji mieszkań
ców jest przyroda — żyją oni z 
rybołówstwa, rolnictwa i tury
styki. Duży nacisk kładą także 
na rozwój badań naukowych i 
kształcenie. Z kolei dla ludzi 
sztuki, malarzy i rzemieślni
ków „Zielona Wyspa Słońca” 
jest inspiracją i natchnieniem. 
Tak cenionej przez turystów 
dbałości o zachowanie krajo- 
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brązu kulturowego możemy 
uczyć się od mieszkańców 
wyspy. Żyją oni i pracują w 
świetnie utrzymanych domach 
z XVII i XVIII w. wypełnio
nych nowoczesnym komfor
tem i pięknymi przedmiotami. 
Przy adaptacji zabytkowych 
budynków do współczesnych 
potrzeb zachowuje się wszyst
kie stare elementy. W bruko
wanych stajniach starych do
mów kupieckich stoją kompu
tery; dziesiątki przedmiotów 
ustawionych na parapetach 
zachwycają swoim kształtem.

Na Bornholmie są miejsca, 
gdzie mieszkańcy okolicznych 
domów sami oczyścili zanied
bany staw, bo chcą słuchać 
kumkania żab. Nie ma nato
miast bloków mieszkalnych, 
wieżowców ani pudełkowa
tych „willi”. Kultywuje się tu 
rybactwo brzegowe, a ko
lorowe, drewniane kutry na 
plaży są bardzo malownicze. 
Wzdłuż całego, długiego brze
gu wyspy ciągnie się wstęga 
małych miasteczek i rybackich 
wiosek z zabudowaniami z 
XVII i XVIII w. Imponujące, 
skaliste wybrzeże na północy 
wyspy, wspaniałe piaszczyste 
plaże na południu, charaktery
styczne miasteczka z zabudo
wą z muru pruskiego i osady 
rybackie oraz wiele atrakcji hi
storycznych i kulturalnych 
powodują, że w ciągu ostat
nich lat na Bornholmie prze
bywało ponad milion turystów 
w sezonie letnim.
Cztery centralne kościoły są 
najbardziej znaczącymi obiek
tami nordyckiej architektury 
średniowiecznej. Szacuje się, 
że zostały zbudowane między 
1150 a 1200 r. Ich partery peł
nią do dzisiaj funkcje sakralne, 
pierwsze piętra były niegdyś 
miejscami schronienia lub 
przechowywania skarbów i 
żywności, najwyższe piętra 
służyły do obrony. Najwięk
szymi ruinami w Europie Pół
nocnej są pozostałości zamku 
Hammershus na północnym 
skalistym krańcu wyspy. Zbu
dowany około 1250 r. przez 
arcybiskupa Lund był fortecą 
strzegącą przesmyku między 
Bornholmem a południową 
Skanią. Zamek został zdobyty 
przez szwedzkiego generała 
Wrangla w 1645 r. po wielogo
dzinnym bombardowaniu. 
Następnie był garnizonem i 
więzieniem. Stopniowo po
padał w ruinę, a dziś jest naj

bardziej atrakcyjnym miejs
cem odwiedzanym przez tury
stów.

Bornholm zachował wyjątko
we przykłady rzemiosła bu
dowlanego i obszarów miej
skich, jak Svaneke, które 
otrzymało złoty medal Rady 
Europy za zachowanie zabu
dowy miejskiej oraz stara część 
Rdnne, w której znaleźć mo
żna największe duńskie skupi
sko domów wzniesionych z 
muru pruskiego w XVIII i 
XIX w. W ten sam sposób za
chowano krajobraz z jego ty
powymi, pojedynczymi gos
podarstwami, drogami, mo
stami, szkołami i domami 
spotkań.

Najbardziej znanym odkry
ciem archeologicznym ostat
nich lat jest znalezienie glinia
nych garnków wraz ze zbio
rem 2300 małych figurek pok
rytych złotem. Znaleziono je 
na polu pod Svaneke i jest to 
największy skarb, jaki do tej 
pory został odkryty w Danii. 
Wywołało to międzynarodowe 
zainteresowanie — gliniane 
garnki z młodszego okresu 
epoki żelaza traktuje się jako 
najważniejsze znalezisko os
tatnich dziesięcioleci w Euro
pie Północnej; można je zoba
czyć w Muzeum Bornholm- 
skim.
Odkrycia bogatych grobow
ców wskazują, że ówczesne 
rodziny książęce zamieszkiwa
ły okolice Gudhjem. Na pół
nocnym wybrzeżu Bomhol- 
mu, na obszarze między 
Gudhjem i Osterlars, można 
znaleźć ślady ludzi sprzed 
10 000 lat. Kamienie ułożone 
w kształcie statków, kamienie 
runiczne, kurhany i rzeźby 
kamienne — to obiekty często 
spotykane na wyspie.
Bornholm — to także centrum 
sztuki i rzemiosła artystyczne
go. W 1993 r. Muzeum Born- 
holmskie zakupiło pracownię 
ceramiki Hjorths-Stentdj w 
Rónne i w tej chwili urządza tu 
muzeum ceramiki — warsztat, 
w którym będzie można także 
samemu popracować.

W tym samym roku otwarto 
Bornholmskie Muzeum Sztu
ki przy skałach Helligdoms- 
klipperne pod Rdnne, gdzie 
wystawiają bornholmscy ma
larze.

Arkadiusz Sip

Siedziba
„żelaznego kanclerza”

rochę szkaradny, ze 
zniszczonymi, wstrętnymi 

pokojami, tysiącem komór i za
kamarków, obwisłymi stropami i 
krzywymi podłogami, tak że 
obawiać się należało każdego 
kroku (...). Cztery pokoje na pię
trze i cztery na parterze były 
znośne, pozostałe były odrażają
ce, lecz park przeuroczy...". Tak 
opisywała Joanna von Bismarck 

w wysokości 400 tys. talarów, 
która pozwoliła nabyć mu Warci- 
no. Zdecydował się na kupno te
go majątku, ponieważ leżał on w 
odosobnieniu i otoczony był la
sami obfitującymi w zwierzynę.
W chwili przejęcia przez Bis
marcków dwór składał się z mu
rowanego dwukondygnacyjnego 
korpusu, prawdopodobnie z 
1664 r. oraz dwóch prostopad-

1. Pałac 
od strony 
parku

2. Kominek 
w gabinecie 
Bismarcka

z Puttkamerów dwór w Warcinie, 
kupiony w 1867 r. przez jej męża, 
ówczesnego prezesa rady minis
trów i ministra spraw zagrani
cznych Prus Otto von Bismarc
ka. Bismarck kupił ten majątek 
od Wernera Ewalda von Blu- 
menthala, który stracił pieniądze 
na giełdzie, po wybuchu wojny 
prusko-austriackiej w 1866 r. W 
dowód uznania dla działań na 
rzecz szczęśliwego zakończenia 
tej samej wojny, premier otrzy
mał od króla Wilhelma I dotację 

łych do dworu skrzydeł o kons
trukcji szachulcowej z lat czter
dziestych XVIII w. Nowi właści
ciele zajmowali stary dwór do 
1874 r.; dopiero wówczas prze
prowadzili się do nowo wybudo
wanej części południowej, przy
legającej do szachulcowego 
skrzydła wschodniego. Nowy 
budynek wzniesiono w stylu neo- 
renesansowym, nawiązując wed
ług ówczesnej mody do stylów 
historycznych.
Coraz większe kłopoty zdrowot
ne, szczególnie po 1871 r„ spo-
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3. Ryglowa stajnia z końca XVIII w. 
(zdjęcia: Zbigniew Bielecki)

wodowały, że dłuższe stawały się 
pobyty Otto Bismarcka w Warci- 
nie. Po dymisji w 1890 r. kanclerz 
zamieszkał tu na stałe. Po jego 
śmierci w 1898 r. majątek war- 
ciński przejął jego syn Wilhelm, a 
następnie wnuk Wilhelm Mikołaj. 
W 1898 r. z powodu złego stanu 
technicznego zostało rozebrane 
szachulcowe skrzydło wschod
nie, a na jego miejscu wybudo
wano — istniejące do dziś — 
murowane. W 1901 r. nowe 
skrzydło było jeszcze w stanie 
surowym, a zrealizowane zostało 
w myśl nowych tendencji w ar
chitekturze końca XIX w., które 
pozbawiały elewacje natłoku 
gipsowych detali i ornamentów. 
Nieznany jest rok, w którym 
przestało istnieć drugie skrzydło 
ryglowe. Na przedwojennych 
ilustracjach, ukazujących pałac 
po ostatniej rozbudowie ta część 
założenia jeszcze istnieje.
Tak więc dzisiejszy pałac składa 
się z dworu z XVII w., którego 
wnętrza i elewacje zostały za
pewne zmienione w czasie prze
budów w XIX i XX w„ i z części 
południowej z lat siedemdziesią
tych XIX w., w której zachował 
się wystrój i częściowe wyposa
żenie gabinetu Otto von Bis

marcka: drewniany belkowy 
strop, płycinowa boazeria, deko
racyjnie ułożony parkiet, ozdob
ne drzwi, ceramiczny kominek, 
szafa i kredens. Przetrwało także 
skrzydło wschodnie z przełomu 
XIX i XX w. z zachowaną główną 
klatką schodową z marmurowy
mi schodami i kaflowymi piecami 
(jeden m in. z herbem Bismar
cków).
Jeszcze po wojnie na terenie 
ogromnego parku (ok. 100 ha) 
założonego w XVIII w. znajdowa
ły się dwie kaplice grobowe: jed

na z drugiej ćwierci XIX w., gdzie 
została pochowana ówczesna 
właścicielka majątku pani von 
Blumenthal z domu Podewils, 
druga kaplica zbudowana praw
dopodobnie w 1905 r. dla rodziny 
Bismarcków. Po niej zachowały 
się jeszcze ślady fundamentów i 
trzy płyty nagrobne: syna kancle
rza, hrabiego Wilhelma (zm. 
1901 r.), jego żony Sybilli Malwi- 
ny (zm. 1945 r.) i ich syna Wil
helma Mikołaja (zm 1940 r.).
Z budynków gospodarczych 
dawnego majątku pozostała do 

dziś malownicza, szachulcowa 
stajnia zapewne z końca XVIII w., 
poszerzona o wozownię na prze
łomie XIX i XX w., z portykiem 
wspartym na czterech kolu
mnach oraz murowana obora, 
prawdopodobnie z pierwszej po
łowy XIX w.

Obecnie pałac i park użytkuje 
Technikum Leśne w Warcinie, 
którego dyrektorem jest pan Sta
nisław Grześkowiak. To jemu 
przede wszystkim pałac za
wdzięcza świetny dziś wygląd, 
dba on z niezwykłą starannością 
o zachowanie wszystkiego, co 
wiąże się z historią budowli. 
Dzięki jego inicjatywie ponownie 
zamontowano na elewacji pała
cu brązową płaskorzeźbioną pły
tę z 1893 r. przedstawiającą 
Schmetterlinga — konia księcia 
Otto von Bismarcka. Tablica ta 
była już oddana na złom. Wykupił 
ją jeden z mieszkańców wsi, 
znalazła się w stadninie koni w 
Ostrowie, skąd wydostał ją p. 
Grześkowiak. Jego zasługą jest 
też — oprócz prac remontowych 
pałacu — rekonstrukcja drew
nianego, łukowo wygiętego 
mostku w parku. Tu na każdym 
kroku widać, że pałac ma praw
dziwego opiekuna.

Dorota Cieślik

Akcja cmentarzeCmentarz leśników
Około 10 km na południe od

Bytowa, nad malowniczym 
jeziorem Pyszne wznosi się „Bu
kowa Góra" — rezerwat leśny o 
powierzchni 6,18 ha. W rezerwa
cie występuje starodrzew buko
wy w wieku około 150 lat z do
mieszką dębu, jodły, świerka 
oraz okazy drzew pomnikowych. 
Na szczycie góry, pomiędzy wy
sokimi bukami i dębami znajduje 
się mały cmentarz, na którym 
chowano niemieckich pracowni
ków nadleśnictwa Sierżno (niem. 
Zerrin) i ich rodziny.
Na cmentarzu jest 31 grobów, na 
których w większości stoją żela
zne krzyże. Ale są tu także inne 
nagrobki. W 1874 r. pochowano 
Otto Heinricha Smaliana, królew
skiego nadleśniczego z Sierżna, 
syna znanego uczonego i leśnika 
Heinricha Ludwika Smaliana, au
tora wzoru dendrometrycznego. 
Smalian otrzymał okazały po
mnik z inskrypcjami. Od frontu w 
kamiennym wieńcu z dębowych 
liści widnieje napis: „Pod tym 
kamieniem, w swoim ukochanym 
gaju spoczywa pan Otto Heinrich 
Smalian — królewski nadleśni
czy ur. 28.12.1827 w Straslun- 
dzie, zm. 17.02.1874 w Sierżnie". 
Na tylnej części pomnika czyta
my: „Szlachetnemu, zacnemu 
mężczyźnie, najłagodniejszemu 
przyjacielowi ludzi, wiernemu 
słudze państwa, niezmordowa
nemu opiekunowi sprawującemu 
pieczę nad lasem przez 14 lat,

który bez wytchnienia pielęgno
wał, oczyszczał, powiększał i od
nawiał — z tego 1800 hektarów 
wyhodował przyszłym pokole
niom jako trwały dorobek — po
mnik ten został wystawiony przez 
krewnych, kolegów po fachu 
oraz przyjaciół i znajomych". 
Obok Smaliana pochowany zos
tał w 1878 r. jego przyjaciel 
Friedrich Adolf Olberg, królewski 
lustrator lasów, który życzył so
bie, aby grób jego byt właśnie w 
tym miejscu.
W 1994 r. z inicjatywy pani mgr 
inż. Joanny Gil-Slebody i jej mę
ża, zastępcy nadleśniczego nad
leśnictwa Osusznica, a także

1. Ogólny widok 
cmentarza leśników

2. Stan obecny 
pomnika Otto H. Smaliana 

(zdjęcia: 1 — Jan Maziejuk, 
2 — Mirosław Dąbrowski)

mieszkańców okolicznych wsi, 
cmentarz został uporządkowany. 
Na podstawie fotografii ogrodze
nie cmentarza zrekonstruowali 
uczniowie Technikum Leśnego 
w Warcinie, co sfinansowała Re
gionalna Dyrekcja Lasów Pań
stwowych w Szczecinko.
19 listopada 1994 r. na cmenta

rzu leśników odprawiona została 
ekumeniczna msza, którą konce
lebrowali kapłani dwóch wyznań: 
proboszcz rzymskokatolickiej pa
rafii w Ugoszczy ks. Bolesław Liss 
i pastor słupskiej parafii ewange
licko-augsburskiej Mirosław Si
kora. Dziesięć dni później, 29 li
stopada 1994 r. wojewódzki kon
serwator zabytków podjął decyz
ję wpisania cmentarza do rejes
tru zabytków.
Chroniąc groby ludzi lasu od zni
szczenia, polscy leśnicy wypełni
li swój obowiązek solidarności 
zawodowej.

Ignacy Pałczyński
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Kupić, nie kupić...

Prawie wszystkie zespoły 
dworskie i pałacowe na 

terenie województwa słup
skiego należały do państwo
wych gospodarstw rolnych. 
Po ich likwidacji majątki zo
stały przejęte (od 1991 r.) 
przez Agencję Własności 
Rolnej Skarbu Państwa 
(AWRSP). W ramach restruk
turyzacji następowała sprze
daż pałaców, dworów i par
ków. W pierwszych latach 
działalności AWRSP prywa
tyzacja w woj. słupskim prze
biegała wolno. Sytuacja 
zmieniła się dopiero w 1995 r. 
— z 51 zespołów pałacowo- 
-parkowych wpisanych do re
jestru zabytków i będących w 
zasobie AWRSP sprzedane 
zostały 22 obiekty, w tym 17 
osobom fizycznym. Z kolei 
dzierżawców znalazło 13 ze
społów. Większość pałaców i 
parków ma więc swoich 
właścicieli i użytkowników, 
chociaż nie jest to jeszcze 
wynik zadowalający. Nowi 
właściciele na ogół dobrze 
sprawują pieczę nad zabyt
kami, natomiast z dzierżaw
cami bywa różnie: nastawieni 
na produkcję rolną przejmują

1. Dwór 
w Barnowie

2. Kościół 
w Ciecholubiu

3. Pałac 
w Domisławiu

4. Pałac 
w Gostkowie

5. Dwór 
w Jemielnie

6. Leśniczówka 
w Krępkowicach

7. Pałac 
w Krzemieniewie

8. Ołicyna pałacowa 
w Łoży

9. Pałac 
w Poganicach

10. Wiatrak 
w Zdrzewnie

(zdjęcia:
1, 3—9 — Dorota Cieślik, 

2 — Stanisław Szpilewski, 
10 — Elżbieta Szalewska)
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pałac i park jako niepo
trzebny dodatek do ziemi. 
Aby uratować zabytkowe ze
społy przed zniszczeniem, 
należy więc szukać takich 
właścicieli, którzy dają gwa
rancję należytego ich utrzy
mania. Proponujemy kupno 
kilku obiektów z terenu woj. 
słupskiego.

1. Barnowo gm. Kołczygło
wy, dwór z XVIII w., skrzydło 
dobudowane w XIX w., mu
rowany, o pow. użytkowej 
650 m2 i kubaturze 2400 m3; 
park krajobrazowy o pow. 2 
ha; w sąsiedztwie budynki 
gospodarcze.

2. Ciecholubie, gm. Kępice, 
kościół z 1799 i 1911 r. o 
konstrukcji szachulcowej, 
pow. 200 m2 i kubaturze 725 
m3; usytuowany za wsią w 
otoczeniu lasu.

3. Domisław, gm. Czarne, pa
łac z końca XIX w., park kraj
obrazowy o pow. 3 ha.

4. Gostkowo, gm. Bytów, pa
łac z początku XIX w., prze
budowany na początku XX 
w., murowany, w otoczeniu 
parku krajobrazowego o pow. 
0,75 ha.

5. Grapice, gm. Potęgowo, 
pałac z przełomu XIX i XX w„ 
murowany, w parku krajobra
zowym o pow. 3 ha.

6. Jemielno, gm. Przechlewo, 
dwór z 1745 r„ murowany, o 
pow. użytkowej 450 m2 i ku
baturze 3000 m3; park o pow.
3 ha w pobliżu rzeki Brda.

7. Kończewo, gm. Kobylnica, 
pałac z połowy XIX w., muro
wany, o pow. użytkowej 1200

m2 i kubaturze 6400 m3, w 
parku krajobrazowym o pow. 
7,7 ha.

8. Krępkowice, gm. Cewice, 
leśniczówka z 1926 r„ o 
konstrukcji szachulcowej, 
oszalowana deskami, pow. 
użytkowa 140 m2, kubatura 
600 m3.

9. Krzemieniewo, gm. Czar
ne, pałac z drugiej połowy 
XIX w., murowany, w otocze
niu parku (2 ha).

10. Krzywań, gm. Dębnica 
Kaszubska, pałac z drugiej 
połowy XIX w., murowany 
z zachowanym wyposaże
niem i wystrojem wnętrz: 
kominki, piece, boazerie, 
dekoracja sztukatorska stro
pów; park o pow. 20 ha.

11. Łoża, gm. Czarne, oficy
na pałacowa z końca XIX w., 
murowana z cegły licówki z 
bogatym ceramicznym deta
lem, park krajobrazowy o 
pow. 2 ha.

12. Poganice, gm. Potęgo
wo, pałac z 1906 r„ murowa
ny, o pow. użytkowej 1200 m2 
i kubaturze 6150 m3, położo
ny na niewielkim wzniesieniu 
górnego tarasu doliny rzeki 
Łupawa, w otoczeniu parku.

13. Zdrzewno, gm. Wicko, 
wiatrak z 1765 r. i XIX w., mu
rowany, o pow. 240 m2 i ku
baturze 900 m3, położony ok. 
17 km od Łeby.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w biurze 
Państwowej Służby Ochro
ny Zabytków, ul. Jaracza 6, 
76-200 Słupsk, tel. (0-59) 
264-34.

Dorota Cieślik

Warunki prenumeraty
2 zł 50 gr

Cena 1 egz. — Qoo . Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw, na 
konto Firmy AMOS, 01—806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/War- 
szawa, nr 1586—77578—136.
Dla prenumeratorów zamawiających minimum 10 egz. — dodatkowo 
jeden egzemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. 
Wszelkie intormacje można uzyskać pod/iumerem telełonu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w Fir
mie AMOS oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej im. Boles
ława Prusa" (ul. Krakowskie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Święto
jańska 2).

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A." przyjmowane są na IV 
kwartał do 5 września br.

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 odpowiednią sumę na konto: 
Firma AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

1 200 zł
v 12 000 000

600 zł
— 1/2 kolumny wewnętrzne) — —„____ „„„

6 000 000
300 zł

— 1/4 kolumny wewnętrznej — —„„ ’ ’ 3 000 000
150 zł

— 1/8 kolumny wewnętrznej — —-—„ „ ’ 1 500 000
1 400 zł

— cała kolumna zewnętrzna — .. „„„ „„„
14 000 000

(okładka s. IV)

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) reklamy mieszczącej się
w profilu pisma 1 50Q z|

15 000 000
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

1 300 zł
— cała kolumna wewnętrzna — ------------------
(okładka s. II i III) 13 000 000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka ceny o 50%

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

III. Ogłoszenia drobne
70 gr 

jedno słowo — --------—
7 000

— 1 zł

jedno słowo w ramce 10 000

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych opiekunów za
bytków udzielana jest zniżka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace redakcyjne, grafi
czne i techniczne. W wypadku dostarczenia przez zleceniodawcę og
łoszenia gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 
10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych — w wy
sokości 22% ceny reklamy — ogłoszenia

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!
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Odznaczenia 1920

Latem 1920 r. militarna sytua
cja armii polskiej wydawała się 
dramatyczna. Po wiosennych 
sukcesach, których ukorono
waniem było zdobycie w maju 
Kijowa, losy odwróciły się. 
Wróg parł na całym froncie — 
w centrum armie Tuchaczew- 
skiego, na południu odbywały 
się rajdy konnicy Budionnego. 
Rada Obrony Państwa apelo
wała „Ojczyzna w niebezpie
czeństwie", mobilizując wszel
kie rezerwy.
Wojsko, które walczy, ma 
swoich bohaterów, potrzebuje 
zachęty i nagród: awansów 
oraz odznaczeń. Biorąc pod 
uwagę ten ostatni aspekt, sy
tuacja była niecodzienna: 
mieliśmy już wówczas wspa
niałe odznaczenie — order 
„Virtuti Militari” — ale go nie 
nadawano. Ten „stary” polski 
znak wojskowy reaktywował 
Sejm RP rok wcześniej, 1 
sierpnia 1919 r. Wznowiono 
go w tradycyjnej pięcioklaso- 
wej postaci, wzorując się na 
odznakach z okresu Powstania 
Listopadowego. Niestety, usta
wa była niedoskonała, gdyż 
nadawanie krzyży uzależniała 
tylko od decyzji Kapituły, któ
rą tworzyli wysocy rangą do
wódcy, m.in. generałowie. Z 
chwilą rozpoczęcia działań wo
jennych wiosną 1920 r. wyje
chali oni na front i nie było już 
później czasu, aby się zebrać w 
celu nadawania orderów.
Dopiero w dramatycznych 
letnich dniach 1920 r. Rada 
Obrony Państwa upoważniła 
Naczelnego Wodza do odzna
czania najniższymi klasami 
„Virtuti” — „Na polu bitwy”. 
Wcześniej (w końcu lipca) 
marszałek Piłsudski „na włas
ną rękę” wysłał do niektórych 
dowódców pierwsze odznaki. 
Nie były to jednak krzyże, 
gdyż nie zdążono ich zrobić — 
wręczano same niebiesko- 
czarne wstążeczki szyte cha
łupniczo.
Wzruszający po latach opis 
jednej z pierwszych takich de
koracji odnajdujemy w ówczes
nej prasie: „... stanąłem wy
prężony w szeregu 40 oficerów i 
szeregowców z dywizji. Skrom
na msza połowa — bez orkies
try, jeno baby śpiewały — jeno 
z dali na linii grały armaty i 
karabiny. Generał RydzSmig- 
ły podchodził do każdego z nas 
kolejno, ściskał i całował na

1. Ordery i odznaczenia 
nadawane za męstwo, waleczność 

i udział w wojnie:
1 — „Krzyż Srebrny 

Orderu Wojskowego 
Virtuti Militari” (rewers i awers),

2 — „Krzyż Walecznych”
(awers i rewers); 

na wstążce widoczne „okucie" 
oznaczające powtórne nadanie,

3 — „Medal Pamiątkowy 
za Wojnę 1918—1921"

(awers i rewers) 
2. Odznaczenia i odznaki 

dla ochotników i żołnierzy:
1 — „Krzyż za udział 

w Wojnie 1918—1921” z 1990 r„ 
2 — Krzyż Ochotników Polskich 

z Ameryki z 1920 r.,
3 — Odznaka Honorowa 

dla Ochotników z 1920 r.,
4 — „Krzyż Ochotniczy” 

(odznaka nieformalna)
(zdjęcia: Dariusz Borowicz) 2

znak przyjęcia do »rodziny ka
waler ów«. (...) Przypiął mi na 
piersi czarno-niebieską wstą
żeczkę. ” Pierwszymi, których 
uhonorowano „Virtuti Milita
ri”, byli żołnierze z bitnej i za
służonej pod Lwowem 18. 
Dywizji Piechoty. Potem 
wstążeczki otrzymali żołnierze 
z 205. ochotniczego pułku pie
choty, m.in. kpt. Franciszek 
Mond (późniejszy generał 
WP); pośmiertnie „Krzyż 
Srebrny V klasy” otrzymał 
ksiądz Ignacy Skorupka, po
legły pod Ossowem.
„Prawdziwe” krzyże dawano 
później, już po zakończeniu 
wojny, jednocześnie z nowym 
bojowym odznaczeniem, usta
nowionym 11 sierpnia 1920 r.

— „Krzyżem Walecznych”, 
który miał honorować czyny 
bojowe mniejszej wagi. Był to 
skromny mosiężny krzyż, za
wieszany na amarantowej 
wstążce z białymi paskami po 
bokach. Można go było 
otrzymać czterokrotnie, co za
znaczano okuciami nałożony
mi na wstążce. Tych, którzy 
dostąpili tego zaszczytu, czyli 
odznaczenia krzyżem cztery 
razy, było około tysiąca. Naj
młodszym kawalerem „Krzyża 
Walecznych” był Tadeusz Je
ziorowski, obrońca Płocka z 
1920 r. — miał wtedy 12 lat. 
Tylko rok starszy był Marcin 
Krasnopolski z Moniatycz, 
który na swój krzyż zasłużył 

demontując polską armatę 
zdobytą przez bolszewików.
Krzyże „Virtuti Militari” i 
„Krzyże Walecznych” rozda
wano jesienią 1920 r. Produ
kowali je warszawscy grawe- 
rzy: „Matulewicz i Krupski” i 
„Jan Knedler”. Odznaki za
mawiały władze wojskowe, do
dawano do nich skromne dy
plomy i legitymacje. Oba od
znaczenia związane były z 
pewnymi przywilejami. Od
znaczony „Virtuti Militari” 
dostawał roczną pensję w wy
sokości 300 zł polskich i — 
podobnie jak uhonorowany 
„Krzyżem Walecznych” — 
miał pierwszeństwo w dostę
pie do stanowisk państwowych 
i nadziałów ziemi.
W sumie obu krzyży nadano 
około 60 tysięcy; na milion 
żołnierzy, którzy walczyli w la
tach 1919—1920, nie jest to 
dużo. Utworzono jednak wiele 
innych odznaczeń mniejszej 
rangi, aby dać satysfakcję po
zostałym żołnierzom. W 
kwietniu 1920 r. marszałek 
Piłsudski zatwierdził tzw. 
Krzyż Ochotników Polskich z 
Ameryki. Krzyży tych rozda
no około 25 tysięcy, a wyko
nywała je firma Chylińskiego z 
ul. Ogrodowej w Warszawie. 
W 1928 r. ustanowiony został 
„Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918—1921”, popularny na 
kolekcjonerskim rynku. Meda
li tych nadano około 200 tysię
cy, choć do 1939 r. nie zdążo
no uhonorować wszystkich, 
którym się one należały. Tuż 
przed wybuchem drugiej woj
ny światowej, w czerwcu 1939 
r. ustanowiono nowe pań
stwowe odznaczenia — 
„Krzyż Ochotniczy za Wojnę” 
i „Medal Ochotniczy za Woj
nę”. Nadano im wysoką rangę, 
ale nie zdążono ich wręczyć. 
Dziś spotyka się odznaki zro
bione współcześnie według 
przedwojennego opisu.
Forma plastyczna krzyża z 
1939 r. „odżyła” po pięćdzie
sięciu latach. W 1990 r. usta
nowiony został bowiem 
„Krzyż za udział w Wojnie 
1918—1921”, będący repliką 
wzoru z 1939 r., ale z inną de
wizą: „Obrońcy Ojczyzny”. 
Do 1995 r. nadano około 12,5 
tysiąca tych krzyży wetera
nom, którzy walczyli 76 lat 
temu z bolszewicką nawałą.

Zbigniew Puchalski



Kościoły — to je
den z najważniej
szych elementów 
krajobrazu wiej
skiego. Stanowią 
najdobitniejsze przy
kłady miejscowej 
tradycji, są także 
odbiciem wpływów 
zewnętrznych. Koś
cioły wiejskie woje
wództwa słupskie
go potwierdzają te 
wartości, kształtu
jące się różnie w róż
nych wiekach, (sts)

1.2. Wiek XV
— kościoły parafialne: 
ŚŚ. Piotra i Pawła
w Sławsku (1) 
i Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
w Óuninowie, 
przebudowany 
w XIX w. (2)
3. Wiek XVII
— kościół parafialny 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej
w Objaździe
4. Wiek XVIII
— kościół parafialny 
Św. Trójcy
w Polnicy
5. Wiek XIX
— kościół filialny 
ŚŚ. Piotra i Pawła 
w Rowach
(zdjęcia:
1, 3, 5 — Elżbieta Szalewska,
2, 4 — Stanisław Szpilewski)3


