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W drugiej połowie XVIII w. parki — to przede wszystkim sentymen
talny nastrój związany z naturą i tradycjami antycznymi; ich wyra
zem jest tzw. mała architektura — rzeźby i pawilony ogrodowe w 
stylu klasycznym. Arkadia obok Zofiówki i Puław była najsłynniej
szym ogrodem sentymentaho-romantycznym z wieloma obiektami, 
jak np. widoczny na zdjęciu Dom Murgrabiego i Łuk Grecki, projek
towane przez Szymona B. Zuga przed 1800 r. (zob. s. 22).

(fot. Wiesław M. Zieliński)
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Można już mówić o powstaniu w naszym 
kraju wolnego rynku obiektów zabytko
wych. „Winowajcą” tego faktu jest powo
łana pięć lat temu Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, która pełni 
funkcje właścicielskie Wobec około 3,5 ty
siąca zespołów zabytkowych, starając się 
oddawać je w dzierżawę lub właśnie 
sprzedając. Rozmowa na ten temat roz
poczyna bieżący numer (s. 4). Najpraw
dopodobniej w roku przyszłym roz- 
pocznie się realizacja rządowego pro
gramu renowacji i modernizacji naszych 
miast. Ustawa w tej sprawie przewiduje, 
że państwo będzie finansowo pomagało 
właścicielom zniszczonych domów. Ale, 
niestety, dużo starych kamienic — na 
skutek zaniedbań i braku bieżących re
montów — musi być rozebranych. Z ob
liczeń Instytutu Gospodarki Mieszka
niowej wynika, że jedna trzecia budyn
ków pochodzi sprzed 1944 r., w tym 13% 
— to obiekty wybudowane przed 1918 r., 
do natychmiastowej rozbiórki kwalifiku
je się ponad 800 tysięcy domów, a około 
600 tysięcy można uratować, jeśli ich ge
neralne remonty rozpoczną się w ciągu 

najbliższych pięciu lat. Te liczby są 
przerażające — polityka władz PRL w 
stosunku do tzw. zabudowy burżuazyjnej 
daje obecnie rezultaty!
Na szczęście obok zrujnowanych miast 
i wsi istnieją jeszcze oazy piękna. Jest nią 
na pewno „park szczęśliwości” w Arka
dii koło Łowicza (s. 22), są obrazy Woj
ciecha Kossaka (s. 8), radość mogą spra
wić odnalezione drobne przedmioty za
bytkowe (s. 30) czy odkrycie piękna w 
zwykłych wiejskich płotach (s. 30). W 
numerze poznamy także polskie fortyfi
kacje stawiane przed wojną 1939 r., w 
tym zupełnie nie znane przy dawnej gra
nicy wschodniej na Polesiu (s. 18).
W następnym numerze zaproponujemy 
Państwu dalszy ciąg „rozmów ze skoru
pami”, opowieść o niezwykłych serwi
sach z porcelany, opis bitwy pod Gorli
cami w czasie pierwszej wojny światowej 
i związanych z nią znalezisk, mazowiecki 
szlak romantyczny, a także przypomni
my barwną postać ostatniego gnomonika 
Rzeczypospolitej i jednocześnie świato
wego smakosza — Tadeusza Przypkow
skiego.
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W końcu czerwca br. odbyła się 
w Krakowie międzynarodowa 
konferencja poświęcona prob
lemom ochrony dóbr kultury w 
razie zagrożeń czasu wojny i po
koju. Uczestnikami czterodnio
wego spotkania byli przedstawi
ciele państw sygnatariuszy ukła
du „Partnerstwo dla pokoju”, 
specjaliści z NATO, UNESCO 
oraz instytucji i organizacji zaj
mujących się sprawami ochrony

Wawel z lotu ptaka

dóbr kultury. Na jednym z poka
zów towarzyszących konferencji 
odbyła się prezentacja systemu 
oznakowania znakami rozpo
znawczymi zawartymi w Kon
wencji Haskiej m.in. zamku na 
Wawelu, systemu zabezpiecze
nia go przed pożarem i kradzieżą. 
Główne postulaty konferencji to 
— konieczność wprowadzenia 
pewnych zmian i uzupełnień w 
Konwencji Haskiej, uznanie za 
zbrodnię wojenną celowego usz
kodzenia lub zniszczenia w cza
sie działań wojennych zabytków 
podlegających ochronie, konie
czność rozszerzenia zakresu po
jęcia „konflikt zbrojny” konflikta
mi wewnętrznymi, szczególnie o 
podłożu etnicznym, potrzeba do
kładniejszego sprecyzowania po
jęcia „konieczność wojskowa” 
oraz zmiany zapisu zobowiązują
cego do wprowadzenia na ma
pach specjalnych znaków topo
graficznych sygnalizujących do
bra kultury, konieczność ustale
nia minimalnej odległości pro
wadzenia działań wojennych od 
obszaru, na którym znajdują się 
chronione zabytki.

(„Gazeta Krakowska", 
23 VI1996)

★ ★ ★

W Polsce jest około 200 staro
miejskich zespołów architektoni
cznych, których stan wymaga 
szybkiej interwencji. W związku z 
tym podjęta została akcja mają
ca na celu ich ochronę. Opra
cowany został Rządowy Program 
Ratowania Miast Historycznych, 
a ponieważ jest to przedsięwzię
cie na ogromną skalę, proble
mem ma się zająć Międzyresor
towa Komisja ds. Rewaloryzacji 
Miast Historycznych.
Obecnie kontynuowane są pra
ce rewaloryzacyjne w sześciu 

zespołach staromiejskich: w Lub
linie, Zamościu, Rzeszowie, 
Fromborku, Sandomierzu i Prze
myślu. W tym roku podjęto rewa
loryzacje w Świdnicy, Niemczy,

Rynek w Zamościu z lotu ptaka

Kazimierzu Dolnym, Starym Są
czu i Kwidzynie. Największą na
dzieję na pomoc w akcji rewalo
ryzacyjnej pokładają jej inicjato
rzy w lokalnych samorządach. 
Godnym naśladowania przykła
dem jest tu Elbląg i Kołobrzeg, 
które własnymi siłami uratowały 
historyczne starówki — w Elblą
gu dzięki inicjatywie Towarzy
stwa Jaszczurowców, woje
wódzkiego konserwatora zabyt
ków i majętnych rzemieślników, 
w Kołobrzegu dzięki samorzą
dowi, miejscowym architektom i 
biznesmenom.

(„Dziennik Bałtycki", 10 V 1996)

W związku z obchodami 400-le- 
cia stołeczności Warszawy Jerzy 
Waldorff m.in. powiedział: „Pa
miętam trzy Warszawy. Warsza
wę carską, której centrum do ro
ku 1915 było miastem polsko-ro
syjskim. Warszawę "hołociarską* 
na Powiślu i Pradze, gdzie królo-

Warszawa, Nowy Świat 
ok. 1915 r.
(repr. Andrzej Zborski)

wały "Czarne Mańki" i "kawale
rowie księżyca* z charakterysty
cznym folklorem i tupetem. I 
wreszcie ponadtrzystutysięczną 
Warszawę żydowską, która za
czynała się na Nalewkach. Miała 
własną mowę, stroje, zapach... Z 

tych wszystkich części wyłoniła 
się Warszawa rozbudowana na 
stolicę niepodległego państwa.
W okresie międzywojennym było 
to miasto zachwycające. Od 
Zamku Królewskiego do placu 
Unii Lubelskiej ciągnęły się 
wspaniale pałace, rezydencje, 
hotele, kina, kawiarnie. To był 
środek słodkiego rogalika, które
go końce wybiegały w inne 
dzielnice, mające własny charak
ter i lokalną fantazję. Ton na
dawała stolicy elita umysłowa, 
która się spotykała w ulubionych 
teatrach i kawiarniach — "Zie
miańskiej*, IPS-ie. Naturalna mi
gracja do stolicy ludzi z dawnych 
kresów wschodnich i innych 
dzielnic kraju zwiększała dyna
mizm miasta. Przybysze szybko 
stawali się "warszawiakami*, 
przyjmując lokalny patriotyzm 
"Starych* mieszkańców. To po
kolenie i to miasto zniszczyła II 
wojna. Jeszcze w pierwszych la
tach powojennych coś z dawnej 
atmosfery odżyło. Ale potem 
przyszła sowietyzacja, Pałac Kul
tury, "urawniłowka* jako model 
życia i styl architektury."

(„Sukces", VI 1996)

★ ★ ★

wiarnia, są częściej oglądane niż 
wnętrza mieszkań prywatnych, a 
zatem są udostępniane szerokim 
rzeszom społeczeństwa. Okazu
je się jednak, że ta zamiana 
funkcji zabytków na ogół nie wy
chodzi im na dobre, bo jeśli np. 
strop w budynku ma być obli-

Maly Rynek w Krakowie

czony na przyjście stu osób, to 
ten stary, historyczny trzeba wy
rzucić Pod pozorem moderniza
cji i w pośpiechu dokonywane są 
remonty i przeróbki, niedopu
szczalne w wypadku obiektów 
zabytkowych. Z lokatorskich 
czynszów, niestety, nie można 
gruntownie wyremontować za
bytkowej kamienicy. Ciągle nie 
ma ustawy o renowacji i moder
nizacji zabudowy miejskiej, która 
przewidywałaby udzielanie dota
cji z Funduszu Renowacyjnego.

Szczeciński oddział Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa przejął 190 zabytkowych 
pałaców i dworów. Część z nich 
udało się sprzedać, zdecydowa
nie więcej wydzierżawić. Więk
szość potencjalnych nabywców 
nie interesuje się jednak gospo
darstwami, w skład których 
wchodzą zabytki, obawiając się 
ogromnych wydatków na ich re
nowację. Tymczasem za obiekt 
wpisany do rejestru zabytków 
nabywca płaci połowę wylicyto- 
wanej ceny, natomiast za obiekt, 
który nie znajduje się w rejestrze 
— całość. Według pracowników 
AWRSP, ktoś kto przejął zabytek 
przeciętnie musiał wydać od kil
kudziesięciu do 300 tys. zł. 
Szczeciński oddział AWRSP dy
sponuje katalogiem zabytko
wych obiektów, z którym wszys
cy chętni mogą się zapoznać.

(„Rzeczpospolita", 24 VI 1996)

★ ★ ★

Niektórzy mieszkańcy Krakowa 
uważają, że krakowskie Stare 
Miasto zamieni się niedługo w 
londyńskie Soho. Gdy dzisiaj 
stanie się przy Bramie Floriań
skiej i spojrzy w kierunku kościo
ła Mariackiego, to świątyni pra
wie nie widać. Zasłaniają ją szyl
dy i reklamy. Taka obfitość w tym 
miejscu sklepów, zakładów usłu
gowych, biur wynika m.in. z 
uwolnienia czynszów za lokale 
użytkowe. Zamiana mieszkań na 
zakłady usługowe stała się po 
prostu bardzo opłacalna. Mogło
by się wydawać, że obiekty, w 
których mieści się bank czy ka

(„Polityka", 29 V1 1996)

★ ★ ★

W rozmowie na temat programu 
ochrony zabytków techniki wo
jewódzki konserwator zabytków 
w Katowicach — dr inż. arch. 
Jacek Owczarek m.in. stwierdził: 
„Są trzy najważniejsze elementy 
w ochronie zabytków. Pierwszym 
jest powszechna świadomość 
potrzeby ich ochrony, bo bez ta
kiej świadomości nasze wysiłki 
przypominałyby walkę z wiatra
kami. Po drugie, potrzebna jest 
rzetelna wiedza o nich, groma
dzenie dokumentacji. Te obiekty, 
których nie będziemy w stanie 
ocalić, musimy zachować po
przez dokumentację. Jest an
gielskie określenie tej formy — 
"Conservation through documen
tation*, czyli konserwacja po
przez dokumentację. Trzecia 
sprawa, która raz po raz się przy
pomina, to pieniądze, nieodzow
ne, aby dało się coś ocalić. Abso
lutnie nie jest możliwe, aby cały 
ten zabytkowy świat utrzymało 
państwo. Chodzi o to, żeby zna
leźli się nowi właściciele i jak
kolwiek to jest w zastosowaniu 
do zabytków techniki trudne, po
trafili pogodzić zabytkowe war
tości z nowymi funkcjami.

(„Trybuna Śląska", 5—6 V11996)

DD PrzegWy 
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy 
i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają 
w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny 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.

tyn i czy budynek ten jeszcze 
stoi?”

Tomasz Dwernicki 
Przemyśl

Milatyn należał do rodziny Ko- 
marnickich, pod koniec XVIII w. 
wieś kupił Leopold z kozackiego 
rodu Bohdanów (lub Bochda- 

nów), który był lwowskim komor
nikiem granicznym z rodową sie
dzibą w Zagórzu (20 km od Mila- 
tyna). Za jego czasów postawio
ne zostały w Milatynie oberża i 
kościół (1790 r.). Według katalo
gu Zabytki historii i kultury Uk
raińskiej SSR wydanego w 1987 
r. tak kościół, jak i gospoda za
chowały się.

„Moneta ta — jak wskazuje ro
syjski napis na otoku — ma war
tość 5 zł i jest srebrna. Chciał- 
bym wiedzieć kiedy i gdzie zosta
ła wybita?"

Jerzy Sawicki
Bydgoszcz

Jest to rzeczywiście srebrna pię
ciozłotówka (3/4 rubla), a wybita 
została w mennicy warszawskiej, 
o czym świadczą małe polskie li
tery „M” i „W” przy ogonie dwu
głowego orła. Warto dodać, że 
była to jedna z ostatnich monet 
bitych pod zaborem rosyjskim w 
latach 1910—1914. 

„Zależy mi na opinii o sosjerce z 
miśnieńskiej porcelany. To ro
dzinna pamiątka (...). Słyszałam, 
że porcelana oznaczona marką 
wytwórni z gwiazdką (tzn. napis 

cami: brzoskwiń (mylnie roz
poznawanych jako cebule), melo
nów i granatów. Dekorację ma
lowano kobaltem, zawsze pod 
szkliwem (polewą) naczynia.

„Załączone zdjęcie przedstawia koło Lwowa. Chciatbym się do- 
gospodę z XVIII w. w Milatynie wiedzieć, do kogo należał Mila-

2

MEISSEN w owalnej obwódce i 
obok gwiazdka) jest bardzo stara 
i ceniona. Szczególnie, jeżeli jest 
malowana »kobaltem« we wzór z 
cebulami".

Ewa Podlaska
Gdańsk

Sosjerkę wykonano nie w Kró
lewskiej Manufakturze Porcelany 
w Miśni, lecz w dużo mniejszej, 
ale doskonale prosperującej 
również w Miśni Fabryce Porce
lany C. Teicherta, prawdopo
dobnie na początku XX w. Jej 
wartość szacować można na 
około 100 zł. W czynnej w latach 
1862—1945 fabryce Teicherta 
masowo kopiowano najlepsze i 
ciągle poszukiwane wzory’ na
czyń zdobionych wzorem cebu
lowym, z których w swoim czasie 
zasłynęła królewska manufaktu
ra. Zapożyczony ze zdobnictwa 
ceramiki chińskiej wzór cebulowy 
wprowadził około 1735 r. najwy
bitniejszy malarz europejskiej 
porcelany XVIII w. J. G. Hóroldt. 
Wzór ten przedstawia centralnie 
umieszczone stylizowane kwiaty 
astrów i piwonii otoczone owo-

1. Porcelanowa 
sosjerka 

z dekoracją 
„cebulową” 

z fabryki 
Teicherta 

w Miśni
2. Sygnatury: 
manufaktury 

królewskiej 
(u góry) 
i fabryki 

C. Teicherta 
(u dołu)

Odnośnie do sygnatury z 
gwiazdką — element ten pojawia 
się w sygnaturach obu miśnień
skich wytwórni: w latach 
1774—1813 w manufakturze kró
lewskiej i w latach 1882 — ok. 
1930 w fabryce C. Teicherta.

M/M/ w'edz'ećw W W W więcej
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Przed kilku laty, 
gdy była posłanką do Sejmu, 

w „Spotkaniach z Zabytkami” 
przedstawialiśmy sejmowe wystąpienia, 

w których konsekwentnie broniła 
spraw ochrony zabytków; 

pracowała wówczas 
jako wojewódzki konserwator 

zabytków w Zamościu. 
Mgr inż. Maria Sarnik-Konieczna, 

z wykształcenia architekt, 
broni zabytków także dzisiaj: 
społecznie w Stowarzyszeniu 

Konserwatorów Zabytków, 
któremu przewodniczy, 

i zawodowo w Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (A WRSP) 

— Zespole Gospodarowania Zasobem, 
gdzie zajmuje się m.in. przejętymi 

przez Agencję obiektami zabytkowymi. 
Ostatnio w artykułach prasowych, 

programach radiowych i telewizyjnych 
nazwa A WRSP w kontekście zabytków 

pojawia się coraz częściej 
— stąd nasza rozmowa, 
którą zatytułowaliśmy

Zabytki 
na rynku

■ Dzień dobry Pani! Znamy się od wielu lat, nie
jednokrotnie rozmawialiśmy o zabytkach, w wielu 
sprawach byliśmy zgodni, więc nasza rozmowa nie 
powinna być trudna. Ale trudność pojawiła się już 
na wstępie — chodzi o niezbyt zrozumiałą nazwę 
zespołu, w którym Pani pracuje...

— Zespół Gospodarowania Zasobem?
U Tak.

— To może zaczniemy od początku. AWRSP 
jako jednostka samofinansująca się powstała na 
mocy sejmowej ustawy z 19 listopada 1991 r. o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
skarbu państwa. Ustawa zobowiązała Agencję do 
dysponowania w imieniu skarbu państwa całym 
mieniem przejmowanym po likwidacji pań
stwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 
(PGR) i Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ). 
Na ten majątek składają się: pola, lasy, jeziora, 
sprzęt, a także olbrzymie długi i oczywiście za
budowa, a wśród niej wiele obiektów zabytko
wych, najczęściej zdewastowanych. I to jest 
właśnie ów zasób, który „odziedziczyła” Agencja 
w celu odpowiedniego, ekonomicznie uzasad
nionego zagospodarowania i pełnienia wobec 
niego funkcji właścicielskich. Muszę podkreślić, 
że nie jest to cały krajowy majątek nieruchomoś
ci rolnych — pozostałym zarządzały m.in. kółka 
rolnicze, różne ośrodki szkoleniowe, spółdziel
nie, a także różne resorty; ten zasób znajduje się 
poza Agencją.
■ Rozumiem, że z dysponowania tak ogromnym 
majątkiem bierze się popularność Agencji w me
diach?
— To jest ponad 3,5 tysiąca obiektów zabytko
wych, w tym zespołów dworskich i pałacowych, 
zazwyczaj z parkami! Są one przez nas systema
tycznie promowane: przede wszystkim przez 
wydawanie katalogów, a także udział AWRSP 
np. w corocznych Międzynarodowych Targach 
Konserwacji Zabytków Pomorza i Kujaw w To
runiu, gdzie z inspiracji toruńskiego konserwa
tora zabytków na I Giełdzie Zabytków przed
stawiliśmy oferty przygotowane razem z woje
wódzkimi konserwatorairii. Przez pięć lat Agen
cja wykonała przy tych obiektach olbrzymią pra
cę. Rozpoczęliśmy od ich inwentaryzacji, do któ
rej niestety brakowało odpowiednich dokumen
tów ewidencyjnych, służba konserwatorska nie 
dysponowała nawet np. dokładnym wykazem 
obiektów zabytkowych w danym zespole, nie 
wiadomo było, które wpisane są do rejestru za
bytków, co jest niezwykle istotne, bowiem taki 
wpis daje zabytkom opiekę prawną, a dla poten
cjalnego kupca — odpowiednie zniżki ceny; w 
sumie wpis ten powoduje odpowiednie funkcjo
nowanie zabytków w gospodarce rynkowej. Do
piero po podpisaniu porozumienia 30 listopada 
1995 r. między ministrem kultury i prezesem 
AWRSP podjęta została współpraca z konserwa
torami wojewódzkimi polegająca na weryfiko
waniu tych wszystkich spraw. Jednocześnie dla 
każdego majątku należało opracować plan gos
podarczo-finansowy (business plan), aby w 
prawidłowy sposób przeprowadzić restruktury-
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zację. Agencja szkoliła swoich pracowników z 15 
oddziałów terenowych: od tłumaczenia pojęcia 
zabytku po wyjaśnianie procedur postępowania 
z tymi obiektami; odbywały się też spotkania 
pracowników z wojewódzkimi konserwatorami 
zabytków. Potem nastąpił etap rozdysponowania 
tego majątku...
U A co z byłymi właścicielami i ich spadkobierca
mi? Przecież w dalszym ciągu — a mija już piąty 
rok — nie ma ustawy reprywatyzacyjnej...

— Roszczenia byłych właścicieli lub ich spadko
bierców są dla nas sprawą bardzo ważną. Żaden 
obiekt nie może być sprzedany bez sprawdzenia 
jego statusu. Spadkobiercy mają prawo do pier
wokupu, mogą dochodzić swoich roszczeń — 
póki nie ma tej ustawy — na drodze sądowej.
H Jakie są formy rozdysponowania majątku?

— Czasowe i trwałe: od zarządu tymczasowego 
przez administrowanie, dzierżawę do wnoszenia 
aportem do spółek i sprzedaż. Z gospodarczego 
punktu widzenia na początku dzierżawa budziła 
największe zainteresowanie, chodziło bowiem o

1. Rozbitek,
gm. Kwilicz, woj. poznańskie
— zespół pałacowo-parkowy 
po rozstrzygniętym
w czerwcu br. przetargu, 
nabyty przez osobę prywatną
2. Korytnica,
gm. Trojanów, woj. siedleckie
— zespół dworsko-parkowy, 
obecnie własność prywatna 
sprzedana w przetargu
w 1995 r.
3. Łąck, woj. płockie
— zespół pałacowo-parkowy 
pod nadzorem
Stadniny Ogierów, 
przygotowany do przetargu, 
przejęty przez AWRSP 
w trakcie remontu

to, aby gospodarstwa jak najszybciej mogły pra
cować i zarabiać na siebie. W tym czasie dzier
żawcy niezbyt chętnie przejmowali obiekty za
bytkowe, tłumacząc się brakiem pieniędzy na 
kosztowne remonty. Obecnie obserwujemy wy
raźną zmianę — coraz więcej ich chce te obiekty 
nabywać na własność.
■ Czy wtedy Agencja je sprzedaje?
— Oczywiście! Ale pod warunkiem, że nie ma 
roszczeń dawnych właścicieli.
■ Co dzieje się z tymi obiektami zabytkowymi, 
które nie zostały rozdysponowane? Agencja powin
na je zabezpieczyć i nadzorować...
— Każde gospodarstwo powinno mieć admi
nistratora sprawującego nadzór także nad obiek-
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4. Borów, gm. Bielawy, 
woj. skierniewickie

— zespół 
pałacowo-parkowy

użytkowany 
przez spółkę z o.o. 

„Hodowla Roślin Borów" 
(siedzi nasza 

rozmówczyni)
5. Krasne Dłusko, 

gm. Przytoczna, 
woj. gorzowskie

— zespół 
pałacowo-parkowy

nadzorowany 
przez dzierżawcę, 

przygotowany 
do przetargu

6. Dąbroszyn, 
gm. Witnica, 

woj. gorzowskie
— zespół 

pałacowo-parkowy,
przekazany 

Urzędowi 
Miasta i Gminy 

w Witnicy 
na siedzibę 

„Eurodomu”

(zdjęcia: 
1 — Jerzy S. Kaczmarek, 

2, 3, 5, 6 
— Maria Sarnik-Konieczna, 

4 — Marian Konieczny)

tami dawnymi. Agencja nie wykonuje na ogół 
kapitalnych remontów — co często nam się za
rzuca — jesteśmy bowiem właścicielami „przejś
ciowymi” i nie wiemy, jaka będzie przyszła 
funkcja tych obiektów. Naszym obowiązkiem jest 
więc tylko zabezpieczyć je przed dalszym ni
szczeniem i poszukiwać właścicieli — wiarygod
nych, którzy przeprowadzą remonty według 
wymagań konserwatorskich. Na zabezpieczenie 
„naszych” obiektów wydaliśmy w 1995 r. ponad 
20 miliardów starych złotych, taką samą liczbą 
można oszacować prace wykonane sposobem 
gospodarczym.
■ Interesują nas warunki, jakie stawia Agencja 
dzierżawcom i przyszłym właścicielom.
— W umowach dzierżawnych znajduje się zapis 
o konieczności zabezpieczenia każdego obiektu 
zabytkowego; już kilka umów zostało rozwiąza
nych, ponieważ dzierżawcy nie wywiązali się z 
tego obowiązku. Jeśli jednak nie możemy tego 
zapisu wynegocjować, staramy się taki obiekt 
wydzielić i szybko sprzedać. W wypadku sprze
daży, już w wykazie i ogłoszeniu o przetargu 
znajduje się klauzula informująca, że obiekt jest 
zabytkiem, podlega ochronie prawnej i musi być 
wykorzystywany zgodnie z przepisami o ochro
nie zabytków. Poza tym oferty składane do ko
misji przetargowej muszą obejmować zatwier
dzony przez wojewódzkiego konserwatora za
bytków program użytkowania obiektu; jest on 
później dołączany do umowy notarialnej.
I Czy były już sytuacje, że ktoś kupił taki obiekt, 
zgodził się na wszystkie warunki, ale potem ich nie 
zrealizował, natomiast majątek oddał pod zastaw 
na kredyt bankowy?
— Nie umiem nic powiedzieć na ten temat, gdyż 
zadanie Agencji kończy się na podpisaniu umo
wy notarialnej. Obecnie żaden bank nie udzieli

kredytu pod taki „zabytkowy zastaw”! Inna 
sprawa, że kredyty na remonty obiektów zabyt
kowych powinny być udzielane i mieć charakter 
długoterminowy oraz nisko oprocentowany. By
łoby to uzasadnione i korzystne dla wszystkich 
stron.
■ Doszliśmy w rozmowie do sprawy ulg i za
chęt. Działa owe 23% zwrotu kosztów prac re
montowych...
— Tak. Ale obecnie jest to znacznie mniej, bo 
dochodzi podatek VAT, no i dewaluacja — wy
datki zwracane są w 23 % po wykonaniu prac. 
Nie ma u nas czytelnego systemu zachęt — jeśli 
wykonasz prace tak, jak zaleca konserwator, do
staniesz zwolnienie od takich czy innych podat
ków, korzystniej rozłożone spłaty kredytu itp. 
Mówi się często o oddawaniu obiektów zabyt
kowych za symboliczną złotówkę, lecz nie ma 
kryteriów, co to oznacza. Z punktu widzenia 
Agencji powinna to być wysokość nakładów po
niesionych na m.in. wydzielenie obiektu, upo
rządkowanie konserwatorskie i hipoteczne, wy
tyczenie granic plus cena gruntu. Dla mnie nie
zwykle istotną sprawą jest m.in. problem zabyt
kowych parków. W moim przekonaniu wycena 
powinna obejmować nie tylko grunt, ale i stare
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drzewa. Podkreślam, że nie chodzi tu o cenę 
kupna, lecz o wycenę majątku. To jest ważne dla 
uświadomienia przyszłemu właścicielowi, jak 
wielkim będzie dysponował majątkiem, który 
nabywa jedynie za cenę gruntu.

■ W krajach Europy Zachodniej dawne rezydencje 
i parki państwo oddaje często w formie nagrody 
tym osobom, które je wyremontowały i utrzymują 
w należytym stanie. Jest to chyba najprostszy sy
stem ratowania zabytków. Dlaczego nie potrafimy 
brać przykładów z wypracowanych i sprawdzonych 
już metod, co dotyczy zresztą nie tylko ochrony za
bytków?

— Jest to bardzo interesujące i myślę, że nad ta
ką formą należy się zastanowić. Może to doty
czyć np. obiektów zabytkowych wydzielonych z 
całego majątku. Ale musi to być poprzedzone 
decyzjami rządowymi, przygotowaniem zasad i 
warunków dla takiego procesu.

■ AWRSP kończy etap rozdzielania majątku po 
PGR i PFZ. Jaką funkcję powinna dalej pełnić 
Agencja, szczególnie w stosunku do obiektów zabyt
kowych?

— Obecnie Agencja jest niezbędna, trwają je
szcze przekształcenia własnościowe. Jej rola 

kończy się w chwili, gdy majątek zostanie sprze
dany. Musimy być jeszcze tam, gdzie funkcjonują 
umowy dzierżawne. W tym roku występujemy 
do dzierżawców, aby zadeklarowali się — czy i 
kiedy kupią obiekty zabytkowe na własność. 
Pozwoli to nam na zorientowanie się, jaki zasób 
majątkowy zostanie nadal w Agencji. Jesteśmy 
także w tych wypadkach, gdy obiekty zostały 
wniesione jako aporty do spółek skarbu państwa, 
w których jest on udziałowcem. Jeśli jednak i tu
taj zawarta zostanie umowa notarialna, zaczyna 
rządzić prawo spółki i przed wojewódzkim kon
serwatorem zabytków odpowiada jej zarząd. W 
przyszłości z pewnością konieczne będzie powo
łanie jakiejś instytucji do zarządzania majątkiem 
skarbu państwa. Być może obowiązki te przej
mie np. ministerstwo skarbu państwa, które 
ma niedługo powstać. Dziś — po pięciu latach 
działalności — możemy powiedzieć, że Agencja 
we wszystkich sprawach, o których rozmawia
liśmy, była pionierem i uporządkowała zasady 
rynkowe dla zabytków. Może są one lepsze lub 
gorsze, ale najważniejsze, że są i funkcjonują.
■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
Krzysztof Nowiński
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Mało znane są 
związki 

polskiego malarza 
z potężnym 

rodem Habsburgów; 
obrazy, 

które były 
wyrazem tych związków 

„zniknęły” 
w czasie wojny 

lub tuż 
po jej zakończeniu.

Wojciech Kossak 
i Habsburgowie

MONIKA KUHNKE

„Jutro na historycznym zamku w Żywcu 
odbędzie się ślub arcyksiężniczki Renaty, 

córki arcyksięcia Karola Stefana, 
z księciem Hieronimem Radziwiłłem, 

łączący cesarski dom Habsburgów 
ze znakomitym domem polskim" 

— oznajmiały gazety większych miast 
we wszystkich trzech zaborach 

15 stycznia 1909 r.

Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg, 
admirał floty austriackiej, właściciel 
dóbr żywieckich, był postacią znaną i 
cenioną. Jak pisał Stanisław Mac

kiewicz: „dynastia Habsburgów miała jednego ar
cyksięcia zakochanego w Węgrach i jednego w Po
lakach. Byli to arcyksiążę Józef na Węgrzech i 
Karol Stefan w Galicji”. Urodzony w Żidlocho- 
wicach koło Brna w 1860 r., w czasie pierwszej 
wojny światowej był kandydatem na tron polski, 
szczególnie popieranym w latach 1917—1918 
przez przedstawicieli władz niemieckich. Jednak 
kandydatura ta została zakwestionowana z jednej 
strony przez dyplomację austriacką obawiającą 
się zbyt dużych wpływów niemieckich, z drugiej 
— przez większą część społeczeństwa polskiego. 
Do 1918 r. Karol Stefan był protektorem — z 
ramienia dworu cesarskiego — Akademii Umie
jętności w Krakowie, a w 1924 r. podarował tej 
instytucji 10 000 hektarów ziemi, w tym miejs
cowość Zawoję.

Po zakończeniu wojny arcyksiążę poświęcił 
się administrowaniu dóbr żywieckich, w 
których założył słynny browar. „Robił wszystko 

— pisał dalej Mackiewicz — aby podkreślić pol
skość zamku, który zamieszkiwał”. Zamek w 
Żywcu, zbudowany przez Komorowskich około 
1500 r. i rozbudowany przez nich na okazałą re
zydencję renesansową w połowie XVI w., został 
powiększony przez Wielopolskich w latach 
1721 —1723. Kolejnej gruntownej przebudowy 
dokonali Habsburgowie w trzeciej ćwierci XIX 
w. Karol Stefan dbał o zachowanie wszystkich 
pamiątek związanych z historią Polski. Między 
innymi ufundował tablicę upamiętniającą pobyt 
na zamku króla Jana Kazimierza, a herby po
przednich właścicieli zamku „ lśniły odnowione na 
ścianach i sufitach”. Arcyksiążę miał ponadto 
dużą kolekcję malarstwa, w której „czołowe 
miejsce zajmowały dzieła polskich artystów; 
Pochwalski, Fałat, Ruszczyć, Chełmoński, Wło
dzimierz Tetmajer, Wojciech Kossak byli obficie 
na salach zamku rozwieszeni”.
Arcyksięcia znano nie tylko z działalności kultu
ralnej. Słynne były jego przyjazdy do Poznania i 
to w czasie najostrzejszych prześladowań Pola
ków. Zatrzymywał się wtedy „ w polskim hotelu 
»Bazar« i ostentacyjnie mówił po polsku. Było to 
połączone z zadrażnieniem stosunków austriacko- 
-niemieckich”. Karol Stefan ożenił się z arcyksię- 
żniczką Marią Teresą. Swoje dwie córki Renatę i 
Mechtyldę wydał za mąż za Polaków; ta ostatnia 
w 1913 r. poślubiła Olgierda Czartoryskiego, 
właściciela dóbr Sielce.
O ślubie Renaty już wspominaliśmy, powróćmy 
jednak do ceremonii jej zaślubin z Radziwiłłem, 
znowu oddając głos Mackiewiczowi: „Na ślub 
arcyksiężniczki Renaty zjechało dużo arcyksiążąt 
i wielu przedstawicieli Radziwiłłów. Był to jednak
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1. Obraz z 1908 r.
„Arcyksiążę Karol Stefan
z Żywca”

2. Obraz z 1909 r.
„Wizyta arcyksiężniczki Renaty 
i księcia Hieronima Radziwiłta 
u książąt Czartoryskich 
w Woli Justowskiej 
pod Krakowem”

3. Obraz z 1908 r.
„Arcyksiężniczka Renata”

4. Obraz z 1908 r.
„Książę Hieronim Radziwiłł”

ślub o wiele bardziej polski niż austriacki. Pan 
młody był ubrany w.narodowy strój polski: srebrny 
żupan, amarantowy kontusz i białą delię ubraną 
futrem z bobrów. Arcyksiężniczka była w białej 
ślubnej sukni, z radziwiłłowskimi białymi koron
kami. Cesarza Franciszka Józef a reprezentował ar- 
cyksiążę Salwator, który w imieniu cesarza pier
wszy głos zabrał w czasie uczty weselnej, ale mówił 
po francusku, widać ze względu na zaostrzone 
wówczas stosunki niemiecko-polskie w Poznań- 
skiem unikano języka niemieckiego; potem oczy
wiście po polsku przemawiał imieniem rodziny Ra
dziwiłłów Ferdynand Radziwiłł, prezes Koła Pol
skiego w parlamencie berlińskim, wyraźny opozy

cjonista wobec rządu niemieckiego, wreszcie ojciec, 
arcyksiążę Stefan, wzniósł toast na rzecz rodziny 
Radziwiłłów. Jak zawsze każda rzecz polska, to i 
ten ślub przeistoczył się w polską demonstrację”. 
Życzenia nadeszły z wielu dworów europejskich, 
zabrakło jednak depesz z powinszowaniami od 
cesarza Niemiec i cara Rosji. Wśród licznych 
prezentów ślubnych dla pary młodej, głównie 
biżuterii, znalazła się „ ogromna ilość obrazów wy
łącznie mistrzów polskich. Malarze krakowscy — 
pisał Mackiewicz — z/zwszeZz dobrze zarobić na 
tym ślubie”. Nie wiadomo dokładnie, jakie obra
zy, a przede wszystkim czyjego autorstwa zostały 
podarowane Radziwiłłom w prezencie ślubnym.
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5. Obraz z 1908 r. 
„Arcyksiążę Karol Stefan

i arcyksiężna Maria Teresa”

6. Obraz z 1911 r. 
„Rodzina Habsburgów”

WniriFCh Knssuk 19116

Wiele z nich zaprezentowano na wystawie w 
czerwcu w 1909 r., której protektorką była mło
da Hieronimowa Radziwiłłowa. Wojciech Kos
sak w swych Wspomnieniach wymienia jedynie 
wystawione wtedy „bardzo silne akwarele Tetma
jera”. Sam Kossak namalował co najmniej kilka 
płócien podarowanych z okazji zaślubin. Praw
dopodobnie był to portret arcyksięcia Karola 
Stefana, namalowany w 1908 r. — dar hr. Wo- 
dzickiego dla panny młodej. Z kolei wiadomo 
również, że Marceli ks. Czartoryski sprezento
wał obraz Kossaka zatytułowany „Wizyta arcy- 
księżniczki Renaty i Hieronima ks. Radziwiłła u 
książąt Czartoryskich w Woli Justowskiej pod 
Krakowem”, namalowany w 1909 r. Kossak 
uwiecznił też ceremonię zaślubin temperą, nada
jąc tej pracy tytuł „Korowód weselny w Żywcu”. 
Poza tym w pałacu w Balicach należącym do 
Hieronima Radziwiłła, gdzie młodzi zamieszkali 
po ślubie, znajdowały się portrety olejne Hie
ronima Radziwiłła oraz Renaty Radziwiłłowej 
z 1908 r., namalowane również przez Kossaka.

Wojciech Kossak poznał księcia Karola
Stefana Habsburga osobiście i na jego 

zamówienie namalował kilkanaście obrazów, za
równo portretów indywidualnych, jak i zbioro
wych. Malarz bardzo cenił księcia, czemu dał 
wyraz w swych wspomnieniach pisząc, że „ mię
dzy liczną rzeszą arcyksiążąt było paru wielkich 
panów w dobrym tego słowa znaczeniu, jak arcy
książę Karol Stefan z Żywca, wolny od chorobli
wego skąpstwa (...)”. Dalej wspominał historię, 
jaką mu opowiadał sam Habsburg w czasie po
bytu malarza na zamku żywieckim. Dotyczyła 
ona pobytu arcyksięcia w Wiedniu podczas uro
czystości jubileuszowych tego miasta, kiedy Ka
rol Stefan „zajechał dworskim ekwipażem przed 
hotel »Erzherzog Karl« i pytał o profesora (oj!) hr 
Mycielskiego i o malarza (aj!) Włodzimierza 
Tetmajera i nazajutrz pytano arcyksięcia: — czy 
to prawda, że wasza wysokość zajechał dworskim 
ekwipażem przed hotel i dopytywał się o jakiegoś 
profesora i malarza? ” Jak pisał wspominany wie
lokrotnie Mackiewicz, Jerzy hr. Mycielski, 
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człowiek rozdwojony między arystokrację a arty
styczną bohemę Krakowa, był łącznikiem po
między krakowskimi malarzami a „dostojnym 
zamkiem w Żywcu”.
Nie wiadomo dokładnie, iłe obrazów pędzla 
Wojciecha Kossaka zdobiło sale zamku w Żyw
cu, jednak były tam co najmniej cztery portrety. 
Przyjmując za kryterium okres ich powstania, w 
zamku żywieckim znajdowały się: portret arcy- 
księcia Karola Stefana i arcyksiężnej Marii Tere
sy z 1908 r. (ukazywał parę książęcą na tle pokry
tego śniegiem parku), portret księżnej Renaty 
Radziwiłłowej i portret zbiorowy rodziny Habs
burgów z ok. 1911 r. (przedstawiał córki arcy- 
księcia Renatę i Mechtyldę siedzące z mężami w 
saniach zaprzężonych w dwa konie, obok stali 
Karol Stefan Habsburg, Maria Teresa i jeden z 
synów arcyksięcia), portret arcyksiężnej Eleono
ry Habsburg, również z ok. 1911 r.

Po śmierci Karola Stefana w 1933 r. rozleg
łe dobra żywieckie z zamkiem i jego wypo
sażeniem odziedziczył Karol Olbracht ożeniony 

ze szwedzką arystokratką Alicją z hr. de Ancarc- 
rona Ludwikową Badeniową. Syn, podobnie jak 
ojciec, uważał się za Polaka. Jako oficer służył w 
armii polskiej, a w czasie drugiej wojny świato

wej, kiedy zjawili się u niego wysłannicy gestapo, 
miał im odpowiedzieć: „Moje pochodzenie jest 
niemieckie, moim macierzystym językiem jest język 
niemiecki, ale jestem obywatelem polskim i uwa
żam się za Polaka”. Za to na rozkaz Hitlera, któ
ry Habsburgów szczerze nienawidził, areszto
wano go i osadzono początkowo w więzieniu w 
Cieszynie, a później przewieziono do Niemiec. 
Został uwolniony pod koniec wojny i to dzięki 
interwencji rządu Szwecji. Po zakończeniu dzia
łań wojennych ciężko chory powrócił do Polski i 
zamieszkał w Krakowie (niestety nie mógł już 
wrócić do Żywca); zmarł w Szwecji w 1951 r.
Po aresztowaniu Karola Olbrachta, jego majątek 
znalazł się pod niemieckim zarządem komisary
cznym. Wtedy to prawdopodobnie „zniknęło” 
wyposażenie sal zamkowych, w tym również 
płótna polskich malarzy. Nie wiadomo jednak, 
czy wspomniane obrazy zostały wywiezione do 
Niemiec, czy też uległy rozproszeniu, a raczej 
rozszabrowaniu już po zakończeniu wojny. Bar
dziej prawdopodobna wydaje się ta druga wersja 
i wszystko wskazuje na to, że podobny los spot
kał obrazy z pałacu Radziwiłłów w podkrakow
skich Balicach.

Monika Kuhnke

Obraz ten jest na pew
no najpopularniejszym 
przedstawieniem śmierci ge

nerała Józefa Sowińskiego i 
stal się juz symbolem naro
dowego dramatu, jakim byt 
upadek Powstania Listopa
dowego. Na wyjątkową po
zycję dzieła Wojciecha Kos
saka złożył się zarówno wielki 
talent malarski autora, jak i 
sam temat kreujący bohater
ską śmierć obrońcy Warsza
wy. W dramatycznym mo
mencie Powstania Listopa
dowego, kiedy Rosjanie ma
szerowali na Warszawę od 
zachodu, gen. Sowiński na 
własną prośbę objął do
wództwo reduty na Woli. 
Uderzenie nieprzyjaciela w 
dniu 6 września 1831 r., wo
bec ogromnej przewagi li
czebnej dział i żołnierzy mu- 
siało zakończyć się porażką 
obrońców. Generał walczył 
do końca, nie poddał się mi
mo wezwań i zginął śmiercią 
żołnierską. Bohaterstwa i de
terminacji gen. Sowińskiego 
nikt nigdy nie kwestionował,

Śmierć generała
ale przez wiele dziesiątków lat 
trwała polemika na temat oko
liczności i miejsca jego śmierci. 
Powszechnie znana była roman
tyczna wersja głosząca, że gene
rał poległ przy ołtarzu w kościele 
Św. Wawrzyńca, ale mimo ską
pych źródeł większość history
ków z biegiem lat przychyliła się 
do wersji, według której gen. So

wiński poległ przy ostatniej ar
macie na szańcu, zakłuty bagne
tami przez rosyjskich grenadie
rów. Do takiej wizji nawiązał tak
że Wojciech Kossak w 1922 r. 
Namalowany wówczas obraz 
imponuje rozmiarami (200 x 376 
cm) i bardzo sugestywnym 
przedstawieniem dramatu. Sce
na umierającego generała-inwa-

lidy opartego o armatę jest 
wymowna i wzruszająca. Ar
tysta zadbał o wierne odda
nie realiów historyczno-woj- 
skowych (umundurowanie, 
uzbrojenie), w czym dopo
mogli mu wybitni specjaliści, 
jak Bronisław Gembarzewski 
i Stanisław Gepner z Mu
zeum Wojska, oraz o odtwo
rzenie miejsca akcji przy tyl
nym narożniku kościoła, któ
ry w czasie walk pełnił funk
cję magazynu i szpitala.

Obraz prezentowany był po 
raz pierwszy w warszawskiej 
Zachęcie, w 1922 r. zakupiło 
go Muzeum Wojska Polskie
go w Warszawie. Szczęśliwie 
przetrwał drugą wojnę i dziś 
można go oglądać w zbio
rach Muzeum WP.

Zbigniew Puchalski

(fot. Dariusz Borowicz)
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Odnajdywane 
przez archeologów 

pozostałości 
glinianych naczyń, 

czyli banalne 
skorupy, 
oglądane 

pod odpowiednim kątem 
— stają się 

niezwykle rozmowne...

Zagadki skorup

Relacje 
polsko- 

-niemieckie
ZDZISŁAW SKROK

Ułamki glinianych naczyń, czyli 
popularne skorupy — to najliczniejsze 

i najbardziej pospolite znaleziska 
archeologiczne — zwykle wnoszące 

niewiele wiedzy o świadomości społecznej 
czy politycznej ich wytwórców. Badając 

ułamki naczyń archeolodzy dowiadują się 
o technikach dawnego garncarstwa, 

zmienności w zakresie form 
wytwarzanych naczyń, ich dekoracji oraz 
wzajemnych wpływach i zapożyczeniach. 

Uzyskać mogą więc jedynie informacje 
o pewnych działach kultury materialnej 

naszych przodków, ich upodobaniach 
estetycznych, zamożności i kontaktach 

handlowych.

Zdarza się, że owe nieefektowne, banalne 
skorupy kryją w sobie wiedzę o wiele bar
dziej subtelną, związaną z kulturą ducho
wą i społeczną wytwórców oraz użytkow

ników naczyń, ujawniającą światopogląd tamtych lu
dzi i jego przemiany następujące pod wpływem wy
darzeń politycznych, kulturalnych i demografi
cznych. Jako przykład służyć mogą prezentowane tu 
trzy grupy ceramicznych zabytków, które — moim 
zdaniem — ukazują przebieg zapoczątkowanego w 
późnym średniowieczu procesu powstawania poczu
cia narodowej wspólnoty i jej odrębności wśród spo
łeczności Europy Środkowej. Równocześnie ujawnia
ją proces niejako przeciwny — włączanie się tych 
świadomych już swej odrębności wspólnot w obszar 
ponadnarodowej cywilizacji europejskiej.
Pierwszym przykładem są studia nad garncarstwem 
późnośredniowiecznym przeprowadzone przez war
szawskiego archeologa Jerzego Kruppego. W XIII 
w. zachodzą na obszarze naszego kraju ważne prze
miany w technice produkcji naczyń i zróżnicowanie 
ich form. Wychodzą wówczas z użycia wykonane 
prymitywnie, kiepsko wypalone, niezbyt różnorodne 
w kształcie naczynia wczesnośredniowieczne, a ich 
miejsce zajmuje bogata pod względem form, dosko
nała jakościowo, funkcjonalna i estetyczna ceramika 
o charakterystycznym stalowoszarym odcieniu, no
sząca popularną nazwę siwaków, wykonywanych i 
użytkowanych jeszcze do niedawna na naszych 
wsiach i w małych miasteczkach. Technika produkcji 
tych naczyń rozpowszechniona została w Polsce 
przez rzemieślników i osadników przybyłych z za
chodu w ramach tzw. kolonizacji na prawie niemiec
kim. Pierwotnie też, jak wykazały to badania archeo
logiczne, naczyniami tymi posługiwali się przede 
wszystkim przybysze. Tak było np. w Krakowie, 
gdzie skorupy siwaków występują obficie w późno
średniowiecznych warstwach odsłoniętych na terenie 
miasta lokacyjnego zasiedlonego przez ludność na
pływową. Na sąsiednim Okolę — osadzie zamieszki
wanej od wczesnego średniowiecza przez ludność ro
dzimą — skorupy siwaków stanowią zaledwie 1/5 
wszystkich późnośredniowiecznych naczyń tam od
krytych. Jeszcze bardziej wyraziste dysproporcje 
zaobserwowano w Gdańsku, gdzie na terenie miasta 
lokacyjnego zamieszkiwanego na przełomie XIII i 
XIV w. przez osadników przybyłych z Niemiec odse
tek siwaków wynosił 75%, podczas gdy na obszarze 
Starego Miasta będącego dawną osadą słowiańską 
było ich zaledwie 5%.

Komentując ten fakt, Kruppe powiada: „ Odno
szę wrażenie, że dzieje garncarstwa gdańskiego 
z XIII i początków XIV wieku przebiegały dwoma cał

kowicie odrębnymi nurtami, jakby ich działalność 
wytwórcza odbywała się w miejscach znacznie od siebie 
oddalonych. Zarówno jedni, jak i drudzy rzemieślnicy
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1

1. Plan Gdańska w końcu XIV w.: 
a — stare miasto 
zamieszkane przede wszystkim 
przez ludność słowiańską, 
b — miasto lokacyjne 
zamieszkane przede wszystkim 
przez ludność niemiecką

2. Późnośredniowieczne siwaki; 
białe fragmenty — to gipsowe uzupełnienia

3.4. Gliniane naczynie słowiańskie z Gdańska (3) 
oraz wczesnośredniowieczne z Gniezna (4)
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5. Różne rodzaje 
gdańskich siwaków 
z pierwszej połowy 

XIV w.

(fot. 4 
— Stanisław Fitak)

konsekwentnie trwali przy swoich tradycjach (...). Za
równo rdzenni mieszkańcy Starego Miasta i innych 
osad, jak i niemieccy przybysze musieli stykać się ze so
bą na co dzień i od święta (...). Nie można więc przy
jąć, aby ludność miejscowa nie zetknęła się z naczynia
mi o odmiennym wyglądzie i bez wątpienia w warun
kach gdańskich lepszymi gatunkowo (...). A jednak 
polscy garncarze ich nie produkowali, a Polacy nie uży
wali w swoich gospodarstwach. Nie przemawiają w tym 
przypadku do przekonania przypuszczenia, że miejs
cowi rzemieślnicy nie potrafili wypalać naczyń sposo
bem redukcyjnym (bez dostępu powietrza w ostatniej 
fazie wypału, co nadawało naczyniom twardość, nie- 
przesiąkliwość L charakterystyczny stalowoszary od
cień — Z.S.) (...). Rzeczywiście, była to zaskakująca 
nowość, ale czy przez prawie osiemdziesiąt lat współ
życia, czy przez ten czas, tajemnicy tej, nawet strze
żonej, nie można było przeniknąć? (...) Dlaczego pols
cy odbiorcy nie żądali tego od swych garncarzy? A jeśli 
ci rzeczywiście nie umieli robić siwaków, to czemu nie 
kupowali ich u garncarzy niemieckich? ”.
Warto przytoczyć jeszcze interpretację opisanego 
zjawiska zaproponowaną przez J. Kruppego: „Są
dzę, że siwaki były obce jej (słowiańskiej — Z.S.) wie
lowiekowej zbiorowej tradycji kulturowej, do której lu
dzie ci byli przywiązani i której nie mieli zamiaru ła
mać (...) obcy był dla miejscowych i zapewne powszech
nie niezrozumiały język i wszystko, co wywodziło się z 
niemieckiej tradycji kulturowej, a więc budowanie do
mów i urządzanie mieszkań, ubiór, zwyczaje, sposób 
bycia i styl życia”.
Moim zdaniem jest to interpretacja ze wszech miar 
słuszna. Prowadzona w XIII i XIV w. kolonizacja 
ziem polskich przez osadników z Zachodu stała się 
dla szerokich mas ludności rodzimej okazją do spot
kania i konfrontacji z ludźmi obcymi jej pod każdym 
względem. Dla niższych warstw społecznych pędzą
cych życie w lokalnych wspólnotach, nie znających 
świata nawet z opowieści, spotkanie to mogło mieć 
charakter trwającego wiele dziesięcioleci szoku, wy
rażającego się przede wszystkim w całkowitym, dla 
nas irracjonalnym odrzucaniu obcej i niezrozumiałej 
kultury przybyszów, a nawet w zakwestionowaniu 

ich człowieczeństwa. Zadziałał tu mechanizm dobrze 
znany antropologom kultury, polegający na ostrej 
dwubiegunowej waloryzacji świata na „swój”, „ludz
ki” i jedynie poprawny oraz świat pozostały, „obcy”, 
„nieludzki”. Taka kategoryzacja rzeczywistości za
pewniała członkom niewielkiej, żyjącej na ogół w za
grożeniu wspólnoty wiarę we własne siły, wprowa
dzała w mroczny, nie rozpoznany świat porządek i 
sens. Bez tego przeświadczenia dni owej wspólnoty 
byłyby policzone. Ten rodzaj dychotomicznego po
działu wszystkich dwunożnych mieszkańców ziemi 
uznać należy zresztą za jedną z uniwersalnych cech 
człowieka. Materiały etnograficzne i historyczne 
świadczą o tym wymownie. Na niższych poziomach 
rozwoju jest on najbardziej zdecydowany i widoczny. 
Większość nazw własnych pierwotnych ludów zna
czy po prostu — „ludzie” (tak określają siebie np. 
afrykańscy Bantu, australijscy Narrinyeri, północ
noamerykańscy Tlingitowie). Równocześnie w na
zwach nadawanych przez te ludy obcym kwestiono
wane jest człowieczeństwo tych ostatnich, niekiedy 
przyrównuje się ich wręcz do zwierzyny łownej (np. 
żyjące do dziś w Nowej Gwinei plemię Asmat ob
cych określa nazwą „Manowe”, co dosłownie znaczy 
„jadalni”, a więc są zwierzyną). W miarę postępu 
cywilizacji następowało złagodzenie tej jednozna
cznej kategoryzacji. Dla starożytnych Greków i 
Rzymian barbarzyńca — to już tylko ktoś „bełkoczą
cy”, nie należący do wspólnoty kulturowej grecko- 
-rzymskiej. W naszych czasach ten rodzaj oglądu 
świata również funkcjonuje, dając podstawę do wielu 
wzajemnych uprzedzeń i stereotypów narodowych, 
stanowiąc ważny element postaw nacjonalistycznych, 
a także stymulując entuzjazm kibiców drużyn piłkar
skich. Ukształtowana w średniowieczu słowiańska 
nazwa Niemców (dosł. „niemy”, czyli nie mówiący 
zrozumiałym językiem) nawiązuje w tym wypadku 
do kategoryzacji świata stosowanej przez Greków i 
Rzymian, choć wzmianka Wincentego Kadłubka w 
Kronice Polskiej jakoby w Czechach i w Polsce Niem
ców nazywano „psami” odsyła również do bardziej 
archaicznych, pierwotnych skojarzeń.
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Skupiając się na przyczynach i objawach owego 
kulturowego szoku, który doprowadził do wie
loletniego zamknięcia się ludności słowiańskiej na 

kulturowe dobrodziejstwa przyniesione przez osad
ników z Zachodu, Jerzy Kruppe pominął jednak nie 
mniej ważne konsekwencje owej konfrontacji. To 
dramatyczne zdarzenie okazało się bowiem w miarę 
upływu czasu pierwszą lekcją narodowej świadomoś
ci udzieloną rodzimej ludności słowiańskiej zamiesz
kującej nasze ziemie. Pojawienie się licznych i przed
siębiorczych przybyszów dysponujących odrębnym 
językiem, prawami i kulturą, a także inspirowane 
przez nich konflikty polityczne (do najważniejszych 
należał trwający cały wiek XIV konflikt polsko-krzy- 
żacki zapoczątkowany zagarnięciem Pomorza Gdań
skiego w 1308 r., oraz tzw. bunt wójta Alberta w 
Krakowie w latach 1311—1312) — wszystko to do
prowadziło bowiem nie tylko do odruchowego sprze
ciwu, ale też sprzyjało powstaniu poczucia własnej, 
słowiańskiej odrębności i wspólnoty rozumianej sze
rzej niż tylko w wymiarze lokalnym. Jerzy Kłoczow- 
ski, autor Europy słowiańskiej XIV—XV wieku, tak 
skomentował ten proces: „Spotkania z obcymi, przede 
wszystkim zaś zagrożenia z ich strony stanowiły wszę
dzie, nie tylko w Europie słowiańskiej, zasadniczy bo
dziec prowadzący do uświadomienia sobie własnej od
rębności, a na dalszym, niejako dojrzalszym etapie — 
przynależności do własnej, określonej wspólnoty naro
dowej. W Czechach i w Polsce takie znaczenie od 
schyłku XIII wieku miała świadomość zagrożenia nie
mieckiego, które zrodziło niebezpieczeństwa kryjące się 
za napływem Niemców i zajęciem przez nich szczegół- 
nie ważnych pozycji społeczno-ekonomicznych, a także 
obawy przed ich najazdami z zewnątrz”. Nie była to 
oczywiście świadomość narodowa w naszym nowo
czesnym pojęciu, ograniczała się ona bowiem co naj
wyżej do identyfikacji z określonym władcą lub pań
stwem, poczucia przynależności do własnej wspólno
ty językowo-kulturowej oraz odrębności od obcych. 
Interesujący zestaw tych postaw prezentują zacho
wane zeznania świadków w procesach polsko-krzy- 
żackich w XIV i XV w. W porównaniu z wczesnym 
średniowieczem postęp w tym zakresie jest jednak 
wyraźny. Do „narodu politycznego”, jak nazywał 
Benedykt Zientara wąską grupę ludzi rządzących 
państwem, identyfikujących z nim własne interesy i 
w jego obrębie tworzących świadomą wspólnotę, za
czynają dołączać, początkowo jeszcze nieśmiało i po 
omacku, społeczne „doły” — mieszkańcy wsi i osad, 
źyjący dotychczas pod względem narodowej świa
domości w niebycie rodzinnej doliny czy polany. 
Przedsięwzięcia podejmowane i wymuszane przez 
państwo miały tu szczególne znaczenie, gdyż „na
rody średniowieczne powstały przede wszystkim dzięki 
ramom stworzonym przez państwa”, jak słusznie za
uważa B. Zientara. Jednym z tych przedsięwzięć rea
lizowanych konkretnie w imię interesów owego 
„narodu politycznego” była zapoczątkowana w XIII 

w. masowa kolonizacja ziem naszego kraju przez 
osadników i prawo importowane z Zachodu. Dopro
wadziła ona do wzrostu gospodarczego tych ziem, 
gwałtownego rozwoju rolnictwa, rzemiosł, handlu i 
miast, zintegrowała Polskę pod względem ekonomi
cznym i kulturowym z Europą Zachodnią, zapewniła 
bogactwo warstwom rządzącym. Z drugiej jednak 
strony — interesująco pisał o tym ostatnio Henryk 
Samsonowicz w książce Miejsce Połski w Europie — 
burzyła ona stare, wypróbowane sposoby życia, kwe
stionowała uznane autorytety i hierarchie wartości, 
stawiała w obliczu nowego i nieznanego.

Archeologicznym refleksem tych trudnych, drama
tycznych wyborów są m.in. owe skorupy siwaków 
badane przez J. Kruppego. Pokazują, że adaptacja do 
nowych cywilizacyjnych wzorców nie przychodziła 
łatwo i trwać mogła bardzo długo. W końcu jednak 
przecież po kilku pokoleniach następował przełom. 
„Nowe” zyskiwało uznanie w oczach ludności ro
dzimej, coraz mniej kojarząc się z konkretną, wrogą 
lub tylko dziwaczną grupą przybyszów, coraz bar
dziej było postrzegane pod kątem zysku, sukcesu i 
praktyczności jako trwały i naturalny element cywili
zacji europejskiej.

Zdzisław Skrok

Spotkanie z książką

Ostatni styl narodowy
Dr Anna Sieradzka, autorka książki Art Deco w Europie 
i w Polsce (Oficyna Wydawnicza VOLUMEN — Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996), znana jest na
szym Czytelnikom z wielu publikacji, w tym z zakończone
go w numerze 7, 1996 cyklu „Ubiory w Polsce”. Art Deco 
(inaczej: sztuka dekoracyjna) jako styl rzadko byt omawia
ny w wydawnictwach dotyczących dziejów sztuki, bo też 
zainteresowanie wśród badaczy wzbudził dopiero w latach 
sześćdziesiątych. Okazało się wtedy, że w okresie mię
dzywojennym sztukę kształtowała nie tylko awangarda — 
sztuka dekoracyjna była obecna we wszystkich dziedzi
nach, łącznie z produkcją przemysłową. Był to styl, w któ
rym rodziły się przede wszystkim dzieła jednostkowe, przy
swajający sobie różne nurty sztuki, jak kubizm czy fowizm, 
lecz zawsze mający cel nadrzędny — tworzenie rzeczy de
koracyjnych, pięknych. W Polsce dzieła tego stylu sięgały 
po inspiracje do rodzimego folkloru i tradycji, wykazywały 
narodową odrębność. Według autorki książki polski Art De
co był wręcz „ostatnim stylem narodowym". Liczne, zawar
te w książce przykłady dobitnie na to wskazują. „Styl pol
skiego Art Deco zasługuje na uwagę nie tylko jako chwilo
we, atrakcyjne przypomnienie lat dwudziestych, ale jako 
zjawisko, któremu należy przywrócić należne mu, trwałe 
miejsce w dziejach sztuki polskiej i światowej" — kończy 
książkę Anna Sieradzka. Pierwszy duży i niezwykle wartoś
ciowy krok w tym kierunku właśnie został zrobiony, (kmn)
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Wokół jednego zabytku

Złośliwy chichot artysty

Latem 1994 r. w war
szawskim domu auk
cyjnym UNICUM 
pojawił się obraz, który mnie 

zadziwił i rozbawił. Ażeby te 
reakcje, u historyka sztuki nie
spotykane, wyjaśnić, trzeba 
cofnąć się o 120 lat i z war
szawskiego partykularza wy
dobyć się na tzw. szeroki świat 
europejskiej kultury.
W drugiej połowie lat siedem
dziesiątych XIX w. trzydzie- 
stokilkuletni Henryk Siemi
radzki (ur. 1843) był u szczy
tu sławy. Choć dopiero w 
1870 r, zakończył studia w pe
tersburskiej Akademii, ale już 
w Petersburgu pracownię jego 
odwiedzał i obrazami (przede 
wszystkim malowaną wówczas 
„Orgią rzymską”) zachwycał 
się wielki książę i najwyższa 
socjeta. Tym bardziej zaś w 
Rzymie, gdzie osiadł w poło
wie 1872 r. na stałe. Odwie
dzali tu jego pracownię — w 
której powstała wielka kompo
zycja „Chrystus i Jawnogrzesz
nica” — i wychwalali to płótno 
członkowie rodzin panujących 
włoskich i rosyjskich, a także 
tłumy turystów. Obraz wy
stawiony w Petersburgu i na
byty przez cara, wzbudził en
tuzjazm. Siemiradzki, który 
nie grzeszył skromnością, pisał 
rodzicom: „Stałem się przed
miotem entuzjazmu i zazdrości 
w śzoiecie artystycznym ... Sła
wy mani po uszy ”, a był to rok 
1873, trzydziesty jego życia. 
Dzieło pokazano m.in. w 
Wiedniu i Warszawie, gdzie 
Wiktor Gomulicki napisał, że 
obraz „Chrystus i Jawno
grzesznica” „wzniósł mnie do 
siódmego nieba estetycznych za
chwytów ... Obraz był wspania
le piękny". Takie zachwyty 
nabierały wciąż na sile w 
związku z powstawaniem, a 
następnie z triumfalnym po
chodem przez stolice europej
skie kolosalnego płótna „Po
chodnie Nerona” lub „Świe
czniki chrześcijaństwa”, ukoń
czonego w 1876 r., a trzy lata 
później ofiarowanego na rzecz 
mającego powstać Muzeum 
Narodowego w Krakowie. 
Wyrazicielem rozentuzjazmo
wanych tłumów były np. sło
wa Bolesława Prusa, że Siemi

radzki to „niezaprzeczony ge
niusz ... olbrzymi geniusz”. 
Powszechnie publiczność pol
ska uważała, że „nasz nie
szczęśliwy naród Niebiosa ob
darowały dwoma genialnymi 
artystami: Matejką i Siemi
radzkim”.

ląda cenny wazon, ale sprze
dawca podsuwa mu też do na
bycia młodą, nagą niewolnicę. 
„ W' senatorze widzimy uposta
ciowany Rzym zasycony, zaty- 
ły, drzemiący, który się budził 
wówczas tylko, gdy zmysły mu 
przypominały, że żyć jeszcze 

1.2. Obraz 
Henryka Siemiradzkiego 

„Wazon czy kobieta” 
(1878 r.) (1) 

i jego trawestacja dokonana 
przez 

Franciszka Kostrzewskiego 
w 1894 r. (2)

(fot. 2 — Erazm Ciotek)

W tej atmosferze powstał 
kolejny słynny obraz 

artysty: „Wazon czy kobieta”, 
ukończony w 1878 r. I ten 
obraz objechał europejskie sto
lice. W Paryżu towarzyszył 
„Świecznikom”, potem poje
chał do Niemiec. W Mona
chium w 1879 r. pokazano 
„Wazon czy kobietę”, ale 
obrazu nie nagrodzono. Kra
szewski napisał wówczas: 
„Nawet berlińska prasa ujmuje 
się za pominięciem Siemiradz
kiego", dodając, że jego 
„ »Wazon czy kobieta« wielkie i 
ogólne uczyniła wrażenie”. Jesz
cze w tym roku obraz mogła 
oglądać publiczność warszaw
ska. W „Biesiadzie Literac
kiej” ktoś podpisujący się 
„Irma” uznał, że scena przed
stawia magazyn starożytności, 
w którym rzymski senator og

warto”. Po czym, jak to było w 
zwyczaju, następuje naiwny 
opis tego, „co widzimy na 
obrazku”, z konkluzją: „»Wa- 
zon czy kobieta«, jako kompo
zycja i wykonanie należy do pe
reł w skarbcu sztuki polskiej”. 
Wielbiciel i monografista arty
sty, rzeźbiarz St. R. -Lewan
dowski, podał inne, pewnie 
prawdziwe wyjaśnienie rea
liów: oto w willi patrycjusza 
rzymskiego „urządzonej z ca
łym przepychem mecenasa sztu
ki" gospodarz pokazuje mło
demu gościowi „przepiękny 
wazon mający wielką wartość 
artystyczną i materialną", gdy 
nagle „kupiec fenicki wprowa
dza nagą niewolnicę... i z wy
mownym gestem i dość cyni
cznym wyrazem twarzy wyli
cza zalety i do nabycia zachę
ca”. Takich i podobnych opi

sów ukazało się wiele i nie ma 
potrzeby tej pseudokrytyki ar
tystycznej przypominać. Dla 
porządku podać jeszcze nale
ży, że obraz nabył zamożny 
warszawski budowniczy Ed
ward Lilpop. W 1895 r. obraz 
ten, czy jego replika, został 
wystawiony w Hanowerze, 
nabyty przez zbieracza i zaraz, 
wraz z całym zbiorem, zapisa
ny Kestner-Museum w tym 
mieście.

Jeszcze wzmianka należy się 
olejnemu szkicowi, które za
wsze w praktyce Siemiradz
kiego poprzedzały kompozy
cję. Otóż w 1879 r. rzymską 
pracownię Siemiradzkiego od
wiedził Jan Matejko wraz ze 
swą nieznośną żoną Teodorą. 
Pisała wówczas swym teściom 
p. Siemiradzka: „Henryk zro



bił prezent pani Matejkowej, 
ofiarował jej szkic obrazu pt. 
»Wazon czy kobieta«. Tak się 
on pani Matejkowej spodobał, 
tak go wychwalała, że musiał go 
jej darować. Był to prezent 
wartający 1000 franków. 
Przyznał się, że zrobił to z 
pewnym wyrachowaniem arty
stycznym, ale to pewno, że 
p. Matejko nie pozna się na 
grzeczności, bo kilka podobnych 
o nim opowiadają historii”. To 

kobiety” został omal okrzy
knięty narodową świętością — 
dla ogółu miłośników zwiedza
jących wystawy i kupujących 
obrazy, a tym bardziej dla 
przeciętnych ludzi, którym 
wielkie narodowe talenty jawi
ły się jako bohaterowie, któ
rych otaczać należy czcią.
Ale przecież nie wszystkim. W 
Rosji W.W. Stasow, u nas 
przede wszystkim Stanisław 
Witkiewicz (ale i inni, o bar- 

przez autorytety (monarchów, 
wielkich pisarzy) uznane zo
staną za arcydzieła? Byli więc 
wówczas, potem i teraz także 
krytycy, również surowi. Ale, 
żeby się ktoś ośmielał je wy
kpić, żeby zaśmiewając się szy
dził z nich, „szargał świętoś
ci”? Na to trzeba było tylko 
Franciszka Kostrzewskiego. 
Do historii sztuki i obyczajo
wości przeszedł on przede 
wszystkim jako ilustrator, ry- 

Siemiradzkiego, który to obraz 
w 1894 r. wypłynął, by znaleźć 
przystań w niemieckim mu
zeum. Płótno Kostrzewskiego 
(39,5 x 60,5 cm, sygnowane: 
„F.K.94”), które nazwałem 
„Waza czy kobieta”, przed
stawia to samo wnętrze z „willi 
patrycjusza”, z tymi samymi 
rekwizytami. Na środku siedzi 
otyty, półnagi „Rzymianin” 
niecierpliwym ruchem oddala
jący lokaja z bokobrodami,

chyba znaczy, że Siemiradzki 
liczył na rewanż. Jeśli tak było, 
to się zawiódł...

P rzypominam więc: Hen
ryk Siemiradzki uznany 

został przez rodaków za arty
stę genialnego, przy tym czło
wieka olbrzymich zasług: 
przecież ofiarował „Pochod
nie”, które stanowiły fortunę 
(ale sprzedaż carowi artyście 
się nie powiodła). Te zasługi 
przypomniano jeszcze w 1894 r., 
gdy bardzo głośna była spra
wa wielkiej kurtyny dla kra
kowskiego teatru, którą pro
jektowali m.in. Wyspiański i 
Mehoffer, ale komitet wresz
cie zdecydował się na propo
zycję Siemiradzkiego, który do 
tego zażądał za nią tylko zwro
tu materialnych kosztów. 
Więc autor m.in. „Wazonu czy 

dziej wyrobionym guście, np. 
Gabriela Zapolska), patrzyli 
na te wielkie, historyczne ma
chiny po prostu tak, jak się pa
trzy na dzieła malarskie i wi
dzieli efekty powierzchowne, 
sprawność warsztatową i do
skonałe wyczucie gustu publi
czności — tej szerokiej i tej 
najbogatszej — ale też brak te
go, co później poimpresjoniści 
będą nazywali jakością malar
ską, wyłącznie malarskim po
wodem powstawania obrazu. 
Więc Henryk Siemiradzki 
miał i ma swych wielbicieli, 
a dla współczesnych mu Pola
ków stanowił świętość.

Ale czy istnieją tacy, 
którzy mają tylko wy
znawców? Czy może cały na

ród oglądać obrazy w aurze 
niemal nabożnej, jeśli te dzieła 

sownik, autor przezabawnych 
tzw. obrazków z życia, maso
wo reprodukowanych w ilu
strowanych tygodnikach, wraz 
z dowcipnymi, a często złośli
wymi podpisami. Kostrzewski 
uprawiał społeczną satyrę, to
też przyrównywano go do Ho- 
nore Daumiera. Kostrzewski 
był jednak malarzem, ale ten 
jego dorobek nie uzyskał po
klasku, choć czasem nań za
służył.

Tak też jest z obrazem, od któ
rego ten tekst rozpocząłem. 
Mowa o dziele zupełnie nie 
znanym, chyba malarsko jed
nym z najlepszych, a tematy
cznie zupełnie wyjątkowym, 
jedynym w swym rodzaju. To 
pastisz, złośliwy i dowcipny, 
naśmiewający się z omówione
go „Wazonu czy kobiety” 

wnoszącego wazę ponczu. 
Trzeba go było wyrzucić, bo 
tłusty „Rzymianin” zajęty był 
właśnie czym innym: oto stara 
rajfurka przyprowadziła dzie
wczynę, która — w koszuli i 
boso — przeraziła się świadka. 
Można sobie wyobrazić, jak 
zaśmiewał się sam Kostrzew
ski i ci, którzy mieli okazję to 
płótno oglądać. Bywały bo
wiem, oczywiście, karykatury 
znanych obrazów, ale to były z 
reguły szkice rysunkowe, jak 
np. znany rysunek Wyspiań
skiego sprowadzający „Bitwę 
pod Grunwaldem” Matejki do 
gmatwaniny linii. Ale taki ma- 
lowąny pastisz, jak obraz 
Franciszka Kostrzewskiego, 
bodaj że nie ma u nas analogii!

Andrzej Ryszkiewicz



SPOTKANIA HA WSCHODZĘ

Fortyfikacje Polesia
Wiatach 1936—1939 

na wschodnich 
rubieżach Drugiej 
Rzeczypospolitej, na tzw. Po

lesiu Wołyńskim powstał naj
większy i najsilniejszy komp
leks obronny. Koncepcja ufor
tyfikowania frontu wschod
niego poczęła się rodzić przy 
końcu lat dwudziestych, kiedy 
rozpoczęto wstępne prace nad 
planem operacyjnym wojny 
obronnej z Rosją sowiecką. W 
koncepcjach tych szczególną 
rolę, ze względu na centralne 
położenie i specyficzne wa
runki terenowe, przypisywano 
obszarowi Polesia, który 
(zwłaszcza jego skrzydła) po
stanowiono umocnić fortyfi
kacjami stałymi.
W połowie lat trzydziestych 
opracowano plany fortyfikacji 
Odcinka Armijnego „Polesie” 
zatwierdzone przez General
nego Inspektora Sił Zbrojnych 
i w 1936 r. przystąpiono do 
budowy pierwszych schronów 
bojowych Odcinka „Sarny” 
(części składowej Odcinka 
„Polesie”). Wykonawstwem 
zajmowało się powołane w tym 
celu Kierownictwo Robót 
Fortyfikacyjnych nr 13 z sie
dzibą w Sarnach, a później w 
Kostopolu, którego szefem 
został ppłk J. Wańkowicz. Z 
całej Polski werbowano do 
pracy inżynierów, techników 
oraz wykwalifikowanych ro
botników budowlanych i hyd
rotechnicznych. Zatrudniano 
także junaków z hufców pracy, 
a okresowo również miejscową 
ludność. Budowa przebiegała 
w niezwykle trudnych warun
kach, często z daleka od miast i 
osiedli, wśród bagiennych la
sów, gdzie w budowanych od 
podstaw bazach znajdowały 
się biura, magazyny i kwatery 
pracowników, zapewniające 
im znośne warunki bytowe. 
Zaopatrzenie i sprzęt dowożo
ne były do baz i na place bu
dowy kolejkami wąskotoro
wymi, których sieć rozciągała 
się wzdłuż całej linii przy
szłych umocnień i zapewniała 
łączność z większymi stacjami 
kolejowymi.
Prace budowlane trwały nie
przerwanie do początku 1939 r., 

z największym natężeniem 
w 1938 r. W okresie tym wy
konano i przekazano wojskom 
fortecznym fortyfikacje na od
cinku od jeziora Somino na 
północy, poprzez stację Stra- 
szów (na linii kolejowej Sarny- 
-Korosteń), wieś Czudel i da
lej wzdłuż rzeki Słucz przez 
Tynne po Tyszycę do wsi Po
lany na południu. Natomiast 
odcinek od Polan przez Anto- 
nówkę, stację Mokwin (na linii 
kolejowej Sarny-Równe), do 
ujścia rzeki Zamczysko do Ho- 
rynia — nie został wykończo
ny. Zdołano tam jedynie wy
betonować większość schro
nów, jednak zabrakło czasu na 
ich wyposażenie i uzbrojenie. 
Poza obiektami bojowymi oraz 
częścią zapór, na obu tych od
cinkach wykonano zespoły ko
szarowe dla batalionów forte- 
cznych mających stanowić sta
łą obsadę Odcinka „Samy”.

Fortyfikacje Odcinka „Sar
ny” stanowiły ciągłą linię 
umocnień o zróżnicowanej 

strukturze, a także konstrukcji 
poszczególnych obiektów. 
Wpłynęły na to dwa podsta
wowe czynniki: niejednakowe 
na szerokości odcinka warunki 
terenowe oraz szybki rozwój 
polskiej szkoły fortyfikacyjnej 
i myśli technicznej w latach 
1936—1938. Teren północnej 
części odcinka w rejonie jezio
ra Somino ma zdecydowanie 
bagienny charakter, pokryty 
jest przeważnie podmokłymi 
lasami i przez większą część 
roku jest trudno dostępny. 
Zmienia się w kierunku po
łudniowym, gdzie od linii ko
lejowej Sarny-Rokitno las sta
je się bardziej suchy i rośnie 
często na piaszczystych wyd
mach. W rejonie wsi Czudel 
linia umocnień dochodzi do 
rzeki Słucz i biegnie wzdłuż 
niej aż do wsi Tyszyca. Od 
Tyszycy przebiega ona w kie
runku południowo-zachod
nim, przez łąki i pola w rejonie 
wsi Polany, następnie przecina 
błota uroczyska Wielkie Halo i 
ponownie przez łąki i wieś An- 
tonówka dochodzi do toru ko
lejowego na południe od stacji 
Mokwin. Na zachód od Mok- 

wina umocnienia na pewnym 
odcinku biegną groblą prze
cinającą bagna uroczyska 
Chwoszczowiec, za którym te
ren nieznacznie się wznosi 
zmieniając zasadniczo charak
ter. Ostatni fragment umoc
nień odcinka przebiega wzdłuż 
rzeki Zamczysko, która płynąc 
w głębokim wąwozie niedaleko 
za wsią Lubasza wpada do 
Horynia. Granicę odcinka sta
nowi wschodni skraj szerokiej 
pradoliny Horynia charakte
ryzującej się stromymi i wyso
kimi zboczami.
Ze względu na wspomniane 
warunki terenowe, północna 
część odcinka powstała w zna
cznej mierze przez wykorzy
stanie przeszkód naturalnych, 
charakteryzowała się mniej
szym nasyceniem schronami 
bojowymi (około 2 na 1 km), 
stosunkowo liczne zaś były w 
lasach schrony do ognia czo
łowego. Większe skupienia 
obiektów występowały na 
przecięciach nielicznych tu 
szlaków komunikacyjnych. Na 
odcinku umocnień przebiega
jącym wzdłuż Słuczy rozbu
dowano kilka silnych punktów 
oporu, m.in. we wsiach Czu
del i Tynne, gdzie znajdowały 
się mosty na rzece. Na połud
nie od Tynnego zamierzano 
przeciąć Słucz jazem, mają
cym spiętrzyć wodę w jej ko
rycie. Osłonę jazu stanowiła 
grupa schronów na wschod
nim brzegu rzeki, koło folwar
ku Berducha. Najsilniej został 
rozbudowany, choć nie ukoń
czony, odcinek południowy, 
gdzie występowało najwięcej 
obiektów bojowych (do 4 na 1 
km) i była stosunkowo duża 
głębokość. Budowane tu 
obiekty miały też na ogół 
większą wytrzymałość niż na 
odcinku północnym. Prawe 
skrzydło odcinka, oddzielone 
od reszty bagnami uroczyska 
Chwoszczowiec, bronionego 
przez kilka schronów rozmie
szczonych liniowo, zlokalizo
wane było wokół wsi Lubasza i 
Rudnia na obu brzegach rzeki 
Zamczysko, przegrodzonej 
tamą mającą spiętrzać jej wo
dy. Ostatnie schrony usytuo
wane zostały na wysokiej skar

pie pradoliny Horynia. Najli
czniejsze były schrony do og
nia bocznego jedno- i dwu
stronnego, z bronią maszyno
wą zainstalowaną w strzelni
cach, przeważnie po dwie 
strzelnice na danym kierunku 
ognia. Częstokroć, zwłaszcza 
na odcinku południowym, 
schrony te wyposażone były w 
dzwony i kopuły pancerne za
pewniające obronę od czoła. 
Tam również, w rejonach 
najmocniej rozbudowanych, 
wykonano znaczną liczbę 
schronów zagłębionych z bro
nią umieszczoną wyłącznie w 
kopułach pancernych (naj
częściej dwóch).
Wyjątkowe dla polskiej forty
fikacji obiekty — to schrony z 
poternami w rejonie wsi Lu
basza. Przykładem takiego 
rozwiązania jest schron nr 6 
„Żaba”, którego lokalizację w 
wysokiej skarpie wymusiła po
trzeba obrony przepraw przez 
rzekę Zamczysko płynącą tutaj 
w głębokim wąwozie. Obiekt 
ten składa się z dwóch części: 
dolnej bojowej usytuowanej u 
podnóża skarpy oraz górnej 
trzykondygnacyjnej części za- 
łogowo-technicznej wyposa
żonej tylko w dzwon obserwa
cyjny. Wejście znajduje się 
wyłącznie w części górnej, a 
obiekt dolny ma jedynie wyjś
cie zapasowe. Oba obiekty po
łączone są poterną długości 
około 10 m (w innych schro
nach długość poterny docho
dzi do 30 m), bronioną wew
nętrznymi strzelnicami z obu 
obiektów.
Nie mniej interesującymi 
obiektami są tradytory artyle
ryjskie, które ogniem swych 
dział pokrywać miały całą sze
rokość frontu odcinka. Najcie
kawszy jest tradytor nr 5 
„Mat” pod Mokwinem — 
obiekt unikatowy w przedwo
jennym budownictwie obron
nym, choćby ze względu na 
swą wielkość. Tradytor ten o 
ogniu dwustronnym przezna
czony był dla czterech dział 75 
mm, miał dwa zespoły izb bo
jowych, każdy zespół po dwie 
izby dla dział i po jednej dla 
ckm, połączone z wewnętrzną
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częścią schronu przez śluzy 
gazowe. W każdym zespole 
znajdowały się zamykane bel
kami i stalowymi wrotami 
wjazdy, którymi wtaczano 
działa. Niewielka kaponiera 
umieszczona w ścianie tyłowej 
osłaniała zapole schronu. O 
wielkości obiektu świadczy 
długość jego ściany czołowej 
wynosząca 30 m. Tradytor ten 
należał do najbardziej wy
trzymałych, grubość ścian 
narażonych wynosi 2 m, stro
pu 2,3 m. Schron wyposażony 

miał być w dzwon obserwa
cyjny i dwa reflektory, dla któ
rych wykonano wnęki w ścia
nie tylnej. W jednej z izb bo
jowych zrobiono prototypową 
podstawę forteczną działa, z 
której jeszcze w 1939 r. prze
prowadzono próbne strzelania. 
Istotnym elementem w struk
turze umocnień odcinka miały 
być schrony z działami 75 mm 
w pancernych wieżach obra- 
calnych. Obiekty te, przewi
dziane do wykonania w dru
giej kolejności, pozostały nie

stety wyłącznie w sferze pla
nów.
Jedynymi schronami biernymi 
były schrony dowodzenia dla 
dowództw batalionów forte- 
cznych i ich pododdziałów. Te 
stosunkowo nieduże obiekty 
miały pomieszczenia do pracy 
dowództw i służb łączności. 
Dla zakwaterowania w okresie 
pokojowym wojsk fortecznych 
odcinka, batalionów forte
cznych KOP „Sarny” i „Ma- 
łyńsk”, wybudowano na za
pleczu linii umocnień zespoły 
koszar batalionowych i kom- 
panijnych. Koszary te — jak 
na ówczesne warunki polskie, 
a zwłaszcza poleskie — były 
nowoczesne i komfortowo wy
posażone. Wszystkie te obiek
ty świadczyły o rozmachu i 
skali całego przedsięwzięcia, 
jakim miało być ufortyfikowa
nie Polesia.

Wojna 1939 r. i agresja 
sowiecka 17 września 
zastały fortyfikacje Odcinka 

„Sarny” nie ukończone. Po
nadto nie zostały wykonane 
spiętrzenia rzek i kanałów oraz 
zalewy terenu, co dodatkowo 
obniżało wartość bojową 
umocnień. Większą część bata
lionu fortecznego KOP „Sar
ny” obsadzającego fortyfikacje 
stanowili rezerwiści z pow
szechnej mobilizacji; w trakcie 
przygotowań wojennych bata
lion wystawił kilka jednostek 
dla tworzonego frontu za
chodniego, m.in. bataliony 
forteczne „Osowiec” i „Miko- 
łów”. Drugi batalion forteczny 
KOP „Małyńsk”, mający ob
sadzać południową część od
cinka, znajdował się dopiero w 
stadium organizacji i poza do
wództwem miał tylko jedną 
kompanię forteczną.
W nocy z 18 na 19 września 
czołowe jednostki posuwają
cej się sowieckiej 60. dywizji 
strzeleckiej weszły w styczność 
z obsadą fortyfikacji. Główne 
uderzenie skierowane zostało 
na odcinek 4. kompanii ckm w 
rejonie wsi Tynne, dowodzo
nej przez kapitana E. Markie
wicza. Jednak na skutek 
oskrzydlenia pułku KOP 
„Sarny” (w skład którego 
wchodziły oba bataliony forte
czne), wobec możliwości peł
nego okrążenia, a także w re
zultacie przeniknięcia na od

cinku kompanii fortecznej 
„Tyszyca” oddziałów wroga 
na tyły polskiego ugrupowania 
— dowodzący pułkiem ppłk 
Nikodem Sulik podjął decyzję 
wycofania. Manewr ten osła
niać miała 4. kompania ckm 
wiążąca w ciężkich walkach 
główne siły nieprzyjaciela. Po
stawione zadanie kompania 
wykonała do końca, najbar
dziej zażarte boje toczyły się o 
placówki Tynne i Berducha, 
których dowódcy ppor. J. 
Bołbot i por. W. Maksim po
legli w walce. Walki na tym 
odcinku toczyły się do 21 
września; kiedy przyszedł roz
kaz wycofania się, niektóre 
punkty oporu trwały aż do 24 
września. 4. kompania straciła 
w walkach większą część swe
go stanu wyjściowego, ponad 
200 żołnierzy zostało zabitych 
i około 300 zaginęło. Najtra
giczniejszą jednak kartę walk 
pod Tynnem stanowi rozstrze
lanie przez wojska sowieckie 
pewnej liczby wziętych do 
niewoli żołnierzy, głównie ofi
cerów. Rozstrzelano ich w 
okolicy cerkwi w Tynnem oraz 
na tzw. Łysej Górze nad Słu- 
czą, a także w lesie za rzeką; 
miejsca ich spoczynku do dzi
siaj nie są znane.

Obecny stan zachowania 
fortyfikacji Odcinka 
„Sarny”, leżącego na terenach 

obwodu rówieńskiego dzisiej
szej Ukrainy, jest bardzo zró
żnicowany. Duża część obiek
tów została wysadzona przez 
wojska sowieckie w latach 
1939—1941. W pierwszych la
tach powojennych niektóre 
ocalałe obiekty leżące w bar
dziej niedostępnych terenach 
(np. Wielkie Hało) służyły za 
schronienie dla działających tu 
oddziałów UPA. Następnie 
przez lata z wielu fortyfikacji 
pozyskiwano gruz i stal. 
Miejscowa ludność używała 
elementów stalowych do wy
robu podstawowych narzędzi 
gospodarskich, których jakość 
często przewyższała oferowane 
przez handel. Zniszczenia ob
jęły przede wszystkim odcinek 
umocnień przekazany do 
użytku wojsku przed 1939 r. 
Zachowały się tylko pojedyn
cze obiekty w Tyszycy, Ka- 
miennem czy Czudlu. W kijku 
wypadkach, niezależnie od 
stanu obiektu, zachowały się 
liczne stalowe kołki służące do 
rozpinania sieci z drutu kol
czastego wokół schronów. O
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4.5. Widok 
od strony rzeki 
na obiekt nr 6 „Żaba” 
w Lubaszy (4)
i rysunek
zespołu schronów 
połączonych poterną:
1 — kondygnacja 
górna,
2 — kondygnacja 
środkowa,
3 — kondygnacja 
dolna,
4 — przekrój 
pionowy A-A (5)

wiele lepiej zachowany jest 
odcinek południowy nie ukoń
czony przed wybuchem wojny 
— wysadzono tutaj tylko nie
znaczną część schronów. W 
stosunkowo dobrym stanie 

przetrwały niektóre zespoły 
koszarowe, w tym koszary do
wództwa batalionu „Sarny”, 
mieszczące obecnie szpitale 
lub szkoły. W latach sześć
dziesiątych, gdy przeprowa

dzano meliorację, a właściwie 
osuszanie Polesia, w nowym 
systemie wodnym tylko w nie
znacznym stopniu wykorzy
stano istniejące kanały i urzą
dzenia hydrotechniczne byłe

go odcinka umocnień; pozosta
łe kanały powoli zarastają.
Wiedza ludności zamieszkują
cej te okolice na temat fortyfi
kacji sarneńskich jest niezwy
kle niska, również lokalne

Polskie napisy

Lwów nie jest miastem moich ko
rzeni. Wiem, że był peten humo
ru, że miał swój genius loci. Z jego 

kultury pełnymi garściami czerpał ca
ły kraj, a kultura ta wyrosła z łaciń
skiej, ulegając po drodze rozmaitym 
wpływom. To minęło, ale w mieście 
zachowały się ślady po narodach, 
które niegdyś zgodnie tam mieszkały: 
Ormianach, Żydach, Rusinach, Niem
cach, Austriakach, Węgrach i oczy
wiście Polakach. Chyba właśnie to 
kresowe, specyficzne pomieszanie 
cywilizacji i kultury przyczyniło się do 
powstania niepowtarzalnego „lwow
skiego ducha”...
Dziś jeszcze nie trzeba przeprowa
dzać ekspedycji archeologicznych, 
by poszukiwać śladów polskości. 
Wystarczy przejść uliczkami starego 
Lwowa, popatrzeć na mury, na któ
rych spod wielu warstw tynków i 
farb na światło dzienne wychodzą 
polskie napisy. Z wielkim wzrusze
niem czytałem te wyrazy, a myśl moja 
biegła do środka sklepiku, którego już 
od półwiecza nie ma w tym miejscu, 
ale kiedyś w jego wnętrzu na półkach 
w szklanych słojach stały goździki, 
migdały, kminek, orzechy. To były de
likatesy z dwuosobowym persone
lem. gdzie można było zaopatrzyć się 
we wszystkie artykuły spożywcze. 
I właśnie takich sklepów we Lwowie 
brakuje.

Mieszkańcy zmuszeni do opuszcze
nia miasta zabierali ze sobą niewielki 
dobytek, pozostały mury, niektóre 
pomniki, bruki. To właśnie pośród 
starego bruku z granitowej kostki o 
różnorodnych prostokątach uważny 
turysta wypatrzy studzienki oznako
wane nazwami zakładów, w których 
zostały wykonane. Odczytać można 
słowa: LWÓW MIASTO, FERRUM 
LWÓW, AJAKS LWÓW, KANALIZA
CJA M. LWOWA. Dziś tych fabryk już 
nie ma, lecz trwały wyrób świadczy o 
doskonałym wykonaniu i przedwo
jennym polskim pochodzeniu.
W jaki sposób te zabytki można 
uchronić przed zniszczeniem, aby 
przyszłe pokolenie mogło poznać do
brą pracę polskich kowali i odlewni
ków?

Julian Duński
(test nadesłany na konkurs „(Zabytek nie-zaby- 
tek")

1. Spod tynku 
ukazały się polskie napisy: 

„migdały, orzechy, drożdże, kminek..."
2. Jedna z lwowskich studzienek 

— napis w środku: „Kanalizacja Lwowa", 
napis na oloku:„Ferrum-Lwów"

(zdjęcia: Julian Duński)
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6. Wartownia przy koszarach 
pod Czudlem
7. Typowy schron zagłębiony 
pod Antonówką
8. Pomnik upamiętniający 
udział junaków w budowie 
umocnień
(na płycie nazwiska 
komendantów)
(rys. 1, zdjęcia: 2, 4, 6—8
— Zbigniew Pruski; 
rys. 3, 5 — Jerzy Sadowski)

władze praktycznie się nimi 
nie interesowały. Przez wiele 
lat propaganda sowiecka 
przedstawiała je jako pozosta
łości tzw. pańskiej Polski i 
symbol okupacji. W słynnym 

propagandowym filmie O. 
Dowżenki Wyzwolenie ziem..., 
nazwano je ironicznie „polską 
linią Maginota”. Jednocześnie 
bagatelizowano skalę walk 
toczonych od 17 września 

1939 r. oraz siłę oporu wojsk 
polskich pod Tynnem. Od 
niedawna zainteresowały się 
fortyfikacjami tamtejsze mu
zea — obwodowe w Równem i 
historyczno-etnograficzne w 

Sarnach, pojawiły się też w 
lokalnej prasie pierwsze 
artykuły na ten temat.

Zbigniew Pruski

Śladami Mickiewicza

•4 C km na zachód od
I O Korsunia, nad ska

listymi brzegami Rosi, po
łożony jest Steblów. W po
łowie XIX w. majątek ten 
należał do znanego ko
lekcjonera, Hermana Ho- 
łowińskiego. W jego dwo
rze, otoczonym okazałym 
ogrodem romantycznym, 
po którym nie ma dziś 
śladu, 8 lutego 1825 r. w 
drodze do Odessy za
trzymał się na dwa tygod
nie Adam Mickiewicz. 
Dwór i stojącą przed nim 
potężną lipę uwiecznił 
później w Panu Tadeu
szu: „(...) na Ukrainie, czy 
się dotąd wznosi/ Przed 
domem Hołowińskich,

Ocalały 
pawilon 

w Steblowie 
(fot. Zbigniew Hauser)

nad brzegami Rosi,/ Lipa 
tak rozłożysta, że pod jej cie
niami,/ Sto młodzieńców, sto 
panien szło w taniec parami". 
Nazwisko wieszcza nie 
uchroniło jednak lipy przed 
wycięciem ani dworu przed 
zniszczeniem. Przez jakiś 
czas mieścił „traktorną stan- 
ciję”. Dwór rozebrano w la
tach osiemdziesiątych, oca

lały tylko mury jedne
go z pawilonów na urwisku 
nadrosiańskim.
Steblów należał do Hołowiń
skich od 1812 r. Za czasów 
Hermana Hołowińskiego dwór 
stał się ośrodkiem życia 
towarzyskiego i kulturalnego 
na Korsuńszczyźnie. Obok 
dawnego dworu Jabłonow
skich Hołowiński wzniósł 

nowy dwór, znany już 
tylko z rysunku Napoleona 
Ordy. Był to dwór 
dwukondygnacyjny, z ry
zalitem otoczonym balko
nem wspartym na pięciu 
smukłych kolumnach. Mie
ściła się tu m.in. zasobna 
biblioteka, a wśród 
pamiątek poczesne miej
sce zajmowało żelazne 
łóżko, na którym spał 
Mickiewicz. Kustosz miej
scowego Muzeum Litera
tury — Serhej Łełkowicz 
Hawrus, wielbiciel Mic
kiewicza, urządził w tym 
muzeum „kącik mickie
wiczowski". Zabiega o 
przeniesienie ekspozycji 
do ocalałego pawilonu 
pałacowego, w którym 
chce urządzić Muzeum 
Mickiewicza. Prosi o 
pomoc z Polski.

Zbigniew Hauser
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Akcja ogrody

Park szczęśliwości

Opiewaną w mitologii 
greckiej krainę wiej
skiej prostoty i 
szczęśliwości, czyli Arkadię 

próbowano tworzyć w rzeczy
wistości. Na przełomie XVIII 
i XIX w. powstała jedna z 
odmian parku swobodnego — 
park arkadyjski, zwany też 
sentymentalnym. Podstawy 
ideowe nowego stylu ogrodo
wego stworzyli m.in.: John 
Milton, Jean Marie Morel — 
twórca Ermenoville, parku na
leżącego do pisarza Rene Gi- 
rardina, Jean Jacques Rous
seau, Jacques Delille, Jacques 
Bernardin de Saint-Pierre. W 
Polsce najsłynniejszymi ogro
dami sentymentalnymi były: 
Powązki — Izabeli Czartory
skiej, Zofiówka — Szczęsnego 
Potockiego, Aleksandria — 
Aleksandry Ogińskiej i Arka
dia, która była dziełem życia 
księżnej Heleny z Przeździec- 
kich Radziwiłłowej. Jest to je
dyny tego typu ogród, który 
zachował się do czasów współ
czesnych w naszym kraju.
W 1778 r. rozpoczęto prace 
przy budowie parku w Łupi 
koło Łowicza — od nazwy 
parku nazwanej później Arka
dią, ubogiej osadzie na pogra
niczu sosnowych lasów, wśród 
trzęsawisk i moczarów rzeki 
Skierniewki (Łupi). Rozpo
częto od sadzenia drzew i 
krzewów, z okolicznych pól 
zwożono ogromne głazy na
rzutowe, a nad sprawnym do
starczaniem materiałów do 
budowy parku czuwał rządca 
dóbr nieborowskich — Siatec- 
ki. Przy budowie parku brało 
udział wielu znanych architek
tów, malarzy i ogrodników. 
Głównym projektantem był 
Szymon Bogumił Zug (1733- 
-1807), księżnej Radziwiłłowej 
doradzał też Irlandczyk Min
kler czyli Dionizy Mac Claire. 
W Arkadii pracowali także: 
Henryk Ittar — Twórca Cyr
ku i Grobowca Złudzeń, Jan 
Piotr Norblin — malował pla
fon w Świątyni Diany, Gioa- 
chimo Stagii — odpowiedzial
ny za stronę rzeźbiarsko-deko- 
racyjną ogrodu i Józef hr. Sie
rakowski — pomysłodawca 
wielu budowli. Tworzyli tu 

również: Wojciech Jaszczołd, 
Marcello Bacciarelli, Franci
szek Ksawery Lampi, Józef 
Grassi, Zygmunt Vogel, Mi
chał Płoński, Aleksander Or
łowski, Jan Bogumił Plersch i 
inni. Prace posuwały się szyb
ko. 31 października 1782 r. pi
sał do matki mały Ludwik Ra
dziwiłł: „ W niedzielę my byli w 
Arkadyi karetą i bardzo się 
nam podobało wszystko, a naj
bardziej kaskada. We wtorek 
byli my u kamienia z wizytą, 
tego co koniuszy W ołkiewicz 
wywindował na łegary” (mowa 
o Grocie Sybilli).

Na początku XIX w. park 
był już prawie skończo
ny, choć uzupełnienia i po
prawki wprowadzano aż do 

śmierci założycielki. Z tego 
okresu pochodzą liczne opisy 
parku m.in.: J.U. Niemcewi
cza, hrabiny Walerii Tarnow
skiej, Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej oraz samej He
leny Radziwiłłowej. Poeta 
Jacques Delille zachwycał się 
Arkadią w swoim utworze Les 
jardins. Nieco późniejsze są 
opisy Arkadii pozostawione 
przez prawnuka księżnej — 
Michała Piotra Radziwiłła. Od 
tego czasu minęły prawie dwa 
wieki, większość opisywanych 
budowli już nie istnieje, spró
bujmy więc zobaczyć park 
oczami ówczesnych bywalców. 
Wejście do parku znajdowało 
się od strony wschodniej: 
„ Wodotrysk stanowi wejście, 
cieniące go drzewa owocowe 
przypominają ożywiający Zdrój 
Palemona.— pisze księżna 
Radziwiłłowa w swoim prze
wodniku Opis Arkadyi skreślo
ny przez założycielkę... (Berlin 
1800). Idąc dalej wśród drzew 
owocowych i kwiatów, o któ
rych pisał książę Michał Ra
dziwiłł (Ostatnia wojewodzina 
wileńska, Lwów 1892): „Arka- 
dya posiadała tak piękne i 
rzadkie, jak żaden ogród w 
Warszawie”, dochodzimy we
dług przewodnika do „chatki 
Filemona i Baucis, obok drogi 
położonych, świadczących o 
gościnności... ”. „ Widz prze stę
pując wieśniacze progi ujrzy się 
z podziwem we wspaniałej świą

tyni — notował książę Michał 
Radziwiłł — Księżna pośród jej 
ścian kryształowych, zgroma
dziła najcenniejsze marmury, 
najrzadsze kwiaty i krzewy. 
Oranżerya, opalana kanałami 
z dołu, będzie przylegać do sy
pialni, z której dość będzie sta
ruszce wyjść do swoich kwiatów, 
aby pierś zwątloną nasycić cie
płym i wilgotnym powietrzem... ” 
(budowle te powstały około 
1809 r.). Idąc dalej w kierunku 
stawu już z daleka widzimy 
następną budowlę: „Amfiteatr 
nie mniej zdumiewa znawców, 
tym, którzy byli we Włoszech 
przypomina zupełnie Pompeję, 
jakoż stawiany na wzór istnie
jącego dotąd w Wenecyi jak 
najdokładniej wykonany z rudy 
żelaznej ma naśladować kamień 
dawniej w budowie użyty. W 
nim mieści się także scena, a ku
lisy stanowi winnica... ”. Za
nim jednak powstał Amfiteatr, 
na jego miejscu stał Namiot 
Rycerza nakryty szklaną kopu
łą ozdobioną draperią z maro
kańskiego muślinu. Poprzez 
ściany, wykonane z jednej tafli 
szkła „ cudne widoki” odkrywa
ły się dookoła. „Tu — pisze z 
kolei księżna Radziwiłłowa — 
widać świątynię, pełnym uroku 
otoczoną gajeni, tam znów ka
skadę, tu wodociąg na wpół uk
ryty w głębi dzikiego lasu, róż
norodną pokrytego zielenią, 
tam Pola Elizejskie, po drugiej 
stronie jeziora położone, tam 
znów obraz najbliższy Wyspa 
Uczuć, otoczony w wierzby plą
czące, niebotyczne topole, oraz 
panujące nad okolicą, rozli
cznego gatunku drzewa. ” Idąc 
wśród wiecznie kwitnących ga
jów dochodzimy do Groty Śy- 
billi. Na szczycie wzgórza, pod 
którym się ona znajduje stoi 
„Przybytek Nieszczęścia i Me
lancholii”. „...Wejście do niej 
(Jaskini Sybilli) wstrzymują 
ogromne głazy, jakoby ręką Ty
tanów zawieszone, pnąc się ze 
skały na skałę, przystępuje się z 
trudnością do drzwi gotyckiego 
ustronia, przybytku nieszczęś
cia i melancholii...” (...) 
„ Wprost wejścia do gotyckiego 
przybytku wznosi się obraz z 
płaskorzeźbą z białego marmu
ru, wyobrażającą Świętą Ro

dzinę, podobnie także Staggie- 
go, a pod opieką tych gotyckich 
ruin w jaskini, na skręcie ścież
ki, którą schodziłeś, odkryłeś 
nagłe skalistą pustelnię, na któ
rej ścianach pobożna ręka skreś
liła zatarte już wiekiem wyra
zy:

Zamknę czczość serca 
w odludnej zacisze 
Tu boleść duszy 
we łzach ukołyszę!” 

Idziemy dalej: „ Wychodzi się z 
niego (Domku Gotyckiego) ot
wartą galerią z arkad zakoń
czonych ostrokątem (...) Dalej 
droga wiedzie do łuku, śmiałej 
w stylu greckim budowy, które
go dotąd ani Gotowie, ani paso
żyty zniszczyć nie zdołały. Łuk 
ten (...) lubo w części zasypany, 
zamyka rozległy widnokrąg, 
służąc mu niejako za ramy. 
Obraz ów przedstawia wiecznie 
kwitnące gaje, na łonie których 
rysuje się okrągły kształt świą
tyni. .. ”. Posuwając się w kie
runku stawu dochodzimy do 
Świątyni Diany. Tak widziała 
ją Klementyna z Tańskich 
Hoffmanowa: „ Wchodzi się 
naprzód do okrągłego przed
sionka, miłość we framudze bę
dąca ma go oświecać swą po
chodnią. W środku na pięknej z 
alabastru wschodniego podsta
wie stoi umywalnia z kamienia 
»Verte de Corse« zwanego (...) 
Dalej jest jakby naukowy gabi
net, albo małe muzeum, bo na 
ścianach jego zbiór malowany 
pomników starożytności w etru- 
skach, lampach zajmuje cie- 
kawca (...) W tym pokoiku 
znajdziesz to wszystko, co 
umysł mile zająć i rozweselić w 
samotności może, dobraną bib
liotekę, biuro, ogromne orga
ny...”. Julian Ursyn Niemce
wicz tak pisał o wystroju świą
tyni: „...Z marmuru i spiżu, 
greckiej najprzedniejszej rzeźby 
posągi, półpiersia, wazy, obra
zy, perskie makaty, pajęcze In
ków szale (...) Podwoje wspa
niałego przybytku otwiera się 
kluczem osadzonym dyamenta- 
mi dużemi... ”
Po wyjściu ze świątyni — 
prowadzi nas księżna Radzi
wiłłowa: „wzrok tonie w głębi 
jeziora, poruszanego biegiem 
dzielącej go rzeczki, która płynąc
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1. Park w Arkadii w 1839 r. 
według G. Ciołka 
(w kółkach obiekty 
zachowane): 
a — młyn i śluza, 
b — amfiteatr, 
c — Domek Szwajcarski, 
d — Świątynia Diany, 
e — Grota Sybilli, 
f — Domek Gotycki, 
g — Łuk Grecki, 
h — Dom Murgrabiego, 
i — Przybytek Arcykapłana, 
j — akwedukt i kaskada, 
k — Cyrk,
I — oranżeria i stajnie, 
m — kaplica

niewidzialna z cichym szme
rem, osadza pianę na jego po
wierzchni. Wyspa ofiar odbija 
w jego łonie swe drzewa, gaje, 
łąki i zarośla, oraz piękne niebo 
nad zachodem otaczające ją do
koła. Zasłona z ciemnego lasu, 
zakończająca ową arkadyjską 
scenę, stanowi tło owego praw
dziwego sielankowego obrazu, 
po którym przesuwają się zwol
na poza wyspą wesołe trzody i 
swawolni pasterze, a ginąc w 
pomroku oddalenia tworzą god
ne Berchema, Lorraina, Pawła 
Pottera lub Poussina krajobra
zy. .. ”. Idąc dalej spotykamy 
następną budowlę, o której 
Niemcewicz pisał: „...tam z 
kruszcowego wodociągu bijący z 
łoskotem spad wód pieni
stych. Z zieleni wyłania się 
Przybytek Arcykapłana: „Na 
jednej z bocznych ścian budynku 
ponad fontanną, z której zdrój 
żywy płynie do olbrzymią mu
rowanej kadzi, widać płasko
rzeźbę kobiety karmiącej gryf a i 
czyta się napis: L’esperence 
nourrit une chimere et la vie se- 
coule... Pod sklepieniem wnęk 
leżą grobowe urny, łzawnice, 
odłamki staroświeckich posągów 
— oto więc co zostaje z ludzkie
go życia, nawet ten kamień ma
jący poddać wiekom imię lub ry
sy człowieka, wieki go skru
szą. W oddali widzimy 
Cyrk — wspaniałą budowlę, o 
której Hoffmanowa pisała: 
„Złożenie Cyrku w Polsce było 

prawdziwie myślą olbrzymią, 
jak wiele kosztować musiało 
sprowadzenie tych kolumn, słu
pów, podstaw, zwierząt i tego 
środkowego obelisku, któryby 
stać mógł i na włoskiej ziemi. 
Cyrk ten jest bardzo piękny i na 
niczem mu nie zbywa, tylko ig
rzyskach i Rzymianach; mó
wią że nawet miara doskonale 
według podań i wzorów zacho
wana. .. ” (twórcą budowli był 
H. Ittar). „...Postępując brze
giem rzeczki przybywa się na 
koniec do Wyspy Topolowej. 
Tam — jak pisze księżna Ra
dziwiłłowa — w cieniu gęstych 
drzew na czarnem marmuro- 
wem wzniesieniu spoczywa po
stać kobieca z białego wykuta 
marmuru, na kształt św. Cecy
lii, dłuta Berniniego w Rzymie. 
Po jednej stronie podnóża umie
szczony jest napis: Et in Arca
dia ego, po drugiej zaś: J’ai 
Parcadie et j’y repose...”. 
Zbliżając się do końca węd
rówki docieramy do jeszcze je
dnej budowli, którą jest Świą
tynia Tybetańska; pisał o niej 
Michał Radziwiłł: „...Wśród 
zielonego trawnika, ale zakryta 
przed niedyskretnem okiem 
wędrowca klombami kwitnących 
krzewów, wznosiła się... tybe
tańska kapliczka. Kształt ona 
miała wielkiego grobowca, sar
kofagu raczej wzniesionego na 
olbrzymim stopniu kwadrato
wego rozmiaru, z czterema pod 
arkadą stropu otwartymi wnę

kami, któremi dzień wnikał... 
Naprzeciw schodów był piękny 
marmurowy ołtarz, nad nim 
lekka, jak powietrzne duchy, 
idealna syxtynska Madonna, 
pędzla Sejdelmanna, malowana 
sepią. Wkoło szły inne kopie te
go mistrza: Ofiara Samuela 
według Rembrandta... Odpo
czynek św. Rodziny w ucieczce 
do Egiptu, Ferdynanda Boo- 
la... W suficie umieszczony był 
tegoż pędzla Geniusz, w klę- 
czniku dwa aniołki Rafaela, a 
wkoło sufitu szedł następujący 
napis odpowiadający obrazom: 
nad Ofiarą Samuela słowo 
»Ofiarujemy«, nad Madonną z 
Panem Jezusem »Bogu«, nad 
Ucieczką do Egiptu »troski ży
cia*, a ostatni napis »aż do 
ostatniego westchnienia* nad 
grzesznicą wobec trupa... ”

Już za życia wojewodziny 
niektóre z obiektów zostały 
przebudowane, zmieniały swo

je funkcje i wystrój wnętrz. 
Tak było z Domkiem Gotyc
kim, który po 1812 r. księżna 
przebudowała dla potrzeb sy
na, księcia Michała Gedeona: 
„ W gotyckim przybytku, wzno
szącym się nad pustelnią bran
żowe loże otoczone laurami. 
Nad niem trzy wieńce z napi
sem: »au bon fils*. Lamparcia 
skóra podbita pąsowem suknem 
zakrywa łoże, o którego poręcz 
opiera wojewodzina wielki 
miecz rycerski. Na przeciw ło

ża piękna branżowa konsola, 
ozdobiona staroświeckiemi bran
żami. Na ścianach tarcze her
bowe, orzeł Radziwiłłowski i 
Pogoń Litwy... ” Zmienił się 
także wystrój Cyrku: „chciało 
się księżnej zagrody do Cyrku w 
Arkady i, miała być cała żela
zna, złożona z rycerskich tro
feów, łuków i strzał powiąza
nych cięciwą”. Pod koniec ży
cia księżnej Heleny Radziwił- 
łowej Arkadia zaczęła chylić 
się ku upadkowi. Spowodo
wane to było chorobą księżnej 
oraz kłopotami finansowymi 
Radziwiłłów. Wspomina o 
tym opis wyjazdów księżnej z 
Nieborowa do Arkadii: „...w 
dzień tylko słoneczny jeździ 
chora do Eskulapa i Filemona, 
ale rzeczka Łupią, naniósłszy 
piasku, zamuliła rowy i jezioro 
Arkady i tak, że bydło nawet 
przechodziło z pola do murów 
Tybetańskiej Kapliczki, dep
cząc mury i trawniki... ”.
Dnia 1 kwietnia 1821 r. umar
ła księżna Helena Radziwił
łowa. W 1831 r. zmarł książę 
Michał Hieronim Radziwiłł. 
Na krótki czas ożywiła Arka
dię Aleksandra ze Steckich 
Radziwiłłowa, synowa Heleny 
Radziwiłłowej, ale w 1869 r. 
Radziwiłłowie stracili Arkadię 
na rzecz Karola Hoffmana, 
podającego się za konsula Sta
nów Zjednoczonych. Park 
ulegał coraz większej dewasta
cji. W 1873 r. Arkadię kupił hr. 
Mikołaj Adlerberg, generalny
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2

2.3. Najbardziej znana budowla arkadyjska
— Świątynia Diany z 1783 r. (proj. S.B. Zug) (2)
i plafon „Jutrzenka” z końca XVIII w. 
wykonany przez J.P. Norblina (3)

4. Domek Gotycki sprzed 1800 r. (proj. S.B. Zug)

5—8. Przybytek Arcykapłana sprzed 1783 r. (proj. S.B. Zug) (5) 
oraz zdobiące go rzeźby i płaskorzeźby (6, 7, 8)

9. Akwedukt z 1784 r. (proj. S.B. Zug)

10. Wejście do Groty Sybilli (sprzed 1800 r.)

(zdjęcia: Wiesław M. Zieliński)
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gubernator Finlandii. Później 
Cyrk rozebrano na cegłę, runął 
Pałac Filemona z kryształo
wym sklepieniem, Tybetańską 
Kapliczkę zniszczyła wilgoć, 
malowidła Świątyni Diany 
zostały zatarte przez czas i lu
dzi, Domek Gotycki zamie
niono na cerkiew, marmury 
greckie wywieziono do mu
zeum w Berlinie i jak pisał M. 

Radziwiłł: „Niestety duch czy
sto azjatycki, nie grecki owiał 
wypłoszonych bożków krainę i 
nie masz Orfeusza lutni, która- 
by tu zwabiła na powrót wywie
zione stąd kamienie... ”. W 1893 
r. Michał Piotr Radziwiłł — 
prawnuk założycielki parku 
— kupił Arkadię od Adlerber- 
gów. Ostatnim właścicielem 
Arkadii był Janusz Radziwiłł, 

który uporządkował i udo
stępnił park publiczności je
szcze przed wybuchem drugiej 
wojny światowej.

W 1945 r., w wyniku re
formy rolnej Arkadię 

przekazano Muzeum Naro
dowemu w Warszawie. Próbę 
rekonstrukcji parku w 1951 r. 
podjął prof. Gerard Ciołek, 

który zrekonstruował Akwe
dukt, Przybytek Arcykapłana, 
Dom Murgrabiego i Domek 
Gotycki. Niestety, większość z 
budowli arkadyjskich praw
dopodobnie nigdy już nie zos
tanie odbudowana. Jedynym 
śladem, jaki po nich zostanie, 
będą dawne opisy i rysunki.
Od 1990 r. w parku i przy par
kowej zabudowie trwają prace 
konserwatorskie. Uznane one 
zostały za wzorcowe przez 
Fundację F.V.S. z Hamburga 
— założoną przez Alfreda 
Toepfera, wielkiego mecenasa 
kultury — i w 1994 r. Arkadia 
otrzymała „Europejską Na
grodę za Ochronę Zabytków”. 
Twórczyni parku księżna He
lena Radziwiłłowa zmarła 175 
lat temu. Czy mogła spodzie
wać się takiego międzynaro
dowego uznania dla swojego 
dzieła? Na symbolicznym 
grobowcu widnieje wyryta na 
jej życzenie sentencja: „Et in 
Arcadia ego” — „I ja byłam w 
Arkadii”, co powinni móc po
wiedzieć o sobie wszyscy mi
łośnicy zabytków.

Leszek Kucharski

Warszawskie okolice

Resztki soboru
Jadąc z Piaseczna w kierun

ku Warszawy, gdzie dawnej 
oddzielone miejscowości zlewają 
się już w jeden ciąg podmiejskiej 
zabudowy, możemy dojrzeć sto
jący po lewej stronie szosy oka
zały ceglany kościół w Pyrach. 
Nie jest to stara budowla — 
powstała pod koniec lat pięć
dziesiątych jako bazyikowy trój- 
nawowy kościół neoromański 
Św. Apostołów Piotra i Pawła. In
teresujące jest wnętrze świątyni; 
znajdują się tu marmurowe ele
menty pochodzące z prawo
sławnego soboru stojącego od 
1-912 r. na obecnym pl. Zwycię
stwa w Warszawie, rozebranego 
przez mieszkańców w latach 
dwudziestych. Z elementów tych 
zbudowano ołtarze, kolumny i 
ambonę. Przewieziono je tutaj z 
warszawskiego kościoła Matki

Boskiej Częstochowskiej przy ul. 
Łazienkowskiej, który został zni
szczony w 1944 r. (obecnie od
budowany). Nie wiadomo nato
miast, skąd pochodzą fragmenty 
witraży z XIX w. wmontowane w 
okienną rozetę fasady głównej 
kościoła w Pyrach. Z XIX w. są 
także obrazy zdobiące ten koś
ciół, np. „Wniebowstąpienie Pa
na Jezusa" z połowy tego stule
cia (s)

1.2. Fragment kościoła 
od strony półkolistej absydy (1) 

i główne wejście 
z arkadowym podcieniem 

wspartym 
na granitowych kolumnach (2)

(zdjęcia: 
Teresa Gumołowska)
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Akcja dwory

„Piętrowy, zdobny filarami”
„Ileż to lat już znam Cię, mój Brudzeniu miły,
I zawsze moje oczy Twe piękno wielbiły.
Piękne są Twoje niwy i poła i lasy, 
Położenie na wzgórzu dodaje Ci krasy.
Trzy trakty się zbiegają na Twoim terenie, 
Powodując wesoły ruch i ożywienie.
Dom piętrowy przy trakcie, zdobny filarami, 
Otoczony pięknemi zewsząd widokami, 
Tonie w klombach zieleni i grup starodrzewu, 
Naprzemian z Skupinami co rzadszego krzewu.

Dwie aleje grabowe, cieniste, strzyżone,
Pod kątem względem siebie wzajem położone,
I sześć świerków nad stawem przeolbrzymiej miary, 
To dawnego ogrodu jest zabytek stary, 
Większą zaś osobliwość ma dziś ogród nowy, 
Bo szpaler bardzo długi cały leszczynowy, 
Istny tunel zielony gęsto zacieniony, 
Szczególnie do spacerów w lede ulubiony. ”

Tak pisał o Brudzeniu
Dużym w ziemi płockiej 

Bernard Muszyński zaprzyja
źniony z jego właścicielami — 
rodziną Rościszewskich. Od
wiedźmy i my tę miejscowość 
położoną przy drodze Płock 
—Lipno, gdzie zachował się 1 
do dziś dwór opiewany przez 
poetę. Uprzedzamy od razu — 
konfrontacja poetyckiej wizji z 
rzeczywistością będzie wstrzą
sająca. Dwór wprawdzie stoi, 
ale zmienili się jego mieszkań
cy i znikło bezpowrotnie pię
kne otoczenie dawnej siedziby 
ziemiańskiej.
Co wiemy o przeszłości Bru
dzenia Dużego zwanego nie
kiedy Wielkim? Stosunkowo 
niewiele, a to, co podajemy do 
wiadomości Czytelników, po
chodzi w większości od panów 
mec. Andrzeja Rościszewskie- 
go oraz prof. dr. hab. Jerzego 
Dębskiego, których wielkiej 
uprzejmości zawdzięczamy in
formacje o tej miejscowości. 
Wieś w drugiej połowie XVI w. 
należała do Stanisława Myśli- 
borskiego i do rodziny Bru- 
dzyńskich. W 1817 r. stanowi
ła własność Krzyżanowskich, 
około połowy XIX w. przeszła 
w ręce Srzednickich, w 1872 r. 
kupił dobra od spadkobierców 
Teofila Srzednickiego Kazi
mierz Rościszewski (1832— 
1914), właściciel majątku 
Dobrzenice w ziemi sierpec-

kiej, ożeniony z Romaną Li- 
nowską ze Steklina. Kilka lat 
przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej Kazimierz 
przekazał synowi Włodzimie
rzowi Nikazemu początkowo 

Brudzeń, a następnie Dobrze
nice, zaś sam wraz z żoną za
mieszkał w Płocku, zabierając 
ze sobą powóz, parę wyjazdo
wych koni oraz stangreta. 
Włodzimierz Nikazy Rości
szewski (1865—1935) ożenio
ny z Zofią Ciołkowską z 
Grzmiącej, wybudował w 
pierwszych latach bieżącego 
stulecia istniejący do dziś mu
rowany dwór w Brudzeniu.

Kolejnym właścicielem mająt
ku na skutek działów rodzin
nych został najmłodszy syn 
Włodzimierza Nikazego i Zofii 
— Stanisław Rościszewski 
(1912—1939). Ten ostatni 
zginął we wrześniu 1939 r., za
strzelony przez niemieckich 
spadochroniarzy, gdy jako 
ochotnik jechał do Warszawy, 
aby wziąć udział w jej obronie. 
Jego dwaj starsi bracia gospo
darowali przed drugą wojną 
światową we własnych mająt
kach: Władysław (1897—1979) 
w Łosewie koło Serocka, a 
Adam (1901 — 1979) w Kłobu- 
kowie położonym 6 km od 
Brudzenia; po obu majątkach i 
znajdujących się w nich dwo
rach nie pozostało ani śladu. 
Po śmierci Stanisława Rości- 
szewskiego w Brudzeniu pozo
stawała przez jakiś czas jego 
matka, Zofia z Ciołkowskich

Rościszewska, jednak późną 
jesienią 1939 r. Niemcy wy
rzucili ją z dworu i po ro
cznym pobycie w okolicy 
aresztowali i osadzili w obozie, 
a następnie wysiedlili na teren 
Generalnej Guberni. Majątek 
ziemski przejęli Niemcy, po 
wyzwoleniu rozparcelowano 
go, a w dworze ulokował się 
posterunek Milicji Obywatel
skiej i służba bezpieczeństwa. 

Dopiero znacznie później w 
dworze umieszczono przed
szkole i szkołę podstawową.
W Brudzeniu Dużym prze
trwał do początku XX w. roz
łożysty modrzewiowy dwór, 
mający opinię kilkusetletnie
go, powstały zapewne w 
XVIII w. Siedzibę tę Wło
dzimierz Nikazy Rościszewski 
kazał rozebrać, kiedy pożar 
strawił zabudowania gospo
darcze. Odbudował je i wybu
dował nowy dwór istniejący do 
dziś. Aby uzyskać tani mate
riał do ich budowy, założył 
własną cegielnię. Nowy dwór 
brudzeński skomponowano w 
duchu klasycyzmu. Jest to bu
dowla parterowa, częściowo 
podpiwniczona, wzniesiona na 
planie prostokąta. Pośrodku 
elewacji wzdłużnych ma obu
stronny piętrowy ryzalit 
zwieńczony od frontu i od tyłu 
trójkątnymi szczytami. Ryzalit 

od frontu poprzedzony jest 
czterokolumnowym portykiem 
toskańskim podtrzymującym 
taras na wysokości pierwszego 
piętra. Prawy narożnik domu 
zajmowała niegdyś weranda, 
zamurowana po 1945 r. Przy 
lewym boku znajduje się 
przybudówka mieszcząca przed 
laty kancelarię Włodzimierza 
Nikazego Rościszewskiego, łą
cząca się z krótkim prostopad-
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1. Kareta 
przed starym 
drewnianym 
dworem

2.3. Nowy 
murowany 
dwór 
w Brudzeniu 
Dużym 
przed 1939 r. (2) 
i obecnie (3)

4.5. Stanisław 
Rościszewski 
na koniu 
na tle dworu (4) 
i samochód 
przed dworem (5) 

(reprod.:
1, 2, 5 — Jacek Borowik, 
fot. 3 —
Waldemar Baraniewski)

łym skrzydłem. Układ pomie
szczeń w dworze był tradycyj
nie dwutraktowy, z sienią na 
osi, przy czym trakty rozdzie
lone były korytarzem. Przed 
kilku laty wybudowano z tyłu 
nowy piętrowy gmach szkolny 
i połączono go korytarzem z 
istniejącym dworem. Dawna 
siedziba ziemiańska zeszła tym 
samym do roli przedsionka 
nowej szkoły. Ale nie narze

kajmy — dzięki temu kompro
misowi dwór ocalał i stoi 
nadal. Przy okazji budowy 
nowej szkoły dwór gruntownie 
wyremontowano, upraszczając 
nieco jego architekturę. 
Bezpowrotnie zniknął pięknie 
utrzymany park, wzruszająco 
opisany przez B. Muszyńskie
go. Oddajmy mu jeszcze na 
chwilę głos, aby przywołać na
strój międzywojnia:

„Na wprost dworu w przejrzystem drzewek otoczeniu, 
Przy trakcie na wysokim z cegieł podwyższeniu, 
Figura Matki Boskiej w niebieściuchnej szacie, 
Gdzie staniesz, to spogląda wciąż łaskawie na cię, 
Obok starych kasztanów rzędy wyrastają, 
I jak gdyby nad wszystkiem straż tutaj trzymają.
A gdy się nieraz odezwie z bliskiego kościoła
W Bądkowie sygnaturka, co na Anioł woła,
To właściciel Brudzenia w przedwieczornej porze, 
Przed domem westchnie sobie „Dzięki Ci o Boże, 
Żem w tak cudnym zakątku ziemi urodzony, 
1 niechaj Jezus Chrystus będzie pochwalony.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Ostatnie wiatraki

Żuławy

Nad równinnym krajo
brazem żuławskim 
górowały niegdyś 
charakterystyczne sylwetki 

wiatraków. Pojawiły się tutaj 
wraz z przybyłymi na te tereny 
osadnikami holenderskimi, 
którzy w XVII w. osiągnęli 
największy postęp w dziedzi
nie ich konstrukcji. Z tego 
powodu wiatraki nazywano 
holenderskimi lub po prostu 
„holendrami”. Na Żuławach 
było ich bardzo dużo, pow
stawały wszędzie tam, gdzie 
między lasami znalazły się do
statecznie rozległe połacie pól, 
które młynarze nazywali wia- 
trowiskami, wydmuchowem 
lub wygwizdowem. Sytuowa
no je też w miejscach, gdzie 
brakowało rzeki lub większego 
potoku, zdolnego poruszyć 
młyn wodny.
Na przykład w Wikrowie Ma
łym, wsi niedaleko Gronowa 
Elbląskiego, znajdowało się aż 
dziesięć wiatraków. Jeden z 
nielicznych tu zachowanych 
pochodzi z pierwszej połowy 
XIX w. Jest to wieloboczna 
budowla o malowniczo pre
zentującej się bryle. Ten właś
nie specyficzny kształt „ho
lendrów” był typowym pio
nowym akcentem widokowym 
urozmaicającym monotonny, 
płaski, regularnie poprzecina
ny karłowatymi wierzbami 
pejzaż żuławski.
Zupełnie inny był kształt wia
traka tzw. koźlaka. Jego kons
trukcja była na tyle niedosko
nała, że właściciel musiał bez
ustannie czuwać, aby niespo
dziewany podmuch wiatru nie 
połamał mu skrzydeł lub na
wet nie przewrócił go. W tym 
celu w razie potrzeby budziła 
młynarza w nocy uwiązana za 
oknem kołatka poruszana wia
trem. W XIX w. pojawił się 
nowy typ wiatraka o stabilnej 
konstrukcji tzw. paltrak.
Wiatraki nie były wyłącznie 
miejscami przemiału zboża. 
Dzięki temu, że zaspokajały 
potrzeby całej wsi, skupiało się 
wokół nich życie tej społe
czności, dając możliwość kon
taktu z ludźmi, wymiany pog
lądów, uzyskania nowych wia
domości ze świata, usłyszenia 
najświeższych plotek z okoli

cy. Pełniły więc funkcje pla
cówek społecznych i kultural
nych, jak kościoły, dwory czy 
karczmy. Przyczyniło się to w 
dużej mierze do wykształcenia 
się na przestrzeni wieków spe
cyficznego folkloru młynar
skiego. Ówczesne objętościo
we metody pomiaru zbóż i 
niedostępne innym rachun
kowe umiejętności młynarzy 
budziły wśród korzystającego 
z wiatraka chłopstwa podejrz
liwość i nieufność. Toteż w 
opowieściach ludowych często 
pojawiała się postać nieuczci
wego młynarza, pokutującego 
w piekle za fałszywe miary, dla 
którego karą po śmierci miało 
być dmuchanie w skrzydła 
wiatraka lub obracanie kołem 
młyńskim. Niejednokrotnie 
dobrobyt w wiatraku przypi
sywano konszachtom młyna
rza z diabłem i demonami. 
Społeczność wiejska wierzyła 
w nadzwyczajne, wręcz nad
ludzkie zdolności młynarza, a 
— co ciekawe — przede 
wszystkim młynarek. Mimo 
tych wszystkich złowrogich 
przesądów zawód młynarza 
był bardzo ceniony, a we wsi 
osoba młynarza powszechnie 
poważana. Chociaż zazwyczaj 
wiatrak nie stanowił własność^ 
młynarza, to jednak młynarz 
był osobą dobrze sytuowaną, a 
często posiadał on własne gos
podarstwo rolne. Młynarze za
liczani byli przeważnie do 
wiejskiej arystokracji. Rodziny 
młynarskie chlubiły się kilku
setletnią tradycją w zawodzie. 
Wiedza i umiejętności prze
chodziły z pokolenia na poko
lenie, a były one rozległe, gdyż 
obejmowały nie tylko arkana 
zawodu, ale i znajomość cie
sielstwa, stolarstwa, rymar- 
stwa oraz sztukę czytania, pi
sania i rachunków.

Beata Myślińska

1. Wiatrak 
holenderski 

w Wikrowie Małym
2.3. Inne 

typy wiatraków: 
kożlak (2) 

i paltrak (3)

(fot. Henryk Myśllński, 
rys. Piotr Andrzejewski)
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Podlasie

W czasie ostatnich
10 lat woj. sied
leckie straciło co 

najmniej 14 wiatraków-koź- 
laków, nie ma także ostat
niego paltraka w Tończy i 
ostatnich holendrów w 
Grabowcu, Ostrówku, Cze- 
pielinie i Sokołowie Podla
skim. Ocalały więc tylko 
najpopularniejsze koźlaki w 
niektórych wsiach, pracu
jące jeszcze jako młyny 
elektryczne, m.in. w Soko
le, Sobieniach Kiełczew- 
skich, Kurowicach, Sawi- 
cach-Broniszach, Gołaszy- 
nie, Bartkowie Nowym i 
Krześlinie.

„Wiatrakowa droga” za
chowała się natomiast w są
siednim woj. bialskopodla- 

ły. Ma on charakterysty
czny komin kryjący górną 
część elewatora. Właściciel 
Stanisław Nazarewski od
remontował go przy finan
sowym wsparciu konserwa
tora wojewódzkiego z Białej 
Podlaskiej. W następnej 
wsi Chybowie stoi jeszcze 
para koźlaków doskonale 
widocznych z daleka. Pier
wszy z początku XX w. był 
punktem obserwacyjnym w 
czasie wojny 1920 r., zaś w 
czasie drugiej wojny świa
towej z niego właśnie śle
dzono wybuchy rakiet V-2 
w okolicy; ostatnio pełnił 
funkcję stodoły. Drugi po
chodzi z 1875 r. i jest już 
ruiną. W Chlebczynie koło 
Sarnak stoi jeszcze koźlak z 
końca XIX w. To właśnie

1. Wiatrak
— kożlak
w Hołowczycach
2. Wiatrak
— kożlak
w Chybowie
3. Zapierzanie 
czyli 
uzupełnianie 
śmig
w Chlebczynie
4. To już 
ostatnie 
chwile 
wiatraka
w Mordach
(zdjęcia:
Sławomir
Kordaczuk)

skim. Wyjeżdżając z Łosic 
w kierunku Borsuk napoty
kamy pierwszy wiatrak z 
około 1933 r. w Chłopko
wie. Dwa następne znajdu
ją się na polach Nowych 
Litewnik z 1907 r. i w Ter- 
likowie z 1850 r., gdzie 
czynny jest jako młyn elek
tryczny. Z Terlikowa wido
czny jest wiatrak w sąsied
niej wsi Hołowczycach — 
na wzgórzu, w pobliżu szko- 

tutaj byłem w 1985 r. 
świadkiem pracy młyna na 
wiatr. Nie wiedziałem wte
dy, że taka okazja nie po
wtórzy się nigdy. Właści
ciel zmarł, a śmigi z wiatra
ka zostały zdjęte.

Resztki koźlaka widoczne 
są w Kisielewie, zniszczone 
ściany umożliwiają tu obej
rzenie konstrukcji podsta
wy, która jest zwykle zasło

nięta szalunkiem. W Os- 
tromęczynie mijamy dwa 
stojące obok siebie koźlaki: 
pierwszy z drugiej połowy 
XIX w., drugi z 1876 r.
I pomyśleć, że kiedyś wia
traki były głównym akcen
tem krajobrazu Podlasia — 
„ziemi niskiej i cichej” jak 
pisał w pobliskim Łysowie 
Stefan Żeromski

Sławomir Kordaczuk
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Nagrody w konkursie „Zabytek nie-zabytek”

Wiejskie płoty

Mało już ich zostało.
Może sterczą jesz
cze gdzieś przy sta

rej chacie lub otaczają zapusz
czony, pełen chwastów i dzi
kich kwiatów wiejski ogródek. 
Może tkwią gdzieś zapomnia
ne przez Boga i ludzi, pochy
lone ze starości, smutne i pię
kne zarazem.
Wiejskie płoty zwykle były 
pierwszą ofiarą mody i cywili
zacji — jeszcze się ostała cha
ta, stodoła, kuźnia, może 
studnia, lecz płot przy drodze 
ginął zastąpiony drucianą siat
ką, murowanym parkanem czy 
nawet drutem kolczastym. 
Wydaje się, że nie ma o co 
kruszyć kopii, no bo czymże 
jest plot? Pozbijany z nierów
nych sztachet, krzywych koł
ków, palików albo nawet prze
tykany chrustem i byle jakimi 
gałęziami. Taki płot, który 
trwał raptem kilka lat i trzeba 
go było wymieniać na nowy, 
równie byle jaki i równie... 
nieartystyczny.
Bo rzeczywiście wiejskie płoty 
nie były trwałe. Zygmunt 
Gloger w Encyklopedii Staro
polskiej przytacza przysłowie, 
jakie krążyło wśród dawnej 
społeczności wiejskiej: „ trzy 
lata płot, trzy płoty kot, trzy 
koty koń, trzy konie człek, to 
zwykły wiek”. Co trzy lata 
gospodarz wymieniał płot na 
nowy. Niby nowy, choć od 
wieków niezmienny, niby sta
ry, choć od poprzedniego za
wsze inny. Każdy region Pol
ski przejawiał na tym polu 
własną odrębność. Ogrodzenia 

stawiane w Wielkopolsce róż
niły się od tych z Podhala. In
ne były na Mazowszu czy Pod
lasiu, a zapuszczając się je
szcze dalej na wschód zobaczy
libyśmy np. wileńskie „ple- 
cieńce”, poleskie „bajrakowa- 
te” zagrody czy nawet wołyń
skie ogrodzenia zrobione z 
ziemi i zwierzęcego nawozu, o 
których wspomina J. I. Kra
szewski we Wspomnieniach 
Wołynia, Polesia i Litwy.
Technika budowania płotu by
ła jak zwykle prosta, ale prze
myślność chłopskiej natury

dawała efekt różnorodny i 
osobliwy. Płot w tzw. podłużki 
składał się z wbijanych w zie
mię co dwie stopy kołków i 
przetykanego między nimi 
chrustu. Inny rodzaj ogrodze
nia — nazwijmy go „piono
wym” — zwał się laskowanym 
płotem lub dębowym tynem, 
choć nazw zapewne istniało 
więcej. Do wbitych w ziemię 
słupków przytwierdzano trzy 
poprzeczne żerdzie, między 
które wplatano pionowo ucięte 
na miarę grube końce chrustu. 
Bywało, że chrust zastępowały 
cienkie, sprężyste deski. Z ko
lei płoty plecione z łozy wyg
lądały jak ściany ogromnych 
wiklinowych kosźy. Wszystko 
to powstawało bez gwoździ, 
bez młotka, wiązane jedynie 
drewnem. Gdy w czasach pó

Wiejski 
płot 

z okolic 
Chełmna 

w woj. 
toruńskim 

(fot. 
Piotr Bilski)

źniejszych gwoździe stały się 
powszechne, co bogatszy gos
podarz do poziomych rygli 
przybijał różne sztachety, nie
rzadko z ozdobnymi wcięcia
mi.
Stare ploty obrastała zwykle 
dzika zieleń i chwasty o.barw
nych kwiatach, dając spójny i 
niepowtarzalny obraz. Były 
one niezastąpionym elemen
tem wiejskiego pejzażu; wraz z 
chatą pokrytą słomą i stu
dziennym żurawiem tworzyły 
zgodną z otaczającym krajo
brazem harmonię, którą słusz
nie zachwycał się Wiktor Zin 
w Pięknie nie dostrzeganym. 
Dziś — jeśli jeszcze istnieją 
gdzieś takie płoty — to kłócą 
się ze współczesnym otocze
niem. Nie pasują ani do asfal
towej szosy, ani do biało otyn
kowanej willi, ani do równo 
przyciętego trawnika. Dla pło
tów nie ma miejsca w mu
zeum. Skanseny też wolą so
lidne, drewniane ogrodzenia 
niż np. „plecieńce” czy „łozo
we podłużki”.
Świat starych, drewnianych 
płotów odszedł na zawsze. 
Jeszcze rok temu na podlaskiej 
wsi oglądałem opłotki wokół 
wiekowej, na pół rozwalonej 
chałupy, które trwały niczym 
relikt minionej epoki. Tkwiące 
przy żerdziach sztachety zro
bione z sękatych i koślawych 
cienkich kołków wyglądały już 
jakby czekały śmierci, dziwu
jąc się jednocześnie własnej 
żywotności. Bo taki płot daw
no powinien odejść, jak ode
szły dawne krajobrazy, jak 
odeszli ludzie, którzy żyli nie
gdyś w jego obejściu, bo prze
cież „ trzy lata płot, trzy płoty 
kot, trzy koty koń, trzy konie 
człek, to zwykły wiek... ”.

Henryk Kamiński 
godło „Korab”

Żeliwny krążek

Ogień, ognisko, krąg, 
koło — to symbole 
ściśle ze sobą związane, 

wieloznaczne, żywe i ważne 
do dzisiaj. To, w jaki spo
sób przejawiają się w sztuce 

i w życiu codziennym, zale
ży od ludzkiej wyobraźni i 
poczucia piękna.

Przywykliśmy dziś, że jeśli 
chodzi o niektóre przed

mioty domowego użytku, 
minimalizujemy oczekiwa
nia i wystarcza nam już tyl
ko użyteczność i prostota, a 
może nawet prostactwo? 
Niewykluczone jednak, że 
nakład pracy i środków do 
wytworzenia przedmiotów 
brzydkich lub pięknych na 
skalę przemysłową byłby 
taki sam? Ważny jest więc 

projekt i twórca, który się 
za nim kryje.
Pewnego letniego popo
łudnia zobaczyłam na ster
cie wyrzuconych przedmio- 
tów-śmieci jeden, który na
tychmiast wywołał w mojej 
pamięci obrazy gotyckich 
witraży z katedr Francji i 
Włoch. Koronkowe, ka
mienne konstrukcje z ro-
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1. Oczyszczona
podstawka 
z kuchenki

2. Nowa funkcja
podstawki 

ze śmietnika

(zdjęcia: 
Anna Rychły)

zetami o wyrafinowanych 
liniach, wypełnione kolo
rowym szkłem, zachwyciły 
mnie kiedyś bardzo. Teraz 
niezwykły krążek, w rze
czywistości element starej, 
gazowej kuchenki z czyn
szowej kamienicy zbudo
wanej w Poznaniu w 1905 r. 
— przykuł moją uwagę 
równie silnie. Zabrałam go 

do domu i wyznaczyłam dla 
niego nową rolę — ozdoby 
gabloty ze szkłem. Piękno 
starego przedmiotu, a nie 
użyteczność, nie „domowe 
ognisko” — ocaliło go od 
zniszczenia i zapomnienia.

Anna Rychły 
godło „Czub”

Fortyfikacje 
nad Wartą
Polskie fortyfikacje z 

kampanii wrześ
niowej 1939 r. w 
okolicach Mławy, Nowo

grodu czy Węgierskiej 
Górki są znanymi miejsca
mi walk polsko-niemiec
kich. Natomiast mało zna
ne są schrony bojowe nad 
Wartą od Glinna po Stroń- 
sko, na odcinku obrony 
Armii „Łódź”. Armia ta 
pod dowództwem gen. 
dyw. Juliusza Rómmla ob
sadziła tereny przygrani
czne od okolic Ostrowa 
Wielkopolskiego (na styku 
z Armią „Poznań”) po oko
lice Częstochowy (na styku 
z Armią „Kraków”). Pra
cami fortyfikacyjnymi kie
rował ppłk Stefan Langer. 
Sztab Główny wydał roz
kaz rozpoczęcia budowy 
umocnień polowych 24 
czerwca 1939 r., ale kredyty 
i materiały budowlane 
przyszły dopiero w lipcu. 
Prace budowlane prowadzi
ły: 30. Dywizja Piechoty, 
31. Pułk 10. Dywizji Pie
choty oraz oddziały Obro
ny Narodowej.
Rozkaz Sztabu Głównego 
obejmował budowę obiek
tów stałych na głównej po
zycji obrony i umocnień 
polowych na wysuniętych 
pozycjach obrony w Wie
luniu i Działoszynie. Plan 
obejmował budowę 226 
schronów bojowych, lecz w 
dniu wybuchu wojny 
ukończonych było zaledwie 
48 umocnień (w tym 12 
schronów drewnianych), 
czyli 18% zaplanowanych 
obiektów; 59 schronów 
znajdowało się w trakcie 
budowy. Były to wyłącznie 
połowę schrony bojowe na 
jeden ciężki karabin ma
szynowy o ogniu jednobo- 
cznym. Ten typ schronu o 
ścianie czołowej grubości 
1,20 m, bocznych 1 m, 
ścianie tylnej 0,55 m i stro
pie o grubości 1 m miał iz
bę bojową o powierzchni 
3,42 m2 mieszczącą trzy
osobową załogę, ciężki ka

rabin maszynowy (wz.30 
lub wz.08) umieszczony na 
drewnianym stole oraz 
skrzynie z amunicją. 
Strzelnica przeciwrykosze- 
towa od strony nieprzyja
ciela jest chroniona uchem 
przykrytym stropem. Nie
wielkie wejście umieszczo
ne w tylnej ścianie schronu 
chronione jest zaś ścianą 
przykrytą stropem. Próg 
wejścia umieszczono 0,5 m 
nad poziomem podłogi, co 
zapobiegało dostawaniu się 
granatów i odłamków. 
Schrony te nie mogły bro
nić się samodzielnie od czo
ła, zaś ochronę od strony 
nieprzyjaciela zapewniały 
sobie nawzajem.
W Glinnie zachowały się w 
dobrym stanie cztery 
obiekty stojące na łąkach 
nad jeziorem Jeziorsko. We 
wrześniu 1939 r. wchodziły 
one w skład odcinka obrony 
„Kamionacz” pod do
wództwem płk. Jana Zien
tarskiego. Odcinek ten był 
atakowany przez 24. Dy
wizję Piechoty z Chemnitz 
(dowódca gen. por. Ol- 
bricht Fridrich) i część 30. 
Dywizji Piechoty z Lubeki 
(dowódca gen. mjr Kurt 
von Briesen). Polską obro
nę przełamały ciężkie wal
ki, ostrzał artyleryjski, na
loty bombowe, a przede 
wszystkim uderzenia czoł
gów, które zaatakowały 
bunkry od tyłu.
Sześć schronów bojowych 
znajduje się na odcinku od 
mostu drogowego na War
cie wzdłuż wału przeciw
powodziowego po linię ko
lejową i wieś Mnichów. W 
dniach 4—5 września od
działy 31. Pułku Strzelców 
Kaniowskich i Obrony 
Narodowej „Kępno” przy 
wsparciu pociągu pancer
nego „Piłsudczyk” toczyły 
tu ciężkie walki o odrzuce
nie za Wartę sił 10. Dywizji 
Piechoty z Ratyzbony. Na
stępne cztery obiekty bo
jowe zachowały się wśród 
pól wsi Beleń. Był to odci-
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nek obrony „Beleń” dowo
dzony przez ppłk. Wło
dzimierza Szmyda (pó
źniej mjr. Bronisława Ka- 
mińskiego). W nocy z 4 na 
5 i w dniu 5 września toczy
ły się tu zaciekłe walki o 
utrzymanie linii Warty z 
17. Dywizją Piechoty z No
rymberg! (dowódca gen. 
mjr Loch Herbert) i zmo
toryzowanym pułkiem SS 
Leibstandarte „Adolf Hit
ler”; schron wysunięty naj
bardziej w kierunku Stroń- 
ska w wyniku tych walk ma 
rozbitą przelotnię i tylną 
ścianę. Również wśród pól 
znajdują się schrony bojo
we w Strońsku: jeden ideal

nie zachowany i ruiny 3 
dwóch rozbitych. Wchodzi
ły one w skład odcinka bro
nionego przez 15. Pułk 
„Wilków” pod dowództ
wem płk. Władysława Boń- 
czy-Uzdowskiego.
W 1975 r. Oddział PTTK 
w Sieradzu przy udziale 
Koła Przewodników wy
znaczył Szlak Walk 10. 
Dywizji Piechoty, na któ
rym znajdują się wszystkie 
omawiane schrony. Mimo 
wytyczenia szlaku, znajo
mość działań polskich od
działów i ich umocnień na 
tym obszarze jest znikoma, 
zaś stosunkowo dobry stan 
zachowania bunkrów to za

sługa ich budowniczych, a 
nie powojennych działań 
konserwatorskich. Widząc 
niszczejące pomniki na
szych dziejowych zmagań, 
powinniśmy przywołać ku 
przestrodze słowa Pietro 
Gazzoli: „(...) Nie chcąc 
zasłużyć na potępienie, które 
często musi być udziałem na
szych przodków za ich krót
kowzroczność i za ograni-

1. Beleń
— schron z rozbitą ścianą
2.3. Strońsko
— schron zachowany (2)
i w ruinie (3)
(zdjęcia: Witold Fontner)

czanie zakresu pojęcia za- 
bytkowości, z którego wyłą
czyli wszelkie formy nie od
powiadające ściśle gustom ich 
epoki, przyznając, że takie 
ograniczenie było najczęściej 
powodowane dumą i zaro
zumiałością i swoistym nie
przejednaniem, musimy za
chować te skarby sztuki, jakie 
do nas dotarły (...)”

Witold Fontner

Przebój tysiąclecia
„Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele, 
nie będzie bez ciebie żadne wesele. 
Oj, chmielu, oj, nieboże, to na dół, to ku górze, 
chmielu nieboże."

Oj, chmie-lu, chmie-lu, ty buj - ne zie

le, nie bę - dzie bez cie

ża - dne we - se - le. Oj, chmie - lu,

oj, nie - bo - że, to na dół,

to ku gó - rze, chmie - lu nie - bo - że.

To bodaj najstarsza znana 
nam dziś pieśń polska. Wy
wodzi się z X w. (może jest nawet 

wcześniejsza), na pewno zaś z 
czasów pogańskich. Śpiewana 
była i jest — w różnych odmia
nach regionalnych — na catym 
obszarze Polski. Bez przesady 
możemy ją więc nazwać „przebo
jem tysiąclecia". Pieśń chmielo
wą, związaną z polskim obrzę
dem weselnym, śpiewano przy 
oczepinach. Ale jeszcze do po
czątku XX w. matka oblubienicy 
wprowadzając do chaty nowo
żeńców obsypywała ich chmie
lem i żytem. Zwyczaj ten wraz z 
pieśnią wskazuje na magiczną 
rolę chmielu w wierzeniach po
gańskich. Niektórzy badacze 
nawet domniemywali, że istniało 
bóstwo Chmielu — bóstwo wzro
stu i rozwoju. Być może obrzu
canie chmielem nowożeńców 
miało zapewnić im płodność. 
W czasach przedchrześcijań
skich wierzono też, że dusze 
przodków zachowały się w pta
kach. Zatem ziarno rzucane na 
młodych być może pełniło funk

cję pokarmu dla duchów przod
ków, było ofiarą składaną im oraz 
demonom dla przebłagania i z 
prośbą, aby nie czynili szkody 
młodej parze.
Z przekazów historycznych wia
domo. że w trakcie różnych ob
rzędów pogańskich używano pi
wa wyrabianego z chmielu jako 
potrawy ofiarnej, a na gęślach in
tonowano „magiczny motyw", 
śpiewany potem przez uczestni
ków obrzędu. W pieśni tej, która 
zachowała swoją archaiczną bu
dowę melodii, powtarza się jeden 
motyw dźwięków: c — g — a, na 
którym oparty jest cały utwór; 
mógł więc pełnić funkcję „chmie
lowego motywu magicznego”. 
Melodia tej pieśni zbudowana 
jest na najstarszej skali znanej w 
muzyce polskiej (tzw. pentatoni- 
ka bezpółtonowa — anhemitoni- 
czna, w układzie dźwięków: g, a. 
c, d, e). Tekst zaś zachowując 
swoją ideę, dotrwał ze słowami z 
późniejszych okresów, o czym 
świadczy np. słowc „wesele” (w 
średniowieczu: „swadźba", „swać- 
ba"). (wp)
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Warowny 
krajobraz
P

ierwszego września 1939 r. 
o godzinie 4:00 znad pru
skiej granicy ruszyły w 
kierunku Mławy masy niemiec

kiego wojska. Ich celem było serce 
kraju — Warszawa, oddalona stąd 
zaledwie o 130 km. Z hukiem mo
torów ciągnęły szaroniebieskie 
pancerne kolumny, zdawałoby się

niemiecka? Niemieckie komunika
ty wojenne powtarzając przez ko
lejne dni: „Festung Mława 
kampft weiter” (twierdza Mława 
walczy dalej), a następnie, już po 
opuszczeniu pozycji przez wojsko 
polskie, komunikujące: „Armia 
niemiecka w ciężkich walkach zdo-

1. Kojec tradytorowy 
podwójny nie ukończony 
(brak obsypania ziemią) 
w Uniszkach Zawadzkich 
-Żulinku
2. Kojec, 
obecnie mauzoleum
w Uniszkach Zawadzkich

niemożliwym do powstrzymania 
taranem. Cóż bowiem za prze
szkoda mogłaby zatrzymać tych 
pewnych siebie żołnierzy, wspo
maganych przez potężne lotnict
wo? Lecz zaraz po przekroczeniu 
granicy najeźdźcę spotkała przy
kra niespodzianka. Wojsko polskie 
na doskonale przygotowanej (choć 
nie dokończonej) pozycji mław
skiej stawiło nieprzyjacielowi sku
teczny, czterodniowy opór, po
wstrzymując jego ataki oraz zada
jąc mu duże straty, a w końcu 
zmuszając go do obejścia pozycji i 
szukania powodzenia w innym 
miejscu. Kilkadziesiąt słabych 
kojców tradytorowych, wybudo
wanych w rekordowo krótkim cza
sie potrafiło zniwelować materia
łową i techniczną przewagę prze
ciwnika, sprawiając, że szanse w 
tej wojnie — jak rzadko kiedy — 
były wyrównane.
Jakie w istocie były te obiekty, 
których nie potrafiła zdobyć armia (zdjęcia: Jarosław Chorzępa)

3. Kojec tradytorowy
podwójny 3
nad zalewem Ruda

była Mławę i znajdujące się tam 
fortyfikacje”, sugerowały, że cho
dzi tutaj o umocnienia przypomi
nające co najmniej francuską linię 
Maginota. Tymczasem polskie 
umocnienia były prostymi schro
nami żelbetonowymi, w zasadzie 
pozbawionymi pancerzy, o wiele 
mniejszej wartości bojowej od 
umocnień francuskich czy cze
chosłowackich. Trudno więc o 
lepsze świadectwo wystawione 
tym schronom i ich obrońcom.
Prace budowlane w okolicach

Na zachodnich rubie
żach kraju, tam gdzie 
granicę wytycza nurt Odry, 

pozostało wiele pamiątek z 
ostatniej wojny. Jeszcze do 
niedawna dostęp w pobliże 
granicy był bardzo ograni
czony. Na odrzańskim brze
gu, na zalesionych stokach 
pradoliny przez prawie pięć
dziesiąt lat wiły się jedynie 
ścieżki wydeptane przez 
„wopistów" i mało uczę
szczane dróżki leśników. Je
dynymi ich towarzyszami byli 
wędkarze, którym Związek 
Wędkarski pomagał w uzy
skiwaniu zezwoleń na pobyt 
na granicy. Oni to, jako jedyni 
tutaj „cywile", zwrócili ba
czniejszą uwagę na całe cią
gi transzei, okopów, śladów 
stanowisk frontowych zbu
dowanych w lutym i marcu 
1945 r. Znawca taktyki woj-

„Bądż ostrożny, mocno chroń 
wojskową i gospodarczą 

tajemnicę" 
— napis na budynku 

w Dębogórze koło Gryfina 
(fot. Marian Anklewicz)

Ślady wojny
skowej z łatwością odczyta tam 
położenie poszczególnych jed
nostek, drużyn zwiadu, łączności, 
artylerii, stanowisk dowodzenia, 
magazynów, składów amunicji. 
Innym śladem wielkiej wojny są 
spotykane jeszcze czasami na 
starszych budynkach napisy wy

konane przez rosyjskich żołnie
rzy. Są to przede wszystkim has
ła propagandowe o znaczeniu 
politycznym, mające podnosić 
morale żołnierzy i wzmagać ich 
czujność wobec wroga. „Chwała 
rosyjskiej broni", „Chwała naj
lepszemu żołnierzowi", „Niech żyje 

nasza potężna, radziec
ka ojczyzna, do Berlina 90 km, 
naprzód" — to przykłady ha
seł mających wzbudzać w 
żołnierzach poczucie siły i 
dumy. Z kolei: „Bądź ostroż
ny, mocno chroń wojskową i 
gospodarczą tajemnicę" — 
to przykład hasła ostrzega
wczego. Były one zapewne 
malowane przez oficerów po
litycznych i ich służby. Prze
ważają kolory brązowy i zie
lony, a więc malowano te na
pisy farbą z wyposażenia 
technicznego wojska — brą
zową podkładową, antykoro
zyjną minią oraz ciemnozie
loną, maskującą, nawierzch
niową. Sądząc po kształcie li
ter, szablonów raczej nie 
używano. Może warto by po
kusić się o sporządzenie 
chociaż dokumentacji foto
graficznej tych pozostałości 
„marszu na Berlin”? Krajo
znawcy — inwentaryzatorzy z 
PTTK nie odmówią zapewne 
pomocy i chyba najlepiej są 
obeznani ze swoim terenem.

Marian Anklewicz
(tekst nadesłany na konkurs 
„Zabytek nie-zabytek") 
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Mławy rozpoczęto w lipcu 1939 r., 
kierował nimi major Juliusz Levit- 
toux, dowódca 20. batalionu sape
rów. Wszystkie prace wykonywa
ne były dla oszczędności przez 
żołnierzy piechoty i jednostki sa
perskie pod kontrolą specjalistów 
— oficerów saperów. Planowano 
wykonać 93 obiekty — zdążono 
wykonać 45, w budowie było dal
szych 18. Schrony stanowiły ty
powe umocnienia budowane wed
ług Instrukcji saperskiej umocnień 
połowych (cz. 3, z. 2, Schrony żel
betowe i betonowe rok 1939.) Zbu
dowano następujące rodzaje 
obiektów: kojec tradytorowy pod
wójny (typ przeważający na pozy
cji), kojec tradytorowy pojedyn
czy, schron obserwacyjny i schron 
dowodzenia z kopułą pancerną. 
Pasmo umocnień uzupełnione by
ło rowem przeciwczołgowym oraz 
zaporami przeciwpancernymi zło
żonymi z dwóch rzędów szyn kole
jowych oraz uzupełnione fortyfi
kacjami typu polowego.
Główny ciężar obrony pozycji 
mławskiej spoczął na 20. dywizji 
piechoty pod dowództwem płk. 
Wilhelma Liszka-Lawicza. Przez 
cztery dni odpierała ona ataki nie
przyjaciela, dysponującego prze
wagą liczebną oraz techniczną 
(Polska dywizja nie miała czołgów 
i nie dysponowała wsparciem po
wietrznym). Jej postawa zyskała 
uznanie u przeciwnika, który na
dał jej miano „żelaznej dywizji”. 
Lecz taka wytrwała obrona nie by
łaby prawdopodobnie możliwa, 
gdyby nie owe niewielkie żelbeto
nowe schrony. To w ogniu ich ka

rabinów maszynowych załamywa
ły się kolejne niemieckie ataki, to 
właśnie na linii schronów rozbija
ne były ogniem granatników, ka
rabinów i dział przeciwpancer
nych pancerne szarże czołgistów 
generała Kempfa, i to właśnie ba
talion Ciężkich Karabinów Ma
szynowych i Broni Towarzyszącej, 
stanowiący główną obsadę kojców, 
poniósł największe procentowo 
straty w bitwie mławskiej. Gdy 
któryś schron został bezpośrednio 
trafiony, a załoga zabita lub ranna, 
jej miejsce natychmiast zajmował 
nowy zespół. Należy przypo
mnieć, że nieporównanie silniejsza 
belgijska grupa warowna „Eben 
Emael” broniła się niecałą dobę 
przed dużo słabszym przeciwni
kiem, co dowodzi, że o wynikach 
bitew w głównej mierze decyduje 
czynnik ludzki.
Obecnie, po pięćdziesięciu sied
miu latach o tamtych wydarze
niach przypomina nam zamienio
ny w mauzoleum żołnierzy wrześ
nia kojec tradytorowy w Unisz- 
kach Zawadzkich oraz stojący 
obok pomnik piechura. Również 
w okolicznych lasach można spot
kać schrony ze śladami po poci
skach i resztki polskich okopów, 
tworzące jedyny w swoim rodzaju 
„krajobraz warowny”. Wszystkich 
jadących z Warszawy do Gdańska 
chciałbym zachęcić do zatrzyma
nia się na chwilę na parkingu przy 
widocznym z oddali pomniku pie
chura i odwiedzenia skromnego 
mauzoleum obrońców ojczyzny.

Jarosław Chorzępa

Spotkanie z książką

Stare fabryki

Łódzki oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wydał nie
wielką książeczkę pt. Stare fabryki Łodzi (Łódź 1995) pióra 

Mirosława Jaskulskiego. Fenomenem gospodarczym można ok
reślić wiek XIX dla Łodzi, kiedy w błyskawicznym tempie zaczęły tu 
pracować różne fabryki, przede wszystkim włókiennicze. Faktem 
jest, że na przełomie XIX i XX w. znajdowało się ponad 400 zakła
dów przemysłowych, w tym całe „dzielnice fabryczne”, np. Karola 
Scheiblera czy Izraela Poznańskiego. O dziejach łódzkiego prze
mysłu i historii poszczególnych fabryk, których obiekty w więk
szości przetrwały do dzisiaj, pisze autor książki przedstawiając 
także obecne zagrożenia: „wiele obiektów posiada kilku lub kilku
nastu właścicieli, którzy zmieniają elewację budynków, wymienia
ją stolarkę budowlaną, poszerzają okna, dobudowują nowe wejś
cia (...) niszczą bezpowrotnie tzw. małą architekturę — kute żeliw
ne bramy, okapy wejściowe, stare lampy i hydranty wodne (...) Zna
czna część fabryk zmieniła swój dawny wygląd poprzez nadbudowę 
pięter, otynkowanie, zniszczenie detali (...)". Aż chce się wołać o 
służbę konserwatorską, która — o ile nam wiadomo — w Łodzi by
ła i jest do dzisiaj1 (s)

Na św. Michała

Niemal w środku 
trójkąta utworzo
nego z miejsco
wości Tomaszów Mazo

wiecki, Opoczno i Nowe 
Miasto nad Pilicą, położona 
jest niewielka wieś Stu- 
dzianna. Sławę swą za
wdzięcza pięknemu baro
kowemu kompleksowi koś- 
cielno-klasztornemu ojców 
filipinów z przełomu XVII 
i XVIII w., a także — może 
nawet bardziej — cudow
nemu wizerunkowi Św. 
Rodziny, znajdującemu się 

rozpoczyna się sześć dni 
wcześniej.
Jesień dla społeczności rol
niczej była zapowiedzią 
rychłego nadejścia zimy, a 
więc śmierci przyrody i w

1. Św. Michał Archanioł i Diabeł
— płaskorzeźba z kapliczki 

w Ujściu Solnym, 
woj. tarnowskie 

z drugiej połowy XIX w.
2. Św. Michał Archanioł i Diabeł

— metalowa ozdoba 
szczytu kapliczki 

w Wólce Niedżwiedzkiej, 
woj. rzeszowskie

w głównym ołtarzu. W 
XIX w. obraz ten był trak
towany przez społeczeń
stwo polskie jako najbar
dziej cudowny ze wszyst
kich cudami słynących. 
Zapewne opinia taka wyni
kała z niezwykłości przed
stawienia malarskiego, któ
re ukazywało Matkę Boską, 
św. Józefa i małego Jezusa 
siedzących przy stole i spo
kojnie spożywających owo
ce jesieni — jabłka i grusz
ki. Ta, tak szczególnie 
swojska scena pośrednio 
została złączona z wydarze
niami, które uczyniły Stu- 
dziannę znaną nie tylko 
najbliższym mieszkańcom, 
lecz i licznym przybyszom 
z dalekich stron, a miano
wicie z corocznymi odpu
stami organizowanymi w 
dniu św. Michała Archa
nioła. Przecież 29 dzień 
września należy już do je
sieni, która zgodnie z usta
leniami astronomicznymi

ogóle czasu niezwykle dla 
ludzi trudnego. Można 
przypuszczać, że lęk o 
przetrwanie w pewnej mie
rze łagodzić miała wiara w 
moc potęgi Bożej, repre
zentowanej przez postać 
św. Michała. Bowiem w 
Polsce już od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa 
uchodził ten święty za naj
bliższego pomocnika Boga i 
w Jego imieniu czuwał nad 
właściwym porządkiem 
świata. Zgodnie z legenda
mi chrześcijańskimi on to 
właśnie ognistym mieczem 
pokonał szatana i pilnie 
czuwał, by wpływy owej 
antagonistycznej postaci na 
sprawy ziemskie nie były 
zbyt wielkie. Ponadto lud
ność wiejska przypisywała 
mu również inne znaczące 
funkcje, np. strażnika bram 
raju oraz przewodnika dusz 
w drodze do krainy zmar
łych. Powszechnie sądzono, 
że przed końcem świata św.

34



WOKÓŁ TRADYCJI

3—6. Migawki z odpustu 
w Studziannie: 

wyroby gospodarstwa 
domowego (3), 

obrazy święte wystawione 
na sprzedaż (4), 

loteria szczęścia (5) 
oraz odpustowy fotograf (6) 

(zdjęcia: 
1 — Teresa Ambrożewicz, 

3—6 — Krzysztof Chojnacki)

Michał Archanioł anielską 
trąbą będzie dawał sygnał 
na Sąd Ostateczny, co naj
pewniej zadecydowało o 
powstaniu zwyczaju, szcze
gólnie przestrzeganego na 
wschodnim Mazowszu i 
Podlasiu, tzw. otrąbywania 
adwentu na drewnianych, 
pasterskich trąbach, nazy
wanych ligawami. Początek 
adwentu wypada w końcu 
listopada, gdy dnie są krót
kie, mroczne i chłodne, 
więc obawa przed tą ostate
cznością rzeczywiście była 
uzasadniona. Z kolei w in
nych regionach Polski lu
dzie w dniu św. Michała 
bacznie obserwowali pogo
dę. Jeśli przechodziły burze 
z piorunami — co świad
czyło o konkretnej, wzmo
żonej aktywności świętego, 
bo przecież gromy, to nic 
innego jak owe ogniste 
miecze — rolnicy cieszyli 
się i traktowali ten fakt jako 
zapowiedź przyszłych, po
myślnych zdarzeń, zgodnie 
z przysłowiem: „Grzmot w 
dzień św. Michała, /żyzność 
przyszła — Bogu chwała!” 
lub „Gdy grzmi około św. 
Michała, jest nadzieja, /że 
będzie długa i sucha jesień”. 
Czas jesieni, a przede 
wszystkim jej pierwsze 
ciepłe tygodnie, ludność 
wiejska przeznaczała na 
dokończenie prac gospo

darskich. Co prawda wię
kszość z nich powinna już 
być wykonana, w myśl po
wszechnie znanego stwier
dzenia, że „św. Michał, 
kopy do stodół z pola pospy- 
chał”. Toteż z leniwych 
gospodarzy, spóźniających 
się z pracami polowymi, 
chętnie się prześmiewano, 
mówiąc: „Michałkowe sia
no, Marcinkowe (13 XI) 
żytko, kata warte wszytko”. 
We wrześniu wypadało je
dynie zbierać z pól i ogro
dów rośliny okopowe oraz 
owoce z sadów. Natomiast 
wówczas najbardziej za
sobna była kiesa gospoda
rzy, co z pewnością zawa
żyło na licznie organizowa
nych w tym czasie targach i 
jarmarkach, zwykle łączo
nych z dziękczynnymi od
pustami za szczęśliwy zbiór 
plonów.
Odpust w Studziannie jest 
taką prawie przykładową 

uroczystością. Od ponad 
dwóch stuleci gromadzi on 
zarówno wiernych, jak i 
potencjalnych nabywców 
wszelkich dóbr rzemieślni
czych. Na łąkach przyleg
łych do klasztornych mu
rów rozkładają swe wyroby 
handlarze i wytwórcy czę
sto przybyli z odległych za
kątków Polski. Jeszcze do 
niedawna najwięcej miejsca 
zajmowały przedmioty wy
konywane z drewna. Prze
de wszystkim rzucały się w 
oczy drobne wytwory gos
podarstwa domowego, jak 
łyżki, chochle, wałki do cia
sta, stolnice, sita. Nadto 
koszyki z wikliny przywo
żone aż z Rudnika nad Sa
nem. Dębowe beczki do ki
szenia kapusty — to pro
dukty rzemieślników z 
Końskich, Białobrzegów i 
Rawy Mazowieckiej. Jed
nak trzydzieści lat temu na 
plan pierwszy wysuwały się 

kołowrotki wykonywane 
głównie w Jeżowej koło 
Brzeżan albo w Rawie. W 
1960 r. wystawiono ich na 
sprzedaż około 400 sztuk, 
co stanowiło znaczny spa
dek w porównaniu z 1930 
r., kiedy na odpuście ofe
rowano nabywcom około 
1500 sztuk. Młodym czy
telnikom wypada wyjaśnić, 
że kołowrotek ułatwiał 
skręcanie nici z wełnianego 
runa albo z lnianej przędzy 
i był urządzeniem niezbęd
nym dla każdej tkaczki. 
Równie konieczne były 
wrzeciona, których sprze
dawano tutaj nawet po 20 
tysięcy sztuk.
Z odpustu nie wypadało 
powracać z „gołą” ręką — 
najbliższym krewnym, a 
szczególnie dzieciom, nale
żał się stosowny upominek. 
Nic więc dziwnego, że na 
straganach albo wprost na 
łące, porozkładane były 
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stosy zabawek. Królowały 
kołyski dla lalek, taczki, bu
jane koniki, bryczki, kla
piące skrzydłami ptaki i 
motyle, małe karuzelki na 
kółeczkach, pukawki, gwi- 
zdawki itp. Popyt na wy
mienione dziecięce prezen
ty zaspokajali głównie wy
twórcy wiejscy z Łęcz
nej pod Kielcami. Podob
nych przykładów można 
wymieniać jeszcze wiele, bo 
przecież handlowano rów
nież wyrobami garncarski
mi, metalowymi, jak np. 
motyki, widły, szpadle, oz
dobami wnętrz mieszkal
nych, w tym rozlicznymi 
świętymi obrazami czy in
nymi drobnymi dewocjona
liami.
Do części „rozrywkowej” 
odpustu zaliczyć należy li
czne loterie szczęścia, na 
których można było wygrać 
urodziwego gipsowego ko
ta, lwa lub groźnego bur
ka, a także bociany — po
pielniczki czy popiersia 
sławnych ludzi z Kościusz
ką na czele. Potępiany 
przez lata całe ludowy kicz 
tutaj miał dla siebie odpo
wiednie miejsce, nie obu
rzał, a raczej wywoływał 
uśmiech na twarzach ob
serwatorów. Konieczną 
pamiątką z odpustu była 
amatorska fotografia, cenna 
tym bardziej jeśli wykona
na została na tle specjalne
go ekranu z otworem na 
twarz oraz z namalowaną 
stosowną sceną, np. przed
stawiającą wytworny ogród 
z łabędziem na stawie albo 
wieżyczkowaty pałac, a 
niekiedy jedynie girlandy 
kwiatów z napisem: „pa
miątka z odpustu". Wspo
mnienie po odpuście sta
nowiły także przysmaki, 
jak: obwarzanki na sznu
reczkach, różańce z ciasta, 
paluszkowate, kolorowe 
cukierki, lizaki, pańska 
skórka.
Zachęcam do wyprawy na 
odpust w Studziannie, dziś 
inny niż kilkanaście lat te
mu, lecz na pewno równie 
atrakcyjny.

Teresa Ambrożewicz

Lekcja dla konserwatorów

Cena jednego błędu
W dawnym kościele 

Św. Trójcy na 
zamku lubelskim 

prace konserwatorskie przy 
architekturze zakończono w 
1960, a przy malowidłach bi- 
zantyjsko-ruskich we wnętrzu 
w 1959 r. '. I jedne, i drugie 
zostały odebrane komisyjnie 
bez zastrzeżeń. Dlaczego za
tem już w 1962 r. na po
wierzchni malowideł zauwa

staranne przeprowadzenie za
biegów, ani na wykonanie dzia
łań niezbędnych dla poprawy 
złego stanu technicznego bu
dynku”. Rzecz w tym jednak, 
że w owym czasie „władze” w 
odniesieniu do lubelskiego 
zamku żadnych terminów nie 
narzucały. Przyczyną tego, że 
dopiero teraz można prace 
konserwatorskie w kościele 
uznać za ukończone, był błąd 

środowisko kościoła, a więc 
wzgórze zamkowe, jego zabu
dowania i uzbrojenie techni
czne. Zewnętrzną „regotycy- 
zację” kościoła projektowano i 
prowadzono bez zastanowie
nia się, czy i jaki wpływ będą 
miały one na mury budowli i 
mikroklimat wnętrza. Nie 
wzięto również pod uwagę, że 
na stan obiektu mogą oddzia
ływać czynniki geologiczne i

1.2. Najstarszy 
widok Lublina 
z zamkiem 
i kościołem 
Św. Trójcy 
(S. Trinitatis) 
na miedziorycie 
Abrahama 
Hogenberga 
z 1617 r. (1) 
i obecny 
widok kaplicy (2)

żono występowanie pleśni i 
krystalizację soli, w 1966 r. 
stwierdzono naruszenie ukła
du statycznego zabytku, a pra
ce uważa się za rzeczywiście 
zakończone dopiero obecnie, 
po 35 latach od akceptacji ko
misji?
Autorka artykułu Ręką mistrza 
Andrzeja („Spotkania z Za
bytkami”, nr 5, 1996) Kry
styna Durakiewicz uważa, że 
to „narzucony decyzją władz 
termin ukończenia prac konser
watorskich nie pozwolił ani na 

w sztuce, który nie powinien 
zostać zapomniany, lecz służyć 
jako przestroga i nauka, bo
wiem zbyt dużo kosztował i 
zbyt wielkie spowodował za
grożenie dla zabytku stawia
nego wśród najcenniejszych w 
naszym dziedzictwie.
Błąd polegał na tym, że pod
czas prac prowadzonych w la
tach 1954—1960 traktowano 
oddzielnie kościół jako zabytek 
architektury i oddzielnie deko
rację malarską we wnętrzu, 
jednocześnie ignorując całe 

techniczne występujące pod 
zabytkiem i poza jego murami. 
W celu ustalenia przyczyn za
grożenia kościoła Św. Trójcy 
na zlecenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków prze
prowadzono w latach 1965— 
—1968 wiele badań według pro
gramu ustalonego przez Piotra 
Rudniewskiego i Mieczysława 
Samborskiego z oddziału war
szawskiego PKZ. Objęły one 
pomiary temperatury i wilgot
ności względnej powietrza we 
wnętrzu, na siedmiu pozio
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mach zabytku w cyklu ro
cznym, ekspertyzy mykologi- 
czne, analizy składu chemi
cznego wody, badania geofi
zyczne całego wzgórza zam
kowego. Przeanalizowanie wy
ników badań ujawniło trzy 
czynniki powodujące stan za
grożenia kościoła i malowi
deł 2. Pierwszy — to specyfika 
struktury gruntów na wzgórzu 
zamkowym, miejscowo podat
nych na osiadanie pod wpły
wem penetrujących wód oraz 
charakteryzujących się wyż
szym zawilgoceniem właśnie w 
rejonie kościoła. Drugi czyn
nik — to „regotycyzacja” za
bytku, w imię której odbito 
tynki zewnętrzne ułatwiając 
chłonięcie wilgoci przez mury 
o uszkodzonej podczas tego 
zabiegu powierzchni, pozba
wiono obiekt rynien i rur spu
stowych oraz obróbek blachar
skich na występujących deta
lach architektonicznych, za
stąpiono blaszane pokrycie da
chówkowym, mniej szczelnym 
i bardziej podatnym na uszko
dzenia, wymieniono drewnia
ne ramy okienne na metalowe, 
sprzyjające przemarzaniu gli- 
fów. Wreszcie trzeci czynnik 
— nieznajomość stanu instala
cji wodociągowych i kanaliza
cyjnych oraz brak dbałości o 
odprowadzenie wód opado
wych. Na wzgórzu zamkowym 
pozostała więzienna infra
struktura o niewiadomym 
przebiegu i nie kontrolowana 
pod kątem szczelności. 
Stwierdzono również, że ścieki 
z instalacji wykonanych w la
tach 1955—1957 w niektórych 
miejscach były odprowadzane 
wprost do gruntu, m.in. pod 
fundamenty kościoła. Ponadto 
od 1954 r., w związku z adap
towaniem dawnych budynków 
więziennych na cele kulturalne 
dziedziniec pozbawiony na
wierzchni, pełen wykopów i 
hałd ziemi chłonął wody opa
dowe jak gąbka.
Eliminowanie przyczyn zagro
żeń trwało do 1974 r., tj. do 
całkowitego zakończenia prac 
przy adaptowaniu dawnego 
więzienia dla Muzeum Okrę
gowego. Ze względu na prze
ciągające się roboty trzeba 
było zastosować tymczasowe 
rozwiązania, niekiedy bardzo 
kosztowne. Można by długo 
opisywać wszystkie badania 

dodatkowe, wykonane prace, a 
także biurokratyczne utrud
nienia i absurdalne przeszko
dy. Powszechnie bowiem de
klarowano zatroskanie o przy
szłość kościoła zamkowego i 
jego malowideł, zaś gdy przy
chodziło do podejmowania 
konkretnych działań, nie za
wsze interes zabytku był 
sprawą nadrzędną. Ujawniło 
się to drastycznie w 1973 r., 
kiedy rzeczywiście „władze” 
poczęły narzucać terminy. Po
stanowiły one zabiegać, aby 
centralne obchody 30-lecia 
PKWN w 1974 r. odbyły się 
właśnie w Lublinie, a głów
nym punktem uroczystości 
miało być otwarcie muzeum 
na zamku. Z prac mających 
znaczenie dla stanu kościoła 
pozostało do wykonania 
uzbrojenie wodociągowo-ka
nalizacyjne oraz ukształtowa
nie dziedzińca i korony wzgó
rza. Wtedy rzeczywiście wi
cewojewoda lubelski, Tadeusz 
Dmyterko, odpowiedzialny za 
terminowe zakończenie robót, 
wymogi konserwatora uznawał 
za przeszkadzające w dotrzy
mywaniu harmonogramu ro
bót. Mimo powtarzanych na 
kolejnych naradach pogróżek, 
konserwator nie odstąpił od 
swych warunków.
Jeżeli dziś, po dwudziestu la
tach, Krystyna Durakiewicz 
pisze, że „ kaplica Trójcy Świę
tej (...) będzie jeszcze długo gó
rować nad zamkowym wzgó
rzem — mocna, bezpieczna i 
piękna” można chyba uznać, 
że postępowanie ratownicze 
zaprogramowane przez Piotra 
Rudniewskiego i Mieczysława 
Samborskiego, a wykonane 
pod nadzorem i w części na 
zlecenie wojewódzkiego kon
serwatora zabytków, usunęło 
zagrożenie zabytku.

Mieczysław 
Kurzątkowski 

wojewódzki konserwator 
zabytków w Lublinie 
w latach 1965—1976

1. Zabytek, o którym mowa, kaplicą stał 
się dopiero po zbudowaniu w latach 
1823—1826 w miejscu zamku więzie
nia. Wcześniej w strukturze diecezjal
nej był to kościół, ecclesia a nie capella.
2. Obszerne omówienie badań oraz 
diagnozę zawiera publikacja P. Rud
niewskiego i M. Samborskiego, Prob
lemy związane z pracami konserwator
skimi przy kaplicy Sw. Trójcy na zamku 
w Lublinie, „Ochrona Zabytków”, 1968, 
nr 3.

O Próżnej 
W Nowym Jorku
W kwietniu br. grupa eksper

tów i amerykańska organi
zacja World Monuments Watch 

(Światowa Straż Zabytków), 
przygotowały listę stu najbardziej 
zagrożonych zabytków świata w 
1996 r. (zob. nr 8, 1996, s.2). Na 
liście znalazły się trzy obiekty z 
Polski: drewniany kościół Sw. 
Michała Archanioła w Dębnie ko
ło Nowego Targu, kościół Ma
riacki i warszawska ulica Próżna 
(cztery kamienice oznaczone 
numerami: 7, 9,12 i 14). Listę og
łoszono w Nowym Jorku na kon

Po zakończeniu wojny kamienice 
Próżnej przeznaczono do roz
biórki. Warszawiakom próbowa
no za wszelką cenę odebrać 
prawo do emocjonalnego związ
ku i obcowania z architekturą za
korzenioną w historii miasta. Po
za obszarem staromiejskiego 
skansenu-rekonstrukcji, War
szawa miała być tworem pozba
wionym kulturowej tożsamości. 
Biuro Odbudowy Stolicy wybu
rzyło spalone domy. W 1959 r. 
rozebrano wspaniałą pałacową 
kamienicę przy Próżnej 6 róg ul.

Fragment 
ulicy Próżnej 
w Warszawie 
(fot.
Janusz Sujecki)

ferencji prasowej w World Finan
cial Center — siedzibie kompanii 
American Express. 23 maja br. 
American Express Co. przyznała 
grant w wysokości 50 tysięcy 
USD na przeprowadzenie badań 
i opracowanie planu rewaloryza
cji ulicy; dodatkowo 25 tysięcy 
USD ofiarowała Fundacja Ro
nalda S. Laudera na ten sam cel. 
Kamienica nr 7 (projekt wybitne
go architekta Franciszka Brau- 
mana, twórcy m.in. kamienicy 
Wedlowskiej przy ul. Szpitalnej 8) 
powstała w latach 1880—1882; 
wzniesiono ją dla Anny i Ludwiki 
Braun. Dom nr 9 (także projekt 
Braumana) wybudowany został 
w tym samym czasie dla Zalma- 
na Nożyka — kupca i fundatora 
jedynej istniejącej obecnie w 
Warszawie synagogi przy ul. 
Twardej 6. Kamienicę nr 12 
wzniesiono w latach 1910—1912 
dla Majera Neufelda. Czynszów
ka nr 14 powstała w latach 
1898—1900 dla Majera Wola
nowskiego — znanego przemys
łowca, założyciela zakładów pod 
nazwą „Warszawskie Fabryki 
Śrub i Drutu”. Od listopada 1940 
do kwietnia 1941 r. Próżna znaj
dowała się w granicach getta. 
Przetrwała rok 1944 jako jedyna 
zachowana ulica dawnej war
szawskiej dzielnicy żydowskiej.

Zielnej. Wartość ocalałych pa
miątek Próżnej deprecjonował ze 
szczególną zaciekłością Zyg
munt Stępiński (Siedem placów 
Warszawy, Warszawa 1988, ss. 
248, 255, 259). Gdy książka Stę
pińskiego ujrzała światło dzien
ne, cztery kamienice Próżnej od 
roku figurowały już w rejestrze 
zabytków... Po 1987 r. władze 
Warszawy wielokrotnie obiecy
wały przystąpienie do remontu 
zrujnowanych kamienic — nie
stety bez rezultatu. Opuszczone 
domy nadal rozpadają się i są 
okradane z resztek wyposażenia.

Próżna jest jedyną ocalałą ulicą 
warszawskiego getta, która za
chowała na niewielkim odcinku 
obustronną zabudowę. Ulicę 
odwiedzają corocznie dziesiątki 
wycieczek z Europy Zachodniej, 
Izraela i USA. Zwiedzający od
chodzą zbulwersowani stanem 
zabytków. Decyzja World Monu
ments Watch pozwoli na przy
wrócenie ulicy dawnego blasku. 
Można jedynie żałować, że uni
katowy charakter ulicy i jej wy
jątkową wartość łatwiej było do
strzec z Nowego Jorku niż z war
szawskiego ratusza.

Janusz Sujecki
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Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 2 zł . Wpłaty na minimum trzy 
25 000 zł .

numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc 
przed rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 
01—806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, 
nr 1586—77578—136 (na załączonym na s. 39 przeka
zie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz 
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej ojjłaty za 
dostawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS oraz w księgarniach war
szawskich: „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. 
Krakowskie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Święto
jańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. 
NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
Salon Prasy AKG, ul. Zamenhoffa 1/3
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsud
skiego 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl. 
Zamkowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” przyjmo
wane są na IV kwartał do 5 września br.

Warszawskie okolice

Wołomin
Mało jest miast prawie zu

pełnie pozbawionych za
bytków, tak jakby historia o nich 

zapomniała. Do tych nielicznych 
należy Wołomin, który do 1975 r. 
był stolicą największego powiatu 
w Polsce. A niejako dalszej złoś
liwości losu dopełnia fakt, że dziś 
nazwę tego miasta kojarzy się z 
pojęciem „mafia wołomińska” 
(tak naprawdę określającym 
grupę przestępczą zlokalizowaną 
w mieście Ząbki pod Warszawą). 
Może stało się tak dlatego, że 
Ząbki leżą przy szosie z Warsza
wy do Wołomina, a ongiś należa-

kraju ludowego i równie mocno 
bronili Warszawy przed napły
wem „hołoty”. A czyn ten spo
łeczny i jakże pożyteczny na
zwano „zamkniętą strefą mel
dunkową”. I tak jak niegdyś zło
czyńcy spływali z Warszawy do 
Wołomina, tak teraz podpływali 
tu pod Warszawę z całego kraju 
ludzie, którym w ramach sojuszu 
robotniczo-chłopskiego i socjali
stycznej równości społecznej 
zabroniono meldować się na sto
łecznych pokojach. Ale już w 
Wołominie zamieszkać było wol
no. I tak przez blisko 50 lat na-

1. Jedna 
z najstarszych

kamienic 
z początku XX w.

2. Nowe 
elewacje

i nowe „plomby”

ły do wołomińskiego powiatu? 
„Dziad” raczy wiedzieć...
Inni złośliwi powiadali, że Woło
min to miasto „k... i złodzieja”. 
Bowiem w XIX w. jenerał-guber- 
nator (zarządzający naszą stoli
cą w imię miłościwie panującego 
w Kongresówce cara wszechro- 
syjskiego) — wysiedlał z War
szawy opryszków i ladacznice. Ci 
zaś z kolei lokowali się wokół by
łej stolicy nie istniejącego na 
mapie państwa, by z doskoku ko
rzystać z rozpustnych pieniąż
ków pływających po zakamar
kach dużego miasta. Czasy się 
zmieniły, przyszło następne stu
lecie. Gubernatorów prywislań- 
skiego kraju zastąpili sekretarze

pływały tu niegodne warszaw- 
skości hordy z różnych stron, by 
szlifować stołeczne bruki. Ale 
szlifowali tylko za dnia, noce zaś 
spędzając w betonowych kloc
kach zwanych podwarszawskimi 
osiedlami. Co bardziej w morgi 
zasobni, morgów się tych poz
bywszy na rodzimym Podlasiu 
czy Kurpiach, stawiali w Wołomi
nie pustakowe bunkry, spoziera
jące na świat spod zmysłowych 
łuków mauretańskich.
Odrzucając jednakże złośliwe 
opowiastki, powiedzmy wreszcie 
uczciwie, że historia Wołomina 
sięga 500 lat, choć jako miasto 
obchodził Wołomin w tym roku 
dopiero 77 urodziny. Wzmianki o
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3. 4. Dworek Nałkowskich (3) 
i popiersie Zofii Nałkowskiej 
dłuta jej siostry Hanny (4) 
5. 6. Odrestaurowany 
dworek z XIX w.
we wsi Czarna (5)
1 barokowa kapliczka (6)

(zdjęcia: 1, 3—6 — Tadeusz 
Kulesza,
2 — Elżbieta Kuczka)

rzeźbiarka Hanna i Zofia, pisar
ka, rozstawiły dom ojca, wpro
wadzając go do naszej kultury 
jako „Dom nad łąkami”. W książ
ce Mój ojciec, Zofia Nałkowska 
pisała: „Tam w »Domu nad łą- 
kami« powstało wiele ojca szki
ców i studiów geograficznych, 
tam napisał część pierwszą 
„Geografii malowniczej", tam 
pracował nad podręcznikiem do 
„Nauki geografii powszechnej"

wsi królewskiej Zacięciwa Volu- 
min pochodzą już z końca XV w. 
Później wieś ta należała do ro
dziny Wołumińskich i Nakwa- 
skich. Rozwój osady nastąpił w 
XIX w. i był związany z urucho
mieniem kolei żelaznej na linii 
Warszawa-Petersburg, na której 
to linii Wołomin byt pierwszym 
przystankiem. Możliwość dojaz
du koleją sprawiła, że położony 
na piaszczystych pagórkach po
rośniętych sosnowym lasem Wo
łomin, mający leczniczy mikro

klimat, stał się popularnym letni
skiem Warszawy. Znany historyk 
i księgarz, Ferdynand Hoesick, 
pisat w XIX w. w swych wspom
nieniach: „Czym Mickuny dla Sło
wackiego, a Szafarnia dla Cho
pina, tym dla mnie był Wołomin". 
\N latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia właściciel po
łudniowej części Wołomina, ar
chitekt Henryk Wojciechowski 
opracował projekt osady fabry
cznej. I namówił do kupna terenu 
oraz budowy willi swojego zna

jomego z lat studenckich w Kra
kowie, „ojca nowoczesnej geo
grafii polskiej" Wacława Nał
kowskiego. Nałkowski kupił od 
Wojciechowskiego zalesione 
wzgórze i w połowie lat dzie
więćdziesiątych wybudował tu 
drewniany dworek, który stał się 
siedzibą słynnej w naszej kultu
rze rodziny, a także miejscem 
spotkań czołowych przedstawi
cieli polskiej inteligencji przeło
mu XIX i XX w. Obie córki słyn
nego geografa i publicysty:

oraz nad „Geografią fizyczną". 
Tam powstał wreszcie „Wielki at
las geograficzny"". Dodajmy, że 
dom ten był również pracownią 
rzeźbiarską Hanny Nałkowskiej, 
zaś Zofia poświęciła mu swoją 
słynną książkę Dom nad łąkami, 
którą kilka pokoleń czytało jako 
szkolną lekturę. Dziś mieści się 
tu muzeum rodziny Nałkowskich, 
stanowiące również zalążek mu
zeum miejskiego, a sam dom, 
niedawno odrestaurowany — na
leży do nielicznych zabytków Wo
łomina.

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie z

I
I
I

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

 
 

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

zł 
podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

 
słownie '

 

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

 
adres 

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zl

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
słownie —

 

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

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 

|

I
I
I

I

I

|

i
I
I

39



ROZMAITOŚCI

Ozłocić króla!W 1905 r. powstała tu Huta Szkła, 
która przez całe nasze stulecie 
była największym zakładem pro
dukcyjnym Wołomina, tworząc 
wokół zręby przyfabrycznego 
miasta, W latach osiemdziesią
tych stworzono nawet minimu- 
zeum hutnicze, Izbę Pamięci, ale 
w obecnej dekadzie, w ramach 
„wolności gospodarczej” izbę tę 
zlikwidowano, a pamiątki poginę- 
y
Żadnych innych zabytkowych 
budowli miasto nie ma. Nato
miast w gminie Wołomin, we wsi 
Czarna sąsiadującej z obrzeżem 
miasta, znajduje się pięknie od
restaurowany przez właścicieli 
dworek z XIX w., a obok niego w 
parku — zabytkowa kapliczka. 
Również w należącym do gminy 
wołomińskiej Ossowie stoi kapli
ca ku czci poległych w 1920 r. 
oraz pomnik w hołdzie ks. Igna
cemu Skorupce. W ubiegłym ro
ku odbywały się tu centralne 
uroczystości upamiętniające 75- 
-lecie bitwy o Warszawę, która 
zmieniła bieg historii Europy sto
jącej w obliczu inwazji bolsze
wickiej.
Ubogi w korzenie i tradycję Wo
łomin jest taki sam, jak więk
szość jego mieszkańców: napły
wowy, tworzący się, zmieniający 
twarz. Z odrapanych, niskich 
kamieniczek znikają tynkowe li
szaje, powstają nowe elewacje, 
rodzi się nowy biznes, który 
swoją zewnętrzną wizytówką sta
ra się znamionować czystość i 
schludność. Kilka ostatnich lat w 
dużej mierze przeobraziło wize
runek miasta, choć bogatszej w 
zabytki historii mu nie dopisało.

Wacław Panek

Od kilku lat nosiłem się z 
zamiarem nagłośnienia tej 
frapującej sprawy i postawienia 

pewnego problemu profesjonali
stom, Chodzi mi o przywrócenie 
po 350 latach pierwotnego wyg
lądu postaci najpopularniejszego 
nie tylko w Warszawie, lecz i w 
kraju pomnika króla Zygmunta III 
z kolumny warszawskiej. Otóż jak 
mało kto wie — fakt ten nie był 
zbyt rozpowszechniony — usta
wiona na kolumnie 24 listopada 
1644 r. figura króla Zygmunta, 
zgodnie z zamysłem autora, bo- 
lońskiego rzeźbiarza Klemente 
Molli „cała pozłacana była zło
tem platowem, augsburskiem, 
kładzionem na pokost malarski”, 
częściowo złocona była także jej 
spiżowa podstawa. A więc zali
czony do wczesnobarokowych 
rzeźb pomnik Zygmunta zach
wycał formą na równi ze struktu
rą materii, kolorami, na które 
składały się: czerwony (kolu
mna), czarny (impost), jasny (co
kół), a przede wszystkim brąz i 
złoto. Szczególnie przy bocznym 
oświetleniu pozłacana postać 
króla ujawniała z dużej odległoś
ci kunsztownie rzeźbione detale, 
jak: strój, zbroję, koronę, agrafę. 
Obecnie pomnik ma tylko cha
rakter sylwetowy. W rysującej się 
na tle nieba figurze rozpoznać 
możemy jedynie główne atrybuty 
trzymane w rękach, jak krzyż i 
szablę, już bez odróżnienia raj- 
tarskiej zbroi od królewskiej ka
py. To tylko kontury, to tylko za
rys pomnika historii! Purystą się 
nie czuję, poglądów Aloisa Rieg- 
la nie podzielam, lecz pozłocenie 
postaci króla Zygmunta odczu
wam jako konieczność, jako 
efekt „wyżebranego kompromi

su” czyli tego, co może być w 
obecnych warunkach przywró
cone. W całej Europie posągom 
z okresu baroku i późniejszym 
przywraca się blask złota, że 
przytoczę tu choćby wstydliwe 
dla nas przykłady: wchodząc na 
dziesiątym piętrze Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie do nie
mieckiego Instytutu im. Goethe
go obejrzeć można na olbrzy
mich plakatach złocony posąg 
Siegessaule w Berlinie i figury na 
pałacu Zwingera w Dreźnie. Za
chód stać na pozłacanie, Za
chód to eksponuje. Czy nas stać 
tylko na pozłocenie orła i gwiazd 
w bramie uniwersyteckiej?
Możemy się usprawiedliwiać 
tym, że w 1887 r., kiedy oskroba- 
no resztki złocenia, nie zamierza
no dokonać „pozłocenia posągu 
na nowo, bądź malarskim zlotem, 
bądź w ogniu lub galwanicznie", 
gdyż wówczas koszty przekra
czały możliwości. Skłoniło to w 
efekcie magistrat do zachowania 
„starodawnego” wyglądu przez 
oksydowanie na kolor „verte-an- 
tique”. Możemy się usprawiedli
wiać i tłumaczyć sobie, że w 
1949 r. nie zależało władzom na 
nadaniu stosownego, złotego 
blasku pomnikowi. Wręcz prze
ciwnie, przywracając kolumnę 
nadano jej robociarsko-socjali- 
styczną oprawę tłumacząc na 
łamach 127/128 numeru „Stoli
cy”: „Obojętna jest dla nas dziś 
historia jej powstania (tj. kolumny 
Zygmunta) zarówno jak i myśl 
inicjatora budowy, króla Władys
ława IV. Ani współcześni, ani tym 
bardzie/ my dziś nie czujemy 
szczególniejszej wdzięczności 
dla Zygmunta III, aby uważać go 
za godnego pomnika...". Ale jak

usprawiedliwimy fakt, że jeden z 
najpiękniejszych, najbardziej łu
bianych pomników stoi oszpe
cony? Historia Polski po 1632 r. 
dobitnie pokazała, że zapisy na 
wtopionych w cokół brązowych 
tablicach nie mijają się z prawdą. 
Tylko jeden z nich, na tablicy 
północnej prawdzie sprostać nie 
może: „Nie dzięki wzniesionemu 
posągowi wyciosanej z głazu (ko
lumnie) chwała promienna Zyg
munta (jaśnieje); wielkim (mę
żem) był sam dla siebie; nie bie- 
rze blasku od złota ani mocy od 
spiżu bardziej od złota błyszczał, 
mocniejszy był od spiża". Więc 
gdzie to złoto? Czy nie warto 
dziś, w Trzeciej Rzeczypospolitej 
przydać blasku królowi Zygmun
towi? Myślę, że od warszawia
ków coś się temu królowi należy.

Marek Borkowski

(tekst nadesłany na konkurs „Zabytek 
nie-zabytek")
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Listy
Otrzymaliśmy dwa listy doty

czące artykułu J. Miliszkiewicza 
Jak w bajce, który ukazał się w 
numerze 3, 1996, na s. 2. Pier
wszy od wojewódzkiego konser
watora zabytków w Skierniewi
cach mgra Mariana Rożeja, 
który informuje, że „XVIII-wiecz- 
ny zajazd w Sobocie, gm. Bie
lawy, usytuowany był na placu 
rynkowym i został rozebrany 
(prawdopodobnie po pożarze) w 
końcu lat czterdziestych nasze
go stulecia; na zamieszczonym 
przez Bohdana Baranowskiego 
zdjęciu w monografii "Polska 
karczma» (Ossolineum, 1979) 
obiekt potraktowany został myl
nie jako XVIII-wieczny zajazd, 
podczas gdy zbudowano go w 
pierwszych latach XX w. ze środ
ków miejscowego ziemianina Sto
kowskiego dla potrzeb straży po
żarnej." 7 kolei p. Jan Salm z 
Łodzi uważa, że tzw. zajazd „nie 
był identyczny z właściwą 
karczmą sobocką wzmiankowa
ną przez Katalog Zabytków Sztu
ki (...), zajazd znajdował się we 
wschodniej części rynku dawne
go miasteczka. Obiekt ten roze
brano chyba jeszcze w latach 
sześćdziesiątych. Natomiast bu
dowla przedstawiona w artykule 
stała na południe od kościoła, na 
zakręcie drogi do Walewic. <<Za- 
jazd» nie powstał w XVIII w. ani 
też w początku następnego wie
ku (taką błędną informacjępoda- 
je B. Baranowski w swej pracy o 
zajazdach polskich (...) Budowla, 
która stała się wzorcem domu 
państwa Wolterów w Sulejówku, 
ma znacznie krótszą, aczkolwiek 
ciekawą metrykę. Dom Zebrań, 
bo takie było chyba jego prze
znaczenie, powstał najpewniej w 
latach dwudziestych naszego 
wieku, przed 1927 r. Inspiratorem 
i może fundatorem budowy był 
malarz Stefan Stokowski, właści
ciel miejscowego dworu. Nie jest 
mi znane nazwisko autora pro
jektu. Niewątpliwie musiałon na
leżeć do zwolenników «stylu naro
dowego"".

Listy skierowaliśmy do autora 
artykułu, który odpowiada: „Mam 
na dzieję, że mój artykuł przyczyni 
się do ostatecznego ustalenia 
historii zabytku. Obydwa intere
sujące listy niestety mnożą wąt
pliwości. Pan M. Rożej pisze, że 
zajazd na rynku «został rozebra
ny w końcu lat czterdziestych». 
Natomiast mieszkańcy pamięta
ją ten obiekt jeszcze z lat sześć
dziesiątych. Jeśli zaś chodzi o 
budowlę położoną przy drodze 
do Walewic (jej kopia stoi w Sule
jówku), to zdaniem p. K. Welter 
nie mogła ona pochodzić z lat 
dwudziestych naszego wieku, 
gdyż np. podmurówka wskazy
wała na dużo starszy wiek bu
dynku, który być może został

rozbudowany lub przebudowany. 
Pani Welter podaje w wątpliwość 
tezę, że budynek ów "Zbudowa
no dla potrzeb straży pożarnej", 
bowiem układ wnętrz nie wska
zywał na takie przeznaczenie. 
Osoba, która przed napisaniem 
artykułu przedstawiła mi kartę 
ewidencyjną zabytku, zapewnia
ła, że opis odnosi się do budynku 
położonego przy drodze do Wa
lewic, a więc nie tego z rynku! 
Osoby, do których obecnie dotar
łem, m.in. duchowni i poprzedni 
konserwator zabytków, nie potra
fiły rozwiązać zagadki".

We wsi Czeszewo w woj. po
znańskim znajdują się warte 
obejrzenia: karczma i kościół z 
XVIII w. oraz przykościelny 
cmentarz z nagrobkami pocho
dzącymi z XIX w. Poinformowali 
nas o tym pp. Agnieszka Sło
wińska i Marek Idziak ze Swa
rzędza. Czytelnicy piszą: „Stan 
cmentarza świadczył o komplet
nym braku zainteresowania ze 
strony gospodarza obiektu, jak i 
prawdopodobnie okolicznych 
mieszkańców. Mieliśmy okazję 
porozmawiać z księdzem, który 
przedstawił się jako proboszcz 
parafii Czeszewo. Zapytany 
przez nas o przyczynę dewasta
cji historycznego przecież cmen
tarza odpowiedział, że najle- 
piej(?l) byłoby zlikwidować gro
by, lecz nie zgadza się na to kon
serwator zabytków. Wypowiedź 
ta wzbudziła nasze zgorszenie. 
Opuszczaliśmy jednak Czesze
wo w przeświadczeniu, że 
wspomniany przez księdza kon
serwator zabytków nie dopuści 
do likwidacji grobów. Jakież było 
nasze rozgoryczenie, gdy prze
czytaliśmy w "Głosie Wielkopol
skim" z 23 maja br. o likwidacji 
cmentarza przez proboszcza." 
(autorzy listu załączyli wycinek z 
gazety).

Pan Antoni Olech z Wrocła
wia niepokoi się stanem „ostat
niego zachowanego zabytku 
Powstania Listopadowego — re
duty na Woli w Warszawie" która 
jest „zarośnięta krzakami", „na 
wale znajduje się paskudne 
ogrodzenie z płyt żelbetowych", 
„przedstok został rozparcelowa
ny na działki", których właścicie
le „dopełniają zniszczenia robiąc 
w fosie śmietnik". Czytelnik uwa
ża, że „ten stan niszczenia powi
nien być zahamowany, a szkody 
naprawione, co nie wymaga jesz
cze dużych nakładów i mogło
by być zrealizowane w ramach 
robót dla bezrobotnych lub z po
mocą wojska" „Łączę wyrazy 
uznania dla "Spotkań z Zabyt
kami" za upartą walkę o ratowa
nie mniej eksponowanych i za
pomnianych zabytków" — koń
czy autor listu.
Dziękujemy!

Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

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

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) reklamy
mieszczącej się w profilu pisma — 1 500 zł

15 000 000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

— cała kolumna wewnętrzna _  1 ąoozt
(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, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 500/5 000 000 zł 
do 2000/20 000 000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo

jedno słowo w ramce

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

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

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH
USŁUG!

70 gr
7 000

1 zł
10 000

1 200 zł
12 000 000

600 zł
.6 000 000

300 zł
3 000 000

150 zł
1 500 000

1 400 zł
14 000 000



Wieś
— rezerwat
Pruchnik — to gminna wieś (3 tysiące miesz
kańców) w woj. przemyskim, 20 km od Jaros
ławia. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1399 
r., w XVIII i XIX w. była to osada targowa. Z po
łowy XIX w. zachował się zespół drewnianych 
domów małomiasteczkowych i wiejskich cha
łup o konstrukcji zrębowej. Budynki są wielo- 
traktowe z sienią główną lub jednotraktowe z 
boczną. Wiele z nich ma zdobione podcienia, 
dachy naczółkowe lub czterospadowe kryte 
gontem, coraz częściej zastępowanym przez 
blachę.

1. 2. 3. Różne domy podcieniowe 
ze zdobionymi kolumnami

(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)

4. 5. Wiejskie chałupy: 
z gankiem (4) 

i wejściową wnęką (5)


