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Akcja cmentarze: Polska w Dyneburgu

Halina Szakiel 15

Na Tunikach 
Szczepan Rudka 16

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Akcja cmentarze: Stary w Jaśle

Andrzej Laskowski 18

Jeniecki w Strzałkowie 
Wojciech Mielewczyk 19

Najstarszy w Olsztynie 
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Krzysztof Domański 20

Wiejski w Dobrzyniewie 
Michał Wróblewski 21

Akcja dwory: Nadmiernie wykorzystany 
Waldemar Baraniewski, Tadeusz S. Jaroszewski 22

Pisz — 350 lat
Ryszard W. Pawlicki 24

Mazowiecki szlak romantyczny: Chotomów—Zakroczym 
Lechosław Herz 27
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Zabytek niewymowny 
Maciej Ambrosiewicz 30

Gaudę, mater Polonia 
Wacław Panek 30

Dwa w jednym 
Zofia Saalborn 32

WOKÓŁ TRADYCJI
Święto Zmarłych 
Teresa Ambrożewicz 32

ROZMAITOŚCI
Nafta
Andrzej Rozpendowski 34

Ratowanie kościoła 
Grzegorz Paweł Bąbiak 36

Niemożliwe jest możliwe 
Janusz Sujecki 38

Zabytki w blokowisku 
Aleksander Stukowski 39

Polscy kamikadze 40

NA OKŁADCE:
Na „mazowieckim szlaku romantycznym” (s.27) leży Modlin, 
gdzie w cieniu twierdzy (dosłownie i w przenośni) pozostaje 
budynek kolejowego dworca, zbudowanego po 1918 r. w tzw. 
stylu dworkowym. Romantyczna, prowincjonalna stacja ukry
ta wśród drzew i pod wysoką skarpą szerokiej doliny Narwi 
— oczekuje na ekspresowy „pociąg ratunkowy” (zob. s. 28). 
Dworzec „odkryliśmy” w sierpniu br.
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Polski listopad wyznaczają dwa święta: 
zmarłych i odzyskania niepodległości w 
1918 r. Zarzuca się nam, że nie potrafimy 
żyć bez świąt i rocznic. To prawda — i 
świąt, i rocznic w polskim kalendarzu 
jest sporo. Należy to jednak uszanować 
— nasz naród przeżył długi okres zabo
rów, po krótkiej przerwie znalazł się pod 
okupacją, a potem dominacją „jedynie 
słusznych obchodów”. Każde więc święto 
kościelne czy wydarzenie historyczne by
ło okazją do manifestowania patriotyz
mu. I tak już zostało, zaś wszelkie próby 
usuwania tych świąt lub zastępowania 
ich innymi, najczęściej podporządkowa
nymi celom politycznym — zawsze koń
czyły się niepowodzeniem. W takich 
właśnie dniach najwyraźniej widać silną 
tradycję narodu.
Numer rozpoczynamy od ostatniego już 
artykułu na temat przemyskiej twierdzy 
w czasie pierwszej wojny światowej (po
przednie ukazały się w numerach: 11, 
1994, 1 i 5, 1995, 5, 7 i 10, 1996). Ale jest to 
już „twierdza poległych”, bowiem i tu, 
jak po każdej wielkiej bitwie, pozosta
ły przede wszystkim cmentarze (s. 4). 
Zwracamy uwagę Czytelników na pol
ski cmentarz w łotewskim Dyneburgu 

(s. 15), zamieszczamy także krótki prze
gląd stanu zachowania różnych miejskich 
i wiejskich cmentarzy (s. 18—21), 
„mazowieckim szlakiem romantycz
nym” docieramy z Jabłonny do Zakro- 
czymia (s. 27) i publikujemy ostatnią na
grodzoną pracę w naszym konkursie 
„Zabytek nie-zabytek” (s. 30). Dzięku
jemy Czytelnikom za słowa uznania za 
wprowadzenie do „Spotkań z Zabytka
mi” rubryki „Wiedzieć więcej” (s. 3) — 
oczekujemy na dalsze pytania w sprawie 
zagadkowych przedmiotów.
W następnym numerze, grudniowym 
przeczytamy m.in. wypowiedź krajo
znawcy o krajobrazie naszego kraju w la
tach dziewięćdziesiątych XX w., o Napo
leonie jako dyktatorze... mody, odbę- 
dziemy wędrówkę za Niemen oraz — po 
12 latach przerwy — do podwarszaw
skiego Czerska.

UWAGA CZYTELNICY!
Nieunikniona okazała się podwyżka ceny 
jednego egzemplarza „Spotkań z Zabyt
kami” — od stycznia 1997 r. będzie kosz
tował 3 zł. Prenumeratorzy muszą więc 
na cały przyszły rok zarezerwować 
kwotę 36 zł lub na pół ro.ku — 18 zł.
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Wieloletni współpracownik „Spot
kań z Zabytkami” mgr Mieczys
ław Kurzątkowski, przewodni
czący rządowego programu 
ochrony i konserwacji obiektów 
drewnianych, w wywiadzie udzie
lonym „Chłopskiej Drodze" m.in. 
powiedział: „Ochrona zabytko
wych obiektów drewnianych zos
tała ujęta w programie rządowym 
dlatego, iż zajmują one szcze
gólne miejsce w historii polskiej 
architektury. Do połowy naszego 
wieku większość budowli poza 
miastem wznoszona była z 
drewna. Budowano z drewna 
kościoły i klasztory, cerkwie i sy
nagogi, rezydencje i dwory, 
spichlerze i ratusze, młyny i mo
sty, dworce kolejowe i domy lu
dowe. W latach drugiej Rzeczy
pospolitej powstawały drewniane 
szkoły i strażnice pograniczne. 
Po drugiej wojnie światowej też 
powszechnie stosowano drew
no. W naszej tradycji kulturowej

Na Opolszczyźnie katastrofalny 
jest stan ochrony wyposażenia 
kościołów. Cennych zabytków 
łatwych do wyniesienia strzegą 
często tylko zardzewiałe kłódki. 
Dyrektor Opolskiego Muzeum 
Diecezjalnego ks. Piotr Maniurka 
od dawna zabiega o przeniesie
nie najcenniejszych dzieł sztuki 
pod opiekę specjalnych służb, co 
dawałoby gwarancję ocalenia 
ich przed kradzieżą. W ten spo
sób ocalały np. dwie figury z XV 
w, z kościoła w Gronowicach, 
który spłonął w nie wyjaśnionych 
okolicznościach. Wrocławskie 
władze Kościoła polskokatolic- 
kiego wystąpiły do Muzeum Pia
stów Śląskich w Brzegu z prośbą 
o opiekę nad zabytkami kościoła 
w Obórkach dopiero po jego 
dwukrotnym obrabowaniu, kiedy 
to skradzione zostały dzieła sztu
ki wartości około 2 miliardów sta
rych złotych. Policja jest bezrad
na, trudno szukać złodziei, nie 
znając dokładnego czasu kra
dzieży i nie dysponując doku
mentacją skradzionych zabyt
ków.

(„Wiadomości Kulturalne", 
21 VII 1996)

Spichlerz na zboże, 
tzw. sypaniec, 

z początku XX w. 
w Kacwinie na Spiszu

★ ★ ★

W przyszłym roku rozpoczną się 
remonty kamienic w Sopocie. 
Wyznaczono pięć rejonów, w 
których każdy budynek poddany 
zostanie szczegółowym bada
niom, stanowiącym podstawę do 
określenia zakresu prac remon
towych. Ponad potowa sopoc
kich domów pochodzi z końca

oraz konserwator zabytków. Przy 
realizacji programu jego inicjato
rzy liczą na pomoc finansową 
mieszkańców Sopotu, zwłaszcza 
wspólnot mieszkaniowych.
(„Dziennik Bałtycki", 1 VIII 1996)

★ ★ ★

Na Śląsku popadają w ruinę wie
że wodne, będące charaktery
stycznym elementem krajobrazu 
tego regionu. Budowle te zaczęły 
powstawać w najwyżej położo
nych punktach miast i przy to
rach kolejowych w drugiej poło
wie XIX w. Miały na celu zapew
nienie wody dla parowozów lub 
odpowiedniego ciśnienia w sieci 
miejskiej. Ostatnie przestały być 
używane kilkanaście lat temu. Po 
wojnie rozebrano jedną trzecią 
tego typu obiektów w woje
wództwie katowickim. Niektóre z 
nich mają dużą wartość zabyt
kową. Budowle te po przeprowa
dzeniu remontu mogłyby służyć 
nowym funkcjom. Największa na 
Śląsku wieża wodna w Zabrzu — 
każdy z trzech poziomów budowli 
ma 300 m2 powierzchni — prze
kazana została na cele muzeal
ne. Planuje się umieszczenie w 
niej galerii, kawiarni, sceny ma
łych form teatralnych oraz plat
formy widokowej na dachu.

(„Trybuna Śląska”, 20 VII 1996)

★ ★ ★

szczególne miejsce zajmuje 
drewniana chata, drewniany 
dwór, kościół! tartak. Ona nadaje 
krajobrazowi polski, swojski, ro
dzinny charakter. Utwierdza nas 
w tym literatura, malarstwo i pub
licystyka. Nasze społeczeństwo, 
w każdym razie znaczna jego 
część, oczekuje aktywnych sta
rań o zachowanie tych wyróżni
ków polskiego krajobrazu... Ce
lem rządowego programu jest 
powstrzymanie niszczenia obiek
tów drewnianych, ochrona przed 
dewastacją i nie kontrolowanymi 
rozbiórkami, jak również konser
wacja drewna i ochrona przed 
szkodnikami biologicznymi oraz 
destrukcją atmosferyczną. Istot
nym elementem programu jest 
dotarcie do świadomości społe
czeństwa i powodowanie prze
świadczenia, iż wszyscy jesteś
my odpowiedzialni za ochronę 
dziedzictwa pokoleń." 
(„Chłopska Droga”, 11 VII11996)

★ ★ ★

Fragment zabudowy 
z początku XX w. 

przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
w Sopocie

XIX w. i ze względu na swój stan 
wymagają na ogół szeroko zakro
jonych remontów. Cały program 
rewaloryzacji zabudowy Sopotu 
przeprowadzony zostanie pod 
kierunkiem zespołu specjalistów, 
w skład którego m.in. wchodzą 
przedstawiciele władz miasta — 
naczelnicy wydziałów architektu
ry, przekształceń własnościo
wych, gospodarki mieszkaniowej 

Ulica Piotrkowska 
w Łodzi

W szesnastu łódzkich obiektach 
zabytkowych prowadzone były 
minionego lata prace remonto
wo-konserwatorskie, m.in. w Mu
zeum Historii Miasta Łodzi, w 
Muzeum Włókiennictwa, w Tea
trze Wielkim, w trzech kamieni
cach przy ul. Piotrkowskiej, w 
dwóch kościołach. Najtrudniej
sze zadanie mieli konserwatorzy 
w kamienicy przy ul. Piotrkow
skiej 143. Podczas prowadzo
nych w niej prac odkryto malo
widła z przełomu XVIII i XIX w., 

ciągnące się od parteru do 
gzymsu trzeciej kondygnacji. Z 
prac przy innych obiektach wy
mienić należy odtworzenie ele
wacji budynku przy ul. Tymie
nieckiego (obecnie mieści się tu 
Bank Przemysłowy) oraz kamie
nicy przy ul. Piotrkowskiej 77.

(„Dziennik Łódzki”, 14 VIII 1996)

Od roku właścicielami pałacu z 
XVIII w. w Narolu w województ
wie przemyskim są Władysław 
Kłosiewicz, znany klawesynista, 
profesor Hochschule fiir Musik 
und darstellende Kunst, wykła
dowca warszawskiej Akademii 
Muzycznej oraz jego żona, śpie
waczka i aktorka Ewa Iżykow- 
ska-Kłosiewicz. Na razie wyko
nano zabezpieczenie budynku 
pałacowego oraz prace pielęg-

Patac w Narolu 
przed przejęciem 

przez nowych właścicieli

nacyjne w parku i ogrodzie. Rea
lizacja remontu całego zespotu 
— to zadanie na lata, wymagają
ce zaangażowania ogromnych 
środków. Stąd pomysł powołania 
fundacji, która będzie patrono
wać odbudowie i późniejszej 
działalności. Zasadniczym ce
lem całego przedsięwzięcia jest 
stworzenie czegoś na wzór sie
neńskiej Accademia Musicale 
Chigiana, powstałej w latach 
czterdziestych z fundacji hr. Gui
da Chigi-Saracini. W akademii w 
Narolu odbywałyby się kilkuty
godniowe kursy dla młodych uta
lentowanych ludzi z Polski i 
Europy Środkowowschodniej, 
prowadzone przez wybitnych 
muzyków, reżyserów teatralnych 
i specjalistów z innych dziedzin 
sztuki. Państwo Kłosiewiczowie 
chcieliby, aby w Narolu dobrze 
czuli się wszyscy ludzie związani 
ze sztuką, a także żeby to byto 
miejsce otwarte dla ludności 
miejscowej.

(„Sycyna", 4 VIII 1996)

DD Poglądy 
rr poglądy
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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 maję 
w swoich zbiorach i nie potrafię określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji 
dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) wyro
bów nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne 
niejasności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie się 
starała zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.

zbudowano 300 kolejnych Pote- 
zów XXV. Do 1936 r. stanowiły 
one, wraz z wcześniejszymi mo
delami Potez XV, Potez XXVII 
oraz także francuskimi Breguet XIV 
i Breguet XIX, podstawowe wy
posażenie polskich eskadr linio
wych, przeznaczonych do dzia
łań rozpoznawczo-bombowych. 
Samoloty te zastąpiono później 
(główne dostawy w 1937 r.) ro
dzimą konstrukcją PZL-23 Karaś 
z Państwowych Zakładów Lotni
czych w Warszawie. Ale Potezy 
XXV latały jeszcze w 1938 r. Te 
dwumiejscowe dwupłaty były sa
molotami o konstrukcji drewnia
nej z kombinowanym poszyciem 
sklejkowo-płóciennym. Dwurzę
dowy, chłodzony wodą (!) silnik 
Lorraine-Dietrich, o mocy 400

kW, pozwalał na rozwinięcie ma
ksymalnej prędkości 200 km/ 
godz. Uzbrojenie stanowił jeden 
nieruchomy karabin maszynowy i 
dwa sprzężone na obrotniku ob
serwatora; masa uzbrojenia 
bombowego sięgała 500 kg. Na 
il. 1 widoczne są trzy Potezy XXV 
należące, sądząc z oznaczeń na 
kadłubach, do 42. eskadry linio
wej 4. Pułku Lotniczego stacjonu
jącego w Toruniu. Zdjęcie 2 wy
konane nad Toruniem z Poteza 
XXV przedstawia fragment zabu
dowy miasta od pl. Teatralnego 
w stronę Wisły. Widoczne są 
m.in. ulice Podmurna i Chełmiń
ska, a w głębi charakterystyczna 
bryła kościoła parafialnego ŚŚ. 
Janów Chrzciciela i Ewangelisty 
oraz wieża ratuszowa

„Wśród rodzinnych zdjęć prze
chowuję dwa o charakterze, jeśli 
nie muzealnym, to na pewno 
kwalifikującym je do przekazania 
właściwemu archiwum. Tylko 
gdzie? Otrzymałem je niegdyś od 
mojego wuja, mieszkającego 
obecnie za granicę, a przed woj
ną pilota w toruńskim pułku lotni
czym. Na odwrocie tych fotogra
fii znajdują się krótkie informacje, 
napisane dobre pięćdziesiąt lat 

1938 (ja w głębi)« oraz "TORUŃ 
Z POTEZA XXV«. Co to były za 
samoloty?”

Stały czytelnik z Warszawy

Samolot liniowy Potez XXV był 
konstrukcją francuską. W 1928 r. 
zakupiono 16 egzemplarzy oraz, 
co istotniejsze, licencję na pro
dukcję tych samolotów w kraju. 

„Wśród wielu pamiątek, które pozo
stały mi z czasów dawnego wojażo
wania po świecie, są dwie szczegól
ne. Pierwsza — to dość niezwykła, 
wyszlifowana przez piasek i porośnię
ta wieloszczetami szklana butelka, 
którą przywiozłem z Falklandów (11.1). 
W pamiętniku z rejsu pod datą 13 lu
tego 1981 r. zapisałem: »(...) udatem 
się na długi spacer wzdłuż wybrzeża 

miejscu dwa lata wcześniej ktoś inny 
znalazł zbliżony wyrób. Z tym jednak, 
że tamta siekierka była dwukrotnie 
dłuższa i nieco uszkodzona. Co mo
żna powiedzieć o takim znalezisku? 
Czy jest ono częste na tamtym tere
nie?"

Wojciech P. 
Warszawa

1.2. Potezy XIV w locie (1) i lotnicze zdjęcie Torunia z 1938 r. (2)

temu z pewnością przez wuja: 
»Na Potezach loty w Toruniu

Wkrótce w Podlaskiej Wytwórni 
Samolotów w Białej Podlaskiej

zatoki (...). Z wycieczki tej przyniosłem 
ciekawą i zapewne starą butelkę og
ładzoną przez fale przyboju, porośnię
tą pąklami i serpulami«. Dodam, że bu
telka ta musiata mieć niegdyś me
chanizm pozwalający na szczelne 
zamykanie jej otworu, o czym świad
czą specjalne wgłębienia na szyjce. 
Ciekawostką jest umieszczona wew
nątrz szyjki szklana kulka, która w za
leżności od położenia, pozwala na wy
lewanie zawartości butelki w sposób 
ciągły bądź porcjami. Wielkością zbli
żona jest do typowej butelki o pojem
ności 0,25 I i ma 23,5 cm wysokości. 
Piasek i fale szczęśliwie nie wygładzi
ły do końca wypukłego napisu, który 
znajduje się na jej powierzchni: 
"BARNET and FOSTER/MAKERS/ 
LONDON" To pewnie wytwórnia, z 
której pochodzi.
Drugi przedmiot — to kamienna sie
kierka o wymiarach 7,5x4,5x3,5 cm, 
jak mi się wydaje, neolityczna (il. 2). 
Znalazłem ją kilka lat później w 
Szwecji. Pracowałem wówczas w 
rolniczym gospodarstwie w miejsco
wości Nygard, kilkadziesiąt kilome
trów na południowy zachód od Sztok
holmu. Na siekierkę natknąłem się na 
jednym z zaoranych pól. Okazało się, 
że niemal dokładnie w tym samym

O tak niezwykłej i dobrze opisanej 
butelce niewiele więcej potrafimy 
powiedzieć. Może ktoś z Czytelników 
spotka! się z podobnym wyrobem? 
Drugi przedmiot nie jest siekierką, 
lecz kamiennym toporkiem, ponieważ 
ma pięknie wykonany okrągły otwór 
służący do osadzenia drewnianej rę
kojeści. Sądząc ze zdjęcia, sporzą
dzono go z doskonale do tego nada
jącej się metamorficznej skały, zwa
nej amfibolitem. Datując sam wyrób w 
przybliżeniu na lata 2000—1800 
p.n.e., należałoby łączyć go z kręgiem 
kulturowym ceramiki sznurowej, 
obejmującej schyłek neolitu i wczes
ną epokę brązu. Ludy należące do te
go kręgu pozostawiły liczne ślady 
swojej działalności w rozległym rejo
nie wybrzeża Bałtyku. Tego typu zna
leziska nie należą do rzadkości i jest 
ich dość dużo w naszych muzeach, 
choć, oczywiście, wyjątkowo dobrze 
zachowany obiekt może być ozdobą 
każdej ekspozycji. Ten, znaleziony w 
południowej Szwecji, jak należy są
dzić w obrębie jakiegoś cmentarzy
ska związanego z kręgiem ludów ce
ramiki sznurowej, choć nie stanowi 
żadnej sensacji archeologicznej ani 
nie przedstawia szczególnej wartości 
materialnej, to jednak — jako liczący 
około 4 tysięcy lat — wymaga dba
łości w jego przechowywaniu.
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Zmarli żołnierze 
zostali 

na zawsze 
zaliczeni 

do swych pułków, 
stacjonują 

w polowych kwaterach, 
wśród których 

kaplica 
jest namiotem 

ich wodza, 
a krzyż 

jego znakiem.

Twierdza 
poległych

WALDEMAR BRZOSKWINIA

W
 poło wie kwietnia 1915 r. niemieckie 

naczelne dowództwo cichaczem wy
cofało z frontu zachodniego XXXXI 
korpus gen. Hermanna von Franęois. 

Dla zmylenia przejazd setek pociągów do Galicji od
był się okrężną drogą przez Liege i Szczecin. Między 
20 a 27 kwietnia transporty wyładowały się na pod
karpackich stacyjkach i ruszyły na front. XXXXI kor
pus wszedł w skład 11. armii, przeznaczonej do prze
łamania frontu rosyjskiego. Komenderowana przez 
gen. Fabariusa 82. dywizja z tego korpusu zajęła pozy
cje wyjściowe pod miastem, od którego nazwę wzięła 
wielka operacja — pod Gorlicami (zob. nr 9, 1996). 

2 maja 1915 r. o 10.00 czołówki dywizji poszły do 
ataku na pozycje rosyjskiej 61. dywizji, zrazu obcho
dząc centrum miasta od północy. Żołnierze 272. re
zerwowego pułku piechoty mjr. Ahlersa natknęli się 
na silny opór na przystosowanym do obrony cmenta
rzu parafialnym. Po drugiej stronie doliny Stróżo- 
wianki 271. pułk mjr. Heykinga utknął pod ogniem 
na podejściach na najwyższe w sąsiedztwie Gorlic 
wzgórze 357. Skrzydło rosyjskiego 243. pułku oparło 
się tu na fortyfikacjach polowych; w ich linii leżał 
kirkut na stoku. Gdy żołnierze 272. pułku wyparli 
Rosjan z cmentarza parafialnego około 10.30, przy 
dodatkowym wsparciu ogniem dział żołnierze mjr. 
Heykinga wdarli się na wzgórze, a następnie na kir
kut około 11.00. Na wieść o nadchodzącym odwodzie 
rosyjskim 82. rezerwowa dywizja piechoty wstrzymała 
natarcie. Wznowiła je po południu, zdobywając Gor
lice, Glinik i kolejne wzgórza. W walkach tego dnia 
271. pułk utracił 190 ludzi (36 zostało zabitych), z 
walczącego w mieście pułku 272. ubyło stu ludzi 
więcej (ogółem zostało zabitych 104 żołnierzy).
Jeśli dziś spod cmentarza parafialnego rzucić okiem 
na wzgórze 357, widać na szczycie wyrazistą grupę 
starodrzewia, zdominowaną przez kratownicowy 
maszt stalowy. Skupiwszy wzrok dostrzec można, że 
grupę zieleni podkreśla wąska, jasna linia muru. Ten 
kształt i położenie w terenie żywo kojarzą się z rui
nami zamczyska. Z bliska ujawniają się szczegóły: tę
gi, ślepy mur oporowy z kamiennych bloków, a w 
głębi niewyraźna za linią drzew pionowa kamienna 
forma — jak pozostałość wieży w centrum zamko
wych ruin... Wszedłszy w obręb założenia łatwo 
stwierdzić pomyłkę. To nie ruiny wieży, lecz monu
mentalny kamienny krzyż, frontem zwrócony ku kie
runkowi ataku. To nie ruiny zamku, lecz cmen
tarz wojskowy z pierwszej wojny światowej.
W 1915 r. rozpoczął działalność wojskowy Oddział 
Grobów Wojennych w Krakowie, którego celem by
ło ewidencjonowanie mogił żołnierskich i budowa 
stałych cmentarzy. Cmentarz nr 91 na wzgórzu 357 
powstał jako jeden z czterech w Gorlicach i jeden z 
ponad czterystu w zasięgu działania krakowskiego 
oddziału. Na cmentarzu tym zebrano ciała z wielu 
okolicznych mogił, powstałych nie tylko wskutek 
operacji gorlickiej, ale i wcześniejszych walk na fron
cie, który zatrzymał się tu jesienią 1914 r. Zatem 
obok żołnierzy formacji niemieckich spoczęli tu żoł
nierze z pułków austro-węgierskich, obok nazwisk 
niemieckich na żeliwnych tablicach można znaleźć 
nazwiska o brzmieniu czeskim czy polskim, a wielu 
spośród ofiar nie zidentyfikowano.

Cmentarz wzniesiony został w latach 
1916—1917. Projekt wyszedł spod ręki kpt.

Emila Ladewiga, a centralny pomnik zaprojektował 
kpt. Gustav Ludwig, kierujący HI okręgiem grobów 
wojennych. W trakcie budowy zaangażowano duże 
— jak na czas wojenny — siły i środki, m.in. budując 
dwukilometrową linię kolejki polo we j do kamienio
łomu. W 1928 r. na pomniku umieszczono tablicę 
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poświęconą Polakom biorącym udział w bitwie w 
służbie trzech armii. Około 1941 r. cmentarz był od
nawiany przy udziale niemieckich strzelców gór
skich. Potem stopniowo niszczał i porastał zdziczałą 
roślinnością aż do wiosny 1995 r., gdy miejscowe 
władze odnowiły go w obliczu rocznicy operacji gor
lickiej .
W sensie architektoniczno-kompozycyjnym, bo nie 
pod względem skali, cmentarz nr 91 wypada uznać za 
typowy przykład wojennych założeń cmentarnych w 
Galicji. Jest to wręcz przykład podręcznikowy dla 
jednego z kilku typów, dominujących w tej swoistej 
szkole architektury cmentarnej, co wynika z zasadni
czych cech założenia. Pierwsza z nich — to ekspono
wana lokalizacja, w połączeniu ze skalą decydująca o 
roli krajobrazowej dominanty. Druga — to wyraźna 
surowość utrwalonych w kamieniu form, bliskich 
stylistyce modernizmu poprzez skupienie na operacji 
bryłami i programową redukcję (lecz nie likwidację) 
detalu. Trzecia wiąże się z kompozycją założenia, 
którą tworzy obwodowy mur z bramą jako układ 
rozbudowany horyzontalnie w ekspozycji biernej (z 
akcentowanymi narożnikami i mocniejszym akcen
tem bramy), oraz środkowy kamienny krzyż jako 
element wertykalny: silny, monumentalny akord tej 
kompozycji. Wreszcie czwarta cecha polega na syn
tezie założenia budowlanego z założeniem zieleni. 
Rezultatem jest nie tylko miejsce wiecznego 
spoczynku służące poległym, ale też ich pom
nik i pomnik bitwy, służący pamięci wśród 
żywych.

Zamierzony efekt został osiągnięty. W parado
ksalny sposób świadczy o tym ostra krytyka 
cmentarzy tego typu, sformułowana już w 1916 r., a 

kontynuowana po wojnie. Uznano je za formy obce 
swojskiej tradycji, za negatywną ingerencję w polski 
krajobraz. Z tego punktu widzenia trudno było do
cenić, że tworzą one cenny wkład o charakterze 
europejskim. Tkwią we wspólnej tradycji formowa
nia cmentarzy chrześcijańskich. W średniowieczu 
grodzono cmentarz przykościelny, by bronić wstępu 
bydłu i rozdzielić sfery „sacrum” i „profanum”, a 
kościół tworzył element wertykalny, uświęcając oto
czenie. Cmentarz „extra muros”, zakładany dla ofiar 
zarazy czy przestępców, lub po ustawowej likwidacji 
cmentarzy „intra muros” w końcu XVIII w. — rów
nież otrzymywał kościółek, kaplicę czy choćby duży 
krzyż, dominujący w otoczeniu. Schemat kompozy
cyjny, a nieraz i stylistykę bliską cmentarzom galicyj
skim, można odczytać w wielu innych założeniach 
tego typu w Europie. Dotyczy to tak cmentarzy star
szych (np. cmentarz jeńców francuskich z wojny 
1870—1871 r. w Węgorzewie), jak nowszych (np. ze
spół cmentarzy w Verdun, zrealizowany po pierwszej 
wojnie światowej) i najnowszych (jak cmentarze w 
Siekierkach, Bolonii czy w Northolt, również z cha
rakterystyczną, wertykalną dominantą kompozycyj
ną).

Krytycy omijali jakby typ „drewnianych” cmenta
rzy; przez ich formy Duśan Jurkovic starał się nawią
zywać do słowiańskich korzeni. Krytyka nie ominęła 
jego dzieł, jako że równie dobrze projektował cmen
tarze w duchu prezentowanego tu dzieła Ladewiga 
(np. w Krępnej). To znów paradoks: Jurkovic, zwany 
„poetą drewna”, „ojcem słowackiego stylu narodowe
go”, zaprojektowane po wojnie w ciężkiej, monumen
talnej stylistyce mauzoleum gen. Stefanika oceniał 
jako swoje „największe i najodważniejsze dzieło arty
styczne”. Między wierszami krytycznych opinii (cza
sem i wprost) można odczytać, że głównym moty
wem była tu interpretacja monumentalnych cech 
cmentarzy jako pomnika zaborcy, a więc wroga. To 
właśnie wiodło później do ich zapomnienia i zanie
dbania.
Ostatecznie jednak projekty cmentarzy okazały się 
głębiej przemyślane niż argumenty krytyków. W 
szczególności przesądziła o tym zieleń. Rozrośnięte 
drzewa złagodziły wyraz całości kompozycji. Efekt 
ten nie wynikał tylko z wtórnego, naturalnego proce
su; był on zamierzony już w projektach. To kolejny 
pozorny paradoks, że galicyjskie cmentarze wojenne 
są dziś bliższe stanu projektowanego, niż tuż po wy
budowaniu — jeśli nie liczyć zniszczeń spowodowa
nych przez ludzi i czas...

1. Szkic panoramiczny Gorlic z okolicami 
w ujęciu sponad pozycji wyjściowych 82. rez. DP 

na rysunku archiwalnym z 1930 r.

Kompozycją cmentarza wojennego rządzą wszakże 
nie tylko te reguły, które odnoszą się do monumenta
lizmu, estetyki, tradycji kształtowania cmentarzy itd. 
Oczywiste bowiem, że istotny jest tu czynnik 
militarny. A ten właśnie, choć równie konstytu
tywny jak pozostałe, wydaje się powszechnie pomija
ny bądź marginesowy w szeroko prowadzonych stu
diach nad galicyjskimi cmentarzami z pierwszej woj
ny.

Cmentarz nr 91 ma zgeometryzowaną, osiową 
kompozycję przestrzenną zbiorowych grobów 
oznaczonych tablicami. Żywo przypomina porządek 

polowego obozu wojskowego. Czworobok cmentarny 
został podzielony prostopadłymi alejkami, wielki 
krzyż-pomnik znajduje się na wyodrębnionym pla
cyku u skrzyżowania głównych alej; krzyż ten tworzy
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formalne, choć nie geometryczne centrum kompozy
cji. Jedna z owych alej wiedzie od głównej bramy, 
druga ku ołtarzowi w wyłamaniu muru obwodowego. 
Rozwiązanie to zdaje się nawiązywać do „castrum 
romanum” — warownego obozu rzymskich legio
nów. Był on podobnie podzielony na kwatery oddzia
łów układem prostopadłych dróg wewnętrznych, 
powiązanych z bramami obwodu obronnego. Przy 
centralnym placu zbiórki, pod osobnym wyraźnym 
znakiem stał namiot wodza. Formułę obozu rzym
skiego przejęła wojskowość średniowieczna, z czasem

2.3. Widok 
Wzgórza Cmentarnego 

w Gorlicach (2) 
i spod cmentarza 

na Gorlice, 
wzdłuż linii frontu 

z 2 maja 1915 r. (3)
4. Brama cmentarza 

na akwareli
H. Uziembły z 1917 r.
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5.6. Kwatera 
żołnierzy 
niemieckich (5) 
i stela 
na zbiorowym 
grobie 
nieznanych 
żołnierzy 
austro- 
-węgierskich (6) 
7. Widok 
wzdłuż 
głównej 
osi 
kompozycyjnej 
cmentarza 
— spod bramy 
ku pomnikowi 
(zdjęcia: 
Waldemar 
Brzoskwinia)
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stosowano ją szerzej (np. obóz polski z czasów wojen 
w XVII w. omal kopiował starożytną formułę).
Do fortyfikacji nowożytnej nawiązał Ladewig świa
domie w szczegółach obwodu murów cmentarza. 
Kamienna struktura, rozwiązana jako mur oporowy z 
parapetem, łączy się z formułą przekroju (choć nie 
planu) fortyfikacji bastionowej z XVI w. Tam mur 
stanowił odzianie ziemnego wału, zaś wolno stojąca 
szczytowa partia pełniła funkcję przedpiersia stano
wisk ogniowych. Wspólny jest też wyraz surowych, 
kamiennych powierzchni muru, wzbogaconych pla
stycznym podziałem lizenami i zaakcentowaniem 
narożników frontu wschodniego. Wewnątrz linię 
muru dubluje linia drzew — jakby zgodnie z zalece
niem obsadzania wałów twierdz, które dwieście lat 
wcześniej wprowadził marszałek Sebastian de Vau- 
ban, jeden z najwybitniejszych inżynierów forte- 
cznych w dziejach. I wreszcie brama w linii muru: 
trójosiowa, z centralną osią wyznaczoną podwyższe
niem bryły i większym otworem bramnym, faktura 
elewacji ze starannie obrobionych ciosów, ponad 
centralnym lukiem płycina pod inskrypcję, a wyżej 
miękko profilowany gzyms... To podobieństwa do 
fortecznych bram miejskich Serlia i wielu innych ar
chitektów manieryzmu i baroku, choć oczywiście 
brama Ladewiga jest prostsza od bogatych w detal 
bram Gdańska z XVII w. czy zamku w Pieskowej 
Skale. Uskokowe motywy portali i ich ciężkie zwor
niki są dalsze nie tylko od klasycznego baroku, ale i 
historyzmu XIX w. Skrzydłowe otwory furt pełnią 
tylko funkcję kompozycyjną jako pozorne (co zdarza 
się w poprzednich wiekach), wątek murowy jest już 
jawnie ahistoryczny. Stylistyczny historyzm został tu 
potraktowany jako ideowy pretekst i przepuszczony 
przez filtr modernizmu. Całość odsyła jednak od
biorcę do tego kontekstu, aby za pośrednictwem 
kształtu bramy fortecznej sięgnąć głębiej w tradycję 
form i idei architektury — do starożytnego łuku 
tryumfalnego.
Ogół tych historyczno-militarnych nawiązań 
celnie służy monumentalizmowi założenia i 
każę odczytać je jako symboliczną fortecę 
umarłych, obóz warowny padłych w walce żoł
nierzy, jako utrwalenie tradycji miejsca, ufor
tyfikowanego do obrony w czasie Wielkiej 
Wojny. Wśród setek wojennych cmentarzy w Galicji 
właśnie ten zdaje się posiadać cechy „forteczne” jako 
najbardziej wyraziste i najłatwiej czytelne. Warto 
dodać, że związek miejsca wiecznego spoczynku i 
miejsca obronnego nie jest nowością. W średniowie
czu i później kościół z ogrodzonym cmentarzem dla 
mieszkańców otwartych miejscowości mógł tworzyć 
refugium; miejsce schronienia i obrony w razie na
głego napadu. Cechy inkastelacji takich założeń nie
jednokrotnie przetrwały, z czasem już tylko jako 
utrwalona w tradycji budowlanej forma, pozbawiona 
bojowej funkcji. A tu, w Gorlicach, w szturmie na 
prowizorycznie ufortyfikowane cmentarze, związek 
ów został potwierdzony po raz kolejny — i nie ostatni 
w dziejach...

Waldemar Brzoskwinia

Spotkanie z książką

Klasycyzm
i nowoczesność
Chodzi mi o to, aby język giętki 
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był jak piorun jasny, prędki, 
A czasem smutny jako pieśń stepowa, 
A czasem jako skarga Nimfy miętki, 
A czasem piękny jak Aniołów mowa...
— zalecał Juliusz Słowacki w poemacie Be
niowski. Słowa wieszcza chyba najlepiej oddają, 
jak potrafi pracować piórem (i oczywiście gło
wą) prof, dr Tadeusz Jaroszewski. I na tym 
właściwie można poprzestać, ale z obowiązku od
notujmy, że ostatnia praca Tadeusza S. Jaro
szewskiego Od klasycyzmu do nowoczesności
— o architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku 
ukazała się w 1996 r. (Wydawnictwo Naukowe 
PWN), liczy 340 stron (w tym indeksy: osobowy i 
topograficzno-rzeczowy) oraz 242 ilustracje. 
Profesor pisze m.in. o wpływach francuskich na 
polską architekturę, neobaroku, oriencie, re
zydencjach, dużo o swoich ukochanych dwo
rach i architekturze warszawskiej, zamieszcza 
także zestaw najważniejszych — jego zdaniem
— budowli wzniesionych w Polsce w latach 
1760—1939. Nie brak w książce anegdot i cyta
tów z literatury pięknej, romantycznych opisów i 
oczywiście interesująco podanych dziejów róż
nych obiektów oraz — jak to u Profesora w zwy
czaju — smakowitych kąsków z biografii ich 
dawnych właścicieli. Jest to książka zrozumiała 
dla wszystkich, ze znakomicie wyważoną stroną 
naukową i popularyzatorską, czego przykładem 
może być np. precyzyjny i jasny wykład o tzw. 
stylu Stanisława Augusta — postaci, jak wiado
mo, kontrowersyjnej. Po prostu można mówić o 
związku klasycyzmu i nowoczesności w formie i 
treści.
Książka wydana została w roku dla Profesora 
szczególnym — 17 października minęło 65 lat 
od urodzin naszego „najwierniejszego z wier
nych”: Autora, Współpracownika, Konsultanta i
— co najważniejsze — Przyjaciela. Życzymy 
wielu takich książek i wielu artykułów w 
„Spotkaniach z Zabytkami”!

Krzysztof Nowiński
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Niezwykłe serwisy

Pierwotnie służyły 
do serwowania-podawania 
herbaty, kawy, czekolady, 

później innych 
napojów i potraw. 

Są dziełami sztuki, 
często wykonywanymi 

na zamówienie władców, 
ich dzieje bywają 

niezwykle ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730—1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

przeżywały swoje „złote lata”. 
Dziś na aukcjach osiągają 
zazwyczaj zawrotne ceny.

Z żółtym 
lwem 

i z czerwonym 
smokiem

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

Na przełomie 
drugiej i trzeciej dekady XVIII w. 

Królewska Fabryka Porcelany w Miśni 
osiągnęła bodaj szczyt możliwości 

w dziedzinie dekoracji malarskiej swoich 
wyrobów. Przypomnijmy, że było to 
główną zasługą znakomitego artysty 

i kierownika pracowni malarskiej Johanna 
Gregoriusa Horoldta, a wyodrębniany 

przez historyków sztuki zajmujących się 
dziejami miśnieńskiej wytwórni okres 

malarski (1720—1733) nazywany też bywa, 
dla podkreślenia zasług i znaczenia 

tego malarza, okresem Horoldta.

W
 tym czasie wykonano pierwsze z 

wielkich i słynnych królewskich 
serwisów obiadowych: serwis z 
żółtym lwem (Service mit dem 

„Gelben Lówen”) i serwis z czerwonym smo
kiem (Service mit dem „Roten Drachen”). Ten 
pierwszy zamówiony został przez Augusta II 
Mocnego w 1728 r. Z jego wykonaniem uporano 
się jednak dopiero po dwóch latach. W ten sam 
sposób datuje się później zamówiony serwis z 
czerwonym smokiem. Podczas hucznych i czę
stych przyjęć na dworach Augusta II Mocnego, 
a po jego śmierci także Augusta III Sasa, naczy
nia tłukły się, niekiedy zaś po prostu ginęły, więc 
stało się koniecznością uzupełnianie serwisów. 
Toteż wiele z oryginalnych naczyń należących 
do tych królewskich kompletów wykonano w la
tach trzydziestych i czterdziestych XVIII w., a 
nawet jeszcze później.
W obu zastawach naczynia uformowano w stylu 
barokowym, z oszczędną dekoracją plastyczną 
sprowadzającą się na ogół do stereotypowych ga
łek w kształcie szyszek pinii (stanowiących uch
wyty nakrywek), dość ciężkich w formie teryn 
(waz do zupy) oraz uchwytów bocznych tych na
czyń w postaci płasko modelowanych lwich 
głów. Nieliczne akcenty plastyczne można je
szcze zauważyć w niektórych płaskich naczy
niach (np. półmiskach). Ich monotonię usiłuje 
zburzyć delikatne, ośmiopromienne sfałdowanie 
powierzchni. I dopiero dzięki innowacyjnym 
pomysłom zatrudnionego w Miśni od 1731 r. 
młodego Johanna Joachima Kaendlera udało się 
w niektórych później opuszczających wytwórnię 
naczyniach wprowadzić więcej elementów rzeź
biarskich. I tak w latach 1734—1736 teryny z

1. August 
II Mocny 
(1670—1733) 
na sztychu 
Martina 
Bernigerotha
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2. Sygnatura 
serwisu

serwisu z żółtym lwem otrzymały pełnoplasty- 
czne uchwyty w kształcie fantazyjnie modelowa
nych: małego indiańskiego lwa, gdy roz
dziawia paszczę” (na pokrywach naczyń) oraz 
„(...) tworu niemal w postaci smoka, przedstawio
nego gdy wypluwa ogień i wypuszcza dym z nosa, 
a na głowie ma rogi”, pełniącego w nich funkcję 
uchwytów bocznych. Podobne zmiany w for
mowaniu detali plastycznych widoczne są na po
chodzących z drugiej połowy lat trzydziestych

3. 4. Półmisek okrągły (3) 
i puszka z pokrywką, 

dzbanuszek 
oraz płytki talerz (4) 

z serwisu z żółtym lwem

XVIII w. ważniejszych naczyniach z serwisu z 
czerwonym smokiem.
Serwis z czerwonym smokiem nie różni się za
sadniczo pod względem formy od serwisu z żół
tym lwem, całkowicie odmienna natomiast jest 
ich dekoracja malarska. Powtarzającym się mo
tywem serwisu z żółtym lwem jest stylizowany 
pęk ukwieconych bambusów, w który wkompo
nowano sprężyście wygiętą w kształcie greckiej 
litery omega sylwetkę tygrysa bengalskiego (mo
że więc bardziej adekwatna byłaby nazwa serwis 
z tygrysem). Nieliczne rzuty kwiatowe uzupeł
niają tę oszczędnie zaprojektowaną, przesyconą 
symboliką Wschodu dekorację. Wykonano ją na- 
szkliwnie w kolorach: żółtym, niebieskim, zielo
nym, czarnym oraz trzech odmianach czerwieni. 
Niezależnie od późniejszych, zmienionych nieco 
wersji tego serwisu, lecz z całą pewnością po
chodzących z miśnieńskiej manufaktury, było je

szcze wiele mniej lub bardziej udanych prób je
go naśladownictwa. Podejmowały je niektóre 
europejskie wytwórnie porcelany — w samej 
tylko Anglii naczynia ze wzorem żółtego lwa ofe
rowały, już po kilkunastu latach od zaprezento
wania oryginalnego serwisu, co najmniej trzy li
czące się wówczas manufaktury: Chelsea, Bow i 
Worcester.

Nie ulega wątpliwości, że dekoracja malar
ska serwisu z żółtym lwem zapożyczona 
została ze sztuki Wschodu, a konkretnie ze wzo

ru zdobniczego porcelany japońskiej z wczesne
go okresu Edo, tj. z pierwszej połowy XVII w. 
Co więcej, w zbiorach drezdeńskiej Porzellan- 
sammlung zachował się talerz służący do opra
cowania europejskiej wersji takiej dekoracji. 
Także z Japonii pochodzą motywy zdobnicze 
przyjęte w dekoracji drugiego z prezentowanych
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sztuce Wschodu każde z przedstawień-symboli 
ma ściśle określone przekazami mitologicznymi i 
tradycją znaczenie. Smok utożsamiany jest tam z 
dobrodziejstwem, płodnością, w szczególności 
oznacza urodzaj. Z drugiej strony stanowi sym- 
bol-emblemat władzy cesarskiej. W takim wy
padku powinien mieć po pięć pazurów u każdej 
łapy. Jeśli miałby ich cztery — należałoby odno
sić go do godności księcia. Smok z trzema pazu
rami — to już tylko emblemat wysokiego urzęd
nika dworskiego. W Miśni smok przedstawiany 
był z trzema pazurami, więc wydaje się, że ta 
symbolika nie była dla dekorujących naczynia 
zbyt istotna.
Królewski serwis z czerwonym smokiem zdobył 
niebywały rozgłos. Wkrótce prześcigano się już 
w składaniu „zamówień na smoki”. Wytwórnia 
zaczęła też realizować je w wielu wersjach kolo
rystycznych. Najczęściej były to odmiany: zielo-

5. 6. Półmisek okrągły (5) 
i owalny 
oraz teryna
(waza do zupy) (6)
z serwisu
z czerwonym smokiem

tu królewskich serwisów. Właśnie smok, jak ła
two się domyślić, jest w nim głównym elemen
tem malarskiej dekoracji. Towarzyszą mu: feniks 
oraz niezwykle skomplikowany i złożony orna
ment wstęgowy. Zdarza się też (np. na niewiel
kich talerzykach deserowych, gdzie miejsca dla 
dekoracji jest niewiele), że liczba tych motywów 
ulega zmniejszeniu.
Symbolika i aluzyjność — tradycyjne cechy sztu
ki orientalnej — nie w pełni jednak były zro
zumiałe w Europie. Niektórych z występujących 
na porcelanie tajemnych znaków nie udało się 
rozszyfrować w ogóle, o innych, jeśli nawet wie
dziano, wkrótce zapomniano. Być może tak 
właśnie było z symbolami pozwalającymi okreś
lić, dla kogo wykonano serwis z motywem czer
wonego smoka. W Miśni pilnowano tylko jednej 
zasady: kolor czerwony (w praktyce różne jego 
odcienie) zastrzeżony był wyłącznie dla króla. W 

na, fioletowa i żółta, ale znane są także serwisy 
malowane w kolorach: czarnym, brązowym, nie
bieskim i pomarańczowym. Nie wykonywano 
tylko dekoracji czerwonej, wciąż zastrzeżonej dla 
króla.
Oryginalne naczynia z obu królewskich zastaw 
należą dziś do rzadkości. Pewną ich liczbę mają 
najpoważniejsze kolekcje światowej porcelany. 
Na rynku antykwarycznym trafiają się już tylko 
późniejsze i nieco różniące się od oryginałów na
czynia z tych serwisów. I tak, np. w 1990 r. na 
aukcji u Christie’s w Londynie za terynę z serwi
su z żółtym lwem, datowaną na około 1740 r. za
płacono 3048 USD, zaś okrągły półmisek po
chodzący z wersji pomarańczowej serwisu z 
czerwonym smokiem, tak samo datowany, kosz
tował 3751 USD. Nie były to jednak ceny rekor
dowe.

Wojciech Przybyszewski
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Wokół jednego zabytku

Papieski dar

W tym roku mija 
trzechsetna rocz
nica śmierci króla 

Jana III Sobieskiego 
(1629—1696) i z tej okazji 
w jego ulubionej siedzibie 
— w pałacu w Wilanowie 
— zorganizowano iście mo
narszą wystawę, którą za
tytułowano „Tron pamią
tek”. Ów symboliczny tron 
usytuowany w Białej Sali 
pałacu stanowił główny 
punkt obchodów. Wokół 
niego zgromadzono pokaź
ną kolekcję przedmiotów 
związanych bezpośrednio z 
królem bądź z rodziną So
bieskich.
Wśród zaprezentowanych 
zabytków, częściowo po
chodzących z kolekcji wila
nowskiej, częściowo wypo
życzonych z innych zbio
rów, znalazły się te, które 
historia wiąże ze zwycię
stwem wiedeńskim 1683 r. 
Zaprezentowano tarczę tzw. 
wróżebną z przedstawie
niem bitwy Maksencjusza z 
Konstantynem ofiarowaną 
Sobieskiemu przed wyru
szeniem przeciw Turkom 
(ze zbiorów Muzeum Ksią
żąt Czartoryskich w Kra
kowie), dalej tarczę ze sko
rupy żółwia oraz sahajdak z 
hikiem i strzałami zdobyte 
pod Wiedniem (ze zbiorów 
jasnogórskich), a także zło
te strzemię Kara Mustafy, 
które zgubił ponoć w czasie 
ucieczki (ze Skarbca Kró
lewskiego na Wawelu). Ze 
słynnym wezyrem wiąże się 
również pokazaną na wy
stawie srebrną szkatułę z 
jego namiotu, przechowy
waną w kościele Mariackim 
w Krakowie. Wśród ekspo
natów nie mogło zabraknąć 
głowni szabli, którą poda
rował Sobieskiemu papież 
Innocenty XI (zbiory Mu

zeum Książąt Czartory
skich). Poza wspomniany
mi przedmiotami wystawa 
wilanowska zgromadziła 
militaria, grafiki, obrazy, 
tkaniny oraz pokaźną liczbę 
pamiątek po rodzinie So
bieskich, po raz pierwszy 
prezentowanych wspólnie. 
Wśród tych pamiątek za
brakło jednej — słynnego 
cabinetu (zwanego również 
biurkiem) — daru papieża 
Innocentego XI, zdobiące
go od czasu zwycięstwa 
wiedeńskiego do ostatniej 
wojny pałac wilanowski.

Ten wyjątkowy mebel o wy
raźnej formie architektoni
cznej (wysokość 205 cm, 
szerokość 162 cm) wykona
ny został z drewna hebano
wego i składał się z dwóch 
kondygnacji (oddzielo
nych wydatnymi gzymsa
mi, dekorowanymi elemen
tami ze złoconego brą
zu w formie liści akantu): 
dolnej kryjącej szafkę oraz 
trójdzielnej nadstawki z 
dwoma rzędami szufladek 
po bokach. Część centralną 
nadstawki zajmowała sza- 
feczka z dwuskrzydłowymi 
drzwiczkami, za którymi 
ukryte zostały liczne 
schowki. Niewielka część 
wewnętrzna ukryta za 
drzwiczkami z elementami 
inkrustowanymi masą per
łową, szylkretem i kością 
słoniową, skomponowana 
została na wzór wnętrza 
świątyni. Jak pisał w prze
wodniku po Wilanowie W. 
Czajewski, spód szafeczki 
wyłożony został „w sza
chownicę z białych kawał
ków kości słoniowej, inkru
stowanej w kwiaty”. Deko
rację zewnętrznej strony 
drzwiczek nadstawki two
rzyły dwie bogato dekoro

wane arkadki poprzedzie
lane trzema półkolumnami 
z wydatnym gzymsem po
wyżej. Nad nim umie
szczone były dwie płasko
rzeźbione postacie anioł
ków podtrzymujących złotą 
tarczę z herbem Sobieskich 
Janina, a powyżej srebrne 
medaliony z popiersiem 
króla i królowej.
Powierzchnie drzwiczek 
dolnej części oraz szufladek 
miały bogatą dekorację w 
formie arabeski z elemen
tami zoomorficznymi, od 
której — jak pisał W. Cza
jewski — „trudno oderwać 
oczy, aby się dość nasycić 
temi pogmatwanefni liśćmi, 
tend najróżnorodniejszemi 
ortnamentami, tak podob
nymi do siebie, a jednak aż 
do szczegółu różnemi”. Na 
płycinach w wieńcach 
umieszczone zostały cytaty 
z Pisma Sa. i z Listów do 
Rzymian. Ściany boczne 
dekorowane były płasko
rzeźbami z czterema 
scenami o tematyce religij
nej. Dwie sceny ukazywały 
Zwiastowanie i Trzech 
Królów. Co przedstawiały 
pozostałe płaskorzeźby, nie 
wiadomo. Wiadomo na- 
stomiast, że widniał tam 
również wykonany z brązu 
złoconego monogram kró
lewski „I. S.”, który wień
czyły dwie Sławy.
Cabinet przyjęło się dato
wać na „przed 1683 ro
kiem” i określać jako „wy
rób rzymski” lub ogólnie 
— „Włochy”. W Albumie 
widoków i pamiątek autor
stwa H. Skimborowicz i W. 
Gersona autor opisu mebla 
podaje: „Zdaje się, że ozdo
by odnoszące się do króla- 
-bohatera są później dodane; 
sama zaś szafa bardziej 
dawna”.

Mebel figuruje we wszyst
kich znanych inwentarzach 
wilanowskich, zarówno z 
1832, jak i z 1867 r. oraz w 
przedwojennych przewod
nikach i publikacjach doty
czących Wilanowa — jako 
główny i najcenniejszy 
przedmiot zdobiący sypial
nię króla. Z publikacji cy
towanego już W. Czajew- 
skiego wynika, że pod ko
niec XIX w. cabinet nie był 
w najlepszym stanie. Kiedy 
po bezpotomnej śmierci 
Aleksandry Augustowej 
Potockiej w 1892 r. Wila
nów przeszedł w posiadanie 
Ksawerego Branickiego, 
nowy właściciel powziął 
zamiar podjęcia prac kon
serwatorskich. O rozpoczę
tych pracach W. Czajewski 
pisał rok później: „Hr. 
Branicki z całą energią zajął 
się pałacem i jego restaura
cją, która coraz szerszy 
przybiera zakres i jest w 
projekcie całkowita restau
racja wewnętrzna. A czas na 
to wielki, bo wiele przedmio
tów cennych toczą już roba
ki, od których nawet Biurko, 
dar papieża Innocentego nie 
jest wolne”.

Wybuch drugiej wojny 
światowej oznaczał duże 
zagrożenie dla zbiorów 
Wilanowa, podobnie jak 
dla innych znanych polskich 
kolekcji dzieł sztuki. Wy
dane 16 grudnia 1939 r. 
rozporządzenie generalne
go gubernatora o pow
szechnej konfiskacie przed
miotów artystycznych nie 
pozostawiało nadziei, że 
uda się ocalić kolekcję 
wilanowską. Trudno było 
ukryć zgromadzone ekspo
naty, tym bardziej że nie
mal wszystkie znali Niemcy 
dzięki przedwojennym pu



blikacjom. Jak wspomina 
pani Anna z hr. Branic- 
kich Wolska: „(...) matka 
[Beata hr. Branicka] spako
wała to, co się dało spakować 
ze zbiorów muzeum; bo jak 
spakować pięćdziesiąt po
koi? To również, co się dało, 
rodzice pochowali do piwnic, 
do specjalnych pokoi, które 
potem pozamykano i poza
stawiano”. O tym, że Nie-

kacji — będącej rodzajem 
katalogu dzieł sztuki mają
cych ulec „zabezpieczeniu” 
— w Sichergestellte Kunst- 
werke im Generalgou- 
vernement. Publikacja ta, 
wydana we Wrocławiu 
przed połową 1940 r. za
opatrzona była dodatkowo 
w cztery pokaźnych roz
miarów pudła mieszczące 
fotografie owych „zabez

ściany bocznej. Należy tu 
podkreślić, że umieszczenie 
danego dzieła sztuki we 
wspomnianej publikacji, 
czyli zaliczenie go do tzw. 
pierwszej kategorii nie 
oznaczało zawsze jego au
tomatycznego wywiezienia. 
Niektóre przedmioty pozo
stały na swoich miejscach, 
jak cabinet Jana III Sobie
skiego, inne powędrowały 

(reprod. Teresa Szymańska, Muzeum w Wilanowie)

mcy mieli zamiar wywieźć 
najcenniejsze dzieła sztuki 
do swego kraju, świadczyło 
zamieszczenie aż 75 obiek
tów (na ogólną liczbę 521) z 
kolekcji wilanowskiej w 
słynnej niemieckiej publi

pieczanych” dzieł sztuki. 
Pod pozycją 338 znalazł się 
cabinet Jana III Sobieskie
go, a jego opisowi towarzy
szyły aż trzy zdjęcia: całego 
mebla, części środkowej 
otwartej oraz fragmentu 

do Krakowa, na Wawel — 
do głównej siedziby Hansa 
Franka.
W tym czasie w Wilanowie 
trwała systematyczna gra
bież dzieł sztuki. „Niemcy 
zaraz [we wrześniu 1939 r.J 

zawładnęli pałacem. Brali 
sobie do kieszeni, co im się 
podobało. Zdejmowali rze
czy ze ścian, niszczyli sprzę
ty” — wspomina Anna z 
hr. Branickich Wolska. W 
1940 r. właścicielka Wila
nowa — Beata hr. Branic
ka wystosowała pismo do 
generalnego gubernatora 
Hansa Franka z prośbą o 
zwrot skonfiskowanych, 
choć znajdujących się w 
większości na terenie pała
cu przedmiotów oraz zgodę 
na ponowne otwarcie mu
zeum dla publiczności. Do 
pisma tego załączyła wykaz 
339 dzieł sztuki, które mia
łyby zostać zwolnione z 
rekwizycji (duża ich część 
była spakowana). Sporzą
dziła również osobne ze
stawienie pamiątek związa
nych z Janem III Sobie
skim. Wśród tych ostatnich 
znalazł się cabinet określo
ny jako „Schreibtisch-Sek- 
retar”. Należy tu zazna
czyć, że prośba Beaty hr. 
Branickiej została poparta 
przez Alfreda Schellenber- 
ga — niemieckiego komi
sarza muzeów warszaw
skich. Rok później sam 
Hans Frank przyjechał do 
Wilanowa i ostatecznie ze
zwolił na otwarcie mu
zeum. W pałacu zapanował 
względny spokój, choć bez 
przerwy pokoje były ogra
biane z drobnych przed
miotów.
Klęska nastąpiła na począt
ku września 1944 r. „W 
momencie wycofywania się 

'wojsk niemieckich — pisze 
dr Wojciech Fijałkowski w 
monografii Wilanowa — i 
objęcia Warszawy przez 
współdziałające z nimi for
macje węgierskie, przybył do 
pałacu (...) Alfred Schellen- 
berg, który osobiście dokonał 
rabunku wielu obrazów i 
mebli wilanowskich, w tym 
znanego biurka Jana III, 
daru Innocentego XI”. Dal
sze losy tego mebla pozo- 
stają nie znane i choć ślad 
prowadził na teren Austrii, 
nie udało się — do tej pory 
— ustalić miejsca jego 
przechowywania.

Monika Kuhnke



Wokół jednego zabytku

Nagrobki biskupa Wacława

W monumentalnym, gotyckim 
kościele Św. Jakuba w Ny
sie, zbudowanym w latach 

1423—1430, znajduje się zespół nagrob
ków biskupów wrocławskich. Najstarszy 
jest pomnik księcia legnickiego Wacława, 
który piastował godność biskupa wroc
ławskiego w latach 1382—1417.
Wacław był jednym z synów księcia leg
nickiego Wacława I, urodzony w 1348 r. 
od dzieciństwa był przygotowywany do 
stanu duchownego. W 1375 r. został bi
skupem lubuskim, a w 1382 r. wrocław
skim. Ten drugi wybór odbył się w dra
matycznych okolicznościach. Jego kan
dydaturze sprzeciwił się bowiem król 
czeski Wacław IV Luksemburski, oba
wiając się, że obecność przedstawiciela 
rodzimej dynastii piastowskiej na tronie 
biskupim może osłabić niezbyt jeszcze 
silne wpływy czeskie na Śląsku. Konflikt 
został zażegnany, ale Wacław musiał po
czynić pewne ustępstwa na rzecz króla, 
zmierzające do podporządkowania in
stytucji biskupstwa państwu. Podczas 
długich, lecz trudnych i obfitujących w 
konflikty rządów, biskup wiele uwagi 
poświęcił uporządkowaniu obowiązują
cych na Śląsku praw kościelnych i świec- 1 
kich. Szczególne znaczenie ma stworzo
ny przez niego zbiór świeckich praw są
dowych zwany Wenceslaisches Kirchen- 
-Rechf, niektóre z zawartych w nim zasad 
obowiązywały jeszcze w XVIII w.
Biskup najchętniej przebywał w swojej 
rezydencji w Otmuchowie, gdzie w 1386 
r. ufundował kolegiatę, łącząc ją z istnie
jącą już parafią Św. Mikołaja. W 1417 r. 
Wacław zrezygnował z godności bisku
piej na rzecz księcia Konrada Oleśnic
kiego i dwa lata później zmarł w Otmu
chowie. Pochowany został w ufundowa
nej przez siebie kolegiacie, prawdopo
dobnie tuż po jego śmierci z inicjatywy 
kapituły wykonano mu nagrobek. Pod
czas wojen husyckich kolegiata uległa 
zniszczeniu; uszkodzony został także na
grobek biskupa. W 1477 r. biskup Ru
dolf z Riidesheim przeniósł kapitułę ko- 
legiacką z Otmuchowa do Nysy i nadał 
jej kościół Św. Jana Chrzciciela, który 2 
znajdował się na przedmieściu zwanym 
Starym Miastem (obecnie nie istnieje). 
W 1479 r. do Nysy przeniesiono także 
szczątki biskupa Wacława, a w 1491 r. 
ozdobiono jego grób marmurową płytą. 
W 1576 r. kanonicy ufundowali tum- 
bową podbudowę pod płytę, która nie 
zachowała się do naszych czasów.
W XVII w., w związku ze spodziewa
nym najazdem tureckim, przebudowano 
system obronny Nysy — część przed
mieść oraz kościół Św. Jana Chrzciciela 
zburzono, zaś grób i nagrobek biskupa 
przeniesiono do kościoła Św. Mikołaja.

W 1682 r. nagrobek ten znalazł się w 
kościele Św. Jakuba, początkowo za 
głównym ołtarzem, potem płytę nagrob
kową wmurowano w ścianę kościoła 
obok wejścia do zakrystii. Te wielokrot
ne przenosiny sprawiły, że nagrobek nie

1.2. Kościół Św. Jakuba w Nysie 
z nie ukończoną 

póżnogotycką dzwonnicą (1474—1493) (1)
i nagrobek biskupa Wacława (2) 

(zdjęcia: Elżbieta Śledzińska)

dotrwał do naszych czasów w pierwot
nym kształcie, a jego dzisiejszy wygląd 
jest wynikiem połączenia dwóch dzieł: 
pierwszego nagrobka powstałego tuż po 
śmierci biskupa i drugiego, wykonanego 
w 1491 r.

Obecny nagrobek to marmurowa płyta z 
wyrzeźbioną w środku postacią biskupa 
Wacława ubranego w uroczysty strój 
pontyfikalny. Na obramieniu płyty nie
znany artysta umieścił odlane z brązu 
elementy dawnego nagrobka: postacie 
świętych Piotra i Pawła, orły, psy, prawą 
górną tarczę herbową (herb książąt leg
nickich), dziewięcioramienną gwiazdę i 
jeden z kwiatonów. U dołu płyty umie
szczona jest listwa z brązu z napisem: 
„ Wenceslao primo episcopo Wratislaviensi 
ducique Legnicensi, qui collegium hoc in 
Otmuchaw erexit, sempiterne memoriae po- 
situm. Obiit anno 1419”. Nad głową 
rzeźby biskupa znajduje się brązowa 
wstęga z napisem: „ Translatus ex Otmu
chaw 1479”; oba te napisy pochodzą z 
1491 r. Pozostałe elementy na obramie
niu płyty (kartusze herbowe, kwiatony) 
są późniejsze, jeszcze w 1847 r. niektóre 
wykruszone fragmenty uzupełniono gip
sowymi kopiami.
Nagrobek jest więc dziełem niejednoli
tym. Wyraźne są różnice stylowe między 
rzeźbą biskupa i odlewami z brązu. Po
stacie apostołów Piotra i Pawła są pełno- 
plastyczne, ustawione w charakterysty
cznym kontrapoście, ich szaty układają 
się miękko, zaś rzeźba biskupa jest płaska 
i statyczna. Te cechy potwierdzają tezę, 
że płyta wraz z rzeźbą biskupa powstała 
kilkadziesiąt lat później niż odlewy z 
brązu. Twórca płyty raczej nie był wy
bitnym artystą, na co wskazuje sposób 
modelowania sylwetki biskupa i cała 
kompozycja płyty, w której rzeźbiarz nie 
potrafił dobrze umieścić dawnych ele
mentów: nieporadnie ułożył sylwetki 
psów, które sprawiają wrażenie, jakby się 
przewracały, nie udało mu się właściwie 
rozplanować dolnego napisu i część li
stwy pozostała nie wypełniona. Odnosi
my wrażenie, że kompozycja nagrobka 
nie została wcześniej zaprojektowana i 
cały układ powstał przypadkowo w trak
cie obróbki marmurowej płyty. Nato
miast elementy pierwszego nagrobka 
świadczą o jego wysokim poziomie arty
stycznym. Można wnioskować, że było 
to monumentalne, pełnoplastyczne dzie
ło, być może nawet w formie tumby. Ba
dacze przypuszczają, że mogło ono pow
stać w nieznanym niderlandzkim warsz
tacie rzeźbiąrsko-odlewniczym.
W porównaniu z innymi średniowie
cznymi zabytkami sztuki sepulkralnej z 
terenu Śląska czy Małopolski nagrobek 
ten nie jest dziełem wybitnym. Interesu
jąca jest jednak ta niedoskonałość wyni
kająca z połączenia dwóch odmiennych 
stylowo dzieł. Stanowi też przykład tro
ski kanoników o pamięć i zbawienie swo
jego dobroczyńcy.

Elżbieta Śledzińska
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Akcja cmentarze

Polska w Dyneburgu

Założony pod koniec 
XIX w. cmentarz 
rzymskokatolicki w 

Daugavpils (Dyneburgu) 
jest jednym z wielu na te
renie obecnej Łotwy. Poło
żony w odległości 5 km od 
centrum miasta pośród ota
czających go lasów pełni 
swoje funkcje z niewielką 
przerwą od przeszło stu lat 
— dokładna data erygowa
nia nekropolii to 16 paź
dziernika 1878 r., kiedy ks. 
Józef Jałowiecki dokonał 
uroczystego aktu poświę
cenia tego miejsca. Po
wierzchnia cmentarza wy
nosi 12 ha, a kształt przy
pomina nieco wydłużony 
czworobok. W 1970 r. z 
powodu braku miejsc 
ówczesne władze zamknęły 
cmentarz, jednak obecnie 
znów służy dwóm parafiom 
rzymskokatolickim w Dy
neburgu: Niepokalanego 
Poczęcia NMP i Św. Piotra 
w Okowach.
Po obu stronach głównej 
alei mogiły sypane były 
rzędami, a boczne alejki 
powstawały spontanicznie i 
biegły nieregularnie. W 
centralnej części cmentarza 
znajduje się kaplica Matki 
Boskiej z dzwonnicą. 
Wzniesiono ją z drewna i 
pokryto dwuspadowym da
chem w 1883 r. Najstarsza 
część nekropolii jest za
drzewiona, co w połączeniu 
z malowniczym ukształto
waniem terenu nadaje jej 
na wpół leśny charakter. 
Wśród tych drzew drew
niane krzyże, podobnie jak 
nigdy nie konserwowane 
krzyże żeliwne, powoli giną 
bezpowrotnie. Trwalsze są 
żeliwne pomniki osadzone

na ociosanych polnych ka
mieniach, a także tak cha
rakterystyczne dla tamtego 
czasu kamienne pomniki w 
kształcie pni drzew.

Najstarszym nagrob
kiem zachowanym w 

dobrym stanie jest pomnik 
Heleny Surgowtt z 1886 r. 
Na uwagę zasługują także 

inne groby, m.in. Ludmiły 
Jakubowieżowej (zm. 1933 
r.) — prawniczki, aktywnej 
działaczki społecznej i dłu
goletniej prezeski Towa
rzystwa Dobroczynności, 
Jana Mączyńskiego (1885— 
-1939) — dyrektora Gi
mnazjum Polskiego w Dy
neburgu, Haliny Próchni- 
kowej (1886—1954) — na-

1.2.3. Niektóre 
polskie groby 
na cmentarzu 
w Dyneburgu

uczycielki i założyciel
ki polskiej szkoły w Bir- 
żach oraz bursy w Dyne
burgu, Jadwigi Bałżyk 
(1895—1978), która całe 
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życie poświęciła szkolnict
wu polskiemu na Łotwie, 
Marii Krop (1901 — 1984) 
— przełożonej Zgroma
dzenia Sióstr Sercanek, za
łożycielki w trudnych la
tach okupacji polskiej szko
ły i jej długoletniej kierow
niczki, a także Jana Wierz
bickiego (1889—1946) — 
adwokata i wieloletniego 
posła do wszystkich czte
rech sejmów Republiki Ło
tewskiej. Na cmentarzu 
znajduje się także zbiorowa 
mogiła ze szczątkami żoł
nierzy polskich z 1920 r. 
Kryje je grobowiec, na któ
rym ustawiono pomnik z 
marmurową tablicą zaopa
trzoną w napis: „Grób Nie
znanego Żołnierza

Obok cmentarza w
Dyneburgu na uwagę 

zasługują także dwa kościo
ły rzymskokatolickie. Pier
wszy — Św. Piotra w Oko
wach wzniesiony został w 
1848 r. i jest budowlą ka
mienną. Został on grun
townie przebudowany w la
tach 1924—1934 z inicja
tywy ks. Adama Wizuła 
(proj. W. Kozłowski) i uzy
skał wtedy wygląd zbliżony 
do bazyliki Św. Piotra w 
Rzymie.
Drugi kościół — Niepoka
lanego Poczęcia NMP 
wzniesiono w 1903 r. Pro
jektował go architekt Wil
helm Nejman — jeden z 
najwybitniejszych twórców 
w tych stronach — w stylu 
eklektycznym.
Dyneburg nie należy do 
miejscowości znanych, nie 
jest także zasobny we 
wspaniałe zabytki i dzieła 
sztuki, ale jak wiele innych 
miast przechowuje ślady 
ludzi, dla których ziemia ta 
była ojczyzną.

Halina Szakiel

Akcja cmentarze

Na Tunikach
Jedną z sześciu nekropolii 

Krzemieńca jest cmen
tarz Tunicki położony na 
przedmieściu Krzemień

ca o nazwie Tuniki. Początko
wo był to cmentarz katolicki, 
obecnie przeważają na nim 
mogiły prawosławne. Wcho
dząc głównym wejściem i 
skręcając w lewo, po przejściu 
kilkudziesięciu metrów na
tkniemy się na znajdujący się 
na niewielkim wzgórku gro
bowiec rodziny Januszew
skich. Jest to skromny, wyko
nany z miejscowego piaskowca 
prostokątny cokół z urną na 
szczycie. W grobowcu spo
czywa m.in. matka Juliusza 
Słowackiego Salomea z Janu
szewskich Becu. Na wszyst
kich czterech ścianach cokołu 
umieszczono napisy wykonane 
oryginalnym liternictwem. Na 
jednej z tablic widnieje napis 
poświęcony Janowi (zamor
dowany w 1831 r. w czasie 
Powstania Listopadowego) i 
Julii (zm. 1832 r.) Januszew
skim. Drugi napis poświęcony 
jest Juliuszowi Słowackiemu 
(„urodzony w Krzemieńcu 23 
sierpnia 1809 r., zmarł w Pa
ryżu 3 kwietnia 1849 r. ”). Te 
napisy powstały najprawdo
podobniej w tym samym cza
sie i zostały wyryte tą samą rę
ką. Ale pomnik powstał za
pewne po śmierci Słowackiego 
i wystawiony został przez Sa- 
lomeę. Napis na kolejnej ta
blicy poświęcony jest właśnie 
fundatorce grobowca: „SA
LOMEA Z JA/NUSZEW- 
SKICH/BECU/wdowa po Eu/- 
zebiuszu/Słowackim/Matka Ju- 
liu/sza Słowac/kiego/żyła lat 
65/umar. d. 26 lip/ca r. 
1855”. Powstał on po śmierci 
Salomei i wyryty został inną 
ręką niż poprzednie. Różni się 
od nich kształtem liter oraz 
inną pisownią nazwiska rodo
wego matki Słowackiego: tu 
brzmi ono „Januszewska”, na 
poprzednich brakuje litery 
„w”.

Z okazji sprowadzenia pro
chów Słowackiego z paryskie
go cmentarza Montmartre na 
Wawel, 14 i 15 czerwca 1927 r.

odbyły się w Krzemieńcu spe
cjalne uroczystości. W pier
wszym dniu ich trwania pro
boszcz parafii krzemienieckiej 
ks. prałat Wacław Nejmak, w 
asyście kilku tysięcy osób, po
brał z mogiły matki poety 
garść ziemi. Następnie 25 

czerwca przewieziono ją do 
Krakowa, gdzie złożono w ur
nie (kopia mogiły Januszew
skich) obok sarkofagu poety na 
Wawelu.

Grobowiec rodziny Januszew
skich przetrwał wiele zawie-

1.2. Grobowiec 
Januszewskich (1) 
i najlepiej 
zachowana 
tablica 
poświęcona 
dziadkom 
Juliusza 
Słowackiego (2)

3. Nagrobek 
Józefa
i Agnieszki 
Pitschmanów

4. Jeden
z nielicznych 
nagrobków 
żeliwnych 
z 1880 r.

(zdjęcia: 
Szczepan
Rudka)
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ruch, jakie przetoczyły się 
przez wołyńską ziemię. Jednak 
czas i kwaśne deszcze są nieub
łagane. Zniknęła gdzieś oz
dobna, widoczna na przedwo
jennych fotografiach krata, 
tworząca ogrodzenie wokół 
grobowca, powiększają się 

ubytki w jego strukturze. Bar
dzo często odwiedzają go 
przybywające do Krzemieńca 
wycieczki i oficjalne delegacje 
z Polski. Niewiele to jednak 
pomaga coraz bardziej nisz
czejącej mogile. Do dziś nie 
przeprowadzono gruntownej 

renowacji. Przed 1989 r. fakt 
ten można było tłumaczyć 
przeszkodami natury politycz
nej, co jednak dziś na to nie 
pozwala?
Na cmentarzu tym zachowało 
się niewiele polskich mogił. 
Na większość z nich natknie

my się — co jest bardzo cha
rakterystyczne — w pobliżu 
grobowca Januszewskich. Mo
że to sugerować, że stanowił 
on dla ocalałych grobów (w 
większości kamiennych) swego 
rodzaju parasol ochronny. W 
jednym z nich spoczął wraz z 
żoną Agnieszką z Boduenów 
znany malarz portrecista Józef 
Pitschman (1758—1834). Na
dal można też oglądać mogiłę 
przyjaciółki Salomei Emmy 
Paszkowskiej.
Cmentarz Tunicki jest jedną z 
wielu nekropolii z polskim ro
dowodem na Kresach Rzeczy
pospolitej. Tak samo jak o 
dziejach większości z nich, 
również i o jego historii nie
wiele można powiedzieć. Au
tor będzie wdzięczny — 
zwłaszcza osobom pocho
dzącym z Krzemieńca — za 
dalsze informacje, uzupeł
nienia i sprostowania. 
Szczególnie zaś cenne będą 
wiadomości o osobach pocho
wanych na tym cmentarzu.

Szczepan Rudka
Materiały do niniejszego artykułu 
zebrano podczas działań Straży 
Mogił Polskich na Wschodzie we 
Wrocławiu przy wsparciu firmy 
„Euroimpex” S.A.

Śpiewak Justyny
Jego utwory znamy wszy

scy, nawet jeśli zapomi
namy o ich autorze. Modli
tewne pieśni Kiedy ranne 
wstają zorze i Wszystkie na
sze dzienne sprawy, majesta
tyczna kolęda Bóg się rodzi i 
jakże odmienna w tonie buko
lika Laura i Filon — weszły do 
narodowego kanonu. Franci
szek Karpiński był jedynym 
oświeceniowym poetą ak
ceptowanym przez genera
cję romantyków, z Mickiewi
czem na czele. Zwano go 
„śpiewakiem Justyny", od 
konwencjonalnego imienia 
adresatki lirycznych wyznań. 
Urodzony w 1741 r. w Hoło- 
skowie na Pokuciu, żył pra
wie 84 lata, a w jego bogatą 
biografię wpisana jest barw
na historia dwóch epok i 
dramat upadku Rzeczypospo
litej.
W 1818 r. poeta Karpiński ku
pił od sędziego ziemskiego 
Wincentego Orzechowskiego

Chorowszczyznę, wieś leżącą w 
powiecie wołkowyskim, na gra
nicy Polesia. W starym, drew
nianym dworze spędził ostatnie 
lata życia. Gdy 16 września 
1825 r. poeta zmarł, pochowano 
go na cmentarzu w Łyskowie 
przy wzniesionym w latach 

1763—1785 przez księży misjo
narzy kościele Św. Trójcy. Grób 
o charakterystycznym dla Pole
sia domkowym kształcie, opa
trzono cytatem z wiersza: „otóż 
mój dom ubogi"', w maju 1877 r. 
odnalazł go' i narysował Napo
leon Orda.

Po 1945 r. zamknięty i opusz
czony kościół popadł w osta
teczną ruinę. Cmentarz zni
knął z powierzchni ziemi, ale 
mogiła Karpińskiego ocalała 
dzięki opiece nielicznych w 
tym zakątku Polaków. Ostat
nio zaś została odrestauro
wana i ogrodzona, a nowa 
tablica z wizerunkiem poety, 
zachowując dawny cytat, 
wymienia najpopularniejsze 
utwory „śpiewaka Justyny". 
Położony na uboczu grób 
rzadko bywa jednak odwie
dzany; wycieczki miłośników 
Kresów zwykle o nim nie pa
miętają. Tymczasem wystar
czy przejechać kilkanaście 
kilometrów na zachód od 
słynącej ruinami pałacu sa- 
pieżyńskiej Różanej, by zna
leźć się w jakże ważnym dla 
naszej kultury, niepowszed
nim i malowniczym miejscu.

Jarosław Komorowski
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Akcja cmentarze

Stary w Jaśle

Cmentarz w Jaśle utwo
rzony został około 
1790 r. na gruncie sta
nowiącym dawne rozlewisko 

Jasiołki. Jak niefortunny był 
to wybór, niech świadczą sło
wa zapisane w „Nowinach Ja
sielskich” z dnia 3 sierpnia 
1884 r.: „(...) lada wezbranie 
wody zalewa cały cmentarz. 
Nie mamy pływalni za życia, 
cieszymy się więc, że ją bez
płatnie dostaniemy w grobach”. 
Teren cmentarza rozplanowa
no nawiązując do założeń par
kowych, wytyczono alejki, a w 
części centralnej wystawiono 
drewnianą kaplicę, którą w la
tach 1859—1872 zastąpiono 
neogotycką budowlą murowa
ną o jednowieżowej fasadzie. 
Kaplica otrzymała barokowe 
wyposażenie, a jej wewnętrzne 
ściany pokrywano kilkakrotnie 
polichromią.
Obecnie nagrobki sprzed 1850 
r. należą już do rzadkości, a 
jednak te z późniejszego nieco 
okresu stanowią cenne świa
dectwo świetności Jasła w do
bie autonomii galicyjskiej, 
będąc zarazem odzwierciedle
niem panujących w mieście 
stosunków społecznych i gos
podarczych. Najbardziej oka
załym obiektem jest grobowiec 
rodziny Lisowieckich, właści
cieli pod jasielskich Niegłowic. 
Jego otwór wejściowy zamyka 
fantazyjnie ukształtowana, se
cesyjna krata, powyżej wień
czy go klucz z herbem Lis, 
prosty gzyms przechodzący po 
bokach w liściasty fryz oraz 
modernistyczny szczyt. Głów
ną ozdobą kaplicy jest witraż 
ukazujący Matkę Boską Bo
lesną, sygnowany przez „Kra
kowski Zakład Witrażów Prof. 2 
W. Ekielskiego i A. Tucha”, 
działający w latach 1902— 
—1906. Sposób montażu
witraża pozwala łączyć jego 
powstanie ze wzniesieniem 
kaplicy.
Na szczególną uwagę zasługu
je długa aleja biegnąca wzdłuż 
cmentarnego muru, na lewo 
od wejścia, przy której skupiła 
się cała „śmietanka” jasielska z 
początku XX w. Przy wspól
nej „ulicy” spotkali się sza
cowni adwokaci, lekarze, pro
fesorowie gimnazjalni, urzęd
nicy państwowi i przedsię
biorcy. Stąd bogactwo i różno
rodność form nagrobków: od

najliczniejszych historyzują
cych, przez proste, moderni
styczne, po pełne ekspresji, 
złożone z narastających form 
geometrycznych (np. grobo
wiec Wicklów).
Ciekawe są zachowane dość li
cznie medaliony z fotografiami 
zmarłych, będące swoistym 
pokazem mody naszych babek 
i dziadków, dające świetne 
wyobrażenie o tym, jak się 
ubierali, jakie nosili fryzury, 
jaką długość wąsów i bród pre
ferowano przed stu laty. 
Wyjątkowe miejsce na cmen
tarzu zajmują nagrobki dzieci: 
z pełnymi liryzmu i modlitew
nego skupienia wizerunkami 
aniołków lub dzieci, z inskryp
cjami, jak chociażby ta, z na
grobka sześcioletniej Władzi 
Niedzielskiej (zm. 1886): „Za 
wcześnie dziecino droga/ Pok
ryłaś nas żałobą,/ Módl się za 
nami do Boga/ My tu plączemy 
za Tobą”. By zachować dzie
cinę w wiecznej pamięci, Je- 
rzyk „ najukochańszy synek Bo- 1 

lesławów Nowakowskich” (zm. 
1907) upamiętniony został na
grobkiem w formie poduszki z 
frędzlami, ze śpiącym na niej 
długowłosym dzieciątkiem w 
nocnej koszuli.
Do pracy przy nagrobkach 
jasielskich zatrudniano licz- 
cznych rzeźbiarzy i kamienia
rzy. Bardzo chętnie korzysta
no z usług Józefa Sroczyńskie
go z Jasła, Józefa Aszklara z 
Krościenka Wyżnego czy T. 
Janika z Rzeszowa, którzy 
mieli w tej części Galicji 
ugruntowaną pozycję dzięki

1. Kaplica Lisowieckich 
z początku XX w.

2. Reprezentacyjna
aleja cmentarza

3. Nagrobek własny 
jasielskiego rzeźbiarza 
Józefa Sroczyńskiego

(zm. 1934) 
i jego rodziny

licznym, przeważnie właśnie 
sakralnym realizacjom.
Warto dodać, że na cmentarzu 
znajduje się skromna płyta na
grobna córki Ignacego Łuka- 
siewicza — Marii, zmarłej

około 1860 r. w wieku dwóch 
lat. Jest to jeden z ostatnich 
śladów pobytu w mieście 
konstruktora lampy naftowej 
po tym, jak przed kilku laty 
zrównano z ziemią pozostający 
w ruinie dworek Łukasiewi- 
cza (zob. s. 34). Brak posza
nowania dla tradycji widoczny 
jest także w bezpośrednim są
siedztwie cmentarza, gdzie tuż 
za murem rosną pustakowe 
domki z balkonami, z których 
już tylko krok... by zasnąć na 
wieki. De gustibus...

Andrzej Laskowski
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Jeniecki w Strzałkowie

Znaczne sukcesy mili
tarne, jakie Niemcy 
zaczęły odnosić w po
czątkowym okresie pierwszej 

wojny światowej na froncie 
wschodnim, łączyły się z dużą 
liczbą jeńców branych do nie
woli. Przed niemieckimi wła
dzami wojskowymi stanął wów
czas problem zorganizowania 
sieci obozów jenieckich. Jeden 
z pierwszych utworzony został 

i Żydzi wcieleni do armii rosyj
skiej, a także Francuzi. Byl to 
jeden z większych niemieckich 
obozów jenieckich. Jego histo
ria nie zakończyła się jednak 
wraz z pierwszą wojną świato
wą, bowiem kolejnymi „mie
szkańcami” obozu byli żołnie
rze ukraińscy z armii atamana 
Semena Petlury, internowani 
tu po zakończeniu wojny pol
sko-radzieckiej w 1920 r.

Ogólny widok cmentarza 
z odnowionym pomnikiem 
(fot. Wojciech Mielewczyk)

już w 1914 r. przy szosie 
Września-Słupca, w pobliżu 
granicy zaborów, na polach wsi 
Łężec leżącej na terenie Kró
lestwa Polskiego; od nazwy po
bliskiej miejscowości obóz na
zwano Strzalkowem. Zbudo
wano tam baraki i półziemian- 
ki, w których przebywało kil
kadziesiąt tysięcy żołnierzy. 
Byli to głównie Rosjanie. Nie
wielki odsetek stanowili Polacy 

Dzisiaj po obozie nie ma już 
żadnego śladu, chociaż jeszcze 
kilkanaście lat temu widoczne 
były zarysy półziemianek. Je
dyną pozostałością jest cmen
tarz jeniecki założony w 1915 

r. na niewielkim wzniesieniu, 
na planie zbliżonym do kwad
ratu, o powierzchni około 2 ha. 
Chowano na nim głównie ofia
ry panującej w obozie epide
mii tyfusu. Stojąca na cmenta
rzu tablica informuje, że ciała 
zmarłych składano w mogiłach 
zbiorowych. Tymczasem na 
zachowanych fotografiach z 
okresu międzywojennego wi
doczne są mogiły pojedyncze. 
Ich zarysy są czytelne jeszcze 
obecnie. Jak wynika z przeka
zów, każda mogiła zaopatrzo
na była w kamienną tablicę z 
nazwiskiem zmarłego żołnie
rza. Po 1920 r. na cmentarzu 
chowano internowanych Ukra
ińców. Ciała Francuzów zos- 
stały po pierwszej wojnie świa
towej przewiezione do Francji. 
Łącznie pochowano tu praw
dopodobnie kilkaset osób.
W okresie międzywojennym 
w centrum cmentarza posta
wiono murowany pomnik w 
kształcie obelisku na szerokim 
postumencie, zwieńczony krzy
żem prawosławnym. Na obeli
sku umieszczono płytę po
święconą pamięci żołnierzy ro
syjskich i ich sojuszników. Na 
cmentarz prowadziła brama 
zbudowana z pni brzozowych 
z umieszczonym na niej krzy
żem katolickim, prawosław
nym oraz gwiazdą Dawida, 
które symbolizowały trzy reli- 
gie spoczywających tam żoł
nierzy; brama stała jeszcze na 
początku lat osiemdziesiątych. 
Po drugiej wojnie światowej 
opuszczony cmentarz powoli 
niszczał, potem został całko

wicie zdewastowany: rozkra- 
dziono prawie wszystkie krzy
że i tablice nagrobne, znacz
nie uszkodzono pomnik i poz
bawiony płotu cmentarz stał 
się pastwiskiem dla krów. W 
1994 r. odnowiono pomnik, w 
którego podstawę wmurowano 
trzy ocalałe tablice nagrobne. 
Na dwóch z nich widnieją 
częściowo zatarte napisy w ję
zyku polskim, na trzeciej w ro
syjskim. Między rzędami gro
bów posadzono topole i świer
ki. Przy wejściu ustawiono 
tablicę informacyjną, której 
tekst budzi jednak zastrzeże
nia. Zawiera on poważne błę
dy stylistyczne i faktogra
ficzne. Poza rokiem utworze
nia cmentarza brak jest innych 
dat, a ponadto nie podano na
wet przybliżonej liczby osób 
pochowanych na cmentarzu. 
Cmentarz otrzymał także 
symboliczne ogrodzenie — po
jedynczy drut kolczasty roz
ciągnięty na betonowych słup
kach. Umożliwia to w dalszym 
ciągu bezkarne dewastowanie 
cmentarza, zwłaszcza że poło
żony jest on z dala od siedzib 
ludzkich. Wiosną 1995 r. od
nowiony pomnik nosił już śla
dy działalności wandali, a w 
zachodniej części cmentarza 
„poszukiwacze skarbów” wy
kopali nowe jamy. Konieczne 
jest więc postawienie właści
wego ogrodzenia z zamykaną 
bramą. Wypada także posta
wić nową tablicę informacyjną 
rzetelnie przedstawiającą hi
storię cmentarza.

Wojciech Mielewczyk

Najstarszy w Olsztynie
W

 naszym stuleciu wiele 
starych cmentarzy Ol
sztyna uległo zagła

dzie i obecnie najstarszą nekropo
lią jest katolicki cmentarz Św. Ja
kuba przy Alei Wojska Polskiego, 
niedaleko tunelu pod torami. 
Powstał w latach siedemdziesią
tych XIX w. W 1881 r. wybudo
wano tu — istniejącą do dziś — 
kaplicę, obecnie kościół parafii 
polskokatolickiej Matki Boskiej 
Wniebowziętej. Na cmentarzu 
chowano zmarłych do 1960 r., te
raz jest on bardzo zdewastowany: 
wiele pomników rozbito lub skra
dziono, niektóre leżą przewróco
ne, inne pozbawione zostały tablic 

i ogrodzeń, przewrócono bramę 
wjazdową, w ogrodzeniu jest wiele 
dziur, zaś w tylnej części cmenta
rza służby miejskie urządziły wy
sypisko zeschłych liści.
Na tym cmentarzu spoczywa wiele 
osób znaczących w życiu miasta, 
lecz niewiele mogił można ziden
tyfikować. Pochowany został tu 
m.in. Jan Liszewski (1852—1894), 
założyciel i pierwszy redaktor 
najważniejszego polskiego pisma 
na Warmii — „Gazety Olsztyń
skiej”. Zachowała się mogiła Ju
styny Hipler z domu Muller 
(1810—1872); była to matka 
Franciszka Hiplera, kanonika 
warmińskiego, znakomitego histo

ryka Warmii. Wieńczący grób du
ży metalowy krzyż został odłama
ny i stoi oparty o drzewo. Najstar
szy na cmentarzu i chyba w Olsz
tynie jest grób Adolfa i Olimpii 
Schlimphów z 1848 r. przenie
siony z innego cmentarza. Mogiłę 
zdobi ładny i doskonale zachowa
ny krzyż z piaskowca. Ale i on od 
pewnego czasu leży przewrócony. 
Pomimo takiej dewastacji na 
cmentarzu Św. Jakuba zachowało 
się jeszcze wiele różnych elemen
tów zdobniczych. Uwagę zwracają 
przede wszystkim piękne, kute 
ogrodzenia otaczające zazwyczaj 
groby rodzinne. Niektóre są świa
dectwem wysokiej klasy projek

tantów i kunsztu wykonawców. 
Zachowało się też kilkanaście ku
tych krzyży, często o bardzo 
skomplikowanych formach. Nie
które elementy żelazne były odle
wane, np. nagrobne tablice, z któ
rych zachowała się tylko jedna, a 
także krzyże. Uwagę zwracają 
mocno zniszczone nagrobki w ca
łości wykonane z żelaza (wewnątrz 
wypełnione dla wzmocnienia ceg
łami). Niewiele jest już pomników 
kamiennych, które najłatwiej pa
dały łupem złodziei. Wśród za
chowanych starszych mogił domi
nuje raczej sztuczny kamień, wy
konany jednak inaczej niż sto
sowane dziś powszechnie lastryko.
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1. Kaplica cmentarna z 1881 r.
i fragment cmentarza
2.3. Krzyż odłamany 

z grobu Justyny Hipler (2) 
i z mogiły Schlimphów (3) 

4. Zdewastowane żelazne nagrobki 
(zdjęcia: Wojciech Polak)

Użyty jako wypełniacz biały grys 
jest bardzo drobny, powierzchnia 
kamienia jest matowa i zazwyczaj 
rowkowana. Wiele takich nagro
bków wykonano w warsztacie Hie
ronima Markewitza. Ciekawostką 
jest, że na mogile Margarete Tho- 
maschewski (1891—1918) znako
micie zachowało się porcelanowe 
zdjęcie tej młodo zmarłej kobiety.

Olsztyński cmentarz — to jeden z 
wielu polskich „ cmentarzy prowin
cjonalnych”, o których tak pięknie 
pisała w 1994 r. M. Barbasiewicz 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 
1994). Jednak znajdujące się na 
nim nagrobki należy ocalić, zwła
szcza że tak wiele olsztyńskich za
bytków uległo już zagładzie,

szczególnie w wyniku spalenia 
miasta przez armię sowiecką w 
1945 r. Należy mieć nadzieję, że 
władze miasta oraz służby kon
serwatorskie pode j mą energiczne 
kroki w celu odpowiedniego za
bezpieczenia nekropolii.

Katarzyna Polak 
Wojciech Polak

Secesyjny w Czeladzi
Czeladź nad Btynicą 

jest niewielkim i jed
nym z najstarszych 
miasteczek (prawa miejskie 

około 1228 r.) w północno- 
-wschodniej części Górnoślą
skiego Okręgu Przemysłowe
go. Pierwsi Żydzi zaczęli się tu 
osiedlać po 1836 r. Z czasem 
ich liczba osiągnęła 1000 osób; 
statystyki hitlerowskie szaco
wały liczebność Żydów w Cze
ladzi na 1206 osób. Dziś jedy
nie cmentarz żydowski jest 
świadkiem obecności tej grupy 
narodowościowej w mieście i 
jej wojennej tragedii. Leży on 
na granicy z Będzinem, na 
prawie nie zabudowanym ob
szarze i stanowi największą 
nekropolię wyznaniową (1,5 
ha) w woj. katowickim. W la
tach 1987—1990 przeprowa
dzono rekonstrukcję znacznej 
części nagrobków przy finan
sowym wsparciu z zachodniej 
części Niemiec. Prace rewalo
ryzacyjne niewątpliwie pod
niosły jego walor i pozwoliły 
zaliczyć nekropolię do najle
piej utrzymanych cmentarzy 
wyznań niechrześcijańskich. 
Nadzór nad nim sprawuje 
obecnie Gmina Wyznaniowa 
Żydowska.

Cmentarz ma regularny i czy
telny układ przestrzenny. 

Rozpoczynająca się przy bra
mie wejściowej aleja dzieli go 
na dwie symetryczne kwatery. 
Pośrodku kwater rosną wido
czne z daleka kilkudziesięcio
letnie lipy z domieszką kaszta
nowców, młodych jesionów i 
dębów. Na cmentarzu znajdu
je się ponad 2800 nagrobków. 
Przeważają wśród nich mace
wy o różnych zwieńczeniach 
oraz sarkofagi rozmaitych 
kształtów. Dużą grupę nagrob
ków stanowią pomniki tabli
cowe, obeliski, pnie drzew i 
cokoły oraz nieliczne nagrobki 
architektoniczne i płytowo- 
-stelowe. W końcu cmentarza 
ustawiono cenotaf (grób sym
boliczny) ku czci Żydów wy
mordowanych w getcie sos
nowieckim (likwidacja getta: 
13 I 1944 r.).

Zrekonstruowane pomniki 
ustawiono na niewysokich co- 
kolikach, zabezpieczając, 
zwłaszcza te z piaskowca i wa
pienia, przed wpływem wilgo
ci. O przeprowadzonej rekons
trukcji informuje współczesna 
wotywna stela z inskrypcją w 
języku hebrajskim i polskim. 
Symboliczna warstwa nagrob
ków wiąże się z tradycją, na
wiązuje do zdobnictwa i wy
posażenia synagog, a także 
charakteryzuje zmarłych pod 

względem ich cech osobo
wych, pozycji społecznej i 
spełnianej w życiu gminy 
funkcji czy wykonywanego 
zawodu. Pozwala więc na 
wyodrębnienie pochówków 
kobiecych, niemal wyłącznie w

a nawet gdzieniegdzie żołędzi. 
Pień drzewa zajmuje z reguły 
prawą, rzadziej lewą krawędź 
nagrobka; w polu jego zwień
czenia, wykorzystywanego 
wcześniej na całościowe 
przedstawienia symboliczne,

1. Fragment cmentarzakwaterze północnej (lewej) i 
męskich — w południowej 
(prawej). Przedstawienia sym
boliczne tworzą sceny poje
dyncze i zbiorowe. Niektóre 
z nich otrzymały nietypowe 
opracowanie plastyczne. Całe 
lub złamane drzewo, najczęś
ciej dąb, ma precyzyjny rysu
nek korzeni, pnia, gałęzi, liści, 

2. Nagrobek w formie pnia dębu
3. Nagrobek secesyjny
— połączenie macewy 

z pniem drzewa 
zwieńczonego liśćmi

(zdjęcia: Krzysztof Domański)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

znajdują się gałązki z liśćmi, w 
dolnej natomiast partii, przy 
podstawie pomnika — splot 
korzeni. Precyzyjnym mode- 
lunkiem wyróżniają się także 
nitki czy druciki tworzące liny 
oraz ogniwa łańcuchów ufor
mowanych w węzły, na któ
rych „podwieszono” wyprofi

lowane tablice epitafijne z tek
stami w języku hebrajskim. Na 
lizenach wielu pomników tab
licowych występują z kolei 
elementy geometryczne w po
staci trzech-czterech równo
ległych linii i w niedużej od
ległości nad nimi koła o różnej 
średnicy. W ten właśnie oto 

sposób na cmentarzu żydow
skim w Czeladzi utrwaliła się 
secesja! Obok tego stylu prze
łomu wieków występuje pew
na liczba nagrobków neoklasy- 
cystycznych. Pomniki bramo
we i nieliczne architektoniczne 
zdobią akroteriony, ustawione 
w narożach, czasem również 
pośrodku zwieńczeń kolistych 
lub segmentów hiku. Tak więc 
cmentarz czeladzki należy do 
obiektów w pełni eklektycz
nych. Ornamentyka dekora
cyjna jednoznacznie świadczy 
o ogromnych wpływach sztuki 
krajów diaspory, w których 
Żydzi zamieszkiwali i ulegając 
jej oddziaływaniu, wprowa
dzali charakterystyczne ele
menty zdobnicze do swoich 
dzieł sztuki. Powodowało to 
również rozszerzenie trady
cyjnego zestawu przedstawień 
warstwy symbolicznej. Sta
nowi je tutaj ręka trzymająca 
młotek w otoczeniu gałązki 
dębu z liśćmi.

W końcu kwatery z pochów
kami kobiecymi znajdują się 
trzy nagrobki z odnowioną lub 
raczej zrekonstruowaną poli
chromią. Są to: macewa 
utrzymana w pastelowych, 
ciepłych barwach (żółta i brą
zowa z dodatkiem srebrnej i 
czarnej dla podkreślenia insk
rypcji), pomnik architektoni
czny i tablicowy o ciemnej ko
lorystyce (czerń, srebro). Wy- 
daje się, że taki zestaw może 
mieć związek z malaturą poli
chromii bóżnic.
Nekropolia w Czeladzi spra
wia niemałe wrażenie. Dobrze 
utrzymana i zadbana, uwypu
kla istotne różnice odmien
nych i przenikających się kul
tur, umożliwiając zrozumie
nie i pozwalając wczuć się w 
klimat i atmosferę, w jakiej 
mieszkali i wychowywali się 
Żydzi.

Krzysztof Domański

Wiejski w Dobrzyniewie
D

okładna data założenia 
cmentarza w Dobrzy
niewie Kościelnym nie 
jest znana, być może liczy on tyle 
iat, co jedna z najstarszych na Bia- 

łostocczyźnie parafia dobrzyniew- 
ska (pierwszy kościół zbudowano 
tu w 1519 r.). Cmentarz ten zam
knięty został w 1926 r., od kiedy 
funkcjonuje położony około 100 m 
na północny wschód nowy cmen
tarz. Teren starego cmentarza o 
powierzchni 0,92 ha otoczony jest 
murem z nie obrobionych kamie
ni, w którego południowo- 
wschodnim narożniku znajduje się 
brama murowana z cegły i kamie
nia zwieńczona żelaznym krzy
żem; mur i brama powstały naj
prawdopodobniej w XVIII w. Za
chowane jedynie do wysokości 
20—30 cm ogrodzenie rozsypuje 
się. Brama jest prawie ogołocona z 
tynku, jej łuk grozi zawaleniem. 
Znajduje się tu około stu czytel
nych grobów zachowanych w róż
nym, przeważnie jednak złym sta
nie. Najstarszy istniejący nagro
bek pochodzi z 1804 r. Najpow
szechniejsze są nagrobki w postaci 
żelaznych krzyży osadzonych w 
kamiennych, a w kilku wypadkach 
w drewnianych cokołach. Przewa
żnie są to krzyże kowalskiej roboty 
z żelaznych prętów, nitowanych 
lub zgrzewanych, misternie i bo
gato zdobionych motywami gałą
zek, liści, promieni, a także wolu
tami i esownicami. Istnieje też kil
ka nagrobków całkowicie kamien
nych bądź w postaci krzyży na co
kołach, bądź płyt. Jedynymi w 

swoim rodzaju w skali cmentarza 
są nagrobek w formie drewnianej 
kapliczki słupowej i lastrikowy na
grobek z 1924 r. Na niektórych 
mogiłach stoją, niegdyś pow
szechne, dziś bardzo już egzoty
czne kilkumetrowej wysokości 
drewniane krzyże, zaś kilka innych

Polskiego)-, znajdującej się w XIX 
w. w Dobrzyniewie. Jeden z naj
lepiej zachowanych nagrobków 
należy do księdza kanonika Grze
gorza Rybohowskiego, proboszcza 
parafii dobrzyniewskiej na prze
łomie XIX i XX w.
Istotnym czynnikiem wpływają-

1

przewróciło się ze starości. 
Na cmentarzu pochowani są prze
de wszystkim przodkowie miesz
kańców pobliskich wsi. Na tym tle 
wyróżniają się dwa żeliwne na
grobki z napisami w języku nie
mieckim. Jeden z nich — to na
grobek czworga dzieci z rodziny 
Jacoby, właścicieli fabryki kortów 
(według informacji zawartych w 
Słowniku geograficznym Królestwa 

cym na obecny wygląd cmentarza 
jest zieleń. We wschodniej części 
zachowało się kilka starych drzew, 
głównie lip i kasztanowców. Cały 
teren cmentarza pokrywa jednak 
dzika roślinność: pokrzywy, osty, 
bzy, odrosty kasztanowców tworzą 
zwłaszcza w zachodniej części 
cmentarza, gdzie zachowało się 
najmniej nagrobków, gąszcz nie
możliwy do przebycia. W kilku 

wypadkach rośliny doprowadziły 
do uszkodzeń nagrobków. Jeden z 
żeliwnych cokołów został rozsa
dzony przez wrastający do jego 
wnętrza krzew. Ale widoczne są 
także uszkodzenia, które nie mog
ły powstać bez udziału człowieka: 
kilka żelaznych krzyży jest pogię-

1. Rozsypująca się 
cmentarna brama
i widoczne z lewej strony resztid 
kamiennego ogrodzenia
2. Kute żelazne krzyże na tle nieba 
ujawniają misterność wykonania
3. Fragment cmentarza:
w głębi wysokie drewniane krzyże 
(zdjęcia: Michał Wróblewski)

tych, jeden z nagrobków kamien
nych, odbiegający od pozostałych 
ozdobnością i poziomem wykona
nia, został rozmontowany, a jego 
elementy leżą w obrębie metalo
wego ogrodzenia. W tym dzikim 
krajobrazie uderza widok kilku 
mogił zadbanych, oczyszczonych z 
zarośli i obsadzonych kwiatami.
Stary cmentarz w Dobrzyniewie 
Kościelnym niszczeje od wielu lat. 
Wydaje się jednak, że może to ulec 
zmianie. Pod koniec 1992 r. cmen
tarz został wpisany do rejestru za
bytków i z uzyskanych przeze 
mnie informacji wynika, że gmina 
i parafia w porozumieniu ze służ
bami konserwatorskimi podej mą 
prace porządkowo-remontowe na 
jego terenie. Należy mieć nadzieję, 
że ten piękny wiejski cmentarz 
zostanie uratowany.

Michał Wróblewski
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Akcja dwory

Nadmiernie wykorzystany

Przed kilkoma tygo
dniami znaleźliś
my się po raz pierwszy 

w okolicach Garwolina. 
Nie znaliśmy dotąd tych 
stron i z wielkim zainte
resowaniem oglądaliśmy 
napotykane dwory. Od 
razu trafiliśmy do Boro- 
wia, położonego na pół
nocny wschód od Gar
wolina. Zanim dotarliś
my do dworu, wprawiła 
nas w chwilę zadumy hi
storia samej miejscowoś
ci. Oto Jan Warszewicki, 
kasztelan liwski, uzyskał 
w 1548 r. dla tej wsi (na
zywającej się pierwotnie 
Jastrzębie) przywilej lo
kacyjny na założenie 
miasta pod nazwą Boro
we. Lokacja okazała się 
nieudana, miasto nie 
rozwinęło się i dzisiejsze 
Borowie jest nadal wsią. 
Z założenia miejskiego 
zachował się tylko ob
szerny prostokątny ry
nek z kościołem w pie
rzei wschodniej, zresztą 
mało interesującym. Naj
większą artystyczną atra
kcją Borowia jest z pew
nością klasycystyczny 
dwór o niecodziennym 
kształcie, położony na 
południe od rynku i koś
cioła. Na jego widok w 
pierwszej chwili wyrywa 
się stwierdzenie, że jest 
to sam skondensowany 
wdzięk. Parterowa, pro
stokątna budowla o nie
nagannych proporcjach 
ma aż dwa portyki kolu

mnowe, oba w porządku 
toskańskim: jeden od 
frontu, czterokolumno- 
wy, podtrzymujący trój- 
połaciowy blaszany da
szek, drugi sześciokolu- 
mnowy, zwieńczony trój
kątnym szczytem w ele
wacji bocznej. Nie 
umiemy wyjaśnić, skąd 
wziął się ten pomysł, ale 
jesteśmy przekonani, że 
dwa portyki niewątpli-

no ją na kolor jaskrawo- 
czerwony, choć w tym 
wypadku prosiłby się ja
ko pokrycie gont lub da
chówka. Poza tym dwór 
nie ma dziś tak charakte
rystycznych dla tego ro
dzaju budowli drewnia
nych okiennic, które z 
pewnością kiedyś tu by
ły. Na pewno nie wyszły 
mu na zdrowie liczne 
tablice z nazwami insty

grał” w filmie dokumen
tacyjnym o polskim dwo
rze, nakręconym nie
dawno na zamówienie 
Telewizji Edukacyjnej.

Niewiele wiemy o 
dworze w Boro
win. Autorki katalogu 

zabytków sztuki dawne
go powiatu garwoliń- 
skiego ustaliły, że pow
stał w pierwszej ćwierci

wie przydają dworowi 
powagi i oryginalności 
— dzięki nim przypomi
na świątynię.
Dopiero po dokładniej
szym przyjrzeniu się jego 
architekturze doszliśmy 
do wniosku, że niedawny 
remont nie wyszedł jej 
na dobre. Oto dach pok
ryto blachą i pomalowa

tucji, które znalazły w 
nim gościnę. Wreszcie 
tynk jest zbyt „twardy”, 
przez co bryła straciła na 
miękkości. Ale nie wy
brzydzajmy, dwór prze
cież stoi i na pierwszy rzut 
oka wywołuje nawet mi
łe wrażenie. Jednakże 
wszystkie te mankamen
ty sprawiły, że nie „za

1.2. Dwór od frontu (1) 
i widoczny 

portyk boczny (2)
3. Pawilonik mieszczący 

Salę Reprezentacyjną 
Urzędu Stanu Cywilnego 
(zdjęcia: 1,3 — Waldemar 

Baraniewski, 
2 — Ewa 

Kozłowska-Tomczyk)
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XIX w., fundowany 
przez rodzinę Moszyń
skich. Ze „Spisu zie
mian Rzeczypospolitej 
Polskiej w roku 1930” 
wynika, że należał wów
czas do Oktawii Jóźwic- 
kiej, a obszar majątku 
wynosił 418 ha. Po dru
giej wojnie światowej 
wyremontowano go i 

częściowo przebudowano 
w 1946 i w 1956 r. Osta
tni remont przeprowa
dzono niedawno, bowiem 
budynek aż lśni od czy
stości.

Narzekamy często, że 
dawne siedziby zie
miańskie nie mogą 
znaleźć użytkowni

ków. Dwór w Borowiu 
ma ich stanowczo za 
dużo, mieszczą się w 
nim bowiem: Urząd 
Pocztowy, Rada Gminy, 
Urząd Stanu Cywilnego 
oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Na 
potrzeby Urzędu Stanu 
Cywilnego na miejscu 
dawnej kuchni wybudo
wano szpetny pawilonik i 
opatrzono go tablicą z 
szumnym napisem: „Sa
la Reprezentacyjna Urzę
du Stanu Cywilnego”. Tu 
odbywają się śluby 
mieszkańców Borowia.

Wokół dworu zachowały 
się resztki dawnego par
ku krajobrazowego. Od 
frontu ocalał dawny pod
jazd z okrągłym klom
bem, od północy rozcią

ga się wielki prostokątny 
staw. Nowa zabudowa 
wsi podchodzi stano
wczo za blisko dworu 
kosztem starego drzewo
stanu pozostałego po 
parku. Rozumiemy, że 
fakt postawienia no
wego domu na terenie 
dawnego parku dwor
skiego niejako nobili
tuje mieszkańca Bo
rowia, ale nieodwo
łalnie przepadają 
przez to inne wartoś
ci. Nowy „kwadraciak z 
termometrem” nie za
stąpi starych drzew! 
Mimo wszystko gorąco 
zachęcamy Czytelników 
do odwiedzenia tej 
miejscowości.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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eJPOHjrnwiri)

Pisz — 350 lat

Pisz — jedno z naj
starszych miast na 
Mazurach — w 
1995 r. obchodził 350-lecie 

nadania praw miejskich. 
Historia miasta i jego roz
wój przestrzenny są typowe 
dla osad pogranicza. Nad 
Pisą, na dawnych ziemiach 
plemienia Galindów, w la
tach 1344—1345 Krzyżacy 
wznieśli drewniany zame
czek, zwany Johannisburg 
(castrum divi Joannis). Na
zwa wywodzi się od imienia 
pierwszego prokuratora Ja
na Collyna lub od zwycię
stwa, które Krzyżacy od
nieśli tu w dniu św. Jana 
Chrzciciela w 1367 r. Za
mek mieścił się w północ
no-zachodniej części mia
sta, otoczony był bagna
mi, moczarami i puszczą. 
W pobliżu powstała osada, 
którą również nazwano Jo
hannisburg.
Pierwszym dokumentem 
dotyczącym Pisza jest 

przywilej z listopada 
1367 r., w którym czytamy 
m.in.: „na wieczną pamięć 
współczesnym i potomnym, 
którzy niniejsze pismo oglą
dać lub o nim słyszeć będą, 
oznajmiamy, że my, brat 
Ulrich Fricke, komtur 
bałdzki i wójt Natangii (...) 
nadajemy wiernym miesz
kańcom pod zamkiem na
szym »Johannisburgk« pra
wo pełnego rybołówstwa we 
wszystkich okolicznych je
ziorach, kałużach i strumy
kach, jakie nam podlegają 
(...)”. W miarę wzrostu 
handlowego znaczenia osa
dy jej mieszkańcy zaczęli 
zabiegać o przyznanie praw 
miejskich. W 1451 r. wy
mogli obietnicę nadania 
tych praw na goszczącym 
na zamku piskim wielkim 
mistrzu — Ludwiku von 
Erlichshausen. Plany te 
nie doczekały się rea
lizacji, bowiem wkrótce 
wybuchła wojna trzynasto

letnia, wielki mistrz zezwo
lił jednak na rozplanowanie 
przyszłego miasta. Prze
widywano, że obszar miej
ski będzie obejmował 200 
włók. Z tego 109 przezna
czono dla mieszczan, 10 na 
potrzeby kościoła i 30 dla 
sołtysa. Dalsze 50 włók

1. Johannisburg, 
czyli Pisz 

przed 
pożarem 
w 1679 r.

2. Neogotycki 
ratusz 

z 1900 r.
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3. Kościół Św. Jana Chrzciciela 
z końca XVII w.

4. Jeden z zachowanych 
budynków barokowych 

— tzw. dom myśliwski 
przy ul. Rybackiej

5. Magazyny z początku XX w. 
przy ul. Dworcowej 

6.7.8. Plac Daszyńskiego (rynek): 
tzw. Biały Dom (6), 

wschodnia pierzeja rynku (7) 
i kamienica secesyjna z 1909 r. (8)

(zdjęcia: Adam Czerkas)
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chciano dzierżawić od Za
konu. Być może już wtedy 
Pisz otrzymał układ prze
strzenny, który zachował 
się do dzisiaj. Centralnym 
punktem osady był prosto
kątny rynek, którego pół
nocna pierzeja powstała na 
bazie pradawnego szlaku 
komunikacyjnego. Dłuższe 
boki prostokąta tworzyły 
pierzeję wschodnią i za
chodnią. Z narożników po
łudnikowych wychodziły 
po dwie uliczki. Kościół 
stał na zachód od zamku i 
na północ od szlaku komu
nikacyjnego. Kolejny raz 
mieszkańcy Pisza upomnie
li się o nadanie praw miej
skich w 1594 r. i doczekali 
się ich w 1645 r.

Duży wpływ na rozwój 
miasta w XV w. wy

warło zbudowanie przed 
1450 r. zwodzonego mostu 
na Pisie, zwanego mazo
wieckim. Od osób prze
chodzących lub przejeżdża
jących pobierano myto. W 

1655 r. miasto zostało 
umocnione palisadą, a w la
tach 1697—1698 konty
nuowano prace fortyfika
cyjne, bowiem Pisz zaczął 
pełnić funkcję nadgrani
cznej twierdzy. Jej likwida
cja w 1787 r. oraz włączenie 
do obszaru miasta wpłynęły 
na dalszy przestrzenny 
rozwój. Największy jednak 
wpływ wywarły przemiany 
społeczno-gospodarcze w 
ubiegłym stuleciu. Po zbu
dowaniu linii kolejowej 
Olsztyn—Pisz—Ełk mia
sto zaczęło rozwijać się w 
kierunku zachodnim, gdzie 
usytuowano dworzec kole
jowy. W 1907 r. założono 
wodociągi i gazownię, w 
1913 r. — rzeźnię miejską, 
a w 1925 r. uruchomiono 
podstację elektrowni. W 
okresie międzywojennym 
funkcjonowało tu kilka za
kładów przemysłowych, 
m.in.: Mazurskie Zakłady 
Cegły Silikatowej, tartak, 
fabryka sklejki należąca do 
rodziny Haase oraz browar 

„Masovia”. W mieście 
działały trzy banki i urząd 
celny, w tym czasie Pisz był 
również znanym ośrodkiem 
turystycznym.
20 stycznia 1945 r. podczas 
ewakuacji ludności cywil
nej samoloty radzieckie 
zbombardowały miasto i 
około 85% infrastruktury 
legło w gruzach. Bezpow
rotnie przepadła secesyjna 
zabudowa wokół rynku 
oraz wzdłuż ulic Dworco
wej i Kościuszki. To, czego 
nie zniszczyła ostatnia woj
na, podupadło i uległo des
trukcji w późniejszych la
tach.

Do dzisiaj zachowały 
się nikłe ślady zamku 

na prawym brzegu Pisy w 
postaci resztek fundamen
tów. Ten gotycki zamek 
rozebrany został po 1945 r. 
Z końca,XVII w. pochodzi 
kościół Sw. Jana Chrzcicie
la. Jest to prostokątna bu
dowla halowa o konstrukcji 
ryglowej. Odbudowana po 

pożarze w 1694 r. wieża jest 
najstarszym zabytkiem mia
sta. Barokowy budynek, w 
którym czasowo mieszkał 
król Polski August II Moc
ny podczas polowania w 
1698 r. w Puszczy Piskiej 
na zaproszenie elektora 
Fryderyka III, nazywany 
jest „domem myśliwskim”. 
W 1900 r. wybudowano ra
tusz w stylu neogotyckim, 
zachowany do dzisiaj. Do 
dziś stoją też zabytkowe 
kamieniczki przy ul. Ry
backiej, kaplica cmentarna 
na starym cmentarzu ko
munalnym, dawne maga
zyny przy ul. Dworcowej. 
Z bogatej zabudowy sece
syjnej przy placu Daszyń
skiego pozostały tylko dwa 
budynki.
Niewiele więc jest zabyt
ków w Piszu, miasto (20 ty
sięcy mieszkańców) ma 
jednak aspiracje turysty
czne, choćby z racji poło
żenia przy mazurskich 
szlakach.

Ryszard W. Pawlicki

Tympanon na cmentarzu

Centralne miejsce 
cmentarza w Leźni- 

cy Wielkiej koło Ozorkowa 
zajmuje mauzoleum Prą- 
dzyńskich herbu Grzy
mała i spokrewnionych z 
nimi Wilskich, Eklekty
czną budowlę z czerwo
nej cegły zdobi wiele płyt 
epitafijnych, z których 
wynika, że w znajdują
cych się wewnątrz kata
kumbach pochowani zos
tali m.in,: Wincenty Józef 
Grzymała Prądzyński (zm. 
1868 r.), rzeczywisty rad
ca stanu, członek war
szawskiego senatu, jego 
żona Salomea z Mierzyń
skich Prądzyńska (zm, 
1877 r.), właścicielka dóbr

Leźnica Wielka oraz Stani
sław Kostka Prądzyński (zm, 
1853 r.), właściciel dóbr Wola 
Wiązowa w Sieradzkiem. 
Wejście do mauzoleum pro
wadzi pod wspaniałym tym

panonem wykonanym w sty
lu neoromańskim z piaskow
ca. Nie sygnowana wypukło- 
rzeźba przedstawia dwa klę
czące anioły, adorujące 
umieszczone centralnie, w 

formie tonda popiersie 
Jezusa. Nad tympanonem 
znajduje się kartusz z 
herbem Grzymała.
Warto wspomnieć, że na 
tym cmentarzu pochowani 
zostali m.in.: ksiądz Lud
wik Słomczyński (1922), 
proboszcz parafii, którego 
pomnik nagrobny zdobi 
piękny ażurowy krzyż, 
właścicielka dóbr Sucha 
Dolna Florentyna ze 
Skrzyńskich Goszczyńska 
(1922) oraz właściciel 
dóbr leźnickich Edmund 
Werner (1926), którego 
eklektyczny nagrobek wy
konany został z czerwo
nego piaskowca.

Mirosław Pisarkiewicz
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Mazowiecki szlak romantyczny

Chotomów — Zakroczym

Kilka kilometrów od
Jabłonny (zob. nr 

10, 1996) znajduje się Cho
tomów, a w nim neogotyc
ki kościół, zaprojektowany 
przez Franciszka Marię 
Lanciego, zbudowany w la
tach 1861—1865. Niespo
tykany to na Mazowszu 
neogotyk w angielskim nie
co wydaniu. Niewątpliwie 
budowla ustępuje urodą 
innemu dziełu Lanciego, 
który nadał angielski kształt 
neogotyku kościołowi w 
Kórniku pod Poznaniem. 
Fasada chotomowska jest 
też bliską krewną fasady 
kościoła w małopolskich 
Krzeszowicach, po angiel
sku stworzonej przez ber- 
lińczyka Schinkla i uzupeł
nionej przez wiedeńczyka 
Hoffbauera. Trzy echa ro
mantyzmu, to chotomow- 
skie również.

Szosa z Chotomowa wy
biega na północny zachód. 
Za Olszewnicami, Krubi- 
nem i Janówkiem, a tuż 
przed Okuninem, w bok 
oddziela się wąska asfalto
wa droga do Góry nad 
Narwią. Niewiele ocalało z 
pałacu, który powstał tutaj 
dla innego królewskiego 
bratanka, „nieznanego księ
cia Poniatowskiego”, Sta
nisława. Pisał Marian 
Brandys, że była to rezy
dencja piękna i okazała. Ze 
książę Stanisław podejmo
wał tu gości, na których 
specjalnie mu zależało. Że 
zjeżdżał tu z Wiednia na 
wakacje młody Pepi, ma

larz Szymon Mańkowski 
zdobił ściany barwnymi 
freskami, a sam książę 
rozmyślał o ewentualności 
uwłaszczenia poddanych, 
jako że miłość do chłopów 
była właśnie w modzie.
Pod koniec pierwszej poło
wy XIX w. dzierżawcą ma
jątku w Górze został literat 
Kazimierz Wójcicki i gos
podarował tutaj „aż intere
sy tego literackiego gospo
darstwa zamulił ostatecznie 
wiosenny wylew”. Był Wój
cicki romantykiem czy tyl
ko romantycznym litera
tem? Najczęściej mówi się 
o nim, że był „starożytni- 
kiem”, gdyż pisał o staro
żytnych podaniach, pol
skich starożytnościach, daw
nych obrazach. Stronice 
popularnych niegdyś Klechd 
zaludniał powieściami o 
bogunkach, topielicach i 
strzygach znad Wisły i 
Narwi, które często „w noc 
jasną, miesięczną czy ciemną 
i chmurną, zlatują na da
chy, gruzy i zwaliska zam
ków, pałaców lub kominów 
sterczących po zgorzelisku 
chat i dworów, tam kwilą 
jak sowy, prostują sobie ciało 
i trzepoczą skrzydłami, od
świeżając ich piórka rosą 
północną”.

Ze stromego brzegu, pod
mywanego wodami Narwi, 
tworzącej koło Góry ma
lownicze zakole, widać na 
horyzoncie sylwetkę kościo
ła w Pomiechowie, wyjąt
kowo harmonijnie łączące
go elementy gotyku, rene

sansu i baroku w jedną, 
zgrabną całość. Wczesną 
wiosną najbardziej tu „ro
mantycznie”. Aż po koś
ciół ciągną się rozlewiska 
narwiańskie, pełne wszel
kiego wędrownego ptactwa.

W miejscu, gdzie Narew 
łączy się z Wisłą, wznoszą 
się mury twierdzy modliń
skiej. Pierwsze prace przy 
jej budowie rozpoczęto 
zgodnie ze wskazówkami 
Napoleona. Tu wrzała pra
ca, a w Warszawie Bona
parte flirtował w tym czasie 
z Marią Walewską, ubraną 
w modną, romantyczną 
empirową suknię. Różne 
bywały oblicza romantyz
mu. Kolejną romantyczną 
legendę polskich dziejów 
budowali ofiarą krwi polscy 
żołnierze, broniący Modli
na w czasie hitlerowskiej 
napaści na Polskę we 
wrześniu 1939 r.
Na wąskim cyplu w wid
łach obu rzek widnieją rui
ny spichrza, budynku 
prawdziwie romantyczne
go. Jego twórcą był Jan Ja
kub Gay, poniekąd specja
lista od architektury prze
mysłowej. Neorenesansowy 
spichrz w Modlinie wyda- 
je się jego dziełem najbar
dziej interesującym. Pow
stał w 1844 r., a po niespeł
na stu latach wybuch 
zgromadzonej w nim amu
nicji zniszczył go niemal 
całkowicie w 1939 r. To, co 
ocalało, jest nadal imponu
jące. Najpiękniejszy jest 
chyba główny portal z za

dziwiającymi płaskorzeź
bami dekoracyjnych panop- 
liów, pełnych rzymskich 
zbroić, hełmów, tarcz, wo
jennych znaków. Obejrze
nie spichrza jest dzisiaj 
sprawą bardzo skompliko
waną, ponieważ stoi na te
renie wojskowym.

Na tej samej nadrzecznej 
krawędzi wysoczyzny po- 
lodowcowej zbudowano 
miasto Zakroczym. Ko
lejny to przystanek na ma
zowieckim szlaku romanty
cznym. Miejsce licznych 
zjazdów i sejmów w cza
sach księstwa mazowiec
kiego. Tu uchwalano pra
wa, rozdawano przywileje, 
rozstrzygano konflikty. Dzi
siejsza przechadzka po Za- 
kroczymiu jest nieco smut
na. Śladu nie ma po drew
nianym zamku książęcym, 
na ulicach miasta wciąż 
trwa stan tymczasowości po 
zniszczeniach z czasów 
drugiej wojny światowej. 
Na szczęście odbudowany 
został starannie miejscowy 
kościół parafialny. Wygląda 
on jak twierdza i ma krępą 
sylwetkę. Sto lat temu za
notował Zygmunt Gloger, 
że „ oznacza się głównie 
okrągłemi niskiemi wieżami 
w rodzaju baszt, u spodu 
szerszemi, ku górze coraz 
bardziej zwężonemi i kulisto 
zasklepionemi”. Bardzo to 
typowa budowla dla Ma
zowsza, łącząca elementy 
gotyku i renesansu. Wzno
szono ją etapami od po
czątku XVI w., a wspo-
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1. Góra — spichlerz 
z drugiej połowy XVIII w., 
tylko on ocalał z czasów, 
gdy w pałacu rezydował Stanisław 
— „nieznany książę Poniatowski”

2. Pomiechowo — wczesną wiosną 
woda podchodzi pod kościół, 
którego budowa rozpoczęła się 
już w 1502 r.

mniane przez Glogera wie- 
że-baszty wydają się bardzo 
charakterystyczne. W tym 
kościele nawet gotycka 
przypora ma kształt obron
nej wieżyczki. Pomysł 
podchwyci kilka wieków 
później Stefan Szyller w 
dobie mody na historyzm, 
dostawiając do gotyckiej fa
ry w Ciechanowie smukłą i 

wysoką basztę-wieżyczkę, 
kryjącą kręte schody.

Przed kościołem — polny 
bruk kwadratowego rynku, 
a na nim — jeden z najory
ginalniejszych polskich pom
ników w kształcie latarni, 
odsłonięty w 1965 r. ze 
spełzłą nieco na słońcu 
„Gwiazdą Zakroczymską”. 2

W cieniu twierdzy
Wydawać by się mogto, że nasi kole

jarze dbają o zabytki związane z 
kolejnictwem. Niestety, wybudowany w 
latach międzywojennych w tzw. stylu 
dworkowym budynek dworca kolejowe
go w Modlinie wraz z zabudową towa
rzyszącą, wieżą ciśnień i brukowanym 
kamieniami podjazdem (też zabytko
wym) — każdego dnia staje się coraz 
większą ruiną. Nawiązujący do narodo
wej tradycji tzw. styl dworkowy narodził 
się w architekturze dworskiej na przeło
mie stuleci, ale swoje apogeum przeży
wał po odzyskaniu niepodległości w 
1918 r. Wtedy stosowany byt także w 
budownictwie mieszkaniowym i przy pro
jektowaniu budynków publicznych. Czo
łowym przedstawicielem tego stylu był 
twórca m.in. nie istniejącego juz dworca 
kolejowego w Gdyni, warszawski archi
tekt Romuald Miller (1882—1945). Ty
powe „dworkowe” stacje prowincjonal
ne projektowali również architekci z ko
lejowej pracowni projektowej. Byty to 
obiekty nawiązujące do polskich dwo
rów: przysadzistymi bryłami, kolumno
wymi gankami i łamanymi dachami 
Linia kolejowa po opuszczeniu mostu 
przebiega ukryta razem z dworcem pod 

wysoką skarpą tarasu Narwi. Piękno 
wyważonej, symetrycznej bryły modliń
skiego dworca widoczne jest od strony 
podjazdu (zob. nasza okładka) i pero
nów, mimo także widocznego zniszcze
nia tynków, dachu i powybijanych szyb. 
Zgroza ogarnia wewnątrz. Jeszcze nie 
tak dawno w poczekalni stały dwa kaf
lowe piece, które zostały rozebrane. Ze 
ścian schodzi tynk, mury pokryte są na
pisami, zdewastowana jest stolarka 
okienek kasowych i bagażowni. Co cie
kawe dworzec z jedną kasą biletową jest 
czynny — zatrzymuje się tu dziennie kil
kadziesiąt pociągów z Warszawy do Na
sielska i z powrotem.
Okazuje się więc, że dworzec w Modlinie 
zbyt głęboko ukrywa się w cieniu twier
dzy i nie dostrzegają go ludzie odpowie
dzialni za jego stan.
Apelujemy do Muzeum Kolejnictwa w War
szawie i służby konserwatorskiej o zainte
resowanie się tym obiektem i przeprowa
dzenie niezbędnych prac remontowych. 
Do sprawy dworca w Modlinie będziemy 
wracać, na razie jest to wielki skandal!

(as)

Fragment wnętrza poczekalni dworcowej 
— z pieca pozostała podstawa
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3. Gdy na Mazowszu 
nastała moda 
na gotyk, 
na świecie 
panował już 
renesans, 
więc tutaj 
budowano świątynie 
jednoczące oba style, 
jak w wypadku 
fary w Zakroczymiu

(zdjęcia: 
Lechosław Herz)

To wizerunek odznaczenia 
dla najbardziej zasłużonych 
w walce o narodową spra
wę. Zaproponował go Joa
chim Lelewel, gdy w czasie 
Powstania Listopadowego 

rząd i sejm powstańczy 
musiały opuścić Warszawę, 
przenosząc się do wolnego 
jeszcze Zakroczymia. Był 
rok 1831, romantyzm w 
pełnym rozkwicie.

Na północ od Zakroczymia 
rozciąga się kraina rolnicza, 
najbardziej polska i mazo
wiecka. Przez tę krainę ku 
Opinogórze Zygmunta Kra
sińskiego prowadzi dalsza 

część romantycznego szla
ku. Zda się, że najładniej
sza...

Lechosław Herz

Cztery lata temu 
„Spotkania z Zabyt

kami" (nr 8, 1992) przed
stawiły historię neorene- 
sansowego patacu z oko
ło 1873 r. w Woli Chojna- 
tej w woj. skierniewickim, 
dla którego, również za 
granicą, poszukiwano no
wego właściciela. Obiekt 
znajdował się w złym sta
nie. Eksploatacja pałacu, 
który przez lata pełnił 
funkcję siedziby szkoły 
podstawowej, doprowa
dziła do zrujnowania 
obiektu. W numerze 12 z 
1992 r. wojewódzki kon
serwator zabytków w 
Skierniewicach donosił, 
że pałac znalazł nabywcę 
w osobie Krzysztofa Mala-

Nie ma remontu reckiego z Warszawy, któ
ry przystępuje do prac 
remontowych. Niestety, 
byliśmy w Woli Chojnatej 
w maju 1996 r. i z żalem 
stwierdziliśmy, że pałac 
nadal jest zaniedbany i 
opuszczony. Wstępu do 
pałacu i parku chroni 
prowizoryczne ogrodze
nie ustawione jedynie od 
frontu. Zamknięty na głu
cho pałac kryje w sobie 
resztki dawnego wyposa
żenia. Strach stąpać po 
zmurszałych schodach, 
strach zbliżyć się do 
ścian, z których odpada 
tynk...

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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Nagroda w konkursie „Zabytek nie-zabytek”

Zabytek 
niewymowny
Na północno-wschod

nim krańcu naszego 
kraju, w odległości 
3,5 km od granicy polsko-li

tewskiej, w pobliżu miejsco
wości Puńsk znajduje się stacja 
kolejowa Trakiszki. Stacja zos
tała zbudowana w 1896 r., trzy 
lata przed oficjalnym odda
niem do użytku odnogi kolei 
żelaznej warszawsko-peters- 
burskiej do Kowna. Funkcjo
nowała ona do chwili przedzie
lenia Suwalszczyzny linią Po

świadczy o tym, że cieśle mog
li pochodzić z Rosji.
Na początku lat osiemdziesią
tych zapadła decyzja remontu 
kapitalnego dworca. Dworzec 
z trudem przetrwał remonto
wą epopeję. Rozważano moż
liwość jego rozbiórki, ba, na
wet likwidacji linii kolejowej 
Suwałki—Trakiszki jako cał
kowicie deficytowej. Na 
szczęście około 1990 r. na Lit
wie „wybuchła” wolność, a 
wysunięty deficytowy poste

zniknąć ze stacji, jego miejsce 
miał zająć zbliżony do standar
dów europejskich kontener sa
nitarny. Jednak argumentacja 
służb konserwatorskich zna
lazła posłuch w światłych 
umysłach władz PKP. Posta
nowiono, że szalet pozostanie 
w tym samym miejscu i w ta
kim samym wystroju zewnętrz
nym, jedynie wnętrze miało 
uzyskać współczesne wyposa
żenie. Sporządzona została 
dokładna dokumentacja kon-

1

1. 2. Zabytkowy 
szalet(1)
i fragment 
zdobienia (2) 
(zdjęcia:
Maciej 
Ambrosiewicz)

cha i przetrwała do chwili 
obecnej jako granica pań
stwowa z Litwą. Należy przy
puszczać, że najintensywniej 
stacja była eksploatowana do 
wybuchu pierwszej wojny 
światowej. W okresie między
wojennym, ale również po 
1945 r. ruch pomiędzy Suwał
kami i Trakiszkami był już 
niewielki. Zapewne dzięki te
mu stacja przetrwała w sto
sunkowo dobrym stanie przez 
blisko sto lat. Najważniejszym 
i najcenniejszym obiektem 
stacji jest drewniany dworzec, 
będący świadectwem wysokie
go kunsztu ówczesnych cieśli. 
Konstrukcja i detal na elewa
cjach dworca w Trakiszkach 
oraz drewnianych budynków 
kolejowych stacji w Suwałkach 

runek PKP w Trakiszkach 2 
awansował do rangi kolejowej 
furtki do Europy.
Proponuję przyjrzeć się losom 
obiektu, który jest wstydliwie 
przemilczany — wraz z dwor
cem na wysuniętym kolejo
wym posterunku trwał... szalet 
kolejowy. Należy domniemy
wać, że szalet powstał w tym 
samym czasie, co budynek 
główny stacji, ma bowiem ana
logiczny wystrój elewacji. 
Wyposażenie szaletu było cha
rakterystyczne dla naszej „az
jatyckiej” części Europy — 
cztery kabiny w systemie poto
cznie zwanym „tureckim”. 
Wyposażenie skromne, ale 
służące przez blisko sto lat. 
Niewiele brakowało a dwor
cowy szalet mógł bez śladu 

serwatorska, na jej podstawie 
zrekonstruowano szalet. Do 
wnętrza wprowadzono kafelki 
i inne europejskie wygody, 
dzięki czemu skromny budy
nek na stacji w Trakiszkach 
dalej może pełnić swoją funk
cję.

Maciej Ambrosiewicz
godło „Amber 7”

Gaudę, 
mater 
Polonia
„ Gaudę, mater Polonia, 
Raduj się matko Polsko. 
Twój ród wsławiony 
Niech Pana chwali, 
Króla królów najwyższego.

Z łaski Pana naszego 
Cudowny znak
Na Stanisława Biskupa spadł. 
Albowiem męczeństwo jego jaśnieje 
Niezwyczajnym promieniem.

Lud swój skrzywdzony bronić chciał 
Biskup Stanisław.
Nawet gniew króla nie wstrzymał go. 
Chrystusa żołnierz do walki staje sam. 
Laude frequenta vigili.
Amen

Ten pierwszy polski 
hymn królewski pow
stał w 1253 r., kiedy 
został kanonizowany 8 wrześ

nia w Asyżu święty Stanisław 
ze Szczepanowa (Szczepanow- 
ski), uznany później za patro
na Polski. Jako biskup kra
kowski zginął śmiercią mę
czeńską 11 kwietnia 1079 r. z 
wyroku króla Bolesława II 
Śmiałego.
Autorem pieśni jest pierwszy 
w dziejach muzyki znany nam 
z nazwiska kompozytor polski, 
również poeta — Wincenty z 
Kielczy („de Kielcza”). Był to 
pochodzący z rodziny rycer
skiej na Opolszczyźnie (z Kiel
czy koło Strzelec Opolskich) 
dominikanin, kanonik krakowski 
i kapelan biskupa krakowskie
go, Iwona Odrowąża; do nie
dawna nazywano go błędnie 
Wincentym z Kielc. Z okazji 
kanonizacji Wincenty z Kiel
czy napisał Historię o św. Sta
nisławie w języku łacińskim pt. 
Dies adest Celebris, z fragmen
tami śpiewanymi. Do Historii 
włączona też była pieśń Gau
dę, mater Polonia, która z cza
sem jako samodzielny utwór 
stała się znana jako hymn kró
lewski u ostatnich Piastów. 
Polskie uroczystości kanoniza
cyjne odbyły się po powrocie 
naszej delegacji kościelnej z 
Włoch, w dniu ogłoszonym 
przez papieża Innocentego IV 
dniem pamięci św. Stanisława, 
czyli 8 maja 1254 r., być może 
więc Wincenty z Kielczy napi-
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sał Historię i Gaudę, mater Po
lonia na początku tego roku, 
przed uroczystościami w Kra
kowie. Grób biskupa Stanis
ława Szczepanowskiego w ka
tedrze wawelskiej już w XIII 
w. zaczął uchodzić za miejsce 
kultu. Poczynając od Władys
ława Łokietka przy nim koro
nowali się polscy władcy, tu 
poślubiali swe żony, tu aż do 
czasów zwycięstwa Jana III 
Sobieskiego pod Wiedniem 
(1683) królowie i dowódcy 
wojsk składali dziękczynienia i 
zdobyczne sztandary. Tu też 
przy wielu uroczystościach 
królewskich rozbrzmiewał 
hymn Gaudę, mater Polonia, a 
grób św. Stanisława i katedrę 
nazywano „ ołtarzem Ojczy
zny” i „świątynią chwały”.
Popularne w średniowieczu 
rymowane historie o świętych, 
zwane też „oficjum”, składały 
się ze zbioru śpiewów prze
znaczonych na nabożeństwa 
pozamszalne, odprawiane w 
różnych porach doby. Pier
wsze nieszpory śpiewano w

1. Początek 
zapisu nutowego 

2. Zabójstwo 
biskupa Stanisława 

na drzeworycie 
z XVI w.

przeddzień uroczystości świę
tego, jutrznię — w nocy, tak 
zwaną „chwalbę” (czyli „lau- 
des”) — nad ranem w dniu pa
trona i po południu — drugie 
nieszpory. W każdej z tych 
części uroczystości śpiewano 
po jednym z hymnów. Win
centy z Kielczy jest autorem 
całego poetyckiego oficjum o 
św. Stanisławie. Pisał je w cza
sach panowania księcia Boles
ława V Wstydliwego, który 
będąc na „przewodnim” kra
kowskim tronie przez 30 lat 
swoich rządów nie potrafił 
zjednoczyć Polski rozdrobnio
nej na 20 dzielnic. Dlatego też 
poeta opisując dzieje biskupa 
Stanisława i cuda, jakie wyda
rzyły się po jego śmierci, 
wspomina o cudzie-symbolu, 
o którym przez blisko dwieście 
lat lud opowiadał. Otóż po

poćwiartowaniu ciała Stani
sława nastąpiło jego cudowne 
zrośnięcie się i do grobu zło
żono ciało w całości. Tego cu
du strzegły orły na niebie, od
straszając inne ptaki przed roz
dziobaniem ciała świętego. 
Owe orły i pośmiertne zroś
nięcie się symbolizowały głę
boką wiarę Polaków żyjących 
w okresie rozdrobnienia dziel
nicowego w rychłe zjednocze
nie kraju i zwycięstwo królew
skiego orła na sztandarach, co 
zresztą nastąpiło w kilkadzie
siąt lat po kanonizacji św. Sta
nisława, w czasach króla Wła
dysława I Łokietka.
Jeśli chodzi o stronę muzyczną 
hymnu Gaudę, mater Polonia, 
to sięgnijmy po opinię ks. 
prof. Hieronima Feichta 
(1894—1967), badacza muzyki 
średniowiecza, który dzięki 

Świadek dziejów samorządu

W listopadzie 1927 r. 
rady gminne po

wiatu chełmskiego wybra
ły członków nowego Sej
miku Powiatowego, który 
rozpoczął pracę 20 listo
pada od wyborów organu 
wykonawczego — Wy
działu Powiatowego. Nie 
była to jednak zwykła 
zmiana na kolejną kaden
cję, ponieważ poprzedni 
Sejmik powstał w zaraniu 
odzyskanej niepodległoś
ci nie na podstawie wybo
rów z ordynacji, lecz — 
jak w całym byłym Króle
stwie Polskim — w trybie 
wykonania dekretów Na
czelnika Państwa z lat

1918 i 1919. Świadomość 
przełomowości tego faktu 
wyrażono ufundowaniem że
liwnej tablicy pamiątkowej, 
umieszczonej wewnątrz bu- 
dynku-siedziby Sejmiku, wed
ług wspomnień w sali posie
dzeń. Z czasem budynek re
montowano, zmieniały się 

funkcje pomieszczeń i układ 
ścian. Tablicę zdjęto, trafiła 
gdzieś do kąta razem z po- 
rozbiórkowym złomem, skąd 
podniosła ją ręka kogoś ma
jącego zrozumienie dla jej 
wartości historycznych.
Po prawie siedemdziesięciu 
latach tablica jako eksponat 

swoim wiekopomnym odkry
ciom zabytków muzyki pol
skiej znacznie poszerzył naszą 
wiedzę w tej dziedzinie. 
Uczony ten stwierdził, że 
kompozycja Wincentego z 
Kielczy nie jest kopią znanych 
już hymnów łacińskich i że 
„melodia ma budowę symetry
czną, typu łukowego czy koli
stego, a więc budowę odpowia
dającą pieśni ludowej, charak
ter dostojny, podniosły. (...) 
Nie jest wykluczone, że zasto
sowano tu melodię polską ”, 
Melodia ta cieszy się popu
larnością od prawie 750 lat. 
Najdawniejszy z zachowanych 
zapisów pieśni pochodzi z an
tyfonarza kieleckiego z 1372 r.; 
zachowało się też ponad 50 
przekazów późniejszych. Sto
sowano ją do hymnów na cześć 
innych świętych, umieszczali ją 
w swoich kancjonałach dysy
denci polscy w XVI w., zna
lazła się też w hymnie dzięk
czynnym za zwycięstwo pod 
Chocimiem w 1621 r. Od XIX 
w. Gaudę, mater Polonia naj
częściej śpiewana jest w opra
cowaniu muzycznym Teofila 
Tomasza Klonowskiego 
(1805—1876), często zresztą 
przypisywanym Grzegorzowi 
Gorczyckiemu. Pieśń ta towa
rzyszyła i nadal towarzyszy 
uroczystościom religijnym i 
narodowym.

Wacław Panek

trafiła do zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Chełmie. 
Mimo znacznego zni
szczenia powierzchni, pier
wotnie najpewniej ema
liowanej, fotografia dob
rze oddaje jej walory pla
styczne, pokazując arty
styczne liternictwo, syme
trycznie rozstawione w 
prostokącie o wymiarach 
40x15,5 cm. Odlew tabli
cy bez wątpienia zamó
wiono i wykonano w 
Chełmie, gdzie pracowały 
od końca XIX w. dwie fa
bryki maszyn rolniczych z 
własnymi odlewniami.

Andrzej Piwowarczyk
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Dwa 
w jednym
Przedmiot ten ma 

charakter wielofunk
cyjny. Na jednym 

końcu znajduje się obsadka 
do stalówki lub grafitu o- 
łówkowego z możliwością 
przemiennego wysuwania, 
na drugim zaś pieczątka z 
nazwiskiem i adresem 
właściciela, chowana w po- 
jemniczku do tuszu i za
kończona ozdobną stopką z 
ozdobnym monogramem. 
Litery na monogramie

zbliżone są do kroju pisma 
gotyckiego. Przedmiot jest 
wykonany z cienkiej bla
chy, z wyjątkiem stopki 
zrobionej z blachy o gru
bości 2 mm, i poniklowany; 
pieczątka z nazwiskiem 
wykonana została z gumy. 
Przypuszczam, że przed
miot ten mógł być wykona
ny po 1850 r., kiedy w 
Polsce wprowadzono do 
użytku stalówki, jeśli jed
nak został wykonany poza 
naszym krajem — to jego 
chronologia jest wcześniej
sza (po 1810 r.). Na pie
czątce z nazwiskiem i adre
sem podany jest hipoteczny 
numer domu w Warszawie 

przy ul. Wilczej, dziś trud
ny do odczytania z powodu 
zużycia pieczątki, praw
dopodobnie „1698”. Ta
kie numery podawano w 
adresach w Warszawie do 
około 1885 r., później 
wprowadzono numery poli
cyjne. Właścicielem tego 
przedmiotu był Jan Meyer, 
majster murarski lub cie
sielski. Nazwisko to wy
mienione jest w książce Je
rzego Kasprzyckiego War
szawskie pożegnania (1986), 
wśród nazwisk „ najlepszych 
cechowych majstrów murar
skich” działających na prze
łomie XIX i XX w. Jan 
Meyer figuruje też w książ
ce Z dziejów rzemiosła war
szawskiego (1983) Witolda 
Prussa, ale jako majster cie
sielski pracujący w War
szawie w latach siedem
dziesiątych XIX w. Jeżeli 
dobrze odczytany został 
numer domu na pieczątce 
(hipoteczny „1698”, poli
cyjny „Wilcza 32”), to dom 
ten należał — według In
formatora adresowego na 
rok 1870 — do F. Daaba. 
Jest to nazwisko wspólni
ków znanej firmy „F. Mar
tens i A. Daab Towarzy
stwo Akcyjne”, prowadzą
cej zakłady przemysłowo- 
-budowlane. Także przy ul. 
Wilczej w 1861 r. budowali 
swoje kamienice przedsię
biorcy z rodziny Grancow 
związani z cegielnią, mu- 
rarstwem i ciesielstwem. 
Być może Jan Meyer z ul. 
Wilczej również pracował 
w rzemiośle budowlanym.

Zofia Saalborn

(tekst nadesłany na konkurs 
„Zabytek nie-zabytek")

Święto
Zmarłych
Od dziesięciu stuleci 

dwa pierwsze listo
padowe dni zostały 
przeznaczone na uroczystości 

poświęcone zmarłym. Obchody 
te są wynikiem archaicznych 
przekonań ludzi, wedle któ
rych każdy człowiek oprócz 
ciała był włodarzem duszy, 
stanowiącej jakby odpowied
nik fenomenu życia. Panował 
więc pogląd, że po śmierci je
dynie ciało ulega zniszczeniu, 
natomiast dusza pozostaje nie
śmiertelna. Toteż z chwilą 
zgonu dusze musiały rozpo
czynać nowe istnienie w in
nym bycie, określanym jako 
kraina zmarłych. Oczywiście 
nasza kultura dostarcza niezli
czoną liczbę przykładów na 
funkcjonowanie w zbiorowej 
świadomości rozbudowanych 
wyobrażeń o przechodzeniu 
dusz w zaświaty, o miejscu, 
wyglądzie i roli tamtego świata 
oraz o jego oddziaływaniu na 
ziemskie sprawy ludzi.
Również w Polsce istniało wie
le oryginalnych sądów na ten 
temat. Dla społeczności wiej
skiej najbardziej znaczące 
okazało się przeświadczenie 
o możliwości zmiany miejsca 
pobytu dusz, czyli ich cyk
licznego powrotu na ziemię. 
Owa peregrynacja dusz 
zmarłych łączyła się najpew
niej z obserwacją przyrody. 
Bowiem wówczas, gdy na zie
mi panowało życie, tj. wiosną i 
latem, przebywały one w kra
inie zmarłych. Z kolei jesienią 
i zimą, w czasie śmierci przy
rody, mogły pojawiać się 
wśród ludzi. Ten związek świata 
zmarłych z czasem jesienno- 
zimowym był bardzo silny i 
długotrwały, a dawni rolnicy 
byli przekonani, że wtedy 
przychylne im dusze zmarłych 
krewnych odznaczały się mocą 
sprawowania pieczy nad ich 
dobytkiem, nad obsianymi po
lami oraz zbiorami zgroma
dzonymi na czas zimy.
Zapewne wymienione przeko
nanie pochodziło jeszcze z 
czasów przedchrześcijańskich, 
gdyż zakładana wędrówka 
dusz była sprzeczna z zasada
mi nowej wiary. Według religii 
chrześcijańskiej po śmierci 
dusze przechodzą do nieba, 
piekła bądź do czyśćca, czyli 
miejsca pokuty za złe ziemskie 

czyny. W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, być może z 
powodu rozbieżności poglą
dów, musiały zostać powoła
ne do życia inne formy, sank
cjonujące wcześniejszy jesien
no-zimowy kult zmarłych. Na
tomiast ogłoszone przez Koś
ciół listopadowe Święto Zmar
łych mogło być udaną próbą 
ujęcia nieomal półrocznego 
okresu czczenia dusz w krótsze 
ramy czasowe. W pewnym 
stopniu okoliczności ustano
wienia tej uroczystości za tym 
przemawiają. Pierwsze chrześ
cijańskie święto związane ze 
zmarłymi zostało ogłoszone 
przez papieża Bonifacego IV 
w VII w., ale przypadło na 
dzień 13 maja i miało upa
miętniać tylko męczenników 
za wiarę. Jednak już w IX w. 
czas tych obchodów papież 
Grzegorz IV przełożył na 1 li
stopada oraz zalecił szczególną 
pamięć i modły za świętych 
Kościoła (dzień Wszystkich 
Świętych). Ponieważ to święto 
nie dotyczyło wszystkich lu
dzi, którzy odeszli z tego świa
ta, więc w 998 r. Odilo, opat 
klasztoru benedyktyńskiego w 
Cluny pod Paryżem, nakazał 
dodatkowe modlitwy za 
wszystkie dusze zmarłe w Pa
nu na dzień 2 listopada — tym 
samym zapoczątkował nasze 
Zaduszki. Bowiem za przykła
dem benedyktynów zwyczaj 
ten zaczęły wprowadzać inne 
klasztory, a biskupi poszcze
gólnych diecezji stopniowo 
uznawali nową uroczystość i 
propagowali ją na podległym 
sobie terenie. Dzięki temu 
niemal cała katolicka Europa 
po dzień dzisiejszy pierwsze 
dni listopada poświęca pamię
ci zmarłych.
W Polsce z upływem wieków 
Święto Zmarłych nabrało włas
nego, lokalnego kolorytu. 
Najwięcej danych na ten temat 
odnaleźć można w czasopis
mach krajoznawczo-etnografi- 
cznych z XIX w., np. w „Wiś
le” lub „Ludzie” oraz w pod
stawowym kompendium wie
dzy o życiu wsi, czyli w Dzie
łach wszystkich Oskara Kolber
ga. Dość często odnotowy
wano tam takie stwierdzenia: 
„ Wiara istnieje ogólnie między 
ludem, że w nocy w Zaduszki 
umarli powstają z grobu, że od-
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1. Pogrzeb wiejski, 
w głębi cmentarz
na rysunku M. Pociechy 
z drugiej połowy XIX w.

2. Dziady cmentarne 
na rysunku z 1879 r.
W. Szymanowskiego

3. Współczesne wieńce 
przygotowane na groby

bywają się dla nich nabożeństwa 3 
po kościołach, że wolno im na 
chwilę wrócić do życia”. („Wis
ła”, 1895, t. 9, s. 89).
Zasygnalizowane wcześniej 
przekonanie o możliwości 
zmiany pobytu dusz zmarłych 
utrzymywało się nadal, choć w 
dość ograniczonej formie. Al
bowiem do ich dyspozycji po
zostawała tylko jedna noc ro
ku, a także zmniejszyła się 
przestrzeń ich przebywania. 
W tę noc dusze mogły być 
obecne tylko w kościołach, na 
cmentarzach albo w swych by
łych domach, czyli w charak
terystycznych miejscach kon
taktu z sacrum. W chatach, 
głównie we wschodniej części 
kraju pozostawiano ofiary dla 
zmarłych krewnych w pobliżu 
tzw. świętego kąta, czyli za 
świętymi obrazami łub na sto
le. W innych regionach gospo
darze częściej uważali, że du
sze przebywały w okolicy pie
ca albo w samym palenisku, bo 
„gdy głownie w ten dzień lub 
węgielek z pieca lub komina 
trzaska lub wypadnie mówią, 
że to dusza je wyrzuciła, lub też 
sama się w tym ogniu miota” 
(według O. Kolberga). Zapis 
ten informuje, że w świado
mości ludzi wsi istniało prze
konanie o bliskim związku 
dusz zmarłych z żywiołem og
nia. Z kolei ogień, jak i dusze, 
podejrzewano o moc oddzia
ływania na pomyślność plo
nów. Zawsze więc traktowano 
je z wielkim szacunkiem, a 
realnym potwierdzeniem owe
go sądu były ofiary zanoszone 
zmarłym na groby.
Najstarsze źródła historyczne 
zawierają skąpe informacje, że 
wśród ludności słowiańskiej 
znany był zwyczaj składania 
zmarłym specjalnych ofiar 
bydlęcych. Nosiły one nazwę 
Trizny, gdyż wybierano do

niej jedynie trzyletnie zwierzę
ta. W czasach późniejszych, 
także w Polsce, wspomina się o 
wspomaganiu dusz różnymi 
rodzajami jadła. Jednak zna
cznej modyfikacji uległ sposób 
przekazu tej ofiary. Rolnicy 
dość często zanosili żywność 
nie na groby, lecz dawali ją 
księżom bądź innym duchow
nym, z prośbami o modlitwy 
za umarłych. Taka procedura 
obowiązywała nieomal do 
końca XVIII w., o czym do
wodzi np. przekaz z 1779 r. 
Jeden z wyższych duchow
nych Kościoła zwracał się do 
podległych sobie księży z na
stępującym poleceniem: „(...) 
mają się usilnie starać J. J. Ks. 
Ks. Pasterze miejscowi, aby ta
kowy zwyczaj dawania jałmu
żny w dzień zaduszny w potra
wach, leguminach, a tym bar
dziej piwie i gorzałce, wcale na 

zawsze wykorzeniony został, a 
na to miejsce niechaj będzie 
wstawiona karbona (skarbona 
— TA), w którą każdy według 
przemożności niechaj włoży 
jałmużnę pieniężną (■■■)”■ 
(„Wisła”, 1893, t. 7, s. 598).
Dlatego sto lat później częściej 
pisano takie tylko spostrzeże
nia: „Na wsi, tu jak i wszędzie, 
wedle ogólnie przepisanego 
przez kościół katolicki obrząd
ku, zbierają się wierni i złożyw
szy po trzy grosze za każdą du
szę, dają zebrane ztąd pienią
dze księdzu, aby przede mszą 
zmówił pacierz za dusze zmar
łych w rodzinie (...)”. (O. Kol
berg).
W XIX w., równolegle z ofia
rami pieniężnymi, nadal 
utrzymywał się na wsiach 
zwyczaj przygotowywania jad
ła dla dusz zmarłych. Co 
prawda owego pożywienia ży- 

jący krewni nie nosili już na 
groby ani nie dawali go księ
żom, lecz obdarowywali nim 
żebraków, którzy gromadzili 
się w dniu zadusznym wokół 
cmentarzy i kościołów. „(...) w 
ten dzień piecze nawet najuboż
sza rodzina jeden lub więcej 
^kołaczy« i idzie z niemi na 
cmentarz: tam stoją rzędami 
baby i dziady pomiędzy których 
kołacze się rozdziela”. („Wi
sła”, 1889, t. 3, s. 730). „(...) 
zamożniejsi pieką (...) pierogi, 
w celu rozdania dziadom w 
dzień zaduszny. Wówczas to 
krają tyle kawałków, ile osób w 
domu umarło za ostatniego po
kolenia, do każdego takiego 
»golenia« dokładają kawałek 
mięsa i wiozą, celem rozdania 
ubogim na cmentarzu kościel
nym”. („Wisła”, 1898, t. 12, s. 
342). „ U7 Zaduszki Kurp każ
dy upiekłszy chleba z ćwierci 
żyta zabiera go wraz z parą 
garncami kaszy jaglanej i gry
czanej, oraz kilka funtów mięsa 
zwykle wieprzowego ugotowa
nego, kilka funtów okrasy (sło
niny) pokrajanej w małe kawał
ki — wiezie to na cmentarz i 
rozdaje ubogim”. (O. Kolberg). 
Przygotowywany, w XIX w. 
zestaw jadła na Święto Zmar
łych nie wydaje się przypad
kowy. Żebracy cmentarni, a za 
ich pośrednictwem niejako i 
dusze zmarłych, otrzymywali 
od żyjących kaszę, pieczywo i 
mięso. To był najbardziej tra
dycyjny zestaw pożywienia, 
niegdyś spotykany podczas 
prawie wszystkich uroczystoś
ci obrzędowych. Nadto za
równo kasze, jak i chleby były 
produktami pochodzącymi z 
upraw roślinnych i gospodarze 
uważali je za oczywisty efekt 
mocy płodnościowych ziemi, 
natomiast mięso uzyskiwali z 
przydomowego chowu zwie
rząt, a dobre rezultaty w tym
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4. 5. Odwiedzanie cmentarzy
— jedna z najstarszych tradycji, 

najbardziej przestrzeganych

zakresie przecież świadczyły o 
pomyślności i bogactwie gos
podarstwa. Można więc podej
rzewać, że zwyczaj zanoszenia 
porcji mięsa dziadom na 
cmentarze mógł stanowić ja
kieś odległe echo wspomnia
nych już ofiar bydlęcych, 
wszak kierowanych ogólnie do 
tamtego świata, stanowiącego 
nie kończące się źródło sił ży
ciodajnych i wszelkiego bo
gactwa. Rolnicy jakby odda
wali nikły procent tego, co 
wedle ich przekonań zawdzię
czali korzystnym oddziaływa
niom krainy zmarłych.
W tym miejscu wypada zasta
nowić się nad postacią owego 
dziada proszalnego, który stał 
się niejako łącznikiem żywych 
ze światem umarłych. Jego 
sylwetka przewijała się przez 
życie dawnej wsi wielokrotnie 
i była rozmaicie postrzegana. 
Przede wszystkim starzy gos
podarze często mianem dziada 
określali ducha opiekuńczego 
domostwa, który mógł po- 
mieszkiwać w izbie pod pro
giem lub w stajni czy oborze. 
Jego wyjątkowy wygląd, czyli 
włochaty strój, składający się z 
kożucha odwróconego sierścią 
na wierzch i baraniej czapy — 
o czym zwykle donoszą prze
kazy — świadczył o przypisy
waniu tej wyimaginowanej 
osobie cech płodnościowych, 
kojarzonych z ziemią. Nato
miast realny żebrak-dziad pro- 
szalny znany był wsi przez całe 
wieki i postrzegany przez 
osiadłych na stałe mieszkań
ców jako ktoś obcy, inny, z nie 
znanego jej świata. Na przy
kład z XVII w. mamy informa
cje, że ci wolni wędrowcy 
orientowali się w chłopskich 
przekonaniach i sprytnie je 
wykorzystywali dla swoich 
praktycznych celów, albowiem 
nierzadko z premedytacją stra
szyli gospodarzy odebraniem

(reprod.: 1, 2
— Krzysztof Chojnacki, 

zdjęcia: 3 — Krzysztof Chojnacki, 
4, 5 — Jan Chojnowski) 

krowom mleka, czym oczywiś
cie trafiali w sedno rolniczych 
obaw. W następnych latach 
żebracy częściej łączeni byli z 
miejscami odpustowymi albo 
uroczystościami kościelnymi, 
na które przybywali. Wtedy 
zajmowali się głównie przeka
zywaniem uczestnikom wyda
rzeń niezwykłych opowieści w 
formie długich, narracyjnych 
pieśni o treściach religijnych. 
Rzecz jasna, że dzięki temu 
ludność wiejska tym bardziej 
mogła ich kojarzyć ze sferą 
sacrum, a więc inną niż swoj
ska, ziemska rzeczywistość. 
Niektóre z omawianych prak
tyk występowały na polskich 
wsiach aż do lat dwudziestych 
naszego wieku. Później cześć 
dla zmarłych była zazwyczaj 
demonstrowana przez troskę o 
wygląd grobów najbliższych. 
Zdobiono je wieńcami z jedli
ny i sztucznymi kwiatami oraz 
palono świeczki. Również 
obecnie każda polska rodzina 
zarówno w miastach, jak i na 
wsiach, spieszy na cmentarz, 
aby swym zmarłym krewnym 
zanieść ostatnie jesienne kwia
ty i zapalić nagrobne znicze. 
Cmentarze toną w powodzi 
kolorowych chryzantem i roz
błyskują tysiącami świetlistych 
płomyków. Snujące się dymy i 
opadłe liście drzew tworzą na
strój ułatwiający zadumę nad 
przemijaniem czasu. Wtedy 
wracamy myślą nie tylko do 
bliskich, ale także do tych, 
którzy talentem, pracą, wiedzą 
bądź męstwem wyróżnili się z 
naszej społeczności.

Teresa Ambrożewicz

Nafta
WBóbrce i okolicach

Krosna zauważano od 
wieków wycieki ropy zwanej 
olejem skalnym. Wykorzy
stywano ją do celów gospo
darczych — np. smarowania 
osi pojazdów, a także medy
cznych, np. przy leczeniu 
chorób skórnych u ludzi i 
zwierząt. O znaczeniu ropy 
naftowej już w 1682 r. pisat 
Albert Tylkowski w dziele 
Physica curiosa, potem m.in. 
Krzysztof Kluke Rzeczy ko
palnych osobliwie zdatniej
szych kopanie, poznanie i za
życie (1781) i Stanisław Sta
szic Ó ziemiorództwie Kar- 
patów i innych gór i równin w 
Polsce (1815). Jednak dopie
ro w drugiej połowie XIX w. 
zaczęto pozyskiwać ropę na 
skalę przemysłową, co dało 
początek niezwykłemu roz
wojowi przemysłu naftowego 
na całym świecie. Przy uru
chomieniu kopalni w Bóbrce 
w 1854 r. główną rolę odegrał 
Ignacy Lukasiewicz, wów
czas aptekarz w Gorli
cach; pomagali mu Tytus 
Trzeciewski z Polanki koło 
Krosna, w którego gospo
darstwie z powodzeniem 
leczono ropą z Bobrki chore 
zwierzęta, oraz Karol Klobas- 
sa, właściciel Bobrki i okolic. 
Najpierw ropę czerpano za 
pomocą tzw. kopanek-szy- 
bów, z których następował 
samoistny wyciek lub wycią
gano ją naczyniem zamoco
wanym na linie. Głębokość 
szybów od początkowej 15 m 
w krótkim czasie osiągnęła 
140 m. Poszukiwanie ropy 
metodą kopanek było utrud
nione i kłopotliwe ze względu 
na konieczność stałego do
prowadzania świeżego po
wietrza do szybu, groziło też 
jego zalaniem w wypadku 
napotkania wód pod po
wierzchnią ziemi, a przy sto
sowaniu materiałów wybu
chowych istniała możliwość 
pojawienia się gazu ziemne
go, co kończyło się katastro
fą.
W 1862 r. zbudowano trady
cyjnym sposobem szyb 
„Małgorzata” dający jak na 
owe czasy rekordowe wydo

bycie około 4000 I ropy na 
dobę. W celu zmniejszenia 
ryzyka wspomnianych zagro
żeń przy wydobyciu surowca 
Ignacy Lukasiewicz opraco
wał nowy system pozyskiwa
nia ropy za pomocą odwiertu 
stalowym świdrem własnej 
konstrukcji. Początkowo część 
roboczą świdra wykonywano 
w kształcie spłaszczonego 
dłuta, ulegającego później 
coraz bardziej skomplikowa
nym modyfikacjom. Luka
siewicz z Trzeciewskim zbu
dowali w Ulaszowicach koło 
Jasła pierwszą w Polsce de- 
stylarnię ropy, a po jej poża
rze postawili nową w Polan
ce. Nafta i oleje z tej desty- 
larni miały dobrą jakość, 
sprzedawano je m.in. w 
Wiedniu i Berlinie.
Rok 1862 był przełomem w 
historii kopalni w Bóbrce. 
Przybył tu wówczas inżynier 
górnictwa Henryk Walter i 
wprowadził metodę ręcznego 
wiercenia sposobem udaro
wym (tzw. nożycami Fabia
na). W 1868 r. w czasie wier
cenia otworu nazwanego póź
niej „Mineralnym”, na głębo
kości około 90 m pojawiła się 
woda mineralna; zaczęto ją 
wydobywać stosując po raz 
pierwszy pompę z napędem 
parowym. Dwa lata później 
Lukasiewicz zaprosił do 
Bobrki działającego na tere
nie Galicji i Nowosądecczy
zny Niemca Alberta Faucka, 
który w Stanach Zjednoczo
nych poznał nową metodę 
(zwaną pensylwańską), poz
walającą wykonywać odwier
ty do głębokości 250 m; po
legała ona na wierceniu uda
rowym wiertłem opuszcza
nym na linie.
Dorobiwszy się znacznego 
majątku Lukasiewicz zakupił 
tereny w pobliskiej Chorków
ce, gdzie uruchomił nowo
cześniejsze rafinerie, które 
wraz z kopalnią w Bóbrce 
stanowiły zakłady wydoby
wcze i przetwórcze ropy naf
towej na najwyższym świa
towym poziomie. Po dziesię
cioletniej działalności spółka 
Lukasiewicz, Trzeciewski i 
Klobassa osiągnęła ogromny
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1. 2. Urządzenie kanadyjskie 
do wiercenia udarowego 

z XIX w. (1) 
i wiertnica do ręcznego 

wiercenia udarowego 
z 1862 r. (2) 

3. Portret I. Łukasiewicza 
pędzla A. Grabowskiego 

z 1884 r.
4. 5. Kolekcje lamp naftowych 

w muzeum

(zdjęcia: Andrzej Rozpendowski)

jak na owe czasy zysk około 
1,5 miliona guldenów. Ro
czne wydobycie ropy w 
Bóbrce i okolicach wynosiło 
wówczas około 30 tysięcy 
ton.

W 1878 r. odbyły się w Chor
kówce uroczystości związa
ne z 25-leciem pracy Igna
cego Łukasiewicza. Wybity 
medal z napisem „TWÓRCY 
PRZEMYSŁU NAFTOWEGO 
w 25 ROCZNICĘ” wręczył 
jubilatowi Józef Ignacy Kra
szewski. Nadmienić trzeba, 
że działalność Łukasiewicza 
nie ograniczała się tylko do 
wydobycia i przerobu ropy. 
Wraz z Trzeciewskim wspo
magał on znacznymi su
mami m.in. działania Pow
stania Styczniowego 1863 r. 
Ignacy Lukasiewicz był twór
cą pierwszej na świecie lam
py naftowej, a konsekwencją 

wynalazku stało się pierwsze 
zastosowanie oświetlenia w 
obiekcie publicznym, co na
stąpiło w 1853 r. w szpitalu 
we Lwowie.
Po śmierci Łukasiewicza 
(1882 r.) dzięki zaciągniętym 
przez niego wcześniej w Ga
licyjskim Sejmie Krajowym 
kredytom na rozwój Bobrki i 
badania geologiczne w in
nych regionach Podkarpacia, 
odkryto ogromne złoża ropy 
w Wietrzni, Równem i Ro
gach. W 1887 r. zbudowany 
został pierwszy rurociąg 
Wietrzno-Zręcin-Krosno o 
długości 14 km. Powstały 
nowe rafinerie w Jedliczu i 

Dukli. W Ropiance założona 
została Praktyczna Szkoła 
Wiercenia Kanadyjskiego 
kształcąca kadry górników- 
-naftowców. Szkoła ta, póź
niej przeniesiona do Wietrzna, 
połączona została ze Szkołą 
Górniczą w Borysławiu. Pod 
koniec XIX w. roczne wydo
bycie ropy w całej Galicji wy
nosiło blisko 100 tysięcy ton. 
Rekord padł w 1909 r. — 
wtedy wydobyto ponad 2 mi
liony ton. W okresie wojen 
światowych teren Bobrki i 
okolic — z uwagi na zasoby 
surowca napędzającego bo
jowe pojazdy — stał się rejo
nem ciężkich walk. Spadek 
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wydobycia spowodowany 
strajkami w okresie między
wojennym i działalnością 
okupanta w czasie drugiej 
wojny światowej trwat do
1944 r. Potem zaczęto wydo
bywać ropę głównie dla po
trzeb wojsk radzieckich: w
1945 r. wydobycie to osiąg
nęło ponad 100 tysięcy ton. 
Aby ocalić pierwszą na świę
cie kopalnię ropy naftowej, 
Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Przemysłu Na
ftowego i Gazowniczego ut
worzyło tu w 1961 r. Mu- 
zeum-Skansen Przemysłu 
Naftowego im. Ignacego Łu- 
kasiewicza, którego pionier
ską działalność upamiętnia 
obelisk z datą 1854. Na po
wierzchni 20 ha zgromadzo
no charakterystyczne wieże 
wiertnic, szyby, kieraty, pom
py, pojazdy, zestawy narzędzi 
do odwiertów, a także obiekty 
towarzyszące: warsztat me
chaniczny z 1864 r. i kuźnię z 
1854 r„ kotłownię z 1867 r„ 
kierat do pompowania od
wiertów z 1932 r., kopankę z 
1860 r„ wiertnicę do udaro
wego wiercenia ręcznego z 
1862 r„ wiertnice z przełomu 
XIX i XX w.; zachował się też 
dom z 1865 r., w którym mie
szkał i pracował Ignacy Luka
siewicz. W domu tym urzą
dzono muzeum i zgromadzono 
pamiątki po pionierze prze
mysłu naftowego. Jedno z 
pomieszczeń zachowało at
mosferę gabinetu z epoki: 
biurko z maszyną liczącą, 
biblioteczka, stół, krzesła, fo
tele, sofa, na ścianach aparat 
telefoniczny z XIX w. i portre
ty Łukasiewicza, a pod bel
kowym stropem piękna lam
pa naftowa. Największe zain
teresowanie budzi cenna ko
lekcja pięknych lamp nafto
wych z XIX w.: od prostych, 
używanych w gospodarstwie 
i przemyśle do wykwintnych 
metalowych i porcelanowych 
z bogatą dekoracją. Należy 
podkreślić, że skansen-ko- 
palnia w Bóbrce nie tylko 
pełni funkcję muzeum, ale 
wciąż prowadzi wydobycie 
ropy naftowej do dalszej 
przeróbki.

Andrzej Rozpendowski

Ratowanie kościoła

Dla każdego wrażliwego 
na estetyczne doznania 
miłośnika zabytków drewnia

ny kościół jest obiektem 
szczególnym, ze względu na 
swój kształt i malowniczość, 
nieraz spotęgowaną otacza
jącym krajobrazem. Najstar
szym zachowanym zabyt
kiem tego typu budownictwa 
jest gotycki kościół w Zbo- 
rówku, położony w Małopols- 
ce i datowany na 1459 r. O 
wiele późniejsza jest świąty
nia, która przetrwała pośród 
bagien i lasów Podlasia i 
słusznie nazywana jest perłą 
tego regionu. Znajduje się 
ona w miejscowości Ortel 
Królewski, nad rzeką Ziela- 
wą, w odległości około 15 km 
od Białej Podlaskiej.
Historia osady ma ponad 400 
lat, a jej początki sięgają XV 
w. Nazwa wsi (z języka nie
mieckiego Urtheil) oznacza 
wyrok sądu — w dawnej 
Polsce ortylami nazywano 
prawne sądy wielkich miast, 
o jakie zwracały się do nich 
pomniejsze miejscowości lo
kowane na prawie niemiec
kim. Ortel w 1503 r. Aleksan
der Jagiellończyk nadał klu
cznikowi brzeskiemu Lew
kowi Bohatyrowiczowi. Wspo
mniany jest wówczas znajdu
jący się tu zamek i klasztor, 
po których ślad nawet nie 
pozostał. W XVII w. wieś wraz 
z okolicą zakupiona została i 
włączona do olbrzymich 
włości kanclerza litewskiego 
Lwa Sapiehy. Wtedy praw
dopodobnie została wznie
siona wzmiankowana w 1680 
r. unicka cerkiew. Stan jej 
posiadania potwierdził osob
nym przywilejem król August 
II Sas w 1702 r. Wcześniej, 
bo już za czasów Jana III So
bieskiego sprowadzeni zosta
li do Ortela Tatarzy, których 
obdzielono ziemią za zasługi 
wojenne. Najnowsze dzieje 
— to działania powstańcze 
1863 r„ prześladowania car
skie ludności unickiej i zni
szczenia dokonane przez 
wycofujących się z carską 
armią Kozaków w 1915 r.
Obecna świątynia pochodzi z 
1706 r. i pierwotnie była 
unicką cerkwią ŚŚ. Dawida i 
Romana. W1922 r. erygowa
na została w tym miejscu pa
rafia rzymskokatolicka M.B. 
Różańcowej. Budowniczym 
kościoła był cieśla Nazar, jak 

poświadcza inskrypcja umie
szczona na drzwiach wejś
ciowych: „za staraniem prez
bitera tej cerkwi Bieleckiego 
przez cieślę Nazara". Bryła 
zewnętrzna zbudowana z 
modrzewiowych bali wyró
żnia się spiętrzeniem nawy 
głównej, przykrytej cztero
spadowym, gontowym da-

Dominującą biel tego ołtarza 
uzupełniają szare powierzch
nie marmoryzowanych ko
lumn o stylizowanych, kom
pozytowych głowicach i 
złocenia wieńczących gzym
sów oraz roślinnych orna
mentów. W ołtarzu znajduje 
się ustawiona w obecnym 
stuleciu figura NMP odpo

1. Widok 
kościoła 

w trakcie 
układania 

gontu
2. Wspaniale 
dekorowana

wieża-dzwonnica
3. Barokowy 

ołtarz główny

(zdjęcia: 
Szczepan 

Kalinowski)

chem i dostawionej do niej 
kruchty, nad którą wznosi się 
smukła wieżyczka. Dolna jej 
część nakryta szerokim, 
dwuspadowym dachem po
wtarza się nieco niżej identy
czną konstrukcją, podtrzy
mywaną przez rzeźbione 
wsporniki. Górna zaś jest 
ażurowa, przez co sprawia 
wrażenie lżejszej i bardziej 
strzelistej, ozdobiona została 
grzebieniem i zwieńczona 
dachem czterospadowym, 
nad którym góruje cebulasta 
kopułka. Otwartą na prezbite
rium szerokim tukiem nawę 
wypełniają barokowe ołtarze 
z XVIII w. Współczesny im 
jest wielki ołtarz, o barokowej 
jeszcze formie i wydatnych 
wolutowych zwieńczeniach.

wiadająca wezwaniu kościo
ła.
Świątynia w Ortelu Królew
skim, mimo że ustępuje tego 
typu, kościołom Małopolski 
czy Śląska, jest niewątpliwie 
jednym z najpiękniejszych 
drewnianych kościołów Pod
lasia. Staraniem ks. pro
boszcza Wiesława Pińczuka i 
parafian kościół jest odna
wiany od 1994 r. Dużą po
moc przyniosły zakłady: In- 
co-Veritas z Żerania i Funda
cji Ochrony Zabytków z War
szawy, dzięki którym zakon
serwowane zostało gontowe 
pokrycie dachu oraz prze
prowadzono ekspertyzę my- 
kologiczną obiektu.

Grzegorz Paweł Bąbiak
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Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — — — —-9- od 1997 r. — 3 zł. Wpłaty 
25 000 zł

na minimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 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 przekazie pocztowym prosimy podać, których 
numerów dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów zama
wiających minimum 10 egz. — dodatkowo jeden 
egzemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej 
opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać 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, RUnek 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. 
NMP65
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 I kwartał 1997 r. do 5 grudnia br. Prosimy 
pamiętać o zmianie ceny!

Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. 
Piękna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. 
Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII 
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) rekla
my mieszczącej się w profilu

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

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

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 — ■
7 000

jedno słowo w ramce — Łd
10 000

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i spo
łecznych opiekunów zabytków udzielana jest 
zniżka 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 — ogłosze
nia

— osób prywatnych nie prowadzących dzia
łalności gospodarczej

w wysokości 7% ceny ogłoszenia.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH 

USŁUG!

O/Warszawa,

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
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Niemożliwe jest możliwe

Odcinek linii kolejowej 
łączący Kielce z Jędrze
jowem biegnie wśród ma

lowniczych wzgórz porośnię
tych sosnowymi lasami. Gdy 
pociąg zbliża się do stacji 
Wolica, na horyzoncie do
strzec można baszty chęciń
skiego zamku. Wokót ziemia, 
która potrafi oczarować 
wspaniałą przyrodą i bo
gactwem historycznych pa
miątek. Turyści dobrze znają 
dworzec w Wolicy. Podążają 
stąd do pobliskiej Tokarni, 
aby zwiedzić interesujący 
park etnograficzny — Mu
zeum Wsi Kieleckiej. Można 
też udać się przez las w kie
runku stacji Sobków i dojść 
atrakcyjnym szlakiem do rze
ki Nidy.
Stacja Wolica (niegdyś Chę
ciny) zasługuje na uwagę nie 
tylko jako dogodny początek 
krajoznawczych wędrówek. 
Na jej terenie znajduje się kil
ka zabytków, o których warto 
przypomnieć. W sąsiedztwie 
starego budynku dworca 
przetrwała drewniana wieża 
ciśnień — budowla o cieka
wej konstrukcji i niezaprze
czalnych walorach estety
cznych. W Polsce ocalało 
niewiele podobnych reliktów. 
Fotografia wieży opubliko
wana została na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” (nr 4, 
1989) jako ilustracja do arty
kułu A. Karpińskiego pt. 
Drewno na kolei. Nieco dalej, 
wśród ogrodów stoi dom 
mieszkalny z czerwonej ceg
ły z XIX w. — budowla typowa 
dla starego kolejowego szla
ku, służąca od dziesięcioleci 
pracownikom stacji. Przyby
szowi rzuca się jednak w 
oczy pewien szczegół, odró
żniający ten „kolejowy dom” 
od innych podobnych bu
dynków. Na wschodniej ele
wacji, w szczycie domu, za
chowała się fantazyjna, wy
cinana w drewnie dekoracja. 
Podobny detal znajdował się 
w innych mieszkalnych bu
dynkach przy kolejowej tra
sie, lecz wszędzie uległ już 
zniszczeniu. Pozostał tylko w 
Wolicy, na elewacji domu 
przy ul. Szkolnej 31.
Przejeżdżając przez Wolicę, 
wielokrotnie spoglądałem z 
okna pociągu na staroświec

ką dekorację. W lipcu 1995 r. 
postanowiłem ją sfotografo
wać. Obejrzałem zabytek z 
bliska i wtedy okazało się, że 
dekoracja wymaga niezwło
cznego remontu: jest nieco 
wypaczona, a powierzchnię 
drewna pokrywają liczne pę
knięcia. Mieszkańcy domu

each z prośbą o szybkie za
bezpieczenie ginącego deta
lu i przeprowadzenie kon
serwacji. Prace można było 
wykonać z drabiny, bez po
trzeby budowania rusztowań. 
Wobec znikomych kosztów 
całej operacji sądziłem, że 
już po miesiącu mój wniosek 

1.2. Dekoracja przed konserwacją (1)
i po konserwacji (2) 

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

potwierdzili, że „ozdoby nie 
były malowane od zakończe
nia wojny”. Analogiczny detal 
znajdował się na zachodniej i 
północnej elewacji budowli, 
lecz wiele lat temu przestał 
istnieć: drewno całkowicie 
spróchniało. Został więc tyl
ko jeden przykład dawnego 
stylu i rzemieślniczych umie
jętności. który należało za 
wszelką cenę uratować.
Po wykonaniu fotograficznej 
dokumentacji napisałem list 
do Oddziału Gospodarki 
Mieszkaniowej PKP w Kiel- 

doczeka się realizacji. W 
pierwszych dniach września 
1995 r. dostałem odpowiedź: 
„PKP Oddział Gospodarki 
Mieszkaniowej w Kielcach po 
sprawdzeniu informuje, że 
stan przedmiotowej dekoracji 
jest bardzo zły — drewno 
spróchniałe. W związku z po
wyższym obecnie nie ma 
możliwości uratowania oma
wianej dekoracji" — stwier
dził zastępca naczelnika 
oddziału, Zygmunt Zimnicki. 
Brzmiało to groźnie, niczym 
wyrok. Zdawałem sobie 

sprawę, że za dwa, najdalej 
trzy lata dekoracja przestanie 
istnieć. Nie było innej rady, 
tylko zakasać rękawy i przy
stąpić do pracy. Od zawia
dowcy stacji Wolica, Stanis
ława Chaji dowiedziałem się, 
że budynek zainteresował 
również prof. Grażynę Baliń
ską i mgr. inż. Jerzego Baliń
skiego z Fundacji Otwartego 
Muzeum Techniki we Wroc
ławiu. W październiku wyko
nali wspólnie inwentaryzację 
obiektu dla potrzeb muzeum. 
Pod koniec października, 
pracując na drabinie wypo
życzonej z sąsiedniego do
mu, wzmocniłem dekorację i 
uzupełniłem ubytki. Okazało 
się, że drewno nie zaczęło je
szcze gnić. Tylko fragment 
poziomej belki (jętki) pod de
koracją był nadpróchniały. 
Po umocowaniu obluzowa
nych fragmentów przyszła 
kolej na impregnowanie i 
pokrycie całości dwiema 
warstwami emalii, odtwarza
jącej pierwotny kolor detalu 
(jasny orzech). Prace przek
raczające możliwości admi
nistracji PKP zakończyłem w 
czerwcu 1996 r. Wystąpiłem 
też do wojewódzkiego kon
serwatora zabytków w Kiel
cach z wnioskiem o wpisanie 
do rejestru zabytków domu 
przy ul. Szkolnej 31 i drew
nianej wieży ciśnień.
W rękach Oddziałów Gospo
darki Mieszkaniowej i admi
nistracji PKP na terenie całej 
Polski znajdują się setki za
bytkowych obiektów, niekie
dy unikatowych reliktów. 
Najczęściej rozpadają się na 
oczach „administratorów" lub 
są likwidowane wobec braku 
prawnej ochrony. Reakcję 
kieleckiego OGM PKP uznać 
można za typową. Wszędzie 
obowiązuje stara zasada, 
ugruntowana w czasach cen
tralizmu biurokratycznego: 
„im szybciej się rudera rozle
ci, tym lepiej”. Czy nadszedł 
czas, by przy Muzeum Kolej
nictwa powołać do życia 
specjalne stowarzyszenie ra
tujące dawną „kolejową ar
chitekturę”? (zob. s. 28 i 30).

Janusz Sujecki
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Zabytki w blokowisku

Niektórzy autorzy wypo
wiedzi opublikowanych 
w „Spotkaniach" w ramach 

dyskusji „Wokół tradycji” za
prezentowali poglądy typu „O 
tempora, o mores!”, a niekie
dy nawet przywodzące na 
myśl postać Starosty z Pow
rotu posła J. U. Niemcewicza 
(„Ja, co nigdy nie czytam, lub 
przynajmniej mato, wiem, że 
tak jest najlepiej, jak przed
tem bywało”).
Wiele przejawów tradycji za
nika — to prawda. Nawet 
pieśni śpiewane w kościo
łach coraz bardziej przypo
minają amerykańskie „Gos
pels” niż tradycyjne staropol
skie utwory. Ale na szczęście 
nie wszyscy tylko narzekają i 
„mają za złe”. W Poznaniu 
znaleźli się ludzie, którzy 
wpadli na pomysł (i skute
cznie go zrealizowali!) wska
zania mieszkańcom nowych 
osiedli innego sposobu spę
dzania wolnego czasu niż tyl
ko przed telewizorem. Auto
rem pomysłu był p. Tomasz 
Naganowski, do 1994 r. dy
rektor Wydziału Kultury i 
Sztuki Urzędu Wojewódzkie
go w Poznaniu, a przy tym 
przewodniczący rady nad
zorczej jednej ze spółdzielni 
mieszkaniowych. Idea była 
następująca: przybliżyć mie
szkańcom nowych osiedli hi

storię terenu, na którym te 
osiedla powstały oraz wska
zać interesujące pod wzglę
dem krajoznawczym najbliż
sze jego okolice (niewielu 
jest entuzjastów dalekich 
wycieczek, łatwiej zmobilizo
wać się do spaceru).
Pomysł T. Naganowskiego 
zmaterializował się w po-

(rys. Małgorzata Tabaka)

staci — pierwszego tego ro
dzaju w kraju — przewodnika 
turystycznego zatytułowane
go Wycieczki po Piątkowie 
/ okolicach. Opracowania 

przewodnika podjęła się p. 
Aleksandra Błaszak-Zbier- 
ska, od lat zajmująca się tu
rystyką i krajoznawstwem, a 
przy tym — mieszkanka tytu
łowego Piątkowa. Wydanie i 
promocja książki — to z kolei 
zasługa Unii Wspólnego In
westowania, spółki prowa
dzącej inwestycje w zakresie 
powszechnego budownictwa 
mieszkaniowego.
Piątkowo jest dawną wsią 
(pierwsze wzmianki z 1253 r.), 
która w 1974 r. została włą
czona w granice Poznania. W 
1977 r. rozpoczęto tu budowę 
nowych osiedli mieszkanio
wych, zamieszkanych dzisiaj 
przez ponad 48 tys. miesz
kańców. Jest to co prawda 
„tylko" około 8 proc, ludności 
ponad 580-tysięcznego Po
znania, ale przecież więcej 
niż liczy niejedno miasto wo
jewódzkie. Aby ludziom tym 
ułatwić decyzję sensownego 
spędzania wolnego czasu, 
Aleksandra Błaszak-Zbier- 
ska zaproponowała 10 tras 
pieszych i 10 tras rowero
wych, na których można po
znać ciekawe obiekty na te
renie samych osiedli i ich 
okolicy. Obiekty te — to nie 
tylko bloki mieszkalne, bu
dynki użyteczności publi
cznej czy nowe kościoły, to 
również otaczająca osiedla 
przyroda (z ciekawymi przy
kładami okazów fauny i flory), 
a także liczne zabytki: ele
menty fortyfikacji z XIX w., 
przydrożne krzyże i kapliczki, 

pałace i dwory wraz z zabyt
kowymi parkami, pomniki 
upamiętniające wydarzenia z 
drugiej wojny światowej, 
cmentarze z grobami zasłu
żonych dla Poznania ludzi, 
nawet dwa muzea. W prze
wodniku znalazły się też inte
resujące — często nigdzie 
dotychczas nie publikowane 
— informacje o historii grani
czących z Piątkowem wsi 
(niektóre już nie istnieją). Au
torka zamieściła też krótkie 
życiorysy patronów Piątkow
skich ulic, wielu z nich — to 
zasłużeni Wielkopolanie, o 
których dotychczas przecięt
ny mieszkaniec niewiele 
wiedział. Czy to nie dobry 
pomysł na popularyzację tra
dycji narodowej i wiedzy hi
storycznej? Oczywiście pod 
warunkiem, że znajdą się od
biorcy. Zainteresowanie 
mieszkańców Piątkowa (i nie 
tylko) książką jest duże i na
kład szybko się rozchodzi. 
Wartość przewodnika została 
też doceniona na IV Ogól
nokrajowym Przeglądzie 
Książki Krajoznawczo-Tury
stycznej — otrzymał wyró
żnienie przyznane przez re
dakcję dziennika „Głos Wiel
kopolski”. Jeżeli nawet na
bywcy przewodnika nie ruszą 
tłumnie na wycieczki, to 
przynajmniej go przeczytają, 
a to już jest coś.
Wielkopolanie po raz kolejny 
zamiast narzekać zrobili coś 
konkretnego...

Aleksander Stukowski
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Polscy kamikadze

Podczas pracy nad Pol
skim śpiewnikiem naro

dowym poszukiwałem do
kumentacji dotyczącej jednej 
z najsłynniejszych pieśni 
Powstania Styczniowego — 
Marsza żuawów. W Muzeum 
Wojska Polskiego w War
szawie natrafiłem m.in. na 
unikatową fotografię z około 
1863 r„ przedstawiającą tzw. 
żuawów śmierci.
Na wzór wsławionych dziel
nością w wojnie krymskiej 
oddziałów francuskiej pie
choty zwanych „zouave”, na 
początku Powstania Sty
czniowego Apolinary Kar
kowski sformował w Ojco
wie duży oddział złożony ze 
studentów Uniwersytetu Ja
giellońskiego, który został 
nazwany „żuawami śmierci”, 
bowiem ślubowali oni walkę

aż do śmierci, bez cofania się 
i bez poddawania. Nosili 
czarne mundury z czerwo
nymi fezami tureckimi na 
głowach, a ich znakiem był 
biały krzyż na czarnym polu. 
Żuawami dowodził francuski 
oficer, Franęois Rochenbru- 
ne. Do często przez niego 
nuconej melodii francuskiej 
nasz poeta Włodzimierz Wol
ski (twórca libretta Halki Sta
nisława Moniuszki) napisał w 
1863 r. tekst słynnego potem 
Marsza żuawów, sławiącego 
bohaterstwo tej formacji w 
walce powstańczej, który w 
refrenie nawoływał: 
„Marsz, marsz żuawy!
Na bój, na krwawy, 
Święty a prawy — 
Marsz, żuawy, marsz!"

(wp)
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Katalog strat

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

1

2. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
Portret Zygmunta Czerwiń
skiego, pocz. XX w.
Olej na płótnie. 67,5 x 56 cm. 
Zdjęty z blejtramu.
Kat. PA-535-464.

5. Zegar kominkowy z brązu, 
wybijający kwadranse, pocz. 
XIX w.; okrągłą puszkę z me
chanizmem podtrzymują z obu 
stron dwie skrzydlate kariaty
dy. U góry zegar zwieńczony 
figurą małpki ogryzającej 
owoc. Cyferblat emaliowany z 
cyframi arabskimi i napisem 5 
„Parts”.
Podstawa prostokątna na 4 
nóżkach.
Kat. RP-30-15.

Kradzież w nocy z 1 na 2 listopada 1995 r. z kościoła para
fialnego w Linowie (woj. toruńskie)

6. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, Matka Boska z Dzieciąt
kiem, ok. 1500 r.
Drewno polichromowane. Wys. 
ok. 70 cm.
Na figurę nałożona była srebr
na sukienka, powtarzająca 
układ fałdów, ryta i trybowana 
z XVII/XVIII w. oraz korony z 
tego samego okresu.
Kat. PC-271-233.

Kradzież 1 października 1995 r. z prywatnego mieszkania 
w Warszawie

1. LASOCKI, Kazimierz. Obraz, 
Portret Pawła Czerwińskiego, 
ok. 1925 r.
Olej na płótnie. 60 x 52 cm. 
Zdjęty z blejtramu z obcięciem 
jednego brzegu.
Kat. PA-534-463.

3. PILLATI, Gustaw. Obraz, 
Bosy żebrak z miseczką w rę
ku, pocz. XX w. (?).
Olej na płótnie. 61 x 41,5 cm. 
Zdjęty z blejtramu, jeden brzeg 
obcięty.
Kat. PA-536-465.

3

Kradzież w dniu 7 lipca 1996 r. z zabytkowego dworku w 
Parku Etnograficznym w Tokarni (woj. kieleckie)

7. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
Portret młodej kobiety, pocz. 
XIX w.
Olej na płótnie. 80 x 58, 5 cm. 
Kat. PA-546-475.

4. ZYGMUNTOWICZ, C. 
Obraz, Kuropatwy na śniegu. 
Olej na płótnie. 76 x 117,5 cm. 
Zdjęty z blejtramu, częściowo 
oderwany na jednej krawędzi. 
Kat. PA-537-466.

8. Biureczko podróżne, Lwów
2 poł. XIX w., firma J. Jaskól
ski.
Drewno, masa perłowa, farby 
emaliowe. Wys. 11,5 cm, szer. 
26,8 cm, dł. 36,3 cm.
Kat. RJ-20-13.



Sienkiewicz 
w Lipkowie

W Lipkowie, na skraju Pusz
czy Kampinoskiej, Henryk 
Sienkiewicz (1846—1916) zlo
kalizował opisany w Ogniem i 
mieczem pojedynek, w któ
rym pan Michał Wołodyjowski 
„posiekał” Bohuna. Pisarz 
bywał w tutejszym dworze 
wielokrotnie, przez sześć lat 
mieszkał, był bowiem ożenio
ny z Marią, córką ówczesnego 
właściciela Kazimierza Szet- 
kiewicza. Podobno ten zubo
żały litewski szlachcic był 
pierwowzorem Onufrego Za
głoby, zaś opis pojedynku 
został umieszczony w Lipko
wie na prośbę żony pisarza. 
Lipkowski dwór miał wówczas 
prawie 100 lat — wybudowa
ny został w 1792 r. prawdopo
dobnie według projektu Hila
rego Szpilowskiego (1753— 
1827) dla Jakuba Paschalisa 
Jakubowicza, który prowadził 
w Lipkowie manufakturę pa
sów kontuszowych. Od jego 
syna Józefa majątek odkupili 
około 1880 r. właśnie Szet- 
kiewiczowie. Dwór łączy tra
dycje barokowe (mansardowy 
dach) ze stylem klasycysty- 
cznym (np. pilastry w wielkim 
porządku w elewacji fronto
wej). Także w 1792 r. zbudo
wany został kościół Św. Ro
cha, zapewne również według 
projektu Szpilowskiego. Obie 
budowle były po ostatniej 
wojnie w ruinie. W latach 
pięćdziesiątych odbudowano 
je, przeznaczając dwór na 
plebanię. Obecny proboszcz 
ks. Mieczysław Mackiewicz 
kontynuuje dzieło swojego 
poprzednika ks. Wacława Ku
rowskiego, który zaczął gro
madzić pamiątki po Henryku 
Sienkiewiczu; dzisiaj jeden z 
dworskich pokoi jest nimi wy
pełniony i udostępniony do 
zwiedzania. Dla miłośników 
Trylogii — w 150. rocznicę 
urodzin i 80. rocznicę śmierci 
pisarza — jest to okazja do 
wędrówki śladami Sienkiewi
cza. W Lipkowie oprócz dwo
ru i kościoła z jego czasów 
znajduje się park krajobrazo
wy (koniec XVIII w.), neogo
tycka kapliczka przydrożna 
(ok. 1860 r.), oficyna (1792 r.) 
i cmentarz (XIX w.). (ks)

1. Dwór, 
obecnie plebania
2. Kościół 
Św. Rocha
3.4. Pamiątki 
związane 
z H. Sienkiewiczem
(zdjęcia:
Jan Chojnowski)


