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Od redakcji
Minęło dziesięć lat od chwili ogłoszenia 
przez nas AKCJI DWORY (w numerze 4 
z 1986 r.). O dworskich zabytkach pisa
liśmy w „Spotkaniach z Zabytkami” od 
początku istnienia pisma, ale dopiero 
wprowadzenie tzw. akcji uporządkowało 
ten temat. Oprócz prezentacji dworów 
niszczejących wraz z otoczeniem (parki, 
zabudowa gospodarcza i folwarczna, 
ogrodzenia, bramy itp.) w AKCJI DWO
RY sięgaliśmy i sięgamy do ludzkiej pa
mięci, rodzinnych archiwów i albumów, 
każdej dokumentacji, aby w miarę wier
nie odtworzyć wygląd i życie w dworach 
w czasach ich świetności. W ramach tej 
akcji ukazało się dotychczas ponad 100 
artykułów i informacji (w tym ponad 30 
o charakterze interwencyjnym), pozna
liśmy więc ponad 100 polskich dworów, 
ich dzieje, legendy i anegdoty z nimi 
związane oraz życie ich właścicieli. Jest 
to już spory kawał naszej historii! Przy- 
pomnijmy jednak, że oprócz AKCJI 
DWORY „Spotkania z Zabytkami” pro
wadzą: od 1980 r. AKCJĘ CMENTARZE, 
od 1987 r. AKCJĘ DOMY ROBOTNICZE 
i od 1991 r. AKCJĘ OGRODY. Wszystkie 
tzw. akcje mają na celu zwrócenie uwagi 
na objęte nimi zabytki. W ostatniej (1995 
r.) ankiecie na temat naszego pisma Czy
telnicy umieścili AKCJĘ DWORY i AK
CJĘ CMENTARZE na pierwszych 
miejscach wśród tematów najchętniej 
czytanych. Akcje trwają nadal i zachę
camy wszystkich do uczestnictwa!
W minionym roku wyjątkowo często po
kazywaliśmy zabytki, które mogłyby 

nimi wcale nie być. Był to plon naszego 
konkursu „Zabytek nie-zabytek”, ale też 
rozbudzonego przez ten konkurs zainte
resowania takimi właśnie przedmiotami 
i obiektami. Kontynuujemy ten temat w 
nowym roku — pytanie pierwszego w 
tym numerze artykułu (s. 4) brzmi: czy 
neon z lat sześćdziesiątych może być za
bytkiem? Pytanie takie możemy zada
wać wielu obiektom — wystarczy np. zo
baczyć ilustracje do tego artykułu oraz 
tekst i zdjęcia na okładce s. IV. Ale nawet 
przy pozytywnej odpowiedzi — jak pisze 
autor cytowanego artykułu — „jeszcze 
nic z tego nie wynika”. Jednak wiadomo, 
że prędzej czy później powinno wyni
knąć...
Zwracamy uwagę na dalszy ciąg rozwa
żań o skorupach (s. 7) oraz przedstawie
nie kolejnych niezwykłych serwisów 
(s. 10), a także na 650-lecie nadania praw 
miejskich Bydgoszczy, z której to okazji 
pokazujemy bydgoskie przedmieście 
Fordon i kilka migawek z samego miasta 
(ss. 29—32).

W następnym numerze dowiemy się 
m.in. o dolnośląskim „krajobrazie po 
bitwie”, dramacie dziedzictwa pozosta
wionego przez Maję Berezowską, zabyt
kach Katowic, kolejce linowej na Kas
prowy Wierch oraz o sprzedaży neogotyc
kiej kamienicy w Warszawie. Przede 
wszystkim zaś rozpoczniemy publikację 
zapowiadanego już cyklu o polskim rze
miośle artystycznym — najpierw przed
stawimy produkcję witraży.
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OD P^eglądy 
poglądy

Staremu Miastu w Sandomierzu 
znowu grożą niebezpieczne 
osuwiska. Badania gruntu wyka
zują ruchy skarp i wzgórz. Linia 
przemieszczeń przebiega od 
Rynku w kierunku wschodnim, 
poprzez część południową, do 
dolnego odcinka ul. Browarnej. 
Duże deformacje stwierdzono w 
północnej części Starego Miasta. 
Następuje osiadanie skarpy 
wschodniej w pobliżu Collegium 
Gostomianum, spowodowane 
prawdopodobnie nawodnieniem 
piwnic po nie istniejącym już bu
dynku seminarium duchownego. 
Prace pomiarowe i zabezpiecza
jące prowadzone są stale, oby 
tylko nie było konieczności ich 
ograniczenia ze względu na zbyt 
duże koszty.

(„Nowiny", 9X1996)

Najcenniejszy 
zabytek Sandomierza 
— kościół Św. Jakuba 

(XIII—XIV w.)

★ ★ ★

W październiku 1996 r. we wroc
ławskim Muzeum Narodowym 
otwarta została wystawa Skarbu 
Średzkiego — zespołu średnio
wiecznej złotej biżuterii oraz zło
tych i srebrnych monet odnale
zionych osiem lat temu w Środzie 
Śląskiej (pisaliśmy o tym w 
„Spotkaniach”, nr 6, 1988). Klej
noty i monety udostępniane są 
zwiedzającym w czasie 30-minu- 
towych pokazów audiowizual
nych. W zaciemnionej sali punk
towe reflektory oświetlają kolejno 

trzy kuloodporne gabloty z eks
ponatami, a komentarz z głośni
ków podaje informacje o po
szczególnych przedmiotach, któ
re zachwycają kunsztem wyko
nania.
Przygotowanie ekspozycji i spe
cjalnego systemu zabezpieczeń 
we wrocławskim muzeum kosz
towało 200 tys. zł. Skarb Średzki 
będzie eksponowany do połowy 
czerwca 1997 r., a później jako 
stały depozyt zostanie przekaza
ny muzeum w Środzie Śląskiej.

(„Rzeczpospolita", 18 X 1996)

★ ★ ★

Czekamy na ustawę reprywaty
zacyjną i prywatyzacyjną, tym
czasem wojewódzki konserwator 
zabytków w Jeleniej Górze — 
Wojciech Kapałczyński prze
strzega przed ogromnymi trud
nościami z egzekwowaniem po
stanowień o remontach i innych 
pracach przy obiektach zabyt
kowych, będących własnością 
prywatną. Twierdzi, że już obec
nie słyszy: „to moje, więc wam nic 
do tego". Problem jest bardzo 
skomplikowany. Z jednej strony, 
prywatny właściciel może uwa
żać, że kupił obiekt od państwa, 
które nie miało pieniędzy na jego 
utrzymanie. Wykonał przy nim 
określone prace lub nie, ale bę
dąc właścicielem on decyduje o 
tym. Z drugiej strony, istnieją 
ustawy, których przepisy zmu
szają właścicieli do dbałości o 
zabytki, będące poniekąd wspól
nym dobrem. Kiedy dobro niby 
wspólne, ale tytuł własności ściś
le określony — co powie na to 
prawo? Może nie będziemy mog
li wejść do pałaców i dworów, 
gdy staną się one własnością 
prywatną? Już teraz na niektó
rych obiektach zabytkowych wisi 
kłódka i tablica „Wstęp wzbro
niony. Własność prywatna”.

(„Gazeta Robotnicza", 
16 X 1996)

■fc ★ ★

W województwie katowickim za
chowało się około 250 osiedli ro
botniczych zbudowanych w pob
liżu hut i kopalń. Do najbardziej 
znanych należą: kolonia domów 
jednorodzinnych w Katowicach 
— Giszowcu, familoki na Załężu, 
osiedle robotnicze w Nikiszow- 
cu. Spośród wszystkich zespo
łów osiemnaście zostało wpisa
nych do rejestru zabytków, po
nad czterdzieści — według pra
cowników Wydziału Architektury 
i Krajobrazu Katowickiego Urzę
du Wojewódzkiego — powinno 
się w nim znaleźć, a przeszło 
dwadzieścia zespołów, ze wzglę
du na ich walory architektoni

czne, powinno być objętych 
specjalną opieką. Pozostałe 
obiekty również należy ratować i 
zrobić wszystko, aby nadal 
mieszkali w nich ci sami ludzie, 
ale już w wyremontowanych do
mach o odpowiednim standar
dzie. Urząd Wojewódzki w Kato
wicach zgłosił chęć pomocy w

Dom sztygara 
zbudowany ok. 1920 r. 

w Giszowcu

w 1918 r. w Warszawie, w wieku 
dwóch lat wyjechał z rodziną z 
Polski. W czasie wojny walczył 
we Włoszech w Żydowskiej Bry
gadzie wchodzącej w skład armii 
brytyjskiej. O Holocauście do
wiedział się od Żydów ocalałych 
z obozów. Zasłynął jako twórca 
formuły muzeum narracyjnego, 
w jego muzeach eksponaty do
bierane są do potrzeb opowieści. 
Żydowskie muzeum w Warsza
wie też ma mieć swoją opowieść: 
o tym, że ofiarą Holocaustu wraz 
z ludźmi była kultura. Martyrolo
gia ma być ukazana w aspekcie 
straconego potencjału kulturo
wego.

(„Gazeta Wyborcza", 4 X 1996)

tym względzie zarówno meryto
rycznej, jak i finansowej.

(„Dziennik Zachodni", 
25 VIII 1996)

★ ★ ★

Zamek w Gniewie, położony na 
wysokim wzgórzu nad brzegami 
Wisły i Wierzycy, już w dużej 
części jest odbudowany. Prace 
rozpoczęły się w 1976 r. z inicja
tywy wojewódzkiego konserwa
tora zabytków przy współudziale 
młodych ludzi ogarniętych pasją 
kontynuowania dawnych zwy
czajów. Odbywają się tutaj tur
nieje konne, piesze, łucznicze i 
kusznicze. Prowadzone są wy
kłady i zajęcia z zakresu historii i 
zwyczajów polskich wojów i ry
cerzy krzyżackich. Członkowie 
bractwa rycerskiego założonego 
przez młodych pasjonatów sami 
wykonują zbroje, kolczugi, tarcze, 
rękawice. Organizują pokazy ry
cerskie, koncerty muzyki dawnej, 
pokazy tańców i scen z życia 
średniowiecznego zamku. Sami 
też budują parkingi i zajmują się 
zagospodarowaniem otoczenia. 
Zamek tętni życiem, najważniej
sze wydarzenia w mieście odby
wają się właśnie tu.

(„Dziennik Bałtycki", 
25 VIII 1996)

★ ★ ★

Za pięć lat na terenie dawnego 
getta w Warszawie ma być utwo
rzone muzeum historii żydow
skiej. Będzie to pierwsze multi
medialne muzeum edukacyjne w 
Europie Środkowej. Autorem pro
jektu przedsięwzięcia jest Jesha- 
jahu Weinberg — twórca takich 
muzeów, jak Muzeum Diaspory 
w Tel Awiwie, Muzeum Miasta w 
Jerozolimie, Muzeum Holocau
stu w Waszyngtonie. Urodził się 

★ ★ ★

Andrzej Rzempołuch złożył bur
mistrzowi Lidzbarka Warmiń
skiego i jego mieszkańcom inte
resującą ofertę. Zaproponował, 
aby przywrócić pierwotny wygląd 
zewnętrzny pałacu biskupa Gra
bowskiego; pałac powstał w 
1745 r. na miejscu rozebranej do 
fundamentów budowli gotyckiej. 
Swego czasu władze pruskie 
doprowadziły do częściowego 
zniszczenia dekoracji architek
tonicznej pałacu — pozbawiony 
został narożnych pilastrów, 
gzymsu kordonowego, obramień 
portali bocznych i okien, płyci- 
nowej dekoracji parapetów, lu- 
karn na dachu.
Obecnie — przy okazji odbudo-

Lidzbark Warmiński 
na rycinie 

z 1708 r.

wy po pożarze 1994 r. — stosun
kowo niewielkim nakładem kosz
tów można by przywrócić ze
wnętrzny wygląd pałacu z cza
sów biskupa Adama Stanisława 
Grabowskiego, wielce zasłużo
nego dla kultury i oświaty na 
Warmii. Autor oferty jako pomoc 
w proponowanym przedsięwzię
ciu stawia do dyspozycji swoją 
wiedzę i posiadane materiały.

(„Gazeta Olsztyńska", 
19 IX 1996)

OD pr^gwy 
poglądy
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M/M/ wiedziećww ww więcej

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

„Co możecie mi powiedzieć na 
temat przedstawionego na zdję
ciu żelazka, które znalazłem (i 
odkupiłem) w latach sześćdzie
siątych w starej wiejskiej chacie 
we wsi Kamionka nad Bugiem 
(dzisiejsze woj. łomżyńskie)?”

Jerzy Wiernik 
Warszawa

W okresie międzywojennym do 
użytku domowego produkowano 
różnego rodzaju żelazka, m.in. 
węglowe, gazowe i spirytusowe, 
nazywane tak w zależności od 
surowca, jakim je ogrzewano. Na 
nadesłanym zdjęciu znajduje się 
żelazko spirytusowe produkowa
ne w Polsce na początku lat trzy
dziestych; prawdopodobnie jest 
to wyrób firmy „Omega”.

Niestety, nie jest możliwe ustale
nie autora obrazu (brak sygnatu
ry) oraz miejsca jego pochodze
nia. Aby z kolei dokładnie okreś
lić wiek i styl obrazu, niezbędne 
są badania laboratoryjne. Z og
lędzin zdjęcia obrazu można wy-

★

„Nie wiem, czy przedstawione na 
zdjęciu filiżanki są bardzo stare i 
czy przedstawiają jakąś szcze
gólną wartość artystyczną, a tym 
bardziej materialną. Dla mnie 
stanowią one wspomnienie mo
jego pięćdziesięcioletniego po
bytu w jednym z najmniejszych 
miasteczek na Dolnym Śląsku. 
Tam właśnie, wprowadziwszy się 
zaraz po wojnie do przydzielone
go mi mieszkania, zastałam je w 
oszklonej szafce — tej samej, w 
której i dziś stoją. Filiżanki są 
więc, jak to się określa — »po- 
niemieckie«. Z tego, co wiem, 
wyprodukowano je na Śląsku 
(chyba w Wałbrzychu). Wszyst
kie są bardzo małe (wysokość 

wnioskować, że jest to najpraw
dopodobniej kopia, o czym może 
świadczyć m.in. nieproporcjo
nalnie duża prawa ręka Madon
ny. Być może pierwowzorem był 
jakiś obraz włoski, zaś kopia wy
konana została w XVIII lub XIX w.

★ ★

Tielch Co.) w Altwasser (Stary 
Zdrój, obecnie dzielnica Wałb
rzycha), jedna zaś (druga od le
wej) z wytwórni Hermanna Oh- 
me’a (Porzellanmanufaktur Her
mann Ohme) w Niedersalz- 
brunn (Szczawienko koło Wałb
rzycha) z lat 1882—1930. Na 
podstawie opisu oraz wyglądu fi
liżanek można przypuszczać, że 
trzy ostatnie naczynka wykonano 
w pierwszych latach XX w. 
Wskazuje na to zarówno charak
ter ich dekoracji (utrzymane są w 
tradycyjnym dla tych wytwórni 
neorokokowym stylu, z bogatą 
reliefową ornamentyką i rzutami 
kwiatowymi wykonywanymi jed
nak, jak się zdaje, podmalowy-

1. Dolnośląskie 
filiżanki
2. Znaki fabryczne: 
C. Tielcha (1,3,4)
i H. Ohme a (2)

„Jestem w posiadaniu olejnego 
obrazu na płótnie o wymiarach 
33x44 cm przedstawiającego 
Madonnę z Dzieciątkiem. Z in
formacji uzyskanych od sprze
dawcy (obywatela Ukrainy) wy
nika, że obraz ten zrabowany 
został przez oficera rosyjskiego 
w czasie pierwszej wojny świa
towej lub wojny polsko-bolsze
wickiej z kościoła lub pałacu w 
Polsce. Czy jest możliwe usta
lenie, kto namalował obraz i skąd 
został zrabowany?"

Jan Karło 
Jawor 

ok. 5 cm, średnica talerzyka ok. 
12 cm), delikatne i wykonane z 
cieniutkiej, bardzo przeświecają
cej porcelany. Powierzchnie ich 
nie są gładkie, lecz w różne wzo
ry i ozdoby (prążki, kwiaty, ple
cionki, zawijasy). Bardzo dziwnie 
powyginane są ich uszka, a kolo
rowe kwiaty (malowane po 
wierzchu chyba ręcznie, bo farbę 
można wyczuć pod palcami, 
szczególnie białą) na każdej z 
tych filiżanek są inne”.

Krystyna K. 
Łódź

waną kalkomanią), jak i bardzo 
dobrej jakości, cienkościenna, 
biała porcelana, której wcześniej 
nie umiano jeszcze na Śląsku 
uzyskać. Potwierdzają to także 
sygnatury wytwórni. Filiżanka 
pierwsza z lewej (do której udało 
nam się w jednym ze zbiorów 
porcelany odnaleźć obiekt ana
logiczny) jest finezyjnie malowa
na (ręcznie) i być może nieco 
starsza od pozostałych.

Są to filiżanki do kawy mokka 
produkowane m.in. na Dolnym 
Śląsku. Trzy z nich pochodzą z 
działającej w latach 1845—1945 
(potem ZPS „Wałbrzych”) fabryki 
porcelany Carla Tielcha (C. 

WW wi.edzl.eć 
W W więcej
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Ochronie 
konserwatorskiej 

wymyka się 
cała grupa 

ginących zabytków 
kultury współczesnej. 
Jak jednak je oceniać, 

selekcjonować 
i chronić?

Neon 
zabytkiem?

BOGUSŁAW SZMYGIN

Na ogłoszony w ubiegłym roku 
przez redakcję „Spotkań z Zabytkami” 

konkurs „Zabytek nie-zabytek” można było 
spojrzeć w różny sposób. Oczywiście 

pierwsze spojrzenie jest optymistyczne. 
Mieliśmy bowiem okazję do poznania 

rozmaitych, często przedziwnych 
i zapomnianych przedmiotów kultury 

rzeczowej. W takim ujęciu był to konkurs 
badaczy i kolekcjonerów, którzy mogli 

przedstawić zbiory i wykazać się 
ich znajomością. Takie prezentacje mają 

oczywisty i niepodważalny 
wymiar poznawczy.

W
brew hasłu przewodniemu kon
kursu nie jest to wcale odkrywanie 
nowych wartości czy nowych za
bytków, to raczej konkurs pomys
łowości w wyszukiwaniu przedmiotów najdziw

niejszych. Obecne rozumienie pojęcia zabytku 
jest bowiem tak szerokie, że prawie każdy ele
ment kultury rzeczowej można uznać za zabytek. 
Dwanaście punktów artykułu 5 „Ustawy o 
ochronie dóbr kultury”, w których wymieniono 
to, co może być zabytkiem, pozwala na taką 
właśnie ocenę. Zabytkowość stała się nie tyle 
cechą przedmiotu, ile decyzją podmiotu 
oceniającego, a także kwestią okoliczności. 
Dlatego też sądzę — i nie ma w tym żadnej ironii 
— że komputerowy edytor tekstu, na którym pi- 
szę ten artykuł, spełnia kryteria zabytkowości. 
Na taką ocenę pozwala tempo zmian w technice 
komputerowej. Edytor ten powstał zaledwie 
przed kilku laty, ale prawdopodobnie więcej jest 
już szabli i starych zegarów niż takich edytorów. 
Czy to nie wystarcza, aby uznać go za zabytek? 
Przykład programu komputerowego nie został tu 
przywołany, aby sprawę sprowadzić do absurdu. 
Ma on natomiast pokazać, że stajemy w obliczu 
zupełnie nowej sytuacji. Dotychczas zajmowa
liśmy się przedmiotami, których proces przeksz
tałcania się w zabytek był powolny i dlatego 
mógł pozostawać pod pewną „kontrolą”. 
Przedmioty wychodzące z użycia trafiały na 
strych i jeśli przetrwały, to wracały po latach już 
jako zabytki. Tymczasem dzisiaj dystans czasu, 
który dzieli rzeczy aktualne, nowoczesne i uży
teczne od tych, które odchodzą w niebyt, 
zmniejszył się niebywale. To już nie stulecia, ale 
co najwyżej dziesiątki lat. A przecież współczes
ne domy nie mają strychów i przedmioty wy
chodzące z użycia są po prostu niszczone. Skąd 
więc weźmiemy zabytki z czasu, który właśnie 
mija? Tak więc stajemy przed zupełnie nowym 
wyzwaniem: jak selekcjonować i chronić zabyt
kowe, bo już ginące wytwory współczesnej kul
tury rzeczowej? O tym, że jest to problem wcale 
niełatwy do rozwiązania, może przekonać historia 
pewnego neonu.

P
rzed trzydziestu laty, na początku lat 
sześćdziesiątych na dachu budynku w Al. 
Racławickich w Lublinie ustawiono okazały 
neon — świetlną reklamę. Kończył się właśnie 
okres, w którym uważano, że wystarczającą for

mą reklamy może być wisząca na witrynie skle
powej tabliczka, najlepiej z elementem graficz
nym nawiązującym do koła zębatego. Uznano, 
że również w Polsce sklepy i ulice można trochę 
przyozdobić. Neon, wynaleziony w 1915 r. przez 
francuskiego inżyniera Georgesa Clauda, nada
wał się do tego celu doskonale. Szklane rurki 
wypełnione szlachetnymi gazami, po podłącze-
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niu napięcia elektrycznego, pozwalały na stwo
rzenie naprawdę ciekawych kompozycji. Neony 
były więc efektowne i tanie w eksploatacji. 
Najszacowniejsze instytucje i najbardziej ekspo
nowane miejsca przyozdobione zostały neonami. 
W Lublinie najokazalszy neon powstał właśnie 
na budynku w Al. Racławickich nr 6. Neon ten 
był reklamą produkcyjno-handlowej firmy Lub- 
gal. Była to rozbudowana, wykonana aż w sześ
ciu kolorach scenka, przedstawiająca dwie posta
cie podające różne prezenty; scenkę uzupełniało 
logo firmy. Budynek, na którym usytuowano

neon, zamykał długą, prostą aleję, którą wjeżdża 
się do Lublina z Warszawy. Imponująca skala 
neonu, rozbudowana grafika i eksponowane 
miejsce sprawiły, że reklama ta stała się bardzo 
charakterystycznym elementem miasta.

Mijały lata i gasły kolejne rurki. Już w la
tach siedemdziesiątych neony w Polsce 
przestały być ozdobą, stały się natomiast symbo

lem nieudolności i niesprawności tamtego sy
stemu gospodarczego. Lubelski neon również 
podupadł. Przyszedł przełom 1989 r. i nastał 
kapitalizm, który zawsze rozkwita reklamą. 
Dach budynku w Al. Racławickich kusił przed
siębiorców. Atak przypuściła firma fotograficz
na. Jej właściciele, bez żenady posługujący się 
nieco zmodyfikowanym znakiem firmowym 
znanego koncernu fotograficznego, nie spodzie
wali się większych trudności ze zdobyciem upa
trzonego miejsca na swoją reklamę. Jednak 
Urząd Miejski wystąpił do konserwatora zabyt
ków z prośbą o opinię. Konserwator uznał, że 
warto rozważyć możliwość zachowania neonu, 
gdyż była to jedna z najstarszych i najokazal
szych tego typu reklam w mieście. Nie była to 
oczywiście decyzja, jedynie opinia. Taki pogląd 
konserwatora z niezwykłym szyderstwem sko-
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mentował czołowy felietonista miejscowej popo- 
łudniówki. Zestawił on neon z porwanymi plaka
tami wyborczymi i parkanami okalającymi place 
budów. O losie neonu nie zadecydowały jednak 
ani kpiny felietonisty, ani opinia konserwatora. 
Neonu nie usunięto, gdyż po prostu upadła fir
ma starająca się o miejsce na reklamę.
Upłynęły kolejne lata i problem powrócił przy 
okazji naprawy dachu, do którego przymocowany 
był stelaż neonu. W tym czasie znana stała się 
wydana wcześniej opinia konserwatora. Nadal 
była to tylko opinia, ale w firmie, do której neon 
należał, też zaczęto o nim myśleć jak o zabytku, a 
więc o czymś, co warto zachować. W 1995 r. za
decydowano o remoncie neonu. Oczywiście nie 
były to prace w żaden sposób nawiązujące do za
sad konserwatorskich, dlatego o ich zakresie za
decydował rachunek ekonomiczny. W efekcie 
ograniczono dawną kompozycję do logo firmy. 
Gdybyśmy więc dzisiaj chcieli zestawić 
wspólne elementy tego, co było, z tym, co 
jest, to można by wyliczyć: po pierwsze to 
samo miejsce, po drugie nadal jest to neon, 
po trzecie obecny neon trochę nawiązuje do 
pierwowzoru. Z punktu widzenia konserwa
torskiego nie jest tego wiele.
Oczywiście taka ocena w żaden sposób nie ob
ciąża ani inwestora, ani wykonawcy remontu. 
Oni dokonali modernizacji neonu wedle swoich 
potrzeb i koncepcji. Prac nie nadzorował kon
serwator, ale jego to również nie obciąża. W reje

strze zabytków nie ma budynku z neonem, nie 
leży on nawet w strefie ochrony konserwator
skiej. W świetle tego rejestru oraz dotychczaso
wych zwyczajów i ocen — zabytkiem nie był też 
neon.
Tak wyglądają fakty. Teraz można więc postawić 
pytanie, czy pożądany byłby inny scenariusz 
wydarzeń? Tak, na pewno, ponieważ neon 
był naprawdę ciekawym zabytkiem: pew
nej stylistyki, liternictwa, techniki wyko
nania i zastosowanych materiałów. Był też 
zabytkiem dlatego, że był egzemplarzem pier
wszym, znanym, największym w mieście i już 
ostatnim. To wszystko chyba wystarcza, aby 
uznać, że straciliśmy ważny zabytek.

Opisana historia zdarzyła się w Lublinie i doty
czyła neonu. Wydaje się jednak, że jest to przy
kład problemu bardzo powszechnego. Oto 
ochronie konserwatorskiej wymyka się cała 
grupa ginących zabytków współczesnej 
kultury rzeczowej (zob. np. kalejdoskopy, okł. 
s. IV). Tym sprawom warto poświęcić więcej 
uwagi, tym bardziej że problem ochrony taba
kierek, muchołapek i kołowrotków już właściwie 
został rozwiązany.
Na razie jednak na postawione w tytule pytanie 
odpowiedź jest następująca: tak, neon może być 
zabytkiem, ale obecnie jeszcze nic z tego nie wy
nika...

Bogusław Szmygin

Według danych staty
stycznych za 1994 r. 
97,7% gospodarstw do

mowych w naszym kraju 
ma odbiorniki telewizyjne 
(w tym 91,3% kolorowe), 
31,3% — zestawy do od
bioru telewizji satelitarnej, 
63% — magnetowidy. A 
zaczęto się to wszystko 
(pomijając przedwojenne 
eksperymenty) przed 
czterdziestu laty. Pamięta
cie? Programy nadawano 
najwyżej pięć razy w ty
godniu, filmy fabularne 
wyświetlano z przerwą na 
zmianę taśmy (w tym 
czasie notowano gwał
towny spadek ciśnienia 
wody, bo wszyscy biegli 
do ubikacji!). Niektórzy 
zakładali na swe czarno- 
-białe ekrany kolorowe fil
try o barwie od góry nie
bieskiej, przechodzącej 
niżej w zieloną i beżową. 
Do krajobrazów mniej 
więcej to pasowało, ale 
pamiętam oglądany -w 
1960 r. u sąsiada (jedy-

Czterdziestolatek nego w kamienicy po
siadacza telewizora) kon
kurs chopinowski, w któ
rym występował ówczes
ny ulubieniec publicznoś
ci — rudy (sic! cała prasa 
o tym donosiła) Meksyka
nin Michel Block. Sąsiad 
miał filtr — i te rude włosy 
były niebieskie...
Ech, gdzie te czasy... A 
kto pamięta, jaki był pier
wszy polski odbiornik te
lewizyjny? Nie, wcale nie 
„Belweder”. Pierwsza była 
wyprodukowana w 1957 r. 
przez Warszawskie Za
kłady Telewizyjne „Wisła”. 
Ekran miała 13-calowy 
(chyba tak, dokładnie nie 
pamiętam), z daleka — co 
widać na fotografii — 
sprawiający wrażenie o 
wiele większego. Czy to 
jest zabytek? Niewątpli
wie tak, choć — wróćmy 
do statystyki — 60 % 
mieszkańców naszego 
kraju jest od niego star

czych...
Aleksander Stukowski
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Odnajdywane 
przez archeologów 

pozostałości 
glinianych naczyń, 

czyli banalne 
skorupy, 

oglądane pod odpowiednim 
kątem — 
stają się 

niezwykle 
rozmowne...

Zagadki skorup

Skorupy
i heretycy

ZDZISŁAW SKROK

WiekXV, a przede wszystkim XVI i XVII 
— to w dziejach Europy epoka wielkich 

ruchów religijnych, czasy herezji 
i rozłamów w łonie jednolitego dotychczas 

Kościoła katolickiego. Powstawały 
wówczas nowe Kościoły i wyznania, jak 

kalwinizm, anglikanizm czy luteranizm. 
Różnice pomiędzy nimi nie ograniczały się 

do dogmatów, zasad wiary i organizacji. 
Sięgały o wiele głębiej, obejmowały 

również te strefy życia, które na ogół 
nie są bezpośrednio kojarzone z kultem 

i religią. Uwidoczniały się w stroju, 
zastawie stołowej, sposobach wykonania 

i zdobienia przedmiotów codziennego 
użytku. Świadectwem tego faktu są m.in. 

najpopularniejsze i najliczniejsze 
znaleziska archeologiczne — ułamki 

rozbitych naczyń.

H
usyci — uczniowie i zwolennicy Jana 
Husa (1369—1415), który jako jeden z 
pierwszych poddał krytyce nadużywa
nie władzy i rozwiązłość duchowieństwa 
katolickiego, znani byli z tego, że naczynia gliniane, 
które wytwarzali, zaopatrywali w inskrypcje głównie 

o treści religijnej. Znaleziska takie znane są z terenu 
Czech i Moraw, a od niedawna również z obszaru 
Polski, z Kujaw. W 1977 r. archeolodzy z Łodzi od
kryli je na Starym Mieście we Włocławku. Dziesięć 
lat później również łodzianin Leszek Kajzer odnalazł 
kolejne fragmenty ceramiki husyckiej w Kościelnej 
Wsi i na zamku w Radziejowie w woj. włocławskim. 
Zabytki te pochodziły z warstw datowanych na XV 
w.; ich odkrywcy nie mają wątpliwości, że należy je 
wiązać z przedstawicielami husyckiej herezji.
Skąd jednak wzięli się husyci na Kujawach? Przypu
szcza się, że ziarno tej herezji zasiali uczestnicy wiel
kiej polsko-czeskiej „wyprawy nad Bałtyk”, podjętej 
w 1433 r. pod dowództwem Jana Czapka z San, a wy
mierzonej przeciw zakonowi krzyżackiemu. Ta 
husycka wyprawa (uczestniczyli w niej polscy husyci 
z Małopolski) po spustoszeniu Pomorza i spaleniu 
klasztoru w Oliwie powracała na południe właśnie 
przez Kujawy, szerząc wszędzie swą antypapieską i 
antyfeudałną ideologię. Jak świadczą dokumenty 
kościelne i sądowe zebrane przez Jerzego Serczyka, 
idee te znalazły tam życzliwe przyjęcie (pierwszy 
proces antyhusycki proboszcza Szymona Konojada 
odbył się już w 1424 r.), a Kościelna Wieś wyrasta w

1. Fragment naczynia z husyckim napisem 
(nie odczytanym) z Kościelnej Wsi (woj. włocławskie)

ich świetle na lokalny ośrodek tej herezji. Podobnym 
centrum był Radziejów, w którym zresztą tradycja 
innowierstwa przetrwała aż po wiek XVII. Po upad
ku husytyzmu polskiego w drugiej połowie XV w., 
w połowie następnego stulecia Rafał Leszczyński, 
największy wówczas wielmoża wielkopolski, założył 
tu zbór kalwiński i szkołę innowierczą, którą zamie
rzał podnieść do rangi akademii. On też sympatyzo
wał z inną ówczesną różnowierczą sektą — braćmi 
czeskimi, którym pomógł wybudować zbór w Lesz
nie. A właśnie w ideologii braci czeskich przetrwało 
wiele zasad wiary husytów z XV w.
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Z wyznaniem laterańskim łączone jest z kolei znale
zisko fragmentów naczynia z napisem łacińskim i da
tą pochodzące z badań archeologicznych ruin zamku 
krzyżackiego w Szestnie koło Mrągowa w woj. ol
sztyńskim. I tego odkrycia dokonali archeolodzy z 
Łodzi kierowani przez Mariana Głoska. Treść napi
su, po jego rekonstrukcji, brzmiała następująco: JU
STUS EX FIDE VIVIT 1540. W przekładzie znaczy 
on „sprawiedliwy żyje z wiary” i jest starotestamen- 
tową sentencją proroka Habakuka, do której kilka
krotnie nawiązuje św. Paweł Apostoł w Liście do Rzy
mian. Luter tłumacząc ów List z greki na łacinę wy
powiedź św. Pawła przełożył jako Hominem sola fide 
iustificari — „człowieka tylko wiara usprawiedliwia” 
— i uczynił ją podstawową zasadą swej teologii. Tyl
ko wiara i łaska boża, a nie jak twierdził Kościół kato
licki — dobre uczynki i odpusty, decydują o naszym 
zbawieniu. Taka jest główna zasada wyznania lute- 
rańskiego. Data uwidoczniona na naczyniu pozwala 
wyjaśnić okoliczności, które umożliwiły pojawienie 
się tego protestanckiego tekstu w sercu arcykatolic- 
kiego, podległego papieżowi państwa krzyżackiego. 
Otóż od 15 lat, czyli od 1525 r. państwo zakonne w 
Prusach już nie istniało. Ostatni wielki mistrz krzy
żacki Albrecht Hohenzollern dokonał jego sekulary
zacji, przyjął tytuł księcia oraz zmienił wyznanie z ka
tolickiego na protestanckie i stał się zwolennikiem 
Lutra. Manifestacją jego nowej wiary były m.in. 
srebrne grosze pruskie lenne (Prusy Książęce były 
wówczas lennem Polski) bite w Królewcu i noszące 
na awersie popiersie Albrechta otoczone napisem o 
tej samej treści, jaką głosi sentencja wytłoczona na 
naczyniu z Szestna — lustus ex fide vivit. Można 
przypuszczać, że twórca naczynia, a raczej radełka, 
którym wytłoczono ów napis, zaczerpnął ową religij
ną, krzewiącą nową wiarę treść z książęcej monety.
Trzecia grupa chrześcijańskich innowierców doby 
reformacji, której aktywność znalazła odbicie w za
bytkach ceramicznych znajdowanych na terenie na
szego kraju — to anabaptyści, czyli po polsku: no- 
wochrzczeńcy. Jak podaje Słownik herezji w Kościele 
katolickim Hevre Massona anabaptyści „ tworzyli le
we skrzydło reformacji, na pierwszy plan wysuwając 
chrzest dorosłych. (...) Pod wpływem oświeconych mi
strzów zaczęli głosić niezależność i równość stanów, 
przeobrażając się w końcu w rewolucjonistów społe
cznych i radykałów. ” Z tych też powodów anabap
tyści byli prześladowani zarówno przez katolików, 
jak i protestantów. W pierwszej połowie XVI w. zos
tali prawie całkowicie wytępieni na terenach Nie
miec, a ci, którzy zostali, schronili się na Morawach, 
ale i to miejsce w 1621 r. pod karą śmierci musieli 
opuścić, przenieśli się więc do sąsiedniej Słowacji. 
Miejscowe chłopstwo nazwało ich „habanami”, czyli 
tymi, którym na Morawach „zahabaniono” — za
brano cały majątek.
Anabaptyści szczególnie surowo potępiali własność 
prywatną, uznając ją za źródło grzechu. Wszystko, co 
posiadali, należało do wspólnoty, wszyscy ubierali się 
tak samo i jedli te same potrawy. Za pracę każdy z 
nich otrzymywał jedynie pożywienie, mieszkanie i 
odzież. Wszystko, co wypracowali ponad te potrze-

2. Rekonstrukcja 
naczynia 

z sentencją 
laterańską 
z Szestna 

(woj. olsztyńskie)
3. „Habańska” 

rodzina 
ze Słowacji 
na rysunku 

z 1588 r.
4. Formy

i typy 
fajansów 

„habańskich” 
(pod rysunkami 
daty produkcji)

5. Formy 
naczyń

pseudo- 
majolikowych 
znalezionych 

na terenie 
osady 

garncarskiej 
w Miechocinie 

koło 
Tarnobrzega 

U17 1417 U7J
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by, szło do wspólnej kasy i było przeznaczane na 
rozbudowę domów, warsztatów pracy, opiekę nad 
starcami, kształcenie dzieci i młodzieży. Ten styl ży
cia do dziś kontynuują współcześni spadkobiercy 
anabaptystów: menonici i w mniejszym stopniu 
baptyści. „Habanowie” byli doskonałymi rzemieśl
nikami, a podczas ich pobytu w Europie Środkowej: 
Słowacji, Morawach, Siedmiogrodzie i Węgrzech, 
zasłynęli jako producenci luksusowej, przepięknej 
ceramiki — malowanego fajansu, zwanego majoliką. 
W starożytności fajanse, czyli naczynia szkliwione, 
barwione tlenkami metali, dwukrotnie wypalane, 
produkowano w późnym okresie cesarstwa rzym
skiego, następnie na obszarze Bizancjum. Tam z 
techniką ich produkcji zapoznali się rzemieślnicy 
arabscy, którzy umiejętność tę przenieśli do Hiszpa
nii i Włoch. W XVI w. wielkim ośrodkiem produkcji 
i eksportu majoliki stało się miasto Faenza, leżące na 
terenie Republiki Weneckiej, sławne przede wszyst
kim z talerzy polewanych białą błyszczącą glazurą i

skromnie zdobionych niebieską dekoracją. Odbior
cami tych wyrobów byli m.in. Francuzi, którzy na
zwali je tak, jak nazywa się miasto, z którego pocho
dziły: Faenza — to w wymowie francuskiej „Faien
ce”, czyli „fajans”. Wcześniej używana nazwa „majo- 
lika” pochodzić ma od wyspy Majorki, na której był 
punkt przeładunkowy arabskiej ceramiki dostarcza
nej do Europy Zachodniej.
Za rozpoczęcie produkcji fajansów „habańskich” 
przyjmuje się początek lat osiemdziesiątych XVI w., 
kiedy na Morawach i Słowacji zaczęli osiedlać się 
włoscy anabaptyści wypędzeni z Republiki Wenec
kiej, którzy przynieśli umiejętność wytwarzania tej 
szlachetnej ceramiki. „Habanowie” produkowali ją 
wyłącznie na sprzedaż, a ich przywódcy surowo za
kazywali swym wyznawcom posiadania i użytkowa
nia tych naczyń w imię zachowania prostoty obycza
jów i zasad równości. Wielkim wzięciem i popular
nością fajansowe naczynia „habanów” zaczęły na
tomiast cieszyć się na możnowładczych, nawet kró
lewskich dworach. Świadczy o tym fakt, że również 
król Polski Stefan Batory podjął próbę wyrobu fajan
su na własny użytek i w tym celu zaprosił do Krako
wa doświadczonych ceramików włoskich z Faenzy. 
Mistrzowie ci jednak, przebywając blisko rok na kró

lewskim utrzymaniu, nie zdołali uruchomić produk
cji. Za niedotrzymanie kontraktu pozwani zostali 
przed sąd, gdzie ich adwokat, specjalnie wezwany z 
Włoch, tłumaczył niepowodzenie przedsięwzięcia 
tym, że „ materyał tutejszy do wyrobu majolik nie jest 
sposobny, bo chociaż na glinie nie schodzi, to piasek jest 
za gruby, mocny, sól mocniejsza aniżeli sól zamorska i 
ogień z drew tutejszych nie jest tak sposobny jak ogień z 
włoskiej trzciny”.
Wiele musiało być prawdy w tych narzekaniach, sko
ro w Polsce prddukcję fajansu udało się rozwinąć do
piero w drugiej połowie XVIII w. Zapewne też z 
tych powodów od końca XVI aż po XVIII w. wielką 
popularnością w Polsce cieszyły się imitacje i naśla
downictwa majoliki, zwane w naukowym nazew
nictwie półmajoliką, mezzomajoliką lub pseudomajo- 
liką. Były to starannie wykonane naczynia angobo- 
wane, czyli pokrywane białymi i kolorowymi glinka
mi, na które kładziono przezroczyste szkliwo oło
wiowe. Podobnie jak fajans, pseudomajolikę wypala
no dwukrotnie: po malowaniu naczyń oraz po nało
żeniu glazury na utrwaloną dekorację. Biała angoba 
(glinka) stosowana jako tło dla dekoracji była też 
swego rodzaju naśladownictwem białego koloru po
lewy cynowej lub cynowo-ołowiowej stosowanej w 
majolice w czasach renesansu, w tym również na fa
jansach „habańskich”. Polscy wytwórcy pseudomajo- 
liki, szczególnie z ośrodków małopolskich, naślado
wali też formy naczyń fajansowych produkowanych 
przez słowackich „habanów”. Wiele tych naśladow- 
nictw dostrzegła Teresa Sztela-Zauchowa wśród za
bytków z wielkiej osady producentów pseudomajoli- 
ki w Miechocinie na przedmieściach Tarnobrzega. 
Podkreślając, że podobieństwa te nie dotyczą techno
logii wykonania naczyń, a jedynie ich formy ze
wnętrznej, powiada, iż „elementy wspólne to użycie we 
wczesnej ceramice habańskiej rysunku wzoru jako 
głównego wyznacznika kompozycji ornamentalnej, sto
sowanie ruchliwej, płynnej linii wzoru wypełniającego 
wyznaczone powierzchnie zdobnicze, powtarzanie ulu
bionego motywu jakim był symetryczny bukiet w wazo
nie. Styl tej dekoracji znamiennej również dla Miecho- 
cina, to harmonijne łączenie rysunku konturowego z 
płaskimi elementami wypełniającymi, rozłożonymi jed- 
noplanowo, bez efektów przestrzennych”. Ośrodek 
garncarski w Miechocinie działał od schyłku XVI w. 
do szwedzkiego „potopu”, czyli do połowy XVII w., 
a więc w czasach, gdy „habańskie” pracownie fajansu 
po drugiej stronie Karpat działały pełną parą. Wyro
by tego ośrodka cieszyły się dużą popularnością nie 
tylko wśród zamożnych mieszczan i szlachty Mało
polski. Wisłą docierały one również do Warszawy 
(pseudomajolikę miechocińską znaleziono na terenie 
Zamku Królewskiego i pl. Zamkowego) i do Gdań
ska. W ten sposób wzory luksusowych naczyń 
opracowane w północnych Włoszech, za po
średnictwem słowackich anabaptystów — „ha
banów” i ich naśladowców: garncarzy z Mie- 
chocina, dotarły — choć w formie zdegrado
wanej pod względem technologicznym — aż na 
wybrzeża Bałtyku. Pod tym względem więc już 
wówczas — w pierwszej połowie XVII w. — Europa 
była kontynentem bez granic i barier kulturowych.

Zdzisław Skrok
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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.

Propagandowy 
i dyplomatyczny

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

T
en serwis odegrać miał doniosłą rolę 
nie tyle (czy może nie tylko) w dzie
jach rzemiosła artystycznego, co w 
pewnym ważnym wydarzeniu histo
rycznym, które z pewnością łatwiej nam dziś 

ocenić niż jego bezpośrednim świadkom, 
uczestnikom i komentatorom. Gra toczyła się o 
najwyższą stawkę. Była nią korona oraz tytuł 
króla Polski i wielkiego księcia Litwy. Preten
dowali do niej: elektor saski Fryderyk August, 
syn króla Augusta II Mocnego, oraz Stanisław 
Leszczyński. O sukcesie zaś, przy niemal rów
nych szansach obu kandydatów, zdecydować 
mogła szybko i z dużym rozmachem przeprowa
dzona ceremonia koronacji. Nadanie jej odpo

wiedniego rozgłosu — to ostatnie już ogniwo ta
kiej koncepcji, będącej w istocie drobiazgowo 
przemyślaną i konsekwentnie stosowaną polityką 
faktów dokonanych. Sprawniejszym jej realiza
torem okazać się miał Fryderyk August, później
szy król August III.
Koronacja odbyła się 17 stycznia 1734 r. w Kra
kowie. Wydawało się, że poczynione do niej 
przygotowania zaowocują uroczystościami o 
podniosłym i niepowtarzalnym nastroju. Rze
czywistość okazała się inna, a to, co udało się 
uzyskać, zawdzięczano tylko znakomitej propa
gandzie i zabiegom dyplomatycznym popleczni
ków Augusta III. Podczas ceremonii — zauważył 
jeden z historyków — brakowało ludzi do wypeł
nienia różnych czynności. Senatorów ledwie star
czyło do niesienia insygniów króla i królowej, nie 
wszyscy przyjechali z żonami, więc orszak królo
wej złożono niemal ze szlachcianek.
Wystrój katedry wawelskiej był skromny: sta
nowczo była to koronacja niegodna marzeń Fry
deryka Augusta i jego wyobraźni o splendorze, 
jaki wiązał się z uzyskaniem korony polskiej. 
A miało być przecież zupełnie inaczej: wieść o 
koronacji powinna była dotrzeć na ościenne 
dwory, wzbudzić podziw i uznanie, a przede 
wszystkim zniechęcić do dalszych działań Sta
nisława Leszczyńskiego, układającego właśnie 
swój plan uroczystego wjazdu do stolicy. Z tych 
planów niewiele udało się zrealizować, ale koro
nacja Augusta III stała się niepowtarzalną okazją 
dla licznych artystów, którzy zabiegając o wzglę
dy monarchy stworzyli w wielu wypadkach god
ne uwagi dzieła (portrety króla, medale pamiąt
kowe, liczne sztychy itp.). Johann Sebastian Bach 
starający się o tytuł nadwornego kapelmistrza 
przesłał królowi dwie pierwsze części („Kyrie” i 
„Gloria”) swej słynnej wielkiej Mszy h-moll być 
może z nadzieją, że zostaną one wykonane pod
czas uroczystości koronacyjnych. I choć uczest
nicy ceremonii nie usłyszeli muzyki wielkiego 
Bacha, to samo arcydzieło — nazwane post fac
tum mszą koronacyjną — weszło do historii mu
zyki światowej.
Podobnie było z serwisem koronacyjnym Augu
sta III, zamówionym w miśnieńskiej wytwórni 
porcelany w 1733 r. Przez wiele lat mówiono o 
nim po prostu królewski serwis stołowy ze zło
tymi ozdobami i dopiero w XIX w. przyjęła się 
używana dziś nazwa: serwis koronacyjny Augu
sta III. Był to czwarty z kolei „superserwis” do
starczony elektorom saskim z miśnieńskiej fa
bryki porcelany, a pierwszy z królewskich komp
letów wykonanych dla przyszłego króla Polski 
Augusta III.
Serwis dostarczono w 1734 r. do Pałacu Japoń
skiego w Dreźnie, gdzie pozostawał przez wiele 
lat. W inwentarzu ruchomości z 1779 r. wymie
niono jeszcze 72 sztuki z tego serwisu. Pierwot
nie więc liczył zapewne około stu, a może nawet
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I. Portret Augusta III
(1696—1763) 
według sztychu
J. Ch. Sysanga

więcej naczyń i uzupełniających je przedmiotów. 
Jak większość gromadzonej przez lata porcelany 
w Pałacu Japońskim, także pozostałości z serwi
su koronacyjnego Augusta III przeniesiono w 
1876 r. z pałacowych piwnic do przestronniej
szych, a nawet częściowo przystosowanych do 
celów wystawienniczych, pomieszczeń drezdeń
skiego Johanneum. Z nazwą tego budynku tra
dycyjnie wiąże się też ryte w porcelanie i zapu
szczone czernią tzw. numery Johanneum. W wy
padku serwisu koronacyjnego jest to: N=147/W. 
Faktycznie jednak oznaczenia te wykonano w 
XVIII w. i są one zgodne z inwentarzami zbio
rów porcelany w Pałacu Japońskim. Z czasem 

brakujące naczynia uzupełniano w miśnieńskiej 
wytwórni, gdzie zabezpieczono zarówno ich 
formy, jak i wzory dekoracji. Obecnie więc w ko
lekcjach z tym serwisem znajdują się zarówno 
najstarsze zabytkowe naczynia z lat 1733—1734, 
jak i późniejsze powtórzenia nawet z XIX w. 
Serwisu koronacyjnego, niestety, nie udało się 
przechować w jednej kolekcji. Rozproszony już 
pod koniec XIX w., trafił na rynek antykwary
czny i dziś poszczególne egzemplarze znajdują 
się w wielu kolekcjach publicznych i prywat
nych. Sporo mają ich niemieckie muzea, część 
wywieziono za ocean, w Polsce znajdują się m.in. 
w zbiorach: Zamku Królewskiego i Muzeum
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2 3

V

2. Sygnatura 
serwisu 
i numer 

inwentarzowy 
3.4.5. Talerze (3, 4) 

i misa (5) 
z serwisu

Narodowego w Warszawie oraz w Państwowych 
Zbiorach Sztuki na Wawelu.
Naczynia z tego serwisu nie odznaczają się 
szczególną inwencją plastyczną. Całą uwagę bo
wiem skupiono na dekoracji malarskiej, przy
znać trzeba — wykonanej w sposób mistrzowski. 
Najważniejszym jej elementem był wyjątkowo 
pokaźny, wielobarwny i bogato wyzłocony kró
lewski herb, złożony z odpowiednich elementów 
heraldycznych związanych z Polską, Litwą i Sa
ksonią. Na czterech figurach heraldycznych 
barwy czerwonej ukazano: w prawej górnej i le
wej dolnej — Orła Białego, w lewej górnej i pra
wej dolnej — Pogoń, zaś centralnie — herb Do
mu Saskiego pod książęcą mitrą elektorów sa
skich. Herb obwiedziono rozbudowanym kartu
szem z elementami esownic, ornamentów wstę
gowych, labrów i stylizowanych gałązek palmo

wych. Całość zaś zwieńczono okazałą królewską 
koroną. Uzupełnieniem tej naszkliwnej dekoracji 
malarskiej są drobne kwiatki (Indianische Blu- 
men) oraz obfite złocenia w postaci delikatnych, 
lecz rozbudowanych ornamentów brzeżnych.
Z pewnością zamawiając w miśnieńskiej manu
fakturze tak wspaniały reprezentacyjny serwis 
królewski spodziewano się, że odegra on istotną 
rolę w kształtowaniu nowych stosunków na kró- 
lewsko-elektorskim dworze Augusta III. Czy 
nadzieje te ziściły się — nie wiemy. Chociaż 
wiadomo, że posługiwano się nim głównie w ce
lach propagandowych. A jakżeby inaczej, skoro 
wówczas przed dyplomacją saską stanęły nowe 
zadania, trzeba było przede wszystkim uzyskać 
aprobatę saskich poddanych dla królewskich aspi
racji elektora.

Wojciech Przybyszewski
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Klisze z Podhorzec

Podhorce, położone 
na północno-zacho
dnim krańcu Wy

żyny Podolskiej, stały się 
szeroko znane w XVII w., 
kiedy Stanisław Koniecpol
ski, hetman wielki koron
ny i kasztelan krakow
ski, wzniósł tu w latach 
1637—1640 rezydencję w 
formie okazałej, ufortyfi
kowanej willi. Budowla ta 
budziła powszechny po
dziw. W drugiej połowie

wszystko jednak przyczy
niały się do ugruntowania 
niepodległościowej symbo
liki Podhorzec w świado
mości Polaków. Przełom 
przyniósł schyłek XIX w., 
kiedy Podhorce stały się 
przedmiotem zaintereso
wań historyków sztuki. W 
1909 r. z ramienia krakow
skiej Akademii Umiejęt
ności podjęta została akcja, 
której celem było opraco
wanie pełnej monografii

Galicji, fundusz w wyso
kości 550 koron na sfinan
sowanie wyprawy nauko
wej członków i współpra
cowników Komisji Historii 
Sztuki w celu przeprowa
dzenia wszechstronnych 
badań nad budowlą i jej 
wyposażeniem. W wizji lo
kalnej przeprowadzonej w 
drugiej połowie września i 
początkach października 
1909 r. obok Mariana Soko
łowskiego wzięli udział:

XIX w. dużym zaintereso
waniem współczesnych cie
szyła się wysoka wartość 
architektoniczna zespołu 
oraz bogate zbiory artysty
czne. Toteż Podhorcami zaj
mowali się nie tylko bada
cze „starożytnicy”, ale i li
teraci, powstawały szkice 
historyczne, które wnosiły 
pewne ustalenia w zakresie 
faktografii dziejów pałacu, 
ale też rozpowszechniały 
wiele nieścisłych i błęd
nych informacji, nade 

Podhorzec. Jej inicjatorem 
był Marian Sokołowski, 
przewodniczący Komisji 
Historii Sztuki tejże Aka
demii, profesor i pierwszy 
kierownik Katedry Historii 
Sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.
W lipcu tego roku Soko
łowski uzyskał od ówczes
nej właścicielki Podhorzec, 
Konstancji z Zamoyskich 
Sanguszkowej (1864—1946), 
wdowy po Eustachym San- 
guszce, byłym namiestniku 

1. Pałac 
od południowego 

zachodu

Konstancja Stępowska skie
rowana do opracowania 
tkanin i malarstwa, Adolf 
Szyszko-Bohusz — do ba
dań archeologiczno-archi- 
tektonicznych, Stanisław 
Swierz-Zaleski — do opra
cowania militariów i szkieł 
oraz Stefan Zaborowski. 
Ten ostatni członek zespołu
— profesjonalny fotograf
— był autorem bogatej do

kumentacji fotograficznej, 
która utrwaliła na szkla
nych kliszach wygląd — 
zdewastowanej dziś — re
zydencji i jej otoczenia z pa
łacowym kościołem Św. Jó
zefa oraz wystrój wnętrz 
budowli i jej olbrzymie 
zbiory. Pojedyncze zdjęcia 
zarejestrowały widok ogól
ny zabytkowej cerkwi unic
kiej i drewnianej dzwonni
cy (nie istniejącej obecnie) 
w pobliskich Zahorcach 
oraz panoramiczny widok 
zespołu bazyliańskiego na 
Pleśnisku. Zaborowski po
sługiwał się sprzętem będą
cym własnością Akademii 
— aparatem fotografi
cznym „Sanderson Regular 
Model Camera 4x5 in” z 
obiektywem typu „Tessar” 
produkcji Zeissa o ogni
skowej 155 mm oraz dwo
ma rodzajami aparatów do 
powiększeń: przy świetle 
dziennym z przyrządem do 
automatycznego nastawia
nia ostrości i przy świetle 
sztucznym z kondensorem i 
lampą naftową o dwóch 
płomieniach.

Spośród 250 zdjęć wyko
nanych przez Zaborow
skiego w Podhorcach w la
tach 1909—1910 do chwili 
obecnej przetrwało 108, z 
których aż 76 zachowanych 
jest w zbiorach Archiwum 
Diecezjalnego w Tarnowie 
w postaci oryginalnych, za
bytkowych klisz szklanych 
125x100 mm. Trzydzieści 
dwie pozostałe fotografie 
(24x18 i 12x9,5 cm) też 
znajdują się w tym archi
wum oraz w Dziale Doku
mentacji Historycznej Mu
zeum Okręgowego w Tar
nowie. Zdjęcia te wyróżnia
ją się doskonałą techniką i 
ostrością obrazu. Autor 
przedstawił na nich nie tyl
ko widok ogólny całego za
łożenia, ale utrwalił także 
wygląd zawartych w jego 
kompozycji urządzeń obron-
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nych. Są to głównie bastio
ny, barki i wyróżniające się 
bogatym kształtem ka
mienne strażniczki. Inną 
grupą zdjęć są studia ka- 
mieniarki architektonicz
nej. Ukazują obie główne 
elewacje, północną i połud
niową, lub ich fragmenty — 
portal i zewnętrzne schody 
prowadzące do wnętrza, 
czasem ściany szczytowe 
trój arkadowych loggii lub 
— jak to jest np. na jednej z 
klisz — oryginalne, atty- 
kowe zakończenia kominów 
na kalenicy korpusu głów
nego pałacu. Najliczniejsze 
są zdjęcia przedstawiające 
wystrój reprezentacyjnych 
wnętrz pałacu, które łączy 
tematyka i sposób aranża
cji. Dawniejsze fotografie,

2. Fragment kominka
i ekspozycji
na ścianie południowej
Sali Karmazynowej
3. Piec kaflowy
z herbami Rzewuskich „Krzywda”
w Sali Złotej
4. Tzw. Portret Mazepy
— w rzeczywistości wizerunek chłopa 
z akcesoriami hetmańskimi
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5. Kościół parafialny Św. Józefa
— widok wnętrza w kierunku ołtarza głównego
z obrazem „Święta Rodzina” Szymona Czechowicza
(wszystkie zdjęcia:
Stefan Zaborowski w latach 1909—1910;
z zabytkowych klisz reprod. Robert Moździerz)

np. album z ostatniej 
ćwierci ubiegłego stulecia z 
lwowskiego atelier Edwar
da Trzemeskiego, miały na 
ogół charakter estetyzujący, 
a ich przeznaczeniem było 
sportretowanie ważniejszych 
sal na potrzeby reklamy. 
Tutaj natomiast autorowi 
zdjęć przyświecał cel na
ukowej dokumentacji — fo
tografie są najczęściej pa
noramicznymi kadrami nie
mal każdej ze ścian (wyją
tek stanowią ściany okien
ne, niemożliwe do sfotogra
fowania z przyczyn technicz
nych) i ukazują ich komp
letne wyposażenie z komin
kami, piecami, portalami, 
boazerią i rozwieszonymi 
malowidłami. Tym samym 
stanowią rejestr zabytko
wego wyposażenia wnętrz, 
nie zawsze zachowanego do 
naszych czasów. Szczegól
ną wartość dla historyka 
sztuki mają dwa sfotografo
wane fragmenty stropów, 

znakomitych dzieł snycerki 
lwowskiej z połowy XVII w. 
i malarskiej dekoracji 
plafonów, które doszczęt
nie spłonęły w lutym 1956 r. 
Oddzielny zespół tworzą 
zdjęcia przedstawiające in
dywidualne przedmioty. 
Ich wartość dokumentalna 
nie jest jednakowa: liczne 
fotografie przedstawiają 
obiekty szczęśliwie ocalałe 
po drugiej wojnie świato
wej, które znajdują się 
obecnie w Muzeum Okrę
gowym w Tarnowie lub w 
muzeach na terenie Lwo
wa. Na fotografiach widzi
my wiele zabytków rze
miosła artystycznego: na
mioty i kobierce wschodnie 
z XVII—XVIII w., para
menty z dawnego wyposa
żenia kaplicy pałacowej, 
komplety rzędów końskich, 
meble — sprzęty dotychczas 
nie odnalezione.
Śmierć Mariana Sokołow
skiego w 1911 r. stała się 

główną przeszkodą w 
ukończeniu prac nad mo
nografią Podhorzec. Kon
tynuację przedsięwzięcia 
zapowiadał początkowo na
stępca Sokołowskiego na 
stanowisku przewodniczą
cego Komisji Historii 
Sztuki, profesor Stani
sław Tomkowicz. Wspólnie 
z sekretarzem generalnym 
Akademii Umiejętności, 
Bolesławem Ulanowskim, 
przejął pilotowanie wy
dawnictwa, jednak rok pó
źniej trudności finansowe 
zmusiły zarząd Akademii 
do oficjalnego zawieszenia 
dalszych prac wydawni
czych i naukowych. W tych 
okolicznościach Konstancja 
Sanguszkowa, otrzymaw
szy w kwietniu tego roku 
od Stefana Zaborowskiego 
ofertę zakupu 200—250 
negatywów z nabyciem do 
nich praw autorskich, za
warła tę transakcję bez po
rozumiewania się z Aka
demią. W podobny sposób 
trafiły w późniejszym cza
sie do jej rąk materiały do
tyczące rzemiosła artysty
cznego, wyposażone w 

szczegółowy, choć pełen 
wielu nieścisłości katalog 
opracowany przez Stanisła
wa Świerza-Zaleskiego oraz 
rękopis Adolfa Szyszko-Bo- 
husza Zamek w Podhorcach 
i otoczenie. Część architek
toniczna — opublikowany 
w 1925 r. w „Sztukach Pię
knych”. I tak rozprawa 
Szyszko-Bohusza oraz wy
dany w 1913 r. w tomie IX 
„Prac Komisji Historii 
Sztuki” komunikat Soko
łowskiego Zamek w Podhor
cach — są dziś jedynym re
zultatem przedsięwzięcia. 
Zgromadzone przez San- 
guszkową materiały podzie
liły los wszystkich archiwa
liów, które po drugiej woj
nie światowej przestały ist
nieć jako integralny zespół, 
rozdzielone między Archi
wum Państwowe w Krakowie 
(oddział na Wawelu), Mu
zeum Okręgowe i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w 
Tarnowie. Jednak część za
wierająca bogaty fragment 
dokumentacji podhoreckiej 
pozostawała dotąd szerzej 
nie znana. Odnaleziona 
przed trzema laty przez au
torkę niniejszego artykułu 
w zbiorach Archiwum Die
cezjalnego w Tarnowie, tra
fiła tam po 1946 r. jako 
cząstka prywatnego archi
wum Konstancji Sangusz- 
kowej, która — po jej usu
nięciu z siedziby w podtar- 
nowskich Gumniskach — 
ostatni rok swego życia 
spędziła w budynku sufra- 
ganii przy tarnowskiej ka
tedrze, pozostawiając tam 
duży zbiór archiwaliów i 
pamiątek o charakterze 
osobistym. Zespół ten, li
czący około 10 tysięcy do
kumentów i kilkaset foto
grafii głównie z przełomu 
XIX i XX w., z inicjatywy 
dyrekcji Archiwum Diecez
jalnego, ks. prałata Kazi
mierza Szwargi i ks. dra 
Ryszarda Banacha, jest obec
nie inwentaryzowany i zosta
nie wkrótce opracowany.

Angela Zofia Sołtys
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W Pomorzanach

W dawnym woje
wództwie tarno
polskim, w powie

cie Zborowskim, nad rzeką 
Złotą Lipą, położone są Pomo
rzany, które w okresie mię
dzywojennym liczyły około 5 
tysięcy mieszkańców. Dzieje 
tego miasteczka, nazwanego od 
otaczających je wielkich sta
wów, są dość dobrze znane 
dzięki monografii Bronisława 
Zamorskiego (Kronika Pomo- 
rzańska, Lwów 1867). Było 
ono własnością Mikołaja 
Świnki, rodziny Sienieńskich, 
około 1620 r. nabył je Jakub 
Sobieski, po którym odziedzi
czył jego syn, przyszły król Jan 
III. Rozkwitające za Sobie
skich miasto w XVIII w. pod 
rządami Radziwiłłów pod
upadłe. Kolejnym właścicie
lom — Pruszyńskim udało się 
ten stan zahamować.
Zamek w Pomorzanach 
wzniósł około połowy XVI w. 
Jan Sienieński, wojewoda po
dolski (zm. 1600). Warownia 
miała kształt czworoboku, z 
czterema okrągłymi basztami 
na narożach i wewnętrznym 
dziedzińcem. Z trzech stron 
otoczona była korytem i błot
nistymi zalewiskami Złotej 
Lipy. Pod zamkiem znajdowa
ły się sklepione lochy ze 
strzelnicami (tzw. dolna arma
ta), wyżej zaś sklepione izby 
(tzw. wyższa armata), a jeszcze 
wyżej — piętrowe komnaty z 
otworami w murze. Narożne 
baszty spinał ze sobą masywny 
mur, kryjący koszary, również 
ze strzelnicami. Brama wjaz
dowa z wieżą, zaopatrzona na 
załomach w strażnice, dostęp
na była od strony miasta (pół
nocnej) przez zwodzony most. 
Od wschodu, południa i za
chodu otaczały zamek głęboka 
fosa i wysoki wał. Dzięki takim 
fortyfikacjom zamek pomo- 
rzański odegrał ważną rolę w 
czasie wojen tureckich, wy
trzymując liczne oblężenia. 
Poddał się dopiero w 1675 r. 
Tatarom, którzy go wtedy spa
lili wraz z miasteczkiem. Po
nownie zniszczony w 1684 r., 
został przez króla Jana III od

budowany i umocniony forty
fikacjami typu holenderskiego. 
W pierwszej połowie XIX w. 
Erazm Pruszyński (zm. 1841) 
nakazał rozebrać najbardziej 
zniszczone i nie nadające się 
do odbudowy skrzydło pół
nocne z wieżą bramną, a pó
źniej także skrzydło zachodnie 
i trzy baszty obronne. Z uzy
skanego budulca wzniósł nowe 
budynki gospodarcze, szkołę i 
ratusz. Odnowił najstarsze 
skrzydło wschodnie z cylind
ryczną basztą oraz południo
we, reprezentacyjne. Jego syn 
Józef pokrył mury dachem 
obitym blachą, zrekonstruo
wał wnętrza, uporządkował 
zdziczały ogród i zbudował 
cieplarnię. Zachowana do dziś 
baszta ma strzelnice rozmie
szczone w czterech pozio
mach.
W 1939 r. zamek tworzyły dwa 
dwukondygnacyjne, prosto
kątne skrzydła. Wygląd dzie
dzińca skrzydła południowego 
był taki, jak za czasów Jana III 
i przypominał dziedziniec 
zamku w Żółkwi. Na całej dłu
gości zdobiła skrzydło otwarta 
galeria. W dolnej kondygnacji 
tworzyło ją sześć półkolistych 
arkad z podestem schodowym 
pośrodku, natomiast w górnej 
kondygnacji nasunięty nad ga
lerię dach wspierał się na oś
miu smukłych kolumienkach 
toskańskich. Ich cokoły łączyła 
ze sobą kuta żeliwna balustra
da z motywem splecionych ze 
sobą owali. Główne drzwi 
wejściowe zdobił bogato rzeź
biony portal z herbem Sobie
skich Janina i leżącymi po 
obu stronach postaciami ale
gorycznymi. Elewację ogro
dową poprzedzał niewielki ta
ras i dwustronne schody wio
dące do parku.

Najświetniejszy okres dla 
rezydencji przypadł jed
nak na czasy Józefa Pruszyń- 
skiego (zm. 1875), który 

zgromadził w niej bogatą ga
lerię obrazów mistrzów euro
pejskich (przeszło 300 dzieł, 
przeważnie kopii). W galerii 
portretów najcenniejszy był

wizerunek króla Stefana Bato
rego (szkoła flamandzka). Były 
tam też portrety Sobieskich 
(kopie z Altomontego), króla 
Stanisława Leszczyńskiego, 
siedzącego na tronie Augusta 
III (pędzla Rafaela Mengsa), 
Stanisława Augusta (Grassi) 
oraz rodziny Pruszyńskich 
(Lampi starszy i młodszy). Jó
zef Pruszyński zgromadził też 
zbiór rycin, liczący ok. 10 tys. 
sztuk (m.in. prace Rembrand- 
ta), bogaty księgozbiór oraz 
zbiór pieczęci królów i ksią
żąt polskich. Dużą wartość 
miało archiwum zamkowe z 
okresu kilku stuleci. Po sprze
daniu Pomorzan Potockim ko
lekcje Pruszyńskich uległy 
rozproszeniu.
Po pierwszej wojnie świato
wej, za sprawą Jerzego Potoc

kiego, zamek był znów za
mieszkany i na nowo urządzo
ny. Ze względu jednak na swą 
służbę dyplomatyczną, ostatni 
właściciel rzadko w nim prze
bywał. Zamek dostępny był 
dla publiczności po uzyskaniu 
zezwolenia marszałka pałacu. 
Potocki zgromadził w nim sty
lowe meble, dzieła sztuki 
(nowsze malarstwo polskie), 
bibliotekę (kilka tysięcy to
mów). Wszystkie książki opa
trzone były ekslibrisem, który 
w górnej części wyobrażał wi
dok zamku od strony baszty, a 
w dolnej — herb Pilawa z na
pisem: „Bibliotheca Arcis Po- 
morzanensis”. Zbiory te roz- 
grabiono lub zniszczono we 
wrześniu 1939 r. Część książek 
trafiła do lwowskiego i wroc
ławskiego Ossolineum.
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1. Kościół parafialny

2. Fragment zamku

3. Kaplica grobowa 
Pruszyńskich

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

Naprzeciw zamku wznie
siono z kamienia cioso
wego kościół parafialny, na pla
nie krzyża, z wielobocznym 

prezbiterium. Budowę rozpo
czął w 1748 r. z własnych fun
duszy proboszcz ks. Mikołaj 
Humnicki, ukończył zaś Józef 
Pruszyński w 1812 r. Pożar w 
1854 r. zniszczył niemal całe 
wyposażenie wnętrza kościoła. 
Nowy wielki ołtarz, wyrzeź
biony w drewnie przez miejs
cowego rzemieślnika, Ale
ksandra Sawaczuka, ufundo
wał Józef Pruszyński junior. 
Wisi w nim do dziś obraz Św. 
Trójcy, namalowany w stylu 
włoskim przez Tomasza Ty- 
rowicza, który wykonał też 
freski na sklepieniu i w prezbi
terium. Złocenia były dziełem 
Feliksa Biedrzyckiego.

W ołtarzu jednej z kaplic wi- 
siał m.in. duży obraz św. Józe
fa pędzla Guercina, a w dru
gim stała figura Matki Boskiej 
sprowadzona z wystawy pary
skiej 1855 r. Lewą stronę nawy 
środkowej zdobiło popiersie 
króla Jana (J. Kupecki), prawą 
— obraz kasztelana Stanisława 
Pruszyńskiego, dobroczyńcy 
świątyni (pędzla Józefa Rej- 
chana). W zakrystii przecho
wywano dwa ornaty, ofiaro
wane dla poprzedniego drew
nianego kościoła przez Jana 
III, wykonane ze zdobytych 
przez niego na Turkach pod 
Chocimiem i Wiedniem cho
rągwi, a w dzwonnicy wisiał 
dzwon odlany z dział turec
kich zdobytych pod Choci
miem.

Aby obejrzeć kościół 
zwrócony wiernym przed 
pięcioma laty, musiałem po
czekać na klucznika, p. Tadeu

sza Baranowskiego, dojeżdża
jącego na rowerze z sąsiedniej 
wsi. Jest on rolnikiem, trakto
rzystą i kościelnym w jednej 
osobie. Jeszcze przez trzy lata 
po wojnie w kościele odpra
wiał msze ostatni przedwojen
ny proboszcz, ks. Kostołow- 
ski. Później świątynię zam
knięto, ale wierni nie dopuścili 
do zainstalowania w niej ma
gazynu. Dzięki temu prawie w 
całości ocalało wyposażenie 
wnętrza. Ludzie modlili się 
przy kościele bez księdza, cza
sem — nieoficjalnie — towa
rzyszył im ks. Jan Cieński ze 
Złoczowa, który cudem uni
knął aresztowania i wywózki. 

Poza ołtarzem głównym i am
boną zachowały się częściowo 
freski (w prezbiterium m.in. 
czterej Ewangeliści, w prawej 
kaplicy bocznej m.in. malo
wane ptaki i jelenie przy fon
tannie). Ocalały trzy tablice, 
m.in. epitafium z napisem: „Tu 
leży Mikołaj Umnicki, kanonik 
kustosz żółkiewski, proboszcz 
Pomorzan, fundator kościoła, 
1758”, tablica na chórze mu
zycznym z napisem: „Kościół 
ten założony w 1748 r. a w 1816 
przez Ignacego Aprile architek- 
tę ukończony”. Obrazy przed
stawiające Sobieskich i inne 
pamiątki po nich skradziono 
przed 30 laty. Przepadły histo
ryczne ornaty i dzwon. Orga
ny przeniesiono do kościoła 
Św. Marcina we Lwowie. Oca
lały niektóre obrazy, np. 
„Ostatnia Wieczerza”.

Ratusz z pierwszej połowy 
XIX w. o formach gotyckich 
został zbombardowany w cza
sie wojny, a później częściowo 
rozebrany; dziś pozostało 
jedno skrzydło. Zamek po 
wojnie zajmowały kolejno: bu
fet, szkoła z internatem, 
wreszcie „rajkom”. Po prze
niesieniu „rajkomu” do Zło
czowa zaczęła się systematy
czna dewastacja zabytku. 
Strawiona pożarem ta piękna 
niegdyś renesansowa rezyden
cja zamieniła się w ziejącą 
pustką ruinę. Ocalały frag
menty dekoracji zewnętrznej: 
podestu schodowego, galerii 
kolumnowej, obramień okien
nych i drzwiowych. Ocalał 
portal z tablicą erekcyjną z 
różowego marmuru i zatartym 
herbem (Leliwa?). Zachował 
się też marmurowy kominek z 
herbem Pilawa, podłogi są w 
wielu miejscach dziurawe. 
Jakby na ironię, przy wejściu 
wisi tablica z napisem: 
„Ochraniajetsia derżawoj”.

Na zapuszczonym cmentarzu 
przy drodze do Zborowa za
chowała się w niezłym stanie 
kaplica grobowa rodziny Pru
szyńskich. Pochowany jest w 
niej m.in. Józef Pruszyński. 
Obok stoi okazały pomnik ks. 
Franciszka Arcta, długoletnie
go proboszcza w Pomorzanach 
(1864—1926).

Zbigniew Hauser
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Naczynia do wszystkiego

Początek emalierstwa 

naczyń żeliwnych na 
ziemiach polskich wyznacza 

rok 1815, gdy produkcję roz
poczęły Królewskie Zakłady 
Hutnicze w Gliwicach. W 
Warszawie przynajmniej od 
lat trzydziestych XIX w. 
sprzedawano garnki żeliwne 
emaliowane różnych rozmia
rów. W XIX w. na ziemiach 
polskich zaboru rosyjskiego 
powstały drobne wytwórnie 
emaliowanych naczyń żeliw
nych, jednak dopiero zakori-

emaliowanych. W miastach 
naczynia blaszane emaliowa
ne wprowadzono stosunkowo 
wcześnie zamiast „żelaźnia- 
ków”, „miedziaków” bądź 
emaliowanych naczyń lano-że- 
liwnych. Występują również 
takie regiony, w których 
przetrwanie tradycji paleniska 
otwartego do połowy XX w. 
wynikało bądź z użytkowania 
do gotowania naczyń glinia
nych, bądź tylko niektórych 
rodzajów i fasonów „żelaźnia- 
ków”, np. garnków z kręgiem,

czyń żeliwnych na wsi. Nastą
pił m.in. znaczny wzrost kon
sumpcji ziemniaków, zwła
szcza w zastosowaniu jako 
karma dla trzody chlewnej. 
Jednocześnie postęp w dzie
dzinie metalurgii i emalierstwa 
spowodował potanienie kosz
tów produkcji i na przełomie 
XIX i XX w. żeliwne naczynia 
emaliowane stały się szeroko 
dostępne nawet dla średnio 
zamożnego chłopstwa. Spo
śród naczyń emaliowanych bla
szanych i emaliowanych że

liwnych chłopi jeszcze po dru
giej wojnie światowej wybiera
li te ostatnie jako znacznie tań
sze i trwalsze w wypadku 
codziennego użytkowania. 
Oczywiście mowa tu o naczy
niach do gotowania potraw, 
np. zupy, ziemniaków lub in
nych warzyw, a nie o naczy
niach wyspecjalizowanych, 
np. blaszanych czajnikach. 
Także najuboższych warstw 
mieszkańców miast nie było 
stać na zakup szeroko rekla
mowanych emaliowanych na
czyń blaszanych i od początku 
XX w. naczyń aluminiowych. 
Maria Ochorowicz-Monatowa 
— nie kwestionowany autory

czenie w 1887 r. budowy ema- 
liemi w odlewni żeliwa w Skar
żysku-Kamiennej przyczyniło 
się do upowszechnienia tego 
rodzaju naczyń. Równocześnie 
— od końca XVIII do połowy 
XX w. — trwał proces moder
nizacji urządzeń ogniowych w 
mieszkaniach. Najpierw w 
większych miastach pojawiły 
się na miejscu otwartych pale
nisk, w których gliniane garnki 
przysuwano do ognia bądź 
ustawiano na żelaznych trój- 
nożnych podstawach, tzw. 
kuchnie angielskie o palenisku 
przykrytym żelazną blachą, 
początkowo jeszcze bez otwo
rów, tzw. ślepe, a po ulepsze
niu — z fajerkami do regulacji 
temperatury. Przemiany te 
rozpoczęły się w miastach Ślą
ska i Galicji, do Warszawy do
tarły na początku XIX w. 
(kuchnie z otwartym paleni
skiem zanikły tu w drugiej po
łowie XIX w.).
Na wsi zależnie od zaboru i 
regionu płytę kuchenną zaczę
to wprowadzać w XIX w. — 
już w pierwszej połowie XIX w. 
na Śląsku i w Wielkopolsce, 
we wsiach Kongresówki po 
uwłaszczeniu, ale proces mo
dernizacji paleniska trwał tu 
jeszcze w czasach Drugiej 
Rzeczypospolitej.
Na niektórych obszarach po
między okresem naczyń gli
nianych a szerokim upow
szechnieniem się na wsi na
czyń blaszanych emaliowa
nych nastał kilkudziesięciolet
ni okres naczyń żeliwnych 

TOWARZYSTWO CZĘSTOCHOWSKIEJ FABRYKI ODLEWÓW i EMALJERNI

na którym wspierało się na
czynie wpuszczone w kotlinę 
lub naczyń na nóżkach.
W Królestwie Polskim dopie
ro w ostatnich latach XIX w., 
a więc w jakiś czas po uwłasz
czeniu, zbieg kilku historycz
nych okoliczności doprowadził 
do stopniowego rozpowszech
nienia się emaliowanych na-

1. Rodzaje naczyń żeliwnych emaliowanych 
produkowanych w częstochowskiej „Metalurgii” 
i ich nazwy handlowe według katalogu z 1930 r.: 

1, 1a — garnki polskie, 2 — garnek pruski, 
3, 3a — garnki horzowickie, 4 — garnek hamburski, 

5, 5a — garnki śląskie, 6, 6a — garnki czeskie, 
7 — garnek z kręgiem, 8 — garnek angielski z pokrywą, 

9, 9a — garnki rosyjskie (kazany), 
10 — garnek małopolski, 11 — garnek rumuński, 

12 — donica, 13 — saganek, 
14,14a — kotły rosyjskie
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tet w zakresie gospodarstwa 
domowego — wskazywała, że 
naczynia żelazne wewnątrz po
lewane są tanie i praktyczne 
dla skromniejszych gospo
darstw. Nadają się doskonale 
zarówno do gotowania wszyst
kiego bezpośrednio na pło
mieniu, jak i do pieczenia mię
sa w piecyku.
W katalogu wydanym w 1938 r. 
Zakłady Przemysłowe Odlew
nia Żelaza i Emaliernia „Ka
mienna” — Jan Witwicki w 
Skarżysku-Kamiennej rekla
mowały swoje naczynia jako 
„pokryte wewnątrz śnieżnobia
łą emalią o pięknym połysku i 
niezrównanej trwałości. Emalia 

nie zawiera żadnych szkodli
wych dla zdrowia składników”. 
Naczynia były wewnątrz biało 
emaliowane, na zewnątrz as
faltowane; wewnątrz biało, na 
zewnątrz niebiesko lub brązo
wo emaliowane; wewnątrz ema
liowane nie odpryskującą ema
lią „Granit”, na zewnątrz as
faltowane i inne. Huta Ludwi
ków, Sp. Akc. w Kielcach, 
oferowała w 1935 r. naczynia 
kuchenne dwustronnie ema
liowane w kolorach: biało-nie- 
bieskim (wewnątrz biały, na 
zewnątrz niebieski) o nazwie 
„Feniks” i biało-brązowym 
(wewnątrz biały, na zewnątrz 
brązowy) o nazwie „Tip-top”. 

Było w zwyczaju, że poszcze
gólne fabryki o szerokim asor
tymencie produkcji odlewały 
niemal identyczne fasony na
czyń o bardzo zbliżonej nume
racji wyrażającej pojemność. 
Niektóre naczynia o większych 
pojemnościach wyrabiano z 
dwoma uchami. Wytwarzano 
garnki o nazwach handlowych 
m.in. polskie, pruskie, horzo- 
wickie, hamburskie, śląskie 
itp. Częstochowska „Metalur
gia” w 1930 r. wyrabiała kotły 
tzw. rosyjskie o pojemności do 
150 litrów, a w Skarżysku- 
-Kamiennej w 1938 r. produ
kowano kotły z dwoma uchami 
i kutymi pierścieniami o poje- 

reklamowane w jednym z kata
logów w sposób następujący: 
„ żłób powyższy posiada kształt 
przystosowany do celów, któ
rym ma służyć. Ma wystarcza
jącą objętość do zamieszczenia 
pełnej porcji paszy. Szeroka 
specjalnie skonstruowana kra
wędź uniemożliwia koniowi 
chwytanie jej, dzięki czemu za
pobiega się łykowaceniu zwie
rzęcia. Nieodpryskująca i nie
zniszczalna emalia »Granit«, 
którą żłób jest pokryty, czyni go 
odpowiednim naczyniem, sta
nowiącym ważny czynnik przy 
racjonalnej hodowli zwierząt”. 
Przed drugą wojną światową 
towary żelazne lane sprzeda-

2. 3. Garnki zwane polskimi: 
z Zakładów Przemysłowych 
w Porębie z przełomu wieków (2) 
i z huty „Ludwików”
w Suchedniowie z lat 1937—1938 (3)
4. Różne naczynia z częstochowskiej „Metalurgii”: 
płaska patelnia (nr 19),
patelnia rosyjska tzw. blinica (nr 19a), 
dołkownica do jaj (nr 19b)
i rondelki (nr 20,21, 22) (wg katalogu z 1930 r.)
5. Brytfanna tzw. rosyjska
z Grudziądza (lata trzydzieste)

(zdjęcia:
2, 3, 5 — Krzysztof Wasilczyk, 
Henryk Guz;
zbiory Muzeum Wsi Lubelskiej)

mnościach od 9 do 244 litrów. 
Wyrabiano także brytfanny 
płaskie i głębokie, owalne, 
brytfanny tzw. rosyjskie z 
pokrywą, patelnie płaskie, 
okrągłe patelnie rosyjskie bez 
rączki tzw. blinice oraz kilku- 
komorowe patelnie-dołkowni- 
ce do sadzenia jaj. Rondelki, 
tak popularne na ówczesnej 
wsi, bo używane do topienia 
słoniny, miały trzonek lub 
uszka, a ich najbardziej ar
chaiczna forma z trzonkiem, 
przeznaczona zapewne jeszcze 
do palenisk otwartych, zaopa
trzona była w nóżki. Podobną 
funkcję pełniły tygle góralskie 
na nóżkach z pokrywą. Nie
które formy, pojemników prze
znaczone były do wmurowania 
w trzon ogniowy, np. piecy
kowe garnki jasielskie, kotły z 
łapkami, kotły z rurą odpły
wową i mosiężnym kurkiem.
Ówczesne odlewnie i emalier- 
nie produkowały również roz
maite formy żłobów dla koni, 

wano w handlu hurtowym na 
kilogramy lub cetnary. Przy 
hurtowym transporcie garn
ków żeliwnych pakowano je w 
wiązki przekładane wewnątrz 
słomą i wiązane drutem, zaś w 
sprzedaży detalicznej w moc
ny papier pakowy, związując 
sznurkiem lub drutem.
W 1928 r. produkcja lanych 
naczyń emaliowanych i suro
wych wyniosła w Polsce 6896 
ton, z czego wyeksportowano 
1075 ton. Głównymi odbior
cami były wówczas Rumunia i 
Łotwa, ponadto Litwa, Nor
wegia i Estonia. W tym sa
mym roku wartość eksportu 
naczyń blaszanych emaliowa
nych wynosiła około 2,5 min 
złotych, tj. trzykrotnie mniej 
niż naczyń żeliwnych suro
wych i emaliowanych łącznie. 
W eksporcie za 1 kg wyrobów 
blaszanych płacono 1 zł 90 gr, 
zaś żeliwnych — 69 gr.

Grzegorz Miliszkiewicz
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Kamienica Mintera

Dom przy ul. Targowej
56 (nr hipoteczny 
154) zaistniał w 

świadomości warszawiaków 
dzięki Jerzemu Kasprzyckie
mu. W zbiorze szkiców pt. Po
żegnania warszawskie (War
szawa 1971, s. 186—187) oraz 
w przewodniku Warszawa-Pra- 
ga (Warszawa 1980, s. 33), 
J. Kasprzycki określił czyn
szówkę jako dom wzniesiony 
przez Manasa Rybę. Plac przy 
Targowej podarować miał Ry
bie Julian Różycki w dowód 
wdzięczności za pomysł, by na 
sąsiedniej posesji założyć do
chodowy bazar. Pod koniec 
1995 r. Zespół Opiekunów 
Kulturowego Dziedzictwa War
szawy postanowił zwrócić się 
do konserwatora zabytków z 
wnioskiem o wpisanie kamie
nicy przy ul. Targowej 56 do 
rejestru zabytków. Podjęte 
badania pozwoliły na zwe
ryfikowanie niemal wszyst
kich ustaleń J. Kasprzyc
kiego, które okazały się 
powtórzeniem jednej z wie
lu barwnych legend war
szawskiej Pragi.
Praga lat czterdziestych ubieg
łego stulecia w niczym nie 
przypominała późniejszego, 
tętniącego życiem miasta z 
przełomu XIX i XX w. Był to 
świat drewnianych domów, 
okolonych malowniczymi ogro
dami. Podobnie wyglądała po
sesja nr 154, nabyta wówczas 
na licytacji przez Karola Fry
deryka Mintera (1780—1847) 
— litografa, malarza oraz za
łożyciela słynnej fabryki odle
wów artystycznych. Minter 
należał w tym okresie do wy
różniających się zamożnością i 
najbardziej znanych przed
stawicieli warszawskiego mie
szczaństwa.
Po śmierci Karola Fryderyka 
Mintera praska posesja stała 
się własnością jego syna, Karo
la Juliusza. K. J. Minter je
szcze w 1835 r. objął zarząd 
należącej do ojca odlewni, 
znacznie rozszerzył zakres 
działalności firmy i wkrótce 
nadał jej rangę największej w 
Królestwie Polskim i Rosji 
wytwórni, produkującej meta
lową galanterię artystyczną, 
użytkową oraz sprzęt kościel
ny. Warto przypomnieć, że w 
1855 r. odlewnia K. J. Mintera 
wykonała figurę syreny, stoją
cą dziś na staromiejskich mu- 
rach.

Praga lat sześćdziesiątych 
XIX w. znajdowała się u pro
gu wielkich zmian. W 1862 r. 
wybudowano Kolej Peter
sburską. Atrakcyjność Pragi 
zwiększyła się dodatkowo w 
1864 r., po oddaniu do użytku 
mostu Kierbedzia. W tym cza
sie zrodził się pomysł podre
perowania budżetu i lepszego 
wykorzystania działki przy ul. 
Wołowej 154 (czyli Targowej) 
przez wzniesienie tam kamie
nicy. Przed 1865 r. na terenie 
posesji Mintera znajdował się 
drewniany, parterowy dom z 
„facjatką mieszkalną” i da
chem krytym gontem. Wybru
kowane polnym kamieniem 
podwórze otaczały oficyny: 
dwie murowane i jedna drew
niana, mieszcząca w swych 
wnętrzach olejarnię. Plac 
zamykał drewniany spichrz „ o 
parterze, piętrze i dwóch kon
dygnacjach poddasznych”. Kry
ta gontem budowla dominowa
ła nad zabudową całej posesji. 
Kamienicę K. J. Mintera 
wzniesiono w latach 1865— 
1867 (autor projektu pozostaje 
nie znany). Zrealizowany dom 
dochodowy był obiektem 
dwupiętrowym, dziewięcioo- 
siowym, z trzyosiowym ryzali
tem zwieńczonym attyką. Na 
attyce, ozdobionej dwoma wa
zonami, znalazła się data za
kończenia budowy. Litery na
pisu i cyfry daty odlano z cyn
ku. Cynkowe były zapewne 
również wazony, a odlewy wy
konane zostały najprawdopo
dobniej w fabryce Mintera. 
Budowlę nakrył dwuspadowy 
dach o konstrukcji jętkowej ze 
słupami wzmocnionymi za 
pomocą zastrzałów. Wystrój 
fasady, w którą wmontowano 
trzy balkony o żeliwnych ba
lustradach, ograniczał się do 
prostych gzymsików nad 
oknami pierwszego i drugiego 
piętra. Trójkątny szczycik 
umieszczono jedynie nad bal
konem drugiego piętra.
W nowej czynszówce, położo
nej przy głównej ulicy Pragi, 
zamieszkali głównie rzemieśl
nicy i kupcy wyznania mojże- 
szowego. Niewiele da się po
wiedzieć o przekształceniach i 
zmianach funkcji zabudowy, 
która pozostała w podwórzu. 
Wiadomo jedynie, że po 1867 r. 
na terenie posesji działała fa
bryka oleju Lewka Karlinera. 
Najstarsza fotografia kamieni
cy Mintera pochodzi z 26

1. Panorama 
Pragi
z kamienicą 
Mintera 
(budynek 
w kole) 
na fotografii 
K. Brandla 
z 26 VIII 1873 r. 
(zb. Muzeum 
Historycznego 
m.st. Warszawy)
2. Kamienica 
Mintera (x) 
na pocztówce 
z 1910 r.
(zb. MHW)
3. Rysunkowa 
rekonstrukcja 
pierwotnego 
wyglądu 
attyki 
(zbiory ZOK)
4. Kamienica 
Mintera 
obecnie 
(fot.
Janusz 
Sujecki)
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sierpnia 1873 r. W tym dniu 
Konrad Brandel wykonał zdję
cie panoramy Pragi, wido
cznej z wieży Zamku Królew
skiego. Zwróćmy uwagę na 
puste obszary rozciągające się 
w miejscu obecnej ul. Brze
skiej i znikomą liczbę muro
wanych domów.

Po s'mierci Karola Juliusza 
Mintera (1892 r.) kamienica 
stała się własnością dwóch jego 
córek: Zofii Wołowskiej i 
Ludwiki Rogozińskiej oraz 
syna — Stanisława. W wyniku 
podziału majątku, dokonanego 
w styczniu 1898 r., S. Minter 
został jedynym właścicielem 
posesji przy ul. Targowej 56 
(wówczas — 24). W latach 
dziewięćdziesiątych na placu 
Różyckiego (Targowa 54, wów
czas — 22) powstała wąska i 
długa, trzypiętrowa kamieni

ca. Budynek otrzymał dwu
osiową elewację od strony Tar
gowej i zajął pas terenu ciąg
nący się wzdłuż całej posesji 
Minterów, ograniczając ją od 
południa ślepą ścianą (kamie
nica ta nie przetrwała wojny). 
Około 1895 r. wzniesiony zos
tał piętrowy budynek zamyka
jący podwórze minterowskiej 
kamienicy. Rozkwit handlu 
sprawił, że każdy skrawek 
ziemi zaczął przynosić liczące 
się i wciąż wzrastające docho
dy. Wygląd ul. Targowej uległ 
radykalnej zmianie po 1898 r., 
gdy zaprojektowano pas ziele
ni i klomby rozdzielające dwie 
jezdnie ulicy.

W listopadzie 1900 r. Stani
sław Minter podjął decyzję o 
sprzedaży kamienicy. Nabyw
cą był kupiec Manas Ryba, 
pochodzący z Nowego Dworu, 

uznany mylnie przez J. Kas
przyckiego za inicjatora bu
dowy czynszówki. Ryba po
stanowił znacznie zwiększyć 
dochody płynące z posesji 
przy ul. Targowej 56. Na jego 
zlecenie w latach 1912—1913 
wzniesiona została masywna, 
czteropiętrowa oficyna, ogra
niczająca podwórze od półno
cy. W 1920 r. Manas Ryba 
sprzedał połowę nieruchomoś
ci Chaji i Gabrielowi Rollan
dem zamieszkałym na Nowo
lipkach. W okresie międzywo
jennym parter kamienicy i ofi
cyny zajmowały liczne sklepy: 
skład żelaza budowlanego Chi- 
la Kirszenbauma, owocarnia 
Grynblata i „sklep mączny” 
Berka Jonisza. Sprzedaż mię
sa prowadził Szmul Cymes, a 
sklep „Tania Emalia” — Cy- 
trynbaum i Boch. W kamieni
cy znajdował się ponadto skład 
detaliczny fabryki czekolady 
„Plutos”. Jednym z zamoż
niejszych lokatorów czyn
szówki był w latach trzydzie
stych handlowiec, Izrael Poło- 
niecki. Funkcję administratora 
domu pełnił syn Manasa Ry
by, Symcha. W listopadzie 
1938 r. zmarł w wieku 95 lat 
Manas Ryba, pozostawiając 
wdowę, pięć córek i czterech 
synów.
Elewacja kamienicy Mintera 
uległa sporym uszkodzeniom 
we wrześniu 1944 r., podczas 
walk o Pragę. Z napisu „Roku 
P. 1867” na attyce spadła cyf
ra „6”, a grad odłamków 
zmiótł dwa wazony, wybijając 
przy tym liczne kratery w tyn
ku. Bomba zburzyła też 
wschodnią część oficyny. W 

latach pięćdziesiątych wystrój 
fasady zbito do gołej cegły, 
około J 969 r. zerwano balko
ny. Ówczesne władze Pragi 
robiły wszystko, by czynszów
ka możliwie szybko „dojrzała” 
do rozbiórki. W 1986 r. udało 
mi się zdjąć z attyki kilka liter 
i cyfr daty, które w każdej 
chwili mogły zlecieć wprost na 
głowy przechodniów; relikty 
te są obecnie przechowywane 
w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy. Brak nadzoru 
konserwatorskiego spowodo
wał, że robotnicy remontujący 
w listopadzie 1995 r. dach 
czynszówki połamali pozostałe 
litery i cyfry, a resztki wynieśli 
na śmietnik. Oto kolejny 
efekt zwlekania z dokony
waniem wpisu do rejestru 
zabytków.
Kamienica Mintera znajduje 
się od wielu lat w fatalnym 
stanie technicznym. Remont 
obiektu nie będzie możliwy 
bez zamożnego inwestora i fa
chowej opieki konserwator
skiej. W grudniu 1995 r. do
wiedziałem się, że autorzy 
planów modernizacji Bazaru 
Różyckiego postanowili wkom
ponować kamienicę w projek
towaną zabudowę.

Janusz Sujecki

W szkicu wykorzystano informa
cje zawarte w opracowaniu Mał
gorzaty Dubrowskiej i Andrzeja 
Sołtana pt. Rzemiosło artystyczne 
Minterów 1828—1881, Warszawa 
1987, s. 21,47, 60—61.

W Tarnowie przed woj
ną mieszkało około 

25 tysięcy Żydów, co stano
wiło 45% mieszkańców. Było 
to więc czwarte w byłej Gali
cji miasto pod tym względem. 
Jego wschodnia część z 
przedmieściem Grabówka li
czyła prawie 18 tysięcy ludzi 
żyjących w swoistym getcie, 
gdzie znajdowały się żydow
skie sklepy, szkoły, warsztaty, 
zakłady produkcyjne, bożni
ce. Dzielnicę tę zamieszkiwa
ła głównie biedna i średnia 
warstwa ludności. Bogatsi od 
końca XIX w. zajmowali cen
trum miasta i najbardziej re
prezentacyjne ulice. Dziś nie

Ostatni napis

ma nawet śladów po żydowskiej 
Grabówce ani po bogatym ży
dowskim centrum. Toteż najbar
dziej nikłe relikty po zamordowa

nym narodzie należy chronić i 
dokumentować.
Istnieje obawa, że niedługo zni
knie ostatni napis w języku jidisz,

jaki kilka lat temu wyłonił się 
spod złuszczającej się farby, 
którą zamalowano go po 
wojnie. Znajdował się na 
ścianie restauracji przy ul. 
Goldhammera 6 (był to w la
tach 1906—1911 wicebur
mistrz Tarnowa, Żyd). Obok 
na równoległej kolumnie na
pis powtórzono po polsku. 
Przechodnie mogą więc dziś 
zidentyfikować treść żydow
ską jako „kanapki, zakąski”. 
Komitet Opieki nad Zabyt
kami Kultury Żydowskiej 
zwrócił się do konserwatora 
o zabezpieczenie tego zabyt
ku.

Adam Bartosz
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Domy „Ogniska”

Spółdzielnia Budowla- 
no-Mieszkaniowa „Og
nisko” powstała w 
1923 r. w Warszawie i w ciągu 

sześciu lat zrealizowała budo
wę osiedla w czworokącie ulic: 
Filtrowej, Lekarskiej, Wawel
skiej i Topolowej (od 1936 r. 
al. Niepodległości). Założycie
lami i członkami spółdzielni 
byli znani ówcześni politycy, 
artyści i działacze gospodarczy. 
Projektantem całego osiedla był 
arch. Roman Feliński, a współ
autorami i współrealizatorami 
architekci: Stefan Siennicki, 
Stanisław Kraskowski i Józef 
Krupa. Pierwotny projekt za
kładał nadanie zespołowi bu
dynków mieszkalnych (kilka
naście domów szeregowych i 
trzy bloki wielomieszkaniowe) 
form nawiązujących w umiar
kowany sposób do późnego 
renesansu i baroku, co zostało 
zrealizowane w pierzei i na
rożnikach ul. Lekarskiej. Koń
czone w latach 1928—1929 
domy wielomieszkaniowe od 
strony al. Niepodległości zo
stały przeprojektowane przez 
Józefa Krupę.
Zmiana ta miała głębsze zna
czenie w historii międzywo
jennej urbanistyki warszaw
skiej. Otóż Roman Feliński 
kierował w owym czasie zor
ganizowanym przez siebie 
wydziałem w Departamencie 
Budowlanym Ministerstwa 
Robót Publicznych — insty
tucji, która wykonała w pier
wszych latach odzyskanej nie
podległości olbrzymią pracę 
tworzenia planów regulacyj
nych polskich miast i osiedli, 
będących faktycznie planami 
ich zagospodarowania prze
strzennego. Do 1925 r. zro
biono pomiary 90 miast i 38 
planów zabudowy. Wiele z 
nich było demonstrowanych 
na prestiżowych wystawach 
krajowych i zagranicznych. 
Grono architektów i inżynie
rów skupionych w tej niewiel
kiej placówce tworzyło pod 
wpływem Howardowskich 
koncepcji „miast-ogrodów” 
oraz rozwiązań, których zna
nym przykładem było m.in.

osiedle Tusschendijken w Rot
terdamie J. J. P. Ouda. Za 
najwłaściwszą formę zabudo
wy wielkomiejskiej uznano 
wtedy system domów wokół 
dziedzińca, dający poczucie 
„schronu” w szerokim poję
ciu: wyodrębnienia, izolacji i 
skierowania prywatnego życia 
małej społeczności do wew
nątrz terenu pełnego zieleni i 
ograniczonego fasadami włas
nych domów. Szczególnie 
chętnie łączono w ten sposób 
bloki wielomieszkaniowe z 
prywatnymi domami szerego
wymi, upatrując w nich wzo
rowy kształt miejskiej siedziby 
ludzkiej.
W Polsce jednak — w szcze
gólnych warunkach odzyska
nia niepodległości — źródłem 
formy samej architektury stały 
się style historyczne zamiast 
ahistorycznego klasycyzmu 
architektów grupy de Stijl. 
Stąd i w projektach minister
stwa dominowały początkowo 
styl „narodowy”, monumenta
lizm i osiowość założeń.
Około 1925 r. zaczęło się stop
niowe odchodzenie projektan
tów od tych kanonów i znalaz
ło to odbicie jeszcze w trakcie 
realizacji „Ogniska”. Józef 
Krupa (mniej znany jako ar
chitekt, bardziej jako autor 
ważnych studiów o charakte
rze podstawowym dla archi
tektów) podszedł do zagadnie
nia w charakterystyczny dla 
siebie sposób. Zrezygnował z 
monumentalności, pozosta-

1. 2. Widok 
domów 

„Ogniska” 
od strony 

Pola 
Mokotowskiego 
po zakończeniu 

budowy 
w 1928 r. (1) 

i stan obecny 
po nadbudowie 

narożnika 
w 1947 r. 

(wg. projektu 
arch. 

Stanisława 
Jankowskiego) 

i adaptacjach 
strychów 

w latach 90. (2)

3. Skrajny 
budynek 

przy ul. 
Lekarskiej 

(proj. R. Feliński)

wiając osiowość układu i mi
nimum historycyzmu w posta
ci skromnych dwukolumno
wych portyków i boniowania 
cokołu, natomiast uprościł i 
wyrównał samą bryłę budynku 
wyposażając go w większą 
liczbę okien i balkonów: po 3 
lub 4 w każdym mieszkaniu!

Zmiany te musiały odpowia
dać także samemu dyrektoro
wi Felińskiemu, skoro zamie
szkał na terenie osiedla „Og
nisko” w zaprojektowanym je
szcze przez siebie narożnym 
domu, noszącym nadane mu 
pierwotnie cechy renesanso
wego dworu obronnego.
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4. 5. 6. Dom środkowy 
(proj. J. Krupa): 
od strony dziedzińca (4) 
oraz portyki wejściowe: 
frontowy 
od al. Niepodległości (5) 
i od dziedzińca (6)

Tak więc powstał zwarty ze
spół urbanistyczny, łączący 
harmonijnie tradycyjne tech
nologie domów szeregowych 
przy ul. Lekarskiej (zwanych 
żartobliwie „Tasiemcem”) z 
żelbetową konstrukcją słupo
wą domów od strony al. Nie
podległości, echa dawnych 

form z powiewem współczes
nego komfortu, podmiejską 
prywatność z miejskim „blo
kiem”. Wewnętrzny dziedzi
niec — to ogródki domów ul. 
Lekarskiej i — jeszcze jedna 
osobliwość osiedla — ogród, 
będący właściwie prywatnym 
parkiem mieszkańców domów 

wielomieszkaniowych. Osią 
jego kompozycji jest alejka z 
czterema kolistymi placykami, 
z których dwa środkowe ozdo
bione są fontannami. Projek
tantem tego założenia był 
prawdopodobnie znany war
szawski ogrodnik Franciszek 
Szanior, twórca Ogrodu Ujaz-

7. Przykład wnętrza 
domu narożnego 
przy al. Niepodległości 210
— gabinet Andrzeja Struga 
na zdjęciu przedwojennym; 
mieszkanie pisarza 
pozostało
w nie zmienionej 
formie, 
obecnie stanowi 
oddział Muzeum Literatury

(zdjęcia: 2—6
— Wiesław M. Zieliński)

dowskiego i Parku Paderew
skiego.
Zespół uległ tylko częściowym 
zniszczeniom w czasie wojny i 
został wyremontowany w za
sadzie według projektu pier
wotnego. W części mieszkań 
zachował się oryginalny wys
trój architektoniczny (komin
ki, fasety sufitowe, stolarka, 
okucia), a w alejce dziedzińca 
dwie zabytkowe już latarnie — 
„pastorałki”.
Dziś domy „Ogniska” są 
cennymi świadkami rozwo
ju międzywojennej myśli 
architektonicznej i wraz z 
pobliskimi koloniami Sta
szica i Druckiego-Lubec- 
kiego powinny stać się 
przedmiotem osobnego stu
dium.

Maciej Figurski
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Stare i nowe

W ostatnich latach 
Wisła w woj. biel
skim otrzymała 

kilka nowych obiektów sakral
nych. Są to świątynie katolic
kie o różnych założeniach i 
nierzadko śmiałych realiza
cjach. Nawiązują one do walo
rów krajobrazu, jak i tradycyj
nej, niewysokiej zabudowy 
uzdrowiska. Zastosowanie ro
zmaitych materiałów budow
lanych wprowadza poza tym 
do miasta znaczne ożywienie. 
Ciekawe, chociaż z pewnością 
nietypowe rozwiązanie ma 
kościół Znalezienia Krzyża 
Świętego w południowej 
dzielnicy Głębce. Oto nowo
czesna nawa łączy się tutaj z 
drewnianą dzwonnicą z 
XVI w.!
Dzwonnica ma 30,5 m wyso
kości, założona została na pla
nie zbliżonym do kwadratu o 
wymiarach 8,75x8,40 m. 
Konstrukcja słupowa tworzy 
jej wewnętrzny szkielet i na- 
daje charakterystyczny kształt. 
Cztery narożne słupy, wzmoc
nione mieczami, ryglami, 
krzyżami Świętego Andrzeja i 
innymi elementami, musiały, a 
niekiedy nawet nadal muszą 
utrzymać duże i ciężkie dzwo
ny, zwłaszcza podczas ruchu. 
Ściany nachylają się do środka 
i zwężają ku górze. Na koronie 
ustawiono kwadratową izbicę 
na dzwony, wprawdzie wień
czy ona wieżę, ale podtrzy
mywana jest przez słupy. 
Czworoboczny dach nad izbi
cą przechodzi wyżej w wysoką, 
ośmioboczną iglicę.
Ściany i dach dzwonnicy pok
ryte są gontem, a izbica osza
lowana została deskami i ma 
po dwa otwory z każdej stro
ny. Gont znajduje się także na 
trój spadowym daszku nad 
wejściem do wieży. Obecnie 
nie jest ono używane, gdyż w 
dolnej partii dzwonnicy znaj
duje się mieszkanie dla du
chownych. Wchodzi się do 
niego tylko od strony kruchty. 
Pomieszczenia oświetlają czte
ry okienka: dwa widoczne są w 
ścianie frontowej, a jedno — w 
bocznej, opodal wejścia do 
nowego kościoła. Pod izbicą 
zawieszono również duży 
krzyż ze sceną Ukrzyżowania, 
nawiązujący do wezwania 
świątyni.

«
1. Kościół 
Znalezienia 
Krzyża 
Świętego
z lat 1981—1983 
i drewniana 
dzwonnica 
z 1575 r.
w górskim 
krajobrazie

2. Izbica 
przeznaczona 
na dzwony 
nadwieszona 
jest
na czterech 
słupach 
stanowiących 
szkielet wieży

(zdjęcia: 
Krzysztof 
Domański)

Dzwonnica jest pięknym przy
kładem drewnianego budow
nictwa na Śląsku. Powstała w 
1575 r. przy wzniesionym 
wówczas w konstrukcji zrębo
wej kościele Nawiedzenia 
NMP w wiosce Połomia, leżą
cej dzisiaj w gminie Mszana

między Wodzisławiem Ślą
skim a Jastrzębiem Zdrój. W 
1971 r. świątynia została ro
zebrana i nie doczekała się od
budowy. Nie powiodły się też 
próby umieszczenia kościoła w 
Górnośląskim Parku Etnogra
ficznym w Chorzowie. W Po- 

łomii zastąpił go w 1952 r. no
wy kościół, przez kilka lat po
zostawała przy nim dzwonni
ca; w 1981 r. została przenie
siona do Wisły, kiedy stawiano 
tu kościół Znalezienia Krzyża 
Świętego (proj. Piotr Wzorek i 
Marek Czempel). Jest to bu
dowla o nawie z żelazobetonu, 
przykrytej stromym dwuspa
dowym dachem krytym gon
tem. Z wieżą dach ten łączy się 
przez szeroki i rozległy przy
daszek.
Kościół z zabytkową dzwonni
cą leży u podnóża góry Koziń
ce (776 m n.p.m.), w dolinie 
potoku Kopydło, lewego do
pływu Wisły. Wysoka wieża 
dominuje nad okolicą i stano
wi ważny punkt w krajobrazie 
uzdrowiska. Pięknie prezentu
je się ona z większej odległości, 
zwłaszcza z pobliskich nie za- 

sionych wzgórz i wyniesień, 
miętać jednak należy, że 

onnica, podobnie zresztą 
rewniane kościoły o kons- 
ji zrębowej (wieńcowej), 
:ała na terenie nizinnym i 
oszenie podobnych obie- 
poza obszar ich wystę- 

j rwania oraz łączenie z no- 
mi, nawet stylizowanymi 

budowlami spotyka się z nie
rzadko krytycznymi ocenami.

Krzysztof Domański
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Akcja dwory

Dwór w skansenie

W centralnym punk
cie Sądeckiego Par
ku Etnograficzne

go usytuowany jest dwór szla
checki, dominujący nad są
siednimi zagrodami chłopski
mi. Pochodzi on z Rdzawy w 
byłym powiecie bocheńskim, 
skąd został przeniesiony do 
Nowego Sącza w 1969 r. na 
podstawie decyzji wojewódz
kiego konserwatora zabytków 
w Krakowie, dr Hanny Pień
kowskiej. Dzięki temu zabyt
kowy obiekt watowany został 
przed unicestwić, jem.
Kiedy zdet" ano o roze
braniu i przetransportowaniu 
budynku, był w stanie daleko 
posuniętej destrukcji. Po roz
parcelowaniu majątku rdzaw- 
skiego w 1945 r. odeszli z dwo
ru jego ostatni właściciele, ro
dzeństwo Zbigniew i Janina 
Wesołowscy. Pozbawiony praw
dziwego gospodarza, zajmo
wany kolejno przez różnych 
użytkowników i zupełnie opu
szczony w 1964 r., niszczał w 
zastraszającym tempie. Więk
szość elementów architektoni
cznych zgrzybiała, zetlała lub 
zgniła, np. ściana zachodnia 
(według lokalizacji w Rdza
wię) zniszczona w około 90%. 
Liczne zacieki i zawilgocenia 
rozmywały cenną polichromię 
zachowaną pod tynkiem w 
dwóch pomieszczeniach. Dwór 
ledwie przypominał budynek, 
który istniał przed drugą woj
ną z całym zespołem gospo
darczym i założeniem parko
wym.
Duża część dworu rdzawskie- 
go powstała w pierwszej poło
wie XVII w. Ówczesny dom 
modrzewiowy miał charakter 
obronny, a jego rozwiązanie 
planistyczne pozbawione było 
osiowości i symetrii, charakte
ryzujących późniejsze siedziby 
szlacheckie. Prawdopodobnie 
wybudowali go dla siebie Sta
nisław Baranowski (zm. 1624) 
z żoną Elżbietą Stradomską z 
Kępanowa. Po połowie XVII w. 
dwór został udostępniony 
przez syna Stanisława i Elżbie
ty, również Stanisława, kano
nikom regularnym z pobliskiej 
Trzciany. Nowi użytkownicy 
znaleźli schronienie w Rdza
wię w okresie odbudowy klasz
toru i kościoła w Trzcianie, 
które zniszczył najazd kozacki 
lub szwedzki. Otrzymali zgodę

1. Ganek dworu
z Rdzawy

2. Współczesny
plan dworu 

z nałożonymi 
(oznaczone 
na czarno) 

ścianami 
dworu obronnego 

(przed 1624 
do ok. 1693 r.): 

1 — komnata główna 
z polichromią, 

2, 3, 4 
— inne komnaty, 

5 — spiżarnia, 
6 — domniemana 

strażnica 
(czarna strzałka 

oznacza pierwotną 
orientację dworu, 

jasna 
— w Sądeckim 

Parku 
Etnograficznym)

(fot. 
Piotr 

Droździk)

2

na przystosowanie domu do 
własnych potrzeb z możliwoś
cią wprowadzania zmian i 
przeróbek, wydaną przez 
właściciela, który przeniósł się 
w tym czasie do innej posiad
łości. Kościół w Trzcianie 
konsekrowano w 1657 r. i do

tego czasu zastępował go dwór 
w Rdzawię. Wtedy też (w la
tach 1652—1655 do 1657 r.) 
powstały malowidła w głów
nym pokoju przedstawiające 
świętych. Zakonnicy mieszkali 
w Rdzawię do chwili ukończe
nia odbudowy klasztoru trzciań- 

skiego, czyli po ostatnie lata 
XVII w. Ostatnim rezyden
tem był zapewne przeor Syl
wester Koncess Rodkiewicz, 
którego dziełem jest przebu
dowa dworu w stylu baroko
wym oraz ozdobienie ścian 
drugiej sali polichromią w la
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tach 1693—1703. Malowidła 
przedstawiają sceny do „Pia 
desideria” Hermana Hugona, 
obramowane iluzjonistyczną 
architekturą i opatrzone tek
stami z Psalmów, Pieśni nad 
Pieśniami oraz komentarzami 
Ojców Kościoła.
W architektonicznej fazie ba
rokowej zaznaczyły się trzy 
etapy budowlane, w których 
dwór, rozrastając się, zmieniał 
zarówno zewnętrzny, jak i 
wewnętrzny wygląd. W dwóch 
pierwszych etapach miał dwa 
ganki — od ogrodu większy, 
od podwórca mniejszy, w trze
cim etapie miał alkierz, wido
czny w elewacji ogrodowej. 
Budynek kilkakrotnie „obra
stał” przybudówkami, zmie
niało się miejsce wejścia głów
nego, dochodziły i znikały do
datkowe wejścia boczne.
W okresie klasycystycznym 
przeróbki nałożone na baro
kowy schemat architektoni
czny spowodowały rozchwia
nie osiowości i symetrii fron
towej elewacji zachodniej. 
Próbowano przesunąć ganek z 
wejściem w stronę południo
wą, w związku z czym okienka 
z poprzedniego etapu budow
lanego nie są równomiernie 
rozmieszczone względem drzwi 
i osi ganku. Prawdopodobnie 
zmiany dokonane w dworze 

nie zadowoliły jego właściciela 
— znów Stanisława Baranow
skiego, który osiadł w Irzyko- 
wie w pobliżu Pińczowa, 
sprzedawszy w 1786 r. rodzin
ny majątek w Rdzawię Kaje
tanowi Wesołowskiemu. Za 
czasów Wesołowskich po raz 
kolejny zmieniło się rozplano
wanie wnętrza, przybyły dwie 
nowe przybudówki, wymie
niono prawie całą ścianę po
łudniową. Na przełomie XIX i 
XX w. trójkątny przyczółek 
ganku podparto dwoma mu
rowanymi słupami.
Zarys faz architektonicznych 
wyróżnionych w ponad trzech- 
setletniej historii dworu z 
Rdzawy uświadamia, jak bar
dzo złożonym problemem jest 
właściwe odtworzenie zabyt
kowego obiektu w nowym 
miejscu. Stojący dzisiaj w 
Nowym Sączu dwór prezentu
je się inaczej niż w Rdzawię. 
Jego orientacja zmieniła się o 
180°, czego powodem były 
plany utworzenia wejścia 
głównego do skansenu od 
strony północno-wschodniej, 
w którą zwrócona jest fronto
wa elewacja budynku. Stale 
brakuje przy dworze parku, 
chociaż kilkakrotnie podej
mowano próby właściwego za
gospodarowania przestrzen

nego. Posadzono drzewa i 
krzewy, ale przyjęły się tylko 
rośliny przed frontem budyn
ku i kilka od strony południo
wo-zachodniej, przysłaniają
cych część elewacji; od połud
niowego zachodu istnieje też 
aleja brzozowa. Konieczność 
stworzenia otoczenia parko
wego jest bezdyskusyjna, lecz 
wymaga czasu i cierpliwości, 
a przede wszystkim odpowied
nich nakładów finansowych.
Zmienił wygląd frontowy ga
nek — obecnie z czterema 
podporami. Wykonano go 
według projektu wybranego 
spośród innych i zatwierdzo
nego przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w 
Krakowie. Niestety, wybór 
ten nie był trafny, należało 
bowiem odtworzyć w drewnie 
dwie, a nie cztery kolumny. 
Dwór pozbawiony jest przy
budówek z XIX w. w nawią
zaniu do jego fazy klasycysty- 
cznej. Zewnętrzne ściany oraz 
ściany sieni i czterech pomie
szczeń zostały otynkowane jak 
za czasów właścicieli świeckich 
— Baranowskich i Wesołow
skich. Podział wewnętrzny 
odpowiada rozplanowaniu z 
drugiej połowy XIX w. Ślady 
wcześniejszego przebudowy
wania i łatania widoczne są 

tylko w salach z polichromią, 
gdzie zdjęto tynk, odsłaniając 
malowidła, które znów można 
podziwiać jak wówczas, gdy 
dwór był w użytkowaniu ka
noników regularnych. Swój 
dobry stan polichromie za
wdzięczają pracom konserwa
torskim wykonanym przez ze
spół pod kierunkiem dr. Józefa 
Furdyny w 1970, 1977 oraz w 
1995 r. Ta ostatnia konserwa
cja objęła cały zabytkowy 
obiekt. Utrzymanie dworu jest 
jednym z ważniejszych zadań 
Muzeum Okręgowego w No
wym Sączu, którego oddzia
łem jest Sądecki Park Etnogra
ficzny. Zabytek zawierający w 
swoich ścianach fragmenty 
budynku sprzed połowy XVII 
w. i unikatową we wnętrzu 
świeckim dekorację o tematyce 
sakralnej został uratowany 
przed zniszczeniem i odpo
wiednio zabezpieczony. W 
odniesieniu do tego obiektu 
słowa Macieja Rydla zawarte 
w książce Jam dwór polski: 
„nie tędy droga do ratowania 
dóbr kultury”, nie są właściwe. 
Gorzej, gdy subiektywne zda
nia i opinie rozchodzą się sze
roko poprzez publikację książ
kową jako niepodważalne i je
dynie słuszne.

Maria Marcinowska

Rezerwat w Smoleniu
Jednym z mniej znanych zabytków

Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
jest usytuowana w gęstym lesie na 
szczycie wzgórza malownicza ruina 
zamku w Smoleniu. Pozbawiony zielonej 
zasłony, jaką stanowią liście, najpiękniej 
i najokazalej prezentuje się Smoleń zi
mą.
Wzniesienie w XIV w. zamku na wysokim 
wzgórzu przypisuje się Ottonowi z Pilczy, 
herbu Topór, protoplaście słynnego ro
du Pileckich. Centralnym punktem wa
rowni była wysoka, cylindryczna wieża, 
do której w późniejszych wiekach dobu
dowano dom mieszkalny i mury obwo
dowe. Z czasem na szczycie stanęły 
zamki — górny i dolny. Na dziedzińcu 
dolnego, jak głosi legenda, pojmani Ta- 
tarzy wykuli w skale głęboką na 200 m 
studnię. Właścicielami Smolenia byli lu

dzie wielcy i znani, wymienić należy np. 
przyszłą żonę Władysława Jagiełły — 
Elżbietę Pilecką oraz zaufanego bankie
ra królowej Bony — Seweryna Bonera. 
Ostatni właściciele — Padniewscy opuś
cili zamek stwierdziwszy, że jego walory 
obronne oraz mieszkalne straciły na 
wartości i przenieśli się do nowo wybu
dowanej rezydencji w Pilicy. Kres zam
kowi przyniósł „potop" szwedzki — w 
1655 r. obiekt został splądrowany, roz- 
grabiony, a następnie spalony i od tego 
czasu jest ruiną z wyniosłą wieżą, wido
cznymi resztkami murów obwodowych, 
fragmentami bramy i śladami po moście 
zwodzonym. Stoki wzgórza wraz z zam
kiem uznane zostały w 1959 r. za rezer
wat krajobrazowy „Smoleń".

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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Bitwa pod Lutynią

Angielski historyk 

wojskowości An
thony Livesey, autor wy

danej również w Polsce 
księgi Wielcy dowódcy i ich 
bitwy, do grona dwudziestu 
najwybitniejszych takty
ków świata zaliczył Fryde
ryka Wielkiego, a jako naj
ważniejszy jego sukces opi
sał bitwę pod Lutynią. 
Bitwę właściwie u nas nie 
znaną, choć wspomniana 
miejscowość leży kilkanaś
cie kilometrów od Wrocła
wia, a bój w dniu 5 grud
nia 1757 r. w istocie przy
pieczętował przynależność 
Dolnego Śląska do państwa 
pruskiego.
Lutynia (niem. Leutheri), 
niewielka wieś — pierwot
nie owalnica — wzmian
kowana źródłowo już w 
XII w., kilkakrotnie zmie
niała właścicieli. W 1335 r. 
w centrum stanął kościół 
Św. Józefa Oblubieńca — 
jednonawowa gotycka bu
dowla, orientowana, z 
kwadratową wieżą od za
chodu. Oskarpowaną na

czesnych właścicieli wsi, 
przekształcono wnętrze w 
duchu renesansu, o czym 
świadczą zachowane stalle. 
Całopostaciowe płyty na
grobne Anny i Georga von 
Seidlitzów wmurowane są 
w ścianę zewnętrzną.

W pierwszej ćwierci XVII 
w. Christoph von Hoch
berg inkastelował kościół — 
otoczył go czworobokiem 
(35 x 52 m) kamiennych 
murów obronnych trzyme
trowej wysokości, z cylind
rycznymi bastejami na na
rożach. Równomiernie roz
mieszczone strzelnice są 
dziś w większości zamuro
wane. Na teren przykoś
cielny z cmentarzem pro
wadzi od wschodu brama z 
ozdobnym szczytem, sgraf- 
fitową dekoracją i herbową 
tablicą nad bramką boczną. 
Mniejszą furtę z analogi
cznym szczytem umie
szczono po stronie północ
nej. Wnętrze kościoła po
nownie zmieniono, lokując 
w nawie manierystyczne

1. Kościół Św. Józefa 
z basteją i murem obronnym

2. Brama 
z dekoracją sgraffitową

narożach wieżę wieńczy 
wysmukła ośmiokątna igli
ca, a od frontu zdobi wmu
rowany wtórnie kamienny 
krzyż z rytem kielicha. Po
nad węższym i niższym 
prostokątnym prezbiterium 
wznosi się efektowny szczyt 
uskokowy z pseudokrenela- 
żem i wysokimi blendami. 
Z najstarszego wyposażenia 
przetrwało piaskowcowe 
sakramentarium z XV w. 
oraz drewniana rzeźba św. 
Anny Samotrzeciej. W 
drugiej połowie XVI w. z 
inicjatywy Seidlitzów, ów-
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empory, a w ołtarzu — ba
rokowy krucyfiks. Kartu
szem z piaskowca upamięt
niono wzniesienie świątyni. 
Po zniszczeniach z 1757 r. 
kościół został pieczołowicie 
odbudowany. Z tego okre
su pochodzi klasycystyczna 
ambona. W wystroju mamy 
więc do czynienia z mie
szaniną stylów, odzwier
ciedlającą dzieje obiektu. 
Gruntowną restaurację 
przeprowadzono w latach 
1867—1869 (nowe malo
widła empor), a prace re
nowacyjne w okresie 
1964—1965 oraz w ostat
nich latach.

W sierpniu 1756 r. wy
buchła wojna sied

mioletnia: Prusy i Anglia 
przeciw Austrii, Saksonii, 
Francji i Rosji, nie licząc 
pomniejszych uczestników. 
W 1757 r. Austriacy podjęli 
próbę odzyskania Śląska, 
zajętego przez Prusy w la
tach 1740—1742, i rychło 
opanowali znaczną część 
prowincji ze Świdnicą i 
Wrocławiem. Fryderyk ru
szył na odsiecz z Saksonii, 
gdzie 5 listopada pobił 
Francuzów pod Rossbach. 
Po skoncentrowaniu 33 ty
sięcy żołnierzy skierował 
się w stronę Środy Śląskiej. 
Austriacy, dysponujący 65- 
-tysięczną armią dowodzo
ną przez księcia Karola 
Lotaryńskiego, postanowili 
przyjąć bitwę przy głów
nym trakcie do Wrocławia. 
5 grudnia, pozorując atak z 
zachodu na wprost, król 
Prus pod osłoną wzgórz 
wykonał precyzyjny ma
newr okrążający na połud
nie i skosem uderzył na le
we skrzydło zaskoczonego 
przeciwnika. Lutynia zna
lazła się w centrum gwał
townych walk. Żołnierze 
księcia Karola zaciekle bro
nili się zza kościelnych mu
rów. Dopiero ogień cięż
kich dział umożliwił wy
parcie ich z cmentarza 
(wielka kamienna kula

3. Cokół kolumny
Bogini Zwycięstwa

wciąż tkwi w skarpie wie
ży). Utworzoną naprędce 
poza wsią drugą linię aus
triackiej obrony rozbił atak 
kawalerii, co zakończyło 
bitwę. Doskonale zaplano
wany i wykonany manewr 
taktyczny umożliwił zwy
cięstwo nad dwukrotnie 
silniejszym przeciwnikiem. 
Pod Lutynią poległo 10 ty
sięcy Austriaków, armia 
pruska straciła 6380 żołnie
rzy. Część z nich spoczywa 
na przykościelnym cmenta
rzu pod prostą kamienną 
urną z żeliwnym krucyfi
ksem. Wyłom w murze od 
południa, zachowany na 
pamiątkę walk, został po 
1945 r. zlikwidowany. 
Przed wyłomem w XIX w. 
ustawiono wysoki kamien
ny krzyż na cokole z napi
sem: „Bohaterom bitwy pod 
Lutynią, poległym 5 grudnia 
MDCCLVII”. Ten pomnik

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

przetrwał w doskonałym 
stanie. Niemiecki napis — 
co rzadkie — nie jest nawet 
uszkodzony. Inne związane 
z bitwą obiekty miały po 
drugiej wojnie światowej 
mniej szczęścia.

W 1852 r. z inicjatywy
VI. Korpusu Ar

mii, trzy kilometry na pół
nocny zachód od Lutyni, 
na wzgórzu koło wsi Błonie 
wzniesiono okazały monu
ment. Na masywnym gra
nitowym cokole i wysokiej 
kolumnie stanął posąg Bo

gini Zwycięstwa, dzieło 
wybitnego berlińskiego 
rzeźbiarza Christiana Da
niela Raucha. Z pomnika 
ocalał tylko poszczerbiony 
cokół z częściowo czytel
nym napisem: „Na pamiąt
kę zwycięstwa Fryderyka 
Wielkiego”. Na krawędzi 
jednego ze stopni widnie
je sygnatura: „Zbudował 
Menzel z Nysy”. Sądząc z 
wyrw w granicie, do zbu
rzenia kolumny użyto chy
ba dynamitu... Jeszcze 
mniej, bo tylko zarośnięte 
trawą fragmenty cokołu 
pozostały z obelisku od
słoniętego kolo Lutyni 
w 1907 r. Musiał on potem 
ulec zniszczeniu, zapewne 
w czasie pierwszej wojny, 
gdyż wykuty z boku napis 
informuje, że w 1932 r. zos
tał odtworzony przez Sto
warzyszenie Pola Bitwy 
pod Lutynią. Stowarzysze
nie to opiekowało się też 
muzeum bitwy, dla którego 
wzniesiono obok kościoła 
parterowy budynek z czte- 
rokolumnowym portykiem. 
Niedawno odremontowa
ny, nie jest on obecnie 
użytkowany.
Druga wieża, widoczna z 
daleka w sylwecie wsi — to 
neoromański kościół ewan
gelicki z XIX w., 
nieczynny i zdewastowany. 
Innych ciekawych zabyt
ków brak, jeśli więc do Lu
tyni zawitają czasem turyś
ci, szukać będą przede 
wszystkim śladów ważnej 
europejskiej bitwy, którą 
Napoleon, daleki od pro- 
pruskich sympatii, nazwał 
mistrzowską pod każdym 
względem. „Już ona sama 
— stwierdził — wystarczy
łaby, żeby uczynić Frydery
ka nieśmiertelnym i postawić 
go w rzędzie największych 
dowódców”. Wielka trady
cja stanowi dla malowniczej 
podwrocławskiej wioski 
dziedzictwo żywe w histo
rycznej pamięci.

Jarosław Komorowski
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Stary Fordon

W ubiegłym roku
Bydgoszcz ob

chodziła 650-lecie na
dania praw miejskich 
(1346 r.). Choć w mieś
cie pruski zaborca znisz
czył zabytki pochodzące 
z okresu średniowiecza, 
jakby rekompensatą za to 
są dzisiaj budynki z koń
ca XIX i początku XX w. 
wzniesione w stylach hi
storycznych, eklektyzmu 
i secesji. Na przedmieś-

1. Fragment 
rynku 

z zabudową 
z początku 

wieku

Bydgoska Wenecja
Tak zwana Wenecja Byd

goska leży na terenie Stare
go Miasta, nad odnogą Brdy. 
Jest to najbardziej malowni
czy zakątek Bydgoszczy z 
zabudową pochodzącą z 
pierwszej potowy XIX w. Od 
kilku lat przy budynkach sto
jących wzdłuż ul. Przyrzecze 
prowadzone są prace remon
towe i konserwatorskie.

1.2. Kamienice 
przy ul. 

Przyrzecze; 
na ii. 2 

widoczny 
w głębi 

póżnogotycki 
kościół 

łarny 
z lat 

1466—1502
(zdjęcia: 

Piotr Walczak)
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ciu Bydgoszczy, tzw. 
Starym Fordonie (od 
1973 r. w granicach mia
sta) już w XII w. na wy
sokim brzegu Wisły ist
niał pomorski gród 
obronny zwany Wyszo
grodem. W 1113 r. zdo
byty został przez Boles
ława Krzywoustego i 
przyłączony do ziemi ku
jawskiej jako kasztelania. 
W 1314 r. na pograniczu 
polsko-krzyżackim pow
stało Księstwo Bydgo- 
sko-Wyszogrodzkie. W 
1329 r. Wyszogród zdo
byli Krzyżacy, niszcząc 
go doszczętnie. Do dzi
siaj zachowała się część 
zarysu grodziska.

Kiedy tereny te zostały 
przyłączone do Polski, o- 
caleni mieszkańcy Wy
szogrodu założyli osadę 
Fordon. W 1382 r. otrzy
mała ona przywilej loka
cyjny na prawie magde
burskim, potwierdzony 
w 1442 r. Rozwój For
donu nastąpił w XVI w. 
Miasto słynęło wówczas 
z wyrobów garncarskich 
i handlu na Wiśle. Mimo 
pożaru w 1617 r. i najaz
du szwedzkiego w 
1656 r., od drugiej poło
wy XVII w. do odbudo
wującego się miasta za
częła napływać ludność 
żydowska. W okresie 

Księstwa Warszawskiego 
Fordon liczył dwa tysią
ce mieszkańców. Pod 
koniec XIX w. nastąpił 
tu rozwój m.in. przemys
łu ceramicznego, budo
wa mostu drogowo-kole- 
jowego w 1893 r. oraz li
nii kolejowej do Brodni
cy. W okresie międzywo
jennym Fordon znany 
był z więzienia dla ko
biet; funkcjonowało ono 
jeszcze w latach 
1945—1956.

Zachowany został nie
mal w całości pier
wotny układ przestrzen

ny i charakterystyczna 

małomiasteczkowa za
budowa Fordonu. Domi
nantę stanowią świątynie 
trzech wyznań, które ok
reślały również współży- 
jące tutaj narodowości. 
Synagoga pochodzi z 
drugiej połowy XVIII 
w. — do połowy XIX w. 
najwięcej mieszkańców 
stanowili Żydzi. Budow
la ta ma cechy wczesnego 
klasycyzmu, dwukondy
gnacyjna fasada ozdo
biona jest portalem z 
podwójnych półkolumn, 
trójkątne zakończenie 
szczytu dachowego ma 
charakterystyczny oku- 
lus. Dzięki staraniom 
miejskiego konserwatora

Pod Orłem

Budynek hotelu „Pod Ortem" usytuowany 
jest w centrum Bydgoszczy, przy ul. Gdań
skiej 14. Zbudowany został w latach 

■ 1893—1896. Elewację z wieloma detalami 
— figury atlantów, kolumny, balustrady — 
zdobi kamienny orzeł, który dał nazwę temu 
secesyjnemu budynkowi. Wewnątrz zwraca 
uwagę klatka schodowa z dekoracyjną — 
srebrzoną i złoconą — balustradą oraz wi
trażowymi oknami. Projektantem budynku 
był Józef Święcicki — jeden z nielicznych 
polskich architektów tworzących w okresie 
pruskiego zaboru, kiedy większość zabu
dowy firmowali architekci niemieccy.

Fasada 
hotelu 

„Pod Ortem” 
(fot. Piotr Walczak)
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zabytków p. Ewy Ra
czyńskiej oraz Koła Mi
łośników Starego For
donu przeprowadzono 
niezbędne prace zabez
pieczające i w 1995 r. 
wojewoda bydgoski pod
jął decyzję przekazania 
synagogi miastu z prze
znaczeniem na placówkę 
kulturalną. Z kolei neo- 
barokowy kościół rzym
skokatolicki Św. Mikoła
ja przy Rynku wybudo-

2. Budynek 
synagogi 
z XVIII w.

Secesyjna ulica

I a bydgoska ulica 
powstała pod koniec 
XIX w., nazywała się wów
czas Moltkestrasse, o- 
becnie — Augusta Ciesz
kowskiego (filozof, poseł

do sejmu pruskiego, ży- 
jący w latach 1814— 
1894). Na początku 
naszego stulecia zbu
dowano tu ciąg sece
syjnych kamienic, z 
których kilka zachowa
ło się do dzisiaj. Domy 
o wysokim standardzie 
mają bogatą dekorację: 
loggie, wykusze, wie
życzki, kute żelazne ba
lustrady balkonów i li
czne rzeźby. Wiele z 
ozdobnych detali od
kryto w trakcie prac 
konserwatorskich pro
wadzonych w latach 
dziewięćdziesiątych.

1.2. Ul. Cieszkowskiego: nr 11 — fragment fasady z herbem miasta, 
głową kobiecą, sowami i dekoracją roślinną (proj. Józef Święcicki) (1) 
oraz nr 22 -- figura tzw. halabardzisty na kamienicy z 1898 r.
(proj. Fritz Werdner) (2)
(zdjęcia: Piotr Walczak)
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3. Kościół 
Św. Mikołaja 

— neobarokowa 
wieża 

z 1928 r.
przy 

prezbiterium 
z XVII w.

(zdjęcia: 
Józef 

Kędzierski)

wany został w 1928 r. na 
przecięciu nawy głównej 
kościoła z XVII w. (proj. 
Stefan Cybichowski). Z 
wystroju starego kościoła 
zachowały się m.in. dwa 
barokowe ołtarze. Trzeci 
kościół ewangelicki Św. 
Jana pochodzi z 1879 r. i 
zbudowany został przez 
luteranów narodowości 
niemieckiej w stylu neo
gotyckim. Sporym na
kładem kosztów został 
on wyremontowany i 
obecnie jest rzymskoka
tolickim kościołem aka
demickim.

Znając dotychczasowe e- 
nergiczne ratowanie sub

stancji zabytkowej Byd
goszczy przez miejskiego 
konserwatora zabytków 
jestem przekonany, że 
także w starym Fordo
nie wypełnione zostaną 
szczerby po rozsypują
cych się kamieniczkach, 
uporządkowana będzie 
tzw. mała architektura i 
pojawi się stylowe 
oświetlenie, a miasteczko 
nad Wisłą stanie się bazą 
niezwykle malowniczego 
traktu wycieczkowego za
bytkowym mostem przez 
Wisłę do Ostromecka i 
innych ciekawych tury
stycznie miejscowości.

Józef Kędzierski

Budynek szkolny

U zbiegu ulic Paderewskiego i Kopernika w 

Bydgoszczy stoi secesyjny gmach, który wznie
siony został w 1907 r. według projektu berliń
skich architektów Zaara i Vahla. Była to siedziba 
Miejskiej Szkoły Realnej. Widoczna na zdjęciu 
wieżyczka miała służyć obserwacjom astrono
micznym. W latach międzywojennych w budyn
ku znajdowało się Miejskie Gimnazjum Matema
tyczno-Przyrodnicze im. M. Kopernika, w czasie 
drugiej wojny znajdował się tu szpital wojskowy, 
a po 1945 r. początkowo przedwojenne gimnaz
jum, następnie kilka szkół zawodowych. Obec
nie gospodaruje tu Technikum Kolejowe.

Fragment 
budynku 

szkolnego 
z 1907 r. 

(fot. Piotr Walczak)
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Nie tylko w Swobnicy

W nawiązaniu do artykułu 
Belgijski „interes"... zaś 

pod zamkiem dziczyzna (nr 9, 
1996, s. 37) otrzymaliśmy pismo 
od rzecznika prasowego Proku
ratury Wojewódzkiej w Kaliszu z 
siedzibą w Ostrowie Wielkopol
skim, prokuratora Janusza Wal
czaka. Sprawa dotyczy zespołu 
dworskiego w Parcicach * koło 
Wieruszowa w woj. kaliskim, 
gdzie zaszła sytuacja podobna 
do opisanej w Swobnicy. „Uwzg
lędniając zwłaszcza końcowe 
uwagi zawarte w powyższym ar
tykule — pisze prok. J. Walczak 
— uzasadnione jest przesłanie 
Panu komunikatu Prokuratury 
Wojewódzkiej (...) w omawianej 
sprawie zawiadomienie o prze
stępstwie złożyło stowarzyszenie 
wierzycieli dochodzące swoich 
roszczeń od właścicielki dworu. 
Następnie podobnej treści do
niesienie wskazujące na dewa
stację dworku złożyła Państwo
wa Służba Ochrony Zabytków".

* W Parcicach znajduje się klasycy- 
styczny dwór z początku XIX w. z 
czterokolumnowym portykiem i zacho
wanymi elementami wystroju wnętrza 
(stolarka, sztukaterie, piec kaflowy). 
Dwór otoczony jest parkiem krajobra
zowym o powierzchni ponad 4 ha, 
m.in. z platanami — pomnikami przy
rody.

A oto komunikat prokuratury: 
„Prokurator Rejonowy w Kępnie 

w dniu 12 września 1996 r. skie
rował do tamtejszego Sądu Re
jonowego akt oskarżenia prze
ciwko Krystynie G., podejrzanej 
o przestępstwo z ustawy z dn. 
15 lutego 1962 r. o ochronie 
dóbr kultury i muzeach.
Krystynie G. zarzucono, iż w 
okresie od maja 1989 r. do 
kwietnia 1996 r. będąc zobowią
zaną aktem notarialnym z dnia 
17 maja 1989 r. i decyzją Pań
stwowej Służby Ochrony Zabyt
ków z dnia 18 lipca 1994 r. do 
podjęcia prac zabezpieczają
cych zakupiony przez nią zespół 
pałacowo-parkowy wpisany do 
rejestru zabytków oraz wyremon
towania zabytkowego pałacu, za
niechała wykonania powyższych 
prac w wyniku czego wskazany 
obiekt uległ dalszej dewastacji i 
obecnie znajduje się w stanie 
grożącym awarią budowlaną. 
Zespół pałacowo-parkowy w 
Parcicach Krystyna G. nabyła od 
Urzędu Gminy w Czastarach zo
bowiązując się w zawartej umo
wie notarialnej z 17 maja 1989 r. 

do niezwłocznego zabezpiecze
nia obiektu przed dalszym znisz
czeniem oraz wyremontowania 
w ciągu czterech lat pałacu oraz 
pozostałych zabudowań. Jesie- 
nią 1991 r. Krystyna G. zleciła 
wykonanie renowacji pałacu fir
mie budowlanej. W lutym 1992 r. 
prace zostały przerwane, wobec 
niewywiązania się Krystyny G. ze 
zobowiązań finansowych. W pó
źniejszym okresie nie wykonano 
już żadnych prac remontowych. 
W marcu 1994 r. zostały prze
prowadzone oględziny obiektu, w 
wyniku których stwierdzono jego 
dewastację i pozostawienie w 
stanie zagrażającym katastrofą 
budowlaną.
W związku z powyższym Woje
wódzki Konserwator Zabytków w 
Kaliszu w dniu 18 lipca 1994 r. 
nałożył na Krystynę G. obowią
zek wykonania prac zabezpie
czających w celu zahamowania 
dalszej dewastacji zespołu pała- 
cowo-parkowego w Parcicach. 
Powyższe działania były niesku
teczne i prace remontowe przez 

Krystynę G. nie zostały podjęte. 
Zarzucany Krystynie G. czyn za
kwalifikowany jako przestępstwo 
z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury i muzeach zagrożony jest 
karą do 5 jat pozbawienia wol
ności i grzywny".

Dziękujemy bardzo Panu Pro
kuratorowi za nadesłanie ko
munikatu. Mamy nadzieję, że 
będzie to dobry przykład dla 
służby konserwatorskiej, która 
w podobny sposób powinna 
zająć się sprawą rezydencji w 
Swobnicy i innymi tego rodza
ju „przekrętami” w stosunku 
do zabytków.

Konkurs jubileuszowy

W październiku ubiegłego 
roku nastąpiło roz

strzygnięcie dorocznego kon
kursu Ministerstwa Kultury i 
Sztuki i Generalnego Kon
serwatora Zabytków na naj
lepszego użytkownika obiek
tu zabytkowego w 1995 r. 
Była to jubileuszowa, dwu
dziesta edycja tego konkur
su. Rozpoczął się w 1975 r. 
Przypomnijmy pierwszych 
zwycięzców: Wojewódzki Za
kład Unasienniania Zwierząt 
w Karczowie koło Opola, 
Kombinat PGR w Gułtowach 
(woj. poznańskie), Instytut 
Zootechniki w Zatorze (woj. 
bielsko-bialskie) i Wojewódz
ki Ośrodek Profilaktyczno- 
Sanatoryjny w Mosznie (woj. 
opolskie). Przez wiele lat brak 
było wśród nagrodzonych 
użytkowników lub właścicieli 
prywatnych, którzy zaczęli 
się pojawiać dopiero w latach 
osiemdziesiątych. Taki był 
signum temporis w ochronie 
zabytków. Obecnie sytuacja 
odwróciła się i na konkurs 

wpływają zgłoszenia przede 
wszystkim prywatnych właści
cieli obiektów zabytkowych, 
są także spółki bankowe, pa

rafie, domy pomocy społe
cznej. Rzadko pojawiają się 
instytucje państwowe, wśród 
których siłą rzeczy zniknęły

finansowych i wykona
wczych przy remontach, ja
kość wykonanych prac, ini
cjatywa i udział właściciela w 

1. Jaktory-Chajęty 
(gm. Dąbrówka, 
woj. ostrołęckie) 

— dwór z ok. 1827 r., 
przebudowany w 1912 r., 

należący 
do pp. Wolińskich 

całkowicie gospodarstwa 
rolne czy hodowlane. Zmieni
ły się także kryteria oceny 
zgłaszanych obiektów. Należą 
do nich m.in. stopień zaanga
żowania własnych środków 

pracach remontowych i w 
utrzymywaniu obiektu, ale 
także zaangażowanie w 
ochronę zabytków oraz opie
ka nad innymi zabytkami w 
okolicy, oddziaływanie na
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Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3 zł. Wpłaty na minimum trzy numery 
przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 
01—806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/War- 
szawa, nr 1586—77578—136 (na załączonym na 
s. 35 przekazie pocztowym prosimy podać, któ
rych numerów dotyczy wpłata). Dla prenumera
torów zamawiających minimum 10 egz. — do
datkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenume
rata zagraniczna jest o 150% droższa. Firma 
AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod nu
merem telefonu: 34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Firmie AMOS oraz w księgar
niach warszawskich: „Naukowej im. Bolesława 
Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) i „Zam
kowej” (ul. Świętojańska 2).
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą mu
zea:
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. 
NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
Salon Prasy AKG, ul. Zamenhoffa 1/3
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsud
skiego 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
STASZÓW: Ziemi Staszowskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl. 
Zamkowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

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

Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

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

— cała kolumna wewnętrzna — 1200 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 600 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 300 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 150 zł
— cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) — 1400 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) rekla
my mieszczącej się w profilu pisma

— 1500 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

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

— 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 zł do 2000 zł 
według indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo — 70 gr
jedno słowo w ramce — 1 zł

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!
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środowisko itp. Widać więc, 
że kryteria oceny są wysokie. 
W jubileuszowym konkursie 
przyznano: po 11 nagród I i II 
stopnia oraz 7 wyróżnień. Z 
nagrodzonych I stopnia wy
mieńmy: pp. Wolińskich, któ
rzy uratowali dwór z okoto 
1827 r. w Jaktorach-Chaję- 
tach (gm. Dąbrówka, woj. os
trołęckie), pp. Krystynę Biliń
ską oraz Wojciecha i Roma
na Żółtowskich, którzy wy
remontowali dwór z XIX w. w 
Wargowie (gm. Oborniki, woj. 
poznańskie), a także Dom 
Pomocy Społecznej w Zby- 
szycach (gm. Gródek, woj. 
nowosądeckie) za remont 
dworu z XVIII w. Wśród na
grodzonych obiektów znalaz
ły się także wille: z 1900 r. w 
Białymstoku przy ul. Parko
wej 6, zaadaptowana przez 
pp. Ewę i Janusza Toma
szewskich na prywatną klini
kę położniczą, z 1900 r. w 
Łańcucie przy ul. Paderew
skiego 18, którą p. Andrzej 
Reizer zaadaptował na hotel i 
restaurację oraz zespół willi z 
końca XIX w. w Bydgoszczy 
przy ul. Gdańskiej 48/50 za
adaptowany przez Polskie 
Radio Pomorza i Kujaw na 
studia i biura. Z kolei banki: 
Wielkopolski Kredytowy SA, 
który wyremontował budynek 
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 
24, podtrzymując 70-letnią 
tradycję miejsca i Pow
szechny Bank Kredytowy SA, 
który przeprowadził prace

2. Zbyszyce (gm. Gródek, 
woj. nowosądeckie) 

— dwór z końca XVII w., 
przebudowany 

w XVIII/XIX i XX w., 
obecnie 

Dom Pomocy Społecznej

budowlano-konserwatorskie 
kamienic przy poznańskim 
rynku i zorganizował w nich 
ekspozycję reliktów architek
tury średniowiecznej oraz 
znalezisk archeologicznych.

Trzy parafie rzymskokatolic
kie uratowały kościoły w: 
Wierzbięcinie w woj. szcze
cińskim (XVIII w.), Bielsku- 
Białej — Mikuszowicach 
(XVIII w.) i Nowym Wiśniczu 
(XVII w.).
Wbrew niektórym pesymi
stycznym prognozom, kon
kurs okazuje się obecnie 
jeszcze bardziej potrzebny 
niż w minionych latach. Na 
właścicielach i użytkowni

kach obiektów zabytkowych 
spoczywa bowiem obowią
zek ich ratowania, co w dzi
siejszych czasach gospo
darki rynkowej nie należy do 
spraw łatwych, przede 
wszystkim pod względem fi
nansowym. I dlatego coro
czne wyróżnianie ich zaan
gażowania w sprawę rato
wania zabytków ma stanowić 
niezbędną zachętę dla in
nych. (as)

Pokwitowanie dla poczty
z*  

| słownie

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

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136

' stempel

I

  
podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł .........................

słownie 
 

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł 

słownie  
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nazwisko  
kod poczt.

 
adres

WPŁACAJĄCY
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Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 
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stempel
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AMOS 
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i

I

|

|

35



ROZMAITOŚCI

Z kroniki stowarzyszeń

Kolejny 
zjazd
Tym razem (zob. nr 6,1996, s. 36) 

spotkanie odbyto się we wrześ
niu 1996 r. w Zatęczu Wielkim, woj. 

sieradzkie, a głównym tematem obrad 
społecznych opiekunów zabytków i 
wojewódzkich konserwatorów była 
ochrona zespołów dworskich i pała
cowych. Dyskusję zdominowała spra
wa podporządkowania konserwato
rów wojewodom (dotychczas podle
gali ministrowi kultury — generalne
mu konserwatorowi zabytków). Wed
ług opinii uczestników zjazdu woje
wódzcy konserwatorzy tracą tym sa
mym niezależność na swoich tere
nach, a przy uznaniu stanowisk wo
jewodów za polityczne — decyzje, 
który zabytek należy ratować, będą 
zależeć od partyjnych i wojewódzkich 
układów. Dyskutowano także o nie 
zahamowanej degradacji krajobrazu 
kulturowego, niszczejących pałacach 
i dworach znajdujących się w gestii 
Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, na remonty których brakuje 
funduszy, braku nowelizacji ustawy o 
ochronie zabytków i ustawy reprywa
tyzacyjnej; według zgodnej opinii 
uczestników zjazdu tylko konkretni 
właściciele mogą zapewnić ratunek 
obiektom zabytkowym.
W zjeżdzie uczestniczyło ponad sto 
osób, w tym przedstawiciele społe
cznych organizacji, m.in. PTTK, 
TOnZ, SKZ, wojewoda sieradzki Je
rzy Pieniążek oraz generalny konser
wator zabytków prof, dr Andrzej To
maszewski, który w podsumowaniu 
stwierdził, że ochrona zespołów 
dworskich i pałacowych wymaga 
zgodnego współdziałania wielu resor
tów, przede wszystkim kultury, ochro
ny środowiska i finansów. Uczestnicy 
spotkania postulowali utrzymanie 
samodzielnych oddziałów Państwo
wej Służby Ochrony Zabytków podle
gających bezpośrednio wojewodom, 
opracowanie systemu ulg podatko
wych, kredytów i umarzania pożyczek 
dla osób remontujących obiekty za
bytkowe oraz sprzedaż zabytków 
systemem bezprzetargowym.

Czas 
miniony
Kazimierz nad Wisłą — to 

miasteczko magiczne. 
Przyciąga malowniczym po

łożeniem, niezwykłą atmosfe
rą, pięknem architektury. 
Przyjeżdżający sądzą, że Ka
zimierz zawsze był taką samą 
perłą polskiego renesansu. 
Dopiero stare fotografie po
kazują, jak było naprawdę, jak 
wiele w Kazimierzu zrekons
truowano, uzupełniono, wręcz 
dobudowano na starą modłę. 
Szczególną okazją do wej
rzenia w głąb kazimierskiej 
przeszłości, do konfrontacji 
tego, co autentyczne, z tym, 
co stanowi zręczne naśla
downictwo, była otwarta we 
wrześniu 1996 r. w Galerii 
Letniej Muzeum Nadwiślań
skiego w Kazimierzu wysta
wa fotogramów pt. „Kazi
mierz nad Wisłą — czas mi
niony”. Została zorganizowa
na z okazji 90. rocznicy pow
stania zbiorów fotografi
cznych Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości, 
które obecnie znajdują się w 
Instytucie Sztuki PAN w War
szawie. Członkowie i współ
pracownicy założonego w 
1906 r. TOnZP (którego 
spadkobiercą jest utworzone 
w 1974 r. Towarzystwo Opie
ki nad Zabytkami) jeszcze 
przed pierwszą wojną świa
tową odkryli miasteczko nad

Wisłą, docenili wartość jego 
zabytków i unikatowy charak
ter. Docenili je, choć 
ówczesny Kazimierz niczym 
prawie nie przypominał dzi
siejszego — eleganckiego i 
kolorowego. Było to wtedy 
ubogie, prowincjonalne mia
steczko, przede wszystkim 
żydowskie, zabudowane drew
nianymi, rozpadającymi się 
chałupami, pośród których 
niczym prekolumbijskie pi
ramidy wśród amerykańskiej 
dżungli wyrastały rozsypują
ce się, niekiedy pozbawione 
dachów i pełne dziur, perły 
kazimierskiej architektury, 
dziś tak pieczołowicie od
restaurowane. Szczególnie 
opłakany stan Kazimierza 
prezentują fotografie wyko
nane po 1916 r., kiedy w wy
niku działań wojennych pra-

Tak wyglądał 
Kazimierz 

po pierwszej 
wojnie 

światowej 
na zdjęciu 

Juliusza Kłosa 
— widok 

w kierunku 
zachodniej 

pierzei rynku 
i ul. Senatorskiej

wie całe miasteczko uległo 
pożarowi. Autorem tych 
wstrząsających zdjęć, a za
razem twórcą, którego prace 
najliczniej prezentowane są 
na wystawie, jest Juliusz 
Kłos, członek TOnZP, wilnia
nin, z zawodu architekt, z 
zamiłowania fotograf, (zs)

I

Prenumerata

miesięczniki cena
I egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od-do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj 
Swój Kraj

I kw. 2,70
II kw.3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
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Zabytków 7,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

3,50
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Spis treści za rok 1996

[ARTYKUŁY]

1. BRYKOWSKI Ryszard, Architektura drewniana w Rzeczypospoli
tej, nr 1, s. 3—8, il.

2. BRZOSKWINIA Waldemar, Twierdza poległych, nr 11, s. 4—8, II.
3. DACZKOWSKI Zdzistaw, Na stupskiej ziemi, nr 8, s. 4—7, il.
4. FIJAŁKOWSKI Wojciech, Warszawska stołeczność, nr 4, s. 2—6, 

il.
5. FLASZA Jan, Kolorysta zapomniany, nr 7, s. 4—7, il.
6. GRADOWSKI Michał, Alchemia — nauka zapomniana?, nr 2, 

s. 2—4, il.
7. HERZ Lechosław, Nasz fin de siecle, nr 12, s. 4—8, il.
8. JANISZEWSKA-JAKUBIAK Dorota, Toruńska Madonna (cykl 

Wokół jednego zabytku), nr 5, s. 11, il.
9. JANISZEWSKA-JAKUBIAK Dorota, Tryptyk z Szańca (cykl Wo

kół jednego zabytku), nr 1, s. 9, il.
10. JEŻEWSKA Elżbieta, W różanym ogrodzie (cykl Wokół jednego 

zabytku), nr 12, s. 13, il.
11. KONARSKA Alicja, Pomorski artysta, nr 8, s. 15—18, il.
12. KONDRATOWICZ Łucja, MILISZKIEWICZ Grzegorz, Opisanie 

pewnego dzieciństwa [1 ], nr 5, s. 6—10, il.
13. KONDRATOWICZ Łucja, MILISZKIEWICZ Grzegorz, Opisanie 

pewnego dzieciństwa [2], nr 6, s. 7—10, il.
14. KONDRATOWICZ Łucja, MILISZKIEWICZ Grzegorz, Opisanie 

pewnego dzieciństwa [3], nr 7, s. 8—11, il.
15. KRUSZYŃSKA Aldona, Prezydenckie pojazdy, nr 2, s. 5—8, il.
16. KUHNKE Monika, Papieski dar (cykl Wokół jednego zabytku), 

nr 11,s.12-13, il.
17. KUHNKE Monika, Skrzypce Stradivariusa (cykl Wokół jednego 

zabytku), nr 3, s. 10, il.
18. KUHNKE Monika, Wojciech Kossak i Habsburgowie, nr 9, 

s. 8-11.il.
19. KWIATKOWSKA Maria I., Nie tak odbudowane, nr 4, s. 12—15, il.
20. MALZACHER Maria, Krakowski rzeźbiarz, nr 10, s. 4—7, il.
21. MILISZKIEWICZ Janusz, Jak w bajce, nr 3, s. 2—4, il.
22. NIECIECKI Jan, Portrety Branickich (cykl Z warsztatu historyka 

sztuki), nr 2, s. 9—11, il.
23. OLSZOWICZ Wiesław, Wchodzenie pod ratusz, nr 4, s. 7—11, il.
24. PIEŃKOS Andrzej, Mimo doktryny, nr 5, s. 2—5, il.
25. PRZYBYSZEWSKI Wojciech, Miniatura na filiżance (cykl Wokół 

jednego zabytku), nr 4, s. 16—17, il.
26. PRZYBYSZEWSKI Wojciech, Na koronację (cykl Niezwykłe ser

wisy), nr 10, s. 8—10, il.
27. PRZYBYSZEWSKI Wojciech, Z żółtym lwem i z czerwonym 

smokiem (cykl Niezwykłe serwisy), nr 11, s. 9—11, il.
28. PURC-STĘPNIAK Bożena, Rękawiczki jako symbol, nr 3, s. 5—9, 

il.
29. RYSZKIEWICZ Andrzej, Złośliwy chichot artysty (cykl Wokół 

jednego zabytku), nr 9, s. 16—17, il.
30. SIERADZKA Anna, Napoleon dyktuje modę, nr 12, s. 9—12, il.
31. SKROK Zdzisław, Razem, ale osobno, nr 10, s. 11 —13, il.
32. SKROK Zdzisław, Relacje polsko-niemieckie, nr 9, s. 12—15, il.
33. SZPILEWSKI Stanisław, Słupsk — miasto zabytkowe, nr 8, 

s. 8—14, il.
34. ŚLEDZIŃSKA Elżbieta, Nagrobki biskupa Wacława (cykl Wokół 

jednego zabytku), nr 11, s. 14, il.
35. Takie były początki, nr 6, s. 2—6, il.
36. Warszawa (cykl Pomniki Historii), nr 4, s. 4, il.
37. Zabytki na rynku [z Marią SARNIK-KONIECZNĄ rozmawiał 

Krzysztof NOWIŃSKI], nr 9, s. 4—7, il.

POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

38. CHRZANOWSKA-PIEŃKOS Jolanta, PIEŃKOS Andrzej, Nagro
bek Jana Kazimierza, nr 7, s. 31 —32, il.

39. KONOPKA Jan P., Kościuszko w Solurze, nr 1, s. 33, il.
40. MAGIERSKI Jarosław, Nie znane polonika w Wersalu, nr 7, 

s. 32—33, il.

ROZMAITOŚCI

41. (as), Dzieło tytaniczne [dot. Jarosław Zieliński, Atlas dawnej ar
chitektury ulic i placów Warszawy, Warszawa 1995] (cykl Spot
kanie z książką), nr 4, s. 5

42. [Inc:] „Badaczka Krystyna Moczulska...” [dot. obrazu Leonarda 
da Vinci „Dama z gronostajem"] (Przeglądy, poglądy), nr 12, s. 2

43. [Inc:] „Bardzo liczne w woj. bydgoskim...” [ dot. zabytków techniki 
w woj. bydgoskim] (Przeglądy, poglądy), nr 10, s. 2, il.

44. BARTOSZ Adam [dot. zbiorów Tarnowskiego Muzeum Etnogra
ficznego] (Listy), nr 5, s. 38

45. BĄBIAK Grzegorz Paweł, Ratowanie kościoła, nr 11, s. 36, il.
46. BORKOWSKI Marek, Ozłocić króla!, nr 9, s. 40, il.
47. BOROWIAK Jacek [dot. naczyń szklanych] (Wiedzieć więcej), 

nr 7, s. 3, il.
48. CIEŚLIK Dorota, Kupić, nie kupić..., nr 8, s. 39—40, il.
49. CIEŚLIK Dorota, Siedziba „żelaznego kanclerza", nr 8, s. 37—38, 

il.
50. Drewniany Tylicz [Różne], nr 1, IV okł., il.
51. DUDA Jerzy, Pod znakiem św. Floriana (cykl Niecodzienne mu

zea), nr 2, s. 36—37, il.
52. DUŃSKA Marta [dot. wizerunku A. Mickiewicza w dawnym gma

chu Teatru Wielkiego we Lwowie] (Listy), nr 2, s. 38, il.
53. DWERNICKI Tomasz [dot. gospody w Milatynie koło Lwowa] 

(Wiedzieć więcej), nr 9, s. 3, il.
54. [Inc:] „Generalny Konserwator Zabytków...” [dot. wywiadu GKZ 

na temat ochrony zabytków w świetle przepisów prywatyzacyj
nych] (Przeglądy, poglądy), nr 7, s. 2

55. GRADOWSKI Michał, Zapomniany pomnik, nr 12, s. 37, il.
56. GROMNICKI Jan, Uwaga, miłośnicy zabytków!, nr 6, s. 37—38
57. [Inc:] „Jaką kwotą trzeba dysponować..." [dot. sprzedaży obiek

tów zabytkowych w woj. szczecińskim] (Przeglądy, poglądy), 
nr 10, s. 2

58. (k), Społecznicy, nr 6, s. 36, il.
59. KAPAŁCZYŃSKI Wojciech, Malowidła w Świerzawie [Różne], 

nr 10, s. 13, il.
60. KAROŃSKI Filip, Wywołanie wilka [Różne], nr 3, s. 7, il.
61. KASPRZYSIAK Ireneusz, Pożar ołtarza, nr 2, s. 38, il.
62. Katalog strat, nr 1, s. 34—35, il.
63. Katalog strat, nr 4, s. 37—38, il.
64. Katalog strat, nr 11, III okł., il.
65. Katalog strat, nr 12, III okł., il.
66. KĘDZIOREK Bogdan [dot. artykułu A. Piwowarczyka „Żona 

kasztelanica” 1996/1 ] (Listy), nr 6, s. 38
67. (kmn), Ostatni styl narodowy [dot. Anna Sieradzka, Art Deco 

w Europie i w Polsce, Warszawa 1995] (cykl Spotkanie z książ
ką), nr 9, s. 15

68. KOMOROWSKI Jarosław, Kolędnicy [Różne], nr 12, s. 8, il.
69. KOMOROWSKI Jarosław, Lekarz króla jegomości [Różne], nr 5, 

s. 10, il.
70. KOMOROWSKI Jarosław, Ofiarom rzezi, nr 4, s. 36, il.
71. KOSTRZEWSKI Andrzej [dot. artykułu A. Kruszyńskiej „Prezy

denckie pojazdy" 1996/2] (Listy), nr 6, s. 38
72. KOZAK Jerzy [dot. glinianej figurki ptaka] (Wiedzieć więcej), 

nr 8, s. 3, il.-
73. KOZIOŁ Czesław [dot. zabytkowego kołowrotka] (Wiedzieć wię

cej), nr 12, s. 3, il.
74. (ks), Sienkiewicz w Lipkowie [Różne], nr 11, IV okł., il.
75. KUHNKE Monika, Miernik drogi, nr 12, s. 40, il.
76. KULIG Marzena [dot. „Spotkań z Zabytkami”] (Listy), nr 6, s. 38
77. LEŚNIEWSKI Wacław [dot. aparatu telefonicznego] (Wiedzieć 

więcej), nr 8, s. 3, il.
78. LEWICKA Danuta [dot. monet tzw. trojaka elbląskiego i tynfa] 

(Wiedzieć więcej), nr 8, s. 3, il.
79. ŁOZIŃSKI Jan, Badanie arkad [Różne], nr 4, s. 11, il.
80. ŁYJAK Witold Z., Odkrycie w Słupcy, nr 10, s. 40—III okł., il.
81. (m), Warszawskie place [dot. Historyczne place Warszawy, War

szawa 1995] (cykl Spotkanie z książką), nr 4, s. 6
82. MAKOWSKA Jolanta, Tajemniczy ptak, nr 4, s. 34, il.
83. Mały Kraków [Różne], nr 10, IV okł., il.
84. MARKIEWICZ Tomasz [dot. działań Fundacji Współpracy Pol

sko-Niemieckiej] (Listy), nr 3, s. 38
85. MONIKA L. [dot. secesyjnej lampy] (Wiedzieć więcej), nr 10, s. 3, 

il.
86. MUCHA Magdalena [dot. haczyka do przeciągania sznurówki w 

gorsecie] (Wiedzieć więcej), nr 8, s. 3, il.
87. [Inc:] „Na Opolszczyźnie katastrofalny...” [dot. stanu ochrony 

wyposażenia kościołów na Opolszczyźnie] (Przeglądy, poglądy), 
nr 11, s. 2
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88. [Inc:] „Na przełomie czerwca i lipca..." [dot. kradzieży ikon w Or
necie] (Przeglądy, poglądy), nr 10, s. 2, il.

89. [Inc:] „Na Śląsku popadają w ruinę..." [dot. niszczenia wież wod
nych] (Przeglądy, poglądy), nr 11, s. 2

90. [Inc:] „Niektórzy mieszkańcy Krakowa..." [dot. zabytkowego cha
rakteru Starego Miasta w Krakowie] (Przeglądy, poglądy), nr 9, 
s. 2, il.

91. [Inc:] „Nie runą mury zakładów...” [dot. fabryki I. Poznańskiego w 
Łodzi] (Przeglądy, poglądy), nr 7, s. 2, il.

92. NOWIŃSKI Krzysztof, Klasycyzm i nowoczesność [dot. Tadeusz 
S. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności — o architek
turze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, Warszawa 1996] (cykl Spot
kanie z książką), nr 11, s. 8

93. [Inc:] „Obrazy Józefa Chełmońskiego..." [dot. sprzedaży obrazów 
malarza na aukcjach] (Przeglądy, poglądy), nr 12, s. 2

94. [Inc:] „Od roku właścicielem pałacu...” [dot. pałacu w Narolu], 
(Przeglądy, poglądy), nr 11, s. 2, il.

95. OLECH Antoni [dot. stanu zachowania reduty wolskiej w War
szawie] (Listy), nr 9, III okł.

96. PAŁCZYŃSKI Ignacy, Cmentarz leśników (cykl Akcja cmenta
rze), nr 8, s. 38, il.

97. PANEK Wacław, A Paderewski na to patrzy..., nr 7, s. 36—38, il.
98. PANEK Wacław, Wołomin (cykl Warszawskie okolice), nr 9, 

s. 38—40, il.
99. PASIECZNY Robert, Goryl na pałacu [Różne], nr 4, s. 13, il.

100. PAŹDZIOR Marian, Zapomniany ksiądz — uczony, nr 6, 
s. 36—37, il.

101. PETERA Janina, Zamojskie cmentarze [dot. Danuta Kawałko, 
Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994] (cykl 
Spotkanie z książką), nr 6, s. 19

102. PISARKIEWICZ Mirosław, Tumska nekropolia (cykl Akcja cmen
tarze). nr 3, s. 38, il.

103. [Inc:] „Podczas zorganizowanej we wrześniu..." [dot. prac kon
serwatorskich w Łęczycy] (Przeglądy, poglądy), nr 12, s. 2, il.

104. PODLASKA Ewa [dot. porcelanowej sosjerki z fabryki Teicherta] 
(Wiedzieć więcej), nr 9, s. 3, il.

105. [Inc:] „Pogląd, że dzieła sztuki..." [dot. wzrostu cen dzieł sztuki na 
rynku] (Przeglądy, poglądy), nr 7, s. 2, il.

106. PRALIŃSKI Jacek [dot. guzika liberyjnego] (Wiedzieć więcej), 
nr 10, s. 3, il.

107. PUCHALSKI Zbigniew, Odznaczenia 1920, nr 8, III okł., il.
108. PUCHALSKI Zbigniew, Śmierć generała, nr 9, s. 11, il.
109. Puste dwory [Różne], nr 7, IV okł., il.
110. PUSTOŁA-KOZŁOWSKA Ewa, Od południka do pomnika, nr 4, 

s. 35-36, il.
111. (R), Europejskie dziedzictwo, nr 12, s. 36, il.
112. [Inc:] „Reszelskiemu zamkowi grozi..." [dot. zagrożenia obiektu] 

(Przeglądy, poglądy), nr 7, s. 2, il.
113. Ręce mistrzów konserwacji [Różne], nr 5, IV okł., il.
114. ROZPENDOWSKI Andrzej, Nafta, nr 11, s. 34—36, il.
115. ROŹEJ Marian [dot. artykułu J. Miliszkiewicza „Jak w bajce" 

1996/3] (Listy), nr 9, III okł.
116. Ruiny zimą [Różne], nr 2, IV okł., il.
117. (s), Mistrzowie rękodzieła [dot. Mistrzowie rękodzieła, Warszawa 

1995] (cykl Spotkanie z książką), nr 5, s. 27
118. (s), Nagrodzone wnętrza pszczyńskiego pałacu, nr 7, s. 34—35, 

il.
119. (s), Objąć ochroną! [dot. Tadeusz Zagrodzki, Czersk — zamek i 

miasto historyczne, Warszawa 1996] (cykl Spotkanie z książką), 
nr 12, s. 22

120. (s), Stare fabryki [dot. Mirosław Jaskulski, Stare fabryki Łodzi, 
Łódź 1995] (cykl Spotkanie z książką), nr 9, s. 34

121. (s), Zabytki Słupska [dot. Stanisław Śzpilewski, Zespól obwaro
wań miejskich; Kościół p.w. św. Jacka; Ratusz miejski, Słupsk 
1995] (cykl Spotkanie z książką), nr 8, s. 7

122. (S.A.) [dot. autorstwa obrazu malowanego na desce] (Wiedzieć 
więcej), nr 7, s. 3, il.

123. (sa) Od Piątku do Soboty [dot. Bohdan Olszewski, Wędrówki po 
ziemi łódzkiej, Łódź 1995] (cykl Spotkanie z książką), nr 6, s. 23

124. (sa), Platery, nr 4, s. 35, il.
125. SALM Jan [dot. artykułu J. Miliszkiewicza „Jak w bajce" 1996/3] 

(Listy), nr 9, III okł.
126. SAMEK Jan, Monstrancja „perspektywiczna” [Różne], nr 6, 

s. 10, il.
127. SAMEK Jan, Niezwykłe armaty [Różne], nr 5, s. 5, il.
128. SAWICKI Jerzy [dot. monety z warszawskiej mennicy] (Wiedzieć 

więcej), nr 9, s. 3, il.
129. SIERADZKA Anna, Ubiory w Polsce: XII. Żałoba narodowa w 

krynolinie i czamarze (cykl Słowniki), nr 1, s. 40—III okł., il.
130. SIERADZKA Anna, Ubiory w Polsce: XIII. Niepraktyczny pozyty

wizm (cykl Słowniki), nr 2, s. 40—III okł., il.

131. SIERADZKA Anna, Ubiory w Polsce: XIV. Pod znakiem secesji 
(cykl Słowniki), nr 3, s. 40—III okł., il.

132. SIERADZKA Anna, Ubiory w Polsce: XV. Poszukiwanie nowości 
(cykl Słowniki), nr 4, s. 40—III okł., il.

133. SIERADZKA Anna, Ubiory w Polsce: XVI. Chłopczyca i 
dżentelmen (cykl Słowniki), nr 5, s. 40—III okł., il.

134. SIERADZKA Anna, Ubiory w Polsce: XVII. Przez sport do swobo
dy (cykl Słowniki), nr 6, s. 39—III okł., il.

135. SIERADZKA Anna, Ubiory w Polsce: XVIII. Ostatni eleganci (cykl 
Słowniki), nr 7, s. 40—III okł., il.

136. (sk), Sarkofag księżnej [Różne], nr 8, s. 10, il.
137. S.K. [dot. tzw. dzbana konicznego z przełomu XIX/XX wieku] 

(Wiedzieć więcej), nr 12, s. 3, il.
138. (sk), ...zaś pod zamkiem dziczyzna, nr 10, s. 37—38, il.
139. SKROK Zdzisław, Sztuka konserwacji, nr 2, s. 35—36, il.
140. SKRZYPCZAK Jerzy, Kolejna pożoga, nr 10, s. 38—39, il.
141. SŁOWIŃSKA Agnieszka, IDZIAK Marek [dot. zabytków Czesze- 

wa] (Listy), nr 9, III okł.
142. Słupskie muzeum [Różne], nr 8, s. 18, il.
143. Stały czytelnik z Warszawy [dot. samolotu liniowego Potez XXV] 

(Wiedzieć więcej), nr 11, s. 3, il.
144. STAWICKI Stanisław, Jeszcze o malowidłach tumskich, nr 10,

III okł., il.
145. (sts) [dot. kościołów w krajobrazie wiejskim] [Różne], nr 8,

IV okł., il.
146. (sts), Z pobytu malarza [Różne], nr 8, s. 14, il.
147. STUKOWSKI Aleksander, Bezdomne muzeum (cykl Nieco

dzienne muzea), nr 2, s. 35—36, il.
148. STUKOWSKI Aleksander, Cmentarze i prawo [Różne], nr 2, s. 8
149. STUKOWSKI Aleksander, Zabytki w blokowisku, nr 11, s. 39, il.
150. SUJECKI Janusz, Niemożliwe jest możliwe, nr 11, s. 38, il.
151. SUJECKI Janusz, O Próżnej w Nowym Jorku, nr 9, s. 37, il.
152. SUZIN Magdalena [dot. zabytkowych zapalniczek] (Wiedzieć 

więcej), nr 10, s. 3, il.
153. [Inc:] „Szczeciński oddział Agencji...” [dot. przejęcia przez Agen

cję Własności Rolnej zabytkowych dworów i pałaców] (Przeglą
dy, poglądy), nr 9, s. 2

154. TOBOLSKI Jerzy [dot. fotografii starego Lwowa] (Wiedzieć wię
cej), nr 7, s. 3, il.

155. [Inc:] „Towarzystwo Naukowe Płockie...” [dot. ratowania zabyt
kowych grobów] (Przeglądy, poglądy), nr 8, s. 2

156. [Inc:] „Trzysta lat temu..." [dot. zabytków kultury menonickiej] 
(Przeglądy, poglądy), nr 12, s. 2, il.

157. Tum czyli katedra [Różne], nr 3, IV okł., il.
158. Wesołych Świąt [Różne], nr 4, IV okł., il.
159. [Inc:] „Wieloletni współpracownik »Spotkań«...” [dot. ochrony za

bytków drewnianych] (Przeglądy, poglądy), nr 11, s. 2, il.
160. Wieś — rezerwat [Różne], nr 9, IV okł., il.
161. Witkacy w Słupsku! [Różne], nr 8, s. 13, il.
162. [Inc:] „W katastrofalnym stanie..." [dot. poznańskiej fary] (Przeg

lądy, poglądy), nr 7, s. 2
163. [Inc:] „W końcu czerwca..." [dot. krakowskiej konferencji nt. 

ochrony dóbr kultury] (Przeglądy, poglądy), nr 9, s. 2, il.
164. [Inc:] „W miejscowości Bardo..." [dot. dworu w miejscowości 

Bardo — Dobra Rycerskie] (Przeglądy, poglądy), nr 10, s. 2
165. [Inc:] „W Muzeum Narodowym..." [dot. wystawy „Kisling i jego 

przyjaciele"] (Przeglądy, poglądy), nr 7, s. 2, il.
166. [Inc:] „W Muzeum Narodowym..." [dot. przygotowywanej wysta

wy prezentującej wyniki badań najwybitniejszych obrazów szkoły 
weneckiej] (Przeglądy, poglądy), nr 8, s. 2

167. [Inc:] „W Muzeum Narodowym..." [dot. wystawy makat buczac
kich] (Przeglądy, poglądy), nr 10, s. 2, il.

168. [Inc:] „W okresie od 15 września..." [dot. wystawy Caravaggia w 
Muzeum Narodowym w Warszawie] (Przeglądy, poglądy), nr 12, 
s. 2, il.

169. [Inc:] „World Monuments Fund..." [dot. listy 100 najbardziej za
grożonych obiektów zabytkowych na świecie] (Przeglądy, pog
lądy), nr 8, s. 2, il.

170. (wp), Polscy kamikadze, nr 11, s. 40, il.
171. [Inc:] „W Polsce działa..." [dot. placówek muzealnych] (Przeglą

dy, poglądy), nr 12, s. 2
172. [Inc:] „W Polsce jest około..." [dot. staromiejskich zespołów ar

chitektonicznych] (Przeglądy, poglądy), nr 9, s. 2, il.
173. [Inc:] „W Poznaniu utworzona została..." [dot. Fundacji Ratowa

nia Zabytków i Pomników Przyrody] (Przeglądy, poglądy), nr 7, 
s. 2

174. [Inc:] „W przyszłym roku...” [dot. remontów kamienic w Sopocie] 
(Przeglądy, poglądy), nr 11, s. 2, il.

175. [Inc:] „W rejestrze zabytków woj. skierniewickiego....” [dot. re
montów w Radziejowicach] (Przeglądy, poglądy), nr 8, s. 2, il.

38



176. [Inc:] „W rozmowie na temat...” [dot. ochrony zabytków techniki 
woj. katowickiego] (Przeglądy, poglądy), nr 9, s. 2

177. [Inc:] „W szesnastu łódzkich obiektach..." [dot. prac remonto
wych i konserwatorskich w Łodzi] (Przeglądy, poglądy), nr 11, 
s. 2, il.

178. Wojciech P. [dot. szklanej butelki i kamiennego toporka] (Wie
dzieć więcej), nr 11, s. 3, il.

179. [Inc:] „W Świnoujściu w grudniu...” [dot. latarni morskiej w Świ
noujściu] (Przeglądy, poglądy), nr 12, s. 2

180. [Inc:] „W tym roku upływa..." [dot. Kaszubskiego Parku Etnogra
ficznego] (Przeglądy, poglądy), nr 7, s. 2

181. [Inc:] „W województwie kieleckim...” [dot. zabytkowych parków] 
(Przeglądy, poglądy), nr 12, s. 2

182. [Inc:] „W woj. zielonogórskim..." [dot. stanu zabytkowych folwar
ków] (Przeglądy, poglądy), nr 7, s. 2

183. [Inc:] „W zabytkowej dzielnicy..." [dot. remontów zabytków kra
kowskiego Kazimierza] (Przeglądy, poglądy), nr 8, s. 2, il.

184. [Inc:] „W związku z obchodami..." [dot. Warszawy we wspomnie
niach J. Waldorffa] (Przeglądy, poglądy), nr 9, s. 2, il.

185. Zabytek wodnej techniki [Różne], nr 6, IV okł., il.
186 ZAŁĘSKI Piotr, Zostały zdjęcia, nr 12, s. 39, il.
187. [Inc:] „Zdaniem Henryki Bochniarz..." [dot. przepisów podatko

wych umożliwiających odnowę polskich zabytków] (Przeglądy, 
poglądy), nr 8, s. 2

188. ZIELIŃSKI Jarosław, Nie znane wnętrza, nr 12, s. 35—37, il.
189. [Inc:] „Z kilkuset epitafiów..." [dot. epitafiów w kościołach szcze

cińskich] (Przeglądy, poglądy), nr 8, s. 2
190. (Z.S.), Architektura miasta-ogrodu [dot. Grzegorz Grątkowski, 

Architektura Podkowy Leśnej, Warszawa 1996] (cykl Spotkanie z 
książką), nr 8, s. 22

191. (Z.S.), Bieszczady nie znane [dot. Maciej Augustyn, Stanisław 
Kryciński, Szymon Modrzejewski, Radosław Szewc, Bieszczady 
— słownik historyczno-krajoznawczy, Ustrzyki Dolne — War
szawa 1995] (cykl Spotkanie z książką), nr 1, s. 27

192. (zs), Krzyż Chałubińskiego [Różne], nr 1, s. 7, il.
193. (Z.S.), Wojna religii, nr 7, s. 36, il.
194. (zs), Wzór dla regionów [dot. periodyku „Zeszyty Sandomier

skie”] (cykl Spotkanie z książką), nr 2, s. 25
195. Zwierzęta na starych ilustracjach [Różne], nr 12, IV okł., il.

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

196. DUŃSKI Julian, Polskie napisy, nr 9, s. 20, il.
197. HAUSER Zbigniew, Horodenka — zabytki i ludzie, nr 5, 

s. 20—21, il.
198. HAUSER Zbigniew, Śladami Mickiewicza, nr 9, s. 21, il.
199. JAROSZEWSKI Tadeusz S., „Za Niemen, za Niemen...", nr 12, 

s. 16-17, il.
200. JELSKI Andrzej, Kolekcjoner i badacz kultury (cykl Starożytnicy), 

nr 3, s. 13—14, il.
201. (jk), Modlitwa Platona (cykl Akcja cmentarze), nr 1, s. 12, il.
202. KARPYZA Witold, W Wołpie, nr 10, s. 16, il.
203. KOMOROWSKI Jarosław, Cmentarz w Borysowie, nr 2, s. 14, il.
204. KOMOROWSKI Jarosław, Pomnik „przechodni", nr 7, s. 15, il.
205. KOMOROWSKI Jarosław, Śladami Bochwiców, nr 10, s. 14—15, 

il.
206. KOMOROWSKI Jarosław, Śpiewak Justyny, nr 11, s. 17, il.
207. KOMOROWSKI Jarosław, Wileńska krypta, nr 1, s. 11 —12, il.
208. KOMOROWSKI Jarosław, Wilno — dominikańskie podziemia, 

nr 6, s. 14—16, il.
209. KUCHARSKA Jolanta, Ostatni gotycki, nr 7, s. 13, il.
210. KUCHARSKA Jolanta, Rok 1912 — wycieczka do Kamieńca, 

nr 6, s. 11—13, il.
211. KUCHARSKA Jolanta, Waka, nr 2, s. 12-14, il.
212. KUKIZ Tadeusz, Śladami Wasylewskiego, nr 10, s. 15—17, il.
213. LESZCZYŃSKI Jarosław T., Przypadek imć Sicińskiego, nr 3, 

s. 11—12, il.
214. LESZCZYŃSKI Jarosław T„ Skansen w Rumszyszkach, nr 7, s. 

12—14, il.
215. LESZCZYŃSKI Jarosław T„ Tradycja Krzyżowej Góry, nr 5, s. 

22—23, il.
216. MALZACHER Maria, Złota Róża, nr 2, s. 15—17, il.
217. Obrazy z Grodna, nr 12, s. 15, il.
218. PRUSKI Zbigniew, Fortyfikacje Polesia, nr 9, s. 18—21, il.
219. PTASZYŃSKA Danuta A., Tomasz Zan w Smolanach, nr 12, s. 

14—15, il.
220. RUDKA Szczepan, Na Tunikach (cykl Akcja cmentarze), nr 11, s. 

16—17. il.

221. RUSZCZYK Grażyna, Drewniane kościoły Lwowa, nr 1, s. 10, il.
222. SZAKIEL Halina, Polska w Dyneburgu (cykl Akcja cmentarze), 

nr 11, s. 15—16, il.
223. WIŚNIEWSKI Krzysztof, Odkrycie sygnatur, nr 7, s. 14—15, il.
224. ZIELIŃSKI Zdzisław J., Lwy i lewki, nr 6, s. 16, il.

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

225. AJEWSKI Eugeniusz, Była kolumna,.., nr 10, s. 33, il.
226. AMBROSIEWICZ Maciej, Zabytek niewymowny, nr 11, s. 30, il.
227. ANKLEWICZ Marian, Ślady wojny, nr 9, s. 33, il.
228. (as), Skarby „na Foksalu", nr 4, s. 28—30, il.
229. BARSZCZ Marek, Kolejka z przyszłością, nr 12, s. 25—26, il.
230. BARSZCZ Marek, Rozprzedana kolejka, nr 5, s. 26—28, il.
231. BUDZYŃSKI Zdzisław, Drewniany moździerz, nr 12, s. 26, il.
232. CHORZĘPA Jarosław, Warowny krajobraz, nr 9, s. 33—34, il.
233. CIEŚLIK Dorota, Osada latarników, nr 8, s. 32—33, il.
234. CZYSZEK Justyna, Kamienna śluza, nr 5, s. 29—30, il.
235. DENIS Beata, Narty Barabasza, nr 12, s. 27, il.
236. DOMAŃSKI Krzysztof, Wapienniki, nr 2, s. 28—29,il.
237. FONTNER Witold, Czołgi w bunkrach, nr 6, s. 30, il.
238. FONTNER Witold, Fortyfikacje nad Wartą, nr 9, s. 31 —32, il.
239. GŁOWACKA Alicja, Pod parą, nr 1, s. 27. il.
240. HIRSCH Robert, Nadmorska bateria, nr 3, s. 22—23, il.
241. (ik), Skandynawowie w Głuszynie, nr 8, s. 31, il.
242. KAMIŃSKI Henryk, Wiejskie płoty, nr 9, s. 30, il.
243. KAROŃSKI Filip, Bifurkacja pod Wągrowcem, nr 5, s. 29, il.
244. KAROŃSKI Filip, Uratujmy synagogę, nr 12, s. 30, il.
245. KOZERSKA Iwona, WIERZBICKI Jacek, Megality nad Łupawą, 

nr 8, s. 30—31, il.
246. KRAŚNA Małgorzata, Śląskie stajnie, nr 3, s. 26—29, il.
247. KUCHARSKA Jolanta, Zatrzymane w czasie, nr 4, s. 26—28, il.
248. KUHNKE Monika, Zapomniane stacje, nr 4, s. 22—25, il.
249. LISZKA Józef, Cygan, nr 10, s. 28—29, il.
250. MAKOWSKI Jerzy, Znaki wysokiej wody, nr 7, s. 28, il.
251. MARKIEWICZ Tomasz, Stołeczne bruki, nr 12, s. 28—30, il.
252. M. B., Muzyka plebejska, nr 2, s. 31, il.
253. MICIŃSKA Magdalena, Panieński sztambuch, nr 8, s. 28—29, il.
254. MICIŃSKA Magdalena, Widok z okna, nr 8, s. 27—28, il.
255. MIELEWCZYK Wojciech, Kartki zaopatrzeniowe, nr 7, s. 25—26, il.
256. MIELEWCZYK Wojciech, Znakowniki do mięsa, nr 6, s. 26—27, il.
257. MILISZKIEWICZ Grzegorz, TRZCIŃSKI Andrzej, Kubki dwuu- 

che, nr 3, s. 24-26, il.
258. (mn), Malowidło w bramie, nr 4, s. 29, il.
259. OSTROWSKA-WÓJCIK Hugona, Buty dla koni, nr 8, s. 32, il.
260. PANEK Wacław, Gaudę, mater Polonia, nr 11, s. 30—31, il.
261. PENKALLA Adam, Drukarnia — rarytas, nr 7, s. 29—30, il.
262. PIWOWARCZYK Andrzej, Brzozownik, nr 10, s. 33, il.
263. PIWOWARCZYK Andrzej, Madonny na fasadach, nr 3, s. 25, il.
264. PIWOWARCZYK Andrzej, Świadek dziejów samorządu, nr 11, 

s. 31, il.
265. PIWOWARCZYK Andrzej, Witryna, nr 2, s. 29, il.
266. PRUS-NIEWIADOMSKI Zbigniew, Brak zrozumienia, nr 6, s. 29
267. PRUSKI Roman, Przydrożne krzyże, nr 1, s. 24.
268. PRUSKI Zbigniew, Śląskie fortyfikacje, nr 2, s. 30—31, il.
269. Przywracanie książek [z Tadeuszem RADJUSZEM rozmawiał 

Wacław PANEK], nr 10, s. 32, il.
270. REJMER Krzysztof, Kamienne stoły, nr 1, s. 23, il.
271. ROZPENDOWSKI Andrzej, Sandomierskie podziemia, nr 2, s. 

25—27, il.
272. RYCHŁY Anna, Żeliwny krążek, nr 9, s. 30—31, il.
273. SAALBORN Zofia, Dwa w jednym, nr 11, s. 32, il.
274. STUKOWSKI Aleksander, Delegacja, nr 7, s. 30, il.
275. STUKOWSKI Aleksander, Nie tylko przed wojną, nr 6, s. 27
276. STUKOWSKI Aleksander, Ruchomy bunkier, nr 10, s. 28, il.
277. SUJECKI Janusz, Futryna dla muzeum, nr 4, s. 25, il.
278. SUJECKI Janusz, ZIELIŃSKI Jarosław, Odkrycie na warszaw

skiej Pradze, nr 10, s. 29—31, il.
279. SZCZEPAŃSKI Jacek, Carska stołówka, nr 7, s. 27—29, il.
280. TAFF Anna, BRZOSKWINIA Waldemar, Przeobrażenia fortu, 

nr 5, s. 24-26, il.
281. TOMICZEK Marek, Dom wyjątkowy, nr 6, s. 29—31, il.
282. WIŚNIEWSKI Krzysztof, Muchołapki, nr 1, s. 24—26, il.
283. (wp), Przebój tysiąclecia, nr 9, s. 32, il.
284. ZAŁĘSKI Andrzej Piotr, O czym mówią klamki?, nr 6, s. 24—25, il.
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WOKÓŁ TRADYCJI

285. AMBROŻEWICZ Teresa, Czarowna noc, nr 6, s. 31 —33, il.
286. AMBROŻEWICZ Teresa, Na św. Michała, nr 9, s. 34—36, il.
287. AMBROŻEWICZ Teresa, Święto Zmarłych, nr 11, s. 32—34, il.
288. BARBASIEWICZ Maria, Warszawa letniskowa, nr 4, s. 30—32, il.
289. BUDZYŃSKI Zdzisław, Z tradycji żołnierskiej, nr 1, s. 30—31, il.
290. GRZELACHOWSKI Stanisław, Odbudowa kościoła, nr 3, s. 35, il.
291. KLIMANIEC Magdalena, Kobiety i tradycja, nr 1, s. 31
292. MAŻUCHOWSKI Tomasz, My, młodzi, nr 6, s. 34
293. MILISZKIEWICZ Janusz, Przypkowski i PRL, nr 10, s. 35—37, il.
294. ROCHACKI Jacek A., Budowanie pierścienia (cykl Opowieści 

z warsztatu złotniczego), nr 1, s. 28—29, II.
295. ROCHACKI Jacek A., Młotki (cykl Opowieści z warsztatu złotni

czego), nr 3, s. 33—35, il.
296. ROCHACKI Jacek A., O ryngrafach i kaplerzach (cykl Opowieś

ci z warsztatu złotniczego), nr 12, s. 32—33, il.
297. TKACZ Violetta, Słowińcy, nr 8, s. 33—35, il.
298. WACHOWICZ-MAKOWSKA Jolanta, Warszawa kulinarna, nr 4, 

s. 32—33, il.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

299. AMBROSIEWICZ Maciej, Pacowie w Raczkach, nr 7, s. 20, il.
300. (as), W cieniu twierdzy, nr 11, s. 28, il.
301. BARANIEWSKI Waldemar, JAROSZEWSKI Tadeusz S, Dwór 

z piętrowym portykiem (cykl Akcja dwory), nr 1, s. 20—21, il.
302. BARANIEWSKI Waldemar, JAROSZEWSKI Tadeusz S„ 

Nadmiernie wykorzystany (cykl Akcja dwory), nr 11, s. 22—23, il.
303. BARANIEWSKI Waldemar, JAROSZEWSKI Tadeusz S., „Piętro

wy, zdobny filarami” (cykl Akcja dwory), nr 9, s. 26—27, il.
304. BARBASIEWICZ Maria, Anatomia tężni, nr 1, s. 16—17,il.
305. BĄBIAK Grzegorz Paweł, Smutny powrót (cykl Warszawskie 

okolice), nr 12, s. 20—22, il.
306. BRZOSKWINIA Waldemar, Na bitewnym polu, nr 10, s. 24—25, il.
307. BRZOSKWINIA Waldemar, Polski fort pancerny, nr 7, s. 22—24, il.
308. CZYSZEK Justyna, Wieś nie zmieniona, nr 1, s. 18—19, il.
309. CZYŻEWSKI Krzysztof, Zespół w Świerznie (cykl Akcja dwory), 

nr 5, s. 15—17, il.
310. DOMAŃSKI Krzysztof, Secesyjny w Czeladzi (cykl Akcja cmen

tarze), nr 11, s. 20—21, il.
311. DROŻDŻ-SZCZYBURA Małgorzata, Galicyjskie miasteczko, 

nr 6, s. 19-21, il.
312. DUDKIEWICZ Grzegorz, DUDKIEWICZ Piotr, Zapomniane i nisz

czone miasto, nr 10, s. 17—21, il.
313. FABIJAŃSKA-ŻURAWSKA Teresa, Wspomnienie dworu (cykl 

Akcja dwory), nr 5, s. 9—14, II.
314. GIL Wojciech, Zasłużone ruiny, nr 2, s. 20—21, II.
315. HERZ Lechosław, Chotomów — Zakroczym, nr 11, s. 27—29, il.
316. HERZ Lechosław, Jabłonna, nr 10, s. 26—27, il.
317. HERZ Lechosław, Po kurpiowsko, nr 6, s. 17—18, il.
318. IZDEBSKA Małgorzata, Zamek na wsi, nr 6, s. 18, il.
319. JABŁOŃSKI Krzysztof Antoni, Plebania — dworek, nr 10, s. 23, il.
320. (jk), Pomnik ocalenia, nr 3, s. 18, il.
321. (k), 80 lat Pruszkowa (cykl Warszawskie okolice), nr 12, s. 19, il.
322. (k), Otwock (cykl Warszawskie okolice), nr 5, s. 19, il.
323. KACZYŃSCY Izabela i Tomasz, Nie ma remontu, nr 11, s. 29, il.
324. KACZYŃSCY Izabela i Tomasz, Zamek w mieście, nr 7, s. 24. il.
325. KNIAZIOWSKI Andrzej, Dach „podkasany", nr 2, s. 24, il.
326. KNIAZIOWSKI Andrzej, Ostatnia zagroda, nr 10, s. 22—23, il.
327. KOMOROWSKI Jarosław, Pałac i mauzoleum, nr 3, s. 18—21, il.
328. KORDACZUK Sławomir, Podlasie, nr 9, s. 29, il.
329. Krzemionki i Biskupin (cykl Pomniki Historii), nr 2, s. 18—19, il.
330. KUCHARSKI Leszek, Park szczęśliwości (cykl Akcja ogrody), nr 

9, s. 22—25, il.
331. KUS Józef, Z wizytą w Jarosławiu, nr 7, s. 18—22, il.
332. LASKOWSKI Andrzej, Stary w Jaśle (cykl Akcja cmentarze), nr 

11, s. 18, il.
333. Malbork (cykl Pomniki Historii), nr 1, s. 13—15, il.
334. MIELEWCZYK Wojciech, Jeniecki w Strzałkowie (cykl Akcja 

cmentarze), nr 11, s. 19, il.
335. MIELEWCZYK Wojciech, Zagadkowe mauzoleum, nr 12, 

s. 23-24, il.
336. MYŚLIŃSKA Beata, Żuławy, nr 9, s. 28, il.

337. OLSZEWSKI Bohdan, Konie w Bogusławicach, nr 5, s. 17, il.
338. OLSZEWSKI Bohdan, Walewicka rezydencja, nr 12, s. 18—19, il.
339. Ostrów Lednicki (cykl Pomniki Historii), nr 3, s. 15—17, il.
340. PAWLICKI Ryszard W., Pisz - 350 lat, nr 11, s. 24—26, il.
341. PERZYŃSKI Marek, Przed remontem, nr 2, s. 21, il.
342. PISARKIEWICZ Mirosław, Cmentarz w Turze (cykl Akcja cmen

tarze), nr 2, s. 23, il.
343. PISARKIEWICZ Mirosław, Tympanon na cmentarzu, nr 11, 

s. 26, il.
344. PISARKIEWICZ Mirosław, Zapomniany powstaniec (cykl Akcja 

cmentarze), nr 1, s. 17, il.
345. PIWOWARCZYK Andrzej, Żona kasztelanica (cykl Akcja cmen

tarze), nr 1, s. 19, il.
346. POLAK Katarzyna, POLAK Wojciech, Najstarszy w Olsztynie 

(cykl Akcja cmentarze), nr 11, s. 19—20, il.
347. PRZYBYŁ Krzysztof, Resztki ordynacji, nr 5, s. 18—19, il.
348. RADŁOWSKA Anna, Cerkiew w Sosnowcu, nr 6, s. 22—23, il.
349. RZEMPOŁUCH Andrzej, Dwór hrabiego Albrechta (cykl Akcja 

dwory), nr 2, s. 22—24, il.
350. (s), Odnowiony ratusz, nr 7, s. 17, il.
351. (s), Piaseczno (cykl Warszawskie okolice), nr 4, s. 20—21, il.
352. (s), Resztki soboru (cykl Warszawskie okolice), nr 9, s. 25, il.
353. (ski), Niedoszły rezerwat, nr 4, s. 20, il.
354. SKROK Zdzisław, Burzenie Konstancina!, nr 1, s. 21 —22, il.
355. STUKOWSKI Aleksander, Szkoda Szeląga (cykl Akcja ogrody), 

nr 7, s. 21, il.
356. SZALEWSKA Elżbieta, Kraina w kratę, nr 8, s. 20—22, il.
357. SZKURŁAT Anna, Koszyki, nr 4, s. 18—20, il.
358. SZPILEWSKI Stanisław, Drewniany i zadbany, nr 8, s. 19—20, il.
359. SZPILEWSKI Stanisław, Krzyżackie pogranicze, nr 8, s. 23—24, il.
360. ŚWIATOWSKA-UNIEJEWSKA Barbara, Port i letnisko, nr 8, 

s. 25-26, il.
361. WIERZBICKA Anna, Prezydencka rezydencja, nr 7, s. 16—18, il.
362. WRÓBLEWSKI Michał, Wiejski w Dobrzyniewie (cykl Akcja 

cmentarze), nr 11, s. 21, il.
363. ŻUK Mahmud Taha, Zapomniany cmentarz (cykl Akcja cmenta

rze), nr 8, s. 26, il.

Z WARSZTATU KONSERWATORA

364. BRYKOWSKI Ryszard, Wiele szczęścia w nieszczęściu, nr 6, 
s. 34—35, il.

365. DURAKIEWICZ Krystyna, Ręką mistrza Andrzeja, nr 5, 
s. 30—34, il.

366. KURZĄTKOWSKI Mieczysław, Cena jednego błędu, nr 9, 
s. 36—37, il.

367. MAMOŃ Agata, Odkrycie w Cmolasie, nr 3, s. 29—30, il.
368. PILICZEWSKI Tomasz, Malowidło w Tumie, nr 3, s. 30—33, il.
369. SZPILEWSKA Wanda, Konserwacja ołtarza, nr 8, s. 35—36, il.

Z ZAGRANICY

370. AMBROSIEWICZ Maciej, Zabytki dla niewidomych, nr 1, 
s. 32—33, il.

371. CHORZĘPA Jarosław, Tradytor — muzeum, nr 2, s. 32—33, il.
372. GRZELACHOWSKI Stanisław, Dobry przykład, nr 6, s. 28—29, il.
373. (kea), Szalom, nr 12, s. 34, il.
374. KUBISZTAL Paweł, Opactwo Bayham, nr 7, s. 33—34, il.
375. KUBISZTAL Paweł, Świątynia piwa, nr 12, s. 33—34, il.
376. KUCHARSKA Jolanta, Miasto solne, nr 10, s. 34—35, il.
377. (LB), Światowe dziedzictwo, nr 5, s. 38, il.
378. M. B., Muzyka na Moście Karola, nr 2, s. 33, il.
379. SIP Arkadiusz, Bornholm — zachowany krajobraz, nr 8, 

s. 36—37, il.
380. STĘPIEŃ Piotr, Sanktuarium i forteca, nr 5, s. 35—37, il.
381. SZKURŁAT Anna, Pawilon Secesji, nr 3, s. 36—37, il.
382. SZKURŁAT Anna, Wotywny kościół, nr 10, s. 35, il.

opracowała:
Magdalena Gumkowska
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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 dziel sztuki prosimy zgłaszać pod 
wymienionym adresem.

Kradzież 27 września 1995 r. z prywatnego domu 
w Warszawie

1. KRANEN, Franz (?). Obraz, 
Odwiedziny królowej Saby u 
króla Salomona, XVII w.
Malowany na blasze miedzia
nej. 60 x 50 cm.
Kat. PA-538-468.

5. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
młody Rzymianin i dziecko 
bawiące się przy studni.
Rama drewniana, złocona. 
65 x 120 cm.
Kat. PA-542-473.

2. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
portret kobiety. 40 x 60 cm. 
Kat. PA-537-469.

Kradzież 25 stycznia 1996 r. z prywatnego mieszkania 
w Gdyni

Kradzież w nocy z 27 na 28 września 1995 r. 
z kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Kiełczynie (woj. wałbrzyskie)

6. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, Madonna z Dzieciątkiem, 
1420 r.
Drewno polichromowane. Wys. 
120 cm.
Kat. PC-274-236.

3. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
żaglowiec na morzu, 2 poł. 
XVIII w. Na burcie żaglowca 
widoczny napis „Lessing”. 
81,5 x 57,5 cm.
Kat. PA-540-470.

4. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
kobieta z dzieckiem na plaży, 
1920 r.
Widoczne uszkodzenia me
chaniczne w postaci 6 otwo
rów na piersi kobiety.
Rama drewniana, brązowa o 
wym. 160 x 200 cm.
Kat. PA-541-472.

Kradzież w nocy z 22 na 23 września 1995 r. 
z kościoła Marii Magdaleny w Mąkolnie 
(gm. Złoty Stok, woj. wałbrzyskie)

7. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, Św. Florian, 2 poł. XVIII w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 95 cm.
Kat. PC-275-237.



Kalejdoskop 
zabytkiem?

Być może niektórzy z nas bawili się nim w dzieciństwie i zapamiętali 
symetryczne, po każdym potrząśnięciu inne i niepowtarzalne, nie
zwykle kolorowe wzory. Kalejdoskop — z języka greckiego: kalós — 
piękny, eidos — wygląd, skopeó— patrzę — to urządzenie optyczne 
w formie rurki z umieszczonymi wewnątrz dwoma lub trzema zwier
ciadłami płaskimi, ustawionymi względem siebie pod kątem 30 lub 
60°. Przy poruszaniu rurką różnokolorowe szkiełka lub kamyki umie
szczone między zwierciadłami tworzą przez wielokrotne odbicie sy
metryczne wzory i barwne figury.
Kalejdoskop skonstruował Sir Dawid Brewster (1781—1868), angiel
ski fizyk, prowadzący badania w zakresie optyki (wynalazł także ste
reoskop). Jeszcze w latach międzywojennych podawano, że kalejdo
skop może mieć praktyczne zastosowanie — układanie barwnych 
wzorów dla przemysłu artystycznego. W dzisiejszych czasach gier 
komputerowych zabawy kalejdoskopem odchodzą w przeszłość. Po
patrzmy z sentymentem na różne kolorowe wzory, które ułożyły się 
dzięki pojedynczym ruchom ręki (lekko zmiękczone kontury po bo
kach obrazków — to celowy efekt wywołany przez zwierciadełka).(zdjęcia: Andrzej Zborski)


