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Od redakcji
Testem na prywatyzację nazwano to, co 
zrobiła dzielnica Śródmieście w War
szawie z neogotycką kamienicą (1898 r.) 
przy ul. Marszałkowskiej. Sprzedała ją 
mianowicie włoskiej firmie — specjalizu
jącej się w remontach i adaptacjach 
obiektów zabytkowych — za cenę jedne
go mieszkania i przyjęła gwarancje, że 
firma ta przekwateruje lokatorów oraz 
wyremontuje kamienicę zgodnie z wyty
cznymi konserwatorskimi. Stan kamie
nicy jest tragiczny (s. 30) i prace przy 
niej wyceniono wstępnie na 4 miliony do
larów. Cała ta operacja jest preceden
sem, który będzie rzutował na następne 
kroki władz warszawskich dzielnic w 
stosunku do zabytkowych kamienic nie 
mających właścicieli. Żeby tylko nie oka
zało się, że jest to kolejny „przekręt”!!!
W tym numerze poznać możemy zabyt
kowy krajobraz Dolnego Śląska (s. 3 i 19)
— można go nazwać „krajobrazem 
po bitwie”. Takich krajobrazów jest 
zresztą w naszym kraju znacznie więcej
— będziemy je prezentować w ramach 
cyklu nazwanego „Nasz fin de siecle”. 
Ukazanie, z czym wchodzimy w wiek 
XXI — to główny cel takich artykułów. W 
następne stulecie obok krajobrazów 
wchodzi także dorobek minionych poko
leń, m.in. wyroby rzemiosła artystyczne

go. Przypomnijmy definicję tego termi
nu, który wprowadzono w końcu XIX w. 
na określenie przedmiotów wykonanych 
ręcznie, należących do dziedziny sztuk 
plastycznych obejmującej wytwórczość 
rzemieślniczą o charakterze artysty
cznym, dekoracyjnym i codziennego 
użytku. Działów rzemiosła artystyczne
go jest wiele. Przedstawimy je w na
szym nowym, zamierzonym na ponad 30 
odcinków cyklu „Rzemiosło artystyczne 
w Polsce”, w którym zajmować się bę
dziemy zagadnieniami formy i dekoracji 
różnych przedmiotów, terminologią 
oraz chronologią. Na początku 
zajmiemy się wyrobami ze szkła (s. 40 i 
okł. s. III), potem ceramiką, złotnictwem, 
biżuterią, zegarami, kowalstwem, 
tkactwem i hafciarstwem. Będzie to więc 
kompendium wiedzy o dawnej sztuce 
użytkowej i zdobniczej.

Następny numer przyniesie m.in. re
konstrukcję warszawskiego salonu kul
turalnego z końca ubiegłego stulecia, 
ciąg dalszy opowieści o słynnych serwi
sach, poszukiwania projektanta łódzkiej 
katedry, artykuł o niezwykle oryginalnej 
parkowej rezydencji w Młoszowej oraz o 
splecionych z przyrodą ruinach zamku w 
Mirowie.
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Sejm uchwalił ustawę o mu
zeach, która przewiduje powsta
nie specjalnej kategorii placó
wek muzealnych, które będą 
wpisywane do Państwowego Re
jestru Muzeów, Będą one korzy
stały ze szczególnej ochrony i 
pomocy finansowej państwa — 
będą zwolnione z podatków lo
kalnych, będą mogły korzystać z 
prawa pierwszeństwa zakupu 
muzealiów i z prawa pierwokupu 
na aukcjach. Jednego dnia w ty
godniu wstęp do tych muzeów 
będzie bezpłatny.

(„Gazeta Wyborcza", 25 X11996)

★ ★ ★

W warszawskim Muzeum Naro
dowym po wystawie Caravaggia 
byliśmy świadkami kolejnego 
ważnego wydarzenia muzealne
go: w dniach 15 XI 1996 — 
26 I 1997 r. odbyła się wystawa 
„Koniec wieku. Sztuka polskiego 
modernizmu 1890—1914”. Była 
to największa ekspozycja dzieł 
Młodej Polski w dziejach pol
skiego muzealnictwa. Zgroma-

Józef Mehoffer, „Dziwny ogród”, 
1903 r.

dziła 640 obiektów autorstwa 
110 artystów — 310 obrazów i 
pasteli oraz 160 rysunków i gra
fik, 70 rzeźb portretowych i kom
pozycji rzeźbiarskich, 100 dzieł 
sztuki dekoracyjnej (meble, tka
niny, stroje, drobne przedmioty 
codziennego użytku); obiekty 
pochodziły z 32 muzeów (m.in. ze 
Lwowa i Wilna) oraz z licznych 
kolekcji prywatnych. Dobór był 
bardzo staranny, eksponowane 
dzieła miały wysoki poziom arty
styczny. Wszystkie obiekty ze
stawiono w układzie problemo
wym wokół 13 haseł tematy
cznych, będących jednocześnie 
tytułami poszczególnych obra
zów i rzeźb. Według twórców wy
stawy „hasta te to jakby kręgi 
wtajemniczenia w istotę tej sztu
ki, której zasadnicze przesłania 
są aktualne do dnia dzisiejsze
go".

★ ★ ★

W czasie prac konserwatorskich 
przy detalach kamiennych wschod
niej elewacji toruńskiego ratusza 
zaskoczyło konserwatorów kilka 
niespodzianek. Okazało się, że 
jeden ze zworników nie został 
wykonany z kamienia, lecz z za
prawy cementowej; pierwotny 
element uległ zniszczeniu pod
czas pożaru w 1703 r.
Z kolei w czasie porządkowania 
jednej z szesnastu wnęk gotyc
kich odkryto relikty gotyckiego 
parapetu z XIII w.; gotyckie para
pety zostały prawdopodobnie ro
zebrane w 1603 r., a wyjętych z 
nich cegieł użyto do wypełnienia 
fragmentu muru nad gzymsem. 
Ponieważ cegty wkładano od
wrotnie, zachowała się na nich 
farba, którą pokryty był ratusz. 
Najpierw pokryła go cienka 
przecierka wapienna, a następ
nie pomalowano go na czerwono. 
Po pomalowaniu struktura muru 
była nadal widoczna, ale cały 
budynek miał barwę intensywnej 
czerwieni. Ponadto nad wejś
ciem wschodnim domalowano 
na cegłach bielą ołowianą kreski 
imitujące podział na bloki ka
mienne.
Inną niespodzianką były płytki 
wapienne, którymi wyłożone zos
tały skosy gzymsów — pierwot
nie pokrywały one posadzkę sali 
radzieckiej ratusza.
(„Gazeta Pomorska", 12 X11996)

★ ★ ★

Tematem ubiegłorocznego Mię
dzynarodowego Biennale Archi
tektury w Krakowie było zagos
podarowanie największego kra
kowskiego placu, jednego z 
większych w Europie — Rynku 
Głównego. Architekci z kilkuna
stu krajów zgłosili 89 prac, które 
poddane zostały ocenie jury pod 
przewodnictwem Carla Aymoni- 
no, byłego konserwatora Rzymu. 
Wśród przedstawionych kon
cepcji było wiele pomysłów bar
dzo ekstrawaganckich, które nie 
znalazły uznania jury, aczkolwiek 
jedną z trzech pierwszych na
gród otrzymała praca, która rów
nież budzi liczne kontrowersje. 
Jest to projekt warszawskich ar
chitektów, którzy proponują po
stawienie na zbiegu ulic Sław
kowskiej i Szczepańskiej 50-me- 
trowej, smukłej, nieco krzywej 
wieży szklanej. Wieża ta ma peł
nić wiele funkcji: ma stanowić 
lustro odbijające architekturę 
rynku, ma być miejscem wido
kowym, ma oświetlać w nocy ca
ły plac.
Grand Prix i również jedną z 
pierwszych nagród jednogłośnie 
jury przyznało projektom archi
tektów z Wenecji. Oceniono go 
wysoko za szacunek dla prze
strzeni historycznej, neutralność 
i klarowność kompozycji. Włosi 
zaproponowali wyłożenie rynku 
wapiennymi płytami: kształt i ro
dzaj płyt mają wyróżniać Drogę 
Królewską, podejście do kościo
ła Mariackiego, zaznaczać osio
wy układ Sukiennic i ich przesu
nięcie w stosunku do ul. Brackiej 
i Jana. W miejscu, gdzie war
szawscy architekci chcą posta
wić szklaną wieżę, Włosi propo
nują pustą płaszczyznę przezna
czoną na okresowe prezentacje 

sztuki. Jedyną ingerencją w 
przestrzeń rynku byłoby 7 dy
skretnych wejść ruchomych 
schodów prowadzących do spec-

Fragment zabudowy 
Rynku Głównego w Krakowie

jalnie zagospodarowanej po
dziemnej części rynku. Krakow
skie Biennale miało charakter 
wyłącznie studialny, ale w wy
padku decyzji realizacyjnych 
największe szanse ma projekt 
architektów z Wenecji.

(„Rzeczpospolita", 28 X 1996)
★ ★ ★

Cenę dotychczasowego rekor
dzisty na aukcjach polskich dzieł 
sztuki — obraz Józefa Chełmoń
skiego „Na Kresach" pobił „Tha
natos" Jacka Malczewskiego 
sprzedany na aukcji Domu Pols- 
wiss Art w hotelu „Bristol” w 
Warszawie w listopadzie 1996 r. 
za 420 tys. zł. Na tej samej aukcji 
zaoferowany został do sprzedaży 
nieduży obrazek namalowany w 
1876 r. przez Maurycego Gottlie- 
ba „Dziewczyna z kwiatami” — 
po raz pierwszy po wojnie obraz 
tego malarza pojawił się na auk
cji. W sumie zaproponowano 58 
obrazów polskich artystów, m.in. 
Podkowińskiego, Szermentow- 
skiego, Wojtkiewicza, Pronaszki. 
Pastel Stanisława Wyspiańskie
go „Bratki” — replikę z 1903 r. 
projektów do polichromii kościo
ła franciszkanów, sprzedano za 
102 tys. zł, olej Józefa Szermen- 
towskiego „U wodopoju" — za 
150 tys. zł, a „Garden Party" Wi
tolda Wojtkiewicza — za 185 tys. zł.
(„Gazeta Stołeczna", 25 X11996)

★ ★ ★
Wyremontowany został rozsu
wany most nad kanałem porto
wym w Darłowie. Zastąpił on w 
1988 r. most zwodzony, będący 
ostatnią taką konstrukcją mo
stową na Pomorzu. Jego przy
czółki zwężały jednak kanał por
towy i dlatego został rozebrany. 
Obecnie elementy starego mo
stu zwodzonego stoją zapomnia
ne w parku w Krągu koło Sławna. 
Zastanawiano się nad zmonto
waniem go w Gdańsku, nad Kana
łem na Stępce, opływającym 
wyspę Ołowiankę. Ze względu 
jednak na zły stan techniczny 
elementów mostu i wysokie 

koszty realizacji takiej koncepcji, 
zrezygnowano z pomysłu.
(„Dziennik Bałtycki", 23 X 1996)

★ ★ ★
Pracownie Konserwacji Zabyt
ków z Warszawy otrzymały w 
1996 r. złoty medal Europejskiej 
Rady Konserwacji Zabytków i 
Renowacji Miast na Europej
skich Targach Ochrony Zabyt
ków i Renowacji Miast „Denk- 
mal ’96” w Lipsku. Coroczne tar
gi, będące największą imprezą 
tego typu w Europie, uznane zos
tały przez UNESCO za ważne 
działanie w kierunku zachowania 
dziedzictwa kulturalnego. Ich 
ideą jest wymiana fachowych in
formacji w zakresie metod i 
technologii stosowanych w dzie
dzinie budownictwa i konserwa
cji zabytków na świecie.

(„Dziennik Polski", 13 X11996)

★ ★ ★
Ilu jest tak bogatych Polaków, 
żeby stać ich było na wyłożenie 
kilku milionów dolarów na re
mont zabytkowej rezydencji, ile 
zamków można przerobić na ho
tele, ile jest potrzebnych ośrod
ków konferencyjnych? — pyta 
Paweł Kapuściński w „Gazecie 
Bankowej”. W woj. szczecińskim 
np. znany jest tylko jeden wy
padek przejęcia pałacu przez 
polską spółkę, w woj. koszaliń
skim 10 obiektów zabytkowych 
przerabianych jest na hotele. 
Przejmowanie na własność ziemi 
lub pałacowych obiektów zabyt-

Ruiny pałacu Finckenstein 
(1716—1720) 

w Kamieńcu koło Susza

kowych przez cudzoziemców lub 
spółki kontrolowane przez udzia
łowców zagranicznych jest za
blokowane przez prawodawstwo. 
Remont niszczejących zabytków 
i ich zagospodarowanie — to 
ciągle trudny problem, z którym 
borykają się władze lokalne i 
konserwatorskie. Pojawiają się 
nawet i takie opinie, że te zabytki, 
które nie znajdą użytkownika i 
nie zostaną przystosowane do 
żadnych funkcji, trzeba pozosta
wić własnemu losowi, by w po
staci malowniczej ruiny stanowi
ły atrakcję turystyczną.
(„Gazeta Bankowa", 24 XI 1996)
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Nasz fin de siecle

Pod takim tytuiem-haslem 
w numerze 12, 1996 ukazał się artykuł 

dotyczący w zasadzie terenu Mazowsza. 
Kontynuujemy temat 

polskiego krajobrazu u schyłku wieku XX, 
tym razem na Dolnym Śląsku. 

Ochrona wartości krajobrazowych 
tego obszaru 

jest naszą „obowiązkową wizą 
w europejskim paszporcie”.

Krajobraz 
po bitwie

JAROSŁAW KOMOROWSKI

Na Dolnym Śląsku 
obserwujemy ostatnio 

ciekawe zjawisko: jak spod ziemi zjawiły 
się w polu widzenia liczne zabytki 

i pamiątki przeszłości, domagające się 
zainteresowania i ratunku — póki nie jest 
za późno. Oczywiście w sensie fizycznym 
obiekty te pozostawały nieprzerwanie na 

swoim miejscu, ale postrzegano je jako 
budynki mieszkalne i urzędowe, szkoły, 
magazyny czy wreszcie „poniemieckie” 

ruiny — bądź też nie zauważano 
ich w ogóle.

Teraz, gdy Dolny Śląsk, ziemia o bogatej, 
współtworzonej przez wiele narodów hi
storii, znalazł się ponownie w centrum 
jednoczącej się Europy, dostrzegać, po

znawać i zachować musimy nieporównanie więcej niż 
dotychczas. Powojenna dewastacja krajobrazu histo
rycznego i zabytkowego (niezależnie od znaczących 
osiągnięć w odbudowie i restauracji) została wpraw
dzie zasadniczo zahamowana, ale jej skutki są często 
nieodwracalne, a konsekwencje wieloletnich zanied
bań trudno szybko opanować. Dolnośląski „krajo
braz po bitwie” wciąż oscyluje między świetnością 
wielu wspaniałych budowli a destrukcją innych (zob. 
też artykuł na s. 19). Dla licznych zabytków trwa 
wyścig z czasem, którego mogą nie wygrać.
Były dwie główne przyczyny wspomnianej destruk
cji. Niechęć do „niemczyzny”, zrozumiałą zaraz po 
wojnie, a potem sterowaną przez władze, wspierało 
poczucie tymczasowości i wykorzenienia Polaków, 
ekspatriowanych ze Wschodu. Ich ojczyzna długo je
szcze znajdowała się nie tu, lecz tam — w Święcia- 
nach, pod Zbarażem, nad Niemnem, Piną i Dnies
trem. Śplecione z piastowską propagandą podsycanie 
poczucia niemieckiego zagrożenia dodatkowo ów 
efekt potęgowało. Skoro przez dziesięciolecia nie 
opłacało się inwestować nawet we własny dom — bo 
zjednoczą się, przyjdą i zabiorą — tym bardziej lo
kalne społeczności nie były zainteresowane „obcymi” 
zabytkami.
Po 1945 r. na pierwszy ogień poszły oczywiście wsze
lakie pomniki. Czy na cokole stał Bismarck czy 
Goethe, nie miało znaczenia. Przywrócone ostatnio 
pomniki Schillera we Wrocławiu czy Eichendorffa w 
Raciborzu zapełniają powstałą lukę w miejscach 
szczególnie dotkliwych. Zniszczone zostały następnie 
tak ważne w krajobrazie kulturowym cmentarze, od 
największych i najcenniejszych poczynając. Na 
miejscu zespołu historycznych nekropolii Wrocławia 
jest dziś basen i park. Odwiedzając Łyczaków czy 
Rossę, warto o tym pamiętać... Przy okazji zlikwido
wano świadectwa związków nadodrzańskiego miasta 
z Rzeczpospolitą — liczne nagrobki Polaków. Gdzie 
nie sięgnęła trwająca do lat siedemdziesiątych urzę
dowa akcja, tam małe lokalne cmentarzyki traktowa
no jako podręczne „kamieniołomy”. Niestety i dziś 
jeszcze obok wiejskich kościółków widzieć można 
złożone w sterty dawne nagrobki — materiał budow
lany. Sprawa osobna — to cmentarze i mogiły woj
skowe, niszczone z pogwałceniem międzynarodo
wych konwencji; każde pozytywne działanie jest tu 
koniecznym zadośćuczynieniem.

Przy propagandowym założeniu, że historia 
Dolnego Śląska zakończyła się wraz z wymar
ciem Piastów i zaczęła „od nowa” w 1945 r., wśród 

zabytków architektury dokonywano selekcji, chro
niąc głównie gotyk i częściowo renesans, w tym ruiny 
średniowiecznych zamków rozmaitego pochodzenia 
na tzw. piastowskim szlaku. Reszta była mniej ważna 
czy wręcz niepożądana — we Wrocławiu wyburzono 
wiele historycznych budowli z Pałacem Królewskim 
na czele. Śląski neogotyk, nierzadko wysokiej klasy, 
uznano za „pruski”, zatem niegodny uwagi i ochro
ny. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim na przykład, 
dzieło Karla Friedricha Schinkla, spalony w 1946 r.
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1. Szczepanów koło Świdnicy: 
cmentarzyk wśród pól 

— „malowniczy” obraz dewastacji. 
Przy ruinach kaplicy 
tylko jedna kolumna, 

pozostałe zdobią 
okoliczne domy. 

Groby rodziny von Lieres und Wilkau 
zniszczone i spenetrowane, 

porozbijane płyty, sterty śmieci 
i porastające wszystko chaszcze 

— to widok niestety typowy.
2. Pałac von Buddenbrocków 
w Pielaszkowicach (Plaswitz) 

z widocznym fragmentem 
renesansowej bastei. 
Tu w czerwcu 1813 r. 

podpisano zawieszenie broni 
z armią Napoleona, 

poprzedzające jej klęskę nad Kaczawą. 
Użytkowany jeszcze 

przez wiele lat po wojnie pałac 
jest dziś ruiną poza granicą zagłady.
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przez czerwonoarmistów, mimo podjętych z prywat
nej inicjatywy prac zabezpieczających jest wciąż 
przygnębiającym cieniem dawnej świetności.
Dążenie do wymazania kilkuset lat historii skazywało 
na zagładę większość dolnośląskich pałaców. Funkcji 
pamiątek przeszłości pełnić przecież nie mogły. Jeśli 
pojawiały się w przewodnikach, to wedle formuły: 
„w centrum wsi pałac z XVII w. ”. Nie wolno było 
wymieniać nazwisk właścicieli, choćby figurowały w 
największych, także naszych encyklopediach — bo to 
nazwiska niemieckie. Związanych z obiektami wyda
rzeń historycznych nie przypominano, skoro wiązały 
się z dziejami Habsburgów i Prus. Możliwość publi- 

nak najbardziej rzuca się w oczy wysoki komin koło 
Mysłakowic, szpecący panoramę Karkonoszy.

Kolejny problem, szczególnie widoczny, wiąże 
się z zabytkami sakralnymi. Kilkusetletnia 
dwuwyznaniowość mieszkańców zaowocowała współ

istnieniem nawet w małych wioskach dwóch świątyń 
— katolickiej i ewangelickiej. Wystarczy odwiedzić 
choćby Komarno koło Jeleniej Góry, by ujrzeć daw
ny Dolny Śląsk w malowniczej miniaturze. Kościoły 
obu wyznań niemal ściana w ścianę, wokół szachul- 
cowa i drewniana zabudowa, a tuż obok pałac oto-

3. Pałac w Łomnicy 
koło Jeleniej Góry, 
wzorowo odbudowany 
i użytkowany 
przez Stowarzyszenie 
Pielęgnacji 
Śląskiej Kultury i Sztuki, 
służące ratowaniu 
i utrwalaniu 
dolnośląskiego dziedzictwa

kacji na te tematy pojawiła się dopiero w latach 
osiemdziesiątych, początkowo tylko na łamach lokal
nych wydawnictw zapalonych krajoznawców. Powsta
łych po drugiej wojnie opracowań niemieckich nie 
znali nawet specjaliści.
Dziś, gdy w ostatniej chwili ocalono niektóre budow
le związane z wybitnymi osobistościami (Krzyżowa, 
Krobielowice, mauzoleum Yorka von Wartenburg w 
Oleśnicy Małej), dla wielu innych zabytków jest po 
prostu za późno. Oczywiście, jak świadczy choćby 
piękny pałac von Zedlitzów w Kraskowie, odbudo
wać można nawet kompletną ruinę. W praktyce nie 
wystarczy jednak środków i osób zainteresowanych 
ratowaniem prowincjonalnych obiektów, z których 
pozostały tylko nadwątlone mury. Pokazane na zdję
ciu Pielaszkowice — to jeden z dziesiątków przykła
dów.
Wraz z dewastacją pałaców zniknęły z krajobrazu 
związane z nimi zespoły ogrodowo-parkowe. Zwła
szcza rejon na południe od Jeleniej Góry z królew
skimi i arystokratycznymi rezydencjami w Mysłako
wicach, Bukowcu, Karpnikach, Wojanowie i Łomni
cy był w istocie jednym wielkim ogrodem. Pozostały 
żałosne resztki, zdziczałe fragmenty z reliktami małej 
architektury. Istnieją plany częściowej restytucji, 
oby doczekały się szczęśliwej realizacji. Ńa razie jed- 

czony fosą. W głębi doszczętnie „wyeksploatowane
go” cmentarza stoi wysoki kamienny krzyż z ewange
licznym cytatem: „Ich bin die Auferstehung und das 
Leben” — „Jam jest Zmartwychwstanie i Zycie”. 
Powstające po 1945 r. polskie parafie na ogół mogły 
objąć jedną świątynię, nie zawsze zresztą „własną”, 
czasem ewangelicka była w lepszym stanie. Los tej 
drugiej był zwykle przesądzony, gdyż nieliczni pro
testanci zachowali tylko kilka parafii w większych 
miastach. Wiele „bezpańskich” obiektów rychło ro
zebrano, niektóre przystosowano do nowych funkcji: 
magazynowych, sklepowych, nawet gastronomi
cznych. Kościół z 1752 r. we Wleniu obcięto do wy
sokości parteru, zyskując niski magazyn. Pozostałe 
obiekty, opuszczone i rozgrabione, niszczały, aż 
wreszcie zaczęły się walić. W ostatnich latach kilka z 
nich — w Siedlęcinie, Bukowcu, Trzcińsku — od
remontowano z inicjatywy proboszczów jako kościo
ły filialne. Użytkowane od święta, nie są parafiom 
niezbędne, tym większa więc zasługa ludzi umieją
cych docenić wartość wpisanej w zabytek historii. 
Pilnie trzeba ratować wspomnianą świątynię ewange
licką w Komarnie, nie użytkowaną, ale z zachowa
nym wyposażeniem. Wszystkich jednakże ruin — w 
Mirsku, Czernicy, Miszkowcach czy Unisławiu — 
raczej ocalić się nie da. Przeznaczając środki na
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4. Kąty Wrocławskie 
— kościół ewangelicki 

Św. Elżbiety, 
wzniesiony 

w latach 1833—1836 
(proj. Karl Friedrich 

Schinkel), 
w 1971 r. przebudowany 

na sklep

5. Dawny kościół ewangelicki w Siedlęcinie,
zbudowany w latach 1780—1782; 

obecnie filialny 
kościół katolicki Najświętszej Marii Panny

6. Komarno, czyli Dolny Śląsk w miniaturze
— cenna świątynia ewangelicka 

na planie centralnym, 
tuż obok kościół katolicki, 

z prawej stara, drewniana zabudowa wsi

7. Klamra rycerskiego pasa 
— herb von Zedlitzów 

z frontonu pałacu w Kraskowie. 
Ród pochodzenia łużyckiego, 

na Śląsku obecny od XIII w., 
aktywny na dworach Piastów 
i na polu bitwy pod Legnicą, 

przez 700 lat współtworzył śląską historię. 
Dziś jego potomkowie 

uczestniczą w przywracaniu kulturowej 
tożsamości Dolnego Śląska 

w nowej, europejskiej perspektywie.

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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choćby tylko zabezpieczenie obiektów najcenniejszych 
(jak uczyniono w Milko wie), trzeba będzie w końcu co 
do reszty podjąć ostateczne decyzje, by ruiny nie stra
szyły przyjezdnych i nie zagrażały mieszkańcom.

Zmiany zaistniałe po 1989 r. na obu brzegach
Odry i Nysy, dające szansę nowego widze

nia przeszłości, w którym to, co łączy, ważniejsze 
jestpd tego, co dzieli, mają dla przyszłości Dolne
go Śląska znaczenie zasadnicze. Tym bardziej że 
przez setki lat był to obszar kulturowego pograni
cza, mała ojczyzna Polaków, Niemców i Czechów, 
obficie czerpiących z europejskiego dorobku, ale 
i spłacających ów dług.

Bariery psychologiczne ciągle istnieją — niejeden 
pionier Ziem Odzyskanych oburza się na prezen
towanie w muzeach i wydawnictwach „pruskich 
tradycji”. Coraz silniejsza i — co istotne — reali
zowana w praktyce jest jednak świadomość, że 
rzeczywistymi gospodarzami dolnośląskiej ziemi 
stać się możemy dopiero wówczas, gdy przyj mie
rny całe jej dziedzictwo, którego z dziejów naszego 
kontynentu wymazać nie sposób. Niemcy zaś ma
ją pełne prawo współuczestniczyć w różnorod
nych działaniach, inspirować je, a także się o nie 
dopominać — jak my domagamy się poszanowa
nia polskich pamiątek na Kresach. Nie tylko gos
podarka i armia, lecz także dokumentujący posza
nowanie przeszłości stan dolnośląskich (i wszyst
kich zresztą) zabytków jest bez wątpienia obo
wiązkową wizą w naszym europejskim paszporcie.

Jarosław Komorowski

Jedną z turystycznych atrak
cji Milicza są ruiny zamku 

książąt oleśnickich leżące na 
zachód od centrum miasta, na 
lewym brzegu Baryczy. Tę go
tycką twierdzę wzniesiono w po
łowie XIV w. i była ona m.in. sie
dzibą kasztelana. Pierwszy pożar 
wybuchł tu w 1536 r. — zamek 
został odbudowany w stylu rene
sansowym. Natomiast po drugim 
pożarze w 1789 r. zamek nie 
odzyskał dawnej świetności i 
stopniowo zamienił się w ruinę. 
Do dzisiaj ocalały duże fragmen
ty części mieszkalnej oraz mu
rów otaczających dziedziniec 
wymiarach 40x55 m. Obecnie te 
ruiny są najstarszym zabytkiem 
Milicza. W pobliżu znajduje się 
klasycystyczny pałac (zob. s. 
21), którego budowę rozpoczęto 
w dwa lata po ostatnim pożarze 
zamku. Oba obiekty otacza park 
urządzony w XIX w. w stylu an
gielskim.

Szczepan Rudka

Ruina w Miliczu
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Spuścizna 
po 

Mai Berezowskiej 
musi być 

zachowana 
w całości.

Dramat 
z dziedzictwem

JANUSZ MILISZKIEWICZ

Dziesiątki obrazów 
zakrywają ściany od podłogi po sufit. 

Nieliczne erotyki, 
którym zawdzięczała popularność. 

Przeważają 
budzące zachwyt martwe natury, 

będące dalekim echem 
twórczości Józefa Pankiewicza, 

u którego Maja Berezowska 
studiowała w krakowskiej ASP. 

Stylowe meble, rzeźby, 
liczne okazy miśnieńskiej porcelany. 

Gdyby rozproszyć wszystkie te rzeczy, 
byłyby zaledwie tylko 

pięknymi przedmiotami — niczym więcej. 
Razem, stłoczone w trzech pokoikach, 

zakomponowane ręką artystki, 
nabierają całkiem nowych znaczeń. 

Wszystko to po śmierci Mai Berezowskiej 
w 1978 r. odziedziczyła 

Jadwiga Kopijowska-Dąbrowska, 
jej przyjaciółka z Pawiaka i Ravensbriick.

Maja Berezowska rysowała dla „Cyruli
ka Warszawskiego”, „Szczurka”, dla 
„Szpilek”. W latach trzydziestych 
zamieszkała w Paryżu, gdzie związała 

się z „Le Figaro”, „La Vie Parisienne”, „lei Paris”. 
Międzynarodowy rozgłos przyniosły jej cykle rysun
ków poświęcone Hitlerowi. Zaprotestowała przeciw
ko rasizmowi, przeciwko prześladowaniu Żydów. 
Cykl zatytułowany „Przygody słodkiego Adolfa” su
gerował „nieczyste” pochodzenie Hitlera. Wybuchł 
międzynarodowy skandal. Pod presją niemieckiej 
ambasady interweniował francuski prokurator. Bere
zowskiej wytoczono proces o zniewagę głowy pań
stwa. Powołani przez sąd eksperci uznali na szczęś
cie, że rysunki są dziełem sztuki — artystkę uniewin
niono. Gestapo odnalazło ją jednak w okupowanej 
Polsce i kilka lat była więziona w obozie koncentra
cyjnym.
Po wojnie zdobyła oszałamiającą popularność, ilus
trując Reja, Kochanowskiego, Krasickiego. Jej ra
dosne, pełne wdzięku erotyki do dziś cieszą się wiel
kim powodzeniem. Obok Nikifora i Kossaków jest 
niewątpliwie najczęściej fałszowaną malarką. Jadwi
ga Kopijowska nie musiała nikogo przekonywać, że 
majątek i spuścizna po Berezowskiej muszą być za
chowane w całości. Urzędy państwowe nie miały co 
do tego wątpliwości. Niestety, zawsze brakowało go
tówki na utworzenie odrębnego muzeum.
Spadkobierczyni już pod koniec lat siedem
dziesiątych zabiegała o to, aby te skarby prze
jęło któreś z muzeów. Owszem, oprowadzała po 
prywatnym mieszkaniu wszystkich chętnych, zapra
szanych poprzez ogłoszenia w codziennej prasie, li
czyła się jednak z tym, że nie będzie tego robić wie
cznie. Stale zadawała sobie pytanie, co będzie ze 
zbiorami po jej śmierci? Proponowała je Muzeum 
Literatury, Muzeum Historycznemu, Ośrodkowi 
Pracy Twórczej w Radziejowicach. Starania nie 
przynosiły rezultatu, więc o interwencję prosiła 
ówczesnego wiceministra kultury Wiktora Zina, 
przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłoń
skiego oraz kolejnych generalnych konserwatorów 
zabytków. Przejęciem wszystkiego było zaintereso
wane Muzeum Karykatury, obiecywało nawet 
wzniesienie pawilonu, w którym spuścizna po Bere
zowskiej byłaby wystawiana jako stała ekspozycja. 
Niestety, zabrakło funduszy, a Jadwiga Kopijowska 
stawiała zrozumiały przecież warunek, że dorobek 
Berezowskiej nie może trafić do magazynu, że musi 
być stale wystawiany jako całość.
Bywałem w tym mieszkaniu od lat. Niepokoiło mnie, 
że sędziwą właścicielkę próbują podejść cwaniacy. 
Zdesperowanej starszej pani obiecywali, że muzeum 
Berezowskiej utworzą w swoich prywatnych do
mach, a to np. w Milanówku, a to gdzieś na Pradze 
Południe. Jadwiga Kopijowska też się niepokoiła, w 
drzwiach zainstalowała osiem zamków. Kiedy w 
1991 r. Wojciech Młynarski powołał prywatną fun
dację, Kopijowska poprosiła, aby dziedzictwo Bere
zowskiej wystawił w siedzibie fundacji. Okazało się 
to niemożliwe, ostatnia nadzieja upadła i wtedy 
opublikowałem interwencyjny artykuł Bezdomna 
Maja w „Gazecie Wyborczej” z 28—29 XII 1991 r. 
Oczywiście artykuł niczego nie zmienił. Opublikowa
łem więc następny. Arkadia Mai Berezowskiej ukaza-
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1.2. Obrazy 
zakrywają ściany 
aż po sufit (1), 
wiszą nawet 
na drzwiach (2)

3. Przy tym stole 
malowała; 
wszystko pozostało, 
jak za życia artystki

ła się w „Kobiecie i Życiu”. Zaproponowałem tym 
razem, żeby mieszkanie Berezowskiej zrekonstruo
wać w klasycystycznym pałacyku przy ul. Srebrnej 
12, będącym od lat siedzibą Muzeum Woli, oddziału 
Muzeum Historycznego. W ten sposób mieszkanie 
zostałoby opróżnione i po śmierci Kopijowskiej mog
liby je spokojnie zająć spadkobiercy. W tej sprawie 
zwróciłem się do znanego mi od lat dyrektora Mu

zeum Woli, cenionego varsavianisty Karola Moraw
skiego. I stał się cud! Karol Morawski postanowił, że 
w jednej z sal zostanie zrekonstruowane całe miesz
kanie Berezowskiej. Dyrektor Morawski złożył pani 
Kopijowskiej kilka wizyt, podczas których obecny 
był adwokat Bogdan Serafin z ZAIKS-u, którego 
Jadwiga Kopijowska od lat darzy zaufaniem. Pra
cownicy Muzeum Woli na miejscu sporządzili pro-
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4.5. Pomalowane 
przez artystkę 

drzwi 
miały trafić 

do Muzeum Woli (4), 
pewne trudności 

sprawiłoby zdjęcie 
ze ścian 

tynków z obrazami (5)

6. Mieszkanie 
przepełnione jest 

stylowymi meblami, 
rzeźbami, porcelanę

7. Wstępna umowa 
mogła zadecydować 
o losach dziedzictwa 

M. Berezowskiej

(zdjęcia: 
Janusz Miliszkiewicz)
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Porozumienie wstępne

zawarte w Warszawie dnia 12 stycznia 199zł roku między:

1. Panią Jadwigą Kopljowską - Dąbrowską zamieszkałą w Warszawie przy ul. Wołoskiej (32/86 m.68, E
2. Muzeum Woli mieszczącym się przy ul. Srebrnej 12, będącym Oddziałem Muzeum Historycznego m.st 

Warszawy, reprezentowanym przez kuratora Karola Morawskiego
o następującej treści:

Pani .Jadwiga Kopijowska - Dąbrowska jako właścicielka spuścizny artystycznej i materialnej p< 
Maji Berezowskiej z Jednej strony, oraz Muzeum Woli - Oddział Muzeum Historycznego m.st.
Warszawy reprezentowane przez kuratora Pana Karola Morawskiego z drugiej strony, mając na uw. 
konieczność zabezpieczenia zbiorów po Maji Berezowskiej i stałego ich eksponowania w formie 
stałej ekspozycji muzealnej w Warszawie w gmachu Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 - postanowi

1. Pani Jadwiga Kopijowska - Dąbrowska daruje Muzeum Woli spuściznę artystyczną i materialną po 
Maji Berezowskiej. W skład tej spuścizny wchodzą zarówno dzieła sztuki Jak też pamiątki osobi 
meble które były jej własnością, sprzęty, książki 1 elementy dekoracyjne w postaci przedmiot) 
sztuki użytkowej oraz drzwi wewnętrzne między pokojami i szyby balkonowe zdobne malowidłami 
Artystki.

2. Muzeum Woli zobowiązuje się do:
a) wiernego odtworzenia w części sali wystawowej pracowni i Salonika Maji Berezowskiej, 

zgodnych w układzie i oprawie z dawnym mieszkaniem Artystki,
b) obdarzenia Pani Jadwigi Kopljowskiej - Dąbrowskiej tytułem " Honorowego Kustosza Galerii 

pod nazwą Salonik Maji Berezowskiej oraz stałego konsultanta ",
c) stosownej rekompensaty finansowej za przejęcie mebli stanowiących własność Maji Berezowski
d) umieszczenia przy wejściu do " Galerii - Salonik Maji Berezowskiej " specjalnej tabliczki 

z imieniem i nazwiskiem Darczyńcy,
e) zainstalowania nowych drzwi i szyb okiennych,
f) zasadnicza umowa diirowizny zostanie uroczyście podpisana w dniu otwarcia " Galerii - Salor 

Maji Berezowskiej "

Niniejsza umowa została podpisćina przez obie umawiające się strony:

z Biura Prawnego
Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w Warszawie

U I I 7. ł : U LI W ( > I, I
• //.U/l HM III >' /: H

i... ci V y

lii) 810 Woisn.wo. ul. Si. limo U
ki. >4 >1

tokoły przejęcia zinwentaryzowanych zbiorów. Dnia 
12 stycznia 1994 r. zawarto „Porozumienie wstęp
ne”, podpisane przez Jadwigę Kopijowską, Karola 
Morawskiego oraz mec. Bogdana Serafina. Repro
dukujemy je obok na wieczną rzeczy pamiątkę i war
to je przestudiować, aby stwierdzić, jak doskonałe 
zapewniono warunki. Niestety, już nazajutrz 13 
stycznia przed godziną 9 rano pani Kopijowska 
telefonicznie zerwała umowę bez podania 
przyczyny...
Również telefonicznie zapytałem o powody. Łamią
cym się od płaczu głosem właścicielka błagała mnie o 
to, abym znalazł kogoś, kto by zechciał zaopiekować 
się majątkiem po Mai. Mówiła to tak, jak gdyby nig
dy nie otrzymała poważnej propozycji, będącej jedy
ną szansą uratowania zbiorów. Za kilka pokoleń ktoś 

będzie się zastanawiał, dlaczego zbiory po Berezow
skiej uległy rozproszeniu i jest tylko jedna odpo
wiedź: zawinił wiek sędziwej właścicielki...
Od czasu zerwania umowy Jadwiga Kopijowska mu- 
siała różnym dziennikarzom opowiadać łamiącym się 
od płaczu głosem, że „nikt nie chce ratować dzie
dzictwa Berezowskiej. Świadczą o tym interwencyjne 
artykuły, w których ani słowem nie wspomina się o 
Muzeum Woli. Warto, żeby przyszłe pokolenia wie
działy, że w tych artykułach napisano nieprawdę... 
Co jakiś czas telefonuję do pani Kopijowskiej. Pełen 
dramatyzmu, a równocześnie pełen pasji głos błaga, 
aby pomóc w ratowaniu zbiorów, bo muzea i wła
dze w ogóle nie interesują się schedą po cenionej i łu
bianej malarce...

Janusz Miliszkiewicz
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Tadeusz Stryjeński urodził 
się w 1849 r. w Szwajcarii, 
lecz sześćdziesiąt pięć lat, aż po 

kres życia, spędził w Krakowie. 
Studiował w Zurychu, Wiedniu i 
Paryżu, a w swoich pracach, jako 
architekt, budowniczy, konser
wator, artysta i rzemieślnik, 
przechodził od neoklasycyzmu i 
neorenesansu, przez secesję, do 
modernizmu. Na pograniczu 
tych stylów powstały w Krakowie 
m.in.: gmach Powiatowej Kasy 
Oszczędności przy ul. Pijarskiej 1 
(z Z. Hendlem), Muzeum Tech- 
niczno-Przemysłowe przy ul. 
Smoleńsk 9 (z J. Czajkowskim) i 
Zakład im. Lubomirskiego przy 
ul. Rakowickiej 27 (z W. Ekiel- 
skim). W sumie Stryjeński zapro
jektował około 120 budynków. 
Cechuje je dość oszczędna deko
racja oraz niezwykła logika w 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzeni. Natomiast jako kon
serwator zasłynął Stryjeński z 
wzorowo przeprowadzonej re
stauracji kościoła NM Panny. 
Tylko na jednej z budowli 
zostawił trochę zabawny, ale 
bezsprzecznie oryginalny ślad 
— swoją podobiznę w formie 
kamiennej głowy w kamien
nym kapeluszu.
Umieszczona jest ona wysoko 
nad wejściem do kościoła przy 
klasztorze ss. karmelitanek bo
sych przy ul. Łobzowskiej 40. 
Jest to najlepszy wzniesiony w 
tym okresie zespół klasztorny, 
popularnie zwany Karmelem. 
Początkowo, od 1875 r. karmeli
tanki zajmowały prowizoryczne 
pomieszczenie, gdzie ciasnota, 
wilgoć, brak światła dziennego, 
wszelkich wygód i niemożność 
życia według praw klauzury spra
wiły, że warunki klasztorne by
ły cięższe niż pierwotnie zakłada
no. Zamysł zbudowania klasztoru 
zrodził się we wrześniu 1880 r., 
kiedy przeoryszą została Matka 
Joanna od Krzyża. Brakowało 
jednak funduszy — z pomocą 
przyszła siostra Marya Xawera, 
która zwróciła się do swej brato
wej hrabiny Izy Działyńskiej z 
książąt Czartoryskich, mieszkają
cej wówczas w Paryżu. Systema
tyczna finansowa pomoc księżnej 
sprawiła, że w 1889 r. siostry dy-

Wokół jednego zabytku

Stryjeński 
na Karmelu

1.2. Fragment fasady kościoła (1) 
i kamienna głowa Stryjeńskiego (2) 

(zdjęcia: Anna Radłowska)

sponowały sumą 34 000 flore
nów, co stanowiło 68 000 koron. 
Projekt budowy klasztoru istniał 
już od dawna, wykonał go archi
tekt miejski Stefan Żołdani, jed
nak według kronik klasztornych 
„ całość zbyt wiele miejsca zabiera
ła, korytarze za szerokie, cele za 

duże”. Po śmierci Żołdaniego 
projektem zajął się właśnie Ta
deusz Stryjeński. Stało się to za 
sprawą jego matki, Pauliny z do
mu de Lestocq, Szwajcarki, którą 
od dawna łączyły z klasztorem 
przyjacielskie stosunki. Czytamy 
o tym w klasztornej kronice: 
„ Gdy Matki wyrażały jej pragnie
nie wybudowania nowego klaszto
ru, prosiła byśmy Jej synowi zająć 
się tern dały. Jeszcze żegnając się z 
nami przed wyjazdem z Krakowa 
do Genewy, gdzie umarła, mówiła, 
że się codziennie modli, abyśmy in
nego architekta nie wybierały, tyl
ko Jej ukochanego syna Tadeu
sza”.
Projekt gotów był w 1900 r. I dzię
ki pomocy dobrodziejów zakonu, 
zwłaszcza Izy z Czartoryskich 
Działyńskiej, kweście, pomocy 
rodzin sióstr — budowę rozpo
częto w marcu 1903 r.: „Przed 
wykopaniem fundamentów, podług 
zwyczaju Pana Stryjeńskiego i na 
Jego życzenie, odprawiła się w na
szej kaplicy Msza do Ducha Sw., 
na której był obecny ze swoim po
mocnikiem i zastępcą Panem archi
tektem Franciszkiem Mączyńskim. 
Był tam główny podmajster i inni 
kierujący robotami, jak Józef 
Preisner, sprowadzony przez 
Matkę Teresę, oraz wszyscy mu
rarze i robotnicy zgodzeni do bu
dowania. ”
Rok 1903 był dżdżysty i niezbyt 
sprzyjał budowie, zaś 1904 był 
tak suchy i słoneczny, że Tadeusz 
Stryjeński mówił: „... jeszcze mi 
się nie zdarzyło w tak ciepłym roku 
budować”. „Mury rosły i osuszały 
się pięknie” — podaje kronika 
klasztorna. 13 lipca 1905 r. odby
ło się poświęcenie kościoła o ce
chach neoromańskich, zbudowa
nego z czerwonej cegły i kamie
nia. Z tamtego dnia pozostało 
zdjęcie dwóch eleganckich panów 
na tle kościoła: Tadeusza Stry
jeńskiego i jego współpracownika 
Franciszka Mączyńskiego.
Ilekroć mijam Karmel na Łob
zowskiej, zawsze uśmiecham się 
patrząc na głowę Stryjeńskiego 
nad wejściem do kościoła. Jaki 
był budowniczy strzegący po 
śmierci swego dzieła, patrzący 
„trochę z góry” ?

Anna Radłowska
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Królewska wieś

Miłośnik architek
tury drewnianej 
czuje się na Lit
wie w pełni usatysfakcjo

nowany: na każdym kroku 
spotyka tu nie tylko poje

dyncze zabytki drewniane, 
jak dawne dworki szlachec
kie, stare spichlerze, kościo
ły, kapliczki, przydrożne 
krzyże, ale całe wsie zbu
dowane — i budowane

nadal! — z drewna. Trady
cja budownictwa drewnia
nego jest wciąż żywa we 
wsiach i miasteczkach, któ
re leżą na obrzeżach wiel
kich kompleksów leśnych.

1

2

1. Rudnicka „ulicówka”
2. Ściana szczytowa 
jednego z domów
— elementy architektoniczne 
podkreślone 
różnymi barwami farb

Wieś Rudniki położona jest 
na skraju puszczy, która od 
niej bierze swą nazwę, nad 
wijącą się rzeczką Mere- 
czanką (lit. Merkys). Z kolei 
nazwę wsi wiąże tradycja z 
pokładami rud żelaza, które 
miano tutaj wydobywać z 
pobliskich błotnych łąk je
szcze w XV w. W Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów 
przez osadę przebiegał wa
żny, można by rzec królew
ski trakt, bo łączący dwie 
ówczesne stolice: Kraków i 
Wilno. Może właśnie w 
czasie jednej z takich 
„służbowych” podróży Ka
zimierz Jagiellończyk, bę
dąc jeszcze Wielkim Księ
ciem Litewskim, dostrzegł 

zalety położenia Rudnik — 
było to wymarzone miejsce 
wypadowe do urządzania 
polowań, w których tak lu
bował się książęcy dwór: 
wszak do Wilna stąd nieca
łe 30 km, a trakt szeroki i 
wygodny. Właśnie Kazi
mierzowi Jagiellończykowi 
przypisuje tradycja budowę 
pierwszego dworku myś
liwskiego. Później Zyg
munt Stary na miejscu 
skromnego dworu postawił 
trzy oddzielne pałacyki — 
oczywiście z sosnowych ba
li. W alkierzu jednego z 
nich Zygmunt August zło
żył zwłoki swej Barbary, 
gdy na początku czerwca 
1551 r. przewoził je na pog
rzeb z Krakowa do stolicy 
Wielkiego Księstwa.
Dziś nadaremnie szukać 
nad zakolem Mereczanki 
śladów tych budowli. 
Drewno jest budulcem 
wdzięcznym, ale jak wia
domo — nietrwałym, 
szczególnie gdy mówimy o 
czasach przed potopem 
szwedzkim, który dla Rud
nik był pożogą — razem z 
osadą spłonął również koś
ciół założony przez króla 
Zygmunta Starego, a upo
sażony nadaniem gruntów 
przez Zygmunta Augusta. 
Obecny piękny kościół Św. 
Trójcy, choć należy do naj
starszych okazów budow
nictwa drewnianego, jest 
już o wiele późniejszy — 
pochodzi z 1790 r.

A jednak w Rudnikach 
pozostał ślad po zło

tych czasach zygmuntow- 
skich. Odnajdujemy go nie 
w konkretnej zachowanej 
budowli, ale w zagospoda
rowaniu przestrzeni: roz
planowaniu wsi i poszcze
gólnych zagród oraz usta
wieniu domów. „Starostwo 
niegrodowe Rudnickie sta
nowiące według spisów pod- 
skarbińskich z 1569 roku 
uposażenie stołu królewskie
go”, jak podaje Słownik 
geograficzny Królestwa Pol
skiego... (Warszawa 1888), 
zostało wraz z innymi kró- 
lewszczyznami objęte re
formą „pomiary włócznej”. 
Tym mianem określa się 
reformy zapoczątkowane
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przez króla Zygmunta Sta
rego, a kontynuowane 
przez jego żonę królową 
Bonę i syna Zygmunta Au
gusta. „ Wołoczna pomiera”
— jak ją wówczas określano
— miała pomóc w zwięk
szeniu dochodów z dóbr 
królewskich przez wymie
rzenie gruntów i wprowa
dzenie jednej miary jako 
podstawy opodatkowania. 
Tą miarą była włóka, czyli 
łan, składający się z około 
30—36 morgów ziemi. 
Wprowadzenie reformy nie 
tylko szybko przyniosło 
zyski skarbowi królew
skiemu, ale zaważyło w 
sposób znaczący na wyglą
dzie wsi. Osady, które — 
podobnie jak Rudniki — 
powstawały w sposób ży
wiołowy na terenach wy
dzieranych lasom, zostawa
ły uporządkowane: część 
gruntów została skomaso
wana i od nowa podzielona 
tak, aby zlikwidować uciąż
liwą nieraz „szachownicę 
pól”; każdy nowy osadnik 
otrzymywał nadział ziemi 
w trzech polach (odpowia
dających trzem różnym ja
kościowo ziemiom) wraz z 
tzw. rezą siedzibną, która 
przylegała do głównego 
traktu. Zalecano, by domy 
stawiano bokiem do drogi; 
w ten sposób zagrody 
przybierały kształt regular
nego prostokąta, a główna 
droga nabierała charakteru 
ulicy.
Pomimo upływu wieków 
taki właśnie układ odnajdu
jemy w królewszczyznach 
leżących na zachodnim 
skraju Puszczy Rudnickiej
— w Rudnikach i pobli
skich Olkienikach. Aż dziw 
bierze, że zachował się on 
do dziś w tak czytelnym 
kształcie. Rudnicką „uli
cówkę” tworzą drewniane 
chałupy ustawione szczy
tem do drogi po jej obu 
stronach. Zagrody mają 
mocno wydłużony kształt, 
wzmocniony jeszcze opty
cznie przez pokrycie jed
nym dachem wszystkich 
budynków gospodarczych 
(notabene to też było jed
nym z zaleceń szesnasto- 
wiecznych reformatorów i 
okazało się bardzo prakty-

4

cznym rozwiązaniem, skoro 
było stosowane jeszcze w 
naszym wieku). Przedłuże
nie podwórza stanowią naj
częściej ogródki warzywne. 
Gdzieniegdzie w obejściu 
można jeszcze spotkać 
studnie z żurawiami, zwane 
tu „świrszniami”. Domy są 
w większości oszalowane, 
przykryte dachem dwuspa
dowym z daszkiem przyz-

3. „Brabanckie koronki” 
rudnickich domów

4. Pomnik upamiętniający 
bitwę w 1863 r. 

(zdjęcia: Dorota Giebułtowicz)

bowym; w szalunku szczy
tów dostrzegamy często 
podział na dwie płaszczy
zny, z których górna jest 
zdobiona w jodełkę. Od 
strony ulicy umieszczono 
dwa okna na parterze i jed

no, mniejsze, w ścianie 
szczytowej. Ale w wyglą
dzie chałup zachwycają 
przede wszystkim zdobie
nia — drewniane obramo
wania okien, rzeźba deski 
umieszczonej pod daszkiem 
przyzbowym, szalowanie 
węgłów. Te piękne archi
tektoniczne detale, bardzo 
często jeszcze podkreślone 
odmiennym kolorem farby, 
to już tradycja późniejsza 
— pochodząca z początku 
naszego wieku.

Osada na skraju Pu
szczy Rudnickiej była 
w XIX w. świadkiem 

wspaniałej wiktorii: zryw 
niepodległościowy 1863 r. 
w powiecie lidzkim miał tu 
swój chlubny początek. 
Powstańczą bitwę pod 
Rudnikami z 9 marca 1863 
r. (była to pierwsza bitwa i 
zarazem pierwsze zwycię
stwo Ludwika Narbutta) 
przypomina pomnik w 
kształcie samotnej, drew
nianej dzwonnicy. Stoi on 
zapewne w miejscu przed
wojennego polskiego po
mnika. Dziś dwujęzyczne 
tablice: z jednej strony w 
języku litewskim, z dru
giej... w języku rosyjskim 
— głoszą zwycięstwo „par
tyzantów nad Carską Ar
mią”.
W XX w. Rudniki były 
świadkiem klęski. To tutaj 
w połowie lipca 1944 r. ro
zegrał się koniec dramatu 
związanego z akcją likwida
cji wileńskiej Armii Krajo
wej. Po podstępnym aresz
towaniu członków sztabu 
Okręgu Wilno i Nowogró
dek oddziały pancerne 
wojsk sowieckich obsadziły 
Rudniki, aby kontrolować 
teren puszczy i wyłapywać 
oddziały partyzanckie AK, 
które znalazły tam schro
nienie. Może z myślą także 
o tych żołnierzach Armii 
Krajowej w samym środku 
rudnickiego cmentarza sta
nął wysoki drewniany 
krzyż. Napis na nim jest 
bardzo lapidarny: „Katyń 
1940—1990”, ale w sposób 
symboliczny głosi chwałę 
wszystkim zwyciężonym.

Dorota Giebułtowicz

14



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Brahiłów

Brahiłów (Braiłów) po
łożony jest w dawnym 
województwie brac- 
ławskim, około 30 km od Win

nicy, nad rzeką Rów wpływa
jącą do Bohu. W 1652 r. Piotr 
Potocki, starosta kamieniecki, 
najechał dobra bracławskie, 
należące wtedy do Jana Od- 
rzywolskiego, kasztelana czer- 
nihowskiego, i zawładnął zam
kiem. Zajazd ten zakończył się 
pokojowo kupnem dóbr przez 

Potocki, późniejszy targowi- 
czanin.
W klasztorze umieszczono 
sprowadzoną z Madrytu nie
zwykłą figurę Chrystusa Na- 
zareńskiego, w czerwonej sza
cie, z zamkniętymi oczyma, 
znakiem trynitarskim i zwią
zanymi — na podobieństwo 
niewolnika — rękoma na pier
si. Takie przedstawienie Zba
wiciela symbolizowało przy
wiązanie trynitarzy do tradycji 

Cudowna figura została wtedy 
przeniesiona do nowo wybudo
wanego (w latach 1845—1878) 
wysiłkiem miejscowych Pola
ków kościoła parafialnego. 
Wizerunek zaginął po pier
wszej wojnie światowej i obec
nie w kościele wisi obraz 
przedstawiający tę figurę.

Na początku XIX w. Brahi
łów, na drodze małżeńskich 
koligacji, przeszedł do Felic
jana Jukowskiego, który w 
1868 r. sprzedał dobra K. F. 
von Meckowi, bogatemu przed
siębiorcy kolejowemu. Ogro
mny majątek odziedziczyła 

trzymywali drogą korespon
dencyjną.

Obecnie pałac z 1868 r. mieści 
„specjalną szkołę techniczną”. 
Gmach ma trzy ryzality w ele
wacji frontowej i trzy w 
ogrodowej. Pokoje zajmowane 
kiedyś przez Czajkowskiego w 
lewym ryzalicie mieszczą dziś 
muzeum kompozytora. W 
parku zachowały się fragmen
ty starodrzewia, okazałe lipy i 
wiązy. Tak jak za czasów 
Czajkowskiego, w ich listowiu 
i w drżącej pod lekkim wiater
kiem tafli stawu odbijają się 
refleksy jaskrawego słońca.

1. Fragment 
pałacu;
tu znajduje się 
muzeum 
poświęcone 
Czajkowskiemu
2. Dawny 
klasztor 
trynitarzy
3. Dawna 
synagoga

(zdjęcia:
Zbigniew Hauser)

Potockich. W 1672 r., w cza
sie zajmowania Podola, Turcy 
szturmem wzięli zamek brahi- 
łowski. Ich dowódca, Halil Pa
sza, pozostawił tu swój gar
nizon. Po powrocie do Polski 
Brahiłów wszedł w skład 
ogromnych latyfundiów Po
tockich. W 1740 r. Franciszek 
Salezy Potocki ufundował 
kościół i klasztor trynitarzy, 
którego budowę ukończył oko
ło 1780 r. Stanisław Szczęsny 

wykupywania przez nich jeń
ców z niewoli tureckiej. Do te
go wizerunku, uznanego za 
cudowny, aż do pierwszej 
wojny światowej podążały 
tłumy pielgrzymów z całej 
Ukrainy. Brahiłowskie sank
tuarium dorównywało sławą 
karmelickiemu sanktuarium 
maryjnemu w Berdyczowie. Po 
upadku powstania listopado
wego rząd carski oddał klasz
tor mniszkom prawosławnym.

wdowa po nim, Nadieżda Fi- 
łaretowna, namiętna wielbi
cielka talentu Piotra Czajkow
skiego. Okoliczność ta związa
ła Brahiłów z życiem i twór
czością wielkiego kompozyto
ra, który kilkakrotnie przeby
wał w pałacu, tu także kompo
nował (m.in. I Suitę Orkies
trową) i cieszył się samotnoś
cią, bowiem Nadieżda naj
częściej wyjeżdżała w czasie 
jego pobytów, a przyjaźń pod- 

Do dawnego klasztoru trynita
rzy, zamkniętego za czasów 
sowieckich, powróciły prawo
sławne mniszki. Świątynia jest 
trójnawową bazyliką z baro
kową basztą-dzwonnicą. W 
drugiej kondygnacji widnieje 
herb Pilawa Potockich, prze
kształcony później w prawo
sławny krzyż staroobrzędow
ców. Na sklepieniach i ścia
nach nawy kościoła zachowały 
się częściowo piękne freski Jó
zefa Prachtla, którymi zach
wycał się król Stanisław Au
gust w czasie swej wizyty w 
Brahiłowie w 1787 r.
Empirowy kościół parafialny 
został częściowo zwrócony. W 
1992 r. w przedzielonym stro
pem wnętrzu mieściła się na 
parterze fabryka wyrobów al
koholowych. Msze odprawia
ne były w kaplicy na dawnym 
polskim cmentarzu; probo
szczem brahiłowskim jest ks. 
Franciszek Szczerbaty ze 
Lwowa. Dawną synagogę 
zamieniono na cerkiew. Na 
cmentarzu zachowało się kil
ka zabytkowych nagrobków, 
m.in. Klementyny Wiktorii 
hr. de Choiseul-Gouffie (zm. 
1905) i Gabryela hr. de Choi
seul-Gouffie (zm. 1902).

Zbigniew Hauser
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„Wielkie miasto malutkie”
Pierwsza wzmianka o wsi 

Katowice znajduje się 
w dokumencie wizytacyjnym 

kancelarii biskupa krakow
skiego z 1598 r. Powstanie tej 
osady związane było, podob
nie jak wielu innych miejsco
wości na Górnym Śląsku, z 
wydobywaniem rud żelaza i 
ich przeróbką. Do drugiej po
łowy XII w. okolica obecnych 
Katowic należała do kasztela
nii bytomskiej, która była 
częścią dzielnicy małopolskiej. 
W XIII w. przybyli tutaj 
osadnicy, którzy karczowali la
sy i zakładali wsie na prawie 
niemieckim. Na bagnistych te
renach stawiano kuźnice, czyli 
zakłady do przeróbki rudy że
laza. Żelazo wytapiano z rud 
darniowych, stosując do nie
cenia ognia drewno z okoli
cznych lasów i używając siły 
wodnej. W XIV w. na obsza
rze dzisiejszych Katowic nad 
rzeką Roździanką (obecnie 
Rawa) założona została jedna z 
najstarszych kuźnic w Polsce 
— Kuźnica Bogucka. W XVI 
w. na rolniczych terenach wo
kół niej kuźnik Andrzej Bo
gucki osadził kilku zagrodni
ków. Językoznawca Witold 
Taszycki od imienia lub przy
domku jednego z nich — „ka
ta” wywodzi nazwę nowej 
osady Katowice. Inna z hipo
tez głosi, że nazwa ta pochodzi 
od „kątów”, czyli lichych chat 
chłopskich. W 1595 r. właści
cielem kuźnicy w Roździeniu 
(obecna dzielnica Katowic) 
został syn kuźnika Jakuba 
Bruska Walenty, zwany Roź- 
dzieńskim (ok. 1560 r. — ok. 
1630). Jest on autorem poema
tu Officina ferraria abo huta i 
warstat z kuźniami szlachetne
go dzieła żelaza (wyd. 1612 r.), 
gdzie wymienił najstarsze ku
źnice na Górnym Śląsku, opi
sał też pracę w kuźnicy i oby
czaje kuźników: jest to jedyny 
tego typu utwór w literaturze 
polskiej.
Właścicielami Katowic wraz z 
okolicznymi kuźnicami od 
XVI w. byli m.in.: Stanisław 
Salomon, sekretarz królowej 

Bony, jego żona Katarzyna, 
ród Kamieńskich, Mieroszew- 
skich, Erdmanów. Na począt
ku XIX w. okolice Katowic 
uległy gwałtownemu uprze
mysłowieniu. Nowy właściciel 
Fryderyk Koulhaas zmoderni
zował Kuźnicę Bogucką, m.in. 
pierwszy na terenie Górnego 
Śląska zastosował węgiel ka
mienny do wytopu stali. Na 
początku 1801 r. otrzymał 
nadanie na pola górnicze na 
terenie Katowic i wybudował 
jedną z pierwszych tutaj ko
palni — kopalnię „Beata”. W 
kilka lat później książę Hohen- 
lohe Ingelfingen Oeringen 
rozpoczął w Wełnowcu (obec
nie dzielnica Katowic) budo
wę huty cynku. Jej konstruk
torem był John Baildon 
(1773—1848), inżynier ze 
Szkocji, pionier nowoczesnego 
hutnictwa śląskiego. Baildon 
założył również w Dębie

coraz większą skalę rozwijało 
się górnictwo.
Katowice potrzebowały do
brych i szybkich połączeń ko
munikacyjnych. Właściciel 
Katowic Franciszek Winckler 
rozpoczął starania o założenie 
na terenie wsi stacji kolejowej 
na trasie Wrocław-Mysłowice;

stwa średnia — przemysłow
cy, kupcy, urzędnicy — byli 
narodowości niemieckiej i ży
dowskiej. To właśnie niemiec
cy przemysłowcy i urzędnicy 
pragnęli przekształcić Katowi
ce w niemiecki ośrodek miejski 
z prężnie rozwijającym się 
przemysłem. Usilne starania w

(obecnie dzielnica Katowic) 
pudlingarnię, czyli hutę wyra
biającą żelazo metodą pudlo- 
wą, polegającą na mieszaniu 
surówki podczas wytopu: za
kład pudlarski był prototypem 
nowoczesnej huty. Wraz z za
potrzebowaniem na węgiel na 
terenie obecnych Katowic na 

stację uruchomiono w 1846 r. 
Ten fakt oraz szybki rozwój 
przemysłu przyczyniły się 
do wzrostu zaludnienia. W 
1855 r. liczba ludności Kato
wic wynosiła 945 osób. Chłopi 
katowiccy nosili polskie na
zwiska i posługiwali się języ
kiem polskim, natomiast war

1. 2. Katowice na starych 
pocztówkach: ul. Poprzeczna 

(obecnie Staromiejska) (1) 
i ul. 3 Maja (2)

3. Neoromański kościół
ewangelicki 

przy ul. Warszawskiej
4. 5. Neogotycki kościół 

Niepokalanego Poczęcia NMP
przy ul. Mariackiej (4), 

i wejście główne (5) 
6. Budynek gimnazjum 

państwowego 
przy ul. Mickiewicza
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7. Neogotycka 
siedziba
Urzędu 
Wojewódzkiego
i Sejmu 
Śląskiego, 
obecnie 
Wyższa 
Szkoła 
Muzyczna
8. Modernistyczny 
dworzec 
kolejowy
z 1906 r.
9. Modernistyczny 
budynek
teatru

tym kierunku czynił dyrektor 
dóbr Franciszka Wincklera i 
jego następców Tiele-Winck- 
lerów Fryderyk Grundmann 
oraz lekarz, radca sanitarny 
Ryszard Holtze. Przeciwko 
tym dążeniom występowali 
polscy mieszkańcy gminy, 
przewodził im Kazimierz Ski
ba, który w latach 1845—1859

był ostatnim polskim sołtysem 
Katowic. Ostatecznie Katowi
ce otrzymały prawa miejskie 
11 września 1865 r., a herbem 
miasta stało się dawne godło 
gminne — młot kuźniczy z 
napędowym kołem wodnym. 
Nowe miasto rozwijało się 
szybko. Rozpoczęły działal
ność urzędy administracyjne:
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10. Neogotycki kościół 
ŚŚ. Piotra i Pawła 
przy ul. Mikołowskiej

(zdjęcia: 3—10
— Wiesław M. Zieliński)

źnią i piekarnią; świątynia 
zburzona została przez hitle
rowców w 1939 r. Przy tej sa
mej ulicy w 190Ó r. postawio
no budynek gimnazjum pań
stwowego z neogotycką fasa
dą z charakterystyczną rozetą. 
W tym czasie powstał przy 
obecnej ul. Wojewódzkiej bu
dynek szkoły rzemiosł budow
lanych. Zbudowany w stylu 
neogotyckim z czerwonej ceg
ły, w szczycie fasady ma 
wkomponowany herb miasta. 
Obecnie znajduje się tutaj 
Wyższa Szkoła Muzyczna. W 
latach 1906—1908 wybudo
wano w stylu modernisty
cznym zespół budynków 
dworca kolejowego oraz 
gmach teatru miejskiego przy 
rynku, według projektu Carla 
Moritza.

Z katowickich budowli 
wzniesionych na począt

ku wieku na uwagę zasługuje 
również kościół ŚŚ. Piotra i 
Pawła, usytuowany przy 
obecnej ul. Mikołowskiej. Za
projektowany w stylu neogo
tyckim, zbudowany został z 
czerwonej cegły. W dalszym 
ciągu rozwijało się budow
nictwo czynszowe. Najwięcej 
budynków pochodzi z okresu 
historyzmu i secesji. W archi
tekturze katowickiej znaleźć 
można przykłady architektury 
modernistycznej. Częste jest 
łączenie dwóch form architek
tonicznych. Przykładem mogą 
być kamienice przy ul. 3 Maja, 
gdzie neogotycka fasada zos
tała pokryta secesyjnymi deko
racjami, a w innym wypadku 
fasadzie secesyjnej dano oz
dobniki neobarokowe.
W 1898 r. do Katowic przyje
chał Stanisław Wyspiański. W 
jednym z listów napisał: 
„Zwiedzam więc Katowice. Jest 
to wielkie miasto malutkie... ”

Urszula Rzewiczok

Państwowa Dyrekcja Poczt 
(1872), Sąd Okręgowy (1882), 
Dyrekcja Prusko-Królewskich 
Kolei Państwowych (1895). 
Powstały instytucje przemys
łowe, m.in.: Górnośląska 
Konwencja Węglowa (1872), 
Górnośląski Związek Prze
mysłowców (1895), Gwarect
wo Węglowe „Charlotte” 
(1900), Katowicka Spółka 
dla Górnictwa i Hutnictwa 
(1899). Przed pierwszą wojną 
światową w Katowicach zało
żono filie banków Drezdeń
skiego i Berlińskiego Dyskon
towego. Od 1873 r. Katowice 
stały się miastem powiato
wym.

W 1856 r. w zarządzie 
dóbr Tiele-Winckle- 

rów powstał plan rozwoju Ka
towic, który zaczęto realizo
wać po 1865 r. Na planie wy
tyczono dwa place: Wilhelm- 
platz (obecnie pl. Wolności) i 
Rynek, połączone reprezenta
cyjną ulicą Grundmannstrasse 

(obecnie ul. 3 Maja). W latach 
1869—1872 w mieście wybu
dowano 182 domy mieszkalne. 
Obok domów czynszowych sta
wiano wille z ogrodami, bu
dynki dla urzędów państwo
wych i użyteczności publi
cznej, towarzystw akcyjnych, 
koncernów.
W latach 1856—1858 przy 
obecnej ul. Warszawskiej zbu
dowano kościół ewangelicki w 
stylu neoromańskim. W pó
źniejszych latach kościół roz
budowano, a w latach 
1899—1900 jego elewacje oz
dobiono secesyjnymi dekora
cjami. W 1870 r. poświęcono 
pierwszy katolicki kościół pa
rafialny Niepokalanego Poczę
cia NMP, zaprojektowany w 
stylu neogotyckim przez Ale
ksandra Langera. Na przeło
mie wieków wytyczono nowe 
ulice. Przy obecnej ul. Mic
kiewicza w 1900 r. wzniesiono 
w stylu niemieckiego renesan
su z elementami gotyckimi sy
nagogę z rytualną łaźnią, rze-

Spotkanie z książką

Zabytki w Radomskiem

Przyznaję rację B. Polakowskiej i P.P. Rogólskiemu, autorom 
wydanej w 1996 r. publikacji Radomskie szlakiem zabytków 
(Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK na zlecenie, wojewo

dy radomskiego), że w ciągu 20 lat istnienia województwa — to 
rzeczywiście pierwszy album prezentujący zabytkowe obiekty te
go regionu. Po przedstawieniu informacji o zabytkach w poszcze
gólnych okresach historycznych pokazano na starannie dobra
nych kolorowych zdjęciach architekturę, malarstwo i rzeźbę w 
różnych miejscowościach, z krótką notą o ich historii. Jednak au
torzy znacznie uszczuplili zabytki ziemi radomskiej, nie uwzględ
niając m.in. archeologii i architektury przemysłowej (np. huta 
w Chlewiskach, elektrownia w Radomiu), a obiekty sakralne ogra
niczyli w zasadzie do katolickich. Zaprezentowali wprawdzie bryłę 
synagogi w Przysusze, ale nie pokazali na zdjęciach jej unikato
wego wnętrza, pominęli ciekawą bryłę bóżnicy w Ciepielowie, zaś 
nie podpisana ilustracja nagrobka Szlomy Zelmana Dawida w 
Przytyku nie może w pełni prezentować żydowskiej sztuki sepul
kralnej tego terenu. Całkowicie pominięto w albumie chrześcijań
ską sztukę sepulkralną, a przecież poza katolickimi i prawosław
nymi warto pokazać ewangelickie nagrobki przysuskie z XVIII i 
XIX w.
Należy też krytycznie ustosunkować się do informacji history
cznych zawartych w albumie, bowiem niektóre funkcjonują w lite
raturze tylko jako hipotezy.

Adam Penkalla
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Raport o rezydencjach 1. Goszcz — pałac 
z lat 1749—1755 

był jedną z piękniejszych 
budowli Dolnego Śląska 

2. Ozorowlce — pałac z 1906 r., 
dziś ruina

Według encyklopedii
Architektura i bu
downictwo rezyden

cją nazwano „reprezentacyjną 
siedzibę zarówno w postaci po
jedynczej budowli — pałacu 
miejskiego lub wiejskiego, zam
ku, okazałej willi itp., jak i 
kompleksu zabudowań —pała
cu z pawilonami parkowymi, 
dworu z oficynami itp. ” Często 
jednak przy zetknięciu się z 
tego rodzaju architekturą ma
my trudności z rozróżnieniem 
zamku, pałacu czy dworu. 
Zamkiem nazywa się obiekt 
warowny, otoczony systemem 
umocnień obronnych. Pałac 
— to okazała, reprezentacyjna 
budowla mieszkalna bez 
umocnień, natomiast dworem 
nazywa się dom mieszkalny o 
funkcjach rezydencji, typowy 
dla mniejszych posiadłości 
ziemskich. Ten w miarę czy
telny podział został znacznie 
zakłócony przez zmiany, jakie 
zaszły w architekturze na prze
łomie XVIII i XIX w. Maso
wym zjawiskiem stawało się 
bowiem wtedy przebudowy
wanie i modernizowanie 
obiektów, które miały na celu 
zwiększenie funkcjonalności 
oraz podkreślenie ich rezyden- 
cjonalnego charakteru. Liczne 
modernizacje powodowały za
tracenie pierwotnych cech, to
też do dzisiaj występują w lite
raturze różne określenia doty
czące tego samego obiektu. 
Liczne, odmienne nazewnic
two tych samych zabytków 
oraz trudne czasami do uch
wycenia różnice pomiędzy 
poszczególnymi typami bu
dowli zmuszają do połączenia 
tych trzech rodzajów budowli, 
których wspólną cechą jest ich 
reprezentacyjna funkcja, w 
jedną grupę.
Na obszarze woj. wrocław
skiego znajduje się ponad 300 
obiektów zabytkowych o funk
cji reprezentacyjnej. Ana
lizie poddano 173 istniejące 
rezydencje wpisane do rejestru 
zabytków (z punktu widzenia 
prawa tylko one podlegają 
ochronie). Ocena ich stanu za
chowania określona została na 
podstawie autopsji w latach

1994—1995; zwracano uwagę 
na takie elementy budowli, jak 
pokrycie dachu, ściany ze
wnętrzne oraz stropy, a także 
stolarka okienna i drzwiowa. 
Ocena dotyczy jedynie wyglą
du budynku, nie uwzględnia 
natomiast wierności, z jaką 
został przebudowany lub wy
remontowany.
Wydzielono następujące kate
gorie stanu zachowania: „bar
dzo dobry” — obiekt wyre
montowany, odpowiednio użyt

kowany, bez widocznych śla
dów zniszczeń; „dobry” — 
brak większych zniszczeń w 
wyglądzie poszczególnych ele
mentów, dopuszczalne nie
wielkie ubytki tynku; „dostate
czny” — dach budynku cały, 
występują braki elementów 
stolarki, obiekt przeważnie je
szcze zamieszkany, chociaż 
często już opuszczony, wido
czna postępująca dewastacja; 
„zły” — obiekt zniszczony 
popadający w ruinę, zachowa

ne są główne elementy kon
strukcji (dach, stropy, ściany), 
chociaż w wielu wypadkach 
uszkodzone, obiekt nie użyt
kowany, narażony przez to na 
większą degradację, są tu rów
nież obiekty zamieszkane z 
bliską perspektywą wysiedle
nia mieszkańców ze względu 
na zły stan budynku; „ruina” 
— zachowany jedynie frag
ment pierwotnej budowli, zni
szczone pokrycie dachowe lub 
zupełny jego brak, zawalona 
część obiektu oraz uszkodzone 
stropy; do tej grupy zaliczono 
zarówno ruiny zabezpieczone, 
jak i nie zabezpieczone.
Analiza stanu zachowania 
pozwala stwierdzić, że pięć
dziesiąt lat po wprowadzeniu 
dekretu o reformie rolnej stan 
obiektów rezydencjonal- 
nych w woj. wrocławskim 
jest katastrofalny. Ponad 
1/3 obiektów jest zniszczona 
(do grupy tej zaliczono obiekty 
będące ruiną oraz w złym sta
nie zachowania). Należy pa
miętać, że obecny zasób tego 
rodzaju architektury — to za
ledwie połowa obiektów istnie-
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3. Kamionna — pałac 
z ok. 1570 r., 

rozbudowany w latach 
1740-1744; 

jeszcze sześć lat temu 
był zamieszkany 

4. Domaszczyn — pałac 
neogotycki; 

znajdująca się tu 
mieszalnia farb i lakierów 
spowodowała degradację 

obiektu i środowiska
5. Komorowice — zamek 

z XVI w., 
niewłaściwie 

przeprowadzany remont 
przyspieszył zniszczenie

jących po zakończeniu działań 
wojennych. Można śmiało 
powiedzieć, że ponad 100 
obiektów przestało istnieć. 
Dzieło zniszczenia jest tym 
dotkliwsze, że dotyczy często 
obiektów o wybitnych wartoś
ciach artystycznych, jak np. 
pałac w Piotrowicach, Gosz
czu i Głębowicach, często o 
znaczeniu wykraczającym po
za granice Śląska. Taki stan 
można zrozumieć w wypadku 
obiektów starszych, pocho
dzących z XVII i XVIII w., 
trudno natomiast przyjąć taką 
argumentację .w odniesieniu 
do budowli pochodzących z 
początku XX w., jak np. dwór 
w Ozorowicach.
Najczęstszą przyczyną obec
nego zniszczenia nie były jed
nak działania wojenne, lecz 
bezmyślność i bezczynność 
użytkowników obiektów, prze
jętych po 1944 r. przez różne 
organizacje i instytucje do 
„społecznie użytecznego” wy
korzystania. W wyniku znisz
czenia, grabieży i dewastacji 
do 1957 r. na obszarze ziem 
^odzyskanych 40% obiektów 
już nie istniało. Szczególnie 
dramatyczna była sytuacja 
obiektów nie wpisanych do re
jestru zabytków oraz tych o 
mniejszych wartościach arty
stycznych. Zresztą na podstawie 
dekretu z 26 kwietnia 1949 r. 
nie zabytkowy charakter, 
lecz gospodarcza użyteczność 
decydowała, w jakiej kolejnoś
ci budynek znajdował użyt
kownika i był umieszczany w 
planie remontów. Paradoksem 
jest, że zniszczenie niektórych 
obiektów na podstawie uchwa
ły Prezydium Rządu (nr 666 z 
1955 r.) było wręcz prawnie 
usankcjonowane. Na jej pod-

20



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

6. Milicz — pałac z 1799 r.; 
jeden z rzadkich wypadków 
dobrego wykorzystania
7. Wojnowice — 
przebudowany
z gotyckiego zamku 
pałac z połowy XVI w. 
mieści dom pracy twórczej
8. Wielka Lipa — pałac z XVI w., 
przebudowany przy końcu XIX w.; 
ostatnie prace remontowe
(zdjęcia: Jarosław Kołaczek)

stawie przewidywano „likwi
dację ruin i terenów zagruzo- 
wanych” w celu pozyskania 
materiału budowlanego na 

odbudowę zniszczeń wojen
nych w niektórych miastach 
Polski. W praktyce oznaczało 
to rozbiórkę nie tylko ruin, ale 
także budynków znajdujących 
się w dobrym stanie techni
cznym, mających dużą war
tość artystyczno-historyczną. 
Sytuacja na obszarze Dolnego 
Śląska była szczególnie złożo
na. Dla ludności przesiedlonej 
obiekty te były obce ze wzglę
dów ideologicznych oraz sta
nowiły elementy wrogiej hi
storii, a więc ich zniszczenie 
było dla wielu uzasadnione. 
Dramatyczne losy rezydencji

Tak niewiele z dawnej 
architektury myśliwskiej 
dotrwało do naszych czasów, 

że prawie nie mamy pojęcia 
o świetności i wystroju tych 
obiektów. Bażantarnia w Bu
gaju pod Miłosławiem (woj. 
poznańskie) wybudowana 
została w stylu romantycznej 
pseudowarownej rezydencji 
w 1854 r. przez Seweryna 
Mielżyńskiego. Podjazdu bro
nił nieregularny mur ze 
strzelnicami, krenelażem i 
okrągłą basztą narożną. Na 
jednej flance muru postawio
no drewniany gołębnik-cza- 
townię. Do środka bażantarni 
wiodła półkolista brama, a ta
jemnicza ośmioboczna wieża 
z okienkami, przykryta dasz
kiem, górowała nad okolicą. 
W Bugaju na użytek utytuło
wanych gości Seweryn Miel- 
żyński, a później Józef Koś-

Bażantarnia
cielski hodowali tysiące bażan
tów w pięknym zakątku starego 
lasu z licznymi stawami, groblami 
i bujną roślinnością. Wszystkim 

szanującym się myśliwym moda 
nakazywała bywać na polowa
niach w Bugaju, po których mie- 
dzianozłote medaliony kogutów 

zdobiły wiele ich stylowych gabi
netów i wnętrz.
W 1973 r. restaurację bażan
tarni przedsięwzięło PGR w 
Bieganowie. Na podstawie 
zachowanych zdjęć obiekt 
starannie zrekonstruowano. 
Zmieniono pokrycie dachu, 
odtworzono salę kominkową i 
myśliwską, które wyposażo
no w odpowiedni wystrój (tro
fea myśliwskie, obrazy, kin
kiety). Dla turystów i myśli
wych przystosowano pokoje 
gościnne. Za tę renowację 
PGR Bieganowo otrzymało w 
1977 r. nagrodę w konkursie 
Ministerstwa Kultury i Sztuki 
na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego.

Piotr Załęski

(fot. Piotr Załęski)

21



dla zabytków — to nasza 
specjalność. Już od końca 
XIX wieku
Zakłady Dachówek 
Ceramicznych F.v. Muller 
są aktywne w Europie 
Wschodniej. Stuletnie 
dachówki Mullera 
spotykamy 
w Szczecinie, Słupsku, 
Gdańsku, a nawet 
w Królewcu.
Nasze początki 
to 1878 rok. Dzisiaj 
jesteśmy z nowoczesną 
produkcją i szerokim 
wyborem modeli dachówek, 
kształtek oraz ozdób 
jednym z czołowych 
zakładów ceramicznych 
w Europie. Oferujemy 
profesjonalne rozwiązania 
dla zabytkowych dachów.

Kontakt w Niemczech:
F.v. Muller
Dachziegelwerke
Tel.: 0049/6351/499111, 
w Polsce, Gdańsk 
Tel./Fax: 058/331750 

Dachówki „„tML
F.v. Muller 
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w powojennej historii możemy 
poznać na przykładzie zespołu 
pałacowego w Goszczu. Ta 
barokowa rezydencja, uzna
wana za jeden z najciekaw
szych układów urbanisty
cznych tego typu na Śląsku, 
do 1945 r., kiedy opuścił ją 
ostatni właściciel, była w sta
nie nie naruszonym. W ciągu 
kilkunastu lat została znisz
czona i zdewastowana, zniknę
ło nie tylko zabytkowe wypo
sażenie, ale także inne elemen
ty wchodzące w skład założe
nia pałacowo-parkowego. Ro
zebrano oranżerię, znacznemu 
zniszczeniu uległ pałacowy 
kościół oraz park, uznawany za 
najnowocześniejsze założenie 
parkowe na tym terenie. 
Wielopokoleniowa tradycja 
związana z każdym obiektem 
została nagle przerwana, a no
we funkcje przypisane odgór
nie zabytkowym budowlom 
skazywały je na nieuchronne 
zniszczenie. Bezczynność użyt
kowników przejawiająca się w 
braku przeprowadzanych prac 
remontowych powodowała, że 
nawet obiekty zamieszkane jesz
cze kilka lub kilkanaście lat 
temu obecnie są w stanie ruiny 
(w Głębowicach, Chmielowie, 
Kamionnej i wielu innych). 
Powojenna historia rezydencji 
pozwala zauważyć, że zabytki 
te ciężkie czasy przeżywały nie 
tylko w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych. Przykładem 
może być szachulcowy dwór w 
Wierzchowicach, rozebrany 
przez miejscowy PGR w 1989 r. 
Dewastacji ulegały nie tylko 
same budynki, ale także ota
czające je założenia parkowe i 
krajobraz najbliższej okolicy. 
Przykładem takiego narusze
nia harmonii krajobrazowej 
może być obiekt w Doma- 
szczynie, gdzie zlokalizowano 
mieszalnię farb i lakierów. 
Ważnym czynnikiem wpływa
jącym na stan zachowania za
bytków jest ich odpowiednie 
użytkowanie. Ponad 40% 
wszystkich obiektów jest 
obecnie nie użytkowana. Są to 
w większości, obiekty znisz
czone, ale także dobrze za
chowane. Opuszczone budyn
ki są w szczególny sposób na
rażone na proces niszczenia. 
Wśród zabytków, które były w 
powojennej historii remonto
wane, wiele jest przykładów

9. Stan zachowania 
rezydencji 

w woj. wrocławskim

obiektów, które w wyniku źle 
przeprowadzonych prac zatra
ciły zabytkowy charakter lub 
wręcz, jak rezydencja w Ko- 
morowicach, uległy zniszcze
niu.
Jako dobry oceniono stan 55 
obiektów. Z liczby tej 17 rezy
dencji (10% ogólnej liczby) 
oceniono jako bardzo dobry, 
co wskazuje na właściwe użyt
kowanie, wynikające z połą
czenia zabytkowej substancji 
obiektu oraz współczesnych 
funkcji, które zostały w nim 
zlokalizowane. W większości 
są to siedziby różnych instytu
cji. Do koronnych przykładów 
należą obiekty w Miliczu 
(Technikum Leśne) oraz w 
Wojnowicach (dom pracy 
twórczej). Pozytywnym fak
tem są również prowadzone w 
kilkunastu budowlach prace 
remontowe, mające na celu 
przywrócenie im nie tylko 
dawnej świetności, ale także 
pierwotnej funkcji; obiekty w 
Wielkiej Lipie i Boleścinie 
pełnią już funkcje rezydencji 
mieszkalnych.
Przełom, jaki dokonał się w 
polityce państwa, pozwala z 

pewnym optymizmem patrzeć 
na przyszły los rezydencji, 
chociaż dzieło zniszczenia jest 
ogromne. Wymaga to nie 
tylko wielkich inwestycji 
finansowych, ale także od
powiedniego systemu praw- 
no-kredytowego, który w 
sposób uprzywilejowany 
traktowałby obiekty za
bytkowe. Pamiętać jednak 
należy, że dzieło odbudowy 
rozpoczęte w ostatnich latach 
wymaga nie tylko odpowied
niej bazy materialnej oraz 
podstaw prawnych. Niezwy
kle ważna jest też zmiana 
stosunku części społeczeń
stwa do obiektów rezyden- 
cjonalnych. W wielu wypad
kach do dzisiaj jeszcze pokutu
je leninowski pogląd, że kultu
ra narodowa — to „kultura 
obszarników, klechów i bu- 
rżuazji”, dlatego niektórzy z 
niechęcią i zawiścią patrzą na 
restaurowany pałac.

Jarosław Kołaczek
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Cerkiew forteczna

Cerkiew prawosławna
ŚŚ. Piotra i Pawła w 
dawnej twierdzy Ze

grze jest już w ruinie. Jedy
nym znaczącym śladem garni
zonowej świątyni jest wysoka, 
samotnie stojąca kolumna. 
Pod koniec XIX w. zegrzyń
skie dobra Radziwiłłów zostały 
wykupione przez władze ro
syjskie i przeznaczone pod 
budowę umocnień. Wówczas 
na prawym brzegu Narwi ist
niała jeszcze niewielka wieś z 
murowanym, zniszczonym 
kościołem katolickim, pocho
dzącym z 1758 r. Po rozbudo
wie twierdzy i obsadzeniu jej 
pułkami fortecznymi, wystąpi
ła potrzeba wzniesienia świą
tyni prawosławnej. Wykorzy
stano w tym celu kościół i bu
dowę ukończono w 1899 r. 
Pozłacana kopuła i wysoko 
podniesione prawosławne krzy
że zdawały się przypominać 
żołnierzom krajobrazy dalekiej 
Rosji. Świątynia mogła po
mieścić około 500 osób. W jej 
wnętrzu umieszczono ikono
stas wypełniony obrazami ma
lowanymi przez kijowskich ar
tystów. Ściany oraz sklepienie 
głównej kopuły zostały wyko
nane w stylu neobizantyjskim. 
W cerkwi wybudowano także 
chór, do którego śpiewaków 
dobierano spośród podofice
rów zegrzyńskiego garnizonu. 
Jak informuje „Chołmsko- 
-Warszawskij Eparchalnyj Wie- 
stnik”, w świątyni zostały 
wprowadzone swoiste nowinki 
techniczne, np. dzwony uru
chamiano po naciśnięciu od
powiednich klawiszy, a nie 
przez tradycyjne pociąganie za 
sznur. Do cerkwi prowadziła 
aleja obsadzona potężnymi 
dębami i kasztanowcami — 
pozostałość dawnego parku 
Radziwiłłów.

1. Budynek cerkwi 
w okresie 

międzywojennym 
(ze zb. J. Chełmińskiego)

2. Tyle pozostało 
z fortecznej cerkwi 

— fragment muru 
i toskańska kolumna 

z ryzalitu frontowego
(fot. 2 — Jacek Szczepański)

Uroczystego poświęcenia no
wej cerkwi dokonał świątobli
wy Hieronim, arcybiskup 
chełmsko-warszawski, 29 kwiet
nia 1899 r. Z tą garnizonową 
świątynią związane były 
wszystkie ważniejsze uroczy
stości, obchodzone przez ze
grzyńskie pułki piechoty for
tecznej. Na przykład w 1908 r. 
uczczono tu pamięć obrońców 
twierdzy Port Artur, szczegól
ną oprawę religijną nadano 
obchodom 200-lecia bitwy 
pod Połtawą. Modlitwą w 
cerkwi zakończyła się również 
promocja na stopień gefrajte- 
ra; w 1907 r. nowo mianowani 
podoficerowie podarowali swo
jemu dowódcy por. Bieniec- 
kiemu ikonę św. Grzegorza 
Zwycięzcy. W cerkwi modlo
no się o pomyślne przeprowa
dzenie rozmaitych wojsko
wych przedsięwzięć, a nabo
żeństwa odprawiano nawet 
przed wymarszem pułków for- 
tecznych na strzelnicę do No- 
wogieorgijewska (dziś Mod
lin). Opiekunem zegrzyńskiej 
świątyni był wówczas ojciec 
Dymitr Obrazcow.
W okresie międzywojennym 
uszkodzoną w 1915 r. cerkiew 
przekształcono w kościół ka
tolicki. Służył on oddziałom 
łączności, w tym juzistkom — 
wojskowej służbie kobiet. 
W 1932 r. kościołowi nadano 
formę neoklasycystyczną wed
ług projektu Edgara Norwer- 
tha. Nastąpiło to z inicjatywy 
zegrzyńskiego kapelana woj
skowego ks. mjr. Żółtowskie
go. W czasie ostatniej wojny 
kościół został znacznie uszko
dzony przez pociski artyleryj
skie, potem był stopniowo 
rozbierany i do naszych cza
sów nie pozostało z niego pra
wie nic. Jedynie starodrzew, 
resztki parkanu i ruiny przy
pominają, że istniała tu nie
gdyś garnizonowa świątynia. 
Stało się to wbrew słowom 
gen. Komarowa, które wygło
sił w dniu poświęcenia w 1899 r.: 
„Rosyjską dzielność uwień
cza się budową cerkwi, a gdzie 
zbudowano cerkiew, stąd Ros
janie już nie odejdą — prędzej 
umrą. ”

Jacek Szczepański
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Cerkiew zdrojowa

Oprócz słynnych tężni 
Ciechocinek ma od 
niedawna nową atra
kcję: niezwykle kolorową, za

bytkową cerkiew o unikato
wym w Europie charakterze. 
Jest to równocześnie pierwsza 
w Polsce garnizonowa świąty
nia Prawosławnego Ordynaria
tu Polowego Wojska Polskie
go.
W XIX w. sława Ciechocinka, 
jako doskonałego miejsca le
czniczego, szybko rosła. Nic 
więc dziwnego, że w latach 
sześćdziesiątych XIX w. zain
teresowali się tym miejscem 
także dowódcy armii rosyj
skiej. Na terenie uzdrowiska 
postanowiono wybudować szpi
tal wojskowy. W carskiej Rosji 
Ciechocinek należał do War
szawskiego Okręgu Wojsko
wego i mimo że leżał tuż przy 
granicy z Prusami, stał się 
znaczącym ośrodkiem leczni
czym. Przyczyniło się do tego 
uruchomienie połączenia kole
jowego Ciechocinka z Ale
ksandrowem Kujawskim (w 
1860 r. wybudowano tam 
wspaniały nowoczesny dwo
rzec w stylu klasycystycznym), 
a co za tym idzie — z wieloma 
miejscami, w których stacjo
nowali na ziemiach polskich 
rosyjscy żołnierze. W latach 
siedemdziesiątych XIX w. 
powstała Wojskowa Stacja Sa
nitarna, która systematycznie 
się rozwijała. Dość szybko 
uzdrowisko zyskało popular
ność kadry oficerskiej, która 
wyparła stamtąd szeregowych 
żołnierzy. Biorąc pod uwagę 
potrzeby religijne kuracjuszy 
— oficerów oraz ich rodzin, w 
większości wyznania prawo
sławnego, na terenie stacji 
postanowiono zbudować cer
kiew.

Budynek o powierzchni 
użytkowej 124 m2 stanął 
w 1894 r. Wzniesiono go z 

grubych okrągłych pni. Pię
knie zdobione framugi okien
ne oraz inne elementy zdobni
cze wskazują, że cerkiew mogli 
stawiać cieśle pochodzący zza 
Uralu. Jedna z hipotez na te
mat początków świątyni mówi

1

nawet, że przywieziono ją w 
częściach z Rosji. Związki z 
Syberią potwierdzają także 
ślady dawnej jaskrawoniebie- 
skiej kolorystyki zewnętrznych 
ścian, charakterystycznej dla 
budowli tamtego regionu. Po
dobne obiekty spotkać można 
dzisiaj we wschodniej Rosji, 
jednak w Europie są niezwykłą 
rzadkością. I dlatego właśnie 
ciechociński zabytek ma tak 
unikatowy charakter. Świąty
nia ta służyła prawosławnym 
kuracjuszom oraz żołnierzom 
z pobliskich garnizonów. Pod
czas sezonu kąpielowego przy 
cerkwi stale przebywał pra
wosławny kapelan wojskowy. 
Na przełomie XIX i XX w. do 
niewielkiego budynku dobu
dowano werandę. Nieco póź
niej obok cerkwi postawiono 
okazałą, murowaną wieżę- 
-dzwonnicę, z czego można 
wnioskować, że drewniany 
budynek planowano zastąpić 
większym i murowanym. Jed
nak w pierwszych latach Dru
giej Rzeczypospolitej dzwon
nicę — jako symbol panowa
nia zaborców — rozebrano, 
wbrew protestom konserwato
rów zabytków. Zdjęto też cha
rakterystyczną dla cerkiew
nych budowli kopułę i zakryto 

symbole religijne w jej wnę
trzu; do dzisiaj tajemnicy po- 
zostają losy ikonostasu. Świą
tynny charakter cerkiew utra
ciła ostatecznie po przekształ
ceniu w świetlicę żołnierską. 
Po drugiej wojnie światowej 
umieszczono tam szkołę dla 
dzieci, które przyjeżdżały do 
sanatorium. Potem zamienio
no ją na magazyn. Zaintereso
wanie niecodziennym budyn
kiem nastąpiło w latach sie
demdziesiątych. Planowano 
przenieść go na teren Parku 
Zdrojowego i urządzić w nim 
galerię sztuki. Miejsce dla nie
go widziano też w jednym ze 
skansenów etnograficznych. 
Projektów tych jednak nie 
zrealizowano. Minęło kilka
naście lat, a stan świątyni sta
wał się coraz gorszy — obsu
nął się fundament i spróchnia
ła część belek.

W 1995 r. Prawosławny
Ordynariat Wojskowy 

uzyskał zgodę Ministerstwa 
Obrony Narodowej na przeję
cie obiektu i przywrócenie mu 
funkcji liturgicznych. W 
grudniu arcybiskup Sawa po
święcił kamień węgielny pod 
odbudowę cerkwi. Na począt
ku 1996 r. proboszczem cie-

1. Obecny 
widok cerkwi

2. 3. Detale budowli 
przed pomalowaniem: 

obramienie okna (2) 
i narożnik (3)

(zdjęcia: 
Hubert Czachowski)

chocińskiej parafii wojskowej 
Św. Michała Archanioła został 
ksiądz Mikołaj Hajduczenia z 
Torunia, prawosławny kape
lan wojskowy. Nad rekons
trukcją cerkwi czuwali włoc
ławscy i toruńscy konserwato
rzy zabytków, a remont w 
bardzo szybkim tempie przep
rowadziła firma „Bud-Art”. 
Rozebrano drewnianą weran
dę, dobudowano dzwonnicę, 
aby naprawić fundament — 
podniesiono całą konstrukcję. 
Wymieniono też niektóre belki 
i podwyższono dach, odsłania
jąc część elementów zdobni
czych. Przy projektowaniu 
kopuł skorzystano ze starych 
rysunków i pocztówek ilustru
jących pierwotny wygląd 
cerkwi. Wyrazu przydał świą-
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tyni przede wszystkim wystrój 
wnętrza: ołtarz główny oraz 
ikonostas. Ikony (jeszcze kilku 
brakuje) wykonali mnisi z Po- 

czajowa na Ukrainie — jedne
go ze świętych miejsc wy
znawców prawosławia w Dru
giej Rzeczypospolitej.

Pierwsza po 78 latach msza 
św. odbyła się 5 października 
1996 r. W uroczystym nabo
żeństwie uczestniczyli m.in. 

arcybiskup Sawa w randze ge
nerała brygady, arcybiskup 
Szymon oraz wielu innych 
kapelanów prawosławnych, 
obecni byli także przedstawi
ciele Kancelarii Prezydenta 
RP oraz MON. Momentem 
wieńczącym remont świątyni 
było poświęcenie ołtarza, w 
którym umieszczono szczątki 
męczenników betlejemskich. 
O sakralnym charakterze 
obiektu przypomina złoty ko
lor ścian wewnętrznych, pod
czas gdy na zewnątrz przy
wrócono kolor niebieski, sym
bol Nieba. Kształt kopuł ko
jarzy się z ogniem poświęco
nych Bogu świec.

Świątynia służyć ma prawo
sławnym parafianom z kilku 
sąsiednich województw, a tak
że — jak przed laty — kura
cjuszom wojskowym i cywil
nym.

Kinga 
Nemere-Czachowska

Wierny przyjaciel

Niedaleko pijalni w 
Szczawnie Zdroju 
odpoczywa na cokole 

piaskowcowy pies — dog 
niemiecki naturalnej wiel
kości, w kunsztownej 
obroży. To rzeźba ulu
bieńca piastowskiego księ
cia Jerzego II, w latach 
1547—1586 władcy Brze
gu i Wołowa. Pewnego 
dnia, pragnąc jak naj
szybciej powitać wraca
jącego po długiej nie
obecności pana, dog wy
skoczył z drugiego piętra 
brzeskiego zamku i poła
mał łapy. Książę zmuszo
ny był skrócić jego cier
pienia, a następnie kazał 
sporządzić podobiznę wier
nego przyjaciela oraz 
ustawić w krużganku, u 
wejścia do swoich kom
nat. Autorem rzeźby był 
zapewne nadworny arty
sta Michał Kramer z Sa
ksonii, jeden z najwybit
niejszych rzeźbiarzy śląs
kiego renesansu. W1752 r.

komendant twierdzy brze
skiej, pruski generał Heinrich 
Karl Ludwig de Hautcharmoy 
otrzymał od Fryderyka Wiel
kiego majątek Wszechświęte 
(Allheiligen) koło Oleśnicy i 
tam przeniósł rzeźbę, chyba 
dla ozdoby parku. Po śmierci 
generała w 1757 r. jego wnuk 

sprzedał posiadłość, ale psa 
zatrzymał i w testamencie po
lecił umieścić go na swym 
grobie. Niecodzienną ostat
nią wolę początkowo speł
niono, potem jednak zgor
szona rada kościelna dopro
wadziła do usunięcia rzeźby. 
Od siostrzenicy zmarłego 

(fot. Waldemar Komorowski)

kupił ją doktor August 
Zemplin, główny lekarz i 
twórca uzdrowiska w 
Szczawnie Zdroju, całą 
zaś historię opisał w wy
danej w 1847 r. monogra
fii kurortu. Dog stanął przy 
wejściu do Belwederu na 
Górze Parkowej, w części 
zwanej dawniej Wzgó
rzem Wilhelma (dziś Gie
dymina). Mieściła się tam 
dobra restauracja, małe 
muzeum i wieża widoko
wa.
Po 1918 r. rzeźbę prze
niesiono do parku zdrojo
wego. Gdy w 1980 r. na 
łamach „Spotkań z Za
bytkami" pisał o niej Ja
kub Pokora, była w opła
kanym stanie, poobtłuki- 
wana i poryta napisami. 
Obecnie starannie odre
staurowany pomnik wier
ności i przyjaźni znów 
zdobi szczawieński park, 
przyciągając jak niegdyś 
uwagę kuracjuszy. ....
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60 lat na Kasprowy

Trzeba było dziewięt
nastowiecznych ma
rzeń o stosowaniu lek
tyk czy balonów do pokony

wania górskich tras, aby w XX 
w. zrealizować podążanie ku 
szczytom za pomocą kolejki 
zawieszonej na linach. Tak by
ło również w Tatrach. W la
tach 1935—1936 zbudowana 
została kolejka linowa na 
Kasprowy Wierch i choć pro
jekty jej powstania rodziły się 
w bólach, to z wykonaniem ca
łego przedsięwzięcia poradzo
no sobie w rekordowym tem
pie — od 15 sierpnia 1935 do 
29 lutego 1936 r., tzn. w ciągu 
sześciu i pół miesiąca! Inicja
torem tej budowy — podobnie 
jak kolejki zębatej na Guba
łówkę (1938 r.) — był prezes 
Polskiego Związku Narciar
skiego i wiceminister komuni
kacji płk Aleksander Bobkow
ski. Pisał o nim Mariusz Zaru
ski: „zjazd Aleksandra Bob
kowskiego spod szczytu Kas
prowego Wierchu do Kuźnic 
trwał 27 minut, w ciągu jedne
go dnia dwukrotnie wszedł na 
Kasprowy Wierch i zjechał 
ze szczytu do Kuźnic”. Przy
puszczalnie doskonała znajo
mość tej trasy była bezpośred
nią przyczyną pomysłu.
Po wyborze miejsca na budo
wę (innym wariantem była 
trasa z Doliny Małej Łąki na 
Czerwone Wierchy) oraz sto
czeniu gorących dyskusji z 
przeciwnikami tej inwestycji 
(Państwowa Rada Ochrony 
Przyrody i liczni miłośnicy ci
chych Tatr) — rozpoczęto bu
dowę. Szczery podziw należy 
się ówczesnym budowniczym. 
Mimo bardzo trudnych wa
runków transportowych i po
godowych — już we wrześniu 
1935 r. spadł śnieg przy tem
peraturze poniżej zera — 
dzięki sprawnej organizacji i 
zatrudnieniu dużej liczby lu
dzi na dwóch, trzech zmianach 
(do tysiąca osób plus cztery... 
koniki huculskie) oraz prowa
dzeniu prac na wszystkich od-

1. Stacja kolejki linowej 
w Kuźnicach 

2. W czasie jazdy 
3. Stacja 

na Kasprowym Wierchu

(zdjęcia: 
Wiesław M. Zieliński)

cinkach jednocześnie — do
trzymano terminu i w lutym 
1936 r. kolejka ruszyła w pier
wszy kurs do Myślenickich 
Turni, a kilka dni później z 
Myślenickich Turni na Kasp
rowy. Pracą kierowali inżynie
rowie: Medard Stadnicki i Bo
rys Lange, zaś całość prowa
dziła spółka „Towarzystwo 
Budowy i Eksploatacji Kolei 
Linowej Zakopane — Kaspro
wy Wierch”, zwana popular
nie „Linkolkasprowy”. Udzia
łowcami spółki były Polskie 
Koleje Państwowe (51 proc, 
wkładu), Stocznia Gdańska 
(35,5 proc.), Liga Popierania 
Turystyki, Polskie Biuro Pod
róży „Orbis” oraz Towarzy
stwo Krzewienia Narciarstwa. 
Główny projekt wykonała 
niemiecka firma „Bleichert” z 
Lipska, stocznia dostarczyła 
urządzenia maszynowe i sta
lowe konstrukcje, a liny wyko
nała Fabryka Lin i Drutu A. 
Deichsel w Sosnowcu. Wszy
stkie budynki stacyjne zapro
jektowali Anna i Aleksander 
Kodelscy.
Kolejka ma trasę o długości 
ponad 4 km i pokonuje wyso
kość 936 m w 20 minut. Obec
nie w wagonikach mieści się 35 
osób (rocznie wjeżdża na 
Kasprowy ponad 6 tysięcy 
osób!). Po sześćdziesięciu la
tach eksploatacji, w czasie któ
rych kolejka nie uległa ani jed
nemu wypadkowi, związało się 
z nią wiele historii. Najbar
dziej znany jest skok z wago
nika wykonany przez jednego 
z kurierów tatrzańskich w cza
sie okupacji niemieckiej. Ku
rier ten spotykał się z córką 
sympatyzującego z Niemcami 
„goralenvolka”, który dowie
dział się o tym i postawił chło
pakowi ultimatum — albo 
przestanie się zadawać z dzie
wczyną, albo zostanie zade- 
nuncjowany. Chłopak nie za
niechał zalotów, natomiast oj
ciec dziewczyny dotrzymał 
słowa. Ostrzeżony przez obs
ługę kolejki o przygotowywa
nej łapance, kurier skoczył w 
trakcie jazdy do żlebą „Pod 
palcem” na górnym odcinku 
trasy. Nic mu się nie stało i ży- 
je do dzisiaj...
Jadąc na linach na Kasprowy 
Wierch pamiętajmy, że pod
różujemy jedną ze starszych 
kolejek linowych w Europie!

Beata Denis
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Dworce bez pasażerów

Od kilku lat kolej 
wprowadza znaczące 
zmiany w ruchu pa
sażerskim. Późną jesienią 1991 

r. zawieszono kursy „ciuchci” 
z Gliwic do Rud. Wkrótce 
okazało się, że tę nieoczekiwa
ną decyzję podjęto na czas 
nieokreślony i faktycznie 
oznaczała ona przerwanie sta
łych przewozów osobowych, a 
także towarowych przez zasłu
żoną i tradycyjną w regionie 
kolejkę. Górny Śląsk — mimo 
znacznej długości linii wąsko
torowych (153 km) — pozba
wiony został jedynego i atrak
cyjnego połączenia pasażer
skiego. Podobny los spotkał

no do rynku w tym mieście. W 
Gliwicach linia zbliżyła się do 
centrum i łączyła z rozległą 
siecią wąskotorową na Śląsku. 
Trasa wąskotorówki miała 50 
km. Było to wówczas najkrót
sze i najdogodniejsze połącze
nie między Gliwicami i Raci
borzem. W Gliwicach pociągi 
dojeżdżały najczęściej do 
dzielnicy Trynek, oddalonej 3 
km od śródmieścia. Tutaj do
cierały też normalnotorowe 
wagony towarowe, które w 
Markowicach ustawiano na 
odpowiednich wózkach trans
portowych, a w Gliwicach 
specjalne prowadnice umiesz
czały na torach tramwajo

ją między Rudami i Racibo
rzem (23 km), uszkodzony 
został także odcinek do Gli
wic. Odbudowa zakończyła się 
w 1949 r., torowisko otrzyma
ło rzadko spotykany w kraju 
prześwit o szerokości 785 mm. 
Pociągi kursowały najpierw do 
Rud, w roku następnym wyru
szyły do Markowie (skasowa
no odcinek do Raciborza). Do 
stacji Rudy kierowano zwykle 
siedem kolejek, chociaż zda
rzały się okresy, że przyjeżdża
ło tu nawet dwanaście skła
dów. Początkowo pociągi za
trzymywały się na sześciu sta
cjach, większość z nich otrzy
mała dwupiętrowe budynki z 

1. Zdewastowany dworzec 
w Nieborowicach

wcześniej wąskotorówkę w 
Katowicach — popularnie na
zywana „Balkan-ekspress” kur
sowała w latach 1914—1979 
między dzielnicami Giszo- 
wiec, Janów i Nikiszowiec, 
pokonując odległość około 3 
km. Wąskotorówka gliwicka 
powstała w latach 1899—1906, 
najpierw połączyła Gliwice z 
wioską Rudy, następnie wy
budowano odcinek do Mar
kowie, obecnie dzielnicy Raci
borza, i niebawem przedłużo

wych, po których wagony od
jeżdżały do dworca normalno
torowego. Wożono nimi arty
kuły spożywcze z okolic Raci
borza: jarzyny, warzywa, bu
raki i inne płody rolne, na
dawano tędy również przesyłki 
kurierskie. Wagoniki towaro
we zabierały węgiel, wyroby 
przemysłowe i materiały bu
dowlane. Załadunek prowa
dzono najczęściej w pobliżu 
centrum miasta opodal huty i 
Kanału Kłodnickiego. Takie 
przewozy odbywały się nie
przerwanie do 1945 r. Po za
kończeniu działań wojennych 
linię przejęły sowieckie wła
dze wojskowe, które rozebrały 

kasami i poczekalniami. Z cza
sem powstało jeszcze pięć przy
stanków osobowych w postaci 
otwartych platform peronowych, 
na których umieszczono nazwę 
stacji i zawieszono rozkłady jaz
dy; bilety sprzedawali konduk
torzy w pociągu. W ten sposób 
trasę dostosowano do potrzeb 
ludności, zwłaszcza górników 
zamieszkujących w wioskach i 
udaj ących się do pracy w kopal
ni węgla kamiennego „Gliwice”. 
Kolejka obsługiwała także lo
kalny ruch turystyczny — 
mieszkańcy udawali się nią na 
spacery i weekendy do lasów 
i ośrodków wypoczynku nie
dzielnego w okolicach Rud.

Wiatach siedemdziesią
tych na trasę pasażer
ską wyjechały nowe wagoniki. 

Prowadziły je rumuńskie lo
komotywy spalinowe, które 
zastąpiły wycofane niewiele 
wcześniej parowozy. Przejazd 
szlakiem o długości 25 km z 
centrum Gliwic do Rud wyno
sił przeciętnie 64 minuty, a 
maksymalna prędkość — 30 
km/godz. Między Rudami i 
Markowicami znajdowało się 
sześć stacji i przejazd na tym 
odcinku wynosił 57 minut. Po
łączenie to przerwano jednak 
w latach sześćdziesiątych.
Wydawało się, że kolejka na 
stałe wrosła w krajobraz regio
nu. Tymczasem 4 listopada 
1991 r. zasłużona, choć „od
młodzona” kolejka nie wyje
chała już na trasę. Decyzja ta 
zrodziła się w bezdusznym za
ciszu biur Zarządu Kolei Do
jazdowych w Bytomiu w 
przeddzień 140-tej rocznicy 
Górnośląskich Kolei Wąsko
torowych, których pierwsza 
linia powstała w latach 
1854—1857. Obecnie torowi
sko zarasta trawą i w wielu 
miejscach jest uszkodzone lub 
zasypane ziemią, niszczeją i 
rdzewieją oznakowania skrzy
żowań z drogami, dewastacji 
ulegają otwarte platformy sta
cji, rozjazdy i urządzenia syg
nalizacji kształtowej. O dawnej 
świetności kolejki przypomi
nają dziś jedynie mosty prze
rzucone przez rzeki i strumyki 
oraz większość dworców, które 
zamieniono na budynki miesz
kalne; mocno uszkodzony i 
zaniedbany jest obecnie tylko 
dworzec w Nieborowicach. 
Bezpowrotnie zniknęły jednak 
wszelkie kolejkowe urządzenia 
w Szymocicach, Babicach i 
Markowicach, zaś wagoniki 
umieszczono na stacji wąsko
torowej Karb w dzielnicy By
tomia. Nie istnieje już też linia 
tramwajowa w Gliwicach łą
cząca centrum miasta z dwor
cem „ciuchci”. Właśnie tędy 
kilkadziesiąt lat temu przewo
żono normalnotorowe wagony 
do głównego dworca kolejo
wego. Tak zakończyła się hi
storia jedynego atrakcyjnego 
na Górnym Śląsku połączenia 
pasażerskiego, obsługiwanego 
przez miejscową kolej wąsko
torową.
Walory tej kolejki predestyno
wały ją do uznania za zaby-
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Szyna 
wtórnie użyta

Widoczne na zdję
ciu metalowe ogro
dzenie otacza Szpital 
Kliniczny im. Heliodora 
Święcickiego w Po
znaniu od strony ul. 
Marcelińskiej. Słupek 
wykonano z odcinka 
szyny kolejowej i gdy 
bliżej przyjrzymy się jej 
bocznej powierzchni, 
zauważymy zatarty już 

nieco przez korozję 
napis: UNION D 1889. 
Na innych słupkach 
można odczytać napi
sy, np. KRUPP 1895, 
RSW 1884 i inne. Nie
stety, nikt nie pamięta, 
kiedy postawiono ten 
płot i z jakich szlaków 
pochodziły zabytkowe 
szyny.

Aleksander Stukowski
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2—5. Pozostałe
budynki dworcowe 
zamieniono na mieszkalne: 
Paproć, Stanica, Rudy, Nędza
6. Kolejowy most 
nad rzeczką Sumina 
pod Nędzą koło Raciborza 
(zdjęcia: Krzysztof Domański)

tek techniki. Interesowała się 
nią Państwowa Służba Ochro
ny Zabytków, która została 
jednak zaskoczona przed
wczesną likwidacją kolejki. 
Obecnie uruchomiono sezo
nową kolejkę letnią z Bytomia 
do Miasteczka Śląskiego, pół
nocnej dzielnicy Tarnowskich 
Gór. Trasa ta (21 km) łączy 
najciekawsze zakątki regionu i 
wykorzystuje najstarsze toro
wiska o wąskim prześwicie, z 
których pierwsze powstawały 
w 1854 r. między Bytomiem i 
Tarnowskimi Górami. Ale czy 
ta typowo turystyczna kolejka 
kursująca od połowy czerwca 
do połowy września zastąpi do 
niedawna stałe i tradycyjne 
połączenie między Gliwicami 
i Rudami?

Krzysztof Domański

4 września 1902 r. ks. 
Stanisław Mizerski, pro
boszcz parafii Św. Mikoła
ja w Borowej koło Mielca 
obchodził 50. rocznicę 
święceń kapłańskich (zmarł 
25 września 1913 r.). W 
pamięci parafian pozostał 
jako sumienny duszpa
sterz i niestrudzony bu
downiczy obecnego koś
cioła, plebanii i budynków 
gospodarczych. Był ak
tywnym działaczem w ży
ciu społecznym środowi
ska wiejskiego, doprowa
dzając m.in. do założenia 
straży pożarnej w Borowej, 
jako jednej z pierwszych 
w okolicy.
O jubileuszu kapłaństwa 
ks. Stanisława Mizerskie
go nie ma żadnych infor
macji oprócz jednego 
obrazka z koronką, który 
przechowała w swojej 
książeczce do modlitwy

Obrazek z koronką
Helena Piątkowska z Boro
wej. Obrazek o wymiarach 
76x115 mm przedstawia 
ręce kapłana trzymające kie
lich z hostią, a nad nią w elip- 
sowatej aureoli napis: Omnis 
honor et gloria. Cały obrazek 

obwiedziony jest ramką ze 
zmyślnie wykonanej papie
rowej koronki. Wydrukowany 
został w Norymberdze, o 
czym świadczy informacja za
mieszczona na marginesie: 
Stich, Druck u Verlang v. 

Franz Schemm, Nurnberg. 
Nieco niżej zamieszczo
ny większymi czcionkami 
tekst polski oraz zastoso
wana forma gramatyczna 
sugeruje, że obrazki tego 
typu były masowo druko
wane dla polskiego od
biorcy. Sądzić należy, że 
ks. Stanisław Mizerski na
był większą liczbę takich 
obrazków, a pamiątkowy 
tekst na odwrocie mógł 
być wykonany w tarnow
skiej drukarni. Obrazki te 
były rozdawane w czasie 
uroczystości jubileuszo
wych i zapewne mogą znaj
dować się jeszcze w zbio
rach prywatnych lub wśród 
rodzinnych pamiątek. War
to je zatem odszukać, gdyż 
są świadectwem epoki, w 
której powstały, a także 
przyczynkiem do pozna
nia dziejów naszej parafii.

Szczepan Komoński
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Piękno ocalone?

Kamienica przy ul. 
Marszałkowskiej 72 
nie jest specjalnie sta
ra, bowiem liczy sobie jedynie 

98 lat, ale w Warszawie znisz
czonej niemal zupełnie naj
pierw przez Niemców, a póź
niej doburzonej przez rodzi
mych „wizjonerów” — jest to 
wiek bardzo szacowny.
Dom wzniesiony został dla 
Matiasa Taubenhausa przez 
Edwarda Goldberga, architek
ta realizującego liczne zamó
wienia klienteli pochodzenia 
żydowskiego. Do 1944 r. ist
niał jeszcze drugi, identyczny 
budynek stojący na przeciw
ległym narożniku ulicy ks. 
Skorupki, co tworzyło jej nie
zwykle malowniczą oprawę w 
widoku od ul. Marszałkow
skiej. Oryginalność obu ka
mienic wynikała także z nie
zwykłej dekoracji fasad wyło
żonych wielobarwnymi płyt
kami ceramicznymi i ożywio
nych ostrołukowymi otwora
mi, wykuszami i wieżyczkami. 
Całość wystroju należała do 
form purystycznego neogoty- 
ku, lansowanego w końcu XIX 
w. przez teoretyków architek
tury polskiej jako styl narodo
wy pod nazwą gotyku wiślano- 
-bałtyckiego.

Kamienice neogotyckie oprócz 
Goldberga wznosili także inni 
wybitni architekci — Józef 
Pius Dziekoński i Stefan 
Szyller — jednak domy w tym 
stylu nie rozpowszechniły się 
zbytnio, zarówno ze względu 
na rychłe przewartościowanie 
poglądów na temat stylu naro
dowego, jak i wysokie kosz
ty nietypowego wykończenia 
elewacji, szczególnie w wy
padku stosowania ceramicznej 
licówki. Do dziś ocalało za
ledwie kilka takich budynków, 
w tym jedynie dwa zachowały 2 
swój pierwotny wystrój. Ka
mienica Ławrynowicza w Al. 
Ujazdowskich 22 (proj. Józef 
Pius Dziekoński, zob. „Spot
kania z Zabytkami”, nr 12, 
1992, okł. s. IV), po wielu la
tach postępującej dewastacji 
odzyskała ostatnio swój dawny 
blask, natomiast dom Tau
benhausa wygląda dziś po pro
stu rozpaczliwie. Trudno 
przeboleć fakt nieodbudowa- 
nia bliźniaczej kamienicy pod 
numerem 68—70 oraz całko
wite zniszczenie wystroju do
mu Rotberga (Marszałkowska 

66, proj. Stefan Szyller), bo
wiem wszystkie trzy budowle 
stanowiły unikatową, najwięk
szą w Warszawie enklawę ar
chitektury neogotyckiej.

Kamienica nr 72, której ostat
nią prawną właścicielką była 
Bronisława Kobierzycka, tak
że wyszła z wojny znacznie 
uszkodzona — utraciła frag
ment skrzydła od strony ul. 
Skorupki. Dużo większe zni
szczenia nastąpiły jednak wraz 
z nastaniem nowego ustroju, 
który miał tę właściwość, że w 
jego zasięgu wszystko, co pię
kne, natychmiast więdło i usy
chało. Po półwieczu takiego 
gospodarowania kamienica sta
ła się ruiną i przekleństwem 
lokatorów, którzy nie mieli ża
dnych możliwości przeciw
działania jej agonii. Sytuacja 
nie poprawiła się nawet wtedy, 
gdy państwowa administracja, 
która dotychczas zajmowała 
się raczej dobijaniem niż re
montowaniem kamienic, po 
1989 r. przekształciła się w 
miejski Zarząd Domów Ko
munalnych, działający na za
sadach normalnego rachunku 
ekonomicznego. Właśnie taki,

finansowy punkt widzenia 
powodował, że nie kwapiono 
się z remontem obiektu o 
kosztownych ceramicznych 
elewacjach, skoro za tę samą 
sumę można było „reanimo
wać” kilka bardziej przecięt
nych kamienic. Ten węzeł 
gordyjski przerwała dopie
ro podjęta ostatnio decyzja 
o sprzedaży kamienicy na 
wolnym rynku po prze
prowadzeniu przetargu. 
Zwycięzcą okazała się polsko- 
-włoska spółka Due Erre, sta-

1. 2. 3. Uroda neogotyku: 
bogato zdobione 
elewacje kamienicy 
wyróżniają się 
spośród monotonnej 
zabudowy ul. Marszałkowskiej, 
szczególnie zaś zwraca uwagę 
wykusz narożnika 
flankowany ryzalitami 
i nakryty strzelistym 
hełmem (1);
wsparte na wiązkach 
kolumn przyściennych 
krzyżowo-żebrowe 
sklepienia przejazdu bramnego 
także utrzymane są 
w formach
architektury gotyckiej (2), 
a każdy element wystroju, 
jak np. rozeta z czteroliściem 
w przedsionku (3), 
został starannie 
zaprojektowany i wykonany

nowiąca odłam włoskiej firmy 
o tej samej nazwie działającej 
od piętnastu lat i mającej spore 
doświadczenia w konserwacji 
zabytków. Włosi zapłacili za 
budynek zaledwie niecałe 300 
tys. zł (plus koszty dzierżawy 
gruntu), ale muszą zapewnić 
trzydzieści pięć nowych 
mieszkań lokatorom zrujno
wanej kamienicy. Jej stan wy
maga wyprucia niemal całego 
wnętrza wraz z drewnianymi 
stropami i przerdzewiałymi 
instalacjami, co budzi obawy o 

tyle, że pociąga za sobą likwi
dację bogatego wystroju po
mieszczeń. Nabywca ka
mienicy, która ma być 
przekształcona na gmach 
biurowo-hotelowy, dekla
ruje wszakże rekonstrukcję 
sztukaterii, posadzek i pie
ców, przynajmniej w części 
wnętrz.

Nad prawidłowym przepro
wadzeniem rewaloryzacji bę
dzie czuwał konserwator za
bytków. Również niżej podpi-
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7. 8. Piękno zagrożone: wystrój mieszkań 
z intarsjowanymi posadzkami, 
niepowtarzalnymi piecami (7)
i dekoracją sztukatorską sufitów (8) 
zniknie wraz z wyburzeniem stropów; 
czy zostanie przywrócony?

(zdjęcia: Norbert Piwowarczyk)

4. 5. 6. Bogactwo form: 
eklektyzm z przewagą 
form barokowych 
cechuje dekorację 
klatki schodowej 
zaopatrzonej w piec kaflowy, 
marmurowe schody, 
kutą balustradę poręczy 
i ceramiczne posadzki 
podestów (4), 
rzeźbioną stolarkę 
drzwiową (5) 
oraz sztukaterie (6) 

sany w imieniu Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, które
go siedziba znajduje się w naj
bliższym sąsiedztwie, zapo
wiada stałą obserwacją poczy
nań inwestora i ocenę skutecz
ności nadzoru konserwator
skiego.

Jarosław Zieliński

Panorama Lądka

Lądek-Zdrój jest uzdro
wiskiem z tradycjami 

lecznictwa balneologiczne
go sięgającymi wczesnego 
średniowiecza. Książki z 
opisami zalet tamtejszych 
wód i warunków leczni
czych, przewodniki i dzieła 
medyczne, jeszcze starodru
ki, zawierają ryciny z daw
nymi obiektami uzdrowi
skowymi. Stąd zapewne 
wziął się pomysł panoramy 
całego Lądka, którą po wy
konaniu w Lipsku w firmie 
Eckert & Pflug Kunstanstalt 
zawieszono w ramach i pod 
szybą przy schodach wio
dących na piętro jednego z 
głównych zakładów przyro
doleczniczych — „Nowy 
Jerzy”.
Jest to akwarela o szcze
gólnej wartości artystycznej 
i dokumentalnej — przed
stawia widok uzdrowiska z 

około 1920 r. w układzie ur
banistycznym zachowanym 
do dzisiaj. Imponuje rozmia
rami — około 280 x 100 cm 
i zwraca uwagę bogact
wem szczegółów architek
tury, sylwetek ludzkich, zie
leni, nawet pojazdów. Na
wiązuje do konwencji daw
nych, średniowiecznych 
panoram miast oglądanych 
„z lotu ptaka”. Unikatowość 
tej panoramy polega także 
na tym, że jest to zapewne 
jedyny egzemplarz, bardzo 
trudny do sfotografowania 
„in situ”.

Andrzej Piwowarczyk

1.2. Fragmenty 
panoramy 

Lądka-Zdroju 
(zdjęcia: 

Andrzej Piwowarczyk)
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Dom rodzinny

Droga do Kiczek 
wiedzie wzdłuż 
pól dawnego ma
jątku położonego na skraju 

Siennicy i Starej Wsi przez 
wsie Zglechów, Siodło i 
Długosiodło. Czerń dro
gowego asfaltu wije się 
wśród zieleni, mazowiec
kich pagórków i dolinek. 
Wieś rozciąga się wzdłuż 
doliny rzeczki Piaseczna. 
Na jej lewej skarpie, na 
wyniosłości ponad biegnącą 
drogą, rozsiadła się najstar
sza część Kiczek z parafial
nym kościółkiem, w którym 
przetrwały do naszych cza
sów obrazy z XVII w. Naz
wa miejscowości prawdo
podobnie pochodzi od sło
wa „kiczka” oznaczającego 
krótki kawałek ostro zakoń
czonego z obu stron drew
na, stosowanego do gry o 
tej samej nazwie. W tę 
właśnie grę bawiły się dzie
ci na środku wiejskiej ulicy. 
Kiczki, oddalone od gmin
nej Siennicy (woj. siedlec
kie) o 12 km, stanowią en
klawę minionego czasu. 
Miejscowość leży na ubo
czu większych szlaków. Po
łożona wśród pól, łąk i resz
tek wielkich lasów, tworzy 
swoisty nastrój ciszy i spo
koju. Widać, że zawieruchy 
wojenne omijały te strony, 
o czym świadczą stare cha
łupy z zabudowaniami gos
podarskimi, które zachowa
ły się w zupełnie niezłym 
stanie. Naprzeciw kościoła 
wzdłuż wiejskiej drogi roz
ciąga się staw utworzony 
przez Piaseczną. Przepust i 
młyn znakomicie dopełnia
ją rzadko już spotykany, nie 
tknięty bezmyślnością czło
wieka krajobraz mazowiec
kiego piękna i sielskości.

Najstarszym zabytkiem 
wsi jest licząca ponad 

160 lat chata rodziny Bu
dzyńskich. Korzenie tego 
rodu sięgają wieków śred
nich, kiedy zamieszkiwał 

wieś Budzyno (Budzyń) w 
dawnym powiecie makow
skim. Kasper Niesiecki w 
swoim herbarzu wymienia 
to nazwisko herbu Dąbro
wa i umiejscawia właśnie 
we wsi Budzyno, herb Dą
browa potwierdza Franci
szek Piekociński w Rycer
stwie polskim wieków śred
nich (t. II z 1896 r.), wy
mieniając nazwisko sekre
tarza królewskiego Jana 
Budzyńskiego jako Bu- 
dzeński lub Budziński. W 
XIX w. przedstawiciele ro
du Budzyńskich zawędro
wali na Kresy oraz w inne 
rejony Polski, w tym także 
do Kiczek, gdzie Budzyńs
cy znaleźli spokój i warunki 
do życiowej stabilizacji, 
dając początek nowej linii 
rodowej w tej części Ma
zowsza.

Dom rodzinny Budzyń
skich powstał w Kicz- 
kach na początku XIX w. i 

jest w dalszym ciągu za
mieszkany. Chociaż doko
nano w nim nielicznych 
przeróbek, zachował się do
skonale. Jego podwaliny o- 
parto na dużych polnych ka
mieniach, zgodnie z ówczes
ną techniką budownictwa 
wiejskiego tego regionu. 
Sosnowe podwaliny z jedno
litego pnia obrabiane były 
czterostronnie, tylko przy 
zastosowaniu siekier. Cały 
dom budowano bez użycia 
gwoździ. Bale sosnowe na

1. Rodzinny 
dom Budzyńskich

w Kiczkach

2. Narożnik
chałupy

3. Budynek 
gospodarczy 
— drewutnia

(zdjęcia: 
Zdzisław Budzyński)
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ściany budynku uzyskiwa
no techniką darcia, tj. po 
nacięciu siekierą i przy 
użyciu klinów pień sosno
wy rozdzierano na bale 
grubości ponad 10 cm (oko
ło 6 cali). Bale ustawiano 
jedne na drugich, łącząc je 
tzw. dyblami — w wywier
cone świdrem otwory nabi
jano jakby kliny, łącząc i 
mocując bale; dybie wbija
no co około 1,5 m. Futryn 
drzwiowych i okiennych 
wówczas nie robiono. Po 
prostu w ustawionej ścianie 
wyrzynano otwory na okna 
i drzwi, obijając je tzw. 
felfedunkami. Na najwyż
szym balu ustawiano pod
ciągi, na których kładziono 
poprzeczne belki i ustawia
no krokwie. Belki poprze
czne podtrzymywała do
datkowa belka ułożona w 
poprzek, zwana strzęge- 
żem. W przerwach między 
belkami gospodynie umie
szczały blachy z chlebem, 
stolnice, niecki i inny 
sprzęt podręcznego użytku. 
Na podciągach cieśle usta
wiali krokwie, do których 
mocowano łaty służące do 
poszycia maleńkimi sno- 
peczkami słomianymi. Sno- 
peczki te wiązano do łat 
tzw. prowiąsłami (powrós
łami), aż do całkowitego 
poszycia dachu.
Domy w Kiczkach składały 
się z sieni, izby i komory. 
W izbie znajdował się duży 
piec chlebowy z kuchnią, 
ustawiany zwykle po lewej 
stronie od wejściowych 
drzwi z sieni. Za piecem 
znajdował się tzw. jarmu- 
rek, gdzie składowano 
drewno opałowe, a jeszcze 
wcześniej jarmurek służył 
do spania, szczególnie dla 
dzieci, jako najcieplejsze 
miejsce w izbie.
Otaczanie troską tego, co 
jeszcze pozostało po przod
kach, należy do naszego 
obowiązku.

Zdzisław Budzyński

Śniadaniowa taca

Przeprowadzona nie
dawno konserwacja 
warszawskiej Ko
lumny Zygmunta jest okaz

ją do zaprezentowania inte
resującego polonikum ze 
zbiorów Wiirttembergische 
Landesmuseum w Stutt
garcie. Na znajdującej się 
tam porcelanowej tacy 
śniadaniowej bez trudu 
rozpoznajemy jedną z naj
słynniejszych wedut War
szawy — „Krakowskie 
Przedmieście od strony 
Bramy Krakowskiej” Ber
narda Bellotta zwanego 
Canaletto. Kolumna Zyg
munta przedstawiona jest 
na niej nieco z boku, ale za 
to w całej okazałości i na 
pierwszym planie.
Owalna taca, o charaktery
stycznych sześciu żłobko
wanych nóżkach, sfalowa
nym profilowanym brzegu 
i wyniesionych ku górze 
uchwytach, stanowiących 
fragmenty biegnącej wokół 
girlandy z dębowych liści, 
prawdopodobnie została 
zaprojektowana przez dzia
łającego w Miśni paryskie
go rzeźbiarza Michaela 
Victora Aciera; wykonano 
ją tam około 1780 r. Na ta
cy ustawiano niegdyś por
celanowe naczynia z komp
letu śniadaniowego prze
znaczonego dla dwóch 
osób. W naczyniach tych 
serwowano pierwszy posi
łek, spożywany zwykle je
szcze w łóżkach, a serwis 
taki, nazywany tete-a-tete, 
zyskał szczególne uznanie 
w dobie rokoka.
Taca ze Stuttgartu nosi już 
jednak cechy klasycyzują- 
cego stylu Ludwika XVI, 
tak charakterystycznego dla 
miśnieńskich wyrobów z 
czasów hrabiego Camilla 
Marcoliniego (1774—1814). 
Widoczne jest to nie tylko 
w sposobie modelowania 
przedmiotu, ale także we 
współgrającej z nim deko
racji malarskiej. Znamy 
kilka różniących się między 
sobą przykładów takiej de
koracji. I tak, w wydanej w 

1900 r. monografii Karla 
Berlinga poświęconej por
celanie miśnieńskiej znaj- 
dziemy fotografię identy
cznej pod względem for
my, choć dwukrotnie mniej
szej tacy, z dużym bukie
tem kwiatów w medalionie. 
Jeszcze wcześniejsza, po
chodząca z 1877 r., jest 
wzmianka w literaturze, 
z której wynika, że już 
w 1785 r. na wystawie w 
Dreźnie pokazano dwa mi
śnieńskie komplety śniada
niowe „ozdobione malowid
łami pochodzącymi z Galerii 
Kurfirsta, a to z widokiem 
Prateru oraz Drezna, wed
ług Canaletta”. Niestety, ta 
informacja pozbawiona jest 
ilustracji, toteż trudno by
łoby poszukiwać dalszych 
śladów w jakikolwiek spo
sób łączących się z notatką, 
gdyby nie zaskakująca ana
logia pochodząca z zupełnie 
innego źródła.
Planowana w warszawskim 
Muzeum Narodowym w 
1982 r. wielka monografi
czna wystawa porcelany 
wiedeńskiej ze zbiorów 
Ósterreichische Museum 
fur angewandte Kunst w 
Wiedniu nie odbyła się. 
Wśród wyrobów wytwórni 
wiedeńskiej jest niezmier
nie ciekawy obiekt — ana
logiczna do miśnieńskiej 
śniadaniowa taca z malo
wanym naszkliwnie, wielo
barwnym widokiem Wied
nia od strony Belwederu 
według obrazu Bernarda 
Bellotta. Datowanie tacy 
oraz jej wymiary zgodne są 
niemal z tymi, które z całą 
pewnością wykonano w 
Miśni. Czyżby więc repro
dukowany w ocalałym kata
logu z niedoszłej wystawy 
eksponat był wiedeńską 
repliką saskich wyrobów? 
Być może. Takie sytuacje 
zdarzały się w przeszłości 
niejednokrotnie. Pozostaje 
jednak pierwsze, jakże sil
ne wrażenie, że mamy tu 
do czynienia z oryginalnym 
wyrobem miśnieńskim. Tak 
czy owak temat malarski 

na tacy zgodny jest ze 
wzmiankowanym przed 
ponad stu laty „widokiem 
Prateru (...), według Cana
letta”. Upoważnia nas to 
do stwierdzenia, że około 
1780 r. wykonano w Miśni 
nie jeden, lecz całą serię 
serwisów śniadaniowych 
tete-a-tete z dekoracją ma
larską, do której nie zna
nemu z nazwiska malarzo
wi, niewątpliwie związa
nemu z Johannem Eleaza- 
rem Zeissigiem zwanym 
Schónau, kierującemu wó
wczas tamtejszą malarnią (a 
może nawet jemu same
mu?) — posłużyły weduty 
Bernarda Bellotta.
Oryginalna weduta Bellot
ta, przedstawiająca „Kra
kowskie Przedmieście od 
strony Bramy Krakow
skiej” znajduje się dziś, 
jak przed laty, na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
Jest to obraz olejny na 
płótnie, namalowany na 
zamówienie Stanisława 
Augusta Poniatowskiego 
przez Canaletta w latach 
1767—1768. Jednakże nie 
to dzieło, ale nieco później
sze i inną techniką wyko
nane przedstawienie tema
tu stanowiło pierwowzór 
dla malowidła umieszczo
nego na porcelanowej tacy. 
W oryginalnym obrazie 
perspektywa ogniskuje się 
w okolicach południowej 
pierzei PI. Bernardyńskiego 
(jak nazywano wówczas 
wyraźnie szerszy odcinek 
Krakowskiego Przedmieś
cia między Kolumną Zyg
munta a ul. Dziekanka). W 
miejscu tym widoczna jest 
tzw. kamienica Kombonie- 
go, bardziej znana jako (od 
1763 r.) kamienica Henriet
ty Lhullier, faworyty Sta
nisława Augusta Poniatow
skiego. W bezpośrednim 
sąsiedztwie tego budynku 
brak jest jeszcze dużej, 
trzypiętrowej kamienicy 
konsyliarza królewskiego 
Józefa Seweryna Wasilew
skiego, ale wysokie słupy 
powbijane wokół wydzielo

33



POLSKĘ ZABYTKI NA ŚWIECE

Porcelanowa 
taca śniadaniowa 

z widokiem 
Warszawy 

według akwaforty 
Bernarda Bellotta

nej pod budowę parceli 
wskazują, że rozpoczęte 
prace wkrótce nabiorą 
tempa. Kamienicę Wasi
lewskiego według projektu 
Jakuba Fontany wzniesio
no w latach 1767—1768, a 
więc w tym samym czasie, 
kiedy Bellotto malował 
swój widok na Krakowskie

Przedmieście z pobliża Ko
lumny Zygmunta. Nie do
trwała ona jednak do na
szych czasów. Rozebrano ją 
bowiem, już jako własność 
Orgelbrandta, w 1865 r. 
Jeśli przyjrzeć się uważnie 
tacy ze Stuttgartu, dostrze
żemy jednak w opisanym 
miejscu okazałą budowlę 

odpowiadającą historycz
nemu opisowi dobrze nie
gdyś znanej kamienicy Wa
silewskiego. Znajduje się 
ona również na akwaforcie 
wykonanej przez Bellotta w 
1771 r., a będącej uaktual
nioną i łatwiej dostępną 
wersją królewskiego obra
zu. Akwaforta znakomicie 

spełniała również swoje za
danie, popularyzując jeden 
z najważniejszych prospek
tów ulicznych Warszawy, 
który nie stracił na atrak
cyjności nawet sto lat póź
niej. W 1897 r. na jej re
produkcję zdecydował się 
np. Tadeusz Korzon, po
szukujący materiałów ilus
tracyjnych do swojej pracy 
Wewnętrzne dzieje Polski za 
Stanisława Augusta (1764 
—1794). Pod zamieszczo
nym sztychem przeczytać 
możemy także tytuł, pod 
jakim znana była akwafor
ta, oraz dodatkowe objaś
nienia: PROSPEKT PLA
CU PRZED XX. BER
NARDYNAMI W WAR- 
SZA WIE /Biorąc wyirzenie 
z nad Bramy Krakowskiej, 
a dalej: Obraz, z którego 
sztychowano/ iest u KRÓLA 
IMCI./ Ten prospekt iest 
malowany y Sty chow./ 
przez P. Bernarda Bellotto 
de Canaletto/ Malarza J. 
Królewskiej Mości A. 1771. 
Także pod malowidłem na 
porcelanowej tacy umiesz
czono napis na wstędze, w

Za Boga, Cesarza 
i Ojczyznę
Czeskie miasteczko Naęhod 

zaledwie dwa kilometry dzie
lą od przejścia granicznego w Ku

dowie Zdroju. Znajduje się tu stary 
cmentarz, na nim zaś nieoczeki
wane, bardzo interesujące poloni
kom, związane ze zbrojnymi zma
ganiami sprzed stu trzydziestu lat. 
W czerwcu 1866 r. dyplomatyczny 
konflikt między Prusami i Austrią 
przerodzi) się w wojnę. Plan kam
panii opracował szef sztabu, Hel
mut von Moltke. 22 czerwca skon
centrowana na Śląsku armia pru
ska pod dowództwem księcia Fry
deryka Wilhelma przekroczyła 
granicę Czech, kraju koronnego 
monarchii austriackiej. W dniach 
26—28 czerwca 1866 r. w rejonie 
Nachodu i Czeskiej Skalicy doszło 
do zaciekłych, krwawych walk. 
Nachod przechodził z rąk do rąk, 
na polach bitew pozostały setki 
zabitych z obu stron. 29 czerwca 
rano pruski generał von Steinmetz 
raportował królowi Wilhelmowi I 
o zwycięstwie: „Wielkie straty 
wśród oficerów i żołnierzy, jednak
że straty nieprzyjaciela są nierów
nie większe".

Poległych chowano w wielu poje
dynczych i zbiorowych grobach. 
Do dziś w okolicy przetrwało ich 
kilkadziesiąt — i nikomu nie przy
szło do głowy niszczyć niemieckie 
inskrypcje... Trzystu żołnierzy wie
lonarodowościowej armii austriac
kiej spoczęło wspólnie na cmenta
rzu w Nachodzie. Byli wśród nich 
również Polacy, a ich udział nie 
został zapomniany. '29 czerwca 
1890 r. na mogile stanął pomnik- 
-obelisk zwieńczony dwugłowym 
orłem, z datą „1866” w wieńcu lau
rowym. Na cokole, obok jedno
brzmiących napisów po niemiec
ku, czesku i węgiersku znalazł się 
też czwarty — w języku polskim: 
„Naszym w walce za Boga, Cesa
rza i Ojczyznę/ poległym dzielnym 
towarzyszom/ broni od ces. i kral. 
wojskowego/ stowarzyszenia we
teranów/ w NACHODZIE/ XXIX. 
VI. MDCCCLXXXX.” Na uroczyste 
odsłonięcie pomnika przybyli rów
nież pruscy weterani. Feldmarsza
łek von Moltke, mieszkający w 
Krzyżowej pod Świdnicą, wymówił 
się od przyjęcia zaproszenia.
(jk)
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tym jednak wypadku sfor
mułowany w języku fran
cuskim: VUE DE LA 
PLACE DES BERNAR- 
DINS, A VARS O VIE 
PRISE DE DESSUS LA 
PORTE DE/ Cracovie.
Gdyby porównać szczegóły 
malatury z porcelanowego 
zabytku z akwafortą, nale
żałoby przyznać, że miś
nieński artysta wykonał 
swoje zadanie znakomicie. 
Jedyna zauważalna różnica 
— to rezygnacja z przed
stawienia niektórych powo
zów (w tym także poszós- 
tnych karet) oraz ludzkich 
postaci ukazanych zarówno 
na płótnie Canaletta, jak i 
na sztychu. Tu zaś, w mi
niaturze, pominiętych, jak 
się zdaje, zupełnie świado
mie w celu wydobycia czy
telniejszych rysów prezen
towanej architektury, roz
świetlonej dzięki temu do
datkową przestrzenią, ale 
gubiącej przy tym jeden z 
największych walorów tego 
obrazu — ruch i pełnię ży
cia ukazane w centrum 
najważniejszej warszawskiej 
arterii końca XVIII w. 
Dobrze natomiast prezen
tują się na porcelanowej ta
cy poszczególne zabytkowe 
obiekty: Kolumna Zyg
munta, kościoły — bernar
dynek, bernardynów, kar- 
melitek, karmelitów, także 
kamienice — Komboniego, 
Wasilewskiego oraz, najle
piej z nich widoczna, po 
prawej, na pierwszym pla
nie, kamienica Ignacego 
Ludwika Nowickiego (le
piej znana pod nazwą ka
mienicy Johna Kaufman- 
na), której architektoniczny 
kształt jest efektem znako
mitego projektu Jakuba 
Fontany, zrealizowanego w 
połowie XVIII w. Nie zgi
nął też, na szczęście, dobrze 
wszystkim znany, drobny a 
jakże sympatyczny akcent 
widoczny na obrazie Cana
letta: tak w oryginale, 
jak i tutaj, na szczycie 
domu sąsiadującego z ka
mienicą Nowickiego, syl
wetki dwóch warszawskich 
kominiarzy ostro odcinają 
się na tle lekko zachmurzo
nego nieba.
Wojciech Przybyszewski

Zarkent
— miejsce nie znane

W części południo
wo-wschodniego 
Kazachstanu, w 

mieście Żarkent w dolinie 
rzeki Ili znajduje się nie
zwykle interesujący pod 
względem architektonicz
nym meczet, łączący ele
menty sztuki muzułmań
skiej Azji Centralnej z ar
chitekturą świątyń buddyj
skich Chin i Mongolii z 
XIX w. Obiekt ten jest ma
terialnym dowodem prze
nikania chińskich elemen
tów do kultury muzułmań
skich narodów rosyjskiego 
Turkiestanu. W całej post- 
sowieckiej Azji Centralnej 
zachowały się tylko dwa te
go rodzaju zabytki archi
tektury: w Zarkencie i 
Przewalsku nad jeziorem 
Issyk-kuł w Kirgistanie, 
gdzie świątynię zbudowali 
w drugiej połowie XIX w. 
Dunganie, chińscy muzuł
manie, którzy w granicach 
imperium rosyjskiego szu
kali schronienia przed reli
gijnymi prześladowaniami 
urzędników chińskich.
Budowa meczetu w Żar- 
kencie ściśle wiąże się z 
początkami osadnictwa uj- 
gurskiego na terenie Ka
zachstanu oraz z ekspansją 
rosyjską na obszarze Tur
kiestanu Wschodniego, któ
ry już wówczas należał do 
Chin. W 1871 r. Rosja wy
korzystując muzułmańskie 
powstanie skierowane prze
ciwko Chińczykom, zajęła 
pograniczne obszary z mia
stem Kuldża, tworząc tzw. 
Kraj Ilijski (od przepływa
jącej rzeki Ili). Zajęcie tego 
obszaru przez wojska rosyj
skie nie napotkało oporu 
miejscowej ludności ujgur- 
skiej i kazachskiej. Pano
wanie Rosji, w porównaniu 
z rządami Chińczyków, 
wydawało się jej niezwykle 
łagodne. Urzędnicy carscy

1. Główna brama do kompleksu świątynnego
2. Fragment meczetu
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3. Jedna 
z wież 

meczetu
(zdjęcia: 

Piotr Borawski)

na ogół przestrzegali prawa 
i pozwalali tubylczej lud
ności żyć według własnych 
zwyczajów.
Kraj Ilijski należał do Rosji 
przez 10 lat. W 1881 r. Ros
janie zwrócili go Chinom. 
Wcześniej zaczęli przesied
lać ujgurską ludność do 
Siedmiorzecza (obszar po
łudniowo-wschodniego Ka
zachstanu i północnego Ki- 
rgistanu). Kolonizacja uj- 
gurska najintensywniej 
rozwijała się w latach 
1881 —1882, kiedy całe 
wioski uciekały przed 
Chińczykami do państwa 
rosyjskiego. Władze carskie 
obdzieliły uchodźców dział
kami ziemi uprawnej i 
zwolniły od podatków. W 
efekcie na terenie Siedmio
rzecza ukształtowało się 
silne osadnictwo ujgurskie. 
Ośrodkiem osadnictwa uj- 
gurskiego na obszarze 
Siedmiorzecza był Żarkent, 
który w 1882 r. otrzymał 
prawa miejskie. Położenie 
miasta na ruchliwym szlaku 
handlowym sprzyjało jego 
szybkiemu rozwojowi eko
nomicznemu i kulturalne

mu. Kupcy, przedsiębiorcy 
i rzemieślnicy ujgurscy 
osiągnąwszy pewną stabili
zację materialną zadbali o 
rozwój duchowy miasta. 
Dlatego też w 1887 r. roz
poczęli budowę meczetu, 
który miał być ośrodkiem 
życia religijnego i kultural
nego ujgurskich muzułma
nów. Kierownictwo tego 
przedsięwzięcia powierzo
no zamożnemu i energicz
nemu kupcowi Wali-Achu- 
nowi Jułdaszejewowi.
Ujgurzy żarkenccy, chcąc 
zbudować świątynię po
dobną do meczetu stojące
go w chińskiej Kuldży, po
stanowili sprowadzić majs
trów budowlanych z Sin- 
kiangu. Meczet powstał bez 
planów i rysunków. Wyg
ląd poszczególnych części 
obiektu i architektoniczne 
szczegóły uzgadniano w 
trakcie budowy z kierow
nictwem gminy muzuł
mańskiej. Podstawowym 
materiałem budowlanym 
była jodła, pochodząca z 
pobliskich gór Tień-Szań. 
Należy podkreślić, że pod
czas budowy tego imponu

jącego obiektu nie użyto ani 
jednego gwoździa i montaż 
podstawowych części kom
pleksu ukończono w 1882 r. 
Meczet żarkencki znacznie 
różni się konstrukcją od 
tradycyjnych świątyń mu
zułmańskich Azji Środko
wej, będących pod wpły
wem architektury perskiej. 
Jego szkielet składa się ze 
120 potężnych, drewnia
nych słupów, które łączy 
skomplikowany system be
lek i drewnianych nasadek. 
Gzymsy dachu pokryte są 
jasną, wielokolorową poli
chromią. Również sklepie
nie i ściany przyozdobione 
są kartuszami wypełnio
nymi malowidłami o mo
tywach roślinnych i zwie
rzęcych. Spotykamy tam 
wyobrażenia dzikich zwie
rząt, smoków, ptaków i ryb. 
Motywy te stanowią rzad
kość wśród muzułmańskiej 
architektury sakralnej Azji 
Środkowej. Kolumny pod
pierające dach meczetu 
pokryte zostały laką, która 
nie tylko nadaje im wraże
nie lekkości, ale również 
chroni przed działaniem 

czasu. Wspierają się one na 
kamiennych fundamentach 
wkopanych w ziemię. Ko
lumny zostały zwieńczone 
drewnianymi rzeźbami o 
motywach geometrycznych 
i roślinnych.
Kompleks świątynny skła
da się z kilku budynków 
otoczonych murem: głów
nego pawilonu, w którym 
mieści się meczet, głównej 
bramy z salami wykłado
wymi i pomieszczeniami 
mieszkalnymi dla uczniów 
przyświątynnej szkoły teo
logicznej (medresy) oraz 
wieży służącej za minaret. 
Podczas uroczystości reli
gijnych w wieży tej umie
szczano muzykantów. Zgod
nie ze zwyczajem przynie
sionym z chińskiego Sin- 
kiangu muzułmanie żar
kenccy byli wzywani na 
modlitwę biciem bębnów.
W 1910 r. w Żarkencie na
stąpiło trzęsienie ziemi i 
znaczna część miasta uległa 
zniszczeniu. Ucierpiał rów
nież meczet, ale wkrótce 
gmina muzułmańska przy
stąpiła do jego remontu. 
Jednak niezbyt długo 
miejscowi muzułmanie cie
szyli się świątynią: po usta
nowieniu w Żarkencie w 
1918 r. władzy bolszewic
kiej meczet zamknięto. 
Wielu zamożnych obywate
li tego miasta straciło życie, 
inni ratowali się ucieczką 
do Chin. Przeznaczenie 
meczetu na magazyn zbo
żowy uratowało go przed 
zniszczeniem, a w latach 
1948—1949 dzięki inter
wencji historyków świąty
nię uznano za „ zabytek kul
tury narodów Azji Środko
wej”. W 1969 r. przepro
wadzono generalny remont 
obiektu wraz z rekonstruk
cją częściowo zniszczonych 
malowideł, potem utwo
rzono w nim muzeum gro
madząc eksponaty prezen
tujące kulturę materialną 
Kazachów i Ujgurów. Znaj
duje się tu ciekawa kolekcja 
dywanów, strojów, naczyń 
oraz przedmiotów codzien
nego użytku. Mimo to me
czet rzadko odwiedzają tu
ryści z Europy.

Piotr Borawski
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Szwedzka rezydencja

Poklasztorny kościół 
w Skokloster w po
bliżu Sztokholmu i 
znajdujące się w jego wnę

trzu obiekty polskiego rze
miosła artystycznego były 
tematem artykułu w „Spo
tkaniach” w nr. 9,1994. Dla 
nas Polaków właśnie te za
bytkowe wyroby są głów
nym przedmiotem zaintere
sowania, tymczasem Szwe
dzi przybywają tu przede 
wszystkim, aby zwiedzić po
łożoną obok kościoła rezy
dencję zamkową, jest to bo
wiem jeden z najbardziej re
prezentatywnych zabytków 
epoki renesansu w Szwecji. 
Zamek zachował się do dziś 
w swoim pierwotnym kszta
łcie i właściwie zaraz po 
śmierci jego założyciela i 
inicjatora budowy Karola 
Gustawa Wrangla stał się 
obiektem muzealnym. 
Wzniesiony został w la
tach 1653—1676. Karol 
Gustaw zdecydował się na 
jego budowę, gdy zabudo
wania poklasztorne, w któ
rych mieszkał ze swoją ro
dziną, okazały się niewy

1. Widok zamku 
od strony parku 

(fot. Stanisław Grzelachowski)

starczające. Architektami 
zatrudnionymi przy wzno
szeniu zamku byli: Caspar 
Vogel, Nicodemus Tessin 
Starszy i Jean de la Vallee.

Zaprojektowany został na 
regularnym kwadratowym 
planie, z wewnętrznym 
dziedzińcem i czterema 
ośmiobocznymi wieżami w

każdym narożniku. Ze
wnętrzna architektura jest 
skromna, detal prosty i 
oszczędny, zaś kolorystyka 
jednolita. We wnętrzach

Pokwitowanie dla poczty
zł 

[ słownie . . —

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  

słownie ..

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł ... . 

słownie ---------
1 ......... . 

' WPŁACAJĄCY
’ imię-----------------------------------------------------

nazwisko
kod poczt.--------------------------------------------

1 adres---------------------------------------------------
I  

I =============
na rachunek
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1586-77578-136

j stempel
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pobrano opłatę 

zł
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najbardziej interesujące jest 
pierwsze piętro z komna
tami rodziny Karola Gu
stawa i pomieszczeniami 
dla królewskich gości. Wys
trój wnętrz jest bardzo róż
norodny, a nagromadzone 
w nich dzieła sztuki pocho
dzą z różnych krajów euro
pejskich. W komnatach og
lądać można stylowe ko
minki, plafony stiukowe, 
arrasy i kurdybany. Bardzo 
interesujące są krużganki z 
paradną galerią portretów 
towarzyszy broni Hermana 
Wrangla, ojca Karola Gu
stawa; w 1970 r. ustalono, 
że portrety namalował je
den z jego oficerów — 
Georg Kraill. W przezna
czonych dla gości pomiesz
czeniach drugiego piętra 
zwraca uwagę romantyczna 
dekoracja malarska z po
czątku XVIII w., z wido
kami różnych miast i sen
tencjami w wielu językach. 
Ciekawe jest również nie 
dokończone pomieszczenie 
wielkiej sali bankietowej, 
gdzie można poznać kons
trukcję dachową sali, a 
zgromadzone tu historycz
ne narzędzia i urządzenia 
budowlane zaznajamiają z 
możliwościami techniczny
mi dostępnymi w czasie

2. Plan parteru zamku

wznoszenia zamku. W po
mieszczeniach trzeciego 
piętra rozmieszczony jest 
księgozbiór oraz kolekcja 
broni i uprzęży. W biblio
tece zgromadzono około 20 
tysięcy tomów druków z 
XV—XVIII w. Założona 
przez Karola Gustawa ko
lekcja broni liczy obecnie 
około dwóch tysięcy ekspo

natów i należy do najbogat
szych zbiorów na świecie 
(broń palna, zwłaszcza nie
miecka, broń biała, tarcze, 
zbroje i pancerze). Zamek 
otoczony został rozplanowa
nym regularnie parkiem, 
zamkniętym dokoła pod
wójnym szpalerem drzew.
Po śmierci Karola Gusta
wa majątek z zamkiem 
odziedziczyła jego naj
starsza córka Margareta 

Juliana, która wyszła za 
mąż za Nilsa Brahe. Człon
kowie rodziny Brahe byli 
właścicielami Skokloster do 
1930 r., kiedy ordynacja 
przeszła w ręce rodziny von 
Essen. W 1967 r. zamek 
został przejęty przez pań
stwo i wtedy przystąpiono 
do zabezpieczających prac 
remontowych. Równocześ
nie prowadzone były studia 
i badania konserwatorskie, 
którymi kierował architekt 
Ove Hidemark. W 1978 r. 
prace te zostały uwieńczo
ne dyplomem organizacji 
„Europa Nostra” za wdra
żanie nowatorskich metod 
konserwatorskich. Rezy
dencja w Skokloster i jej za
łożyciel Karol Gustaw 
Wrangel zajmują odpo
wiednie miejsce w dziejach 
Szwecji. Jednocześnie w 
naszej historii osoba właś
ciciela posiadłości związana 
jest z wydarzeniami „poto
pu szwedzkiego”. Ich 
przypomnieniem są zdoby
cze wojenne Karola Gu
stawa — obiekty polskiego 
rzemiosła artystycznego, 
przechowywane w tutej
szym kościele poklasztor- 
nym.

Stanisław 
Grzelachowski
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Listy
Jako stali czytelnicy Wasze
go profesjonalnego pisma, 
które przybliża nam ciekawe 
informacje o zapomnianych 
dobrach kultury i historii na
szego kraju, prosimy o spro
stowanie nieścisłości, jakie 
znalazły się w numerze 
wrześniowym (9, 1996)
„Spotkań z Zabytkami". W ar
tykule red. Wacława Panka z 
cyklu „Warszawskie okolice" 
pt. „Wołomin" czytamy na s. 40: 
„we wsi Czarna znajduje 
się pięknie odrestaurowany 
przez właścicieli dworek z 
XIX w.". Pod słowem „restau
racja” rozumiemy: odnawia
nie, doprowadzenie do pier
wotnego stanu, zwłaszcza 
zabytków architektury. Otóż 
jako właściciele założenia 
dworsko-ogrodowego Czar
na i byli właściciele części te
renu, o którym mowa w arty
kule, czuje my się w obowiąz
ku podać kilka informacji do 
wiadomości red. Panka ce
lem wyjaśnienia. Dom, które
go ilustracja nr 5 zamie
szczona została na s. 39, jest 
nowym domem mieszkalnym, 
wybudowanym od podstaw 
przez nowych właścicieli w 
latach osiemdziesiątych. 
Dworek z XIX w. nigdy na tym 
miejscu nie stał, więc nie 
mógł być odrestaurowany 
ani nie mógł służyć jako wzór 
dla nowego domu (zob. np. 
stronę południowo-wschod
nią o całkiem nowoczesnej 
architekturze).
Nie mamy wątpliwości, że 
dom ten jest ładny, ale ani na 
zewnątrz, ani wewnątrz nie 
przypomina obiektu zabyt
kowego stojącego poprzed
nio na tym mniej więcej 
miejscu i stanowiącego wów
czas naszą własność. Stał 
tu bowiem dworek wybudo
wany w XVIII w. dla Tomasza 
de Tylli, podstolego ziemi 
warszawskiej. Był to typowy 
szlachecki dworek polski, 
modrzewiowy, z pnia cio
sany, oszalowany, z dwo
ma gankami, każdy z cztere
ma kolumnami toskańskimi, 
przysadzisty, świetnie osa
dzony w rzeźbie terenu i zie
leni, postawiony na planie 
krzyża, dwutraktowy z da
chem mansardowym krytym 
gontem. Odnowiony przez 
nas w 1946 r. trzymał się 
dzielnie przez dłuższy czas. 

Jednak w latach sześćdzie
siątych warunki atmosfery
czne i kolejne zimy w zna
cznym stopniu uszkodziły 
dach, a ciężka gliniana pole
pa na strychu zaczęła zacie
kać i wilgotnieć. Przeprowa
dzaliśmy sukcesywne na
prawy sposobem gospodar
czym i staraliśmy się w urzę
dzie konserwatorskim o po
moc. Nie byliśmy w stanie 
drugi raz pokryć kosztów re
montu, zwłaszcza dachu, a 
nasze przeszło dziesięciolet
nie starania nie przyniosły re
zultatu. Wszyscy wiemy, że 
nie było wtedy klimatu do ra
towania tego rodzaju obiek
tów. W 1970 r. podczas bar
dzo śnieżnej zimy nastąpiła 
katastrofa budowlana: dach 
razem z polepą zapadł się i 
zniszczył prawie całe wnę
trze. Mimo zabezpieczenia, 
dworek stał się źródłem po
zyskiwania drewna, został 
prawie doszczętnie rozebra
ny i rozgrabiony. W 1975 r. po 
skreśleniu dworu z rejestru 
zabytków i uzyskaniu pozwo
lenia na rozbiórkę, sprzeda
liśmy część terenu, na któ
rym stał, a resztki ruiny 
zostały przez nowego właś
ciciela usunięte. Na tym 
mniej więcej miejscu, 
ale znacznie podwyższonym 
(garaże, piwnice) wzniesiony 
został całkowicie nowy dom, 
który red. Panek uznał za 
odrestaurowany dworek z 
XIX w.l
Nie wiemy, skąd zaczerpnię
te zostały te błędne informa
cje, w jakim celu podane i ja
kimi poparte dokumentami, 
ale sądzimy, że w piśmie o tej 
randze powinny znajdować 
się tylko wiadomości rzetelne 
i sprawdzone. Przesyłamy 
redakcji wyrazy życzliwości i 
oczekujemy sprostowania na 
łamach pisma.

Krystyna Leżańska 
Małgorzata i Tomasz 

Leżańscy 
Warszawa

Od redakcji: Serdecznie 
przepraszamy za autora tek
stu. Nie jesteśmy w stanie 
sprawdzać każdej informacji; 
w tym wypadku wydawały się 
one wiarygodne choćby dla
tego, że p. Wactaw Panek 
mieszka w Wołominie i fakty z 
dziejów miasta oraz okolic 
powinny być mu dobrze zna
ne.

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) reklamy mieszczą

cej 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, reportaże, fotore
portaże — 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 społecznych opie
kunów zabytków udzielana jest zniżka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace redakcyj
ne, graficzne i techniczne. W wypadku dostarczenia przez 
zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do druku (naświetlo
nych klisz) udzielany jest rabat 10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych 
w wysokości 22% ceny reklamy — ogłoszenia
— osób prywatnych nie prowadzących działalności gos

podarczej
w wysokości 7% ceny ogłoszenia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowa
ne są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw, 
na konto Firmy AMOS, 01—806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586—77578—136 (na załączonym na 
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
L SZKŁO

1. Witraże średniowieczne
Witraż (franc, vitrage od vitrer — oszklić, wstawić szyby) to 
kompozycja wykonana z barwnego szkła, stanowiąca wypełnienie 
otworu okiennego (w końcu XIX i w XX w. stosowana także nie
kiedy jako wypełnienie drzwi). Witrażownictwo znane było już w 
starożytności, ale rozkwit tej dziedziny rzemiosła artystycznego 
przypada na wieki średnie, gdy rozwój architektury, zwłaszcza 
sakralnej, pociągnął za sobą wzmożone zainteresowanie witraża
mi jako dekoracyjnymi i ikonograficznymi elementami wystroju 
kościelnych budowli.
Technika wyrobu witraży była w zasadzie identyczna we wszyst
kich krajach europejskich i nie zmieniana przez całe średniowie
cze. Toteż i w Polsce od XI do końca XV w. wykonywano osz
klenia okien w świątyniach w sposób, podany m.in. w traktacie 
niemieckiego mnicha Teofila Diversarium artium schedula z XII 
w. Wiemy zatem, że szkło witrażowe powstawało w hutach przez 
wydmuchiwanie płynnej masy szklanej z przemytego piasku oraz 
popiołu z drewna bukowego lub paproci. Dla otrzymania szkieł 
kolorowych barwiono masę szklaną tlenkami metali: kobalt da
wał barwę błękitną, żelazo — czerwoną, związki miedzi — zielo
ną, mangan — żółtą. By uzyskać większą przejrzystość i rozleg
lej szą skalę barw, nakładano na siebie warstwy szkła o różnych 
kolorach — np. mało przezroczyste czerwone szkło nakładano 
cienką powłoką na białe, a tafle fioletowe powstawały przez przy- 
topienie warstwy szkła czerwonego do niebieskiego.
Tak uformowane w hutach szkło witrażowe miało grubość około 
pół centymetra, nierówną powierzchnię, pełną wewnętrznych 
pęcherzyków i skaz. Te, wynikające z dość prymitywnych metod 
produkcji „wady” stanowią w istocie o niepowtarzalności efek
tów świetlnych i kolorystycznych średniowiecznych witraży — 
przenikające przez nie światło drga, mieni się, załamuje, 
ożywiając powierzchnię oszklonego okna.
W warsztacie witrażownika szkło przechodziło dalsze etapy 
przekształcania w kompozycję witrażową. Najpierw wykonywa
no rysunkowy projekt całości — czynił to sam rzemieślnik, często 
korzystając z gotowych wzorów, albo artysta, działający na zlece
nie fundatora witraża, a niekiedy i sam zleceniodawca. Projekt 
musiał uwzględniać konstrukcję okna, zwłaszcza gotyckiego, któ
re dzielone było pionowymi, kamiennymi laskowaniami na wą
skie pasy, zaś kruchość ówczesnego szkła wymagała jeszcze 
wzmocnienia całości podziałami poziomymi. Dlatego też witraże 
gotyckie składały się z kwater — kwadratowych lub prostokąt
nych pól o powierzchni nie większej niż 1/3 m2. W polskich wi
trażach zazwyczaj w jednej kwaterze umieszczano jedną scenę fi
guralną. By zrealizować projekt, powiększano go do rozmiarów 
okna, a następnie poszczególne kwatery nanoszono na rysownicę 
z bielonych desek. Kładziono na nią barwne szyby, które przy
cinano wedle linii prześwitującego od spodu rysunku. Ponieważ 
w średniowieczu nie posługiwano się jeszcze diamentem do cię
cia szkła, proces podzielenia kruchej tafli na odpowiednie ka
wałki był bardzo skomplikowany i pracochłonny. Przykrawanie 
odbywało się za pomocą rozpalonego do czerwoności żelaznego 
pręta, który w zetknięciu ze szkłem powodował jego pękanie. Po 
uzyskaniu wykrojonych szybek należało wygładzić ich brzegi. 
Następny etap tworzenia witraża — to uzupełnienie jednolicie 
barwnych szkieł szczegółami kompozycyjnymi (zaznaczenie ry
sów twarzy, włosów, załamań fałdów szat). W okresie romańskim 
zabiegu tego dokonywano przez wydrapywanie barwnej po
wierzchni szkła warstwowego (uzyskując biały rysunek), a w go
tyku malując pędzlem, zanurzonym w specjalnej, brunatnoczar- 
nej farbie. Tak wykonane malowidło należało poddać wypaleniu, 
aby zespoliło się ze szklaną powierzchnią.
Kolejną czynnością było oprawienie pojedynczych szybek w 
ołowiane ramki (tzw. dwuteówki), ułożenie ich w kompozycyjną 

całość i zlutowanie przylegających do siebie ramek. Tak przygo
towane kwatery osadzano w pionowych wrębach okien i pozio
mych metalowych płaskownikach; dodatkowo zabezpieczano 
środkowe części kwater poziomymi, żelaznymi prętami — wia- 
trownicami. Witraż był gotowy.
Średniowieczne witraże europejskie, a wśród nich także i polskie, 
pełniły podwójną funkcję: zdobiły wnętrze świątyni, a jedno
cześnie oddziaływały dydaktyzmem realistycznie ujętych przed
stawień, pełniących często rolę swoistej „biblii pauperum”. Nie
kiedy ikonograficzne znaczenie scen było dodatkowo objaśniane 
napisami na wstęgach — banderolach. W romanizmie przeważa
ły jeszcze witraże czysto ornamentalne, o wzorach geometry- 
czno-roślinnych. Tak wyglądały najstarsze polskie witraże z 
XI—XII w., których nieliczne, małe fragmenty odnaleziono na 
terenie Wielkopolski (Gniezno, Kruszwica, Poznań, Kalisz) oraz 
we Wrocławiu i Tyńcu. Natomiast witraże z XIV i XV w., po
chodzące głównie z Małopolski (przede wszystkim z Krakowa) i 
Pomorza (Toruń, Chełmno, Włocławek), odpowiadają przeważa
jącym wówczas w Europie typom witraży figuralnych, tworzo
nych wedle zmieniających się nurtów gotyckiego malarstwa.
Do najstarszych należą trzy kwatery z krakowskiego klasztoru 
dominikanów, powstałe w pierwszej ćwierci XIV w., przedsta
wiające Madonnę z Dzieciątkiem, św. Augustyna i św. Stanisła
wa. Postacie te cechuje monumentalne, hieratyczne ujęcie; dysk
retny rysunek cienkich linii podkreśla szczegóły jednolitych, pła
skich kompozycji o zdecydowanej przewadze barwy szafirowej, 
zielonej i czerwonej.
Z kolei najbardziej znanym i licznym zespołem są witraże z koś
cioła Mariackiego w Krakowie (120 kwater), datowane na lata 
1370—1400. Ich kompozycje figuralne są ujęte w ozdobne me
daliony, a najpóźniejsze przedstawienia zdradzają cechy „pię
knego stylu” sztuki gotyckiej przełomu XIV i XV w.: postacie 
mają idealizowane oblicza i swobodny, malarski układ szat.
W klasztorze dominikanów w Krakowie były też pierwotnie 
umieszczone w pierwszej połowie XV w. witraże, z których 
przetrwało kilka kwater, m.in. ze sceną koronacji Matki Boskiej. 
Zgodnie z ówczesnymi tendencjami malarstwa sztalugowego 
przedstawienie to ukazano z dużym realizmem — rozgrywa się 
ono w scenerii mieszczańskiego wnętrza, figury odznaczają się 
ekspresją, a ich szaty mają światłocieniowy modelunek i zróżni
cowaną kolorystykę.
Witraże pomorskie, w większości przechowywane w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu, pochodzą z XIV w., a zdobiły niegdyś 
okna kościoła Św. Mikołaja w Toruniu (ok. 1335), farę w 
Chełmnie (ok. 1370), kościół NMP w Toruniu (ostatnia ćwierć 
XIV w.); do dziś w pierwotnym miejscu znajduje się witraż z ok. 
1350—1360 w katedrze we Włocławku. Cechą charakterystyczną 
tych witraży jest operowanie cyklami biblijnymi, których po
szczególne sceny ujęto w ozdobne medaliony. Podobnie jak wi
traże małopolskie, wykazują one duży związek z tendencjami ma
larstwa gotyckiego, głównie czeskiego, a najpóźniejsze z nich 
operują miękką, malarską plamą, wprowadzają przestrzenne tło i 
bogatą skalę barw.
Wraz z nadejściem Odrodzenia i narodzinami architektury re
nesansowej, propagującej zupełnie odmienny od gotyckiego typ 
świątyni, barwny witraż średniowieczny stracił rację bytu w bu
dowlach sakralnych, w których zaczęto stosować bezbarwne osz
klenia okien. W niewielkiej mierze rekompensowały tę stratę 
powstające i na ziemiach polskich w XVI i XVII w. niewielkie 
witraże herbowe, umieszczane w kościołach i kaplicach jako 
upamiętnienie osób fundatorów. Trzeba było czekać niemal do 
końca XIX stulecia, by odżyły wspaniałe tradycje średniowie
cznego witrażownictwa.

.<o,, Anna Sieradzka



1. Schemat 
konstrukcji witraża: 
a — ołowiane ramy, 

b — szkło, 
c i d — wzmocnienie 

konstrukcji 
(rys. Sława Nowińska)

2. Witraż z klasztoru 
dominikanów w Krakowie 
„Matka Boska
z Dzieciątkiem” 
z pierwszej ćwierci XIV w.
3. Witraż z klasztoru 
dominikanów w Krakowie 
„Św. Augustyn”
z pierwszej ćwierci XIV w.
4. Kwatera lewej części 
witraża z klasztoru 
dominikanów w Krakowie 
„Koronacja Matki Boskiej” 
z ok. 1430—1440
5. Kwatera prawej części 
witraża z klasztoru 
dominikanów w Krakowie 
„Koronacja Matki Boskiej” 
z ok. 1430—1440
(zdjęcia:
2, 3 — Tadeusz Kaźmierski,
4, 5 — Jerzy Langda)



Zabawy 
z 
zapałkami

(zdjęcia: Andrzej Zborski)

Filumenistyka — to kolekcjonowanie etykiet 
z pudełek od zapałek, które rozwinęło się w 
drugiej połowie XIX w. Warto przypomnieć, 
że pierwsze fosforowe zapałki wynalezione 
w 1832 r. zapalały się przy potarciu o każdą 
szorstką powierzchnię, w drugiej połowie 
XIX w. zakazano jednak ich produkcji, po
nieważ były powodem licznych pożarów i 
zatruć. Zaczęto wtedy stosować wynalezio
ne w 1848 r. zapałki zapalające się tylko 
przez potarcie o specjalną tarkę; zwane one 
były szwedzkimi. Wtedy też rozpoczął się 
masowy wyrób pudełek opatrzonych w tarki 
i etykiety.

i

1. Pudełka
z dwudziestolecia międzywojennego; 
wśród nich najpopularniejsze były 
etykietki z wizerunkiem słońca, 
używane także w czasie okupacji 
z nadrukiem w języku niemieckim 
i po wojnie z różnymi hasłami, 
np. „Ziemie Odzyskane 
to dobrobyt Polski”
2. Seria „Polskie stroje ludowe” 
z okresu międzywojennego
3.4. Na pudełkach 
z lat pięćdziesiątych 
umieszczano różne napisy
— slogany, hasła, 
przypomnienia rocznic, 
propagowanie akcji itp.
5. Seria popularyzująca 
zespoły pieśni i tańca 
„Mazowsze” i „Śląsk” 
z początku lat sześćdziesiątych


