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Od redakcji

BIBLIOTEKA NARODOWA
CZYTELNIA CZASOPISM

W lutym br. ogłoszona została przez 
Prezydenta RP Karta Kultury Polskiej. 
„Polityka” (nr 9) nazwała ten dokument 
„gestem mecenasa” pełnym dobrych 
chęci, ale i frazesów przypominających 
czasy PRL, choć sprawy np. priorytetu 
dla ochrony dziedzictwa narodowego, 
odpisów podatkowych od darowizn dla 
fundacji kulturalnych, decentralizacji 
finansowania kultury czy powołania In
stytutu Polskiego dla promowania pol
skiej kultury w świecie — tkwią już w 
nowych czasach lat dziewięćdziesiątych. 
Każdy projekt wspomagający finanso
wanie kultury jest godny uwagi, czy 
jednak te deklaracje znajdą odzwiercied
lenie w konkretnych decyzjach, np. 
bezwzględnego wprowadzenia odpo
wiednich zabezpieczeń przed złodzieja
mi i pożarami w starych kościołach? 
Niedawno ujawniono np. kradzież drew
nianych ozdób ołtarzowych z XVII w. w 
kościele Najświętszej Marii Panny w To
runiu stojącego, jak by nie było, w cen
trum miasta. Trwają pożary — w Step
nicy, woj. szczecińskie, spłonęła drew
niana wieża kościoła z XVIII w., w Tu- 
chorzy, woj. zielonogórskie, ogień stra
wił cały drewniany kościół z XVI w. 
Tymczasem na dorocznych III Targach 
Konserwacji Zabytków i Renowacji 
Miast „Conservatio ’97” w tymże Toru
niu (koniec lutego br.) nie było w tym 
roku ani jednej firmy oferującej specja
listyczne systemy ochrony. Żadnej para
fii nie stać na zakup tych systemów, nie 
stać ich także na zatrudnianie ochronia

rzy — ale przecież wszystko to dzieje się 
nie od dzisiaj i nie od dzisiaj wymaga 
zdecydowanego działania tak ze strony 
Kościoła, jak i państwa. Od czasu do cza
su odbywają się spotkania służby kon
serwatorskiej z kościelną, ale kończą się 
zazwyczaj na stwierdzeniu faktów wła
mań czy pożarów i... pobożnych życze
niach. Radykalnym posunięciem będzie 
dopiero decyzja o przekazywaniu ze 
strony resortu kultury i władz kościel
nych odpowiednich funduszy na podsta
wowe zabezpieczenia zabytkowych 
obiektów sakralnych. Warto dodać, że w 
1995 r. zanotowano około dwóch tysięcy 
włamań do kościołów i muzeów, rocznie 
płonie kilkanaście drewnianych kościo
łów — jest to ponad trzykrotnie więcej 
niż np. w latach osiemdziesiątych. Już 
czas na radykalizm!!!

Tymczasem wchodzimy do aukcyjnych 
salonów i poznajemy polski rynek sztuki 
(s. 4), na dalszych stronach tego numeru 
przyglądamy się mrówczej pracy kon
serwatorów na warszawskich Powąz
kach (s. 30), poznajemy Siewierz (s. 18), 
zamek w Chęcinach (s. 22) oraz zagadki 
dzwonów w Chełmnie (s. 23). W następ
nym numerze przedstawimy nieznanego 
polskiego malarza z przełomu wieków, 
mało znane freski kościoła w Szczucinie, 
poznamy pierwowzór mickiewiczow
skiego Soplicowa oraz angielskie muzea, 
w których „las pachnie lasem”; będzie 
też tekst o jabłkach-koksach: czy jest to 
już zapisany w pamięci zabytek?
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Zabytkowe zbiory specjalne Bib
lioteki Raczyńskich w Poznaniu
— starodruki, rękopisy, wydaw
nictwa kartograficzne — liczą 37 
tys. jednostek. Te cenne zabytki 
przechowywane są w odpowied
nich warunkach, jednak co pe
wien czas wymagają przeprowa
dzenia zabiegów konserwator
skich. Przez lata na zabiegi te 
brakowało środków finanso
wych. W ciągu kilkudziesięciu lat 
powojennych udało się zakon
serwować tylko 23 obiekty 
Ubiegły rok był wyjątkowo 
szczęśliwy pod tym względem, 
ponieważ poddano renowacji 
osiem obiektów, m.in dokument 
królowej Bony, listy Zygmunta 
Augusta do Radziwiłłów, listy 
Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Zygmunta Krasiń
skiego. Średnio koszt renowacji 
jednego obiektu wynosi 10 000
— 20 000 zł, ale np. na konser
wację bardzo cennego atlasu, 
wydanego w 1641 r. w Amster
damie, potrzeba aż 100 000 zł. 
Niestety, takimi funduszami Bib
lioteka Raczyńskich nie dyspo
nuje, czeka więc na hojnych 
sponsorów. Apel taki spotkał się 
już z pozytywnym przyjęciem w 
wypadku niektórych zabytków, 
np. konserwację listów Zygmun
ta Augusta sfinansowały władze 
Poznania i Fundacja Kultury. Mo
że znajdzie się też sponsor, który 
sfinansuje konserwację atlasu.

(„Głos Wielkopolski", 3 I1 1997)

★ ★ ★

Trwają przygotowania do umie
szczenia na Liście Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Natu
ralnego UNESCO zespołu sta
romiejskiego Torunia. Wszystkie 
elementy tego zespołu — gotyc
kie kościoły, ratusz, średniowie
czne kamieniczki, mury obronne, 
forty — są zabytkami o dużej 
wartości historycznej i artysty
cznej. Mieszkańcy Torunia i wła
dze miejskie doceniają niepo
wtarzalne walory zabytkowe sta-

Rynek staromiejski w Toruniu 
z lotu ptaka

rej części swego miasta, nie za- 
brakło więc tej problematyki w 
nowo opracowanych „General
nych założeniach przyszłości To
runia”. W dokumencie tym obok 
postulatów dotyczących konie
czności przyspieszenia procesu

Fragment fasady kamienicy 
przy ul. Kopernika 15

Czynione są starania, by słynną 
w czasie pierwszej wojny świa
towej Twierdzę Przemyśl wpisać 
do ogólnokrajowego programu 
ratowania dzieł fortecznych, 
nadzorowanego przez ministra 
kultury i sztuki. Z inicjatywy wo
jewódzkiego konserwatora za
bytków w Przemyślu i pracowni
ków naukowych Wydziału Archi
tektury Politechniki Krakowskiej 
opracowany został program ra
towania fortów tej twierdzy. Jego

Koszary fortu „Borek 
w Przemyślu

transformacji gospodarczej i 
podniesienia atrakcyjności in
westycyjnej miasta znalazty się 
też postulaty objęcia stałą 
ochroną i opieką zabudowy hi
storycznej i odpowiedniego jej 
wyeksponowania w obrębie ca
łego miasta.

(„Wspólnota", 1 II 1997)

★ ★ ★

Polska Fundacja Nauki, Kultury i 
Sztuki planuje zorganizowanie 
pierwszego w Europie Muzeum 
Sztuki Erotycznej. Ma być to no
woczesne centrum kulturalno- 
-naukowe, w którym prezento
wana będzie sztuka dawna i 
współczesna zawierająca ele
menty erotyczne. W pobliżu sal 
ekspozycyjnych zaprojektowano 
zlokalizowanie m.in. teatru, kina, 
biblioteki. Realizacja tego przed
sięwzięcia podzielona została na 
kilka etapów, pierwszy etap ma 
być zakończony w grudniu 1999 r. 
(„Gazeta Wyborcza", 25 II 1997)

Rozstrzygnięty został przetarg na 
opracowanie studium rewalory
zacji starego centrum w Tyczy
nie w województwie rzeszow
skim. Według autora studium, 
architekta Leszka Humięckiego, 
ratunkiem dla małych miast jest 
umiejętne przystosowanie ich do 
współczesnych potrzeb, z jedno
czesnym zachowaniem walorów 
zabytkowych. Przede wszystkim 
w starej, historycznej kubaturze 
trzeba stworzyć więcej prze
strzeni użytkowej, np. poprzez 
adaptację piwnic i poddaszy. 
Ponadto trzeba uświadamiać 
mieszkańcom małych miast war
tość znajdujących się na ich te
renie obiektów zabytkowych oraz 
stworzyć warunki motywujące do 
ich remontowania i opieki. Bar
dzo pomocne byłoby tu wprowa
dzenie różnego rodzaju ulg, 
udzielanie pomocy przez samo
rządy itp.

(„Dziennik Polski", 19 II 1997) 

celem jest podjęcie prac remon
towo-konserwatorskich, które 
ocaliłyby te wyjątkowe obiekty 
architektury militarnej przed za
gładą. Po przeprowadzeniu od
powiednich prac cały zespół 
Twierdzy Przemyśl mógłby stać 
się ponadto wielką atrakcją tury
styczną. Szkoda, że obecni 
właściciele tego zabytku — za
rząd miasta oraz wójtowie gmin 
— nie w pełni doceniają jeszcze 
wielką szansę, jaką stwarza im 
remont starych fortów.
W „Spotkaniach z Zabytkami" 
wielokrotnie pisaliśmy o Twier
dzy Przemyśl — począwszy od 
1990 r. ukazał się cały cykl arty
kułów na temat poszczególnych 
jej fortów. Autorzy jednego z tych 
artykułów (nr 5, 1996) sformuło
wali w zakończeniu takie oto py
tanie: „Czy ktoś kiedyś zechce 
zainwestować w taki interes?" — 
no właśnie!

(„Nowiny", 18 II 1997)

Po przeszło 50 latach powróciła 
do archikatedralnej bazyliki Ma
riackiej w Gdańsku figura Matki 
Boskiej Bolesnej z XVI w. Rzeźba 
ta poszukiwana była od zakoń
czenia drugiej wojny światowej. 
Dopiero w 1995 r. poszukiwania 
te uwieńczone zostały sukce
sem. W tym właśnie roku odnale
ziono ją w kościele parafialnym 
w Vacha w Hesji. Ordynariusz 
Bundeswehry, któremu podlega 
kościół w Vacha, podjął decyzję 
o przekazaniu rzeźby bazylice 
Mariackiej w Gdańsku. Na swoje 
dawne miejsce powróciło dzieło 
dużej wartości zabytkowej — 
rzeźba z drewna lipowego, wyso
kości 1,70 m, której twórcą był 
gdański mistrz Paweł.
('„Gazeta Wyborcza", 26 II 1997) 

downictwo motywów zdobni
czych stosowanych przez znane 
manufaktury europejskie szybko 
zastąpił własnymi wzorami opar
tymi na motywach ludowych. W 
szczytowym okresie rozwoju 
włocławskiej fabryki, po drugiej 
wojnie światowej produkowano 
w niej ponad 2 tys. ton ręcznie 
dekorowanych wyrobów fajan
sowych. Stworzono całe zespoły 
artystów ludowych pracujących 
dla fabryki. Niestety, kolejne po
żary oraz brak jakichkolwiek re
montów doprowadziły zakład do 
kompletnej ruiny. Czyżby nikomu 
nie zależało na zachowaniu 
choćby części fabryki w formie 
skansenu?
(„Gazeta Pomorska”, 17 II 1997)

Muzeum Narodowe w Warsza
wie dostarczyło nam kolejnych 
ważnych przeżyć artystycznych 
— w dniach 17 II — 27 III br. zor
ganizowało wystawę „Paryż i ar
tyści polscy 1900—1918. Wokół 
E.A. Bourdelle’a" Na wystawie

Wacław Zawadowski,
Pejzaż z okolic Cabors, 1914

pokazano 89 dzieł polskich arty
stów tworzących w latach 
1900—1918 w Paryżu. Zgroma
dzone prace pochodziły z kolek
cji publicznych i prywatnych, 
francuskich i polskich. Znalazły 
się wśród,nich m.in. obrazy Wła
dysława Ślewińskiego, Olgi Bo- 
znańskiej, Józefa Pankiewicza, 
Tadeusza Makowskiego, Meli 
Muter, Leopolda Gotlieba, Moj
żesza Kislinga, rzeźby Bolesława 
Biegasa i Xawerego Dunikow
skiego, grafiki Konstantego 
Brandla. Całość ekspozycji uzu
pełniały dokumenty z epoki — 
zdjęcia, zaproszenia, druki ulotne 
itp. wprowadzały w nastrój tam
tych czasów. Wszystkie prace 
zgrupowano w porządku chrono
logicznym.
Wystawa ta na przełomie 1996 i 
1997 r. pokazana była w Mu
zeum Bourdelle’a w Paryżu; fran
cuski rzeźbiarz Emil Antoine 
Bourdelle wspierał działania ar
tystyczne kolonii polskiej w Pary
żu, był też autorem projektu po
mnika Mickiewicza.

Po Włocławskiej Fabryce Fajan
su niedługo nie będzie już śladu. 
Założony w 1873 r. zakład zasły
nął na całym świecie z pięknych 
wyrobów ceramicznych. Naśla
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lA/IA/ "iedzieć 
W W W W więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie powstały. 
Jednocześnie będziemy w niej pomagać Czytelnikom w dokładniej
szym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie 
potrafię określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej 
ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (dobre 
zdjęcia lub rysunki) wyrobów nie znanych lub dzieł sztuki, co do któ
rych macie pewne niejasności. Redakcja w porozumieniu ze specjali
stami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je 
w tej rubryce.

Jeden z naszych Czytelników 
przywiózł do redakcji mosię
żną, niewielką popielniczkę. 
Postanowiliśmy wyjaśnić jej 
pochodzenie na lamach pis
ma, bowiem przedmiot ten 
jest dużą rzadkością. Popiel
niczka wykonana została z 
okazji 125 lat istnienia war
szawskiej Walcowni Metali 
Nieżelaznych Towarzystwo 
Akcyjne ..Norblin. Bracia

mę założy) w 1809 r. Wincen
ty Norblin — był to warsztat 
brązowniczy na Starym 
Mieście. Jego syn Ludwik 
Norblin wszedł w spółkę z T. 
Wernerem w 1865 r., a w 
1882 r. wchłonięta została 
przez nich wytwórnia plate
rów Braci Buch. Ozdobny 
napis „Norblin” na popiel
niczce oddawał hołd założy
cielowi firmy. Z innych napi

(fot. Jan Chojnowski)

Fabryczne oznakowanie 
na denku czajnika dotyczy 
wytwórni wyrobów meta
lowych w Eisenbergu koło 
Gery (Niemcy), a czajni
czek — wchodzący za
pewne w skład większego 
garnituru naczyń — wy
konany został na początku 
XX w. Przedstawiony znak 
z brzuśca naczynia nie 
jest herbem, lecz mono
gramem wiązanym z ini
cjałów „SM” pod baro- 
nowską (siedem pereł) ko
roną. Można się domyś
lać, że jest to monogram

właściciela czajnika; takie 
znaki wykonywano na 
zamówienie klientów.

Buch i Werner” w 1934 r.; wy
ryte na popielniczce litery 
„NBW" — to właśnie inicjały 
nazwisk akcjonariuszy. W 
częściowo zachowanej za
budowie fabryki mieści się 
obecnie Muzeum Przemysłu i 
teatralna scena „Prezenta
cje” (ul. Żelazna 51 /53). Pir

sów możemy się dowiedzieć, 
co wyrabiały te zakłady, a 
mianowicie: „blachy, rury, 
pręty, szyny, drut, linki, plate
ry" mając do dyspozycji: 
„walcownie miedzi i mosią
dzu, paleniska". Popielniczka 
jest więc jednocześnie re
klamą tej firmy.

„Jestem w posiadaniu meta
lowego czajnika z drewnianą 
rączką (il. 1); ma on średnicę 
około 17 cm. Na zewnętrznej 
stronie denka znajduje się 
wyryty rysunek dwóch skrzy
żowanych strzał, nad nimi 
napis »REINNICKEL«, a mię

dzy strzałami litery »F.«, »W.« i 
»J.«. Natomiast na brzuścu 
naczynia wyryto herb (il. 2). 
Chciałabym dowiedzieć się 
więcej na temat tego czajni
ka”.

Izabela Kaczyńska 
Ciechanowiec

Kilku Czytelników zwróciło 
się do nas z pytaniami o 
ceny starych pistoletów, 
karabinów, szabli i bagne
tów.
Dysponujemy przykłado
wymi cenami z warszaw
skich giełd staroci (luty— 
marzec br ): pistolet skał
kowy, XVIII w., Francja 
(sygnowany M. Gwartt), w 
bardzo dobrym stanie — 
3600 zł; karabin pruski z 
1809 r. — 3000 zł; francu
ska szabla z pochwą z 
1822 r. — 1600 zł; polska 
szabla bez sygnatury 
i lekko zardzewiała —

1600 zł; szabla arabska 
doskonale zachowana z 
pochwą okutą srebrną 
blachą z XIX w. — 4200 zł; 
polski bagnet sygnowany 
„F.B.Radom" z pochwą — 
150 zł; niemiecki bagnet 
z lat 1939—1945 — 100 
zł; rosyjski bagnet szty
chowy do karabinu Mosin 
— 20 zł.

W W wiedz'eć 
W W więcej
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Redivivus 
w tłumaczeniu z łaciny

— to zmartwychwstały,
odrodzony. 

Rzeczywiście, 
tak można dziś 

powiedzieć 
o polskim rynku 

dzieł sztuki. 
Lecz pozostaje 

wiele pytań, 
z których na 

bardzo istotne
— m.in. czym powinny 

być aukcje w Polsce,
i szczegółowe 

— m.in. dlaczego 
do dzisiaj 

nie ma u nas 
filii zachodnich 

domów aukcyjnych 
— próbują poniżej 

odpowiedzieć 
fachowcy.

Aukcja 
rediviva

D
wa najsłynniejsze i najstarsze 

domy aukcyjne „Sotheby’s” i 
„Christie’s” rozpoczęły dzia
łalność w Londynie w XVIII w. (odpowied

nio w 1744 i 1766 r.). W Polsce nie mamy tak 
pięknej, długoletniej tradycji handlu anty
kami i dziełami sztuki, a pierwsze domy 
aukcyjne z prawdziwego zdarzenia zaczęły 
funkcjonować dopiero w okresie między
wojennym. Nie znaczy to jednak, że sposób 
licytacji dzieł sztuki był w Polsce nieznany. 
Przez licytację rozprzedawano często po
zostawione w spadku dobra; były wśród 
nich zarówno posiadłości ziemskie, domy, 
dwory, pałace, jak i ich wyposażenie, nie
rzadko zawierające ciekawe wyroby rze
miosła artystycznego, także dzieła sztuki. 
Zapowiedzi tego rodzaju licytacji oraz ich 
rezultaty często publikowano w gazetach. 
Zdarzało się, że licytacja dostarczała 
dziennikarzowi tematu do sensacyjnego ar
tykułu albo zabawnej historyjki, takiej 
choćby, jak ta zamieszczona na pierwszej 
stronie „Kuriera Warszawskiego” 15 
września 1823 r.: „Licytacja Obrazów w Pa
łacu przy ulicy Miodowej pod N. 484, od
bywa się ciągle, w tych dniach przyjdzie ko
lej na oryginał Rafaela, Taxa iego iest 400 
czerw, złotych. W czasie licytacji Sala za
wsze iest napełnioną znawcami i nieznaw- 
cami, częstokroć ieśli pierwsi milczą, dru
dzy nieźle płacą za Obrazy. Jeden z Amato
rów niemogąc dłużej bawić na Licytacji, a 
widząc iż obrany przez niego obraz wkrót
ce będzie licytowanym, prosił iednego z 
znaiomych, aby dla niego licytował; za
trzymał się nieco, i wychodząc zapomniaw
szy, że iuż iednego prosił o licytowanie, 
prosi innego znaiomego także o licytowanie 
tegoż obrazu. Oba proszeni niewiedząc o 
sobie pędzą od zł. 18 do 216, i dopiero po 
ostatecznem przybiciu pokazało się, że 
obydwa licytowali dla iednejże osoby! 
Amator drogo opłacił chwilowe roztarg
nienie”. Być może i dzisiaj udałoby się zo
baczyć na którejś z wielu aukcji organizo
wanych już od kilku lat przez zdobywające 



dobre imię polskie domy aukcyjne podob
nie roztargnionego miłośnika sztuki. Fakt, 
że o licytacji obrazów już w 1823 r. opowia
dano wesołe dykteryjki, świadczy, że sam 
sposób sprzedaży nie był wówczas dla ni
kogo nowością.
Obecnie, osiem lat po wydarzeniach 1989 r. 
i przemianach będących ich konsekwencją, 
warto przede wszystkim zastanowić się, na 
ile aukcje zdobyły sobie prawo bytu w na
szym kraju oraz czym są i czym być po
winny dla szeroko rozumianego rynku 
sztuki. O pomoc w rozstrzygnięciu tych 
kwestii redakcja zwróciła się do prof. dr. 
Andrzeja Ryszkiewicza, eksperta dzieł 
sztuki i do pana Andrzeja Ochalskiego 
prowadzącego od 1989 r. najstarszy w Pols
ce Dom Aukcyjny UNICUM w Warszawie.

Prof. ANDRZEJ RYSZKIEWICZ:

Rynek sztuki jest w Polsce, a w Warszawie 
w szczególności, zjawiskiem mającym 
długą tradycję. W XVIII w. urządzano tu aukcje 

dobytku, podczas których sprzedawano też 
obrazy. Nierzadko nabywał je do swojej kolekcji 
Stanisław August, a były wśród nich dzieła wy
sokiej klasy. Zresztą znaczna część obrazów, któ
re miał król, przeszła przez takie czy inne aukcje. 
A więc nie są one u nas zupełną nowością. Na
tomiast zgadzam się, że można mówić obecnie o 
ich odrodzeniu czy odnowieniu, chociaż już nie 
w odniesieniu do czasów stanisławowskich, ale 
biorąc pod uwagę okres międzywojenny. Wów
czas to funkcjonował w Polsce bardzo ożywio
ny rynek sztuki, w którym aukcje odgrywały wa
żną rolę. Później, w czasach okupacji ruch an
tykwaryczny wzmógł się jeszcze, osiągając tak 
wysoki stopień aktywności, jakiego nigdy przed
tem nie było. Rynek charakteryzował się wtedy 
bardzo silnym napływem oferowanych do 
sprzedaży dzieł sztuki oraz obecnością wielu 
osób chętnych do ulokowania w nich pieniędzy. 
W działaniach tych odnotować też trzeba poja
wiający się pewien zamysł obywatelski, którego 
istotę określało rozumowanie: jeżeli okupant ni
szczył polską kulturę, to należało ją chronić. Na
tomiast urządzenie publicznej licytacji w warun
kach okupacji było niemożliwe. Po wojnie, kiedy 

system handlu dziełami sztuki został całkowicie 
zmonopolizowany przez DESĘ, kategorycznie 
odmawiano urządzania aukcji. Dlaczego, tego 
nie wiem, ale rozumiem, że aukcja (odbywająca 
się przecież przy otwartej kurtynie, gdzie 
wszystko widać: kto sprzedaje, za ile sprzedaje, 
kto kupuje) z jakichś powodów nie była dla pań
stwowej instytucji wygodna. Możliwość taka po
jawiła się dopiero w wyniku łagodnej polskiej 
rewolucji lat 1989—1990. Wiąże się to z zacho
dzącymi w tym czasie przemianami społecznymi 
i odejściem od pomysłu monopolisty na rynku 
sztuki. W tej sytuacji działające obecnie domy 
aukcyjne powstawały w całkowitym oderwaniu 
od tego, co było w okresie międzywojennym. 
Inaczej wygląda ich organizacja i inni są tworzą
cy je ludzie. Znane mi domy aukcyjne są insty
tucjami prowadzonymi przez ludzi zdecydowa
nych prowadzić taką działalność, ale nie mają
cych w tym zakresie ani żadnej tradycji, ani wy
starczającego przygotowania merytorycznego. 
Stąd praktykowane jest w nich odwoływanie się 
do fachowców, rzeczoznawców, najczęściej — 
historyków sztuki. To oni właśnie powinni od
powiadać za wszelkie ekspertyzy oraz dostarczyć 
rzetelnie opracowany materiał do katalogu auk
cyjnego. Pytanie tylko, skąd wziąć takich rzeczo
znawców... Uczelnie są do tego zupełnie nie
przygotowane. Trzeba pamiętać, że samo zakoń
czenie studiów w olbrzymiej większości wypad
ków nie daje żadnych podstaw do tego, by ab
solwent mógł samodzielnie przeprowadzić eks
pertyzę. Ekspertyzę, od której zależne są prze
cież często bardzo duże pieniądze. Toteż odpo
wiedzialność, odpowiedzialność moralna, ale i 
materialna takiego eksperta, jest coraz większa.
Pozostaje jeszcze pytanie, czy rzeczywiście rynek 
ujawnia dzieła albo bardzo wysokiej klasy, albo z 
różnych punktów widzenia interesujące. Odpo
wiedź na nie jest twierdząca: oczywiście, że tak. 
To ujawnianie zawsze jest korzystne dla nauki, 
kultury, społeczeństwa, toteż fakt ten ogromnie 
mnie cieszy. W ostatnich latach robią to wysta
wy i rynek sztuki. Natomiast, czy są to dzieła 
nieznane, mało znane lub uważane za zaginione, 
bardzo często zależy od subiektywnej oceny pi- 
szącego na ich temat. Przede wszystkim zaś od 
jego wiedzy, od dotarcia do przekazów pozwala
jących wyczerpująco opisać dzieło sztuki. Naj
istotniejsze jest jednak, czy są to dzieła klasy tego 
rodzaju, że warto o nich w ogóle mówić. Powsta-
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ła przecież nowa grupa odbiorców dzieł sztuki 
i to odbiorców bardzo zamożnych. Ich przygoto
wanie w tym zakresie, krytycyzm czy smak są 
jeszcze często w powijakach. I właśnie dom auk
cyjny, atmosfera w nim panująca, ludzie, którzy 
w nim bywają oraz rzetelnie przygotowany kata
log — wszystko to ma dopomóc w wyrobieniu 
tego smaku.
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1. Za 188 tys. zł 
sprzedano (Unicum) 
w maju 1996 r.
obraz
Józefa Chełmońskiego 
„Wnętrze stajni” (1872 r.)
2. Obraz Józefa Brandta 
„Obóz na Kresach” 
uzyskał
w październiku 1996 r. 
cenę 190 tys. zł 
(Rempex)
3. Obraz
Adama Chmielowskiego 
(Brata Alberta)
„Ulica w podolskim f 
miasteczku” (1884 r.) 
sprzedano
w grudniu 1996 r. 
za 179 tys. zł (Agra)

4. W listopadzie 1996 r. 
(Polswiss Art)
obraz „Thanatos” 
Jacka Malczewskiego 
(ok. 1898) 
sprzedano 
za 420 tys. zł

ANDRZEJ OCHALSKI:

Myślę, że aukcja jest tym dla rynku sztu
ki, czym giełda dla rynku kapitałowe
go. Na aukcji dochodzi do ustalenia wartości 

rynkowej dzieła sztuki. Dawniej, kiedy działały 
, jedynie liczne antykwariaty, funkcjonujące w 

nich ceny najczęściej nie przystawały do rzeczy
wistości i, co równie ważne, były rozbieżne z ce
nami dzieł sztuki na rynkach światowych. Wraz 
z pojawieniem się domów aukcyjnych nastąpiło 
urealnienie cen i choć jest to proces długotrwały, 
to już obecnie możemy u nas zauważyć podobne 
tendencje do tych, jakie od wielu lat panują w 
krajach o dobrze rozwiniętym rynku. Najlepszy 
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tego przykład to fakt, że malarstwo polskie naj
droższe jest właśnie w naszym kraju, a nie na Za
chodzie, jak kiedyś. Dziś mamy do czynienia ra
czej z importem polskich dobrych obrazów, a nie 
na odwrót. I jest to sytuacja ze wszech miar ko
rzystna i dla naszej kultury, i dla właścicieli 
obrazów. Toteż mówienie o pewnej stabilizacji 
rynku przynajmniej w tym jednym względzie 
jest uzasadnione. Poza tym mamy już od jakie
goś czasu swobodny przepływ informacji między 
naszym rynkiem i rynkiem światowym. Dzięki 
wielu wydawnictwom (a są to m.in. roczniki 
aukcyjne, katalogi, zestawienia cenowe) wiado
mo doskonale, co, gdzie i ile kosztuje. Dostęp do 
tych materiałów jest nieskrępowany — mają go 
wszyscy zainteresowani, także osoby biorące 
udział w aukcji. I to również jest przykład nor
malizacji funkcjonowania rynku sztuki. Wresz
cie z całą pewnością bezpieczniej jest kupować 
dzieła sztuki dzisiaj niż kilka lat temu. Domy 
aukcyjne, wszystkie domy aukcyjne, bardzo sta
rannie dobierają przedmioty oferowane do 
sprzedaży podczas licytacji. Rzadko zdarzają się 
falsyfikaty, naśladownictwa, pomyłki.
Nie rozwiązana natomiast w dalszym ciągu jest 

jedna z najważniejszych kwestii dotycząca prze
pisów celno-dewizowych w obrocie dziełami 
sztuki. I dopóki ten problem nie zostanie właś
ciwie załatwiony (a przypomnę, choć o tym wie
lokrotnie już pisano, że chodzi tu o ustawę 
jeszcze z 1962 r.!) nie można mówić o normalnie 
funkcjonującym rynku. Paradoksem jest to, że 
— jak już mówiłem — przepływ informacji na 
temat handlu dziełami sztuki między naszym i 
światowym rynkiem jest pełny, ale towarzyszy 
mu kompletna blokada przywozowo-wywozowa, 
inaczej mówiąc — nie ma obiegu dzieł sztuki. A 
rynek pozbawiony możliwości wymiany jest po 
prostu ułomny. Zresztą jest to też powód, dla 
którego wciąż jeszcze takie firmy, jak choćby 
„Sotheby’s” i „Christie’s” nie zdecydowały się 
na rozpoczęcie działalności w Polsce mimo panu
jącego przekonania, że można sprzedawać tu 
światowej klasy malarstwo, że są ludzie, którzy 
by je kupowali.
Możemy jednak mówić o powolnej, obliczonej 
na lata, stabilizacji rynku. Aukcje nie przypomi
nają już tych z pierwszych lat obecnej dekady. 
Zmieniło się też grono odbiorców dzieł sztuki. Z 
zadowoleniem zauważamy, że wśród naszych 

Zaginiony obraz

Symbolika tego obrazu jest łat
wo czytelna. Na tle ruin i 

zgliszcz, rozerwanych drutów 
kolczastych, krzyży na mogiłach, 
przez ustępujące z nieba ponure 
chmury, promienie słoneczne ude
rzają w miecz przebijający flagę hit
lerowską; obok niej leży hełm for
macji Waffen SS. Oryginał obrazu 
był malowany w kolorach, zacho
wała się jednak tylko odbitka czar
no-białej fotografii w formacie 
pocztówki, z odręcznie dopisaną na 
odwrotnej stronie informacją: „rep
rodukcja obrazu Władysława U klej i 
wykonanego specjalnie na zakoń
czenie wojny, a wystawionego na 
balkonie Miejskiego Wydziału In

formacji i Propagandy w Chełmie w 
dniu 9. V. 1945". Przypuszczalnie 
malarz pracował przy obrazie w 
ciągu niewielu godzin między ogło
szeniem przerwania walk a prokla
mowaniem zwycięstwa.
Obraz po zdjęciu z balkonu trafił 
gdzieś do kąta. Gdyby się zachował, 
byłby muzealnym zabytkiem miejsco
wej twórczości artystycznej choć
by z powodu czasu powstania, 
niezależnie od jego walorów. Dzi
siaj tylko zdjęcie przechowywane 
w zbiorach Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków w Chełmie 
świadczy o nastrojach pierwszych 
dni maja 1945 r.

Andrzej Piwowarczyk
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klientów jest coraz więcej przedstawicieli zawo
dów inteligenckich i wolnych, a więc takich, ja
kie tradycyjnie wiąże się z kolekcjonerstwem. To 
m.in. lekarze, notariusze, adwokaci, właściciele 
firm konsultingowych, a także biznesmeni o 
ustabilizowanej już sytuacji, kupujący coraz wię
cej, ale i staranniej przyglądający się ofercie. To 
z kolei rodzi kolejną, coraz wyraźniej widoczną 
sferę działalności domów aukcyjnych — do
radztwo. Nie chodzi w nim o narzucenie własne
go gustu (byłoby to śmieszne), ale o udzielanie 
tym klientom, którzy tego oczekują, wskazówek 
pozwalających na dokonanie wyboru: jakie dzie
ła zakupić do kolekcji, które z nich mogą mieć 
wartość lokacyjną itp.
Miniony rok był niewątpliwie sezonem wielkich 
dzieł malarstwa polskiego, ale także rokiem cha
rakteryzującym się dość wyrównanym, wysokim 
poziomem oferty. Z obrazów najważniejszych 
trzeba oczywiście wymienić rekordzistę — 420 
tys. zł zaoferowano za „Thanatos” Jacka Mal
czewskiego (Polswiss Art). Pamiętajmy jednak, 
że właśnie cena zawsze stanowić będzie news dla 
środków masowego przekazu, a porównywalne, 
choć nie tak duże prace tego artysty były już na 
rynku i to w kilku domach aukcyjnych. W moim 
przekonaniu — choć zawsze będzie można za
rzucić mi stronniczość — najwybitniejszym 
dziełem, jakie się pokazało na aukcji, był obraz 
^Wnętrze stajni” Józefa Chełmońskiego (Uni- 
cum) sprzedany za 188 tys. zł. Widzieliśmy też 
„Na Kresach” (Polswiss Art, 295 tys. zł) i 
„Trójkę na śniegu” (Agra, 130 tys. zł) tego sa
mego artysty. Bardzo ciekawy obraz — to „Pej
zaż morski z Bretanii” Stanisława I. Witkiewicza 
(Unicum) sprzedany za 150 tys. zł. Ważne także 
były interesujące oleje Alfreda Wierusza-Kowal- 
skiego (wystawiane przez Rempex, Agrę i Uni
cum), Józefa Brandta (Rempex, Polswiss i Uni
cum) oraz Adama Chmielowskiego (Agra). 
Szkoda tylko, że nasze muzea, nie dysponując 
ciągle jeszcze odpowiednimi funduszami, poz
bawione są możliwości zakupu ciekawszych 
obrazów na aukcjach.
Także uwadze muzeów (ale nie tylko) można by 
polecić pojawiające się na aukcjach przykłady 
dawnego malarstwa. Jak dotąd nie wzbudzają 
one większego zainteresowania, a szkoda, gdyż 
np. pochodzący z kolekcji Stanisława Augusta 
obraz Leonarda Bramera (1595—1674) „Chrys

tus wśród uczonych” wystawiony przez Unicum 
był propozycją niezwykle atrakcyjną. Ostatecz
nie zakupił go po cenie wywoławczej (10 tys. zł!) 
dla Zamku Królewskiego w Warszawie pan 
Andrzej Ciechanowiecki. Przykład ten — to ko
lejny dowód na to, że do pełnej stabilizacji rynku 
jest jeszcze daleko.

Spotkanie z książką

Sygnowano: Kasprzycki
Dawno nie było na rynku tak wyjątkowej książki 
o zabytkach stolicy. Oficyna „Veda” wydała Ko
rzenie miasta — 150 gawęd Jerzego Kasprzyc
kiego, znanego czytelnikom „Życia Warszawy” z 
cyklu „Warszawskie pożegnania”. Lektura poz
wala na ciekawe porównania, gdyż obok setek 
archiwalnych fotografii (nierzadko drukowanych 
po raz pierwszy!), znajdziemy w książce koloro
we zdjęcia tych samych zakątków i — co ważne 
— najnowsze zdjęcia! Książka ma wielki plasty
czny urok. Zreprodukowano w niej dawne re
klamy, co znakomicie odtwarza klimat miasta, 
wzbogacają ją plany, mapki sytuujące omawia
ne fakty oraz szczegółowe indeksy.
Jednak najważniejsze są teksty J. Kasprzyckie
go. Stworzył własny, od pierwszej chwili rozpo
znawalny styl pisania o zabytkach, dawnych 
obyczajach i niegdysiejszych mieszkańcach 
stolicy. To gawędy mające naukową ścisłość i 
zarazem soczystość reportażu. Barwny język 
świadczy o wielkim emocjonalnym zaangażo
waniu i poczuciu humoru. Przykładem są teksty 
o powojennej martyrologii ul. Pięknej, zniszczo
nej przez planistów i budowniczych MDM oraz 
np. opis ul. Mokotowskiej, gdzie „gmach Metal- 
eksportu wyzywająco połyskuje złotymi szyba
mi, jak ząb w wyszczerbionej szczęce". Do wy
dania książkowego autor sprawdził i zaktualizo
wał każdy tekst. W liczącym 350 stron tomie 
przedstawiono „Śródmieście południowe” (na 
południe od Al. Jerozolimskich), przygotowywa
ny jest następny tom o Śródmieściu północnym. 
Szkoda tylko, że Autor nie wspomina o Bronis
ławie Krystallu, fundatorze „Stabat Mater” Szy
manowskiego i Muzeum Narodowego; los jego 
wpisany jest w dzieje trzech słynnych kamienic: 
przy Mokotowskiej 24, w Al. Ujazdowskich 24 i 
Al. Jerozolimskich.

Janusz Miliszkiewicz

9



Wokół jednego zabytku

„Odkrycie” Grottgera

Jeśli o wystawianych do sprze
daży na aukcjach płótnach 
Chełmońskiego, zważywszy na 

ich niepodważalną wartość artysty
czną oraz ze względu na bardzo wy
sokie ceny uzyskiwane podczas licy
tacji, pisano już niejednokrotnie, 
to o obrazach Artura Grottgera 
(1837—1867) — niemal wcale. 
Można się ternu dziwić, zwłaszcza że 
w ostatnich sześciu latach wystawio
no ich co najmniej tuzin, w tym 
również „ bardzo piękne, wykończone, 
pełnowartościowe prace tego wybitnie 
uzdolnionego artysty” — że posłu
żymy się tu określeniem użytym w 
jednym z katalogów aukcyjnych w 
odniesieniu do niezwykle interesują
cej, wczesnej akwareli Grottgera pt. 
„Stadnina” (1851), przenosząc ten 
komentarz także na dwa kolejne 
obrazy: „Napad Szwedów na wieś 
niemiecką” (1854) oraz powstały 
według katalogu po 1853 r. „Na po
pasie” (wszystkie licytowane na auk
cjach Unicum).
Tej ostatniej, bezsprzecznie najcie
kawszej pracy warto poświęcić wię
cej uwagi. Jest to obraz całkowicie 
odmienny w nastroju, nasączony 
światłem chylącego się ku zachodowi 
słońca i należy do najważniejszych, 
ujawnionych ostatnio dzieł artysty. 
Na jego temat znajdziemy w katalo
gu nieco więcej informacji. Choćby 
tę, że na odwrociu obrazu znajduje 
się napis: „Na uczczenie dnia 27 
czerwca 1854 roku w dowód wdzię
czności wykonał A. G. ” oraz nalepka 
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z 
datą przyjęcia: 15 X 1925 r. Warto tu 
też przytoczyć komentarz z katalogu 
„Scena z czasu wojen szwedzkich 
(żołnierze przed karczmą), jakie ma
lował młody Grottger. W tym czasie 
Grottger zaczynał stosować technikę 
olejną, ten obraz jest niewątpliwie jed
nym z pierwszych. Miesiące letnio-je
sienne 1854 r. pomiędzy ukończeniem 
krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i 

wyjazdem na dalsze studia do Wied
nia, 17-letni Grottger spędził we 
Lwowie. Wiemy, że się wówczas przy
jaźnił ze swymi arystokratycznymi 
rówieśnikami: hr. Aleksandrem Pap- 
penheimem (nabył wiele jego obra
zów), Chołoniewskimi (Edwardowi 
Chołoniewskiemu udzielał lekcji ry
sunku). Pewnie z tymi kontaktami 
wiąże się napis dedykacyjny. Wiemy 
ponadto, że wówczas spotykał się z 
malarzami: Franciszkiem Tępą, Ju- 
stynern Głowackim i Aleksandrem Ra
czyńskim. Był też pod silnym wpły
wem Januarego Suchodolskiego. Olej
ny obraz Grottgera jest niezwykłą 
rzadkością na rynku sztuki”. Na ma
rginesie warto zauważyć, że podobną 
kompozycję wykonał kilkanaście lat 
później — w 1866 r. — Henryk Pil- 
lati („Szwedzi w Polsce”, olej na 
płótnie, 100 x 128 cm).

O obrazie Grottgera można po
wiedzieć więcej przeczytaw

szy nie notowaną dotychczas infor
mację zamieszczoną w „Dzienniku 
Warszawskim” z 12 stycznia 1855 r. 
Jest to pierwsza w Warszawie i bodaj 
trzecia w kolejności (po wzmiankach 
w lwowskim „Dzienniku Literac
kim” z 1 maja 1852 r. i krakowskim 
„Czasie” z 2 sierpnia 1854 r.) opu
blikowana wiadomość o działalności 
artystycznej osiemnastoletniego wów
czas malarza. Dowiadujemy się z 
niej, że: „Na wystawie obrazów 
uczniów szkoły malarskiej w Krako
wie zwróciły na siebie powszechną 
uwagę prace 17to-letniego Grotkera, 
własnej jego kompozycji. Są to dwa 
obrazy »Odbicie łupów Tatarom« i 
»Szwedzi zapijający przed karczmą 
polską«. Myśl w tych obrazach prze
prowadzona szczęśliwie i wybitny ta
lent mianowicie do rysowania koni”. 
Niewątpliwie „Odbicie łupów Tata
rom” — to olejny obraz znany prze
de wszystkim z opublikowanego 
__________________ ____________

MIN’

przez Klemensa Kanteckiego listu 
jednego z bliższych przyjaciół mala
rza, hr. Aleksandra Pappenheima 
(właściciela tego płótna). Do nie
dawna jedyną reprodukcję tego dzie
ła oraz przekonujący wywód w spra
wie jego datowania (1854, nie zaś 
1851) można było znaleźć w mono
grafii Jana Bołoza Antoniewicza 
(1858—1922), historyka sztuki, 
znawcy sztuki XVI i XIX w. Przed 
dwoma laty dzięki staraniom Salonu 
Antyków „Connaisseur” w Krako
wie obraz sprowadzono do Polski, a 
jego opis, historię oraz kolorowe 
zdjęcie w artykule Anny Król za
mieścił „Art & Business” (nr 3, 
1996). Drugi obraz wymieniony w 
gazetowej recenzji — „Szwedzi zapi
jający przed karczmą polską” można 
identyfikować z ujawnionym pod
czas aukcji Unicum olejem „Na po
pasie”.
Wzmianka w „Dzienniku Warszaw
skim” dopowiada, że obrazy „Odbi
cie łupów Tatarom” i „Szwedzi zapi
jający przed karczmą polską” poka
zane zostały na wystawie, którą mło
dy artysta żegnał się z krakowską 
Szkołą Sztuk Pięknych. Z takiej 
okazji prezentuje się zwykle najlep
sze, ostatnio wykonane prace, a jeśli 
tak, to jako najbardziej prawdopo
dobny przy datowaniu obu wysta
wionych płócien należałoby przyjąć 
rok 1854. W wypadku pierwszego 
obrazu jest to jedynie potwierdzenie 
ustalenia Jana Bołoza Antoniewicza, 
dla drugiego — pierwsze przybliże
nie w określeniu daty ukończenia. 
Rozstrzygający argument na rzecz 
hipotezy, że oba płótna wykonane 
zostały w pierwszej połowie 1854 r. 
znajdziemy w dziennikarskiej relacji 
z samej wystawy, zamieszczonej w 
krakowskim „Czasie” z 2 sierpnia 
1854 r.: „Po skończonym roku szkol
nym odbyła się trzydniowa wystawa 
prac artystycznych uczniów oddziału 
sztuk pięknych w szkole technicznej.



(...) Kilka robót uczniów dozwala 
wróżyć, że to zarody przyszłych arty
stów. Są tam i kompozycje historyczne 
nie bez grzechu, ale jest w nich dużo 
dramatyczności, układy figur śmiałe, 
a do tego prawdziwe. Nadmienić tu 
musimy (...) inne jeszcze celniejsze 
imiona, tak jak nam w pamięci utkwi
ły, nie czyniąc w nich klassyfikacyi: 
pp. Grottger, o którego właśnie kom
pozycjach wspomnieliśmy, Gadomski, 

odbywała się tam wystawa warszaw
skiej grupy artystów „Pro-Arte”. 
Obraz Grottgera, nie związany 
przecież w jakikolwiek sposób z tą 
ekspozycją, miał ją po prostu uatrak
cyjnić. W miejscowej prasie („Kur- 
jer Łódzki” z 5 października 1925 r.) 
napisano: „Pełną różnorodnych tema
tów obecną wystawę wzbogacił nie
znany i niereprodukowany dotychczas 
nigdzie obraz olejny A. Grotgera, 

Czorsztynie zdjęte podczas podróży z 
Zagórzan do Krakowa”.
Widać Grottgerowi spodobał się ten 
pobyt. Zapamiętał serdeczność i 
gościnę, jakich zaznał od gospodarza 
posiadłości. Jest bardzo prawdopo
dobne, że po dwóch latach, na kilka 
dni przed końcowymi egzaminami 
raz jeszcze odwiedził hrabiego Wła
dysława, by 27 czerwca 1854 r. w 
dzień jego imienin podziękować mu

Cynk, Floryan, Kreutler, Kotsys, 
Madejko”. Zestawiając tę i poprzed
nią informację, możemy już rozszyf
rować wspomniane przez sprawoz
dawcę „Czasu” kompozycje histo
ryczne Grottgera. Możemy też przy
jąć, że wystawa odbyła się w lipcu 
1854 r., a prezentowane na niej 
obrazy wykonane zostały najwyżej 
kilka miesięcy wcześniej.

Do wyjaśnienia pozostaje więc 
już tylko kwestia, komu de
dykował malarz swój obraz. Tu 

przydatna okazuje się zachowana 
również z tyłu obrazu nalepka z in
formacją o przyjęciu tej pracy do 
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi 15 
października 1925 r. W tym czasie 
(od 5 do 31 października 1925 r.J 

przedstawiający popas przed karczmą 
oddziału kawalerji. Dzieło to będące w 
posiadaniu rodziny hr. Skrzyńskich i 
Dr. M. Dunin-Rzuchowskiego ofiaro
wał 17-letni artysta w roku 1854 tejże 
rodzinie. Obraz ten wzbudzić musi 
poważne zainteresowanie nietylko w 
świecie znawców sztuki”. A więc hra- 
biostwo Skrzyńscy! U nich Grottger 
spędził lato 1852 r. (tuż przed rozpo
częciem krakowskich studiów) w 
niezbyt odległym od Krakowa ma
jątku hr. Władysława Skrzyńskiego 
w Zagórzanach koło Gdowa. Waka
cyjny wypoczynek łączył młody 
adept malarstwa ze studiowaniem 
pejzażu oraz koni. Jak podaje Jan 
Bołoz Antoniewicz, wśród powsta
łych wówczas prac ołówkowych były 
m.in. „widoki zamków w Wiśniczu i 

______________

za wszystko. A jeśli nawet zajęty na
uką nie pojawił się w Zagórzanach 
osobiście, to bezsprzecznie znaj
dujący się na odwrociu obrazu 
napis dedykacyjny wiązać nale
ży z imieninami hr. Władysława 
Skrzyńskiego w 1854 r. oraz 
wcześniejszymi kontaktami z 
nim młodego Artura Grottgera. 
Po szkolnej wystawie obraz trafił do 
Zagórzan, gdzie pozostawał przez 
dłuższy czas nie znany szerszej pub
liczności. Jego istnienie ujawniono 
dopiero w 1925 r., gdy minęło 71 lat 
od krakowskiej ekspozycji. Dokład
nie tyle samo czekał na ponowne 
„odkrycie” w 1996 r., kiedy wysta
wiono go na aukcji!

Wojciech Przybyszewski
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Pogrzebany cmentarz

W 1865 r. A. Sie- 
mientowski, opi
sujący miasto 

Witebsk w rosyjskojęzy- 
cznej Pamiątkowej książce 
witebskiej guberni, zauwa
żył: „Co się tyczy cmenta
rza, znajdującego się przy 
tym kościele, to jego staranne 
utrzymanie może być wspa
niałym przykładem do na
śladowania dla parafian 
wszystkich innych świątyń. 
Cmentarz św. Barbary boga
ty jest we wspaniałe pomniki 
nagrobne, najpiękniejsze przy 
samym kościele. ” Ton 
zachwytu, rzadki w suchym 
najczęściej opisie, świadczy 
o niezwykłości miejsca, 
które przez półtora wieku 
było jednym z najciekaw
szych, najbardziej malow
niczych zakątków starego 
Witebska. I które już nie 
istnieje, z premedytacją 
pogrzebane przez so
wieckich wrogów prze
szłości. Chociaż nie 
wszystko jeszcze stracone... 
W 1785 r. marszałek 
szlachty Antoni Kossow 
ufundował kościół Św. 
Barbary przy ul. Petersbur
skiej. Wokół niego powstał 
i rozrastał się wspomniany 
cmentarz, tworząc wraz z 
przyległym prawosławnym 
cmentarzem Św. Mikołaja 
niepowtarzalny zespół. Funk
cje pogrzebowe pełniła sto
jąca tuż obok kaplica Pod
wyższenia Krzyża Świętego 
z końca XVIII w., fundacji 
chorążego witebskiego Pio
tra Łużko. W drugiej po
łowie XIX w. architekt 
W. Piotrowski przebudo
wał kościół w stylu neoro- 
mańskim. Cmentarz był już 
wówczas prawdziwym mu
zeum pod gołym niebem, 
pełnym zatopionych w 
bujnej zieleni cennych 
rzeźb i kunsztownych ka
plic. Część katolicka świad
czyła przy tym o trwaniu 
pod zaborami na najdal
szych Kresach licznej i

znaczącej w życiu miasta 
polskiej społeczności.
Eugeniusz Krisztapowicz, 
jako dziecko mieszkający w 
pobliżu, wspominał nie
dawno na łamach witeb
skiej gazety: „Na cmentarzu 
szczególnie wryła mi się w 
pamięć wielka śnieżnobiała 
kaplica — grobowiec ro
dziny rzeczywistego radcy 
stanu. (...) Niedaleko od 
kaplicy stał obelisk z czarne
go granitu — jakiegoś gene
rała. Był to najwyższy i 
najokazalszy pomnik na 
cmentarzu. Za ogrodzeniem 
stały w lecie świeże kwiaty. 
Przynosiła je mała, szczupła 
pani w czarnym, starym i 
połatanym palcie. (..^Kie
dyś, spacerując po cmenta
rzu, na ścieżce przed żeliw
nym ogrodzeniem obelisku 
zobaczyłem rozrytą ziemię. 
(...) Na cokole stała trumna, 
obok poniewierała się czasz
ka, kości w zetlałym mundu
rze. (...) Po tym zdarzeniu 
nikt już nie widział starusz
ki na cmentarzu. Widać ser
ce nie wytrzymało takiego 
wstrząsu”. Inna staruszka, 
Polka, z którą rozmawiałem 
jesienią zeszłego roku, ze 
łzami w oczach opowiadała 
o zniszczonych grobach jej 
bliskich.
Dewastacja cmentarza, plą
drowanie mogił zaczęło się 
pod koniec lat trzydzie
stych, po zamknięciu przez 
władze kościoła Św. Barba
ry. Ustronny teren stał się 
schronieniem przestępców, 
których milicja wypłaszała 
z grobowych krypt. W śnież
nobiałej niegdyś kaplicy 
popełniono morderstwo. 
Ostateczna zagłada nastąpi
ła po drugiej wojnie świa
towej. Drzewa zostały wy
cięte, pomniki „wyrówna
ne” buldożerami. Potem 
nawieziono metrową war
stwę ziemi, nasypano żwiru 
i położono asfalt. Na ob
szernym, pustym placu

1. Kościół 
Św. Barbary
2. Cmentarne 
lapidarium
3. Krawężnik 
wskazuje 
pierwotny 
poziom 
cmentarza, 
powyżej 
przewrócone 
nagrobki, 
warstwa ziemi, 
żwiru i asfaltu, 
u góry ściana 
jednego
z budynków 
bazy 
samochodowej
— to klasyczny 
przekrój 
archeologiczny
(zdjęcia: 2, 3
— Jarosław 
Komorowski)
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stanęła baza samochodowa 
nr 4.
W 1987 r. w zrujnowanym, 
choć uznanym za zabytek 
kościele postanowiono urzą
dzić salę koncertową, od
budowę powierzając przed
siębiorstwu „Biełrestaura- 
cja”. Jego pracownicy, 
wbrew nazwie, dokończyli 
dzieła zniszczenia, przeko
pując i rozbijając ostatnie 
polskie groby ocalałe przy 
murze świątyni, a także wy
rzucając z krypty pod prez
biterium trumny fundato
rów. Wezwany archeolog 
poprzestał na „zabezpie
czeniu” kilku przedmio
tów, w tym słuckiego pasa 
eksponowanego potem w 
muzeum. Przeciw wanda
lizmowi bezskutecznie pro
testowali wierni odradzają
cej się katolickiej wspólno
ty, której początkowo prze
kazano kaplicę Św. Krzyża. 
Ksiądz Janusz Skęczek, 
dominikanin, niezmordo

wanie działający od Mohy
lewa po Połock, przez dwa 
lata starał się o rejestrację 
parafii i zwrot kościoła Św. 
Barbary, którego dziś jest 
proboszczem. Pierwszą mszę 
św. mógł w nim odprawić 
w Niedzielę Palmową 1992 r., 
konsekracja po przeprowa
dzonym już własnymi siła
mi remoncie nastąpiła 5 
czerwca 1993 r.
Sąsiedztwo bazy, która w 
nowych warunkach eko
nomicznych stała się warsz
tatem naprawczym spółki 
„Vitgazautoserwis”, jest 

'dla parafii bardziej niż 
uciążliwe. Tym bardziej że 
ksiądz Janusz pamięta, co 
znajduje się pod ziemią... 
Nieliczne uratowane, choć
by w kawałkach, nagrobki 
polskie i rosyjskie, frag
menty krzyży, ogrodzeń i 
metalowych trumien two
rzą starannie utrzymane, 
ukwiecone lapidarium. Są 
tam resztki pomnika gene

rała Faustusa Perotta (zm. 
1882, napis polski), na
grobki Matyldy i Ludwika 
Hruskich, Brygidy Iholni- 
kowej, Huberta Adamowi
cza, Hieronima Piotrow
skiego, Kazimierza Bogda
nowicza, Heleny Leszczyń
skiej — przypomnienie kil
ku pokoleń mieszkańców. 
Zdecydowanym działaniem 
wedle wszelkich reguł bia
łoruskiego prawa udało się 
doprowadzić do ustano
wienia wokół kościoła stre
fy ochronnej zabytku, 
obejmującej obszar dawne
go cmentarza. Wprowa
dzenie tej decyzji w życie 
oznaczać musi likwidację 
bazy i przejęcie terenu 
przez parafię. Ksiądz Ja
nusz planuje stopniowe 
odsłanianie i ochronę relik
tów cmentarza, zadrzewie
nie, budowę Drogi Krzy
żowej — by ten fragment 
Witebska stał się znowu 

miejscem znaczącym i 
szczególnym, innym już, a 
przecież nawiązującym do 
przeszłości.
Gotowy jest projekt zagos
podarowania przestrzenne
go, praca dyplomowa Iriny 
Rodziewicz z witebskiej Po
litechniki. Ale dotychcza
sowi „właściciele” nie dają 
za wygraną. Postawili nowe 
ogrodzenie od ulicy, urzą
dzili kanał do przeglądu 
samochodów. Interwencje, 
nawet z Mińska, na razie 
nie skutkują. Jednak we
dle wszelkich cywilizo
wanych norm cmentarz 
Sw. Barbary, miejsce 
pamięci trzech naro
dów, nawet w obecnym 
stanie podlega bezdy
skusyjnej ochronie, a 
wyegzekwowanie podję
tych w tym duchu decyzji 
winno nastąpić jak najrych
lej.

Jarosław Komorowski

Pomnik Wołodyjowskiego

Larum grają! wojna! nieprzy
jaciel w granicach! a ty się 

nie zrywasz? szabli nie chwytasz? 
na koń nie siadasz? Co się stało z 
tobą żołnierzu?" — woła ksiądz 
Kamiński na pogrzebie Jerzego Mi
chała Wołodyjowskiego w ostatniej 
części Sienkiewiczowskiej Trylogii. 
Był pan Michał postacią autenty
czną, a choć zdaniem historyków 
zabójcza eksplozja miała charakter 
przypadkowy, w narodowej pamięci 
utrwalił się wizerunek niezłomnego 
Hektora kamienieckiego, stworzony 
„dla pokrzepienia serc". Pochowa
no pułkownika w kolegiacie w Sta
nisławowie, trudno jednak o jaki
kolwiek ślad w zdewastowanej 
świątyni, wciąż służącej jako sala 
wystawowa. Doczekał się nato
miast Wołodyjowski upamiętnienia 

w Kamieńcu Podolskim, gdzie po
legł i gdzie po dziś dzień tak wiele 
jest zabytków — świadectw chwały 
Rzeczypospolitej.
Przed sławną katedrą z tureckim 
minaretem łatwo dostrzec typowy 
dla XIX w. nagrobek z dawnego 
cmentarza — wykuty w piaskowcu 
pień drzewa, wsparty na potężnych 
korzeniach. Otwarta księga poda
wała niegdyś nazwisko zmarłego, 
od dawna już zatarte. W 1993 r. z 
inicjatywy miejscowych Polaków, 
spadkobierców tradycji kresowej 
warowni, umieszczono na kamien
nych kartach napis: „Pamięci pana 
pułkownika Jerzego Wołodyjow
skiego, Hektora kamienieckiego. 
Życie to szereg poświęceń. AD — 
MCMXCIII. Resurgam’’. Resurgam 
— to znaczy powstanę, (jk)
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Zapomniana siedziba

Położona z dala od 
głównych szlaków 
komunikacyjnych, przy 

ujściu rzeki Sniwody do 
Bohu (rzeka tworzy w tym 
miejscu rozległe stawy) 
osada (dawniej miasteczko) 
Janów położona jest około 
40 km od Winnicy. Zacho
wał się tam w niezłym 
stanie dawny zamek hr. 
Chołoniewskich i ufundo
wany przez nich kościół 
klasztorny bernardynów. 
Przez ponad 450 lat dobra 
janowskie pozostawały w 
rękach tego samego rodu, 
co jest rzadkością na 
dawnych Kresach. Już w 
XV w. gospodarzyli w nich 
Myszkowie h. Korczak. W 
1452 r. król Kazimierz Ja
giellończyk nadał Piotrowi 
Myszce dobra Chołoniów 
(w późniejszym powiecie 
włodzimierskim na Woły
niu). Od tego czasu ród ten 
zaczął używać podwójnego 
nazwiska Myszka-Choło- 
niewscy; z czasem pierwszy 
jego człon służył tylko jako 
przydomek.
W 1410 r. Adam Myszka 
rozpoczął budowę wielkie
go zamku obronnego w Ja
nowie. Był więc on najstar
szą siedzibą Chołoniew
skich, którzy później osiedli 
w Chołoniowie na Woły
niu, Janów traktując wyłą
cznie jako fortecę.
Do większego znaczenia 
doszli Chołoniewscy dopie
ro w XVIII w. Adam Cho
łoniewski (zm. 1772 r.), 
kasztelan buski i starosta 
dubieński, senator, poseł na 
sejmy rozpoczął budowę 
nowej, wspaniałej rezyden
cji, noszącej cechy późnego 
baroku i klasycyzmu. Włą
czył do niej najlepiej za
chowane fragmenty zruj
nowanego zamku Mysz

ków: budynek bramny i 
dwie baszty. Budowę 
ukończyła wdowa po Ada
mie Chołoniewskim Salo
mea z Kątskich, która w 
1780 r. ufundowała w Ja
nowie kościół i klasztor 
bernardynów.
Wzniesiony według projek
tu nieznanego architekta 
janowski pałac, zwany zam
kiem, był budowlą 27- 
osiową, dwukondygnacyj
ną, głęboko podpiwniczo
ną, w części środkowej 
podkreśloną pozornym ry
zalitem i podniesioną o je
szcze jedno piętro. Fronton 
zdobił kartusz herbowy 
fundatora pałacu na tle pa- 
noplii, a w klatce schodo
wej wisiały portrety ro
dzinne. Z inicjatywy ks. 
Stanisława Chołoniewskie
go jeden z salonów pokryty 
został freskiem namalowa
nym przez artystę włoskie
go, przedstawiającym oto
czenie bazyliki Sw. Piotra;

1

1.2. Fragment 
zamku (1)
i baszta (2) 
z XVII w.
3. Zabytkowa 
chałupa 
janowska
(zdjęcia:
Zbigniew Hauser)

pokój ten nazywano „Wa
tykanem”. Zdobiły go też 
dwa olbrzymie zwierciadła, 
przywiezione przez Salo- 
meę Chołoniewską z Paryża 
oraz brązowy zegar ź 
XVIII w., który zgodnie z

legendą miał zatrzymywać 
się w chwili śmierci każdego 
z członków rodziny. Od pa
łacu odchodził długi mur 
oddzielający od dziedzińca 
część parku. Jego tynki 
pokrywały malowidła olej

ne przedstawiające trzy 
muzy. Sypialnie i salony 
urządzone były meblami z 
okresu Księstwa Warszaw
skiego i biedermeieru. W 
sali „portretowej” (25 wize
runków rodzinnych) stały 
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fotele z XVII w. kryte go
belinem. Sala balowa miała 
ściany stiukowane w kolo
rze kości słoniowej, wzo
rzystą posadzkę parkietową 
oraz plafony dekorowane 
sztukateriami i malowidła
mi przedstawiającymi sześć 
muz. Były też salony: 
„chiński”, „bawialny” i 
„żółty”. Część dzieł sztuki i 
cenne meble przed 1900 r. 
przewieziono do innej sie
dziby Chołoniewskich w 
Ziatkowcach. Archiwum 
rodzinne i zbiory bibliote
czne (m.in. 37 listów Mic
kiewicza do ks. Stanisława 
Chołoniewskiego) zaginęły 
bądź uległy zniszczeniu w 
1917—1918 r. Pałac janow
ski owiany był licznymi le
gendami, związanymi z 
ciągnącymi się pod zam
kiem lochami.
Zespół pałacowy (z basz
tami, wałami i fosami) łą
czył się przez bramę i dzie
dziniec z miasteczkiem, 
pośrodku którego wznosił 
się stary ratusz. Przez park 
przechodziło się do piękne
go kościoła Niepokalanego 
Poczęcia i klasztoru ber
nardynów usytuowanego 
tuż za wałami. Świątynia 
miała fasadę ozdobioną ko
lumnami jońskimi usta
wionymi na wysokich coko
łach. Dwie pary flankowały 
główne wejście, dwie stały 
pojedynczo przy narożni
kach. Fasadę wieńczył 
gzyms profilowany i 
przerwany fronton. Ponad 
nim wznosił się lekko 
wklęsły szczyt ujęty po bo
kach parami kolumienek 
jońskich i zamknięty 
przerwanym frontonem. 
Elewacje boczne ożywiały 
pilastry. Wnętrze było ko
pią jednej z kaplic bo
cznych bazyliki Św. Piotra 
w Rzymie. Obok kościoła 
stał dwukondygnacyjny 
klasztor ze sklepionymi ce
lami i okratowanymi 
oknami.

Do usytuowanego na ubo
czu Janowa (obecnie Iwa- 
niw) dotarłem pieszo z Ka
linówki, ponieważ kursują
cy raz na dobę autobus nie 
przyjechał. Po zamku-pała- 
cu oprowadzał mnie za
stępca dyrektora szkoły-in- 
ternatu, Wieczysław Zda
nie wicz. Przed 1963 r. w 
pałacu był dom dziecka, 
później szkoła. Powojenne 
dobudówki (m.in. nadbu
dowanie jednej kondygna
cji w budynku bramnym), 
zeszpeciły go i zatarły 
pierwotny wygląd. Zniknę
ły sztukaterie z frontonu 
pałacu i budynku bramne- 
go. Zespołowi zamkowe
mu, choć był po wojnie od
nawiany i utrzymany w 
niezłym stanie, daleko do 
dawnej świetności. Całe 
wyposażenie wnętrza prze- 
padło. Przetrwały, choć w 
zmienionym kształcie, sale 
kolumnowa i marmurowa 
(płyty z szaroróżowego 
marmuru), a także sklepie
nia, gzymsy, bazy pilas- 
trów, nisze. Z murów od
pada jednak całymi płatami 
tynk, zaniedbane jest rów
nież otoczenie pałacu. 
Lepiej prezentuje się nie
dawno odnowiony kościół. 
Do 1991 r. pełnił funkcje 
kina, klubu i sali sportowej. 
Wnętrze przedzielono wte
dy stropem, niszcząc kryp
tę z grobami Chołoniew
skich. Przetrwały sklepie
nia kolebkowo-krzyżowe, 
wnęki oraz część wystroju 
zewnętrznego. Zwróconą w 
1992 r. świątynią opiekują 
się Maria Łochiwnienko (z 
domu Tarnawska) oraz 
Bronia (z domu Matkow
ska). Wraz z innymi para
fiankami uparcie przez wie
le lat pukały do drzwi wła
dzy rejonowej w Kalinówce 
i obwodowej w Winnicy. 
Wreszcie kościół oddano.

Zbigniew Hauser

Znaki pamięci

Pośród łagodnych grzbie
tów Beskidu Niskie
go, w malowniczych, 
choć niezbyt urodzajnych do

linach górskich potoków roz
łożyły się liczne, niewielkie 
wsie. Wędrując po tej krainie 
wciąż możemy odczuć szcze
gólną atmosferę nasyconą pa
mięcią o Łemkach, którzy tu 
niegdyś mieszkali. Pamięć tę 
podtrzymują pozostałości po 
łemkowskiej kulturze — 
drewniane cerkiewki o bania
stych hełmach, zachowane 
gdzieniegdzie drewniane do
mostwa z charakterystycznymi 
zdobionymi przyczółkowym 
zadaszeniem szczytami oraz li
czne krzyże i kapliczki, posta
wione wśród pól i przy dro
gach prowadzących do wiosek. 
Zabytki te pozbawione są 
ochrony i, aby udokumentować 
jak najwięcej zachowanych je
szcze znaków bytności ludnoś
ci greckokatolickiej na tych 
ziemiach, podejmowane są ak
cje inwentaryzowania obiek
tów. Taki cel miało systematy
czne inwentaryzowanie kapli
czek i krzyży przydrożnych, 
przeprowadzone latem 1995 r. 
w górnej części doliny rzeki 
Biała w Beskidzie Niskim. 
Spośród ponad 30 krzyży i 
kapliczek najliczniej reprezen
towane były krzyże żeliwne 
osadzone na kamiennych coko
łach, które będąc produkcją 
fabryczną nigdy nie cieszyły 
się zainteresowaniem etnogra
fów ani tym bardziej history
ków sztuki. Jednak właśnie te 
trójramienne krucyfiksy z cha
rakterystycznymi dla wschod
niego obrządku postaciami 
Ukrzyżowanego o osobno 
przybitych stopach i otwar
tych oczach, zwykle nakryte 
wygiętymi w formę łuku bla
szanymi daszkami o krawę
dziach zdobionych ząbkowa
niem — najbardziej chyba 
kształtują krajobraz Łemkow- 
szczyzny. Jeszcze ciekawsze są 
cokoły pod te krzyże, wykona
ne przez wiejskich kamienia
rzy, zwykle z jednego bloku 
piaskowca, czasami opatrzone 

inskrypcją fundacyjną rytą w 
języku ukraińskim. Na wielu 
cokołach umieszczono od 
frontu, czasami także z boków 
wizerunki krzyży trójramien- 
nych o trójlistnych zakończe
niach ramion.
Oprócz krzyży żeliwnych w 
dolinie Białej spotyka się czę
sto krzyże drewniane — od 
najprostszych w formie, wy
konanych z dwóch połączo
nych „na obłap” belek, aż po 
ozdobne profilowane krzyże z 
metalową figurką Chrystusa, 
zadaszone blachą, czasami 
opatrzone w ściankę z desek 
stwarzającą tło dla postaci 
Ukrzyżowanego. Szczególnie 
ciekawy krzyż zachował się w 
Banicy. Jest to krucyfiks trój- 
ramienny wykonany z belek 
modrzewiowych w ten sposób, 
że swoim kształtem imituje 
występujące na cmentarzach 
krzyże kamienne. Wzór od
tworzono z taką dokładnością, 
że u spodu drewnianej pod
stawy imitującej kamienny co
kół przybito deseczki naśladu
jące gzyms. Równie ciekawa 
jest figura Chrystusa. To 
drewniana rzeźba przedstawia
jąca muskularnego mężczyznę 
o wydłużonych proporcjach 
ciała i szerokich ramionach, 
która została pokryta srebrną 
farbą, aby wyglądała jak figura 
żeliwna. Stanowi to doskonały 
przykład funkcjonowania róż
nych poziomów percepcji sztu
ki: co dla historyka sztuki sta
nowi o wartości artystycznej 
figury, czyli dzieło indywi
dualnego twórcy a nie produk
cja fabryczna, przykryte zosta
ło farbą do takiej właśnie, fa
brycznej produkcji ją upodab
niającą.
W dolinie Białej stoi jeszcze 
kilka łemkowskich kapliczek z 
kamienia polnego, najczęściej 
z licznie tu występujących 
łupków piaskowcowych łączo
nych zaprawą glinianą. Cza
sami otynkowane i pobielone, 
czasami jedynie pomalowane 
wapnem, nierzadko pozosta
wione w swej kamiennej po
staci. Kapliczki te nakrywano
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1.2. Kapliczki 
we wsiach: 
Czyrna (1) 

i Izby (2)
3.4. Krzyże: 

żeliwny lany 
we wsi

Czyrna (3) 
i drewniany 

w Banicy (4)
5. Szklany 

krucyfiks 
z kapliczki 

w nieistniejącej 
już wsi 

Bieliczna
(zdjęcia: 
Bartosz

Gomółka)

najczęściej dwuspadowym, 
rzadziej trójspadowym, dwu- 
lub czterokrokwiowym da
chem krytym gontem, jak w 
Bielicznej i Izbach, lub blachą, 
jak w Czyrnej. Wyjątkowo 
oryginalna kapliczka słupowa 
stojąca na szczycie wysokiego 
wzgórza rozdzielającego doli
ny wsi Izby i Banica nakryta 
została trzema grubymi płyta
mi kamiennymi o różnych wy
miarach, tworzącymi rodzaj 
schodkowej piramidy. Na jej 
szczycie umieszczono kamien
ną, masywną podstawę pod 
krzyż, który niestety uległ 
zniszczeniu. Jak opowiadają 
mieszkańcy wsi Banica, ufun
dowaną w 1866 r. kapliczkę 
postawiono w miejscu, gdzie 
od uderzenia pioruna zginęła 
pracująca w polu kobieta.
Niektóre kapliczki, np. w 
Czyrnej i w Stawiszy, są ma
łymi formami architektoni
cznymi stawianymi na planie 
prostokąta lub kwadratu, z 
półkoliście zakończonym wej
ściem i kamiennym sklepie
niem kolebkowym. Inne — to 
murowane słupy kamienne z 
wnęką pośrodku, w której 
umieszczano zwykle malowa
ne lub rzeźbione wizerunki 
świętych. Większość z ich wy
posażeń nie zachowała się, 
część trafiła do muzeów, sporo 
skradziono, jak np. płasko
rzeźbę Matki Boskiej Hodege- 
trii z XIX w. z kapliczki na by
łym cmentarzu cholerycznym 
w Izbach. Zachował się jeszcze 
późnobarokowy olejny obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
w jednej z dwóch kapliczek w 
Czyrnej oraz prawdziwa rzad
kość: lany z białego szkła kru
cyfiks na oktagonalnej pod
stawie, z postacią Ukrzyżowa
nego przedstawioną zgodnie 
ze wschodnim kanonem iko
nograficznym (stopy przybite 
osobno). Krucyfiks wykonany 
został z formy, jednak brak ja
kiejkolwiek sygnatury, zaś ce
chy ikonograficzne oraz niska 
technika wykonania (liczne bą
ble powietrzne w masie szkla
nej, wyraźne spoiny) skłaniają 
do uznania go za jeden z nieli
cznych ocalałych przykładów 
produkcji prowincjonalnej hu
ty szkła. Tym bardziej niepo-
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We wsi Jurków koło Wiślicy (woj. kie
leckie) znajduje się drewniany krzyż 

ozdobiony rzeźbami. Stoi na posesji p. Eu
geniusza Dyni, który się nim opiekuje. 
Prawdopodobnie wykonany został na po
czątku XIX w. z drewna dębowego. Krzyż 
ma wysokość około 6 m, w dolnej części 
znajdują się nieczytelne napisy — być 
może fundacyjne — powyżej zaś dekora
cyjny ornament, a nad nim rzeźbione także 
w dębie postacie świętych. Ślady wskazu
ją, że było ich niegdyś więcej, do dzisiaj 
zachowały się rzeźby: prawdopodobnie 
św. Magdaleny po lewej stronie i św. Jana 
Ewangelisty ze wspartą o niego postacią 
aniołka po prawej stronie krzyża. W posta
ci ukrzyżowanego Chrystusa brak prawej 
ręki, pozostałe rzeźby są bardzo zniszczo
ne, mimo drewnianej, obitej miedzianą 
blachą osłony wykonanej przez p. Dynię. 
To dzieło ludowej snycerki wymaga — op
rócz dokładnych badań — przede wszyst
kim natychmiastowej fachowej konserwa
cji, o czym przypominamy kieleckiej służ
bie ochrony zabytków.

Andrzej Wadowski

1.2. Widok krzyża (1) 
i niszczejących rzeźb (2) 

(zdjęcia: Krzysztof Bożek)

Niezwykły krzyż
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koi brak zabezpieczenia przed 
kradzieżą lub zniszczeniem te
go zabytku.
Obecne wyposażenie kapliczek 
z drugiej połowy XIX w. — to 
głównie plastikowe figurki 
Matki Boskiej oraz przeszklo
ne, kupowane w „Veritasie” 
reprodukcje, którymi zastą
piono zniszczone lub skra
dzione przez „kolekcjonerów” 
dzieła łemkowskiej sztuki. 
Zostały one otoczone opieką 
przez nowo przybyłą ludność, 
dzięki czemu, choć mocno zni
szczone, wciąż jeszcze upięk
szają krajobraz Beskidów. Nie 
dotyczy to jednak tych krzyży 
i kapliczek, które leżały poza 
terenem prywatnym. Na 
przykład znajdująca się na 
uboczu wsi Czyrna, wśród pól 
do niedawna gospodarowa- 
nych przez PGR, piękna, duża 
kapliczka popada w ruinę: sko
rodowany, blaszany dach 
przepuszcza wodę, w ścianach 
widoczne są ubytki, kuty żela
zny krzyż wieńczący niegdyś 
ścianę szczytową leży w tra
wie. We wnętrzu oprócz pla
stikowych butelek, żelaznych 
prętów i wypadłych ze skle
pienia kamieni leżą potrzaska
ne resztki nastawki ołtarzowej. 
Jeszcze okrutniej los obszedł 
się z kapliczką we wsi Czerty- 
żne. Ta spora przed wojną 
wioska, spalona i wysiedlona, 
nigdy już nie powróciła do ży
cia. Dziś jedynie zniszczone 
krzyże cmentarne, pojawiające 
się tu i ówdzie zdziczałe drze
wa owocowe oraz resztki fun
damentów świadczą, że nie
gdyś mieszkali tu ludzie. Nie
co z boku, w lesie nad stru
mieniem znaleźliśmy ruiny 
kapliczki zbudowanej z łupka 
układanego na płask, łączone
go gliną. Zachowały się jedy
nie dwie ściany do wysokości 
około 150 cm, w których wi
doczne są ubytki; kamienie 
pozostałych ścian tworzą ru
mowisko zalegające obok. Za
pewne także ocalałe ściany już 
niedługo zamienią się w stertę 
kamieni, którą porośnie mech i 
paprocie. Jeszcze jeden ślad 
łemkowskiej przeszłości 
tych ziem przestanie ist
nieć...

Bartosz Gomółka

ZABYTKI W KRAJOBRAZU

Siewierza 
nie omijaj

Niewielkie, dziś 
trochę ponad pię
ciotysięczne mia

sto Siewierz znajduje się na 
uboczu ważnych tras tury
stycznych. Zapominają o 
nim ci, którzy piszą o Ślą
sku i autorzy opracowań o 
Małopolsce, bo leży na po
graniczu tych regionów. 
Nie ma też większego zna
czenia gospodarczego, od 
kiedy zanikł popyt na pro
dukty silnie tu niegdyś 
rozwiniętego rzemiosła. Ja- 
dący trasą szybkiego ruchu 
łączącą Warszawę z 
Katowicami także się tu nie 
zatrzyma, bo miasto, choć 
przecięte trasą, odwraca się 
do niej plecami, nie poka
zuje tego, co najciekawsze. 
Z szosy widać jedynie poło
żony w pewnym oddaleniu 
od zabudowy miasteczka 
romański kościółek, pełnią
cy dziś funkcję kaplicy 
cmentarnej, który świadczy 
o wielowiekowej historii 
miasta.
Rozwój Siewierza zaczął się 
wraz z istnieniem państwa 
Wiślan dzięki korzystnemu 
pod względem obronnym i 
komunikacyjnym położe
niu nad Czarną Przemszą, 
do XIV w., podobnie jak 
pobliska Warta, rzeką że
glowną. To wtedy na sztu
cznie usypanym wzgórzu 
wśród nadrzecznych mok
radeł stanął drewniany 
gród strzegący szlaków 
wodnych i lądowych. Na 
przełomie XI i XII w. w

miejscu pierwotnej lokacji 
miasta powstał murowany z 
ciosów piaskowcowych koś-

(m.in. kruchtę) i zabezpie
czyli cały kościół.
Do rozwoju Siewierza

ciół Św. Jana Chrzciciela. 
W tej romańskiej budowli 
jednonawowej z absydą 
znajdują się ślady po empo- 
rze na dwóch filarach i 
fragmenty malowideł ścien
nych (m.in. w absydzie wi
doczne postacie orantów). 
W latach pięćdziesiątych 
konserwatorzy usunęli przy
budówki z XVI—XVII w.

1. Romański 
kościół 

Św. Jana 
Chrzciciela, 

obecnie 
kaplica 

cmentarna
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przyczyniło się górnictwo 
srebra, o którym wspomina 
m.in. bulla papieska z 1136 r. 
W 1138 r. testament Bole
sława Krzywoustego od
dzielił Siewierz i otaczające 
go ziemie od ziemi krakow
skiej i przyłączył do Śląska, 
gdzie pozostał ponad 250 
lat. Był wówczas grodem 
kasztelańskim, następnie 
książęcym i świadkiem ta
kich wydarzeń, jak synod 

biskupów (1232) czy pobyt 
Władysława Jagiełły (1426). 
Ostatni z książąt piastow
skich sprzedał Księstwo 
Siewierskie (bo taką rangę 
miały te ziemie) kapitule 
krakowskiej w 1443 r. i od 
tej pory biskup krakowski 
był udzielnym księciem 
siewierskim. Przez prawie 
350 lat biskupich rządów 
(1443—1791) w historii 
Siewierza panowało 35 

władców o prerogatywach 
monarszych. Pierwszym był 
Zbigniew Oleśnicki, przed
ostatnim — Kajetan Sołtyk, 
którego herb z literami 
C I S E C D S (co oznacza: 
Caietanus Ignatio Sołtyk 
Episcopus Cracoviensis 
Dux Severiae — Kajetan 
Ignacy Sołtyk, biskup kra
kowski, książę siewierski) i 
z datą „1783” w malowa
nym drewnie wisi nad 

głównym wejściem do koś
cioła parafialnego.

Pod rządami bisku
pów Księstwo Sie
wierskie miało własną gos

podarkę, finanse, sądow
nictwo; o tym, jak surowe 
było tu prawo świadczy 
przysłowie: „Kradnij, zabi
jaj, ale Siewierz omijaj. ” 
Do drugiej połowy XVII w. 
Siewierz miał nawet

Nagrobki w Przysusze

Pobyt ewangelików w Przy
susze związany byt przede 

wszystkim z rozwojem przemys
łu ciężkiego od potowy XVIII do 
połowy XIX w. Miasto składało 
się z trzech osad: polskiej, ży
dowskiej i niemieckiej. Osada 
niemiecka, zwana Czerminem, 
powstała na podstawie przywile
jów z lat 1710—1720. W 1759 r. 
luteranie mieli tu swój dom mod
litwy oraz prawdopodobnie kwa
terę na cmentarzu użytkowanym 
wspólnie z katolikami. Obecnie, 
poza archiwaliami, o pobycie 
ewangelików w mieście świad
czą nagrobki wmurowane dziś w 
mur cmentarza parafialnego. 
Wśród nich szczególnie intere
sujące są płyty Julii Colberg (zm. 
1817) i Henrietty Mercour (zm. 
1818). Były one związane z Hen
rykiem Oskarem Kolbergiem 
(1814—1890) — muzykiem, et
nografem i zbieraczem pieśni 

ludowych. Julia była jego siostrą, 
a Henrietta — babką. Matką et
nografa była Karolina Fryderyka 
Henrietta z domu Mercour, oj
cem — Krzysztof Juliusz Henryk 
Kolberg (Colberg) (1776-1831), 
który w latach 1810—1817 kie
rował zakładami przemysłowymi 
w powiecie opoczyńskim.
Wmurowane w cmentarny mur 
nagrobki — to interesujący przy
kład sztuki sepulkralnej. Ich zbli
żona do późnobarokowej forma i 
walor historyczny sprawiają, że 
są to dziś zabytki unikatowe. 
Warto więc pomyśleć o ich kon
serwacji.

Adam Penkalla

1. 2. Nagrobek 
Anny Neyman 

z 1797 r. (1) 
oraz Julii Colberg 

i Henrietty Mercour (2)
(zdjęcia: Adam Penkalla)
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2. Zamek biskupi 
od strony 

południowej
3.4. Fasada 

kościoła 
parafialnego 

Św. Macieja (3) 
i herb 

biskupa Sołtyka 
nad wejściem (4)

3

własnego kata, który — jak 
podają kroniki — nie próż
nował. Jedynie w spra
wach polityki zagranicznej 
książę siewierski musiał 
prosić o pośrednictwo króla 
polskiego. Rozwijało się też 
miasto. W 1530 i po 1574 r. 
przebudowano zamek (od 
drugiej połowy XIV w. już 
murowany, gotycki) doda

jąc skrzydła, barbakan i 
nadbudowę wieży w stylu 
renesansowym. O dawnej 
świetności świadczą za
chowane fragmenty kamie- 
niarki: ozdobne obramo
wania okien i jedna kolu
mienka. Zniszczony w cza
sie wojen szwedzkich, tro
chę remontowany w latach 
sześćdziesiątych naszego
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5. Fragment 
rynku
z barokową 
gospodą
6. Budynek 
starej 
gminy
w trakcie 
remontu
(zdjęcia: 
Justyna 
Sylwestrzak)

wieku (m.in. wzmocniono 
stropy podziemi i zbudo
wano brakującą ścianę od 
południa) obecnie stanowi 
tradycyjne miejsce waga
rów i wypasu owiec.

Również w okresie pano
wania biskupów wzniesio
no w XVI w. leżący nie
opodal zamku kościół para

fialny Św. Macieja. Począt
kowo była to budowla 
drewniana, jedynie z mu
rowanym chórem, a na po
czątku XVII w. postawiono 
kościół murowany. Obec
nie po przebudowach koś
ciół ma cechy renesansowo- 
-barokowe, otoczony jest 
murem z okazałymi bra
mami. W czasie wojny, po

za utratą dzwonów, nie do
znał większego uszczerbku.

Centrum miasteczka 
stanowi czworobo
czny rynek. Niegdyś stał tu 

ratusz, po którym obecnie 
nie ma śladu. Zachowały 
się natomiast stare domy: 
apteka, gospoda (jedna z 
tych, w których miał za
trzymać się przejazdem 
Napoleon), kamienica po- 
tyfusowa i dawny budynek 
licealny pochodzący z okre
su urzędowania w Siewie
rzu landrata pruskiego 
(1795—1807). Rozebrana 
została pochodząca z 
XVIII w. kamienica sie
wierskiej szlachty Bonta- 
nich oraz drewniana, man
sardowa wikaryjka przy 
kościele parafialnym. W 
stanie ruiny znajduje się 
siewierska osobliwość — 
dzielnica stodół; stodoły te 

budowano z dala od reszty 
zabudowań, aby ewentual
ny pożar nie strawił całego 
dobytku. Do takiej prze
zorności skłaniało doświad
czenie — w 1535 r. ogień 
zniszczył znaczną część 
Siewierza.
Władze miasta starają się w 
ramach szczupłych środ
ków finansowych remon
tować dawną zabudowę, 
np. budynek starej gminy z 
XIX w. przeznaczono do 
odbudowy ze składek 
mieszkańców (pokryto go 
już nowym gontem).
Duma ze świetnej prze
szłości sprawia, że pod po
zorem dość sennej atmosfe
ry działa w mieście wielu 
ludzi bezinteresownie zaj
mujących się odkrywaniem 
jego historii i propagują
cych tę wiedzę w licznie 
wydawanych monografiach.

Justyna Sylwestrzak
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Dachówki 
dla zabytków 
to nasza specjalność.

Już od końca XIX wieku 
Zakłady Dachówek 
Ceramicznych F.v. Muller 
są aktywne w Europie 
Wschodniej. Stuletnie 
dachówki Mullera spoty
kamy 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
Teł.: 0049/6351/499111, 
w Polsce, Gdańsk 
Tel./Fax: 058/331750 

Dachówki |l i
F.v. Muller I

ZABYTKI W KRAJOBRAZU

Warownia, więzienie 
i skarbiec

Ruiny chęcińskiego 
zamku widoczne są z 
odległości kilku ki
lometrów, znajdują się bo

wiem na skalistej górze o wy
sokości 360 m. Budowlę roz
począł w końcu XIII w. biskup 

ją zakonu krzyżackiego Łokie
tek przeniósł do chęcińskiego 
zamku skarbiec koronny znaj
dujący się w Gnieźnie.

Syn Łokietka i następca na 
polskim tronie Kazimierz

brama wjazdowa otrzymała 
okazały barokowy portal. 
Zamek był rujnowany przez 
najazdy szwedzkie w 1657 i 
1707 r., później stał się siedzi
bą grodzkiej jurysdykcji, lecz 
popadał w coraz większą ruinę.

krakowski Jan Muskata. Do
stojnik ten (zniemczony Ślą
zak) był namiestnikiem króla 
polskiego Wacława II Cze
skiego, sprawującego rządy w 
Koronie za pośrednictwem sta
rostów i duchowieństwa. Wła
dysław Łokietek, wówczas 
•książę kujawski nie zoriento
wany w knowaniach biskupa, 
nadał mu zamek na własność i 
często korzystał z gościnności 
Muskaty. Z chwilą zdema
skowania proczeskich poczy
nań, biskup w obawie przed 
więzieniem zbiegł do Wrocła
wia, a chęciński zamek przejął 
Łokietek, który ukończył jego 
budowę po 1311 r. W 1318 r., 
w obliczu zagrożenia ekspans

Wielki rozbudował warownię 
w stylu gotyckim. Na przeło
mie XV i XVI w. nastąpiła ko
lejna rozbudowa — powstał 
wtedy zamek dolny przylega
jący do pierwotnego, określa
nego mianem górnego. Około 
1576 r. nastąpiła renesansowa 
modernizacja zamku. Powsta
ły wtedy nowe budynki, prze
budowano dom wielki i wpro
wadzono krużganki dookoła 
dziedzińca. Wzmocnione też 
zostały mury obronne, a w 
zamku ulokowano siedzibę 
starostwa grodowego. Budow
lę częściowo zniszczył pożar 
na początku XVII w., odbu
dował ją Stanisław Branicki. 
W tym czasie (po 1622 r.) 

1. Zamek 
od południowego wschodu;

dwie wieże cylindryczne 
wyznaczają zamek górny, 

czworoboczna — dolny
2. Widok 

z zamku górnego
3. Plan zamku:

A — brama,
B — dom mieszkalny 

(tzw. wielki dom),
C — skarbiec, 

D — zamek dolny 
(według B. Guerquina)

(zdjęcia:
Andrzej Rozpendowski)
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Warto przypomnieć mniej 
znane fakty z dziejów chęciń
skiego zamku. W XIV i XV w. 
część jego pomieszczeń na 
mocy przywileju królewskiego 
wydzielono jako uposażenie 
królewskich i książęcych 
wdów mogących tu spokojnie 
dokonać żywota. Z przywileju 
tego skorzystała m.in. córka 
Władysława Łokietka Elżbie
ta. Dzięki systemowi prze
pastnych lochów zamek wyko
rzystywany był też jako wię
zienie stanowe, do którego 
wtrącano za szczególnie cięż

koniec XIX w. i w latach 
1946—1948, natomiast w la
tach 1959—1961 dzięki bada
niom archeologiczno-architek- 
tonicznym ustalono etapy bu
dowy warowni i odsłonięto 
wiele jej elementów (m.in. 
piwnice wielkiego domu).

Zamek został następnie zabez
pieczony w formie tzw. trwałej 
ruiny i zagospodarowany tury
stycznie. W tej malowniczej 
ruinie zwracają uwagę zacho
wane mury obwodowe, dwie 
cylindryczne wieże, fragmen

kie przewinienia. Tu za 
współpracę z zakonem krzy
żackim Władysław Jagiełło 
uwięził Warcisława z Gotar- 
dowic, przebywali tu także 
pojmani pod Grunwaldem 
krzyżaccy komturowie. W 
1427 r. Jagiełło polecił zam
knąć w Chęcinach Hińczę z 
Rogowa — dworzanina, pod
skarbiego koronnego, posą
dzonego o romans z ostatnią 
żoną monarchy Sonką Hol- 
szańską. W Chęcinach wresz
cie został zdeponowany ru
chomy majątek królowej Bony 
przed wywiezieniem go do 
Włoch.
Prace konserwatorskie na 
zamku przeprowadzono pod 

ty tzw. wielkiego domu, 
skarbca i umocnień bramy na 
zamku górnym oraz trzecia 
wieża postawiona na planie 
czworobocznym na zamku 
dolnym.
Zwiedzając chęcińskie ruiny, 
zorientować się można w 
przebiegu ciągów komunika
cyjnych, układzie pomieszczeń 
i usytuowaniu piwnic. Space
rując po obszernym dziedzińcu 
trudno się oprzeć odczuciu 
masywności twierdzy. Rozta
cza się stąd piękny widok na 
rozległy teren nizinny z rysu
jącym się na horyzoncie pas
mem Gór Świętokrzyskich.

Andrzej Rozpendowski

Tajemnice 
chełmińskich 
dzwonów

Na co dzień, gdy sły
szymy głos dzwonów, 
nie zastanawiamy się 
nad ich pochodzeniem, wie

kiem, przeszłością, pięknem i 
symboliką, chociaż z drugiej 
strony otaczamy je przecież 
podziwem. Admiracja dla tych 
instrumentów muzycznych 
przejawia się chociażby w an- 
tropomorficznym nazewnict
wie poszczególnych części: 
serce, korona, płaszcz, na
dawaniu imion oraz w insk
rypcjach, które mają symboli
zować „mowę” dzwonów. 
Niegdyś nadawano im okreś
lenie „Tuba Dei” — „Głos 
Boga”, stąd też zawieszane by
ły wysoko i uzyskiwały wy
kwintną, jednocześnie subtel
ną dekorację oraz kształt.
Ich głosy współbrzmiące nie
raz jednocześnie z kilku miejsc 
były nieodzownym elementem 
regulującym rytm życia reli
gijnego i publicznego Cheł
mna. W 1730 r. chełmiński 
kronikarz zapisał: „Była właśnie 
niedziela. Ludność miejscowa i 
okoliczna już od samego rana 
zaczęła zapełniać świątynię 
Pańską mimo że dzwony nie 
zwoływały tego dnia nikogo, ale 
milcząc wisiały rozważnie aż 
do 9-tej godziny. Dopiero z wy
biciem tejże rozkołysały się 
wszystkie i grały jak jedna po
tężna i przemiła pieśń”. Trzy 
wielkie, stalowe dzwony odla
ne w 1927 r. w słynnej nie
mieckiej ludwisarni w Apol- 
dzie, które zawisły w 1929 r. w 
podominikańskim, ewangelic
kim kościele parafialnym rów
nież brzmią pięknie, a ich tony 
(es, g, b) tworzą radosny 
trój dźwięk durowy, powtarza
jący jak gdyby umieszczone na 
dzwonach inskrypcje zaczer
pnięte z psalmów. W tłuma
czeniu z niemieckiego brzmią 
one: „Śpiewajmy Panu pieśń 
nową”, „Bóg jest miłością”, i 
„Ziemio, Ziemio słuchaj słów 
Pana”. Szkoda tylko, że mo
żna je słyszeć jedynie dwa ra
zy w roku. Pięknie zgrane 
brzmienie miały również trzy 

wielkie dzwony fame. Ufun
dowany w 1938 r. dzwon 
„Maria”, którego rezonans 
wynosił około 90 sekund, miał 
ton zasadniczy fis. Wraz z 
dwoma innymi: „Wincentym” 
z 1730 r. i „Wojciechem” z 
1838 r. o tonach cis1 i e1 utwo
rzyły zespół melodyjno-har- 
moniczny na motyw „Te 
Deum”. Niestety, tej muzyki 
już nie usłyszymy, gdyż 
dzwony te zostały zarekwiro
wane przez okupanta w 1942 r. 
Dziś jedynie co kwadrans 
odzywa się średni dzwon zega
rowy z ratusza, a co godzinę 
wspomaga go dzwon duży 
oraz dzwon zegarowy z klasz
toru ss. miłosierdzia. Trzy ra
zy dziennie konkurują z nim 
dwa żelazne dzwony fary i 
kościoła cystersek Św. Jana 
Chrzciciela i Św. Jana Ewan
gelisty. Jedynie raz w roku, 
podczas odpustu chełmińskie
go odzywa się dzwon z Bramy 
Grudziądzkiej. Gaśnie cheł
mińska muzyka dzwonów, a 
przecież jeszcze w XIX w. by
ła na tyle częstym elementem 
życia, że nadmiernie eksploa
towane „olbrzymy” trzeba by
ło przetapiać co kilkadziesiąt 
lat.
Liczne wieże dzwonnicze 
świadczą, że Chełmno było 
niegdyś bogate w dzwony. 
Dwie najbardziej reprezenta
tywne — to wieże fary i ratu
sza. Kościół szpitalny Św. 
Ducha uzyskał dzwonnicę, 
która swoimi rozmiarami 
wręcz przytłacza skromną 
sylwetkę świątyni. Francisz
kanie i dominikanie, którzy ze 
względu na regułę nie wznosili 
wież kościelnych, ozdobili 
swoje świątynie sygnaturkami. 
A mimo to ta franciszkańska 
kłuje niebo niczym minaret, 
zaś o dominikańskiej pisano, 
że była „pyszna”. Sygnaturka 
kościoła benedyktynek po 
przebudowie w 1604 r. z ini
cjatywy ksieni Magdaleny 
Mortęskiej, była zapewne też 
niemała, skoro kryła w sobie 
wówczas aż cztery dzwony, w
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i

2

1. Dzwon z ratusza z ok. 1590 r. 
ze słabo czytelnym napisem, 
który w odbiciu lustrzanym 
daje odczytać się jako:
„Ave Maria gratia plena 
Dominus Te cum benedicta 
Tu in mulieribus"
2. Dzwon z Bramy Grudziądzkiej 
z 1689 r. wykonany przez 
Absalona Wittwercka z Gdańska 
zdobi charakterystyczna
dla tego warsztatu arabeska
3. Dzwon z Bramy Grudziądzkiej 
z 1724 r. z herbem, który otaczają 
litery „MMWAPCMCSD" czyli: 
„Michał M. Walter Archipresbyter 
Congregationis Missionis 
Culmensls Superior Domus"
4. Dzwon z ratusza z 1758 r. 
Johanna Gottfryda Anthony 
(średnica 52,8 cm, 
wysokość 50 cm, 
grubość wieńca 3,5 cm)

3

Niewielu już pozostało ludwisarzy; najstarsza 
obecnie w Polsce odlewnia dzwonów rodziny 
Pełczyńskich powstała w 1808 r. i pracuje 
dziś w miejscowości Taciszów koło Gliwic. W 
metodach produkcji dzwonów niewiele 
zmieniło się od 500 lat. Powstają one z mie
dzi i cyny z dodatkiem srebra, które nadaje 
„srebrzysty” ton. O dźwięczności dzwonów 
decydują: proporcje tego stopu (Pełczyńscy 
stosują 78% czystej miedzi i 22 % cyny) oraz 
grubość wieńca, ciężar, struktura metalu, 
położenie punktu ciężkości i zawieszenie 
tzw. serca czyli wahadła. Ludwisarze zawsze 
mieli swoje tajemnice i wykonywane przez 
nich dzwony — podobnie jak skrzypce — by
ły najczęściej niepowtarzalne. W Polsce 
największy jest dzwon króla Zygmunta Sta
rego na Wawelu odlany w 1520 r. przez Han
sa Behama z Norymbergi — waży 8 ton, ma 
2 m 48 cm wysokości i średnicę 2,6 m.
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5. 6. Dzwon „Wincenty” 
z kościoła cystersek, 
dar Joanny
i Wincentego Gebhardtów 
z 1923 r.
(średnica 72 cm, 
wysokość 70 cm) (5)
i jego fryz (6)
7. Fryz różany 
dzwonu-sygnaturki 
z kościoła farnego 
wykonany być może
w chełmińskim warsztacie 
Fryderyka Schultza
8. Sygnaturka
z kaplicy Św. Antoniego 
kościoła cystersek 
(średnica dzwonka 12,8 cm, 
wysokość 10 cm)
9. Żelazny dzwon szkolny 
z końca XIX w. (?) 
(średnica 25 cm, 
wysokość 20 cm)
10. Dzwonek
z klasztoru ss. miłosierdzia 
z końca XIX w. (?) 
(średnica 20,5 cm, 
wysokość 17,5 cm)
(zdjęcia:
Marek G. Zieliński)
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tym jeden „wielgi co godziny 
bije i w uroczyste święta weń 
zwonią”.
Wyprawa na chełmińskie 
dzwonnice jest nie lada atrak
cją: kręte, gotyckie schody 
umieszczone w grubości mu- 
ru, ogrom i precyzja drewnia
nej konstrukcji więźby dacho
wej, urok gotyckich sklepień 
oglądanych z góry, które ni
czym głowy cukru ciągną się 
szeregami, wreszcie wspaniałe 
widoki na całe miasto i jego 
zieloną okolicę. Jednak ze 
względów bezpieczeństwa nie 
są to miejsca szeroko udostęp
niane.

Wciągu wieków doliczyć 
się można w Chełmnie 
65 dzwonów. Rzeczywista ich 

liczba jest zapewne o wiele 
większa, gdyż nie o wszystkich 
mamy przekazy źródłowe. Do 
dnia dzisiejszego zachowało 
się jedynie 30 dzwonów, przy 
czym dwa datuje się na XVI i 
XVII w., cztery na XVIII w., 
z XIX w. pozostały jedynie 
trzy niewielkie, a z okresu 
międzywojennego pięć dzwo
nów. Niewątpliwie najbardziej 
pomyślny okres dla chełmiń

skich dzwonów wiąże się z 
przybyciem tu w 1676 r. księży 
misjonarzy, którzy starając się 
rozwinąć kult Matki Boskiej 
Bolesnej ufundowali w ciągu 
jednego tylko stulecia co naj
mniej 11 dzwonów, w tym trzy 
ważące po około półtorej tony. 
Drugi okres świetności przy- 
padł na wiek XIX, kiedy w 
mieście osiadł niemiecki lud- 
wisarz Fryderyk Schultz. Na 
zlecenie miejscowych probo
szczów dokonał dwukrotnie 
przetopienia największych 
dzwonów, zachowując jednak 
ich zdobnictwo.
Z drugiej jednak strony w wy
niku nadmiernej i niewłaści
wej eksploatacji, klęsk żywio
łowych, wreszcie grabieży wo
jennych ciągle pomniejszała 
się ich liczba. Zimą 1719 r. hu
ragan zmiótł z wieży ratusza 
renesansowy hełm, a wraz z 
nim dzwony. Na szczęście je
den nie rozbił się. Jest to naj
prawdopodobniej najstarszy 
obecnie dzwon z około 1590 r., 
kiedy po zakończeniu renesan
sowej przebudowy ratusza 
ufundowano zegar z mecha
nizmem wybijającym godziny. 
Drugi dzwon po przelaniu za
wisł ponownie 14 czerwca 

1721 r. i jest to obecnie naj
większy spiżowy dzwon cheł
miński mający 102 cm średni
cy i 76 cm wysokości. 15 maja 
1720 r. od uderzenia pioruna 
zapaliła się sygnaturka kościo
ła dominikańskiego. Aby oca
lić więźbę dachową, sygnaturkę 
zrzucono wraz z dzwonami. 
Cztery lata później, również 
podczas burzy, znacznemu 
uszkodzeniu uległ jeden z 
największych dzwonów fary. 
Spiż z tego dzwonu posłużył 
gdańskiemu ludwisarzowi Mi
chałowi Wittwerckowi do od
lania „Wincentego” ważącego 
1516 kg. W czasie pierwszej 
wojny światowej wojska nie
mieckie skonfiskowały m.in. 
dzwony z kościoła podomini- 
kańskiego i trzy z fary, wśród 
nich największy dotychczas 
dzwon chełmiński „Marię” z 
1676 r. W czasie kolejnej woj
ny w 1942 r. wywieziono do 
Hamburga pięć dzwonów, w 
tym z fary „Wincentego”, 
„Wojciecha” i „Marię”. Straty 
starano się zawsze szybko nad
robić. Charakterystyczne jest 
może tylko to, że wymęczone 
wojnami społeczeństwo nie 
fundowało już drogich, cho
ciaż tak pięknie brzmiących 

dzwonów spiżowych, ale 
zamawiało dzwony ze stali. 
Najpierw postąpili tak w koń
cu lat dwudziestych ewangeli
cy, a po drugiej wojnie świa
towej katolicy.

Większość chełmińskich 
dzwonów ma tulipa
nowy kształt czaszy, przy 

czym w wypadku dzwonu ra
tuszowego z około 1590 r., z 
kościoła cystersek z 1595 r. i z 
kaplicy na Bramie Grudziądz
kiej z 1689 r. średnica równa 
się wysokości i wynosi odpo
wiednio 53, 45 i 53 cm. W 
dzwonach z XVIII w. średni
ca zaczyna być większa aniżeli 
wysokość, przykładem może 
być dzwon ratuszowy z 1758 r. 
Tendencja ta utrzymała się 
również w wiekach następ
nych, co obserwujemy np. w 
dzwonie z kościoła garnizo
nowego z 1914 r. lub „Win
centym” z kościoła cystersek 
odlanym w 1923 r. Na szcze
gólną uwagę zasługuje nato
miast elipsoidalny w kształcie 
dzwon z 1724 r. o średnicy 45 
cm i wysokości 33 cm, po

Osobliwa pamiątka znaj
duje się w Zwierzyńcu 
w woj. zamojskim. Jest nią 

przeniesiony do miejscowe
go parku nad Wieprzem 
pomnik upamiętniający wy
tępienie szarańczy podczas 
jej nalotu na ziemie połud
niowo-wschodniej Lubel
szczyzny w 1711 r. Pomnik 
przeniesiony został z Hamer
ni, która wraz ze Zwierzyń
cem wchodziła w tamtym 
czasie w skład Ordynacji 
Zamoyskiej. O nalocie sza
rańczy informują umieszczo
ne na pomniku napisy; na 
płycie górnej; „Na pamiątkę 
wytępienia szarańczy węd
rownej przybyłej w te okolice 
27 sierpnia 1711 r.: Wólka— 
Ulan—Krasnobród—Zielone— 
Łabunie—Czołomyje—Prze
worsk”, a na bocznych: „Bóg 
groził ludowi, ale z wiarą pra
ca rozbraja jego gniewy i klę
ski odwraca" i „Wyniszczono 
szarańczy żywej korcy 658, 
wykopano jaj tego owadu 555 
I /2 garcy. Użyto do tego ro
bocizny pieszej dni 1400".

Walka z szarańczę Kroniki odnotowały kilka na
lotów szarańczy wędrownej 
na te tereny, zagnanej tutaj 
przy specyficznych warun
kach pogodowych aż z Afry
ki. Nalot szarańczy w 1711 r. 
nie był ostatni — wielki nalot 
na okolice Krasnobrodu od
notowują jeszcze kroniki w 
1869 r. Natomiast w przeli
czeniu na współczesne jed
nostki miar w 1711 r. zni
szczono 78 960 litrów, tj. 
prawie 79 m3 owadów i 2222 
litry, tj. 2,2 m3 jaj szarańczy! 
Pomnik upamiętniający wy
darzenia z 1711 r. został 
przeniesiony z Hamerni do 
Zwierzyńca podczas po
większania i urządzania par
ku miejskiego. Ma on kształt 
prostopadłościanu, wykona
ny został z piaskowca. Wyry
te na licach napisy są obec
nie słabo czytelne, nikną pod 
pokrywającymi kamień poro
stami.

Wiesław Wiącek
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chodzący z toruńskiej ludwi- 
sarni Fryderyka Becka, znaj
dujący się na Bramie Gru
dziądzkiej. Swój unikatowy 
kształt zawdzięcza zapewne 
konieczności dostosowania 
do okulusa, na tle którego za
wisł.
Chociaż istniejące dzwony 
spiżowe nie należą do naj
większych, to jednak pochodzą 
z najprzedniejszych ludwisar- 
ni: Hermana Benninga (?), Ab- 
salona Wittwercka i Johanna 
Gottfryda Anthony — mi
strzów gdańskich, toruńskiej 
Fryderyka Becka, chełmiń
skiej Fryderyka Schultza, 
Franza Schillinga z Apoldy, 
Vortmana z Recklinghausen w 
Północnej Nadrenii, Białkow
skiego z Poznania. O ich du
żych umiejętnościach świad
czy wysoki poziom zdobnict
wa. Dzwony z 1689 i 1758 r. 
zdobione są plakietkami z wi
zerunkiem Najświętszej Marii 
Panny, dzwon z 1721 r. sce
nami Zwiastowania(?) i Wnie
bowstąpienia (?) oraz dwoma 
herbami miasta. Bardzo cie
kawa plakietka na płaszczu 
dzwonu z 1724 r. przedstawia
jąca tarczę herbową z literą 
„W” na tle krzyża maltańskie

go — to herb fundatora dzwo
nu Michała Waltera, superiora 
misjonarzy w Chełmnie w la
tach 1718—1725. Na dzwonie 
„Wincenty” ufundowanym 
przez Gebhardtów znajdują 
się barokizujące plakietki z wi
zerunkiem Chrystusa i św. Jó
zefa oraz trzy rzędy małżowi- 
nowo-palmetowych fryzów. 
Wiszący ponad nim dzwon z 
1595 r. zdobiony jest renesan
sowym ornamentem palmeto
wym. Dzwony z Apoldy w 
kościele garnizonowym i poe- 
wangelickim charakteryzują 
się fryzami z motywem dębo
wych liści. Na dzwonie z 
1875 r. używanym jako gong 
mszalny znajdują się starannie 
cyzelowane gałązki różane, a 
na podobnym mu wielkością 
dzwonie folwarcznym (w zbio
rach Muzeum Ziemi Cheł
mińskiej) gałązki winnej lato
rośli.
Warto także zwrócić uwagę na 
najbardziej wymowne in
skrypcje, w większości pisane 
majuskułą: „VERBUM DO
MINI MANET IN AETER- 
NUM 1595 H.B.”, „SIT 
NOMEN DOMINI. BENE- 
DICTUM ANNO 1679" lub 
„ VENI CHRISTE IN PACE 

ET VERBUM CARO FAC
TUM EST HABITAVIT IN 
NOBIS RENOVATA SUM 
A.D.: MDCCXXI DIE XIIII 
IUNI SUMPTU CIVITA- 
TIS”. Są to wszak coraz bar
dziej doceniane zabytki piś
miennictwa, które ostatnio 
starają się zewidencjonować 
historycy.

Chociaż największą cieka
wość budzą zawsze duże 
dzwony kościelne, to jednak 

wielu wrażeń dostarczyć może 
obserwacja również mniejszych 
dzwonków znajdujących się nie 
tylko w świątyniach. Są one 
znacznie skromniejsze, ale 
często zadziwiają formą opra
wy. Szkolny dzwon z Zespołu 
Szkół Zawodowych z końca 
ubiegłego stulecia zawieszony 
jest na secesyjnie wyginają
cych się ramionach. Drugi 
dzwon szkolny ufundowany 
został w 1987 r. dla uczczenia 
150. rocznicy założenia tutej
szego gimnazjum. Dziś jedy
nie wtedy, gdy brak energii 
elektrycznej, powracają one do 
dawnej funkcji i przywołują 
pamięć tutejszej Akademii, w 
której w XVII w. za dzwonie
nie odpowiedzialny był profe
sor syntaktyki. Miasto ma tak

że, jak w ubiegłych wiekach, 
swój dzwon radziecki i chociaż 
nie wisi on na wieży ratusza, 
a jedynie w hallu obecnego 
Urzędu Miasta, to jednak jest 
to kontynuacja chwalebnej 
tradycji. Co ciekawe — nosi 
on nazwę „ZIEMIA CHEŁ
MIŃSKA 1984”, był bowiem 
odlany dla statku o tej nazwie. 
Uroczą oprawę mają dzwonki 
z kościoła i klasztoru ss. miło
sierdzia.
Większość istniejących dzwo
nów wykonano z brązu, ale 
osiem jest z żelaza. Spośród 
dzwonów spiżowych używane 
są systematycznie jedynie 
cztery pochodzące z 1595, 1721, 
1758 i 1875 r. Dźwięk ich nie
wątpliwie napawa radością, ale 
należy się zastanowić, czy ich 
elektryczny napęd nie powo
duje nadmiernie szybkiego 
procesu zbijania płaszcza, co w 
konsekwencji grozić może pę
kaniem. Musimy w tym wy
padku być bardzo ostrożni, 
gdyż zabytki te są szczególnie 
narażone na zniszczenie w ska
li całego kraju, nie tylko w 
Chełmnie, a każda kolejna 
strata będzie bardziej bolesna.

Anna 
Soborska-Zielińska 
Marek G. Zieliński

Szlacheckie sejmiki 
pojawiły się w XV w. 
Początkowo zwoływał je 

król, potem miały charak
ter samorządowy, ale 
często samowolny, wręcz 
warcholski. Na sejmikach 
m.in. wybierano sędziów, 
urzędników i kandydatów 
na posłów, ustalano wy
sokość podatków, uzgad
niano stanowiska przed 
obradami sejmów. Powo
dów do bójek było więc 
wiele. W woj. sandomier
skim w XVI—-XVIII w. sej
miki najczęściej odbywały 
się w Opatowie i słynęły z 
burzliwych przebiegów. 
Przyczyną były nie tylko 
różnice, zdań w sprawach 
politycznych czy gospo
darczych, ale także reli
gijnych. Na terenie woje
wództwa funkcjonowały 
wówczas silne ośrodki 
Braci Polskich, czyli arian,

Pamiątka po sejmikach którzy na początku XVII w. 
dominowali na sejmiko
wych zgromadzeniach.
Niezwykłą pamiątką tych 
wydarzeń są ślady 
ostrzenia szabel na ścia
nie kolegiaty Św. Marcina, 
gdzie często odbywały się 
sejmiki. Ostrzenie miało 
znaczenie nie tyle prakty
czne, co symboliczne, a 
nawet kultowe: wyostrzo
na na ścianie świątyni 
szabla miała gwaranto
wać skuteczną obronę i 
rozgrzeszać z jej użycia. 
W ten sposób powstało tu 
kilkaset śladów dwojakie
go rodzaju: po ostrzeniu 
kling o kształcie wzdłu
żnym, zagłębiającym się 
w części środkowej (do 
kilku centymetrów) i po 
obrotowym żłobieniu ręko
jeścią o równomiernym 
kształcie półkolistym.

(A. R.)
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Z biegiem Słupi

Utworzony w 1981 r. 
Park Krajobrazowy 
„Dolina Słupi” obej
muje środkowy bieg rzeki i jej 

dorzecze. Występują tu liczne 
zabytki kultury sakralnej i 
świeckiej oraz wczesnośred
niowieczne grodziska. Wśród 
zabytków na szczególną uwagę 
zasługuje system energetyczny 
na rzece Słupi, który pracuje 
nieprzerwanie od blisko stu 
lat.
Na przełomie XIX i XX w. 
przystąpiono do budowy tego 
systemu między miejscowoś
ciami Soszycą i Krzynią. W la
tach 1898—1925 wybudowano 
cztery elektrownie wodne i 
związane z nimi zbiorniki za
porowe: Krzynia, Konrado- 
wo-Słupia Zalewy, Bytowa- 
-Zalew oraz kanały, podzie
mne sztolnie, syfony, jazy i 
budynki. Jest to obecnie uni
katowy system elektrowni 
wodnych.
Elektrownia Struga o mocy 
250 kW została wybudowana 
w 1898 r. jako pierwsza w 
Europie. Wypływająca z Je
ziora Żukowskiego Słupia 
przegrodzona jest tu jazem i 
część wody na odcinku 1,7 km 
kierowana jest kanałem do 
elektrowni. Równolegle prze
biega głęboko wcięte w teren 
starorzecze. Woda doprowa
dzana jest do komory ujęcia, 
gdzie znajdują się stalowe kra
ty, zatrzymujące zanieczy
szczenia. Z komory stalowym 
rurociągiem przy spadku 14,5 m 
woda płynie na turbiny, 
które kręcą się z szybkością 
200 obrotów na minutę. Po
czątkowo turbina napędzała 
generator prądu stałego, w 
1920 r. dokonano zmiany na 
generator prądu przemienne
go z napięciem roboczym 8 ty
sięcy woltów. Jest to elek
trownia przepływowa, tzn. 
ilość wytworzonego prądu za
leży od ilości przepływającej 
wody. Obok powstał tartak 
bazujący na wytwarzanym tu 
prądzie. Za Soszycą wody 
elektrowni łączą się ze staro
rzeczem Słupi i rzeka płynie w 
niezmienionym stanie do Je
ziora Głębokiego. W 1913 r. 
w miejscowości Grabówko 
wykonana została zapora, co 

spowodowało skierowanie wód 
połączonej Bytowej i Słupi w 
przeciwną północną stronę do 
Jeziora Głębokiego. Wytwo
rzył się długi, głęboko wcięty 
w teren akwen o minimalnym 
przepływie. Odcinek ten, po
mimo że jest starorzeczem 
Słupi, obecnie prowadzi wody 
rzeki Bytowej. Długość zbior
nika „Zalewu Bytowej” wyno
si 4,5 km, przy szerokości 150 m. 
Od Grabówka do ujścia Ka
mienicy Słupia płynie już jako 
mały ciek wodny. Z Jeziora 
Głębokiego woda przechodzi 
podziemnym kanałem beto
nowym, a następnie kanałem 
otwartym do szosy, gdzie na
stępuje przepływ syfonem. 
Dzięki zastosowaniu odmulni- 
ków w syfonie nie dochodzi do 
zatrzymania przepływu. Kanał 
zakończony jest „zamkiem 
wodnym”, gdzie woda wpływa 
w dwa rurociągi. Następnie 
rzeka prowadzona jest przez 
rurociągi stalowe, które po 
wyjściu na powierzchnię 
schodzą w dół 38,5 m do bu
dynku elektrowni w Gałęźni 
Małej. Rury prowadzące wodę 
w podziemiach elektrowni 
rozgałęziają się na pięć turbin 
dużych i jedną małą. Trzy 
pierwsze hydrozespoły pocho
dzą z 1913 r., dwa kolejne z 
1920 i 1929 r. Turbiny kręcą 
się z szybkością 375 obrotów 
na minutę, w nitowanych ru
rach płynie Słupia pod ciśnie
niem 3,5 atmosfery. Woda po 
przejściu przez siłownię wy
pływa na głębokości 2 m i kieru
je się do starego koryta. Prze
pływy w rurociągu wynoszą 
4,76 mVsek., a moc pięciu 
turbin wynosi 700 kilowatów, 
maksymalnie do 3500 kW. 
W 1923 r. w miejscowości 
Strzegomino (Konradowo) 
wybudowana została na rzece 
Słupi zapora, dzięki czemu 
powstał zbiornik zaporowy 
Konradowo o powierzchni 109 
ha. Ze zbiornika woda kana
łem długości 950 m doprowa
dzana jest do turbin elektrow
ni przy spadku 12 m. Elek
trownia wyposażona jest w 
trzy turbiny o mocy 800 kW 
każda. Średni przepływ wyno
si 6,8 mVsek., co zapewnia 
turbinom 375 obrotów na mi
nutę.

W miejscowości Krzynia w 
1925 r. zbudowana została za
pora i jaz, a wskutek wypię
trzenia wód Słupi powstał 
zbiornik zaporowy o po
wierzchni 126 ha. Woda ze 
zbiornika odkrytym kanałem 
długości 150 m doprowadzana 
jest do elektrowni; spadek wy
nosi 7 m, przepływ 7,80 

1. Elektrownia 
w Strzegominie

2. Elektrownia 
w Gałęźni Małej

3. 4. Krzynia: 
elektrownia (3) 

i kanał ze zbiornika (4)
(zdjęcia:

Piotr Konarski)

mVsek. Wewnątrz pracują 
dwie turbiny o obrotach 
250/min., wytwarzające 450 
kW każda; jest to typ elek
trowni szczytowo-przepływo- 
wej.
Na prawym dopływie rzeki 
Słupi, w ujściowym odcinku 
Skotawy powstała piąta elek
trownia wodna o nazwie Skar- 
szów Dolny. W 1922 r. w od
ległości 1200 m od elektrowni 
zbudowano zaporę (jaz), dzię

ki czemu część wody Skotawy 
została skierowana do kanału. 
Woda przy spadku 7,8 m kie
rowana jest na dwie bliźniacze 
turbiny mieszczące się na 
wspólnym wale, który pracuje 
na jednym generatorze. Jest to 
derywacyjny typ elektrowni o 
niskim spadzie; w okresie 
międzywojennym istniała tu 
jeszcze fabryka papieru. Za 
miejscowością Kołczygłowy 
na rzece Kamiennej (lewy
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dopływ Słupi) w latach trzy
dziestych przystąpiono do bu
dowy szóstej elektrowni. Nie
stety, druga wojna światowa 
przerwała te prace, a w terenie 
widoczne są tylko wały ziemne 
po obu stronach rzeki Ka
miennej.

Warto obejrzeć ten pracujący 
nieprzerwanie prawie sto lat 
system hydroenergetyczny. 
Napotkamy tu także rozległe 
widoki głębokiej doliny, uro
kliwych jezior, starorzeczy i 
wąwozów oraz kompleksy leś
ne, które swym pierwotnym 

pięknem zaskoczą zwiedzają
cych. Wzdłuż systemu energe
tycznego wyznaczone zostały 
szlaki rowerowe, piesze i kon
ne (stadniny w Łosinie i Gałę- 
źni Małej). Do elektrowni mo
żna również dojechać samo
chodem po dopuszczonych do 

ruchu drogach leśnych. Warto 
dodać, że Park Krajobrazowy 
„Dolina Słupi” przygotowuje 
przewodnik po obiektach hyd- 
roenergetycznych rzeki.

Piotr Konarski

Prorok

Widoczny na ilustracji 
przedmiot — meta

lowa sztabka długości 20 
cm o przekroju kwadra
towym, z liczbami nanie
sionymi na każdej ściance 
i przemieszczającym się 
wzdłuż suwakiem z wycię
tymi okienkami — to po
chodzący z lat trzydzie
stych naszego stulecia... 
środek antykoncepcyjny. 
Przyrząd ten, skonstruo
wany przez dr. Rudolfa 
Spuhla z Berlina (twórca 
nazwał go „Der Prophet" 
— prorok) pozwala na 
szybkie ustalenie tzw. dni 
płodnych, obliczonych na 
podstawie opracowanej w 
latach dwudziestych me
tody Knausa-Ogino, czy
li tzw. kalendarza małżeń
skiego (zwanego ostatnio 
złośliwie, choć nie bez

podstawnie, „watykańską ru
letką”). Użycie przyrządu jest 
proste: wybiera się ściankę 
odpowiadającą liczbie dni w 
miesiącu (do wyboru 28, 29, 
30 i 31), w małym okienku 
ustawia się datę pierwszego 
dnia cyklu. Pozostaje tylko 
odczytać w dużym okienku 
daty dziewięciu dni „niebez
piecznych”, w których możli

we jest zajście w ciążę (w 
naszym przykładzie początek 
cyklu przypadł na dzień 5 lu
tego, a dni płodne na 13—21 
tego miesiąca).
Jak widać, „prorok" uwzględ
nia różną długość miesięcy, 
ale jednocześnie zakłada 
(oczywiście zupełnie bez
podstawnie), że dla wszy
stkich kobiet długość cy

klu wynosi zawsze do
kładnie tyle samo. Potrak
tujmy więc konstrukcję dr. 
Spuhla wyłącznie jako 
zabytek, a nie jako „dobry, 
bo przedwojenny”, a przy 
tym „solidny i dokładny, 
bo niemiecki” przedmiot 
użytkowy.

Aleksander Stukowski
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Akcja cmentarze

Konserwatorzy na Powązkach

Założony w 1974 r.
Społeczny Komitet 
Opieki nad Starymi 

Powązkami każdego roku kon
serwuje od kilkunastu do kil
kudziesięciu zabytkowych ka
plic i nagrobków. Aby przy
bliżyć Czytelnikom problemy 
konserwatorskie Powązek, 
przedstawiamy informację o 
pracach Komitetu w czasie 
jednego roku — 1996.
Od trzech lat prace konserwa-

przeglądu wszystkich nagrob
ków i biorąc pod uwagę ich 
wartość artystyczną, history
czną oraz stan zachowania, 
ustalono listę kilkudziesięciu 
obiektów, które w najbliższych 
latach wymagają renowacji. 
Prace wykonuje grupa kilku
nastu uprawnionych konser
watorów, absolwentów Aka
demii Sztuk Pięknych w War
szawie i Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu. Kil- -j

torskie koncentrują się w naj
starszej części cmentarza po
między aleją wiodącą od bra
my Św. Honoraty (II) i pół
nocną stroną katakumb, ul. 
Okopową i ul. Powązkowską. 
Dokonano tu szczegółowego

ku z nich pracuje na Powąz
kach już od dwudziestu lat. 
Dysponując tak doświadczoną 
kadrą, Komitet może podej
mować prace przy wszystkich 
obiektach, jakie tu wznoszono 
od pierwszej połowy XIX w.

1. Fragment cmentarza objęty pracami w 1996 r.
2. 3. Grobowiec Leona Lasockiego 

przed (2) i po pracach konserwatorskich (3) 
4. 5. Kaplica Seweryna Szymańskiego 

przed (4) I po pracach konserwatorskich (5) 
6. 7. Mogiła Pięciu Poległych 

przed (6) I po pracach konserwatorskich (7) 
(zdjęcia: 2,3 — Tomasz Rogala, 4, 5 — Andrzej Sośnierz, 

6,7— Bogusław Kornecki)
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Koszt konserwacji dla skro
mnych nagrobków kamien
nych wynosi obecnie około 5 
tysięcy zł, konserwacja dużych 
kaplic (np. rodziny Wielopol
skich) kosztowała 120 tysięcy 
zł, zakończone w 1996 r. prace 
przy grobowcu Lasockich 80 
tysięcy zł, a przy kaplicy Szy
mańskich 95 tysięcy zł.

W 1996 r. wykonano pra
ce przy 31 obiektach, 

w tym 18 zakonserwowano 
kompleksowo. W wypadku 13 
nagrobków dokonano częś
ciowych napraw, przeważnie 
zniszczonych krzyży lub in
nych detali; niewielkim nakła
dem finansowym starano się w 
ten sposób zapobiec ich dal
szej destrukcji. Na szczególną 
uwagę zasługują prace przy 
czterech obiektach. Należy do 
nich nagrobek (kw. 158 rz. I) 
wykonany w 1865 r., gdzie po
chowano ziemianina, prezesa 
Rady Powiatowej Warszaw
skiej, uczestnika powstania 
styczniowego, zmarłego w 
drodze na Syberię Leona La
sockiego. Autorami nagrobka 

byli: architekt Emil Falkowski 
i rzeźbiarz Leonard Marconi. 
Pomnik zniszczony został w 
1942 r., zawaleniu uległa jego 
górna część, co przyczyniło się 
do szybkiego niszczenia przez 
wpływy atmosferyczne pozo
stałych elementów; zwalone 
fragmenty leżały kilkadziesiąt 
lat na ziemi lub były pod nią 
ukryte. Ten klasycy styczny 
nagrobek zaprojektowano na 
planie kwadratu o boku 192 
cm, zaś pomnik wzniesiono na 
murowanej tumbie grobowej 
przykrytej piaskowcowymi 
płytami. W tumbie znaleziono 
płytę memoratywną z wize
runkiem Matki Boskiej; płytę 
tę zamurowano. Autorzy kon
serwacji, Tomasz Rogala i Ry
szard Szemraj, na podstawie 
materiałów archiwalnych oraz 
odnalezionych fragmentów, do
konali rekonstrukcji pomni
ka i rzeźby Chrystusa niosące
go krzyż. Dolna część pomni
ka i tumba zostały naprawione 
i uzupełnione, przeprowadzo
no też zabiegi zabezpieczające. 
Ten grobowiec zasługuje na 
szczególną uwagę nie tylko
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ze względu na walory arty
styczne i historyczne — jest 
to bowiem tysięczny obiekt 
odnowiony przez Społe
czny Komitet Opieki nad 
Starymi Powązkami.

Z kolei kaplica nagrobna 
rodziny Seweryna Szy

mańskiego (kw. Z rząd V/VI) 
wykonana została na początku 
XX w. w warsztacie S. Barań
skiego. Jest to typowa dla koń
ca XIX w. eklektyczna kaplica 
grobowa naśladująca styl rene
sansowy i gotycki. Budowla 
zakończona jest przy szczytach 
frontonami i attykami zasłania
jącymi dwuspadowy dach. Po
sadowiona została na funda
mencie, który stanowią mury 
piwnicy grobowej o wymia
rach 374x287 cm. Frontowa 
ściana ma charakter portyko- 
wy z dużymi klasycznymi ko
lumnami korynckimi przylega
jącymi do filarów; na nich 
wsparty jest fronton, a wejście 
do kaplicy stanowi dwu
skrzydłowa żelazna krata. Na 
wprost ustawiono wewnątrz 
ołtarz w stylu neogotyckim 
wykonany w gipsie i patyno
wanym betonie. W centralnej 
części usytuowano posąg Ma
donny o wysokości 1 m, stoją
cej na półkuli z księżycem. 
Obok umieszczono płyty z bia
łego marmuru z napisami po
święconymi osobom pocho
wanym. Od chwili powstania 
obiekt narażony był na bez
pośrednie działanie rozmai
tych niekorzystnych czynni
ków zewnętrznych, jak: wil
goć, małe nasłonecznienie, ga
zy atmosferyczne i zanieczy
szczenia powietrza (sadze, spa
liny, związki siarki i ołowiu). 
W związku z tym kaplicę po
kryła ciemnoszara patyna, złu- 
szczająca się farba olejna oraz 
mchy, porosty i glony. Na ca
łej powierzchni występowały 
spękania, odparzenia i odspo
jenia warstwy zaprawy. Wiele 
ubytków występowało w for
mach rzeźbiarskich. Ołtarz 
miejscami uległ całkowitemu 
zniszczeniu, jego konstrukcja 
nośna wykonana została z że
laznych prętów, które koro
dowały i rozsadzały go. Ściany 
zewnętrzne oczyszczone zosta

ły mechanicznie różnymi ma
teriałami szlifierskimi. W 
miejscach spękań muru zało
żono klamry, ubytki uzupeł
niono zaprawą sporządzoną na 
bazie cementu CERESIT CN 
83. W ubytkach formy rzeź
biarskiej dokonano rekons
trukcji taką samą zaprawą. Do 
pomalowania ścian z zacho
waniem pierwotnego kolorytu 
użyto krzemoorganicznej far
by fińskiej „Silikate Paint”. W 
nastawie, bocznych skrzydłach 
i zwieńczeniu wymieniono sko
rodowaną żelazną konstrukcję 
nośną na mosiężną. Spękania 
sklejono polioctanem winylu, 
a brakujące elementy w ma
sie gipsowej zrekonstruowano. 
Kolorystycznego scalenia do
konano przy użyciu farb olej
nych i złocenia szlagmetalem, 
całość zabezpieczono półma- 
towym werniksem olejnym. 
Wszystkie elementy metalowe 
(neogotyckie okna ostrołuko- 
we, podwójne dwuskrzydłowe 
drzwi wejściowe) oczyszczone 
zostały z resztek starej farby i 
korozji metodą piaskowania i 
natychmiast ocynkowane na
tryskowo. Pomalowano je 
trzykrotnie farbą, najpierw 
podkładową (cynkor) stoso
waną na powierzchnie cynko
wane, następnie dwukrotnie 
farbą czarną matową. Prace 
konserwatorskie wykonali kon
serwatorzy: Wojciech Myjak, 
Andrzej Sośnierz, Jerzy Nie
wiadomski oraz Henryk 
Gochna.

Trzeci grobowiec Wojcie
cha Białosukni (kw. 22) 
wystawiony został w 1886 r. 

Na nakrywie u wezgłowia oka
załej płyty inskrypcyjnej 
umieszczono żeliwny pomnik 
nagrobny w typie kapliczki — 
baldachimu kryjącego figurę 
Matki Boskiej. Pomnik ten od
lany został najprawdopodob
niej w Zakładach Mechani
cznych i Odlewni „Białogon” 
kolo Kielc, zaś autorstwo figu
ry Matki Boskiej przypisuje 
się Kazimierzowi Pruszyń- 
skiemu. Stan żeliwnego po
mnika był bardzo zły — kon
strukcja wewnętrzna przechylo
nego pomnika wyraźnie osłab
ła, co groziło zawaleniem. 

Wszystkie elementy pokryte 
były nawarstwieniami powłok 
olejnych silnie złuszczonych, 
poprzecieranych, z licznymi 
odpryskami i ubytkami. W 
miejscach połączeń śrubowych 
nawarstwienia korozji spowo
dowały odspojenia i odkształ
cenia elementów żeliwnych. 
W części szczytowej pomnika 
brak było 15 sztuk żabek i 22 
sztuk perełkowari oraz listwy z 
fryzem palmetkowym. Pom
nik i dekoracje zwieńczenia 
zostały zdemontowane i oczy
szczono je mechanicznie me
todą obróbki strumieniowo- 
-ściernej. Uzupełniono także 
brakujące fragmenty płyt, z 
ceowników stalowych wyko
nano konstrukcję wewnętrzną 
zwieńczenia. Brakujące ele
menty zrekonstruowano na 
podstawie przykładów z ana
logicznego pomnika W. Bień
kowskiego (kw. 27). Oczy
szczone żeliwo poddano za
biegowi stabilizacji korozji 
strukturalnej i wewnątrzkry- 
stalicznej stosując roztwór ta
niny. Wszystkie części zabez
pieczono obustronnie antyko
rozyjnie przez natryśnięcie 
powłok cynku, na które nanie
siono warstwę ochronną z far
by reaktywnej Corina. Gniaz
da śrub i gwinty zabezpieczo
no antykorozyjnie, obróbki 
blacharskie uszczelniono sili
konem, a szczeliny pomiędzy 
segmentami kitem na bazie 
sztucznej żywicy elastycznej. 
Cały obiekt pomalowano 
dwukrotnie czarną matową 
farbą nawierzchniową o właś
ciwościach reaktywnych fran
cuskiej firmy Vega. Wyko
nawcą prac konserwatorskich 
byli: mgr inż. Jerzy Niewia
domski (metal) i inż. Ryszard 
Szemraj (konserwacja kamie
nia).

Mogiła Pięciu Poległych 
(kw. 178) upamiętnia 
wydarzenia, które rozegrały 

się 27 lutego 1861 r. na Kra
kowskim Przedmieściu w cza
sie manifestacji patriotycznej. 
Od kul rosyjskich żołnierzy 
zginęli: Filip Adamkiewicz — 
robotnik, Michał Arcichiewicz 
— uczeń, Karol Brendl — cze
ladnik krawiecki oraz ziemia

nie: Marceli Karszewski i 
Zdzisław Rutkowski. Uroczy
sty pogrzeb odbył się 2 marca i 
był wielką manifestacją lud
ności Warszawy. Ponieważ 
władze carskie zabroniły wy
stawienia pomnika, do 1915 r. 
grób poległych stanowił tylko 
ziemny kopiec z krzyżem. W 
1915 r. artysta rzeźbiarz B. 
Dobrzyński wykonał dużą pła
skorzeźbę w piaskowcu, a za
kład Norblina słupki kamien
ne z łańcuchami wokół kwate
ry grobowej. W czasie wojny 
płaskorzeźba trafiona została 
pociskiem i rozpadła się, zni
szczone zostały słupki i oto
czenie grobu. Po wojnie scalo
no płaskorzeźbę zaprawą ce
mentową i usypano kopiec. W 
1968 r. przy mogile postawio
no drewniany krzyż pocho
dzący z symbolicznego grobu 
Stefana Starzyńskiego. Krzyż 
jednak uległ zniszczeniu, a 
płaskorzeźba daleko posunię
tej destrukcji. W 1996 r. stara
niem Komitetu wykonano 
pełną konserwację i rekon
strukcję mogiły przywracając 
jej stan pierwotny; wykonawcą 
prac był konserwator Bogu
sław Kornecki.

Pokazaliśmy tu przykła
dowo prace konserwa
torskie szczególnie trudne, 

wymagające rozwiązywania 
wielu problemów i podejmo
wania skomplikowanych de
cyzji. Uratowanie w ubiegłym 
roku tysięcznego pomnika — 
choć wobec kilkudziesięciu ty
sięcy to niedużo — jest coraz 
lepiej widoczne na cmentarzu. 
Największe zasługi w zbiera
niu pieniędzy na renowację ma 
założyciel Komitetu — Jerzy 
Waldorff, który od 1974 r. po
szukuje państwowych i pry
watnych darczyńców. Oprócz 
tego corocznie na Wszystkich 
Świętych i w Dzień Zaduszny 
odbywa się na cmentarzu kwe
sta, w której uczestniczy każ
dego roku ponad sto osób. 
Warto dodać, że w bieżącym 
roku mija 205 lat istnienia po
wązkowskiej nekropolii.

Władysław Migacz

(oprać, na podstawie dokumentacji 
konserwatorskiej)
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Królewskie portrety

W zbiorach zamku
Rychnov nad 
Kneźnou w Cze

chach przechowywane są dwa 
reprezentacyjne całopostacio- 
we portrety Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego i jego żony 
Eleonory Marii. W zamkowej 

-Libśteinskiego, cesarskiego 
posła na dworze królewskim w 
Polsce. Portrety króla i królo
wej były zapewne monarszym 
prezentem dla cesarskiego dy
plomaty. Z czasem tylko zatar
ła się informacja, kogo te wize
runki przedstawiają. 

utalentowanych. Rychnovskie 
portrety wydają się być właś
nie takimi powtórzeniami. 
Oba wykazują cechy kopii, 
przy czym portret króla jest 
szczególnie interesujący. W 
ikonografii Wiśniowieckiego 
pozycja to niezwykła i dotych- 

nych trzeba dołączyć trzeci, 
obecnie w Galerii Uffizi we 
Florencji. Portret dotychczas 
uchodził za zaginiony, jednak 
w magazynach muzeum daje 
się odszukać, wymaga tylko 
konserwacji. Wysokie walory 
artystyczne, związek formalny

1. Portret króla 
Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego

2. Portret króla 
Jana III Sobieskiego

galerii uważa się je za wize
runki Jana Kazimierza i Lud
wiki Marii, co jednak nie jest 
prawdą. Zamek Rychnov w 
drugiej połowie XVII w. nale
żał do Franciszka Kolovrat- 

Gdańszczanin Daniel Schultz, 
od 1649 r. królewski serwitor, 
po abdykacji Jana Kazimierza 
utrzymał stanowisko nadwor
nego malarza. Wysoko cenio
ny jako artysta, brał także 
udział w misjach dyplomaty
cznych. Wiśniowiecki, jak 
wcześniej ostatni Waza, za
wdzięczał mu stworzenie 
wzorca ikonograficznego w 
postaci wybitnych portretów, 
później powielanych przez 
pracownię i twórców mniej 

czas nie odnotowana, bowiem 
portret ukazuje go wyjątkowo 
nie w zbroi.
Schultz tworzył również po
czątki ikonografii Jana III So
bieskiego. Niestety, niewiele 
portretów Sobieskiego można 
obecnie Schultzowi przypisać. 
Wymieniane są dwa: pierwszy 
w zbiorach Zamku Królew
skiego na Wawelu, drugi z po
sagu córki króla Teresy Kune- 
gundy w zbiorach bawarskich 
w Monachium. Do wymienio- 

z innymi dziełami Schultza 
wskazują, że portret jest je
szcze jedną zredukowaną do 
popiersia repliką zaginionego 
całopostaciowego pierwowzo
ru. We Florencji znalazł się ja
ko królewski podarunek dy
plomatyczny dla Wielkiego 
Księcia Toskanii Cosmy III 
Medyceusza, jak wskazują ar
chiwa sprzed 1678 r.

Jarosław Magierski
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Światowe dziedzictwo

Na corocznym posiedzeniu 
Komitetu Światowego Dzie

dzictwa Kulturalnego i Natural
nego UNESCO, które odbyło się 
w grudniu 1996 r. w Meridzie w 
Meksyku, wpisano kolejne obiek
ty na Listę Światowego Dzie
dzictwa.

Po raz pierwszy na Liście tej 
wśród obiektów europejskich 
znalazły się zabytki Austrii: baro
kowy zespół pałacowo-parkowy 
Schónbrunn pod Wiedniem 
(1696—1749) — letnia rezyden
cja Habsburgów od XVIII w. do 
1918 r. oraz centrum historyczne 
Salzburga. Miasto to należy do 
piękniejszych miast Europy. 
Urodził się w nim Amadeusz Mo
zart. Miasto słynie z licznych 
wspaniałych sal koncertowych i 
znanych na całym świecie festi
wali muzycznych. Historyczne 
centrum Salzburga obejmuje 
dwa wzgórza: Kapuzinerberg na 
prawym brzegu rzeki Salzach i 
Monchberg z zamkiem-fortecą 
na lewym brzegu. Rozkwit miasta 
w przeszłości nastąpił głównie 
dzięki bogatym złożom soli, stąd 
jego nazwa, nadana już w VII w. 
Rozwój budowlany zaznaczył się 
szczególnie w XVII i XVIII w., 
powstało wówczas wiele budow
li, które do dziś nadają miastu je
go szczególny charakter i urok. 
Należą do nich m.in.: katedra Św. 
Ruperta powstała według projek
tu włoskich architektów V. Sca- 
mozziego i S. Solariego w latach 
1614—1628; pałac Residenz 
(siedziba biskupów, obecnie mu
zeum) wybudowany w latach 
1596-1619, w XVIII w. rozbu
dowany; potężna, górująca nad 
miastem twierdza-zamek zało
żona w 1077 r. (obecny wygląd 
pochodzi głównie z XV i XVI w.), 
należąca do największych śred
niowiecznych zamków w Europie 
zachowanych do dziś bez zni
szczeń; kościół Św. Piotra zbu

dowany w XII w., przebudowany 
w XVIII w.; ratusz z 1407 r., prze
budowany w XVIII w.; kościół ko
legialny z XVII w.; pałac Mirabell 
zbudowany w XVII w., w XVIII w.

żynierii wodnej Canal du Midi we 
Francji; relikty pierwszej stolicy 
starożytnej Macedonii — Aigai 
koło miasta Vergina w północnej 
Grecji; opactwo benedyktyńskie 

obiekty z Niemiec — katedra w 
Kolonii, szkoła architektury Bau- 
haus założona w 1919 r. przez 
W. Gropiusa w Weimarze (od 1925 
r. w Dessau) oraz miejsca zwią-

przebudowany; zamek Hellbrunn 
— letnia rezydencja biskupa 
powstała w latach 1613—1615 
według projektu S. Solariego. 
Dom urodzin Mozarta znajduje 
się przy malowniczej, z eleganc
kimi sklepami ulicy Getreidegas- 
se, obecnie mieści się w nim 
muzeum poświęcone pamięci 
kompozytora.
Pozostałe obiekty zabytkowe z 
terenu Europy wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
na ostatnim posiedzeniu Komite
tu — to: zespół architektoniczno- 
-krajobrazowy Lednice-Valtice w 
Czechach; fabryka papieru i kar
tonu z końca XIX i początku XX w. 
w Verla w Finlandii; obiekt in

w Pannonhalma na Węgrzech; 
klasztor Skellig Michael w Irlan
dii; system ochronny Amsterda
mu jako obiekt inżynierii wodnej z 
końca XIX w. w Holandii; cen
trum historyczne Porto w Portu
galii; zespół Gammelstad w Lu- 
lea w Szwecji; dwa obiekty z 
Hiszpanii — miasto Cuenca ze 
średniowiecznymi fortyfikacjami 
oraz giełda jedwabnicza Lonja 
de la Seda w Walencji; cztery 
obiekty z terenu Włoch — zamek 
myśliwski Monte ufundowany 
przez Fryderyka II Hohenstaufe- 
na, zespół domów mieszkalnych 
tzw. trulli w Albertobello, zabytki 
starochrześcijańskie Rawenny, 
centrum historyczne Pienzy; trzy 

1. Pasaż 
staromiejski 
w Salzburgu 

2. Katedra 
Św. Ruperta

zane z Marcinem Lutrem w Eis- 
leben i Wittenberdze.
Łącznie tym razem na Listę 
Światowego Dziedzictwa wpi
sano 30 obiektów zabytkowych, 
a spośród nich aż 20 znajduje się 
na terenie Europy; wszystkich 
obiektów mających wybitne war
tości kulturowe i przyrodnicze 
jest obecnie na Liście ponad 
500. (R)

Kapliczka w skansenie

Kapliczka z Korytkowa
Dużego jest drugim (po 

kapliczce słupowej z Kola- 
nówki) obiektem architektury 
sakralnej w Muzeum Wsi Lu

belskiej. Zbudowano ją około 
połowy XIX w., a fundatorem 
był prawdopodobnie miej
scowy włościanin Wojciech 
Bednarz. Kapliczka ta stała 

około 150 m od zabudowy 
wsi, przy drodze Lublin—Bił
goraj oraz w pobliżu skrzyżo
wań dróg lokalnych do Bu
kowy, Soli i do mostu (obec

nie nieistniejącego) na rzece 
Ładzie. Ze względu na pobli
ski most i rzekę, w kapliczce 
ustawiono figurę św. Jana 
Nepomucena, który w pol-
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1. Widok 
kapliczki
2. Rzeźba 
św. Jana 
Nepomucena 
wykonana 
przez
Czesława Bielaka
(zdjęcia: 
Krzysztof 
Wasilczyk
i Henryk Guz)

skiej tradycji uważany jest za 
patrona mostów i tonących, 
chroni też od powodzi i zale
wów rzek.
Kapliczka pełniła ważne 
funkcje kultowe. Kobiety 
przechodzące obok niej że
gnały się i odmawiały mod
litwy, niekiedy na klęczkach, 
mężczyźni zdejmowali na
krycia głowy. Przy niej za
pewne żegnano zmarłych 
odprowadzanych na cmen
tarz w Biłgoraju. Tu odpra
wiano też nabożeństwa ma
jowe, rozpoczynano procesję 
podczas poświęcenia pól. 
Przy kapliczce zatrzymywały 
się kompanie pielgrzymkowe 
podążające przez Korytków 
na odpusty do Puszczy Sol
skiej, Janowa, Leżajska. Przy 
niej witano biskupów lubel
skich wizytujących okoliczne 
parafie. Na majówki i ważne 
uroczystości kapliczkę przy
strajano kwiatami, niekiedy 

wieńcami, kolorowymi szar
fami, a na Zielone Święta 
brzózkami.

Pierwotnie była to kapliczka 
brogowa, pomalowana na 
brązowo. Na początku XX w. 
ściany częściowo oszalowa
no deskami. W 1944 r. żołnie
rze sowieccy zestrzelili 
wierzch sterczyny dachowej, 
natomiast w 1968 r. skradzio
no figurę św. Jana Nepomu
cena. Drewniane elementy 
konstrukcyjne ulegały coraz 
większemu zniszczeniu. W la
tach osiemdziesiątych obok 
kapliczki zbudowano kościół 
parafialny. Dzięki rozumieniu 
potrzeb ochrony zabytków ze 
strony proboszcza tej parafii 
ks. Józefa Godzisza, kaplicz
kę przekazano w darze w 
1994 r. Muzeum Wsi Lubel
skiej, a na jej miejscu posta
wiono kopię.
W skansenie odtworzono 

pierwotny wygląd obiektu z 
zachowaniem farby na po
szczególnych elementach, 
zlikwidowano szalunek, zre
konstruowano sterczynę da
chową oraz stalowy krzyż, 
oraz wymieniono dwie pod
waliny, legar, podłogi i pokry
cie. Prace konserwatorsko- 
-montażowe prowadziła Pra
cownia Budowlana pod kie
runkiem inż. Krzysztofa Popi- 
ka. Rzeźbę św. Jana Nepo
mucena wykonał w 1996 r. 
Czesław Bielak, znany rzeź
biarz z Niedrzwicy Dużej; za
chowano wysokość po
przedniej figury i tradycyjną 
ludową formę. Kapliczka stoi 
obecnie w sektorze Rozto
cze, naprzeciw zagrody Bed- 
narzów z Korytkowa Dużego. 
Założona jest na planie 
kwadratu, zbudowana z 
drewna sosnowego techniką 
ciesielską z dachem wspar
tym na czterech słupach, w 

górnej części profilowanych, 
fazowanych, wpuszczonych 
na czop w naroża podwalin i 
oczepu. Podwaliny połą
czone są ze sobą w narożach 
na nakładkę ukośną. Na 1 /3 
wysokości znajdują się rygle 
wpuszczone na czopy w słu
py. Kapliczkę przykrywa 
dach namiotowy pokryty 
dranicami, przymocowanymi 
do łat drewnianymi kołecz
kami. Na szczycie znajduje 
się kabłąkowa sterczyna z 
krzyżem żelaznym wyrobu 
kowalskiego. Drewniana i po
lichromowana figura św. Ja
na Nepomucena trzyma w 
ręku typowe atrybuty: krzyż 
— symbol wierności Chry
stusowi i palmę — symbol 
męczeństwa. Przekazanie 
kapliczki do zwiedzania odby
ło się w lipcu 1996 r.

Józef Stefański
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Ochrona militariów

Pod auspicjami Polskie
go Towarzystwa Histo
rycznego w Wielkiej Brytanii i 

pod honorowym patronatem 
b. Prezydenta RP na Obczy
źnie Ryszarda Kaczorow
skiego, od 1993 r. w Londynie 
i od 1995 r. w Warszawie 
działa Fundacja Ochrony 
Zabytków Militarnych. Jej 
głównym celem jest wzboga
canie narodowego dzie
dzictwa unikatowymi zabyt
kami kultury materialnej 
związanymi z technicznymi 
dokonaniami Drugiej Rze
czypospolitej w produkcji zbro
jeniowej i motoryzacyjnej. Po
lega to m.in. na zakupach 
polskich wyrobów znajdują
cych się za granicą i poszu
kiwaniach ich na terenie kra
ju; obiekty te przekazywane 
są Muzeum Wojska Polskie
go w Warszawie. Obecnie 
Fundacja negocjuje zakup 
gąsienicowego ciągnika ar
tyleryjskiego C2P zbudowa
nego w latach 1937—1939 w 

Państwowych Zakładach In
żynierii w Warszawie, stoją
cego teraz w Victory Me
morial Museum w Belgii, któ-

Turcji (samolot PZL P-24). 
Poszukiwania trwają także w 
kraju, np. w rejonie Włodawy i 
Chełma, gdzie w 1939 r. za

Motocykl Sokót 600 RT z 1936 r. (fot. Dariusz Borowicz)

re zostało rozwiązane w 
ubiegłym roku. Fundacja wie 
także o innych polskich za
bytkach militarnych m.in. w 
Finlandii (np. czołg Vickers 
E), Jugosławii (czołg TK-3), 

kopano siedem tankietek. In
teresujące jest, że Fundacja 
w pracach o charakterze ar
cheologicznym korzysta z 
pomocy... jasnowidzów i to z 
dobrymi efektami.

Poza tymi działaniami Fun
dacja wspiera finansowo po
trzeby okręfu-muzeum ORP 
„Błyskawica", popularyzuje 
Hel jako przyszły skansen 
budownictwa militarnego, dą
żąc do pełnego zinwenta
ryzowania znajdujących się 
tam obiektów i wspiera Mu
zeum Wojska Polskiego, np. 
w ubiegłym roku przekazała 
— dzięki zakupowi finanso
wanemu przez Zakłady Ży
wiec SA i Fundację — 
przedwojenny motocykl So
kół. Warto dodać, że Funda
cja dysponuje pełną doku
mentacją polskich sztanda
rów wojskowych.
Działając na rzecz muzeów 
wojskowych Fundacja szcze
gólnie uwzględnia właśnie 
placówkę warszawską oraz 
Instytut Polski i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego w Londynie, 
ale w jej działalności nie
zbędna jest finansowa po
moc krajowych sponsorów.

(m)

Krzyże z... rurami

W połowie sierpnia 1996 r. 
do Muzeum Okręgo

wego w Koszalinie przywie
ziono ponad dwadzieścia 
żelaznych krzyży z niemiec
kich nagrobków. Z trudem 
można odczytać umieszczo
ne na nich nazwiska i daty 
(wskazują na drugą połowę 
XIX i początek XX w,). Do ko
szalińskiego muzeum krzyże 
trafiły z... miejscowego zło
mowiska Były ukryte w ru
rach. które jako ciężki złom 
chciał sprzedać nieznany 
człowiek.
O fakcie odkrycia krzyży z 
niemieckich grobów powia
domiono wojewódzkiego kon
serwatora zabytków w Kosza
linie. Zdecydowano, że krzy
że zostaną przewiezione na 
teren Muzeum Okręgowego 
Nie wiadomo jednak, skąd

pochodzą, kiedy i przez 
kogo zostały zabrane z 
cmentarza. Nad wyjaśnie
niem tej trudnej i przykrej 
sprawy pracuje służba kon
serwatorska w Koszalinie i 
Słupsku. Jak w telefonicznej 
rozmowie stwierdził dyrektor 
koszalińskiego muzeum p. 
Juliusz Sienkiewicz, wiele 
szkody wyrządzono niemiec
kim zabytkom w latach socja
lizmu. Obowiązujące wów
czas hasło „byliśmy, jesteś
my. będziemy" stanowiło 
przykrywkę dla licznych ak
tów wandalizmu polegają
cych na niszczeniu wszyst
kiego, co niemieckie. Ustrój 
się zmienił, ludzka mental
ność — niestety nie

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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Wandalizm w parku

30 stycznia br. nie znani 
sprawcy zdewastowali jedną z 
rzeźb będących ozdobą Par
ku Skaryszewskiego w War
szawie. Wandale wybrali usy
tuowany nad Małym Stawem, 
przy jednej z mniej uczę
szczanych alejek posąg „Ką
piącej się" dłuta Olgi Nie- 
wskiej (1898—1943). Praw
dopodobnie ich zamiarem by
ło odcięcie rzeźby od cokołu i 
sprzedaż jej na złom. Próba 
nie powiodła się, ale w dolnej 
części rzeźby, na wysokości 
obu nóg nagiej dziewczyny 
widoczne są wyraźne ślady 
użycia piły, a następnie... sie
kiery. Śledztwo w tej sprawie 
trwa. Trudno przewidzieć, czy 
uda się znaleźć winnych 
przestępstwa. Jedno jest 
pewne: bez względu na to, 
czy była to próba kradzieży 
(za tak zdobyty „złom” rabu
sie otrzymaliby w punkcie 
skupu metali kolorowych 
około 500 zł), czy wyłącznie 
chuligański wybryk — za wy
czyn ten trzeba będzie drogo 
zapłacić. Według Kazimierza 
Sztarbałło, inspektora Pań-

Widoczne ślady 
po odcinaniu nogi posągu

stwowej Służby Ochrony Za
bytków, naprawa szkód i 
konserwacja rzeźby pochło
nie około 8 tys. złotych. Inży

nier Izabela Morozowicz z 
Zarządu Oczyszczania Mia
sta (opiekuna Parku Skary
szewskiego) dodaje, że warto 

byłoby przy okazji uruchomić 
nieczynną już od dawna fon
tannę.
To prawda. Bez wody spływa
jącej kaskadami po czarnych 
kręgach cokołu postać wy
cierającej się ręcznikiem 
pięknej dziewczyny nie w 
pełni wkomponowuje się w 
parkowy krajobraz, a ponad
to, co równie istotne, cała 
kompozycja pozbawiona jest 
jednego z przyjętych w au
torskim założeniu elementów. 
Dodajmy, że gipsowy model 
rzeźby uzyskał Nagrodę m.st. 
Warszawy za rok 1928, zaś 
uroczystego odsłonięcia „Ką
piącej się”, odlanej z brązu w 
firmie „Bracia Łopieńscy” w 
Warszawie, prezydent miasta 
Zygmunt Słomiński dokonał 
28 września 1929 r. Wydaje 
się też, że warto poszerzyć i 
lepiej przygotować alejkę, 
którą spacerowicze bez trudu 
mogliby dotrzeć do niewido
cznej dziś i — jak jej autorka 
— chyba trochę zapomnianej 
ozdoby parku.
Wszystkie te inwestycje, dla 
których (uczymy się tego już 
od pewnego czasu) należa
łoby znaleźć sponsora, były
by pierwszym wkładem w ucz
czenie setnej rocznicy uro
dzin artystki w 1998 r.

(wjp)
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Prochownia 
w Ogrodzieńcu

Listy

W pobliżu Ogrodzieńca 
koto Zawiercia, w le- 

sie znajdują się pozostałości 
po rosyjskiej fabryce prochu i 
amunicji działającej przed 
pierwszą wojną światową. 
Wiadomo, że została ona 
opuszczona przez Rosjan za
raz po wybuchu wojny i już 
2—3 sierpnia 1914 r. zajęły ją 
wojska austriackie wysadza
jąc w powietrze. Mimo to do 
dzisiaj pozostało wiele ele
mentów dawnej zabudowy. 
Należą do nich m.in. potężne 
obwałowania ziemne o wy
sokości 6 m, mury z cegieł 
(na niektórych nazwa cegiel
ni „Blanowice”) i kamienia 
wapiennego, studnie wyłożo
ne czerwonymi cegłami z 
metalowymi klamrami do 
schodzenia, podziemne piw
nice o łukowych stropach, 
bunkry ltd. Zwraca uwagę 
wystający z ziemi betonowy 
słupek z napisami w języku 
rosyjskim: „N 6 1907 Paweł 
Bgodakło”, gdzie „1907” — to 
zapewne data (budowy pro
chowni?). Na całym obszarze 
widoczne są doły po eksploz
jach będące śladem wysa
dzenia fabryki. Widać także

Jeden z reliktów fabryki prochu
(fot. Maciej Świderski)

ślady penetrowania terenu 
przez współczesnych „po
szukiwaczy skarbów”.
Apeluję do służb konserwa
torskich o zajęcie się tymi re
liktami, zabezpieczenie ich 
oraz umieszczenie tablicy z 
odpowiednią informacją. Na
leży też dotrzeć do archiwów, 
gdzie być może zachowały 
się plany fabryki.

Maciej Świderski
Komisja Ochrony Cmentarzy, 

Kwater i Fortyfikacji Wojennych 
przy Oddziale PTTK w Zawierciu

W listopadowym numerze (11, 
1996) na s. 26 znalazłam notkę wraz z 
fotografią rzeźby tympanonu kaplicy 
grobowej rodziny Prądzyńskich na 
cmentarzu w Leżnicy Wielkiej w Lę- 
czyckiem. Autor notki przyznaje, że 
nie jest mu znany twórca tej kaplicy 
ani wykonawca jej rzeźbiarskiej deko
racji. Otóż kaplica ta powstała w 1873 
r., projektodawcą był warszawski ar
chitekt Edward Cichocki (1833—1899). 
zaś autorem dekoracji warszawski ar
tysta Leon Myszkowski (1831 —1888). 
Myślę, że informacje te przydadzą się 
opiekunom tego zabytku i pozwolą 
wpisać go (jeśli jeszcze tego nie 
uczyniono) na listę obiektów chronio
nych.

Maria I. Kwiatkowska
Warszawa

Z. Hauser w artykule „Brahiłów" (nr 
2, 1997) wspomniał o cudownej figu
rze Jezusa Nazareńskiego, zwanego 
Brahiłowskim. Warto przypomnieć, że 
również w innych kościołach obsłu
giwanych niegdyś przez oo. trynitarzy 
znajdowały się takie figury, zwykle 
sprowadzane z Hiszpanii. Mnie znane 
są dwie: w ołtarzu głównym potryni- 
tarskiej świątyni Trójcy Przenajświę
tszej w Warszawie (ul. Solec 61) oraz 
w kaplicy domowej sióstr benedykty
nek w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. 
Tę ostatnią siostry przywiozły po dru
giej wojnie ze swojego kościoła we 
Lwowie. Pierwotnie znajdowała się 
we lwowskim kościele trynitarzy 
(obecnie stoi tu cerkiew), a po kasacji 
ich klasztoru przekazana została be
nedyktynkom. Wybitny historyk sztuki, 
Tadeusz Mańkowski, tak o niej pisał:

„Pełna wyrazu głowa i ręce tej figury 
są dłuta hiszpańskiego rzeźbiarza i 
przywiezione zostały z Madrytu przez 
trynitarza o. Antoniego Wielhorskiego;

Figura Jezusa w Krzeszowie

reszta zaś jest dziełem snycerza 
lwowskiego. Mimo pewnych dyspro
porcji (...) jest jednym z najlepszych 
dzieł rzeźby we Lwowie." („Dawny 
Lwów, jego sztuka i kultura artysty
czna". Londyn 1974). W Krzeszowie 
rzeźbiony w drewnie lwowski posąg 
po konserwacji w 1974 r. znajduje się 
w kaplicy klasztornej.

Tadeusz Kukiz
Niemodlin
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Pię
kna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Oficyna Wydawnicza 
AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 10201084-77578-270-1-111.

I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe:

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

(okładka s. IV) — 1400 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) rekla

my mieszczącej się w profilu pisma — 1500 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane: 
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 500 zł do 2000 zł 
według indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne:

jedno słowo — 70 gr
jedno słowo w ramce — 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków udzielana jest zniż
ka w wysokości 20%.

W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypad
ku dostarczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia 
gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzie
lany jest rabat 10%.

PODATEK VAT doliczany jest do zleceń:
— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos

podarczych
w wysokości 22% ceny reklamy — ogłoszenia;
— osób prywatnych nie prowadzących dzia

łalności gospodarczej
w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3 zł. Wpłaty na minimum trzy numery 
przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Oficyny Wydaw
niczej AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, 
PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578-270-1- 
-111 (na załączonym na s. 37 przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemp
larz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 
150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie 
pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem telefo
nu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS 
oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieś
cie 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

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

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” 
przyjmowane są na III kwartał do 5 czerwca br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE

I. SZKŁO
4. Wyroby szklane XVIII w.

Rozkwit produkcji artystycznych wyrobów szklanych o baroko
wych formach i motywach ornamentalnych przypada w Polsce 
dopiero na XVIII w. Wzmożone zapotrzebowanie na luksusowe 
szkło stołowe oraz szklane wyroby służące do dekoracji wnętrz 
(zwierciadła, świeczniki, żyrandole) wynikało z przyjęcia baroko
wej estetyki, lubującej się w efektach luministycznych, ceniącej 
oryginalność i ozdobność form, które to cechy można było uzy
skać i uwydatnić właśnie w przedmiotach ze szkła. Znane już 
wcześniej w Europie, a wytwarzane w Polsce od początku XVIII 
w. szkło kryształowe (potasowo-wapniowe) odznaczało się du
żą przejrzystością i połyskliwością, a jednocześnie było na tyle 
twarde, że można je było szlifować i pokrywać rytowanymi wzo
rami.
Szlifowanie, przejęte w szklarstwie ze sposobu obróbki kamieni 
ozdobnych, polegało na nacinaniu powierzchni szklanej krawę
dzią wirującej kamiennej lub metalowej tarczy, by uzyskać 
drobne, przylegające do siebie, różnokształtne płaszczyzny — fa
sety. Dzięki szlifowaniu wyroby szklane zyskiwały plastyczną 
fakturę, lepiej załamywały i odbijały światło.
Grawerowanie, zwane też rytowaniem, żłobieniem bądź ryso
waniem też wykonywano ruchomymi metalowymi tarczkami lub 
diamentowym rylcem. Na powierzchni naczynia tworzono dzięki 
nim wypukły relief, wycinając tło albo wzór wklęsły, dający efekt 
graficznego rysunku.
Pierwszą osiemnastowieczną hutę szkła artystycznego uruchomił 
na ziemiach polskich król August II Sas na podwarszawskich 
Bielanach około 1710 r. Organizujący jej produkcję saski facho
wiec szklarski, Konstanty Fermel, był kolejno kierownikiem kil
ku następnych hut, które, wzorem władcy, zakładali w swych 
dobrach polscy magnaci. W 1717 r. powstała huta Adama Sie- 
niawskiego w Lubaczowie, w 1743 r. manufaktura Pawła Karola 
Sanguszki w Cudnowie na Wołyniu, a Anna z Sanguszków Ra
dziwiłłowa otworzyła dwie najsłynniejsze wówczas polskie wyt
wórnie szklą: w 1727 r. w Nalibokach, a w 1737 r. w Urzeczu. 
Huty Radziwiłłowskie ściśle współpracowały ze sobą od 1750 r., 
stąd też powstałe po tej dacie ich wyroby określa się mianem na- 
libocko-urzeckich.
Wyroby szklane wymienionych hut różniły się przede wszystkim 
sposobem opracowania powierzchni naczynia i rodzajem dekora
cji. Szkła lubaczowskie wyróżniały się oryginalnym szlifem, pok
rywającym często całą powierzchnię przedmiotu. Był to szlif 
przypominający karpią łuskę lub pszczeli plaster. W Cudnowie 
wprowadzono szlif ornamentalny w postaci koncentrycznych 
„róż”. W Lubaczowie stosowano też znamienne dla ówczesnych 
polskich szkieł artystycznych grawerowanie o motywach heral
dycznych (kartusze herbowe), a także sceny rycerskie i wici roś
linne. W Cudnowie pojawiły się rysunki figuralne oraz przed
stawienia zwierząt i roślin.
W hucie nalibockiej, gdzie pracowali artyści sprowadzeni z Dre
zna, występował w grawerskiej dekoracji szkieł bogaty repertuar 
motywów o skomplikowanej tematyce mitologicznej i alegory
cznej oraz, oczywiście, herby. Szczególnie efektownie prezento
wały się naczynia zdobione reliefem. Większość szklanych 
przedmiotów z polskich hut zachowywała naturalną, przezroczy
stą barwę szkła.
Jak wyglądał asortyment polskich szkieł osiemnastowiecznych? 
Niewątpliwie pierwsze miejsce pod względem liczby i walorów 
artystycznych zajmowały naczynia do napojów (puchary, kieli
chy, kieliszki, szklanice i szklanki, butelki — karafki). Wśród 
nich z kolei prym wiodły kielichy do wina, zwłaszcza toastowe 
(wiwatowe). Miały one zazwyczaj dzwonowatą, dużą czaszę, 

przechodzącą w dwa lub trzy walcowate pierścienie, wsparte na 
balustradowym, grubym trzonie, zakończonym lekko sklepioną, 
okrągłą podstawą — stopą. Często kielichowi wiwatowemu towa
rzyszyła piętrowo sklepiona nakrywa z uchwytem. Polskie oby
czaje biesiadne, zakładające częstowanie gości dużą ilością trun
ków, wpłynęły na powstanie oryginalnych naczyń do picia, zwła
szcza zdradzieckiej kulawki — kielicha o bardzo obszernej cza
szy, ale pozbawionego trzonu i stopy, a więc wymagającego cał
kowitego wypicia nalanego napoju... Przyjęły się też w Polsce 
popularne w Europie zachodniej kieliszki — flety o bardzo 
wysmukłej, stożkowatej czaszy, osadzonej na krótkim, tralkowa- 
tym trzonie. Wino podawano na stół czy zabierano w podróż w 
graniastych, spłaszczonych flaszach o krótkiej szerokiej szyjce, 
zwanych butlikami. Flasze te sporządzano najczęściej z grub
szego matowego szkła o zabarwieniu ciemnozielonym bądź gra
natowym.
Luksusowe szkła stołowe wykonywano przeważnie dla konkret
nych odbiorców, toteż z reguły zdobione były herbami 
właścicieli (np. orzeł z herbem Radziwiłłów „Trąby”). Popular
nym w Polsce sposobem ozdabiania kielichów było też umie
szczanie na ich czaszach różnych biesiadnych sentencji, jak np. 
„Serce moje i twoje, vivat oboje” czy „Kto poczciwy, ten wypije”. 
W drugiej połowie XVIII w. kielichy pokrywano przy brzegach 
czaszy ząbkowanymi lub siatkowymi szlaczkami ze zwisającymi 
frędzlami; pojawiły się też miękko rysowane gałązki i drobne 
kwiatki, często spotykane w szkłach nalibocko-urzeckich.
Manufaktura urzecka słynęła też z produkcji zwierciadeł. 
„Kryształowe” zwierciadła urzeckie miały na ogół formę prosto
kąta, zwieńczonego ozdobnym szczytem, zwanym koroną. Lu
strzaną taflę ujmowały płaskie ramy, zazwyczaj też ze szkła, apli
kowane złoconymi brązami bądź bursztynem. W Urzeczu pro
dukowano również skromniejsze lusterka stojące i ręczne.
Wiadomo, że polskie huty wytwarzały w XVIII w. różnego ro
dzaju sprzęt oświetleniowy. Wiszące i stojące żyrandole oraz 
świeczniki konstruowano wedle ustalonego schematu: ich pod
stawę stanowił metalowy pręt (trzon), urozmaicony pękatymi 
bańkami i tralkami; wokół trzonu osadzano w jednej lub dwu 
kondygnacjach ramiona świecznika — esy z masywnego, szlifo
wanego szkła. Między ramionami umieszczano szklane wieżyczki 
i sterczyny, zaś całość uzupełniano licznymi „ferdymentami” — 
szklanymi wisiorkami w formie listków, gwiazdek, kulek itp. 
Prócz okazałych, kosztownych szkieł stołowych produkowano w 
Polsce wiele naczyń skromniejszych — rżnięte w geometryczne 
wzory szklanice i szklanki oraz wzorowane na angielskich kielisz
ki — niewielkie, niskie, z grubszego szkła, pozbawione dekoracji 
lub nader oszczędnie zdobione. Popularność wyrobów szklanych 
była w naszym kraju w drugiej połowie XVIII w. już tak zna
czna, że proste szklane naczynia „zbłądziły” nawet pod strzechy. 
Wspomina o tym Jan Torzewski w publikacji Rozmowa o sztu
kach zdobienia szkła, wydanej w Berdyczowie w 1785 r.: „(...) 
szkło jest to towar taki, bez którego się najmniejszy kmiotek nie 
obejdzie, aby go w domu nie miał swoim, a przez to łatwo go spie
niężyć, ile że będzie piękne i podług potrzeby zdobione”.

Anna Sieradzka

W następnym numerze wyroby szklane XIX w.

Literatura
1. Polskie szkło do połowy XIX wieku, Wrocław 1987
2. Polskie szkło barokowe. Katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Narodo
wego w War^jf^ie, Warszawa 1975
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1. Kielich 
toastowy z nakrywą, 

szlifowany 
i grawerowany, 

Naliboki-Urzecze, 
trzecia ćwierć XVIII w.

2. Kielich-flet, 
szlifowany 

i grawerowany, 
Naliboki, ok. 1750 r.
3. Kielich-kulawka, 

szlifowany 
i grawerowany, 

Polska, ok. 1800 r.
4. Zwierciadło 
„kryształowe” 

w ramach szklanych 
z bursztynowymi 

aplikami, 
Urzecze, ok. 1750 r.

(ze zbiorów 
Muzeum Narodowego 

w Warszawie)



Kanał
Augustowski

3

2

Ten kanał jako zabytkowy obiekt sztuki inżynierskiej 
od 1968 r. znajduje się pod ochroną. Zbudowany 
został w latach 1825—1830 i 1833—1839 z inicjatywy 
ministra skarbu Królestwa Polskiego Franciszka 
Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, według techni
cznego projektu gen. Ignacego Prądzyńskiego w ce
lu połączenia dorzeczy Wisły i Niemna, aby unieza
leżnić Królestwo od portów pruskich. Kanał ma 102 
km długości (80 km w granicach obecnej Polski, 22 
km na terenie Białorusi), 18 kamiennych śluz (14 w 
Polsce), średnią głębokość 1,8 m dla jednostek pły
wających o nośności 100 ton.

1. Przebieg
Kanału Augustowskiego
2. 3. Śluza Paniewo 
(1826—1828)
w trakcie 
napełniania wodą
4. Domek operatora 
śluzy Sosnowo
5. W śluzie Gorczyca 
(1828 r.)
(zdjęcia: 
Paweł Fabijański)


