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Od redakcji

Na s. 3 bieżącego numeru ogłaszamy 
konkurs związany z rocznicą wybuchu 
wojny. Okazuje się, że łatwiej nam rato
wać zabytki sprzed kilku wieków niż po
chodzące sprzed zaledwie 58 lat! Okazuje 
się także, że dzisiaj są one narażone na 
całkowite unicestwienie. W 1995 r. dwaj 
mieszkańcy Białegostoku — właściciel 
punktu skupu złomu i monter — posta
nowili dorobić się na zbudowanych 
przez polskie wojsko bunkrach na linii 
Narwi (we wrześniu 1939 r. broniła się 
tu Samodzielna Grupa Operacyjna 
„Narew”). Celem złodziei były żeliwne kopuły 
schronów, które odcinali palnikiem. 
Wpadli — i po dwóch latach Sąd Rejo
nowy w Łomży zasądził jednego z nich 
na karę... 800 zł (sic!). Systematycznie 
dewastowane są bunkry Warownego Ob
szaru Śląsk od Ożarowic po Pszczynę 
stawiane w latach 1933—1939. Większość 
pancernych kopuł, drzwi i zamknięć 
okienek strzelniczych już zniknęła, roz- 
kradzione zostało wyposażenie wewnętrz
ne, np. kable i rury, przez które poda
wano komendy do kopuł strzelniczych. 
Niektóre bunkry zasypane są ziemią, in
ne zawalone śmieciami. Tymczasem te 
dwie linie obronne są unikatowymi 
przykładami polskiej myśli inżynieryj
nej i znajdują się w rejestrze zabytków.

Warto dodać, że wzbudzają one zainte
resowanie zagranicznych fachowców 
oraz turystów. Czas już zająć się tymi 
śladami wojny — uporządkować je i udo
stępnić, jak m.in. zrobili to Francuzi z 
tzw. linią Maginota. A jak się ma do tego 
kara ośmiuset złotych za dewastację 
schronu nad Narwią, pozostawiamy bez 
komentarza...
Oprócz konkursu, w numerze prezentu
jemy drugi już artykuł (zob. nr 4, 1997), 
dotyczący życia w dawnym Gdańsku 
(s. 4), jadąc bocznymi drogami pozna- 
jemy związane z Polską mało znane 
miejscowości Białorusi (s. 15), w kraju 
zaś zwiedzamy Muzeum Gorzelnictwa w 
Łańcucie (s. 26), Ciechanów (s. 21) i dom 
rodzinny Witosa (s. 19); warto też poznać 
refleksje artysty, który wykonywał dla 
Jana Pawła II kopię kaliskiej pateny z XII 
w. (s. 31).
W następnym numerze napiszemy m.in. 
o chińskim serwisie porcelanowym z 
Gripsholm w Szwecji, zapomnianej be
nedyktyńskiej prepozyturze koło Łodzi i 
zagadkach tzw. Bramy Napoleona w Śle
sinie. Po raz ostatni przypominamy, że 
10 września mija termin nadsyłania do 
redakcji wypełnionej ankiety na temat 
pisma, opublikowanej w lipcowym nu
merze „Spotkań z Zabytkami”.
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Dzielnica Kwadrat w Legnicy 
uważana jest za najbardziej 
atrakcyjne pod względem walo
rów architektonicznych miejsce 
w mieście. Stanowi przy tym je
dyny w Polsce zespół z niezmie
nioną zabudową z początku XX w. 
Remontowe zaniedbania — pra
wie pót wieku gospodarzami 
dzielnicy byli Rosjanie — nadra
biają nowi właściciele znajdują
cych się na terenie Kwadratu wil
li, domków i nielicznych kamie
nic. Niestety, podejmowane pra
ce bardzo często są rażącymi 
przykładami samowoli budowla
nej. Zabudowa dzielnicy podlega 
ochronie ■ konserwatorskiej, w 
związku z czym wszystkie prace 
muszą być uzgadniane z kon
serwatorem. Tymczasem wielu 
właścicieli budynków lekceważy 
obowiązujące prawo. Nawet je
żeli przedstawiają projekt plano
wanego remontu i otrzyma on 
akceptację konserwatora, to po
tem realizacja całkowicie odbie
ga od przyjętych ustaleń. Dziel
nicy grozi zniszczenie jej walo
rów autentyzmu architektury z 
początku naszego wieku.

(„Konkrety", 12 V11997)

Spłonął kolejny zabytek — pałac 
w Gałowie pod Wrocławiem. 
Ostatni kształt budowli pochodził 
z drugiej połowy XIX w., kiedy na
leżała do rodziny von Róder. Ró- 
derowie rezydowali w gałowskim 
pałacu aż do 1945 r. Budowla 
miała 1400 m2 powierzchni użyt
kowej, a otaczał ją piękny, ro
mantyczny park krajobrazowy. 
Po wojnie pałac był własnością 
PGR i chociaż stracił wiele ze 
swej dawnej świetności, wciąż 
był w dobrym stanie. Według 
opinii wojewódzkiego konserwa
tora zabytków był to cenny zaby
tek i powinien zostać odbudowa
ny.

('„Gazeta Dolnośląska", 
15 VI 1997)

W przyszłym roku na pl. Dąbrow
skiego w Warszawie ma stanąć 
pomnik Mazurka Dąbrowskiego. 
Pomysł pomnika zrodził się w 
1996 r. w Stowarzyszeniu Miłoś
ników Tradycji Mazurka Dą
browskiego, które od kilku lat zaj
muje się badaniem okoliczności 
powstania hymnu polskiego oraz 
jego popularyzacją w kraju i za 
granicą. Przygotowuje też ob
chody 200-lecia Mazurka, które 
odbędą się w tym roku (pisaliśmy 
o tym w „Spotkaniach z Zabyt
kami” w nr. 7, 1997). Autorami 
projektu pomnika są prof. Ta
deusz Łodziana (projektant m.in. 

pomnika Józefa Piłsudskiego) 
oraz prof. Leszek Hołdanowicz. 
Według ich koncepcji na cokole 
monumentu mają znaleźć się 
pierwsze takty hymnu, daty: 
1797—1997 oraz napis: „W 200 
rocznicę powstania Hymnu Pol
skiego, Mazurka Dąbrowskiego”. 
W listopadzie br. odbędzie się

Fragment pl. Dąbrowskiego 
w Warszawie

uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego pomnika.

(„Gazeta Stołeczna",
28—29 VI 1997)

Na początku czerwca dokonana 
została kolejna wstrząsająca 
kradzież. Z Auli Leopoldina Uni
wersytetu Wrocławskiego skra
dziono osiem olejnych portretów 
na płótnie o rozmiarach 133 x 
110 cm, osadzonych w bogato 
dekorowanych ramach; podczas 
kradzieży malowidła skalpelem 
zostały wycięte z ram. Portrety 
przedstawiały osoby zasłużone 
dla Uniwersytetu Wrocławskie
go, m.in. papieża Urbana VIII, 
rektora Franciszka Wenzla (pędz
la Tomasa Schóllera z 1758 r.), 
cesarza Ferdynanda I Habsbur
ga, Fryderyka II Wielkiego. Sta
nowiły one jeden z elementów 
wystroju reprezentacyjnego wnę
trza, będącego jedyną w całości 
zachowaną zabytkową salą uni
wersytetu, nazywaną perłą wroc
ławskiego baroku; jej projektan
tem był jezuita Krzysztof Tausch. 
Wartość rynkowa skradzionych 
portretów trudna jest do określe
nia, ponieważ stanowiły one ca
łość z wystrojem auli. Przyjmuje 
się, że cena każdego z nich mo
że wynosić około 50 tys. zł. 
Obrazy nie były ubezpieczone, w 
auli nie ma też żadnego systemu 
alarmowego.
(„Gazeta Wyborcza", 6 V1 1997)

W tym roku 90-lecie urodzin ob
chodził nestor polskiego kon
serwatorstwa zabytków — Prot. 
Alfred Majewski. To on w istotny 
sposób przyczynił się do odnowy 
Wawelu — zaraz po wojnie, w 
1947 r. został zastępcą kierowni
ka odbudowy Zamku Królew
skiego na Wawelu, a potem dy
rektorem tej placówki. Brał udział 
także w przywracaniu świetności 
zamków w Pieskowej Skale, 
Wiśniczu, Baranowie Sando

mierskim, Krasiczynie (cykl arty
kułów Profesora na ten temat 
publikowaliśmy w „Spotkaniach z 
Zabytkami" w nr. 4, 5, 6, 1992). 
Wychował wiele pokoleń pol
skich konserwatorów zabytków. 
W wywiadzie udzielonym „Spot
kaniom” w 1983 r. (nr 2, s. 45) na 
pytanie „Jaki jest pański sposób 
na życie?" Profesor Alfred Ma
jewski odpowiedział: „Być za
wsze bardzo aktywnym i podej- 
mować się realizacji wielkich 
programów, które niejednokrot
nie mogą wydawać się nieosią
galne. To pierwsza z zasad, a 
druga — umiejętność jednania 
sobie przyjaciół, umiejętność ta
kiego postępowania z ludźmi, z 
którymi pracuję, aby zyskać ich 
aprobatę w działaniu." Obie za
sady przyniosły Profesorowi 
wielkie sukcesy zawodowe.

(„Gazeta Krakowska", 
13 V1 1997)

W 300. rocznicę unii polsko-sa- 
skiej w czerwcu br. zostały otwar
te w Warszawie dwie wystawy 
pod wspólnym tytułem „Pod jed
ną koroną” — w Muzeum Naro
dowym „Królewskie zbiory 
sztuki w Dreźnie” oraz na Zamku 
Królewskim „Kultura i sztuka w

Fragment „Widoku Warszawy” 
Bernardo Bellotto zw. Canaletto

czasie unii polsko-saskiej”. O 
randze tego wydarzenia świad
czy udział w czasie otwarcia wy
stawy i honorowy patronat pre
zydentów Polski — Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Niemiec — 
Romana Herzoga. Ekspozycję 
zgromadziły setki dzieł sztuki: 
obrazy, porcelanę, biżuterię, 
rzeźby, meble z dziesiątków mu
zeów i kolekcji. Na Zamku Kró
lewskim możemy obejrzeć 800 
obiektów pochodzących z 90 mu
zeów i kolekcji, przede wszystkim 
z Królewskich Zbiorów Drezdeń
skich. Wszystkie eksponaty zos
tały tu zgrupowane w 17 zespo
łach tematycznych, obrazują
cych różne aspekty unii polsko- 
-saskiej. Tytuły tematów — to 
m.in. „Geneza unii", „Osobistości 
epoki”, „Architektura i urbanisty
ka”, „Sztuka sarmacka”. Na wy
stawie w Muzeum Narodowym 
zgromadzono 452 dzieła sztuki, 
wszystkie pochodzą ze zbiorów 
drezdeńskich. Te eksponaty po
dzielone zostały na osiem grup 

tematycznych obejmujących m.in. 
„Galerię obrazów starych mi
strzów”, „Kolekcję brązów”, „Ga
lerię broni”, „Zbiór porcelany", 
„Skarbiec Grunes Gewólbe". 
Obie wystawy będą czynne do 
12 października br.

Portret Wacława Szymanowskiego 
w jego pracowni, 

pędzla Jacka Malczewskiego

Na pytanie „Co się kupuje na 
polskich aukcjach dzieł sztuki i w 
antykwariatach?" Ewa Szemp- 
lińska odpowiada w „Polityce": 
„Ludwiki do sypialni, meble 
gdańskie (XVIII w.) do jadalni, 
rzeźby, zastawy, srebra i porce
lanę. Z malarstwa — jak to się 
dzieje na każdym rynku — arty
stów lokalnych, dobrze notowa
nych i głównie z przełomu XIX i 
XX w. Warunki muszą być nastę
pujące: znane nazwisko, obraz 
dobry warsztatowo, a ponieważ 
nie leży w sejfie, tylko wisi w 
mieszkaniu, musi być skompo
nowany z wnętrzem (także w 
proporcjach wartości) oraz musi 
zyskać akceptację rodziny. Poko
je są męskie, damskie, recepcyj
ne, i gdzie nie zaadaptuje się 
Malczewski, tam znajdzie się 
miejsce dla Alfreda Wierusza- 
-Kowalskiego, Wojciecha Kos
saka czy Teodora Axentowicza. 
Nie ma natomiast miejsca dla 
wybitnych malarzy współczes
nych, jak np. Jerzy Nowosielski, 
choć należy do rodziny.
Z porady zaufanych antykwariu- 
szy lub właścicieli domów auk
cyjnych korzysta większość ku
pujących ze względu na obawy 
przed falsyfikatami. Nie bez po
wodu zresztą. Wiadomo, że np. 
Julian Fałat, Stanisław Wyspiań
ski czy Franciszek Żmurko byli 
wręcz obficie falsyfikowani, a bez 
rzetelnej ekspertyzy trudno 
stwierdzić, czy oryginalna jest 
część obrazów wracających do 
Polski po utworzeniu wolnego 
rynku sztuki. Nie bez powodu też 
do najdroższych należą te prace, 
które przez lata były eksponowa
ne w muzeach lub mają żelazne 
rodowody, najlepiej od spadko
bierców autora."

(„Polityka", 21 V11997)

OD Prze9^dy 
poglądy
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Gdzie są szable z tamtych lat...
Tytuł naszego konkursu jest parafrazę piosenki, śpiewanej przez Marlenę Dietrich o 
pierwszej wojnie światowej. Nas jednak interesuje następna wojna, a ściślej okresy: 
międzywojenny (1918—1939) i wojenny (1939—1944).

WARUNKI KONKURSU
1. Prezentacja w artykule (lub artykułach) o objętości do 3 stron znormalizowanego 
maszynopisu i do 4 bardzo dobrych ilustracji (zdjęcia, rysunki) jak najmniej znanego 
przedmiotu lub obiektu związanego z polskim wojskiem, który wykonany został w 
Polsce — co należy wykazać — w latach 1918—1944 i obecnie znajduje się w naszym 
kraju lub poza jego granicami; interesuje nas wszystko — od wojskowego guzika, 
przez pistolet, po szablę, ale także np. fragmenty czołgu, armaty, pociągu pancernego, 
fortyfikacji ltd., itd.
2. Ocenie będzie podlegał także opis, który powinien być żywy, przystępny, jak naj
ciekawszy, zawierający: lokalizację, dzieje, stan zachowania opisywanych przedmio
tów lub obiektów itp.
3. Prace należy opatrzyć pseudonimem, zaś w osobnej zaklejonej kopercie podać: 
imię, nazwisko, adres i telefon.
4. Teksty w 4 egzemplarzach oraz ilustracje z podpisami należy przysłać pod adre
sem redakcji: 00-672 WARSZAWA, UL. PIĘKNA 44a, DO 15 PAŹDZIERNIKA 1997 R. 
(decyduje data na stemplu pocztowym); na kopercie należy dopisać „Konkurs”.
5. NAGRODY pieniężne przyznane przez Fundację Ochrony Zabytków Militarnych 
Londyn-Warszawa, której patronuje b. prezydent RP na obczyźnie Ryszard Kaczo
rowski i która działa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wiel
kiej Brytanii:
I NAGRODA —600 zł
II NAGRODA —400 zł
III NAGRODA — 200 zł
Oprócz tego przyznane zostaną nagrody pocieszenia ufundowane przez Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie:
— 3 roczne bezpłatne bilety wstępu do muzeum,
— 5 wydawnictw muzealnych o tematyce militarnej.
Zastrzegamy możliwość innego podziału nagród.

6. Wyniki konkursu ogłosimy w numerze 1, 1998 (nagrodzeni dowiedzą się o tym 
wcześniej). Najciekawsze prace będą publikowane w „Spotkaniach z Zabytkami”, 
a ich autorzy otrzymają honoraria autorskie.

Konkurs • Konkurs • Konkurs • Konkurs
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Wracamy (zob. nr 4, 1997) 
do Gdańska 

w latach 
jego największej 

świetności. 
Tym razem 

na podstawie 
zachowanych relacji 

przybliżamy codzienne 
życie w mieście. 

A było ono w tym czasie 
niezwykle intensywne 

i pracowite, 
nie pozbawione 

jednak 
rozrywek 

i humoru.

Gdańsk 
z biegiem 

dni
AGATA BŁASZCZYK

D
zień powszedni i świąteczny w Gdańsku 
XVI—XVIII w. toczył się różnymi nur
tami, odmiennymi dla różnych warstw 
społecznych. Bogaci patrycjusze zajmo
wali się sprawowaniem rządów w mieście, kupcy 
czuwali nad transakcjami handlowymi, a najbiedniejsi 

zazdrosnym okiem spoglądali na tych, którym wiodło 
się lepiej. Najwięcej pisemnych relacji dotyczy życia 
patrycjuszy i kupców, bowiem przyjeżdżający do 
Gdańska wywodzili się właśnie z tych warstw społe
cznych i w takim środowisku przebywali goszcząc w 
Gdańsku. Nie mieli też trudności w odtwarzaniu ich 
codzienności.

Przez rzeźbione drzwi zdobione godłem rodziny, 
wzniosłymi sentencjami i artystycznie wykonaną ko
łatką wchodziło się do domu bogatego gdańszczani
na. Przedproże prowadziło prosto do sieni, gdzie 
przyjmowano gości i załatwiano różne transakcje 
handlowe. Stały tu rzeźbione lub inkrustowane sza
fy, stoły i stołki, na półkach widniały ułożone rzęda
mi ozdobne talerze holenderskie i inne naczynia. 
Pięknem gdańskich sieni zachwycał się francuski dy
plomata Karol Ogier: „Przed wchodzącymi otwiera się 
sień wielka i wysoka. Ściany wszędzie drzewem wy
kładane albo malowidłem pokryte; wokół długie ławy, a 
nad nimi długie, w okrąg rozmieszczone police, na któ
rych w ordynku szklane puchary i garncarskie naczynia 
malowane i wielorako ozdobione. Zwisają z kasetono
wych stropów wysokich lampy i świeczniki, często na 
rogach jelenich rozmieszczone lub wolich o ile bardziej 
wielkie niż zwyczajnie wyszukane być mogą. W Szwe
cji, Danii — a jeśli się nie mylę — także i w naszej 
Pikardii takich rogów jako ozdób wielce poszukują 
i wielce je cenią. ” (Dziennik podróży do Polski 
1635—1636).
Z sieni wiodły na górę kręcone spiralnie drewniane 
schody. Na pierwszym piętrze znajdowały się zazwy
czaj pokoje bawialne, urządzone z jeszcze większym 
niż sień przepychem. Stały tu oszklone szafy, kosz
towne zegary gdańskie, rzeźby, na ścianach wisiały 
obrazy i gobeliny. W domach gdańskich patrycjuszy 
spostrzec można było dzieła wielkich mistrzów nie
mieckich, niderlandzkich i włoskich. Kupowano je w 
czasie wojaży zagranicznych lub zamawiano listow
nie. Na przykład niderlandzki malarz Cornelio Ketel 
w 1584 r. otrzymał od Uphagenów zamówienie na 
wykonanie cyklu sześciu obrazów przedstawiających 
— zgodnie z ulubioną przez protestantów tematyką — 
pokutujących grzeszników. Niektórzy artyści przyby
wali też osobiście do Gdańska w celu sprzedaży 
swych dzieł. 14 listopada 1635 r. K. Ogier zanotował 
w swoim pamiętniku: „Odwiedziłem ławnika gdań
skiego, Schwarzwalda, który mi pokazał obrazy do
skonałych malarzy przywiezionych z Italii. Dwa zwła
szcza (...) wyróżniały się nad insze: jeden — Maria 
Magdalena, całkowicie naga, poza tym że włosami 
tam, gdzie przystojność każę, zakryta. Drugi to Judy
ta, która za włosy trzyma Holofernesa, a za którą idzie 
starsza niewiasta od żywej zgoła nieróżna. ” Wspaniałe 
obrazy Ogier oglądał także u rajcy gdańskiego, Jana 
Ernesta Schróera, znanego mecenasa i amatora sztuk 
pięknych: „Jest tam u niego znakomity obraz Albrech
ta Durera. Namalowany na nim jakiś człowiek, pewno 
ktoś z pisarzy, bo trzyma w rękach papier (...) Ma 
inne trzy obrazy Łukasza Cranacha (...) przedstawia
jące, Erazma, Lutra i Melanchtona, jak żywi oni na 
nich”. Podziwiał także zbiór rzeźb Schróera, m.in. 
dwa posążki z kości słoniowej „bardzo stare”, „zna
mienitego jakiegoś rzeźbiarza dzieło”.
Osobne przestronne pomieszczenia w domach boga
tych mieszczan zajmowała biblioteka. Książki spro
wadzane były z całego świata; bogaty wybór prezen
towali gdańskim bibliofilom handlarze przybywający 
tłumnie na jarmark dominikański. Patrycjusze kolek
cjonowali także medale, monety, mapy, atlasy i glo
busy. Nie brakowało też kolekcji czysto rozrywko
wych, byli więc miłośnicy misternych wyrobów z 
bursztynu, zbieracze „ brząkadełek i zabawek ze zło
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ta, srebra, drogich kamieni, które niemieccy rzemieślni
cy z wielkim sprzedają dowcipem ”,

Wzrost zamożności i stopy życiowej gdań
skiego kupiectwa w XVII w. odbił się natych
miast na domowych zwyczajach. Nie wystarczały 

już jedna czy dwie służące, do dobrego tonu należało 
zatrudnianie całego zastępu służby ubranej w bogate 
liberie. Niektóre patrycjuszki otaczały się — na wzór 
żon magnatów i panujących — całym fraucymerem. 
Jadano przy stołach pokrytych lnianymi lub baweł
nianymi, często barwnymi, pięknie tkanymi lub haf
towanymi obrusami. Rozmiary obrusów były zazwy
czaj bardzo potężne. „Te ich stoły są takiej szerokości, 
że gdyby je ujrzeć przed nakryciem obrusami, można by 
przypuszczać, że to są sceny teatrów, na których raczej 
należy oczekiwać teatralnego przedstawienia niż za
stawy do uczty” — notuje K. Ogier. Aby chronić tak 
wielkie sztuki materii przed zabrudzeniem i w kon
sekwencji — przed częstym praniem, rozkładano na 
obrusach dodatkowo mniejsze serwetki dziergane 
przez panie domu. Podstawę wyżywienia stanowiło 
mięso i chleb. Mięsiwa bywały różnego gatunku i 
przyrządzane były w rozmaity sposób. Obok wołowi
ny, baraniny, mięsa jagniąt i cieląt pojawiało się mię
so niedźwiedzia; K. Ogier wspomina, że łapy tego 
zwierzęcia uchodziły za przysmak. Podobno rzadko 
pojawiały się na stołach gdańszczan zupy. „ Tak wiel
ka jest tu nienawiść do wody — pisał — że nie podają 
nawet żadnych polewek ani zup. ” NJ dni postne, któ
rych w tym czasie było wiele, na stołach pojawiały się 
ryby: śledzie, dorsze, szproty. „Gdańsk jest wielką po
tęgą morską (...) każdej środy i piątku — dwa te dni 
»dniami rybnymi" zowią — niezmiernie wiele wyciąga
ją z morza ryb (...) Śledzie mają smak wykwintny i nie 
przykrzą się człowiekowi. ”
W zamożnych domach pijano często wina — słodkie 
hiszpańskie, ciężkie włoskie i portugalskie, lżejsze i 
bardziej pikantne francuskie. Lubiano popijać wino 
grzane z korzeniami i jajkiem. Większą popularnoś
cią cieszyła się wódka, z której słynęły gdańskie go
rzelnie. Słodkie, mocne likiery, pyszna „wódka zło
ta” — to trunki, których nie żałowali sobie gdańscy 
patrycjusze. „Z baronem Avangour odwiedzałem gdań
skiego kupca Uphagena — wspomina Ogier — który 
załatwia sprawy wekslarskie (...) Ten nas, którzy cie
szyliśmy się najlepszym zdrowiem, częstował okowitą 
— jakby śmy byli jacy chorzy — cztery lub pięć razy w 
przeciągu pół godziny. ” Okazje nadarzały się zresztą 
często i korzystano z nich, pijąc bez umiaru, co za
uważyli przybysze z Europy i co ich bardzo zadziwia
ło. Francuz Payen zanotował około 1660 r.: „ (...) Pi
liśmy bez przerwy na umór. Z naszych spraw osobistych 
przeszliśmy nieznacznie na temat związków, łączących 
od niepamiętnych czasów koronę francuską i polską. 
Chociaż trwały one już od bardzo dawna, nie sądziliś
my, by mogły zachować się dłużej, jeśli nie utrwalimy 
ich pijatyką. W obliczu góry wypróżnionych kieliszków 
i przez pryzmat wypitego morza trunków oceniliśmy 
krytycznie przydatność armii Ichmościów, króla ar- 
cychrześcijańskiego, jak również i polskiego. Wreszcie 
zdrowo usatysfakcjonowany tyloma toastami nasz szla
chcic powstał od stołu i chwytając mnie za rękę oświad
czył, że należy z piciem skończyć. Po prawdzie odez
wanie to wydało mi się rozumne, bo okrutnie byłem 

zmęczony i już zacząłem chwalić sobie trzeźwość Pola
ka, kiedy nagle patrzę, a tu leży rozciągnięty na ziemi. 
Sądziłem początkowo, że upadł złożony wielką choro
bą, bo głowa latała mu na wsze strony, czapka staczała 
się z głowy, on sam zaś wyciągnął się na wznak. Dopie
ro w tej pozycji, łeżąc krzyknął o wino, bo pragnął wy
pić na pohybeł Turkom i na zatracenie imperium oto- 
mańskiego. Nigdy o takich zaklęciach i podobnych toa
stach nie słyszałem, wziąłem to jednak na swój rachu
nek, bo — jak się okazało — musiałem podobny toast 
spełnić. Drżałem tylko, by podczas całej tej ceremonii 
nie wzięto nas za Turków i by nasz szlachcic widząc 
nas u swych stóp w porywie uniesienia nie chciał potrak
tować nas jak nieprzyjaciół. ”
Nie można pominąć owoców, których różnorodność 
podziwiali goście. „ Widzieliśmy sad pełen niezliczo
nych owoców a rozciągający się aż na wysokie wzgórze, 
skąd widać cały Gdańsk (...) Do słońca tam łaskawsze
go, zasadzili długimi rzędami przy płotach drewnia
nych winorośl, której grona zaczynają sinieć koło listo
pada (...) Gruszek przynajmniej i jabłek i śliwek mają 
pod dostatkiem i nie do pogardzenia. Orzechy należą u 
nich do przysmaków” — pisał K. Ogier.
Podróżujący na początku XVII w. węgierski nauczy
ciel Marton Csombor wspominał: „ Szaty gdańszczan 
są rozmaite, bo synów swych do obcych wysyłają krajów 
— skąd młódź nowe przywozi obyczaje i cudze stroje. Z 
tej przyczyny niektórzy znajdują upodobanie w nie
mieckim odzieniu, inni w ubiorach polskich, włoskich, 
duńskich, hiszpańskich lub angielskich. Przyodziewek 
tutejszych dziewcząt i niewiast jest prawie taki sam jak 
naszych białogłów, z tą tylko różnicą, że gdańszczanki 
pogrubiają się szatami: są takie, które przywdziewają 
na siebie trzy lub cztery spódnice. Jak rok okrągły no
szą podbite futrem kołpaki. ” Obrazy z tego czasu uka
zują nam kupców w opiętych, ciemnych kaftanach, 
których rękawy spiętrzone wymyślnie i porozcinane 
ukazują spodnią, jasną, błyszczącą tkaninę. Krótkie, 
ciemne, najczęściej sukienne spodnie spinała pod ko
lanami czarna lub kolorowa wstążka, ozdobiona bo
gatą klamrą. Trzewiki nosiło się szerokie, również z 
klamrami. Szyja niknęła w tradycyjnej, białej, gęsto 
rurkowanej kryzie. Strój uzupełniał krótki, sfałdo- 
wany płaszcz i wysoki kapelusz przybrany piórami. 
Coraz trudniej odróżnić można było na pierwszy rzut 
oka zwykłego kupczyka czy zgoła rzemieślnika od pa- 
trycjusza. „ Wszyscy stroją się w czarne, jedwabne su
knie i pod tym względem nie można ich odróżnić od sa
mych rajców, poza tym chyba, że plebejusze ci zwykli 
nie nosić białych manszetów, gdy insi, bardziej znaczni 
je noszą... ” — notował K. Ogier. Tylko anababtyści 
ubierali się wówczas na przekór modzie z prostotą. 
Szerokie kontakty zagraniczne Gdańska sprawiły, że 
przyjmowały się tu bardzo szybko wszelkie nowinki 
modniarskie, nawet najbardziej ryzykowne. Lanso
wały je przede wszystkim spragnione rozrywek i 
zmian kobiety. Oto jak opisuje K. Ogier pojawienie 
się w Gdańsku w XVII w. pierwszych głębokich de
koltów i fryzur z kunsztownych loków: „Najdostoj
niejszy poseł angielski, który mieszka o jedną milę od 
miasta, zaprosił naszego posła na śniadanie. Towarzy- 
szyli mu Gordon, agent króla angielskiego i burmistrz 
Czirenberg. Była na tej uczcie żona Gordona, ubrana 
na modłę angielską, choć sama jest gdańszczanką, która 
chwyciła nas za oczy swą pięknością i strojem; w prze-
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ciwstawieniu bowiem do matki Gordona na niemiecką 
ubranej i siostry na polską, ta wyglądała, jakby przy
była z orszaku Wenery, tak miała obnażone ramiona i 
piersi, a włosy rozpuszczone i w loki pozawijane, tak 
kosztowną wreszcie i bijącą w oczy szatę, że z wszyst
kim tym doszła już do rozwydrzonego zbytku. ” W 
drugiej połowie XVII w. nastąpił zmierzch surowej 
mody hiszpańskiej i bez reszty upowszechnił się strój 
francuski — głębokie wycięcia sukien oraz loki.

Dzień roboczy wydawał się długi, ale wieczór 
można było spędzić wesoło w jednym z li
cznych szynków czy gospód. W przyjemnej kompa

nii słuchano muzyki i śpiewu, wymieniano okoliczne 
plotki, przysłuchiwano się opowieściom marynarzy 
czy wędrownych czeladników. Działo się tak również 
w Dworze Artusa:. „ WGdańsku jest dworzec pospól- 
ny podobny do gospody Św. Gerwazego w Paryżu (...). 
Warto też zobaczyć, co tam przez dnie a niekiedy i no
ce się dzieje. Oto stała tam i nieznużona pijatyka bez 
nijakiego jedzenia. Stowarzyszenie takie bowiem od 
czasów dawnych utworzone, do którego ci, co chcą się 
tam przyłączyć i wpisać, carskiego talara jako wstępne 
i dopustkę wpłacają. Oną daninę wpłaciwszy, prawo 
mają do dworca tego, jeśli im wola i codziennie wcho
dzić i przez cały dzień i noc, jeśli tam chcą zostać, spi
jać piwo, którym do siebie nawzajem przypijają” — 
pisał K. Ogier.
Gdańszczanie mieli również spokojniejsze rozryw
ki. Należały do nich np. partyjka szachów czy domi
na, jak również wiele gier towarzyskich. Na jedną z 
nich zwrócił uwagę K. Ogier: „(...) w zabawie chowa 
się pierścień w dłoniach którejś z niewiast, a inni muszą 
zgadywać, gdzie jest, przy czym mężczyźni i niewiasty 
nawzajem składają sobie podarunki. ” Towarzystwo z 
zainteresowaniem wsłuchiwało się w różne niezwy
kłe opowieści snute wieczorową porą. Ulubiony te
mat rozmów stanowiły opowieści nadprzyrodzone, 
traktowane bardzo poważnie i z przejęciem. Kilka 
takich zanotował nieoceniony K. Ogier. Bohaterem 
jednej jest rajca Zygmunt Kerschenstein: „On 
i jego sąsiedzi, którzy pod Elblągiem mieli pewne 
posiadłości, dom i grunty wiejskie, doświadczyli nie 
kończących się szkód od czarowników, którzy za
marzyli przeszło 4 tysiące krów i wołów, i to nie truci
zną, nie żelazem ani innymi środkami ludzkimi, ale i 
diabelskimi czarami, tak iż bydło owo, całkowicie 
przed tym zdrowe i silne, w jednej chwili padało, gdy 
zaś ciała zwierząt rozpłatano, nie znachodzono w 
nich jednej kości całej i nie pokruszonej (...) Ciągnęły 
się w tych wsiach owe zbrodnie przez lat 30, wreszcie 
siedmiu takich czarowników głową za nie przypłaciło. 
Przyznali się oni przed sędziami, że zły duch zmuszał 
ich, aby mu tę czy ową zbrodnię wykonać polecali (...) 
Powszechna to wiara, że na tych świeżo osuszonych po
lach często przemieszkują złe duchy, że zwykły one 
wstręty czynić pracy i pożytkom ludzi, którym zawidzą, 
i że z trudem tylko można je zmusić do ustąpienia z 
tych miejsc, na których wśród wyziewów i tumanów 
mgły z ludzi się naigrywają (...). ”
W taki sposób urozmaicano sobie dzień powszedni w 
Gdańsku, natomiast dni świąteczne były okazją do 
specjalnych rozrywek. W czasie Bożego Narodzenia 
odbywały się uroczyste zebrania i uczty w Dworze 
Artusa i domach cechowych. Odwiedzano się także 

w domach prywatnych. Dzieci i służba dostawały 
podarunki, zakupione wcześniej na specjalnym jar
marku, wstawiano je w tym celu do wystawionej mi
ski lub kosza. Wielki Tydzień i Wielkanoc słynęły zaś 
z tradycyjnych procesji i koncertów urządzanych w 
kościołach. Najhuczniej jednak obchodzono w 
Gdańsku karnawał i zapusty. Patrycjat i zamożne 
mieszczaństwo bawiło się w Dworze Artusa, cechy i 
gildie w swoich domach lub po prostu na Długim 
Targu i innych ulicach. W 1636 r. gdańskiemu kar
nawałowi przypatrywał się Karol Ogier. Bal urzą
dzony był przez gdański patrycjat dla bawiącego 
właśnie nad Motławą króla Władysława IV i jego or
szaku. Francuz zwrócił uwagę na tzw. tańce żartob
liwe „ (...) mężczyzna po kilku pląsach i obrotach wybie
ra sobie niewiastę, czynią razem kilka poważnych i po
wolnych kroków po czym mężczyzna (po kilku pląsach) 
stawia w środku swą niewiastę, która tam stoi nieru
chomo, a sam dookoła niej tańcząc i śmiesznie czyniąc 
ruch do śmiechu ją pobudzić usiłuje. Górą są niewia
sty, które zachowują powagę i niby to surowość, a śmiech 
przez dłuższy czas powstrzymują. Gdy się uśmiechną 
mężczyzna — że to niby zwyciężył — chwyta niewia
stę swą za rękę i razem tak pląsają w kilkakrotnych 
zwrotach i obrotach. Teraz ta sama niewiasta wybiera 
sobie inszego mężczyznę, którego coraz prędzej śmiech 
jej wywołać; kto dowcipny, kto ogładzony, kto śmielej 
sobie poczynający, ten się do tej komedii najlepiej na- 
daje. ”
Obchodzono też uroczystości rodzinne — zaręczyny, 
wesela, chrzciny. Naocznym świadkiem gdańskich za
ślubin był znowu K. Ogier: „Na kwaterze naszego naj
dostojniejszego posła obchodzono wesele, na które i jego 
zaproszono; towarzyszyliśmy mu ja z bratem Avau- 
gourem. Ta ceremonia tak się mniej więcej odbywała. 
Koło południa schodzą się niewiasty po jednej do domu 
weselnego. Następnie mężczyźni, wszyscy idąc parami, 
przyprowadzają pana młodego i stają w sieni czy 
przedsionku domu. W środku ustawiają ławę. Wchodzi 
do sieni pastor i staje przy tej ławie z obnażoną głową, 
nie otwierając ust. Przywołują potem z głębi domu 
dziewczęta, które wchodzą parami; na końcu między 
dwiema starszymi idzie panna młoda w czarnej sukni, 
podczas gdy wszystkie insze wyróżniają się sukniami 
barwistymi. Otaczają stojącego tam bez ruchu pastora, 
a panna młoda i pan młody stają przed nimi po drugiej 
stronie ławy. Wtedy minister otwarłszy księgę czyta im 
weselną ewangelię, a następnie po krótkiej nauce, wy
powiada uroczystą formułę. Wtedy dopiero odzywają 
się muzyczne instrumenty i śpiewy. Następnie ustawia
ją pannę młodą koło drzwi i tam jej obecni i nowo wcho
dzący składają życzenia i podarunki. ”
Dla znamienitszych gości, np. króla, grana była ope
ra, co kosztowało miasto prawie sto tysięcy talentów! 
Wybudowano specjalnie wielkie „teatrum”, okrążo
ne kilkoma galeriami, które wraz z parterem mieściły 
przeszło trzy tysiące osób. Muzycy królewscy przed
stawiali tam historię miłości Kupidyna z Psyche, na
pisaną wierszem włoskim przez Wergiliusza Puzytel- 
lę, poetę dworskiego. Po operze był balet, a raczej ta
niec orłów — symboli Polski, zawieszonych na cie
niutkich drucikach niewidocznych dla oka ludzkiego. 
Nie lada atrakcją były też zawody wspinania się na 
kilkunastometrowe drzewo przypominające maszt 
okrętowy. Drzewo przybierano w ubiór z czerwo
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nego sukna, kapelusz i parę butów. Często na czubku 
umieszczano pieniądze; zwycięzcą był ten, kto wspiął 
się i ich dosięgnął. Dla utrudnienia drzewo smarowa
no tłuszczem!

We wszystkich relacjach, wspomnieniach i 
pamiętnikach podkreślano przy okazji za
baw i rozrywek niezwykłą, otwartą i szczerą gościn

ność gdańszczan. Mieli oni też sporo wad dostrzega
nych przez przyjezdnych. Nie szczędzono im zawist
nej krytyki, a nawet obelg. Nazywano ich pysznymi, 
chciwcami, zarzucano im skąpstwo, chytrość i prze
kupstwo. „Lud tutejszy takim odznacza się skner
stwem, że nawet od dziadów proszalnych ściąga podat
ki”— pisze bawiący dość długo w mieście Węgier 
Morton Csombor i dodaje: „każdy gdańszczanin pysz
ni się swym bogactwem (...) wszyscy prócz rajców, 
dochodzą do urzędów pieniądzem i darami. ” Gdań
szczanie po kupiecku trzeźwi i rozsądni z filozofi
cznym spokojem znosili wszystkie te inwektywy. 
Uważali, że nie są skąpi, lecz gospodarni, nie chy
trzy, lecz zapobiegliwi. Najstraszliwszą hańbą było 
dla nich ubóstwo, utrata majątku, bankructwo, 
wszystko jedno czy spowodowane przez nieudolność, 
zły los czy przez rozrzutność. Dla ratowania się 
przed bankructwem wolno było wywieść w pole kon
trahenta, oszukać wspólników. Zycie w wielkim por
cie polegało na nieustannej walce o byt. Za przegraną 
płaciło się deklasacją, a byli tacy, którzy wybierali 
śmierć. K. Ogier wspomina o samobójstwie pewnego 
młodzieńca z patrycjuszowskiego rodu, którego dom 
rodzinny przejęli wierzyciele i który, nie mogąc się z 
tym pogodzić, roztrzaskał sobie głowę wystrzałem z 
pistoletu. Nie był to jedyny tego rodzaju wypadek w 
mieście, gdzie szacunek i pozycja społeczna zależała 
w sposób bezpośredni od ciężaru złota spoczywają
cego w skrzyniach.
Fakt, że miasto bogaciło się w bardzo szybkim tem
pie w XVI i na początku XVII w. wpływał na po
ziom wykształcenia mieszkańców. Zamożni mieli 
środki nie tylko na staranną naukę, ale także na zaj
mowanie się różnymi dziedzinami wiedzy, rozwijanie 
naukowych hobby oraz na prywatne studia. Gdań
szczanom zarzucano różne wady, nikt jednak nigdy 
nie oskarżył ich o głupotę czy brak inteligencji. Prze
ciwnie, wszyscy zgadzali się, że mieszczanie nadmot- 
ławscy — to ludzie wyjątkowo mądrzy i bardzo 
wykształceni. Przyjezdni zachwycali się kulturą tu
tejszej arystokracji. Gdański patrycjusz z reguły miał 
ukończone studia wyższe, czasem kilka fakultetów. 
Któregoś wieczoru K. Ogier odwiedził rajcę miasta 
Jana Ernesta Schróera: „(...) człeka w sztukach wy
zwolonych dobrze wykształconego. Jest malarzem, geo
metrą, muzykiem, architektem i wielce biegłym we 
wszystkim, co dotyczy matematyki i mechaniki (...) 
Pokazał mi on wiele bardzo pięknych instrumentów ma
tematycznych i ciekawych rzeczy tyczących się mennicy 
i sposób najdokładniejszego odważenia złota. ” W li
cznych podróżach zagranicznych gdańszczanin po
szerzał horyzonty i nawiązywał ciekawe kontakty. Na 
przykład rajca Izrael Jaski korespondował w pier
wszej połowie XVII w. ze sławnym Hugonem Grotiu- 
sem, jego koledzy znali różne znakomitości paryskie i 
londyńskie. Uwagę zwracały szczególnie utalento
wane i wykształcone gdańszczanki. Nie miały one 

studiów wyższych, a mimo to nie ustępowały kulturą 
swym mężom. Były dowcipne, oczytane, nieprześcig- 
nione w robotach ręcznych. Było wśród nich sporo 
utalentowanych tkaczek, malarek i hafciarek, śpiewa
czek, a przede wszystkim — uroczych pań domu. 
Prym wśród tego kobiecego towarzystwa wodziła w 
pierwszej połowie XVII w. Konstancja Czirenberg, 
żona burmistrza, która francuskiego posła i jego towa
rzyszy „najrozkoszniej zabawiała rozmową, śpiewem, 
grą, objaśnieniem obrazów, które sama rysowała. ”
Na mentalność gdańszczanina silny wpływ wywarły 
dwie pasje: handel i polityka. Polityka w tym mieście 
kupców i żeglarzy stanowiła coś więcej niż zwykłe 
hobby. Doskonale wiedziano, że od sytuacji mię
dzynarodowej zależy w dużej mierze koniunktura 
handlowa, że ona decyduje np. o punktualnym przy
byciu do portu floty holenderskiej i napływie zboża z 
głębi Polski, a więc o bycie miasta. Odwiedzający 
burmistrza Czirenberga K. Ogier nieraz był świad
kiem dysput politycznych, dywagacji czy polemik 
dotyczących polityki władców Rzeczypospolitej. Nie 
można wreszcie zapomnieć o tym, że była to społe
czność niezwykle religijna w luterańskim, kalwiń
skim czy katolickim wydaniu. Nieraz wprawdzie 
wybuchały zamieszki na tle religijnym, ale konflikty 
te kończyły się zazwyczaj kompromisem. Gdań
szczanie okazywali się też na tyle roztropni, że potra
fili, gdy było trzeba, podporządkować problemy reli
gijne wymogom polityki i gospodarki. Przykładem 
był fakt, że w okresie „potopu”, gdy cała ultrakato- 
licka Rzeczpospolita leżała u nóg protestanckiego 
Karola Gustawa, pokrewny wyznaniowe Szwedom 
Gdańsk opierał się im z żelazną konsekwencją. A 
działo się to w czasach, kiedy Radziejowscy i Opa
lińscy otwarcie przechodzili na stronę wroga, zaś w 
całej Polsce jedynie Częstochowa dochowała wier
ności polskiemu władcy.
Gdańsk pod względem narodowościowym stanowił 
niezwykle barwną mozaikę. Obok osiadłej od dawna 
w mieście ludności pochodzenia niemieckiego i pol
skiego, żyły tu setki Holendrów, Szwedów, Duńczy
ków, Anglików, Flamandów, byli też przybysze z 
Francji i Włoch. Patrycjat i warstwy zamożniejsze 
mówiły głównie po niemiecku; był to także język 
urzędowy miasta. Wśród biedoty polszczyzna była 
stale dość rozpowszechniona. K. Ogier wielokrotnie 
wspomina o nabożeństwach i kazaniach polskich od
bywających się w różnych gdańskich kościołach, opi
suje nieszpory, „pod koniec których lud śpiewał polskie 
pieśni. ” Różnice języka i pochodzenia nie stanowiły 
jednak w tym wielkim, międzynarodowym porcie 
sprawy najważniejszej. Stapiały się tu różne narodo
wości, a z ich obyczajów i nawyków powstał gdański 
styl życia, patriotyzm i gdańska kultura. Kiedy więc 
mieszkaniec nadmotławskiego grodu mówił „patria”, 
myślał przede wszystkim o mieście, dopiero później o 
Prusach i Polsce. Ten lokalny patriotyzm bywał cza
sem sprzeczny z interesami reszty kraju, co pokazały 
spory Gdańska z Zygmuntem Augustem, Batorym, 
Władysławem IV. Gdy chodziło jednak o sprawy na
prawdę istotne, o samą przynależność miasta do Rze
czypospolitej, nie było nad Motławą wahań. Swej 
wierności wobec Polski dowiedli gdańszczanie za
równo w latach „potopu”, jak i później, broniąc się 
rozpaczliwie przed agresją Prus.
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Pół wieku
— to pięćdziesiąt lat.

Niby niedużo, 
a jednak taką różnicę 

w datowaniu 
warto skorygować, 

tym bardziej że chodzi 
o osłonę obrazu 

otoczonego 
maryjnym kultem.

W
Miedznej znajduje się niedawno od
nowiony neogotycki kościół Najświęt
szej Marii Panny. Choć świątynia jest 
duża, bywa tak, że nie może pomieś
cić tych, którzy ściągnęli do Miedznej, aby nawiedzić 

łaskami słynący cudowny obraz Matki Bożej Mie- 
dzeńskiej — powód utrzymującego się w tym miejs
cu od blisko 270 lat kultu maryjnego, cel ostateczny 
pielgrzymek udających się do zagubionej gdzieś wśród 
łąk i lasów maleńkiej miejscowości i znajdującego 
się w niej Sanktuarium Matki Bożej Miedzeńskiej. 
Jest to czwarty z kolei kościół w Miedznej — muro
wany z czerwonej cegły, w kształcie łacińskiego krzy
ża, z wieżą nad frontonem, pochodzi z lat 1891—1893. 
Jego główną donatorką była Ludwika z Kuczyńskich 
hrabina Ostrowska.
Zarówno o obrazie, jak i o kościele i związanej z nim 
dzwonnicy oraz pobliskiej kaplicy, a także o historii 
Miedznej, jej kościołach, formach kultu, jakim ota
czano Matkę Bożą, wreszcie o parafii miedzeńskiej 
— można przeczytać w wydanej ostatnio monografii 
ks. Eugeniusza Borowskiego Sanktuarium Matki Bo
żej w Miedznej (Drohiczyn 1996). Bardzo to chwa
lebna inicjatywa, pozwalająca zarejestrować jeszcze 
jeden obiekt sakralny nie dość, że pięknie utrzymany,

Obraz
i jego zasłona

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

Miejscowość Miedzna 
leży na Podlasiu, 

nad strumieniem Miedzianka, 
dopływem Liwca, 

7 km na północny wschód od 
Węgrowa. Niegdyś, na mocy przywilejów 

króla Zygmunta I (1522) mieniła się 
miastem, prawda, że niewielkim, gdyż 
przez następne trzy wieki z ludnością 

utrzymującą się na poziomie 600 
mieszkańców. Początkowo stanowiło ono 

majętność Wodyńskich, 
później Krzyckich, 

Butlerów, Kuczyńskich, wreszcie, 
utraciwszy prawa miejskie (1869), 

już jako osada, 
przeszło na własność skoligaconych 

z tymi ostatnimi Ostrowskich.

1. Neogotycki kościół 
NM Panny
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2. Obraz
Matki Bożej Miedzeńskiej 
z połowy XVII w.

3. Osłona 
obrazu 

przedstawiająca 
„Zwiastowanie 

Najświętszej 
Pannie Marii” 

z 1854 r.
(zdjęcia:

1 — Ryszard 
Karwowski, 

2, 3 — Waldemar 
Krupa)

to jeszcze wszechstronnie i naukowo opisany na bli
sko 150 stronach starannie wydanej książeczki. Nie
trudno dojść powodu tak czynionych przygotowań. 
Wyjaśniają to ostatnie dwa zdania monografii: „Żywimy 
nadzieję, że za naszych dni Ojciec Święty Jan Paweł II 
ziści marzenia ludu podlaskiego i jego pasterzy, zezwa
lając mocą papieskiego »breve« na koronację cudownego 
obrazu Matki Bożej Miedzeńskiej koronami poświęco
nymi przez Piotra naszych czasów. Tym samym, obok 
Kodnia, Leśnej i Ostrożan, Miedzna stanie się diecez
jalnym i powszechnym sanktuarium Niepokalanej 
Dziewicy Maryi na Podlasiu. ”
W monografii odnajdujemy historię znalezienia cu
downego obrazu, podaną za opisem z 1729 r. w jed
nej z ksiąg archiwum parafii miedzeńskiej. Zwinięty 
w rulon „stary, arkuszowy na płótnie malowany” 
obraz Matki Najświętszej bez Dzieciątka pierwszy 
zauważył mieszczanin miedzeński Hjacynt Pazio. 
Działo się to w lepiance młynarza Macieja Zastru- 
żnego, pod nieobecność gospodarza, w zimie 1726 r. 
Wchodzącego „zaintrygowała poświata bijąca z nad
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belki stropowej, podtrzymującej całą konstrukcję sufitu. 
H. Pazio wyjął obraz z ukrycia na bełce i po powrocie 
młynarza opowiedział mu z przejęciem o blasku biją- 
cym od obrazu. Maciej Zastrużny nie wiedział uprzed
nio o istnieniu tego obrazu, od kogo pochodził, kto go 
namalował i jak znalazł się na belce w jego lepiance. 
Odnaleziony obraz — czytamy w monografii — miał 
więc swoistą tajemnicę. Mieszczanin polecił gospoda
rzowi »mieć obraz w większym poszanowaniu". Obraz 
umieszczony został na ścianie lepianki i zamiast ramki, 
oblepiony dookoła gliną. ” Wkrótce obraz przeniesiono 
z lepianki do zakrystii miejscowego kościoła. W 1729 r. 
po uznaniu malowidła za „ cudowny i słynący łaskami 
Wizerunek Najświętszej Maryi Panny” umieszczono 
go w bocznym ołtarzu, zezwalając jednocześnie na 
kult Matki Bożej w znaku tego obrazu. Intronizacja 
cudownego obrazu w nastawie głównego ołtarza do
konana została w 1765 r. Od tej pory, choć w trzech 
kolejnych kościołach, pozostawał on w tym właśnie 
najważniejszym miejscu sanktuarium. Natomiast 
tam, gdzie niegdyś stała lepianka młynarza Zastru- 
żnego, pobudowano ku czci cudownego obrazu ba
rokową kaplicę.
Obraz Najświętszej Maryi Panny w Miedznej we
dług ekspertyzy wojewódzkiego konserwatora zabyt

ków w Siedlcach mgr. Stanisława Fiedorczuka oraz 
konserwatora do spraw zabytków ruchomych mgr. 
Cezarego Ostasa „przedstawia Matkę Boską ukazaną 
do piersi, głowa lekko zwrócona w lewą stronę, twarz o 
mocnych linearnych rysach i śniadej karnacji. Na gło
wie maforion (chusta-welon) i korona wysadzana ka
mieniami. Sukienka z blachy srebrnej z repusowanymi 
kwiatami. Obraz o wymiarze 55 x 40 cm, namalowany 
na płótnie w XVII wieku, a w okresie późniejszym na
klejony na deskę”. Obraz ma obecnie dwie ramy: 
mniejszą, wąską, późnobarokową z pierwszej połowy
XVIII w. oraz większą, szeroką, z motywami kratki, 
puttami i muszlami, rokokową z około połowy XVIII w. 
Obraz umieszczono, jak podaje autor monografii, 
„w nastawie głównego ołtarza” i zasłaniany jest 
„obrazem Zwiastowania, namalowanym na przełomie
XIX i XX wieku”. Z tą ostatnią częścią zdania nie 
można się zgodzić, a wyraziwszy jedynie żal, że w ca
łym opracowaniu nie znajdziemy już słowa więcej o 
tym obrazie-zasłonie, wypada tu podać stosowne wy
jaśnienia.
Obraz „Zwiastowanie Najświętszej Pannie Marii” 
namalował w 1854 r. Antoni Ziemięcki 
(1806—1889), działający w Warszawie artysta-ama- 
tor: malarz, rysownik i ilustrator książek. Ziemięcki

Jeszcze o św. Wojciechu
Święty Wojciech — to 
nazwa dzielnicy w połud
niowej części Gdańska. 
Z najstarszego życiorysu 
św. Wojciecha, sporzą
dzonego w latach 998—999 
w klasztorze benedykty
nów w Rzymie, dowiadu
jemy się, że w 997 r. Woj
ciech przybył do Gdańska. 
Na tę okoliczność pomor
ski książę zwołał miejsco
wą ludność, by wysłuchała 
słowa bożego z ust świę
tego męża. Odbyła się 
wówczas pierwsza na 
ziemi pomorskiej msza po
łowa, a także masowy 
chrzest zgromadzonej lud
ności pogańskiej. Według 
miejscowej tradycji chrzest 
ten odbył się na zalesio

nym wzgórzu „Ad Ouer- 
cum”, czyli „U Dębu”, 
gdzie do 997 r. miała znaj
dować się pogańska świą
tynia. Na pamiątkę tego 
wydarzenia na wzgórzu, 
zwanym dziś Wzgórzem 
Kaplicznym, stoi posąg 
św. Wojciecha, który z 
krzyżem w dłoni błogosła
wi gdańską ziemię. Pom
nik usytuowany jest wśród 
drzew, powyżej kościoła 
Św. Wojciecha. Uważa się, 
że kościół ten należy do 
najstarszych fundacji sak
ralnych na Pomorzu Gdań
skim, a jego początki łączy 
się z pracą misyjną bisku
pa.

Iwona Scheer
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był znany i ceniony przede wszystkim jako portreci
sta, ponadto zajmował się malarstwem historycznym, 
rodzajowym i religijnym. Trzy jego obrazy namalo
wane mniej więcej w tym samym czasie znajdują się 
w kościele dawnego opactwa cystersów w Lądzie: 
„Św. Franciszek z Asyżu”, „Św. Barbara” i „Św. 
Antoni”. Wiemy też o innych pracach tego artysty 
wykonywanych dla kościołów („Ucieczka do Egip
tu”, „Chrystus modlący się w Ogrójcu”). O obrazie 
namalowanym dla kościoła w Miedznej dwie wzmian
ki zamieszczono w stołecznej prasie. Obszerniej
sza znajduje się w reportażu z pracowni artysty opub
likowanym 14 września 1854 r. w „Gazecie Codzien
nej”: „Zaraz przy wejściu zwraca na siebie uwagę 
wielki obraz, bo cztery łokcie wysoki, a trzy szeroki 
[ok. 230 x 173 cm — przyp. W.P.] Obraz ten prze
znaczony do kościoła w Miedzny, dóbr JW. Kuczyń
skiego, przedstawia Nawiedzenie N.P. Maryi. W sta
rożytnym przedsionku świątyni klęczy Marya; pokora, 
łagodność anielska prześlicznie wydane w tych rysach, 
w których zarazem widać zdziwienie, wywołane zwia
stowaniem anioła. Anioł, w którym łatwo poznasz nie
bieskiego posłańca, po jego obliczu dziwnej spokojności i 
błogiego szczęścia, przynosi dziewicy rószczkę zwia
stowania, która jej miała tyle rozkoszy i boleści spra

wić. W obłokach między temi dwiema głównemi figu
rami obrazu unosi się Duch święty w postaci gołębicy i 
jasnym promieniem spada na Maryą. Taki jest układ 
tego obrazu, pełnego wzniosłej i rzewliwej religijności. 
Jest to nasz indywidualny gust, ale wolelibyśmy, żeby 
obraz ten nie był tak jasny, zyskałby zapewne na głębo
kości wrażenia. ” Być może ta właśnie nie zadowalają
ca krytyka jasność, być może także żywy, sprawiają
cy wrażenie pewnej świeżości, a nawet rodzący po
dejrzenie niedawno kładzionych warstw malarskich 
koloryt obrazu zmyliły nieco autora cytowanej tu mo
nografii, czego konsekwencją było odmłodzenie ma
lowidła o pół wieku.

Obrazu „Zwiastowanie” Antoniego Ziemięckiego nie 
można uznać za dzieło szczególnie wyróżniające się 
wśród wielu pochodzących z XIX w. i poprawnie 
namalowanych prac o tematyce religijnej. Niesłusznie 
jednak miałoby ono zostać pominięte bądź niewłaś
ciwie potraktowane przy okazji tak starannie czynio
nych przygotowań do koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Miedzeńskiej.

Wojciech Przybyszewski

Tak miał wyglądać
Zbudowany na po
czątku XVII w. Za
mek Ujazdowski w 
Warszawie doczekał 
się wielu opracowań 
naukowych. W prze
szłości był wielokrot
nie przebudowywany 
i dostosowywany do 
różnych potrzeb ko
lejnych właścicieli, 
co zostało udoku
mentowane przez 
wielu badaczy. Mimo 
tych zmian ogólna 
bryła budowli przez 
ponad trzysta lat po
została prawie nie
zmieniona. W czasie 
oblężenia Warszawy 
we wrześniu 1939 r. 
zamek został spalo
ny, ale jego potężne 
mury przetrwały do 
1954 r. Wtedy właś

nie wyjątkowo piękne 
położenie budowli na 
skarpie zachęciło ów
czesne władze do jej 
rozebrania, aby posta
wić na tym miejscu no
wy gmach teatru woj
ska polskiego (jakby nie 
można było znaleźć w 
zrujnowanej Warszawie 
innej lokalizacji!). Woj

sko otoczyło teren i w 
ciągu kilku dni wyburzy
ło zamkowe mury aż do 
piwnic. Protestujący 
stołeczny konserwator 
zabytków me został na
wet dopuszczony na te
ren Ujazdowa, zaś obu
rzenie mieszkańców i 
związków twórczych 
mogło odbywać się 

tylko w milczeniu, 
bowiem wszelkie 
wzmianki w prasie na 
ten temat wykreślała 
cenzura. Projekt tea
tru wykonał architekt 
Romuald Gutt przy 
współpracy z arch. 
Haliną Skibniewską. 
Po pewnym czasie 
przestano się intere
sować całą sprawą. 
Na skarpie pozostały 
resztki autentycz
nych murów piwni
cznych, natomiast w 
zbiorach Muzeum 
Historycznego m.st. 
Warszawy fotografia 
przygotowanego już 
modelu teatru (na 
ilustracji).

Anna Czapska
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Uczony prostaczek

Niech nas nie zmyli 
skromny strój, 
brak koronek, ba

tystów, koszula ze zwykłe
go płótna i słomkowy kape
lusz w rękach tego chłop- 
czyny. To wielki pan, a ra
czej syn wielkiego pana 
przebrany za wieśniaczka, 
zgodnie z modą w XVIII w., 
która kazała markizom, 
hrabiom, kawalerom sku
pionym wokół dworu w 
Wersalu przebierać się za 
chłopków, królowej Marii 
Antoninie wznosić w par
kach wiejskie obórki i chat
ki, damom zaś z jej otocze
nia doić kózki i pić świeże 
mleko ze skopków.
Wieśniacy, pastuszkowie 
zaludnili ogrody przy rezy
dencjach arystokratów, któ
rzy przez ową maskaradę 
zbliżali się nie tyle do ludu 
— lud wkrótce pościna im 
głowy gilotyną na placu 
Greve w Paryżu — co do 
natury, zgodnie z filozofią 
Jana Jakuba Rousseau. Fi
lozof ten uważał, że szczęś
cie można znaleźć jedynie 
w życiu prostym, gdy oto 
człowiek powraca do 
swoich korzeni: do sielan
kowej łąki, uległych zwie
rzątek, drzew na łonie 
przyrody i do skleconej z 
desek chahipiny. A więc 
żyjmy wedle tej zasady i 
wychowujmy dzieci na isto
ty szczęśliwe, jak bowiem 
uczył autor książki Emil, 
która zrobiła w XVIII w. 
niezwykłą karierę, jedynie 
dziecko ziemi, marnotraw
ny syn powracający do 
wiejskiego raju może obja
wić wszystkie swe talenty 
oraz szlachetne — rzecz 
jasna — cechy charakteru. 
Innego zdania był praw

dziwy lud, oglądając zaba
wy jaśniepaństwa, lecz z 
owym zdaniem chwilowo 
nikt się nie liczył: fałszywy 
wieśniak wkładał na powrót 
perukę, haftowaną w kwia

ty kamizelę i frak, gdy nad
chodziła pora iluminacji, 
reduty czy balu w owych 
szczęśliwych czasach tuż 
przed wielką burzą, która 
zniszczyła piękny świat tea
tralnych masek i złudzeń.
I oto francuski pastel z 
XVIII w. z uratowanej 
części zbiorów pewnej ro
dziny z Wielkopolski uka
zuje dziecko hodowane 
wedle zaleceń mistrza 

Rousseau. Nie przypad
kiem też malarz umieścił 
je w wiejskim tle pejzażu. 
Chłopiec trzyma pod pachą 
tabliczkę, na której wypisał 
cyfry i litery. Chłopiec bo

wiem się uczy, by mógł pó
źniej wcielać w życie idee 
powszechnej szczęśliwości. 
Życie zgodne z naturą nie 
powinno czynić z niego Ta
rzana, a przeciwnie — kie
rować jego umysł ku bla
skom oświecenia. I byli
byśmy skłonni uznać w nim 
dziecko szczęścia, gdyby 
nie inna jeszcze stosowana 
w tamtych czasach metoda: 
oto ojciec hrabiego Mira

beau, słynnego rewolucjo
nisty, nie żałował kija, drę
czył syna na różne sposoby, 
łącząc surowy, wychowaw
czy dryl z umiłowaniem 
natury. Ów stary Mirabeau 
nazywał siebie chętnie 
„przyjacielem ludu”. Szko
da, że nie przyjacielem 
własnego potomka, mniej 
by może było wówczas 
agresji i jadu w rewolucyj
nych wystąpieniach hra
biego, jego syna.
Pastel w XVIII w. przeży
wa, zwłaszcza we Francji, 
sżczyt potęgi jako gałąź 
sztuki. Ogromnie modny i 
popularny staje się ozdobą 
buduarów. Jego miękkość, 
prywatność i wdzięk kores
pondują z mentalnością 
oraz obyczajami ludzi epoki 
rokoko. Pastel — dzieło z 
pogranicza rysunku i ma
larstwa łączy właściwości 
obu tych metod artyzmu. 
Wykonane w pastelu obra
zy są jasne, delikatne, ich 
barwy miękko przechodzą 
jedna w drugą, z biegiem 
czasu nie ulegają zmianom. 
Ale też osypują się łatwo, 
nie będąc odporne na 
wstrząsy. Zwłaszcza zaś po
stacie ludzi nabierają 
szczególnej siły, blasku i 
wyrazu, gdy zamknięte w 
małej powierzchni malo
widła fosforyzują bielą, 
przyciągają wzrok żywą in
tensywnością kolorów.

Mały Francuz, pastelowe 
dziecko, gość z buduaru 
jest świadkiem intymnych 
rozmów, a może scen mi
łosnych, jakie w epoce ro
koko odbywały się w ma
łych, zacisznych pomie
szczeniach.

Jerzy Piechowski
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Bocznymi drogami

Z Mińska do Potocka, 
z Potocka do Wi
tebska, stamtąd do 

Orszy i z Orszy przez Bory
sów do Mińska — to drogi 
główne. Pomiędzy nimi zaś 
na dalekiej Białorusi roz
ciąga się gęsta sieć dróg bo
cznych, w znacznej części 
piaszczystych, więc niełat
wych do przebycia. Łączą 
one miasteczka i wioski 
całkiem dziś zapomniane, 
a przecież mające swe 
miejsce w dawnej, ale i naj
nowszej, tragicznej historii 
tych ziem, niegdyś odleg
łych kresów Rzeczypospoli
tej.

Na północny wschód od 
Bory sowa leży Czereja, 
w przeszłości centrum roz
ległego „hrabstwa czerej- 
skiego” Sapiehów, a od po
czątku XIX w. posiadłość 
Miłoszów. To tu w 1877 r. 
urodził się Oskar Miłosz, 
potem Litwin z wyboru i 
francuskojęzyczny poeta. 
Posapieżyński dwór prze
stał istnieć podczas bolsze
wickiej rewolty. Zniszczo
ny też został kościół para
fialny, wzniesiony po poża
rze starszego w latach 1828— 
1839. W jego głównym oł
tarzu znajdował się cudami 
słynący obraz św. Michała 
Archanioła, dar Iwana 
Groźnego dla Lwa Sapie
hy. Przetrwały jedynie — 
jako magazyn — mury 
niewielkiej cerkwi, których 
wygląd sugeruje, że pier
wotnie mógł to być kośció
łek lub kaplica katolicka. 
Odległe o 30 km Chołopie- 
nicze były własnością Cha- 
leckich, potem Chreptowi- 
czów. Z daleka widoczne są 
ruiny okazałej cerkwi z po
czątku naszego stulecia, 
zniszczonej pod koniec 
drugiej wojny światowej. 
Niełatwo natomiast byłoby 

bez pomocy mieszkańców 
rozpoznać parafialny koś
ciół Św. Krzyża. Zbudo
wany w 1854 r. na miejscu 
spalonej świątyni podomi- 
nikańskiej, został w latach 
trzydziestych, w ramach 
sowieckiej walki z religią, 
zamieniony na klub; dziś 
można wstąpić do mie
szczącej się w nim kawiar
ni. Na przykościelnym skwe
rze stoi niewielki obelisk 
z czarnego kamienia, upa
miętniający zniesienie w 
Rosji pańszczyzny i pod
daństwa chłopów. Pod mo
nogramem Aleksandra II 
widnieje data pamiętnego 
ukazu — 19 lutego 1861 r. 
(według kalendarza juliań
skiego), u dołu podpisała 
się wdzięczna gmina choło- 
pienicka. Pomniki takie, 
stawiane masowo, były po 
rewolucji niszczone jako 
pamiątki carskich czasów, 
jest to więc obiekt tyle cie
kawy, co rzadki.

Lepel, miasteczko dawniej 
powiatowe, znajduje się tuż 
przy szosie Mińsk—Połock, 
ale przejeżdżający rzadko 
tu zaglądają. W centrum, 
nad pięknym jeziorem 
wznosi się kościół Św. Ka
zimierza. Parafia lepelska 
powstała w 1604 r., dwie 
kolejne świątynie padły 
jednak ofiarą pożarów. 
Obecną zbudowano w la
tach 1857—1876 z fundacji 
ziemianina Malczewskiego. 
Zamknięty przez władze 
sowieckie kościół przez 
sześćdziesiąt lat służył ce
lom gospodarczym, mie-

1. Czereja
— dawna cerkiew
2. Chołopienicze 

— pomnik 
zniesienia pańszczyzny
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szcząc m.in, lokalną elek
trownię. Po odzyskaniu w 
1990 r. odbudowany został 
przez proboszcza wskrze
szonej parafii księdza Mie
czysława Jańczaka, z re
konstrukcją zburzonych 
wież włącznie. Konsekracja 
odbyła się 3 października 
1995 r. Ksiądz Mieczysław 
jest równocześnie duszpa
sterzem trzech innych pa
rafii: w Uszaczach trzeba 

podnieść z ruin kościół 
dominikanów z XVIII w., 
w Nowohikomli — zbu
dować nowy.
Miejscowość trzecia to Uła 
nad Dźwiną, z widocznymi 
wciąż reliktami zamku, od
grywającego istotną rolę w 
czasach Stefana Batorego. 
Pierwszy, drewniany koś
ciół Św. Ducha, służył do
minikanom, potem parafii 
aż do pożaru w połowie 

XIX w. Obecny kościół 
Św. Łukasza stanął w la
tach 1853—1864. Zamknię
ty i zdewastowany, znalazł 
się na granicy zagłady — 
przetrwały tylko mury ob
wodowe. Dziś jest już na
kryty dachem, a prace re
montowe postępują szybko. 
Kilkaset metrów dalej ma
lownicze ruiny cerkwi z 
XIX w. potwierdzają opi
nię jednego z mieszkańców:

3. Lepel
— kościół Św. Kazimierza
4. Uła
— kościół Św. Łukasza 
(zdjęcia: Jarosław 
Komorowski)

„ bolszewicy niszczyli wszyst
ko — bez różnicy”. Przed 
cerkwią ocalał duży kamień 
nagrobny, na którym z tru
dem odczytać można na
zwisko ważnej przed laty 
osobistości: Chwostow.
W wiosce Mikołajewo koło 
Uły doszło 56 lat temu do 
okrutnej zbrodni. 26 
czerwca 1941 r. pędzono 
tędy blisko dwa tysiące Po
laków — więźniów NKWD, 
ewakuowanych z Berezwe- 
cza i innych miejsc po wy
buchu wojny z Niemcami. 
Droga śmierci skończyła się 
dla większości z nich właś
nie tu. Po przejściu mostu 
na Dźwinie eskorta zma
sakrowała więźniów seriami 
z broni maszynowej i bag
netami. „Dookoła nas trwa
ły jakieś przygotowania — 
wspominał naoczny świa
dek — i raptem niesamowity 
huk, jak setki młotów: rąba
no z karabinów maszyno
wych. Z przodu rozległy się 
tylko straszne wrzaski (...), 
a obok jęki, bicie kolbami, 
ludzkie głosy pomieszane z 
wyciem psów. Wreszcie 
ucichło”. Ocaleli tylko nie
liczni. Zabitych pochowano 
w zbiorowej mogile w lesie 
na skraju wsi. Niedawno z 
polskiej inicjatywy uczczono 
pomordowanych wymow
nym pomnikiem. Od wię
ziennego okienka z napisem 
BEREZWECZ długi beto
nowy murek symbolizujący 
śmiertelny marsz biegnie 
wzdłuż krawędzi grobu ku 
wysokiemu, metalowemu 
krzyżowi. Obok daty „1941” 
na czarnej tablicy czytamy: 
„Pamięci wszystkich ofiar 
»drogi śmierci«. Niech spo
czywają w pokoju”.

Jarosław Komorowski
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Gniazdo Ostrogskich

Dubno nad rzeką Ik- 
wą jest jedną z naj
starszych osad na 
Wołyniu — pochodzi z XI w. 

W XII—XIII w. należało do 
Rurykowiczów, później do 
książąt halickich. Król Wła
dysław Jagiełło nadał je Dani- 
łowiczom, książętom na Os
trogu. W 1498 r. wielki książę 
litewski Aleksander zezwolił 
kniaziowi Konstantemu Os- 
trogskiemu na założenie mia
sta w nagrodę za zasługi, jakie 
ten najwybitniejszy z rodu Os
trogskich położył dla utrzy
mania całości ziem wschod
nich Rzeczypospolitej. Kon
stanty przebudował w latach 
1489—1505 miejscowy zamek 
na rezydencję.
Ostatni z Ostrogskich, ks. Ja
nusz (1554—1620) ustanowił 
w swych olbrzymich dobrach 
dziedziczną ordynację, dzieląc 
je na dwie części — „nienaru
szalną” i „ruchomą”; Dubno 
zaliczył do pierwszej, przeka
zując je zięciowi, ks. Ale
ksandrowi Zasławskiemu. Pó
źniej należało do Lubomir
skich. Rozkwit przeżywało za 
czasów ks. Józefa Lubomir
skiego, senatora Królestwa 
Kongresowego. W 1876 r., 
wskutek długów ostatniego z 
Lubomirskich zamek stał się 
własnością państwa rosyjskie
go, stacjonowało w nim woj
sko, a dawną salę balową za
mieniono na cerkiew prawo
sławną. Po zniszczeniach 
pierwszej wojny światowej 
ocalały tylko mury bez dachu, 
ze szczątkami kolumn i reszt
kami dekoracji w dawnym pa
łacu, wybudowanym przez 
Lubomirskich w obrębie mu
rów. Restauracja z lat 1932— 
1939 przywróciła pierwotny 
wygląd zamku.
Wieże zamkowych bastionów 
kryte były okrągłymi daszka
mi, ściany zdobiły ornamenty 
sgraffitowe o kształcie ślima
cznicy. Potężne mury sięgały 
dna głębokiej fosy. Z basztą o 
nazwie Beatyna wiąże się le
genda. W 1577 r. na zamku 

dubieńskim odbywało się we
sele księcia Sołomereckiego z 
Beatą Dolską. W czasie uczty 
nadeszła wiadomość o zbliża
jących się Tatarach, wywołu
jąc popłoch wśród gości. Pan 
młody ze strachu schował się 
pod stół. Tylko Beata zacho
wała zimną krew i wraz ze 
swym nadwornym błaznem 
Bohdanem weszła na wieżę, 
kazała mu nabić armatę, wyce
lowała i przytknęła lont. Po
cisk trafił w namiot wodza ta
tarskiego, wywołując panikę, 
Tatarzy wycofali się i zamek 
ocalał. Miejsce, w którym stał 
namiot tatarski, nazwano póź
niej Zniesieniem, a basztę Bea- 
tyną.

Przed 1939 r. w zamku mieści
ły się urzędy powiatowe. 
Wchodziło się tu przez drew
niany most, przerzucony nad 
fosą i bramę ozdobioną porta
lem renesansowym z pięcio- 
tarczowym herbem ks. Os
trogskich. Po ostatniej wojnie 
drewniany most zastąpiono 
metalowym, z kartusza wybito 
herby książęce, a na zamku za
instalowano „szkołę malar
ską”; przebudowano także sto
jący wewnątrz pałac.
Obecnie Dubno liczy 47 tys. 
mieszkańców. W dawnym 
klasztorze bernardynów (ufun
dowanym w 1620 r., a po kasa
cie zakonu w 1857 r. zamie
nionym na cerkiew prawo
sławną) w latach międzywo
jennych mieściło się papieskie 
seminarium duchowne (kato
lickie obrządku wschodniego). 
Przy klasztorze działała „Mis- 
sia pro Russia”. Duchowień
stwo, choć nie greckokatolic
kie, podlegało metropolicie 
Andrejowi Szeptyckiemu we 
Lwowie. W 1939 r. z tego se
minarium wywieziono na Sy
bir biskupa Czarneckiego. Po 
wojnie, w zdewastowanych 
budynkach klasztornych zain
stalowano magazyny, a przed 
kilku laty oddano je autokefa
licznej prawosławnej cerkwi 
ukraińskiej. W prezbiterium

1. Główna brama 
zamku Ostrogskich 

2. Zamkowa baszta
o nazwie Beatyna
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ocalały fragmenty fresków, w 
kruchcie stiuki. Nie ma nato
miast śladu po ogromnym 
pięcioramiennym świeczniku, 
ufundowanym przez kniazia 
Konstantego Ostrogskiego.

Za klasztorem stoi masywna 
Brama Łucka z XVI w. Dwie 
z czterech zabytkowych cerk
wi — Spaską i Czestnokrestną 
oraz ratusz z XVIII w. zni
szczono w czasie ostatniej 

wojny. Ocalał dawny kościół 
parafialny Św. Jana Nepomu
cena, wybudowany w stylu 
klasycystycznym w latach 1817— 
1830. Po ostatniej wojnie za
mieniono go na szkołę sportową.

3. Kościół parafialny, 
obecnie szkoła sportowa 

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

Szanse na zwrot świątyni po
zostałym w Dubnie 20 rodzi
nom polskim są niewielkie, Po
lacy dojeżdżają więc do kościo
ła w odległym Krzemieńcu. W 
budynku obok kościoła działa
ła za czasów carskich tajna 
szkoła polska. Przetrwał też 
gmach dawnego Gimnazjum 
Dubieńskiego.
Na przedmieściu stoi dawny 
klasztor karmelitanek, ufun
dowany w 1688 r. przez Teofi
lę z Zasławskich Lubomirską, 
po 1891 r. zamieniony na mo
nastyr prawosławny. Rewin
dykowany w 1922 r. objęły 
Siostry Opatrzności Bożej, 
które prowadziły tam sieroci
niec i pracownię hafciarską. Po 
ostatniej wojnie w klasztorze 
ulokowano szpital onkologi
czny; zachowały się arkady, 
portale i obramienia okienne.

Zbigniew Hauser

Ossolineum
Historia Zakładu Na

rodowego im. Ossoliń
skich wiąże się m.in. z dzie
jami kościoła ss. karmelitek 
trzewiczkowych Św. Ag
nieszki we Lwowie. Pierwszy, 
drewniany gmach świątyni 
powstał w latach trzydzie
stych XVII w. na przedmieś
ciu Halickim. Obecny kształt 
budowla ta uzyskała w trak
cie odbudowy po pożarze w 
1735 r. Przypuszcza się, że 
przeprowadził ją w stylu ro
kokowym znany architekt 
Bernard Meretyn. Jej plan 
oparto na elipsie stanowiącej 
centrum kościoła, budowlę 
zwieńczyła duża kopuła, 
wewnątrz postawiono dzie
więć ołtarzy. W 1782 r. wła
dze austriackie skasowały 
klasztor, a w jego murach 
umieściły m.in. instytucje

wojskowe. Zniszczony zespół 
nabył w 1817 r. Józef Ma
ksymilian Ossoliński, założy
ciel jednej z najbardziej zna
nych polskich instytucji na
ukowych, potocznie nazywa
nej Ossolineum. W byłym 
kościele, który odbudowano i 
przystosowano do nowych 
celów, urządzono główną sa
lę biblioteczną. Wizerunek tej 
budowli posłużył za wzór 
znaku, jakim posługuje się 
Wydawnictwo Zakładu Naro
dowego im. Ossolińskich. 
Obecnie, gdy po 1945 r. 
część zbiorów bibliotecznych 
oraz wydawnictwo przenie
siono do Wrocławia, w gma
chu tym nadal znajduje się 
biblioteka.

Szczepan Rudka

18



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Witosa dom rodzinny

Wiele obiektów za
bytkowych zawdzię
cza swoje przetrwa
nie i opiekę temu, że związane 

były z osobistościami ze świata 
literatury i sztuki, czy też zna
nymi z działalności polity
cznej, społecznej lub wojsko- 

ny polityk — zajmuje poczes
ne miejsce w historii Polski. 
Jego rodzinną wsią były 
Wierzchosławice w pobliżu 
Tarnowa. Tu urodził się w 
1874 r. w przysiółku Dwu- 
dniaki w małorolnej rodzinie 
chłopskiej. Jak opisuje w 

no na sień, izbę, komorę i iz
debkę. Nakryta jest dachem 
czterospadowym poszytym 
słomą, a jej drewniane, wień
cowe ściany są pobielone. 
Wszystkie otwory okienne i 
drzwiowe znajdują się od stro
ny dawnego podwórza gospo- 

1971 r. rodzina Witosa odzy
skała ją w drodze wykupu z 
zamiarem przeznaczenia na ce
le muzealne. W 1977 r. prze
prowadzono prace budowlane 
polegające na rozbiórce i re
konstrukcji zabytkowej chału
py. W wypadku obiektów

1. Widok od strony drogiwej. W większości tych obiek
tów, a są to przede wszystkim 
pałace i dwory, zorganizowano 
muzea poświęcone życiu, pra
cy i twórczości tych osób, np. 
w Żelazowej Woli — Szope
nowi, w Oblęgorku — Sien
kiewiczowi, w Romanowie — 
Kraszewskiemu czy w Winia- 
rach — Pułaskiemu.
Wincenty Witos — wielki 
przywódca i działacz ruchu 
ludowego, równocześnie zna- 

swoich pamiętnikach, warunki 
życia, które miał w dzieciń
stwie i młodości, nie były łat
we. Szczęśliwie jego dom ro
dzinny zachował się do na
szych czasów w kształcie, 
w jakim zbudowano go na po
czątku XIX w. Jest to chałupa 
drewniana o konstrukcji zrę
bowej, jednotraktowa, szero- 
kofrontowa, rozwiązana na 
planie bardzo wydłużonego 
prostokąta. Wnętrze podzielo- 

darczego, przy którym usy
tuowano stodołę.
Kiedy Wincenty Witos był 
dzieckiem, dom rodzinny na
leżał tylko w mniejszej części 
do jego ojca Wojciecha, więk
sza część była w posiadaniu 
siostry ojca, Marii. W później
szych latach tę część domu 
wykupił Wojciech Witos. Po 
jego śmierci zagroda przeszła 
w ręce syna Andrzeja, który ją 
sprzedał w 1921 r. Dopiero w 

drewnianych jest to wręcz ko
nieczne ze względu na proces 
zniszczenia materiału.
Dom w Dwudniakach nazy
wany jest „starym” w odró
żnieniu od domu „nowego”, 
położonego przy drodze z 
Wierzchosławic do Radłowa. 
„Nowy” dom związany jest
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już z dojrzałym okresem ży
cia Witosa, kiedy po odby
ciu służby wojskowej w armii 
austriackiej ożenił się i osiadł 

na kilku morgach ziemi, sta
nowiących własność żony. 
Stopniowo Witosowie powięk
szali swoje gospodarstwo. 

W latach 1905—1913 zbudo
wali „nowy” dom i inne zabu
dowania gospodarcze. Po 
śmierci Wincentego zagrodę

2. Fragment domu 
od strony podwórza 
(zdjęcia:
Stanisław Grzelachowski)

odziedziczyła córka Julia, a w 
późniejszych latach wnuczka 
Joanna. W 1971 r. powstało tu 
Muzeum — Dom Wincentego 
Witosa jako oddział Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie, któ
re przejęło również „stary” 
dom w Dwudniakach.
Większość wiejskich, zabyt
kowych domów drewnianych 
krytych strzechą znika w 
przyspieszonym tempie, cie
kawsze przykłady przenoszone 
są do parków etnograficznych. 
Dom rodzinny Wincentego 
Witosa przetrwał w swojej 
pierwotnej lokalizacji aż do 
naszych dni i powinien być da
lej otoczony opieką, bo jest 
świadectwem czasów, w któ
rych żył ten wielki działacz ru
chu ludowego.

Stanisław 
Grzelachowski

Spalony pałac
Zespół pałacowo-parko- 

wy w Rusinowie w woj. 
radomskim zaliczany do 
cennych zabytków naszego 
dziedzictwa, w ostatnich la
tach uległ postępującej de
wastacji, a w 1995 r. pożar 
zniszczył piętro i dach. 
Obecnie grozi mu całkowita 
zagłada.
Ten barokowo-klasycysty- 
czny obiekt zbudowano w la
tach osiemdziesiątych XVIII w. 
Nad portalem umieszczono 
kartusz herbowy symbolizu
jący małżeństwo ówczes
nych właścicieli: Urszuli z 
Morsztynów herbu Leliwa z 
Franciszkiem Dembińskim 
herbu Rawicz, starostą wol- 
bromskim. Przez 200 lat nie 
poczyniono w pałacu istot
nych zmian, zachowała się ta 
sama liczba pomieszczeń, 
okien i wejść. W parku wyros
ły dorodne lipy, kasztanowce, 
jesiony i dęby. Pod koniec

XIX w., na skutek parcelacji tu
tejszych włości wydzielono resz- 
tówkę pod nazwą Rusinówek o 
powierzchni około 36 ha. Wcho
dzący w jej skład pałac i park 
otoczono murem z kamieni pol
nych i piaskowca, który zacho

wał się w znacznej części do 
dziś.
Resztówka Rusinówek należy 
obecnie do licznych właścicieli 
działek rolnych i budowlanych. 
Rozprzedano ją w latach 
1949—1984. Liczący 200 lat 

park w aktach urzędowo- 
-spadkowych i sprzedażnych 
figuruje jako „las", co znako
micie ułatwia jego dewasta
cję. Większą liczbę starych, 
pomnikowych drzew po pro
stu wycięto, na ich miejscu 
wzniesiono dom spółdzielczy 
z wyszynkiem alkoholu oraz 
kilkanaście zabudowań go
spodarskich. Jeszcze w 1984 r 
naczelnik gminy Rusinów 
wydał zgodę na sprzedanie 
części tzw. lasu, czyli parku 
ze starodrzewiem, na której 
znajdują się dwa pomnikowe 
dęby. Takimi sposobami „za
gospodarowano" ponad 2/3 
powierzchni zabytkowego 
parku; pozostała część nie 
ma żadnych zabezpieczeń. I 
nikt nie potrafi wyjaśnić, kto i 
jakim prawem dopuścił do 
dewastacji tak cennego 
obiektu?!

Stanisław Abramczyk
(fot. Marcin Ryszkiewicz)
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Mazowiecki szlak romantyczny

Ciechanów — legendy i historia

Z tym mazowieckim mia
stem wiąże się wiele le
gend, w których zmy

ślenie przeplata się z history
cznymi prawdami i półpraw
dami, a próba oddzielenia tego 
od siebie, przez lata zawęźlo- 
nego w sposób niemalże do
skonały, skazana jest z góry na 
niepowodzenie. Wedle podań 
założycielem grodu był Cie- 
chan. Toponomastyk prof. 
Stanisław Rospond twierdzi, 
że nazwa miasta jest formą 
dzierżawczą: był to gród Cie- 
chona i pierwotnie zwał się 
Ciechonów. Legenda jest ro
mantyczna i jakże inaczej być 
może, skoro cała okolica tętni 
romantycznością. Współczes
ny pomnik Ciechona stoi w 
miejskim parku, wspinającym 
się od rzeki Łydyni ku wznie
sieniu Farskiej Góry o wyso
kości 20 m. Na wszelki wypa
dek, budujący na tej górze 

pierwszy gród ciechanowski 
jeszcze wierzchołek podwyż
szyli. Archeolodzy datują 
gródek na VII w. Przez 
około siedemset lat gród rósł w 
znaczenie. Był stołeczną sie
dzibą plemiennego państewka, 
nim Mieszko zaczął jednoczyć 
Polan. Od XIII w. rezydował 
w nim kasztelan. Ciechanów 
pełnił funkcję tarczy, mocno i 
boleśnie, a często bardzo nad
werężanej przez organizowane 
ku mazowieckim ziemiom wy
pady łupieżcze sąsiadów z 
północy: Prusów, Jaćwingów, 
Litwinów. Aż wreszcie przy
szedł rok 1337 i gród już się 
nie podniósł po najeździe wo
jów Olgierda z Litwy.
Kilka wieków później — był 
już wiek XIX — na Farskiej 
Górze stawał młodzieniec, dla 
którego to pełne duchów prze
szłości wzniesienie było na
tchnieniem, miejscem, gdzie 

obudziła się romantyczna du
sza romantycznego poety. 
Zygmunt Krasiński w grodzi
sku ciechanowskim umieścił 
akcję pierwszych rozdziałów 
jednego z najwcześniejszych 
swoich utworów — powieści o 
Władysławie Hermanie, w li
teracki kształt ubierając kolej
ną z tutejszych legend, nie do 
końca będącą zmyśleniem. 
Opowiada ona o córce woje
wody Wszebora, pięknej Han
nie i jej nieszczęśliwej miłości. 
Jeszcze później, już w pier
wszych latach naszego wieku 
zachody słońca nad Farską 
Górą lubiła kontemplować 
Maria Konopnicka.
Na sąsiadującym wzgórku stoi 
gotycki kościół farny. Zaczęto 
go budować w latach 1353— 
1356 z fundacji mazowieckie
go księcia Siemowita III. Bu
dowano dość długo, prace 
ukończono dopiero około po

łowy XVI w. Kościół niszczo
ny był przez Szwedów i Fran
cuzów. Odbudowywano go i 
remontowano z różnym skut
kiem. Po 1920 r. wedle projek
tu Stefana Szyllera kościół 
uzyskał swój kształt obecny. 
Szyller był przedstawicielem 
historyzmu w jego narodo
wym wydaniu, idee Viollet-le- 
-Duca były mu bliskie. W fa
rze ciechanowskiej tu i ówdzie 
coś odjął, gdzie indziej coś do
dał. W wyniku tego całość 
wygląda wcale udatnie i — czy 
to się purystom podoba, czy 
nie — jawi się jako kwintesen
cja gotyku północnego Ma
zowsza. Te sterczynowe szczy
ty, ceglane mury o gotyckim 
układzie cegieł z wmurowa
nymi dużymi głazami narzu
towymi, owe uskokowe skarpy 
z zewnątrz i gwiaździste skle
pienie wewnątrz, razem z za
ledwie kilkudziesięcioletnią wie-

Ośmioboczna kaplica

Na Pomorzu Środkowym w Darłowie, 
Koszalinie oraz Stupsku zachowały się, nie 
spotykane nigdzie w kraju, trzy kaplice. Ce
chą wspólną tych budowli jest plan, na któ
rym je wzniesiono — symbolizuje on świą
tynię grobu Chrystusa w Jerozolimie. Wzo
rowanie się na planach jerozolimskiej świą
tyni było przejawem określonej tendencji 
w architekturze, która na gruncie polskim 
wystąpiła sporadycznie u schyłku XIV w. 
Koszalińską kaplicę wzniesiono w 1384 r. 
z fundacji mieszczan. Stanęła poza murami 
miasta na tzw. Przedmieściu Wysokim. Jej 
patronką jest św. Gertruda — opiekunka ry
baków i żeglarzy. Kult tej świętej rozwinął się 
w VIII w., głównie w Niemczech, a do Polski 
wprowadziła go Rycheza, siostrzenica ce
sarza niemieckiego Ottona III i żona Miesz
ka II.

Kaplica jest ośmioboczną budowlą gotycką, 
jej górną część zdobi dekoracyjny fryz, 
a naroża wzmocnione są skarpami. Namio
towy dach pokrywa od 1987 r. gont. Kaplica 
służyła katolikom, potem gminie luterań- 
skiej, pełniła również inne funkcje, np. w 
XVIII w. mieścił się w niej magazyn prochu. 
Obecnie znajduje się tu Scena Małych Form 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Stan 
budowli budzi jednak zastrzeżenia: drzwi 
wejściowe są mocno podniszczone i poma
zane farbą, szyby powybijane, cegły pokru
szone. Ostatnio wyremontowano sąsiadu
jący z nią gmach teatru i uprzątnięto skwe
rek, na którym się znajduje. Może przyszedł 
czas na renowację tej kaplicy?

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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1. Romantyczny widok
— czerwone cegły baszt 

i murów zamku, 
nad nimi białe obłoki

2. Dziedziniec zamku 
przywołuje dawne

rycerskie pojedynki

3. Neogotycki ratusz 
około połowy XIX w. 

projektował zapewne
Henryk Marconi

(zdjęcia: 1, 2
— Lechosław Herz, 

3 — Wiesław M. Zieliński)

życzką kryjącą schody, przytu
loną do transeptu, tworzą 
przecież razem całość odpo
wiadającą bardzo mocno na
szemu romantycznemu wy
obrażeniu o mazowieckim go
tyku. Mniej szczęścia od fary 
miał pobliski kościół zbudo
wany dla zakonu augustianów, 
gdzie interwencje odbudowu
jących świątynię po różnych 
wojennych zniszczeniach były 
mniej szczęśliwe, przede 
wszystkim dla kościelnego 
wnętrza.
Gdy nie stało zamku na Far- 
skiej Górze, powstała potrzeba 

budowy nowego. Zaczęto go 
budować nie na wzgórzu, lecz 
na nizinie, pośród trzęsawisk i 
bagien Łydyni. Niewiele jest 
w Polsce tak usytuowanych 
zamków murowanych. Nawet 
dzisiaj, gdy już zabrakło trzę
sawisk i pozostała tylko uregu
lowana w formie kanału Ły- 
dynia, a nieco dalej od zam
kowych murów szeroko rozla
ny staw, zamek czyni niemałe 
wrażenie, chociaż jest już rui
ną. Zamkowe, ceglane mury 
zostały zbudowane przez mu
ratora Niklosa około 1429 r., 
w czasie, gdy panował książę 

Janusz I. Powstał prostokąt 
murów o wymiarach około 
48 x 57 m, oflankowany 
dwiema basztami. Wschodnia 
służyła jako więzienie, za
chodnią zwano arsenałem lub 
wieżą rokową, gdyż w niej od
bywały się rozprawy sądowe, 
czyli „roki”. Mury te i baszty 
przetrwały. Nie zachował się 
dom mieszkalny (rozebrany po 
1795 r.).

Ciechanowski zamek po in
korporacji Mazowsza do Ko
rony w 1526 r. został nadany 
królowej Bonie. Gdy opuściła 
ona Polskę, powracając do ro
dzinnego Bari na południu 
Włoch, zamek począł niszczeć, 
a reszty dzieła dokonali Szwe
dzi w czasie najazdu w 1657 r. 
Malowniczość ruiny została 
odkryta w dobie romantyzmu i 
odtąd stała się celem pielg
rzymek i miejscem natchnie
nia dla poetów i pisarzy. Pielg
rzymował do nich młody Kra
siński, by później, będąc doj
rzałym już mężczyzną w czasie 
pobytu z dala od ojczyzny 
pielgrzymować wyobraźnią: 
„Ciechanowskie wieże piękniej 
wznoszą się w moim wspomnie
niu niż Mont-Blanc, która do 
nieba dotyka, a wody Lidyni 
milej szemrzą w moich uszach 
niż wodospady rozbijające się z 
szumem o Helwecji skały. ” 
Pielgrzymowali ku tym rui
nom Maria Konopnicka, Bo
lesław Prus, Henryk Sienkie
wicz, Stefan Żeromski. Obraz 
zamku przekazany sugestyw
nie przez autora Krzyżaków 
jest dla wielu młodych czytel
ników pierwszym spotkaniem 
z Mazowszem. Na kartach tej 
powieści wielki pisarz umieścił 
pośród murów otaczających 
zamkowy dziedziniec ów słyn
ny pojedynek na topory, który 
stoczył Zbyszko z Bogdańca z 
Krzyżakiem Rydgierem. I cóż, 
że w istocie nie było jeszcze 
wówczas tego dziedzińca, bo i 
zamku tego nie było przed 
grunwaldzkimi wydarzeniami. 
Gdy stanąć pośród tych mu
rów dzisiaj, nie sposób nie sły
szeć oddechu walczących i 
szczęku toporów. Gdyż Cie
chanów jest przepełniony le
gendami, a zmyślenie przepla
ta się tutaj nieustannie z histo
rią. Wyobraźnia jest nieod
rodną córą romantyczności...

Lechosław Herz
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Pałac w Lubartowie

Odwiedzając muze
um wnętrz pałaco
wych w Kozłówce, 

mijamy na trasie z Lublina 
do Warszawy stojący przy 
drodze pałac w miejsco
wości Lubartów. Dziś tro
chę zapomniany pałac 
związany jest z historią 
trzech wielkich rodzin 
magnackich: Firlejów, Lu
bomirskich i Sanguszków. 
Miasto Lubartów powstało 
w 1543 r., lokowane na 
prawie magdeburskim w 
dobrach ulubieńca królo
wej Bony, Piotra Firleja, za 
przyzwoleniem Zygmunta 
Starego; zwało się wówczs 
Lewartowem (od herbu 
Firleja: dwa białe lamparty 
w koronach, wsparte na 
drzewie). Syn Piotra, Mi
kołaj był kalwinem i uczy
nił z miasta jeden z naj
słynniejszych ośrodków 
protestantyzmu, udzielając 
schronienia różnowiercom i 
zapewniając im swobody 
religijne. Chętnie przyby
wali tu rzemieślnicy z Ni
derlandów i Niemiec, wy
konując poszukiwane nawet 
przez kupców angielskich 
wyroby. O czasach świet
ności miasta w XVI w. do
wiadujemy się ze starych 
dokumentów, według któ
rych na naukę do lewartow- 
skiego liceum przybywało 
tylu uczniów opuszczają
cych także mury krakow
skiej uczelni, że ani gospo
dy, ani domy mieszczan 
pomieścić ich nie mogły. W 
tym czasie Piotr Firlej zało
żył tu folwark i zbudował 
dwór. Z badań archiwal
nych wynika, że był to 
dwór typu alkierzowego, a 
ulica do niego wiodąca zwa
ła się „Ku dworowi”. Z ko
lei Mikołaj Firlej postawił 
w Lubartowie pałac i urzą
dził ogród włoski.
Majątek lewartowski często 
zmieniał właścicieli. Byli 

nimi m.in. Zasławscy, 
Wiśniowieccy, Lubomirs- 
cy, a pod koniec XVII w. 
Sanguszkowie z linii kowel- 
skiej. Książę Paweł Karol 
Sanguszko, marszałek Wiel
kiego Księstwa Litewskie
go, był jednym z najbogat
szych magnatów i spore 
dochody płynące z klucza 
lewartowskiego skłoniły go 
do uczynienia z Lewartowa 
własnej rezydencji. Wtedy 
też zmienił nazwę miasta na 
Lubartów, bowiem swój 
ród wywodził od syna Ge- 
dymina — Lubarta. Spro
wadzony przez Sanguszkę z 
Włoch architekt Paweł 
Fontana przebudował pałac

1. Fragment 
dekoracji 
ściany 
salonu 
(inwentaryzacja 
po 1925 r.)
2. Fasada 
pałacu
po pożarze 
w 1933 r.

w latach 1730—1738 na 
wielkopańską rezydencję, 
która do początku XIX w. 
była stale modernizowana. 
Dobudowane zostało dru
gie piętro, a w 1743 r. ofi
cyny boczne, zwane łazien
kami. Powstał budynek z 
fasadą trójosiową, attykami 
i środkowym ryzalitem 
zwieńczonym tympanonem 
i wejściem otoczonym 
zdwojonymi kolumnami. Z

zachowanych inwentarzy z 
XVIII w. znamy opisy pa
łacu, z których wynika, że 
reprezentacyjne wnętrza 
nosiły początkowo piętno 
rokoka, potem klasycyzmu. 
Pałac otaczało murowane 
ogrodzenie z żelaznymi 
sztachetami, przyozdobio
ne popiersiami królów pol
skich. Do pałacu prowadzi
ły trzy bramy, z których 
jedna miała most zwodzo

ny, a główna brama wjaz
dowa uformowana została 
jako wieża mieszcząca dwa 
obszerne pokoje. Zwień
czona ona była kopułą z ze
garem oraz drewnianymi 
rzeźbami. Na szczycie ko
puły osadzono złoconą że
lazną gałkę z herbem San
guszków Pogonią. Cieka
wostką urbanistyczną było 
połączenie osią widokową 
założenia pałacowego z ale-
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3. 4. Widok 
pałacu 

od strony 
dziedzińca (3) 

i baszta 
południowa (4)

5. Lokalizacja 
pałacu (A) 

na projekcie 
parku 

według 
G. Ciołka

ją lip, która przez 7 km 
prowadziła do sąsiedniej 
Kamionki.
Po śmierci Pawła Karola 
dobra przeszły na własność 
jego synów, którzy zmienili 
wystrój wnętrz, dodali salę 
teatralną i bilardową, a w 
alkierzu południowym zna
lazła się zbudowana z 
drewna modrzewiowego 
biblioteka o spiralnie wzno
szącej się ku górze podło

dze i oszklonych szafach. 
Od strony ogrodu, na na
sypie urządzono galerię z 
posadzką kamienną i balu
stradą zdobioną 20 posą
gami, z niej z trzech stron 
wiodły do ogrodu schody 
dębowe. W sieni pałacu 
znajdowały się także dębo
we dwubiegowe schody na 
półpiętro i rozchodzące się 
na pierwszym piętrze, z 
obu stron podparte posta

ciami brodatych gigantów 
osadzonych na piedestałach 
i wzmocnione w części 
środkowej podporą z wy
sokich kolumn. Ta klatka 
schodowa wykazuje podo
bieństwa z klatkami scho
dowymi pałaców w Ra
dzyniu Podlaskim i w Bia
łymstoku, co pozwala usta
lić autorstwo dekoracji ar- 
chitektoniczno-rzeźbiarskiej 
pałacu i związać ją z dzia
łalnością rzeźbiarza Jana 
Chryzostoma Redlera oraz 
ośrodkiem rzeźbiarskim w 
Puławach. W 1815 r. Lu
bartów przypadł księciu 
Karolowi Sanguszce, który 
w 1823 r. odsprzedał dobra 
lubartowskie swej siostrze 
Klementynie Małachow
skiej. Szesnastoletni okres 
jej rządów nie najlepiej za
pisał się w historii posiad
łości. Ta patriotka, która 
sfinansowała jedną z pier
wszych książek w języku 
polskim wydanych w Pary
żu — dzieła Adama Mic
kiewicza, z chęci zmoderni
zowania pałacu zniszczyła 
go, likwidując m.in. basztę 
przedpałacową z zegarem, 
obie oficyny oraz wystrój 
wnętrza, np. podłogi, ko
minki, futryny, boazerie, 
piece i posadzki. Powstanie 
listopadowe, a potem brak 

chęci spowodowały, że nie 
zastąpiono ich nowymi. 
Hrabina Małachowska mu- 
siała opuścić kraj i od
sprzedała dobra lubartow
skie swojemu kuzynowi 
Henrykowi Łubieńskiemu, 
który w stajniach pałaco
wych założył fabrykę fajan
su i stali.
Kolejnymi właścicielami 
byli: Bank Polski, hr. Sta
nisław Mycielski, następnie 
Ludwig Grabowski, który 
oddał park do użytku pu
blicznego. W 1925 r. pałac 
przejął Zakon Braci Kre
sowych, który sfinansował 
prace inwentaryzacyjne i 
fotograficzne, dzięki czemu 
wiemy, jak wyglądały różne 
detale. W 1933 r. całe wnę
trze pałacu wypalił ogień, a 
w czasie okupacji ruiny zo
stały częściowo wysadzone. 
W 1947 r. zaczęto odbudo
wę pałacu, nadając mu 
wygląd zewnętrzny i deko
rację rzeźbiarską z czasów 
Sanguszków, zaś wnętrza 
zaadaptowano na pomie
szczenia biurowe. Mieszczą 
się tu obecnie różne urzę
dy, zaś dawną salę balową z 
gipsową sztukaterią zajmu
je urząd stanu cywilnego.

Beata Purc-Stępniak
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Niecodzienne muzea

Rosolis hrabiego Alfreda

Likier o takiej nazwie 

produkuje do dziś 
Fabryka Wódek w Łańcu

cie. Nazwa trunku pocho
dzi z języka włoskiego (ro- 
soglio), według starej recep
tury wyrabia się go z kwia
tów i owoców. Rosolis łań
cucki, według zapewnień 
producenta „jeden z naj
bardziej wyrafinowanych 
smakowo likierów”, tworzo
ny jest z kompozycji około 
dwudziestu gatunków ziół 
zbieranych w Małopolsce i 
importowanych, przypraw 
orientalnych.

O łańcuckiej rezydencji — 
Pileckich, Stadnickich, Lu
bomirskich, Potockich — 
pisaliśmy niejednokrotnie. 
Natomiast nawet zwolenni
cy wyrobów alkoholowych 
opatrzonych na etykietach 
napisem „Łańcut” nie 
orientują się, że historia 
łańcuckiego gorzelnictwa 
ma ponad 200 lat. Pierwsza 
gorzelnia powstała tu w 
1784 r., produkowała wów
czas zwykłą okowitę, 
anyżówkę i wódkę cukro
wą; działo się to za pano
wania Lubomirskich. Po
tem, drogą sukcesji dobra 
objęli Potęęcy i za czasów 
Alfreda I obok kolejnych 
gorzelni powstała fabryka 
likierów. Wtedy też oprócz 
pospolitej okowity zaczęto 
wyrabiać m.in. ratafie, li
kiery i kremy, sprzedawane 
w firmowych sklepach w 
Wiedniu i Lwowie. Syn 
Alfreda I — Alfred II Po
tocki założył rafinerię spi
rytusu; w tym czasie łań
cuckie wyroby brały udział 
w licznych wystawach rol
niczych.
Z kolei Roman Potocki 
przebudował starą gorzel
nię, tworząc w latach 1911 — 
1912 nowoczesną fabrykę 
wódek. Była ona rozbudo-

1

1. Klasycystyczny 
dworek
z 1830 r.
— siedziba
Muzeum 
Gorzelnictwa
2. Dawne 
etykiety
z fabryki 
Alfreda 
Potockiego

wywana i modernizowana 
także za czasów Alfreda III 
Potockiego po pierwszej 
wojnie światowej. W 1925 r. 
udało się odnaleźć na tere
nie fabryki źródło czystej 

wody o niskiej twardości, 
dotychczas doprowadzanej 
rurociągiem — jest to 
czynna do dzisiaj studnia 
artezyjska o głębokości 150 m. 
Efektem tych wszystkich

działań było zdobycie zło
tego medalu na paryskiej 
wystawie w 1928 r. Zakład 
nazywał się wówczas: 
„Uprzywilejowana Krajo
wa Fabryka Likierów, Ro- 
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solisów i Rumu Alfreda 
Hrabiego Potockiego w 
Łańcucie”. Po drugiej woj
nie światowej utworzono 
Łańcuckie Zakłady Prze- 

w Muzeum Gorzelnictwa. 
Mieści się ono w wyremon
towanym dworku z 1830 r., 
dawnej siedzibie zarządu 
dóbr łańcuckich projekto- 

cuckich wyrobów. Ogląda
my najstarsze butelki (nie
które jeszcze pełne!), dy
plomy zawodowe z XIX w., 
etykiety produkowanych 

produkcji alkoholu od po
łowy XVIII w., dokumenty 
itd.
Dzisiejsza fabryka wódek 
nawiązuje do tradycji. Pro-

3.4. Alembik 
czyli 

aparat 
destylacyjny 

z pierwszej 
połowy XIX w. (3) 

i mieszalnik (4)
5. Odtworzona 

w muzeum 
dawna 

linia 
rozlewnicza

mysłu Spirytusowego, któ
re w 1991 r. uzyskały status 
samodzielnego przedsię
biorstwa. Wtedy też naro
dził się pomysł przekształ
cenia muzeum fabrycznego

wanej przez architekta 
Ludwika Bogochwalskiego; 
otwarte zostało 18 marca 
1994 r. Ekspozycja prezen
tuje tradycje polskiego go
rzelnictwa i pozycję łań- 

wódek i maszyny (odtwo
rzona została nawet dawna 
linia rozlewnicza), a także 
fotografie przedstawiające 
ważniejsze wizyty w łań
cuckiej gorzelni, książki o 

dukowane są w niej m.in. 
napoje oparte na autenty
cznych dawnych przepi
sach, a także związane z 
różnymi wydarzeniami, np. 
pikantna pieprzówka o na
zwie „CK Vodka” nawiązu
je do wizyty cesarza Fran
ciszka Józefa w 1886 r. Jako 
jedyna fabryka w kraju 
wytwarza z rektyfikatu 
zbożowego i destylatu 
kminkowego znany od 
1823 r. alasz i wspomniany 
rosolis.

Warto dodać, że Muzeum 
Gorzelnictwa jest laurea
tem nagrody w konkursie 
Ministerstwa Kultury i 
Sztuki na najlepszego użyt
kownika obiektu zabytko
wego w 1995 r., a obecnie 
otrzymało nominację do 
europejskiej nagrody „Mu
zeum Roku” przyznawa
nej pod auspicjami Rady 
Europy.

Tomasz Dwernicki
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„Starożytne” konserwy

Niebanalny i dowcip
ny artykuł Grzego
rza Miliszkiewicza pt. 
Dylematy z puszką („Spot

kania z Zabytkami”, nr 4, 
1997) zmobilizował mnie do 
opisania „odkrycia” w na
szym domu pięciu słojów weka 
z szynką i pięciu ze smalcem 
sprzed pół wieku.
Dom, w którym zamieszkałam 
w 1969 r., zaprojektował w 
1930 r. Adolf Szyszko-Bo- 
husz dla Marii i Ludwika 
Spissów w podkrakowskich 
wówczas Przegorzałach, nieda
leko zresztą własnej willi. W 
przyziemiu architekt przewi
dział mieszkanie dla szofera i 
garaż, w części piwnicznej 
(dom stoi na stoku) kotłownię, 
lodownię (dodatkową, „zi
mną” spiżarnię) i piwnicę na 
węgiel. I właśnie w czasie po
rządkowania tej piwnicy spod 
warstwy starego węgla i miału 
ukazała się pewnego dnia 
drewniana skrzynka. Okazało 
się, że kryje dziesięć słoi weka 
różnej pojemności. Wygląd 
szynki i smalcu był i jest do 
dziś wcale apetyczny, choć — 
jak mnie zapewnia mąż — za

pasy na „czarną godzinę” zos
tały poczynione przed lub na 
początku okupacji. Oczywiście 
zawartość słojów jest już nie
jadalna, ale fakt, że nic nie 
spleśniało, świadczy dobrze o 
jakości słojów i umiejętnoś-

Wyprodukowały je huty w: 
Piotrkowie Trybunalskim, Za
wierciu, Ujściu koło Piły, 
Inowrocławiu i huta „Nie
men” koło Lidy, założona 
przez Juliusza Stolle. Oto ko
lejne napisy: na wieczku —

ciach kucharki. Słoje pochodzą, 
jak sądzę, z lat trzydziestych, 
może dwudziestych. Wykona
no je z białego szkła, każdy ma 
wytłoczony na wieczku i dnie 
napis, informujący z jakiej hu
ty pochodzi, a także jaka jest 
jego nominalna pojemność. 

Rekord Hortensja, w środku 
siedmiopałkowa korona, na 
obrzeżu ornament z kuleczek, 
w dnie — 1 1/2 L, 1L, 1/2 L 
Piotrków; na wieczku — Reico 
Marque deposee Zawiercie, w 
dnie Reico Zawiercie 3/4 L; na 
wieczku — Ujście (po prze

ciwnej stronie) B, w środku 
sześcioramienna rozetka z ini
cjałem, wokół brzuśca biegnie 
napis literami pisanymi: Non 
Plus Ultra (!), w dnie 3/4 Ltr; 
na wieczku — Irena Inowroc
ław, girlanda z dwóch gałązek 
z listkami, w dnie No 2 3/4 L; 
na wieczku —J. Stolle „Nie
men” Sp. Akc. Triumph, w 
dnie — 3/4 L, 1/2 L (o wyro
bach szklanych zob. Rzemiosło 
artystyczne w Polsce).

A zatem nasze słoje mają już 
swoją historię i mogą stanowić 
przedmiot kolekcjonerskich 
zainteresowań. Powtórzę za G. 
Miliszkiewiczem: co z tym 
jednak zrobić? Bo że to zaby
tek łącznie z zawartością — nie 
ulega wątpliwości. Wyrzucić 
szkoda! Może słoje mogłyby 
znaleźć miejsce w spiżarni lub 
kuchni jakiegoś domu przenie
sionego do muzeum skanse
nowskiego? Tylko czy wy
trzymają zmianę mikroklima
tu? W każdym razie dołącza
my do „klubu” posiadaczy 
„starożytnych” konserw...

Anna Spiss

Widoczny na zdjęciu 
element dekoracyjny 
znajduje się w otworze wenty- 

lacyjno-kanalizacyjnym schro
nu magazynowego w wew
nętrznym pierścieniu umoc
nień twierdzy Toruń. Ten 
rdzenny pas obronny został 
wybudowany między 1818 r, i 
początkiem lat trzydziestych 
XIX w. i szczelnie okalał Sta
re i Nowe Miasto od wscho
du, północy i zachodu. Urzą
dzenia systemu fortyfikacyj
nego o szerokości docho
dzącej do 600 m, mimo że 
przestały spełniać swoją 
funkcję obronną — na skutek 
wprowadzenia w drugiej po
łowie XIX w. artylerii gwinto
wanej — nadal były konser
wowane i modernizowane, 
np. po 1905 r. przystosowano 
je do potrzeb broni maszy
nowej. Również Zarząd Forty
fikacji w Toruniu przyczynił 
się do utrzymania poprawne-

„Militarny” maszkaron
go stanu umocnień w dwu
dziestoleciu międzywojen
nym. Najgorszym okresem 
stały się lata powojenne, kie
dy większość schronów zbu
rzono lub doprowadzono do 
skrajnej ruiny. Nawet wpro
wadzenie wszystkich obiek
tów do rejestru zabytków w 
1971 r. nie zatrzymało dewa
stacji i dzisiaj możemy po
dziwiać jedynie resztki woj
skowej architektury z XIX w. 
Maszkaron jest jedną z nieli
cznych ozdób surowej zabu
dowy militarnej. Żeliwny od
lew przedstawia głowę Iwa o 
średnicy 50 cm i jest jednym 
z ostatnich zachowanych. 
Schron przekazano obecnie 
na cele handlowe i istnieje 
obawa, że nowi właściciele 
przykryją ten rzadki ornament 
reklamą, nie mówiąc już o je
go likwidacji.

Tomasz Kruszewski
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Opalenicka Kolej Dojazdowa

Kolej opalenicka wy
wodzi się od linii wą
skotorowej o szero
kości 750 mm zbudowanej 

przez cukrownię Opalenica. 
W 1886 r. niemieckie władze 
cukrowni uruchomiły linię z 
terenu zakładu do Głupoń 
(obecnie Trzcianka Zachod
nia). Eksploatowano wtedy 
dwa niewielkie parowozy i 
pewną liczbę węglarek o ła
downości 5 ton. W czasie 
kampanii cukrowniczej 1889 r. 
oddano do użytku nowy odci
nek linii z Głupoń do Bród. 
Początkowo kolej realizowała 
przewozy jedynie dla potrzeb 
cukrowni, jednak pod naci
skiem okolicznych właścicieli 
ziemskich rozpoczęła całoro
czne przewozy płodów rol
nych, stając się koleją użytku 
publicznego.
W związku z powyższym nie
mieckie władze lokalne wspól
nie z dyrekcją cukrowni w 
1896 r. powołały Towarzystwo 
Kolejki Opalenickiej Spółka z 
o.o. Towarzystwo to w 1896 r. 
oddało do użytku linię z Bród 
do Lwówka oraz odcinek 600 m 
od cukrowni do nowej stacji 
kolei opalenickiej przy stacji 
normalnotorowej. W tym sa
mym roku oddano jeszcze ko
lejną linię z Trzcianki do Wą
sowa. W tym roku kolej eks
ploatowała: 5 parowozów, 2 czte- 
roosiowe wagony osobowo- 
-bagażowo-pocztowe, 1 osobo
wy, 20 wagonów towarowych 
krytych o ładowności 5 ton, 
160 dwuosiowych wagonów 
węglarek o ładowności 5 ton. 
W 1898 r. przedłużono linię z 
Wąsowa do Nowego Tomyśla. 
Kolejną, otwartą w 1903 r. li
nią był odcinek z Rudnik 
Dwór I do Sędzin. W 1905 r. 
otwarto linię z Trzcianki do 
Dusznik Wielkopolskich. Tak 
rozgałęziona sieć kolejowa do
cierała do wielu majątków 
ziemskich, w związku z czym 
nastąpił znaczny wzrost prze
wozów towarowych i osobo
wych — w 1911 r. kolej prze
wiozła: 146 487 pasażerów i 
117 993 ton towarów. W cza
sie pierwszej wojny światowej 
przewozy spadły, mimo to w 
1915 r. wybudowano linię ze 
Sliwna do Turowa.
W 1918 r. kolej opalenicka 
znalazła się w granicach pań
stwa polskiego. W okresie 
międzywojennym władze pol
skie przeprowadziły wiele

drobnych inwestycji uspraw
niających jej funkcjonowanie. 
W 1928 r. wybudowano linię z 
Lwówka do Komorowa. Na
stępnie w wyniku ogólnego 
kryzysu przewozy towarowe i 
pasażerskie znacznie spadły. 

W okresie drugiej wojny świa
towej niemiecka dyrekcja 
ograniczała się jedynie do 
eksploatacji kolei. Dyrektor 
kolei, gestapowiec, doprowa
dził do aresztowania części 
polskich pracowników, którzy 

1

zostali wywiezieni do obozów 
koncentracy j ny ch.
Praktycznie zaraz po wyzwo
leniu kolejarze wznowili ruch 
na liniach. W 1946 r. władze 
narzuciły kolei przymusowy 
zarząd państwowy. W tym 
czasie cały wysiłek pracowni
ków skupiony był na usuwaniu 
zniszczeń wojennych i remon
tach wysłużonego torowiska i 
taboru. W 1948 r. kolej została 
znacjonalizowana, a PKP 
przejęły linię wraz z urządze
niami. W latach pięćdziesią
tych wyremontowano całe to
rowisko, sprowadzono nowe 
parowozy serii Px48 i wy
mieniono wagony towarowe. 
W 1954 r. wybudowano nowy 
budynek stacyjny w Opaleni
cy. Mimo tych inwestycji już 
od lat sześćdziesiątych daje 
się zauważyć stopniowy spa
dek przewozów, w związku z 
czym w 1963 r. zamknięto li
nię Lwówek—Komorowo, a w 
1983 r. linię Rudniki Dwór— 
Sędziny oraz Sliwno—Turo- 
wo. W 1978 r. w celu uspraw
nienia przewozów towarowych 
wprowadzono do eksploatacji 
wagony-transportery do prze
wozu wagonów normalnoto-

1. Schemat linii
Opalenickiej Kolei Dojazdowej
2. Parowóz Px48 z 1902 r. 
dojeżdża do stacji
Nowy Tomyśl
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3.4.5. Stacje kolejki 
opalenickiej: 

Nowy Tomyśl (3) 
i Trzcianka Zachodnia (4) 

oraz lokomotywownia 
w Opalenicy (5) 

(rys. i zdjęcia: Marek Barszcz)

rowych, co wyeliminowało 
przeładunek. W 1985 r. poja
wiły się w Opalenicy po raz 
pierwszy lokomotywy spali
nowe produkcji rumuńskiej z 
serii Lxd2, a nieco później wa
gony motorowe serii MBxd2, 
które przejęły całkowicie ruch 
pasażerski i przyczyniły się do 
chwilowego wzrostu przewo
zów. W latach dziewięćdzie
siątych na skutek ogólnokra
jowego kryzysu gospodarczego 
nastąpił kolejny spadek prze
wozów, który wyniósł ponad 
60%.
Obecnie PKP nie są zaintere
sowane eksploatacją Opalenic
kiej Kolei Dojazdowej. Mimo

to konserwator zabytków wpi
sał do rejestru linię Opaleni
ca—Trzcianka Zachodnia—Lwó
wek wraz z budynkami i ukła
dami torowymi stacji. Nie 
przeszkodziło to jednak PKP 
rozebrać w 1994 r. innego od
cinka z Nowego Tomyśla do 
Trzcianki, a w 1995 r. ostate
cznie zamknąć wszelki ruch na 
pozostałych liniach. W Opale
nicy powstało Towarzystwo 
Kolei Wąskotorowych, które 
stawia sobie za cel ponowne 
uruchomienie linii jako atrak
cji turystycznej.

Marek Barszcz

Wiorsta

Obowiązujący w Polsce od 
1919 r. system metryczny 
stopniowo wyparł łuty, funty, cetna- 

ry, morgi itp. Jeszcze tylko żegla
rze mają swoje mile morskie (no i 
życzy im się także stopy wody pod 
kilem), drukarze punkty, a hydrauli
cy mierzą,w calach średnice rur i 
gwinty armatury (ciekawostka: wy
miar calowy ma również gwintowe 
połączenie aparatu fotograficzne
go ze statywem). Ciekawy zabytek 
systemu miar zachował się w Pu
szczy Białowieskiej. Puszcza po
dzielona jest na oddziały leśne, ale 
ich boki nie mają długości jednego 

kilometra, jak by to się wydawało 
„na oko”, lecz nieco większą — 
1066 m. Jest to dawna rosyjska 
miara długości — wiorsta (równa 
500 ówczesnym sążniom). Podział 
Puszczy Białowieskiej na wiorsto- 
we oddziały nastąpił w latach 
1843—1846; wzdłuż granic od
działów wykonano przecinki lub 
drogi leśne. Stan ten zachował się 
do dziś, zachowano też bez zmian 
ciągłą numerację oddziałów.

Aleksander Stukowski

Słupek betonowy 
wyznaczający 
granicę oddziału
(fot. Aleksander Stukowski)
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Refleksje kopisty
Kiedy do Kalisza dotarła 
wiadomość, że na trasie V 
Pielgrzymki Papieża znaj
duje się gród nad Prosną, 
uznano, że ze względu na 
szczególne miejsce, jakie 
zajmuje tzw. patena kali
ska z XII w. w dziedzictwie 
kulturowym kraju i mia
sta, właśnie jej kopia najle
piej upamiętni to history
czne i religijne wydarzenie. 
Wykonania trudnego dzie
ła podjęli się mistrzowie: 
historyk sztuki i konserwa
tor Wiesław Gierłowski 
(odlew) z Gdańska i artysta 
grafik Wojciech Jakubow
ski (rytowanie) z Gdyni.
Kopia zrobiona została z 
czystego srebra (próba 
999). Zdobiące ją złocenia 
mają odcień nieco inten
sywniejszy od oryginalne
go i połysk jedwabisty, a 
nie lustrzany. Wymiary 
obiektu, technika wykona
nia, strefy złocenia i niel- 
lowania (wypełnianie de
koracji rytej pastą złożoną 
z siarczków srebra miedzi i 
ołowiu), a także treść i 
forma przedstawień ryto- 
wanych na awersie i rewer
sie — zgodne są z orygina
łem. Na rewersie kopii 
obok wizerunku mistrza 
Konrada wpisana została 
rytowana dedykacja w ję
zyku łacińskim. Kopia pa
teny umieszczona została 
w kwadratowym etui z bia
łej skóry i ze złoconym or
namentem biegnącym wo
kół wieka, na którym wyt
łoczono herb miasta. Wnę
trze futerału wyłożono bia
łym aksamitem, przez całą 
jego szerokość biegnie 
cienki srebrny pasek, na 
którym umieszczona zosta
ła dedykacja także w języ
ku łacińskim: „Janowi 
Pawłowi II — Kaliszanie 
4 czerwca 1997”.
Kopia ta wręczona została 
Ojcu Świętemu jako dar od 
mieszkańców miasta pod
czas mszy celebrowanej 4 
czerwca 1997 r. na pl. Ki
lińskiego w Kaliszu.

Anna Woźniak

Spór historyków sztuki o 
dokładny czas powsta
nia pateny zwanej kali
ską nie jest rozstrzygnięty. 

Także i ten, czy mistrz CON
RAD U S wykonał ją w Nad
renii, jak twierdził Aleksan
der Semkowicz, czy jest to wy
rób polski, jak konstatował 
Adam Bochnak, czy też może 
Nadrericzyk Konrad wykonał ją 
w Lądzie, co sugerował Piotr 
Skubiszewski.
Patenę wraz z zaginionym kieli
chem mszalnym ufundował

1.2. Oryginał pateny kaliskiej 
(średnica 14,8 cm): 

awers ze sceną Ukrzyżowania (1) 
i rewers ze sceną 

ofiarowania pateny i kielicha 
przez Mieszka Starego opałowi 

Szymonowi; 
u dołu autoportret Konrada (2) 

(zdjęcia: Mariusz Heitmann)
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Mieszko III Stary dla opactwa 
cysterskiego Panny Marii i 
Św. Mikołaja w Lądzie nad 
Wartą. Data śmierci Mieszka 
III w 1202 r. określa, że arcy
dzieło Konrada nie mogło 
powstać później. Po 1819 r. 
(kasacja klasztoru w Lądzie) 
patenę przeniesiono do Kali
sza.
Wszystko to, co o tym zabytku 
przeczytałem, stało się dla 
mnie mniej ważne w momen
cie, kiedy wziąłem do ręki 
dzieło mistrza Konrada. 
Świadomość, że przez siedem 
wieków przedmiot ten służył 
tylu ludziom ożywionym wiel
ką wiarą, że dotykało go tyle 
rąk, musiała ustąpić magii, z 
jaką oddziałuje każde wiel
kie dzieło. A takim niewątpli
wie jest ta patena. Jakaż to 
lekcja pokory dla każdego 
artysty i jakaż powinna być 
dla tych, którzy rozpano
szyli kicz w polskich koś
ciołach!
Forma pateny jest prosta, ale 
rytowane sceny dekorujące 
obie strony naczynia — awers 
i rewers — zawierają bogaty 
program ikonograficzny, atrak
cyjny ze względu na dopraco
wanie całości kompozycji i 
każdego szczegółu. Pełna eks
presji jest scena Ukrzyżowania 
w lustrze awersu z postaciami 
Marii i św. Jana Ewangelisty. 
Zgodnie z legendą krzyż stoi 
na pełnym robactwa grobie 
zmartwychwstającego Adama. 
Powyżej krzyża słońce i księ
życ, a na otoku anioł zwiastu
jący Marii oraz popiersia św. 
Pawła i proroków: Habakuka i 
Izajasza. Tu dygresja: w scenie 
Zwiastowania archanioł Ga
briel oprócz banderoli z werse
tem pozdrowienia podaje Ma
rii list od Ducha Świętego. To 
szczególnie rzadki sposób 
przedstawiania tego zdarzenia. 
Na rewersie — otoczone napi
sem łacińskim i typowo ro
mańskim ornamentem ple
cionki to, co najcenniejsze: 
scena wręczenia przez Miesz
ka (DUX MESICO) kielicha i 
pateny opatowi Szymonowi 
(ABBAS SIMON), a pośrod
ku hieratyczna postać św. Mi
kołaja biskupa, patrona 
opactwa. W obramowaniu ar
chitektonicznym, poniżej tych 
postaci mistrz Konrad spor- 
tretował siebie i wpisał swoje 
imię, co jest dowodem, jak 
bardzo musiał być ze swego 
dzieła dumny. Nawet proste 
sygnowanie nie było pod
ówczas w zwyczaju; jest to 

też najstarszy autoportret 
artysty w sztuce polskiej. 
Mistrz Konrad wychyla się z 
półkoliście sklepionej niszy z 
gestem wyciągniętej ręki w 
kierunku Mieszka trzymające
go mszalne naczynia. W dru
giej ręce Konrada dopatrzono 
się złotniczego młotka, ale tego 
już dostrzec nie mogłem. Re
wers pateny — pewnie na sku
tek wielowiekowego kładzenia 
jej na kamiennych mensach oł
tarzy — jest bardzo zniszczo
ny. Starta została powierzch
nia, a z niella, które uczytelnia
ło rytowaną kreskę, został za
ledwie ślad. W postaci opata 
Szymona wyczuwalny jest tyl
ko ruch ciała w mnisim habi
cie. Rytując tę scenę, jak i wie
le innych detali pateny, musia- 
łem je sam narysować na no
wo, starając się zachować cha
rakter romańskiej stylizacji.
Status społeczny złotnika nie 
był wysoki, ale ta chęć pozo
stawienia śladu po pracowitym 
życiu, będącym tylko „mar
nością nad marnościami”, 
czyni nam jego osobę niezwy
kle bliską. Czy wybaczy mi, 
że kopiując jego dzieło nie
opodal liter z jego imie
niem, umieściłem o ileż 
skromniejszy gmerk, którym 
opatruję swoje miedziory
ty? Obok znalazła się minia
turowa dedykacja: JOANNI 
PAOLO II — CALISIA A.D. 
MCMXCVII (Janowi Pawło
wi II — Kalisz A.D. 1997) —i 
są to jedyne, bardzo ukryte 
wtręty w kopię zabytku sztuki 
złotniczej.
Jakże niewiele dzieł tej rangi i 
urody zachowało się do dziś w 
polskich zbiorach! Wiadomo, 
że najcenniejsze skarby naszej 
sztuki możemy znaleźć w mu
zeach Berlina, Drezna i No
rymberg!, Sztokholmu, Pe
tersburga czy Moskwy — i nie 
są to bynajmniej dowody 
szczodrości ich pierwotnych 
właścicieli lub twórców. Jakże 
oburza nas fakt, że wielkiej 
wartości wyroby złotnicze 
coraz częściej trafiają do 
handlu, a najświetniejsze z 
nich znikają z inwentarzy 
kościelnych bez śladu. Z 
tym większą rewerencją myślę 
o strzegącym tego skarbu 
księdzu prałacie Lucjanie 
Andrzejczaku z kolegiaty 
Wniebowzięcia NMPanny w 
Kaliszu, któremu zawdzię
czam możliwość pochylenia 
się nad dziełem złotnika Kon
rada z XII w.

Wojciech Jakubowski

Skansen 
czyli szańce

Rozwój gospodarczy 
pod koniec XVIII w., 
powstawanie dużych 
manufaktur i wzrost wymiany 

handlowej spowodowały w 
Europie organizację wystaw 
rolniczo-przemysłowych. Pierw
sza z nich odbyła się w Paryżu 
w 1795 r., jednak z uwagi na 
jej ograniczony zakres tematy
czny za pierwsze znaczące wy
stawy przyjmuje się paryskie 
ekspozycje w 1798 i 1801 r. 
W odbywających się od tego 
czasu co kilka lat w niemal 
wszystkich krajach europej
skich wystawach, a nie w mu
zealnictwie artystycznym na
leży widzieć źródło idei budo
wy muzeów na wolnym powie
trzu. Dużą ekspozycję wyro
bów rzemiosła ludowego za
prezentowano na paryskiej 
wystawie w 1867 r., widząc w 
nim środek pozwalający na ak
tywizację gospodarczą wsi. 
Znaczącą rolę odegrała rów
nież zorganizowana w 1873 r. 
powszechna wystawa w Wied
niu: w jej działach etnografi
cznych zaprezentowano nie 
tylko wyroby przemysłu do
mowego, ale wprowadzono 
przykłady budownictwa lu
dowego. Dla lepszego zobra
zowania życia na wsi jeden z 
domów zamieszkiwała rodzina 
chłopska. Wystawa ta miała 
też inspirować projektantów 
do stosowania tradycyjnych 
form przy tworzeniu współ
czesnych obiektów.
W środowisku muzeologów 
nie ma jednomyślności, kogo 
należy uważać za pioniera no
wej dziedziny muzealnictwa 
— muzeów na wolnym powie
trzu, ale szczególną aktywność 
wykazywali badacze skandy
nawscy. Decydujący ruch — 
właśnie pod wpływem wysta
wy wiedeńskiej z 1873 r. — 
uczynił Artur Hazelius (1833— 
1901), wybitny szwedzki języ
koznawca i badacz kultury lu
dowej Skandynawii. W 1885 r. 
zakupił pierwszy obiekt dla 
przyszłego muzeum — zagro
dę Mora, nazwaną tak od 
miejscowości w prowincji Da- 
larna. Oficjalne otwarcie 
pierwszego na świecie mu

zeum na wolnym powietrzu, 
zlokalizowanego na wzniesie
niu znajdującej się dzisiaj w 
pobliżu centrum Sztokholmu 
wyspy Djurgarden, nastąpiło 
11 października 1891 r. Eks
pozycja zajmowała 1,5 ha po
wierzchni na terenie, gdzie 
znajdowały się resztki szańców 
z XVII w. Szańce — to w ję
zyku szwedzkim skansen i taką 
nazwę otrzymało to muzeum. 
Używana jest ona dzisiaj 
powszechnie, zwłaszcza w 
Europie Wschodniej, w odnie
sieniu do muzeów na wolnym 
powietrzu. Zaczątek sztok
holmskiego Skansenu stanowi
ły: wspomniana już zagroda 
Mora, mały dom kamieniarza 
z otwartym ogniskiem z pro
wincji Dalarna, dom chłopski 
z Kyrkhult w prowincji Ble- 
kinge, kopia kamiennego do
mu z Blekinge oraz obozowi
sko lapońskie z dwoma szała
sami. W pobliżu Skansenu 
wznosi się gmach mieszczące
go duże i znaczące zbiory et
nograficzne ośrodka naukowo- 
-badawczego, założonego przez 
Hazeliusa w 1872 r. Nordiska 
Museet (Muzeum Nordyckie
go).
W 1978 r. w sztokholmskim 
Skansenie znajdowało się 139 
historycznych obiektów archi
tektonicznych, a w 1996 r. 
powierzchnię 30 ha zajmowało 
150 obiektów z różnych regio
nów Szwecji i Skandynawii. 
Najstarsze budynki — to po
chodzący z XIV w. spichlerz 
przeniesiony z norweskiego 
Telemarku oraz wzniesiony w 
XV w. szwedzki dom w zagro
dzie Mora. Większość znajdu
jących się w Skansenie obiek
tów pochodzi z XVII i XVIII 
w. Opracowując koncepcję 
Skansenu A. Hazelius stoso
wał bardzo wybiórcze kryteria 
w stosunku do przenoszonych 
budowli. Traktował je jako 
dzieła sztuki w krajobrazie i 
wybierał obiekty możliwie naj
starsze, o wybitnych walorach 
artystycznych. Takie postę
powanie nie dawało wyobra
żenia o dokładnym rozwiąza
niu przestrzennym zagrody 
czy też o urządzeniu wnętrz
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1. Najstarszy 
budynek w Skansenie 

— wzniesiony w XIV w. 
norweski spichlerz (loff) 

z Telemarku
2. Zagroda Alvrosgarden 

z północnej Szwecji

budynków. Inwentaryzację 
architektoniczną i dokumenta
cję opisową uzyskał jako pier
wszy przeniesiony do Skanse
nu w 1916 r. kościół z Seglora. 
Pod koniec lat dwudziestych 
uzupełniono zbiory Skansenu 
budowlami o funkcji jeszcze w 
nim nie prezentowanej oraz 
zaczęto grupować zespoły 
obiektów składające się z bu
dynków z różnych okolic jed
nego regionu. Tak powstała 
np. zagroda Delsbo, w skład 

której weszły budynki z pro
wincji Halsingland.
Interesujące są — spotykane 
także w niektórych regionach 
Polski — zagrody w formie 
zamkniętego wieloboku, cza
sem z jednym „bokiem” ot
wartym, zwane często okoła- 
mi. Taki układ zagrody dy
ktowały zarówno względy 
obronne, jak i warunki klima
tyczne. Skandynawska zagro
da często lokalizowana była 
samotnie, a odległości między 

poszczególnymi gospodarstwami 
wynosiły od kilku do kilku
dziesięciu kilometrów. Zwraca 
uwagę kolor drewnianych bu
dynków — jest to odcień brą
zu, który zaczął pojawiać się 
pod koniec XVIII i na począt
ku XIX w. i spotykany jest w 
budownictwie szwedzkim do 
dziś. Ma on swoje uzasadnione 
znaczenie — na tle pokrytych 
śniegiem pustych przestrzeni 
lub kamienistych hal sygnali
zuje ciepło, pożywienie i ludzi. 
W Skansenie są też pojedyn
cze budynki zagrodowe, wia
traki, kuźnia i obiekty użyte
czności publicznej, np. dom 
misyjny, wiejski dom ludowy. 
Przed budynkiem szkoły po
wiewa flaga szwedzka, a ko
respondencję można wysłać z 
czynnego, zabytkowego urzę
du pocztowego. Interesujący 
jest sektor miejski z różnymi 
warsztatami: szewskim, bla
charskim, grzebieniarskim, 
złotniczym czy garncarskim. 
Można wejść do garbarni, 
drukarni, introligatomi, gra- 
wemi lub piekarni. Można 
również zajrzeć do sklepu ko
rzennego, apteki i kasy 
oszczędności oraz zjeść posiłek 
w karczmie. Ten sektor zaczę
to organizować w 1930 r. 
Wcześniej ustawiono tu dom 
rodzinny Artura Hazeliusa. 
Zatrudnieni w poszczególnych 
obiektach przewodnicy, często 
całe rodziny w strojach regio
nalnych, posługujące się dia
lektem z danego regionu, 
udzielają objaśnień zwiedzają
cym. Charakterystycznym i 
bardzo interesującym kierun
kiem pracy muzeum jest jego 
działalność popularyzatorska i 
edukacyjna, dotycząca zwła
szcza dzieci i młodzieży. Już 
w latach trzydziestych istniał 
uzgodniony z władzami oświa
towymi dokładny plan zajęć w 
Skansenie, ściśle powiązany z 
programem szkolnym. Stale 
modyfikowany, zaznajamia 
najmłodsze pokolenia Szwe
dów z korzeniami własnej kul
tury i środowiskiem natural
nym. Regularnie odbywają się 
pokazy zajęć gospodarczych i 
rzemieślniczych, m.in. piecze
nie chleba, wyrób serów lub 
plecenie koszy. Rzemieślnicy 
pracują w garncami, drukarni, 
kuźni, hucie szkła. Co roku 
obchodzi się tutaj święta Bo
żego Narodzenia, Wielkanocy, 
Valpurgisnatt (30 kwietnia),
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3. Uliczka w sektorze miejskim, 
na budynkach widoczne szyldy rzemieślników

Pamiątka z podróży
P rzywożone z podróży 
pamiątki często ozdabiają 
nasze mieszkania i przywołu-

duta na talerzu nie jest na 
pewno pałacem Tuileries, 
który był budowlą paryską i 

4. W warsztacie garncarskim pracownice Skansenu prezentują 
tradycyjne metody wyrobu glinianych dzbanów, donic i mis; 

wypalone wyroby można zakupić 
w znajdującym się w sąsiedztwie sklepie

(zdjęcia: Małgorzata Drożdż-Szczybura)

Midsommar (24 czerwca), 
dzień św. Łucji (13 grudnia). 
Do tradycji należą też imprezy 
muzyczne i taneczne. Liczba i 
różnorodność imprez na tere
nie Skansenu jest powodem 
jego dużej popularności. Jako 
jedna z niewielu tego rodzaju 
instytucji na świecie przynosi 
on stałe, duże dochody. Takie 
było też założenie A. Hazeliu- 
sa — Skansen ma być jednost
ką wspierającą finansowo 
działalność naukową Nordiska 
Museet. Mimo że Skansen 
sprawia w pewnych dniach 
wrażenie wielkiego placu za
baw i oceniany jest negatywnie 
przez tych, którzy uważają, że 
muzea powinny służyć głów
nie celom naukowo-populary- 
zatorskim, nie można przyjąć 

w stosunku do niego postawy 
krytycznej. Spełnia on wszyst
kie warunki stawiane muzeom 
na wolnym powietrzu, sam 
będąc jednostką w pełni pre
dysponowaną do określania 
kryteriów i zasad działania te
go rodzaju instytucji. W bar
dzo szerokim zakresie realizuje 
uchwałę przyjętą w 1964 r. w 
Paryżu na sympozjum poświę
conym wychowawczej i kultu
ralnej roli muzeów: „Muzeum 
powinno uczyć. Ono uczy zwie
dzającego widzieć, rozwija jego 
możliwości przyjmowania wra
żeń i pomaga w ich zrozumie
niu. ”

Małgorzata 
Drożdż-Szczybura 

ją wspomnienia. Powracanie 
do nich może też przynieść... 
niespodzianki. Taką niespo
dzianką okazał się talerzyk, 
będący pamiątką z podróży 
odbytej w ubiegłym wieku. 
Jest to wyrób z porcelany o 
średnicy 24 cm, być może 
pochodzi z serwisu obiado
wego, a może miał tylko 
przeznaczenie dekoracyjne. 
Ozdobą talerza jest barwna, 
malowana podszkliwnie mi
niatura zamku oraz złocony 
naszkliwnie na granatowym 
tle ornament na kołnierzu o 
motywach palmety.

Na odwrocie talerza znajdują 
się niezwykle intrygujące 
znaki: niebieski napis „Sev
res 1844”, znak wytwórni w 
Sevres „S.37” w zielonym 
owalu i czerwona pieczątka 
„Chateau des Tuileries”. We- 

spłonął w czasie Komuny Pa
ryskiej (1871). Może więc ta
lerzyk należał do serwisu z 
pałacu Tuileries?

Oglądano go wiele razy, aż 
wreszcie udało się znaleźć 
porównanie — pałac w 
Ecouen w pobliżu Paryża, 
dawna posiadłość arystokra
tycznej rodziny de Montmo
rency, wzniesiona w latach 
1538—1555 w stylu rene
sansowym. Budowla jest 
czworoboczna z narożnymi 
pawilonami i dziedzińcem 
pośrodku, dachy ma wysokie 
z lukarnami, które mają rzeź
bione obramienia. Fasada 
zburzona została w XVIII w., 
nowe wejście stanowi niewy
soka brama w murze — ilus
tracja na porcelanie pokazu
je pałac właśnie od tej strony, 
widoczna jest też dawna kap

34



ROZMAITOŚCI

lica w południowo-wschodnim 
narożniku, opodal wejścia.
Od 1962 r. w pałacu Ecouen 
znajduje się Musee de la Re
naissance. W atrakcyjnych 
wnętrzach dekorowanych w 
stylu włoskiego renesansu 
wyróżniają się malowane 
kominki, kolekcja tkanin i 
mebli z XVI—XVII w. Tu tak
że eksponowana jest tkanina 
o długości 75 m, przedstawia
jąca w dziesięciu scenach 
dzieje miłości Dawida i Beth- 
sabe, wykonana w Brukseli w 
latach 1510—1515 według 
projektu Jan Van Roome.
Nawiązując do talerzyka, na
leży też zanotować, że w 
1806 r. w Ecouen znajdowała 
się szkoła dla dziewcząt, có
rek oficerów i żołnierzy od
znaczonych Legią Honoro
wą, zaś wśród absolwentek 
było kilkadziesiąt Polek i być 
może któraś z nich przywioz
ła talerzyk do kraju. Sam tale
rzyk według słów konserwa
tora Musee de Ceramique de 
Sevres „wydaje się być, 
niestety, imitacją produktu 
manufaktury w Sevres za pa
nowania Ludwika Filipa. Li
czni dekoratorzy paryscy ce
lowali w tego rodzaju pro
dukcji, pozwalali sobie nawet 
kłaść, bez żadnego prawa, 
znaki naszej manufaktury”. 
Rozwiały się więc marzenia, 
że moglibyśmy być w posia
daniu talerzyka z pałacu Tui
leries, jednego z kompletu 
widoków pałaców. Tak ładny 
wyrób porcelanowy trudno 
też uznać za wytwór parta
czy, może jest dziełem kon
kurencji berlińskiej lub wie
deńskiej.

Grażyna Ławniczak

Niezwykły stół

W Muzeum Narodowym 
w Warszawie, w Galerii 

Polskiej Sztuki Zdobniczej 
stoi okrągły, wsparty na jed

niewielki zakład około 1840 r. 
zatrudniał już około 40 pra
cowników. Platerowe przed
mioty sygnowane „J. Fraget", 

nej nodze, niezwykłej urody 
stół. Wykonany został w war
szawskiej wytwórni sreber i 
platerów Józefa Frageta, a 
jego niezwykłość polega na 
tym, że cały drewniany rdzeń 
obłożony został platerowaną 
blachą i z dala robi wrażenie 
mebla ze srebra; w polskich 
zbiorach nie znany jest inny 
tego rodzaju przedmiot.
Wytwórnia sreber i platerów 
Józefa Frageta została zało
żona w Warszawie w 1824 r. 
przez braci Alfonsa i Józefa 
Fragetów. Pierwszy zakład 
Fragetów mieścił się przy ul. 
Jasnej. Szybki rozwój firmy 
umożliwił przeniesienie za
kładu do większych pomie
szczeń w oficynie pałacu Łu
bieńskich na rogu ul. Królew
skiej i Marszałkowskiej, gdzie 
działał do 1844 r. Wysoki po
ziom artystyczny i doskonała 
jakość produkowanych w 
wytwórni przedmiotów spo
wodowały, że początkowo 

popularnie zwane „frageta- 
mi” lub „warszawskimi sre
brami” stały się synonimem 
wysokiej jakości produktów. 
Prawdopodobnie w 1840 r. 
firma przygotowywała się do 
zaprezentowania swoich wy
robów na wystawie przemys
łowej w Warszawie (1841 r.). 
Z myślą o tej właśnie wysta
wie wykonano ten stół o wyso
kości 72 cm. Na spodzie bla
tu i na wierzchniej stronie 
podstawy stołu znajdują się 
znaki inwentarzowe Belwe
deru „B:D 366", co sugeruje, 
że po wystawie stół znalazł 
się właśnie w Belwederze. 
Na spodzie blatu są też inne 
napisy: „Biały Domek 4 nr 
28” i pieczęć Aleksandra II 
oraz pochodzące prawdopo
dobnie z okresu międzywo
jennego: „Łazienki Królew
skie", „Belweder nr 1131” 
oraz „K.28", „Ł.K", „N. 3383" 
i „P.L.S. 38"\ na spodzie nogi 
umieszczono w owalu znak 

Miastu Gdańsk gratulujemy 
Milenium, Ratuszowi 
Głównego Miasta Gdańska 
nowego dachu. /

Już od końca XIX wieku 
Zakłady Dachówek Ceramicz
nych F.v. Muller są aktywne w 
Europie Wschodniej. Stuletnie 
dachówki Mullera spotykamy 
w Szczecinie, Słupsku, 
Gdańsku a nawet w Królewcu. 
Nasze początki to 1878 rok. 
Dzisiaj jesteśmy z nowoczesną 
produkcją i szerokim wybo
rem modeli dachówek, kształ
tek oraz ozdób jednym z 
czołowych zakładów ceramicz
nych w Europie. Dla wszyst
kich nowych i zabytkowych 
dachów oferujemy profesjo
nalne rozwiązanie. 
Nasze produkty posiadają 
polskie certyfikaty. Import, 
skład i sprzedaż dla północnej 
Polski: TALBROS, Gdańsk.

Przedstawiciel firmy w Polsce: 
Grzegorz Rozalewicz, Gdańsk 
Tel./Fax: 058/331750

von MULLER 
DACHÓWKI
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WARSZAWA/ FRAGET/1840. 
W 1946 r. stół trafił do maga
zynów Muzeum Narodowego 
w Warszawie.
Drewniany blat o średnicy 86 
cm i noga stołu obłożone zo
stały, jak wspomniano, bla
chą platerowaną na miedzi. 
Detale nakładane odlane 
zostały prawdopodobnie ze 
stopu cyny, zaś licową stronę 
blatu pokryto dekoracyjnym 
grawerunkiem. Dekoracja 
podzielona została tu na trzy 
strefy: zewnętrzną tworzy sty
lizowana plecionka z liści 
akantu, w którą wplecione są 
postaci ośmiu centkowanych 
kotów, zapewne pantery lub 
lamparta. Kolejna strefa — to 
cztery różne grawerunki ga
łązek z kwiatami, wśród któ
rych wplecione są cztery 
ptaki z długimi ogonami. 
Niewielka strefa centralna 
pozbawiona jest dekoracji i 
służyła zaoewne do ustawie
nia wazonu lub innego oz
dobnego naczynia. Blat 
wsparty jest na jednej nodze, 
złożonej z trzech segmentów 
i ustawionej na trójramiennej 
podstawie, wspartej na 
trzech nóżkach; podstawa 
ma lekko wybrzuszone środ
kowe partie ramion, co na- 
daje jej optyczną lekkość. 
Dolna część nogi ma kształt 
wysmukłego dzwonu i dla 
spotęgowania efektu deko
racyjności obłożona została 
trzema pędami spiralnie uło
żonych gałązek winnej lato
rośli. Kolejnym segmentem 
jest wypukły węzeł powstały z 
lekko spłaszczonej, dekoro
wanej puklami kuli. Najwyż
sza część, bezpośrednio sty
kająca się z blatem, uformo
wana została w kształcie lite
ry U i nie ma dekoracji. Do 
ozdobienia krawędzi blatu i 
trójramiennej podstawy stołu 
oraz do przewiązania kuli w 
trzonie nogi użyto tej samej 
dekoracyjnej taśmy (szero
kość 4,5 cm) o motywie 
akantu i muszli.
Dotychczasowe poszukiwa
nia archiwalne nie wyjaśniły, 
czy firma wykonała inne takie 
meble. Jednak już tylko ten 
przedmiot wzbudza nasz po
dziw dla umiejętności wyko
nawców, którzy — podobnie 
jak projektanci — pozostają 
anonimowi.

Joanna 
Paprocka-Gajek

Dwa włoskie kielichy

Związki Polski z Włocha
mi, ugruntowane stałymi 

kontaktami z papiestwem, 
znalazły niemal od początków 
chrześcijaństwa w naszym 
kraju odbicie w sztuce. Dzieła 
architektoniczne i rzeźbiar
skie artystów Włochów są od 
dawna przedmiotem badań, 
natomiast wyroby rzemiosła 
artystycznego ciągle jeszcze 
odkrywamy.

Jakież było zdziwienie moje i 
współredaktorki Katalogu 
zabytków sztuki województwa 
katowickiego, gdy jeden z 
kielichów w najstarszym 
kościele parafialnym Św. 
Trójcy w Będzinie okazał się 
importem z Włoch. Srebrne 
naczynie mszalne, starannie 
pozłocone, ma średnicę sto
py 120 mm, czary 90 mm, 
wysokość zaś 250 mm. Kie
lich pokrywa dekoracja, na 
którą składają się symetry
cznie rozłożone motywy roś
linne z szerokimi wolutowymi 
wstęgami oraz poziomo uło
żone fryzy roślinne, delikatne 
puklowanie na trzonie i koron
ka z motywów lilii na koszycz
ku. Cieszące oko miłośnika 
mistrzów złotniczych propor
cje, dobra robota rzemieślni
cza dają znakomite świade
ctwo o guście fundatora. 
Mówi o nim napis na stopie 
kielicha: HIPPOLITUS S. 
PANCRATIS SANCTAE R. E. 
CARDINALES ALDOBRANDI- 
NIIS MAIOR PENITENTIS. 
Aby przypomnieć, kim był ów 
Hippolitus, cofnąć się należy 
o czterysta lat, ku czasom 
renesansu i manieryzmu, 
bowiem kielich należy do 
manierystycznych wyrobów 
XVI w. Ippolito Aldobrandini, 
urodzony w 1536 r. w Fano, 
studia odbył w Ferrarze i Bo
lonii, skąd udał się do Rzymu. 
W 1585 r. został kardynałem, 
w 1592 r. uzyskał najwyższą 
godność w Kościele — pa

pieską tiarę. Jako papież 
Klemens VIII wyróżniał się 
wielką aktywnością, zarówno 
w sprawach wiary, jak i poli
tyki; był też mecenasem 
sztuk pięknych, zmarł w 1605 r. 
Z Polską wiążą tę postać li
czne kontakty. Przebywał tu

1. Kielich 
w kościele Mariackim

w Krakowie

2. Kielich 
w kościele Św. Trójcy

w Będzinie
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jako legat papieski w 1588 r., 
negocjując uwolnienie arcy- 
księcia Maksymiliana wziętego 
do niewoli w bitwie pod By
czyną. Jako legat odwiedził 
Akademię w Krakowie, zwie
dzał też Collegium Maius. 
Jako papież Klemens VIII 
wydał bullę dla zreformowa
nia Uniwersytetu Jagielloń
skiego i erygowania Akade
mii Zamojskiej. Za jego cza
sów 17 kwietnia 1594 r. ka
nonizowany był św. Jacek 
Odrowąż, dominikanin. Listy 
papieża świadczą o znajo
mości spraw polskich i oso
bistym zainteresowaniu, m.in. 
popierał unię między kościo
łem rzymskokatolickim i pra
wosławnym.

Włoski kielich z Będzina nie 
należy do unikatów w pol
skich skarbach. Niemal w 
tym samym czasie powstał 
srebrny kielich mszalny 
przechowywany w najwa
żniejszym, po wawelskiej ka
tedrze, skarbcu archiprezbi- 
terialnego kościoła Mariac
kiego w Krakowie. Kielich, 
który pragniemy przypo

mnieć, jest także srebrny i 
złocony, ma wymiary: średni
cę stopy 117 mm, wysokość 
217 mm, dekorowany jest or
namentem roślinnym, wstę
gami i koronkami na ko
szyczku. Zabytek ten różni 
się diametralnie od prac lo
kalnych rzemieślników, bliski 
jest natomiast naczyniu w 
Będzinie. Czyżby był im
portem, wybitnym dziełem 
obcym? Jak świadczy umie
szczony na naczyniu herb 
Hozjuszów z literami „B.H.P.” 
— był on darem możnej 
rodziny. Chodzi tu o ród, 
który wydał wybitnego pol
skiego duchownego, kardy
nała Stanisława Hozjusza 
(1514—1579), zwolennika pa
piestwa i kontrreformacji, 
autora licznych rozpraw po
lemicznych. Litery wyryte na 
kielichu, który, jak i naczynie 
z Będzina, cechują świetne 
proporcje i maestria złotni
cza, pozwoliły na uznanie 
dzieła za dar z późnych lat 
XVI w. Barbary z Hozjuszów 
Morsztynowej.

Jan Samek

Pokwitowanie dla poczty
zł 

| słownie '

I  - 
I WPŁACAJĄCY
' imię-------------------------------------------------
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I kod poczt.-----------------------------------------
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AMOS

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

10201084-77578-270-1-111
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pobrano opłatę 

zł
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zł  
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zł
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Mały Rybak Listy

W centrum Grudziądza, między 
ulicami Groblową i Kosynie

rów Gdyńskich znajduje się kwadra
towy placyk zwany Rybnym Rynkiem. 
Od strony ul. Kosynierów jest ogro
dzony ozdobną kamienną balustradą. 
W środku znajduje się studzienka, a 
nad nią, na kilkumetrowej wysokości 
ozdobnym cokole góruje figurka sie
dzącego chłopca obejmującego rę
kami dużą rybę.
Postać Małego Rybaka nawiązuje do 
ponad stuletniej tradycji miejsca, 
gdzie istniał targ rybny. Od najdaw
niejszych czasów Wisła dawała po
żywienie osiadłym na jej brzegach lu
dziom. Samowystarczalne rybołów
stwo przybrało z czasem charakter 
handlowy. Osada rybacka w Gru
dziądzu istniała już w średniowieczu i 
położona była na południe od miasta, 
tuż za Bramą Toruńską. W XVI w. 
osiedle to zwało się Rybaki i liczyło 
kilkunastu trudniących się rybołów
stwem mieszkańców; do dziś ulica 
biegnąca w tym miejscu nazywa się 
Rybacka.
W 1772 r., w wyniku pierwszego roz
bioru Polski Grudziądz przypadł Pru
som. Przeprowadzając swoje kon
cepcje urbanistyczne miasta Prusacy 
przenieśli handel rybami na specjal
nie ku temu wytyczony plac, na pół
noc od miejskich murów, przy dawnej 
Baszcie Łasińskiej; tu obecnie znaj
duje się Rybny Rynek. Nie znamy 
przesłanek, jakimi kierowały się wła
dze pruskie lokalizując ten handel da
leko od pierwotnej osady rybackiej. 
Faktem jest, że wytyczony pod koniec 
XVIII w. Rybny Rynek spełniał funkcję 
handlową do pierwszych lat powo
jennych.
Figura Małego Rybaka powstała w 
1913 r. W okresie międzywojennym 
obiektu o tak świeżej dacie nikt nie za
liczał do zabytków. Dopiero w ostat
nich latach autorzy przewodników po 
Grudziądzu zaczęli interesować się 
studzienką i rzeźbą chłopca z rybą, 
okazało się jednak, że prawie brak in-

(fot. Piotr Bilski)

formacji na jej temat. Możliwe, że 
znajdują się one w rękach prywat
nych lub w publikacjach niemieckich. 
Nie wiemy na przykład, kto zaprojek
tował cały obiekt i kto go wykonał, nie 
znamy zleceniodawcy, choć prawdo
podobnie był nim magistrat. Jak dotąd 
nie przeprowadzono żadnych badań 
obiektu: pomiarów, fachowej analizy 
tak pod kątem tworzywa, jak i artysty
cznego wykonania. Brak dokumen
tacji prowokuje do snucia hipotez, 
choć nie ulega wątpliwości, że góru
jąca nad Rybnym Rynkiem rzeźba 
miała być symbolem tradycji tego 
miejsca. Dziś nikt nie wątpi o zabyt
kowych wartościach rzeźby, choć 
wszystkie niewiadome, jakie się wo
kół niej nagromadziły, czynią ją taje
mniczą i jednocześnie ubogą. Mały 
Rybak patrzący z cokołu na grudzią- 
dzan wciąż czeka na swojego od
krywcę...

Henryk Kamiński

Nie tak dawno zakończyliśmy publi
kację całej serii artykułów na temat 
Twierdzy Przemyśl i wydawało się, że 
nie trzeba już udowadniać jej wartoś
ci. Tymczasem od Towarzystwa Przy
jaciół Fortyfikacji w Krakowie otrzy
maliśmy pismo skierowane do służb 
konserwatorskich o następującej 
treści:
Oddział Krakowski Towarzystwa Przy

jaciół Fortyfikacji wnioskuje o pilną in

terwencję w sprawie niszczenia dzieł 
d. Twierdzy Przemyśl — baterii 12 
„Buszkowiczki" leżącej nad Sanem 
przy grobli dawnego mostu twierdzy, i 
szańca bez nazwy („Czeremoszna") 
w rejonie fortu Xllla „Zabłocie” w pob

liżu Sanu. Oba te obiekty mają dużą 
wartość historyczną i naukową. Pierw

szy — jako duża bateria w pozycji 
wspierającej — ma nietypowe cechy 
oraz stosunkowo dobrze czytelne 
stanowiska ciężkich dział na wale. 
Drugi — to absolutny wyjątek pośród 
znanych obecnie w twierdzy; szaniec 
ten należy do bardzo nielicznych 
pierwotnych dzieł obronnych z lat 
1854—1857 i najprawdopodobniej 
nie był później modernizowany czy 
przekształcany, w przeciwieństwie do 
innych dzieł tego typu. Jednak żadne 
szczegółowe badania tych obiektów 
ani dokumentowanie — nie były do

tąd prowadzone. Szaniec „Czeremosz

na" nie ma żadnej dokumentacji, bo 
odkryty został w końcu lat osiemdzie

siątych. Oba wreszcie należą inte

gralnie do zespołu jednej z najsław

niejszych twierdz pierwszej wojny 
światowej.

Budulec wałów tych obiektów jest 
sukcesywnie wywożony, zostały one 
użyte jako żwirownie, co prowadzi do 
ich kompletnej dewastacji. Według in

formacji okolicznych mieszkańców 
pozyskany nielegalnie materiał uży

wany jest przy budowie kościoła (!). 
Uważamy, że tylko natychmiastowe, 
ostre sankcje i spowodowanie przy

wrócenia stanu poprzedniego jest je

dyną szansą nie tylko dla tych obiek

tów, ale przede wszystkim dla ocale

nia innych zabytków twierdzy, zanim 
zły przykład znajdzie kolejnych naśla

dowców.

Przerażające jest, że zespół tak pow

szechnie znany pod względem jego 
wartości przez związek z historyczną 
„bitwą narodów" w pierwszej wojnie 
światowej, przewidywany do wpisania 
na listę światowego dziedzictwa kul

turowego — jest traktowany w taki 
sposób. Uważamy, że jest to już nie 
bezmyślność czy niewiedza — to 
zbrodnia na zabytkach!!!

mgr arch. Jan Janczykowski 
(prezes Zarządu OK TPF)

Waldemar Brzoskwinia 
(członek Zarządu OK TPF)
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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 kolumny wewnętrznej — 600 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 300 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 150 zł
— cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) — 1400 zł

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

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

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

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

III. Ogłoszenia drobne:

jedno słowo — 70 gr
jedno słowo w ramce — 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i 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, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. 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-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” 
przyjmowane są na IV kwartał do 5 września br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
II. CERAMIKA

2. Fajans
Wyroby fajansowe powstają z jasnej, oczyszczonej, drobnoziar
nistej glinki, która może być formowana ręcznie, na kole garncar
skim lub odciskana w formach. Surowe produkty poddaje się 
wypalaniu w temperaturze około 900°C, a wypalony przedmiot 
pokrywa przezroczystym szkliwem ołowiowym lub nieprzezro
czystym szkliwem cynowym. Na fajansach stosowano dekorację 
malarską dwojakiego typu: podszkliwną, wykonaną barwnika
mi z tlenków metali, znoszącymi działanie wysokiej temperatury, 
ale ograniczoną do dość wąskiej skali barw (błękit, zieleń, czer
wień), oraz naszkliwną, nanoszoną na już wypalone szkliwo 
różnokolorowymi farbami ceramicznymi (stosowaną zwłaszcza w 
wypadku użycia złota). Gotowy wyrób fajansowy odznacza się 
porowatym czerepem, nieprześwitywalnością i stosunkowo dużą 
(w porównaniu z porcelaną) grubością ścianek.
W Polsce już w XVI—XVII w. podejmowano próby otrzymy
wania fajansów, odpowiadających znakomitym produktom wło
skim, hiszpańskim czy holenderskim. Jednak słaby rozwój tej 
dziedziny rzemiosła artystycznego w naszym kraju był wówczas 
spowodowany brakiem większego zapotrzebowania na ozdobne 
wyroby ceramiczne. Codzienne potrzeby zaspokajało garncar
stwo, a zamożniejsi Polacy woleli używać naczyń cynowych, 
srebrnych czy pozłacanych. Dopiero w XVIII w. wzrasta zainte
resowanie i popyt na „farfury”, jak wówczas nazywano dekoro
wane naczynia ceramiczne. Powstają na ziemiach polskich pierw
sze fajansarnie, zakładane przez magnaterię w jej dobrach.
Polskie osiemnastowieczne wytwórnie fajansów na ogół stawiały 
sobie ambitny cel naśladowania modnej, ale drogiej porcelany. 
Jedna z najstarszych manufaktur, założona przez księżnę Annę 
z Sanguszków Radziwiłłową w Białej na Podlasiu, w latach 
1740—1760 produkowała fajanse w typie rokokowych wyrobów 
miśnieńskich — stonowane kolorystycznie, zdobione delikatny
mi gałązkami kwiatowymi. Zachowało się ich bardzo mało, po
dobnie jak produktów „farfurni” Radziwiłłowskich w Swierżniu 
i Żółkwi.
Chęć posiadania własnej wytwórni porcelany spowodowała też 
uruchomienie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w 1768 r. manufaktury w podwarszawskim Belwederze; jednak 
próby uzyskania porcelany nie powiodły się i od 1770 r. produ
kowano w niej fajanse, głównie na zamówienie monarchy, ale 
także na potrzeby krajowego rynku. Najbardziej prestiżową rea
lizacją był wykonany w 1777 r. serwis „sułtański”, przeznaczony 
na prezent dla sułtana tureckiego Abdul Hamida I. 280 sztuk na
czyń naśladowało dekoracją japońską porcelanę typu Imari — 
powierzchnia przedmiotów była szczelnie pokryta wzorami dale
kowschodnich kwiatów i ptaków, malowanych granatową, czer
woną i złotą farbą. Wschodnie wzory, tym razem chińskie, były 
też typowe dla wytwarzanych w Belwederze wazonów, tworzą
cych komplety 3—5 sztuk, przeznaczonych do ustawienia na 
gzymsie kominka czy przyściennej konsoli. Malowano na nich 
pojedyncze gałązki śliwy lub bukiety kwiatów peonii, ale najczęś
ciej dekoracja roślinna z kwiatami, ptakami i smokami otaczała 
centralną partię naczynia z postaciami Chińczyków, dając tak 
modny w rokoku motyw „chinoiserie”. Fajanse belwederskie 
kryto szkliwem cynowo-ołowiowym i malowano naszkliwnie. 
Po bankructwie manufaktury belwederskiej w 1780 r. tradycję jej 
wyrobów kontynuowano w warszawskim Bielinie — zakładzie 
Karola Wolffa, działającym do 1800 r. Dekoracyjne wazony i za
stawy stołowe zdobiono tu lżejszymi, bardziej dynamicznymi 
malaturami w typie „chinoiserie” na barwnym tle.
Wyróżniające się oryginalnością przedmioty fajansowe dostar
czała w drugiej połowie XVIII w. wytwórnia w Telechanach na 
Polesiu będąca własnością hetmana litewskiego, Michała Kazi
mierza Ogińskiego. Specjalnością Telechan były duże wazy 

ogrodowe, dekorowane plastycznymi maskami ludzkimi i girlan
dami kwiatów w tonacji zielono-malinowej.
W końcu XVIII w. fajansów dostarczały na krajowy rynek liczne 
wytwórnie, które zaczynając od tego rodzaju ceramiki w XIX w. 
przeważnie przechodziły do produkcji porcelany. Należały do 
nich m.in. Korzec, Baranówka, Tomaszów, Horodnica, Lubar
tów, Ćmielów. Zgodnie z ówczesną modą na klasycyzujące fajan
se angielskie w wymienionych i innych wytwórniach produko
wano wiele wyrobów z fajansu delikatnego — sporządzanego z 
białej glinki i sproszkowanego krzemienia, które nadawały na
czyniom większą gładkość, spoistość oraz charakterystyczne 
kremowe zabarwienie. Wyroby te pokrywano cienko szkliwem 
ołowiowym, kształtowano w proste formy, często pokryte kane- 
lowaniem lub ozdobione dyskretnym wzorem meandra czy regu
larnej wici roślinnej; rzadziej stosowano reliefowe plakietki.
Na początku XIX w. asortyment fajansów oferowanych przez 
polskie wytwórnie był bardzo szeroki: od serwisów stołowych 
z wazami, różnymi salaterkami, półmiskami, talerzami i talerzy
kami oraz wieloma naczyniami do przypraw, przez serwisy do 
kawy i herbaty po różnego rodzaju patery i koszyczki do owoców 
i słodyczy. Te ostatnie chętnie kształtowano na wzór wyplata
nych wiklinowych koszy lub ozdabiano ich brzegi wycinanym 
ażurem.
Najdłużej, bo od 1804 r. do około 1880 r. produkowano fajans 
w Ćmielowie. W latach 1832—1863 fajanse tej wytwórni były 
przeważnie dekorowane nadrukiem — przenoszeniem na po
wierzchnię naczynia za pomocą bibułki z płyt miedzianych lub 
stalowych, powleczonych farbą, kompozycji ze scenkami rodza
jowymi, historycznymi czy pejzażowymi (także o tematyce pol
skiej). Odbity na białym tle zieloną, ciemnoniebieską, brunatną 
lub czarną farbą wzór był następnie dwukrotnie wypalany (przed 
i po szkliwieniu).
Działającą do dzisiaj jako fabryka fajansów wytwórnię w Kole 
pod Kaliszem uruchomiono na początku lat czterdziestych 
ubiegłego wieku. Początkowo przeważały w niej delikatne fajanse 
z dekoracją drukowaną oraz wyciskanym reliefem. Od lat osiem
dziesiątych XIX w. coraz częściej wprowadzano ręcznie malo
wane wzory kwiatowe. Gdy w 1901 r. kierownictwo zakładu 
objął Czesław Freudenreich i zatrudnił jako projektantów arty
stów: Zygmunta Krassowskiego oraz Edmunda Trojanowskiego, 
na fajansach z Koła pojawiły się duże, swobodnie malowane 
kwiaty w typie ludowym.
Wzory ludowe zdominowały także najbardziej obecnie znane i 
popularne fajanse z Włocławka. Istniejące w tym mieście od 
ostatniej ćwierci XIX w. zakłady ceramiczne połączono po dru
giej wojnie światowej w jedną fabrykę. Kontynuowała ona 
przedwojenną tradycję dekorowania różnych wyrobów ręcznie 
malowanymi motywami kwiatów o głębokich, nasyconych bar
wach (przede wszystkim ciemnobłękitnej i oranżowo-brązo- 
wej), regularnie i gęsto rozmieszczonych na białym tle. Łącząc 
talenty miejscowych malarek — amatorek ze wskazówkami pro
fesjonalnych artystów (m.in. Antoniego Buszka oraz Heleny i 
Lecha Grześkiewiczów kierujących włocławską malarnią w la
tach pięćdziesiątych), wypracowano we Włocławku typowo pol
ski wzorzec użytkowych i dekoracyjnych fajansów. Ich przykłady 
można spotkać niemal w każdym współczesnym domu.

Anna Sieradzka
W następnym numerze o wyrobach z majoliki.
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1. Wazony i talerz
z serwisu „sułtańskiego”, 
Belweder, 1770—1776
2. Waza ogrodowa, Telechany, 
czwarta ćwierć XVIII w.
3. Imbryk, Koło, 1845
4. Talerz malowany, Włocławek 
(ze zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie)
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Warszawa drewniana
Przetrwały ostatnią wojnę, podczas której w gru
zach legło 85% zabudowy przedwojennej War
szawy, a teren miasta w 1945 r. zalegało ponad 
20 milionów metrów sześciennych ruin i gruzu. 
Inna sprawa, że stały poza nurtem głównych wy
darzeń, na dalekim przedmieściu stolicy ozna
czonym na przedwojennych planach nazwą 
„wieś Nowe Bródno”, tuż za północną granicą 
Cmentarza Bródnowskiego. Dziś są to już jedne 
z ostatnich drewnianych domów w Warszawie. 
Postawione zostały w tzw. stylu nadświdrzań- 
skim zapoczątkowanym pod koniec XIX w. przez 
rysownika i ilustratora książek Michała Elwiro 
Andriollego (1838—1893), który nad brzegiem 
Świdra koło Otwocka zaprojektował i zbudował 
drewniany dom dla siebie, a następnie całą ko
lonię parterowych lub piętrowych drewniaków 
do wynajmowania dla kuracjuszy i letników. Ten 
sposób budowania szybko przyjął się na połud
niowo-wschodnich terenach Mazowsza, dotarł w

(zdjęcia: Izabela i Tomasz Kaczyńscy)

pobliże Warszawy, nawet przekroczył Wisłę. Nie 
zawsze właścicieli stać było na stosowanie 
kunsztownych snycerskich dekoracji np. gzym
sów, zakończeń desek, obramień okiennych czy 
ganków, co było regułą w drewniakach Andriol
lego. Prezentowane domy na warszawskim 
Bródnie powstały zapewne w okresie międzywo
jennym i mają już dekorację szczątkową, choć 
np. drewniak przy ul. Krzywińskiej zachował 
charakterystyczną wycinankę dachu przy szczy
tach. Więcej takich domów można spotkać m.in. 
w Otwocku, gdzie stoją jeszcze bogato zdobione 
wille z końca ubiegłego wieku, (k)

1. Parterowy drewniak przy ul. Ogińskiego 11 
otacza drewniany płot
— przykład wprowadzania przez właściciela 
świadomej harmonii
2. Dom piętrowy przy ul. Krzywińskiej 15 
ze zdobionymi ścianami i szczytem
3. 4. Do piętrowych drewniaków
przy ul. Śiedzibnej 43 (3) i ul. Julianowskiej 27 (4) 
zbliża się nowe budownictwo


