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Od redakcji: 
omówienie ankiety ’97
Przeciętny Czytelnik „Spotkań z Zabytkami” 
w 1997 r. jest mężczyzną około czterdziesto
letnim, mieszka w mieście liczącym ponad 
100 tysięcy mieszkańców, zaś z zawodu jest 
nauczycielem lub urzędnikiem. Oprócz na
szego pisma najchętniej sięga po pisma histo
ryczne i krajoznawcze. „Spotkania z Zabytka
mi” kupuje w kioskach od ponad 10 lat. Każ
dy numer czyta „od deski do deski”, ale 
najbardziej lubi dział „Zabytki w krajobrazie” 
z „Akcją dwory”, a także drobne formy publi
cystyczne lub artykuły na konkretne tematy 
zabytkoznawcze albo z zakresu historii sztuki 
i historii. Wyraźnie nudzą go teoretyczne dy
wagacje, woli konkrety i domaga się więcej ar
tykułów na temat zabytków techniki, milita
riów, dziejów rodów szlacheckich oraz róż
nych ciekawostek. Ze względu na czytelny 
układ całego pisma, czyta mu się je dobrze, 
podziwia zdjęcia na okładkach, ale martwi go 
mała liczba ilustracji kolorowych, nie najlep
szy papier i często słabo czytelne ilustracje.
I to by właściwie wystarczyło. Jednak Czytel
nicy domagają się zwykle różnych zestawień 
i porównań, np. z ostatnią naszą ankietą 
w 1991 r., więc spróbujemy przeprowadzić te
go rodzaju analizę. Czyta nas 74% mężczyzn 
w wieku 31—50 lat (43%) i 18—30 (32%). Na
leży dodać, że najmłodszy uczestnik ankiety 
liczył lat 12, a najstarszy jest kobietą w wieku 
90 lat. Dominuje wyższe (49%) i średnie 
(39%) wykształcenie. Wśród respondentów 
przeważają nauczyciele (11%), urzędnicy 
(8,5%), studenci (7,8%), lekarze (7%), techni
cy różnych specjalności (6%), ale także bezro
botni (5,9%) i uczniowie (4,6%); w ankiecie 
’91 przeważali studenci i technicy. Nasi re
spondenci oprócz „Spotkań z Zabytkami” 
czytają: „Mówią Wieki” (29%), różne wąsko- 
tematyczne i lokalne pisma kulturalne oraz 
„Poznaj swój kraj” (po 22%). Zdecydowana 

większość uczestników ankiety obcuje z na
szym pismem od ponad 10 lat (51%), w tym 
40% przyznaje się do tej znajomości od po
czątku jego istnienia; w ankiecie ’91 przewa
żali Czytelnicy znający pismo od 5-10 lat. 
Również większość kupuje pismo w kioskach 
(57%), zamiast regularnie otrzymywać je 
w prenumeracie (35%), a czyta od pierwszej 
do ostatniej strony (78%); w obu wypadkach 
identyczne wyniki uzyskaliśmy w 1991 r. 
W ankiecie tej zwyciężył dział „Zabytki 
w krajobrazie” (także zresztą w poprzedniej 
z 1983 r.). I obecnie zajął on pierwsze miejsce:
1-2. „Zabytki w krajobrazie”

„Akcja dwory” po 72,0%
3. „Akcja cmentarze” 58,5%
4. „Wokół jednego zabytku” 57,8%
5. „Wiedzieć więcej” 56,5%
6. „Spotkania na Wschodzie” 54,6%
7. „Gniazda rodzinne” 50,0%
8. „Wokół tradycji” 48,6%
9. „To też są zabytki” 47,3%
10. „Od redakcji” 44,1%
Cieszą w tym rankingu wysokie pozycje naj
młodszej naszej rubryki „Wiedzieć więcej” 
oraz działu „Wokół tradycji”, których nie by
ło w piśmie w 1991 r. Najmniej podoba się 
dział „Z warsztatu konserwatora” (22,3% ocen 
negatywnych) i „Z zagranicy” (21%), ale trze
ba podkreślić, że ten procent głosów wzięty 
został przede wszystkim z ocen średnich, bo
wiem ocen złych dla wszystkich działów i cy
kli było w sumie 1,7% (!).
Z poruszanych przez nas tematów najbardziej 
podoba się zabytkoznawstwo (73%) i historia 
sztuki (68%), tak samo jak w ankiecie ’91, 
z tym że wówczas na trzecim miejscu była te
matyka archeologiczna, zaś obecnie tematy 
związane z naszymi tradycjami (53%). Wśród 
tematów proponowanych przez Czytelników 
właściwie nie ma nowych, można mówić jedy
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nie o poszerzeniu już funkcjonujących. Doty
czy to według kolejności: prezentacji muze
ów, skansenów, wystaw (13%), zabytków tech
niki i dworów (po 10%), militariów - pól bi
tewnych i związanych z nimi znalezisk, 
fortyfikacji, sprzętu wojskowego itd. (9,2%), 
omawiania stylów w sztuce (8%), heraldyki 
(7%), historii rodów szlacheckich w powiąza
niu z pałacami, dworami, zamkami oraz za
bytków mniejszości narodowych w Polsce (po 
5%). Respondenci dopominają się także 
o szersze przedstawianie zabytkowych krajo
brazów i pamiątek rodzinnych, proszą o wię
cej fotoreportaży (np. z miasteczek) opatrzo
nych komentarzem, o wprowadzenie „Spo
tkań z Zabytkami” do sieci Internetu 
i wydanie pełnej bibliografii pisma. Zdecydo
wanie odżegnują się od tzw. wstępniaków 
(62%) na tematy organizacyjne czy prawne, 
preferują natomiast drobne formy publicy
styczne (88%), artykuły syntetyczne (60%) 
i reportaże (54%); w ankiecie ’91 żądania były 
podobne.
W sprawach graficzno-technicznych pisma 
wypowiedzieli się wszyscy respondenci, uwa
żając układ pisma za czytelny (47%), a okład
ki na s. I i IV za bardzo dobre (65%). Ostro 
krytykowany jest gatunek papieru (62%) 
i związana z tym jakość ilustracji w środku 
numerów (47%). Aż 46% respondentów do
maga się zwiększenia liczby zdjęć koloro
wych, 27% chce czytać pismo o większej obję
tości.
Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie, 
szczególnie zaś tym Czytelnikom, którzy 
oprócz odpowiedzi na pytania ankiety nade
słali wiele interesujących uwag, także w li
stach. Krytyka w nich zawarta dotyczy głów
nie strony edytorskiej (jak wyżej), natomiast 
pozwolimy sobie zacytować kilka uwag mi
łych dla redakcji i wszystkich współpracowni
ków pisma. „Żadne, bo tylko »Spotkania z Za
bytkami są moją wielką miłością!” - odpo
wiada respondentka na pytanie ankiety, jakie 
czytuje inne pisma popularnonaukowe. Inne 
cytaty: „Jest to pismo, jakie chciałbym zawsze 
czytać, życzyć należy innym pismom tak czy
telnej i komunikatywnej formy”, „Jestem peł
na uznania dla pracy redakcji, która przypo
mina nasze tradycje, kulturę i uczy miłości do 
Ojczyzny”, „Uważam Wasze pismo za jedno 

z najlepszych - dziękuję za wszystko od wielu 
lat”, „Z wyrazami uznania za pięknie wyko
nywaną pracę - dziękuję”, „Lubię to pismo ja
kie jest!”. Mimo że ankieta ’97 została podsu
mowana, w dalszym ciągu oczekujemy od 
Czytelników uwag dotyczących „Spotkań 
z Zabytkami”.
W wyniku losowania następujące osoby otrzy
mują:
- bezpłatną prenumeratę „Spotkań z Zabytka
mi” w 1998 r.:
1) Krzysztof Kosel z Łodzi
2) Piotr Kruczyński z Gdańska
3) Adriana Sitek z Warszawy
4) Tomasz Smarzek z Wielunia
5) Hipolit Stańczak z Mielna
- książki o zabytkach:
1) Krzysztof Bieniek z Lenarczyc
2) Waleria Chrzanowska Wojtasz z Młynek
3) Maciej Dziedziak z Gorlic
4) Kinga Józefowicz z Milanówka
5) Krystyna Imielska z Zabrza
6) Paweł Meinardi z Krakowa
7) Artur Morozow z Płocka
8) Ewa Skotnicka z Warszawy
9) Jan Szymański z Krakowa
10) Maria Adam Wójcicki z Węgorzewa 
Gratulujemy nagród, które wysyła Oficyna 
Wydawnicza „Amos”.

★★★

W tym numerze zwracamy uwagę na wędrów
kę śladami Marca Chagalla po Witebsku 
(s. 16). W listopadzie br. zamknięta została 
wystawa niektórych jego obrazów w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, warto więc przypo
mnieć korzenie twórczości malarza, który nie
zmiennie fascynuje wszystkich szybującymi 
w powietrzu postaciami ludzkimi, zwierzęta
mi i domami. Prezentujemy także działalność 
PTTK i społecznych opiekunów zabytków 
(s. 3), do poczytania polecamy tekst o „prasz
czurze” Radziwiłłów (s. 8), rysujących się 
możliwościach zmian dotychczasowych usta
leń dotyczących pałacu w Radziejowicach 
(s. 19) oraz fotoreportaż z kresowych siedzib 
szlacheckich (s. 10); jest także materiał o od
kryciu żydowskiej kuczki w Szydłowcu 
(s. 30). Naszym Czytelnikom składamy naj
lepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne!
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Stale wzrasta rola 
społecznych opiekunów 

zabytków. 
Jest to proces 

zrozumiały, 
bowiem wobec 

mizernych funduszy 
tylko społeczne 
zaangażowanie 

pozwoli zabytkom 
przetrwać.

Społeczni 
opiekunowie 

w ochronie 
zabytków

FRANCISZEK MIDURA

S
połeczna opieka nad zabytkami ukształtowała się 
w drugiej połowie XIX w., a wielką rolę w rozwoju 
tej idei odegrały towarzystwa naukowe i krajoz
nawcze. W 1800 r. utworzone zostało Warszawskie 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które kilka lat później 
wydało drukiem Zbiór widoków sławniejszych pamiątek 
narodowych jako to zwalisk, zamków, świątyń, na
grobków, starożytnych budowli i miejsc pamiątkowych w 
Polsce Zygmunta Vogla. Niewątpliwym celem tej pub
likacji była popularyzacja idei opieki nad zabytkami i mo
bilizacja opinii społecznej do ich ochrony. W 1816 r. pow
stało Krakowskie Towarzystwo Naukowe, którego 
członkowie wiele uwagi poświęcili odbudowie Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Zebrane przez nich i sympa
tyków zabytki znalazły się najpierw w Bibliotece 
Jagiellońskiej, a w 1850 r. zapoczątkowały zbiory Muzeum 
Starożytności. W 1818 r. zorganizowało się Towarzystwo 
Naukowe w Lublinie, a w 1820 r. Towarzystwo Naukowe 
Płockie. To ostatnie zebrało w niedługim czasie liczącą się 

kolekcję muzealną, publikowało też liczne prace o 
zabytkach i popularyzowało społeczne działania w opiece 
nad zabytkami; z powodzeniem rozwija tę działalność do 
chwili obecnej. Tego rodzaju towarzystwa popularyzowały 
zabytki nie tylko wśród uczonych, ale również wśród 
nauczycieli, ziemian, urzędników, studentów i młodzieży. 
Publikacje popularnonaukowe oraz informacje w prasie 
zwracały uwagę na przedmioty wymagające szczególnej 
ochrony dla zachowania tradycji narodowej.
Powstawały także towarzystwa krajoznawcze. W 1873 r. 
utworzono Towarzystwo Tatrzańskie, z którego inicjatywy 
w 1888 r. zorganizowane zostało pierwsze na ziemiach 
polskich muzeum regionalne o nazwie Muzeum 
Tatrzańskie. W 1889 r. powstało Grono Konserwatorów 
Galicji Wschodniej we Lwowie i Galicji Zachodniej w 
Krakowie. Były to pierwsze organizacje zrzeszające kon
serwatorów zabytków. W 1897 r. zarejestrowano 
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa - 
pierwszą organizację, której głównym celem była 
społeczna opieka nad zabytkami. W jego statucie za
pisano: „(...) znajomość zabytków krakowskich rozbudzić 
i zanieść w jak najszersze koła naszej inteligencji i naszego 
mieszczaństwa - to nasz cel jeden. Wywołać przed oczy 
dzisiejszych pokoleń obrazy dawnego życia krakowskich 
patrycjuszów, kupców, bankierów, rzemieślników, przed
stawić urządzenia dawnego magistratu, sądów, cechów, 
zbadać warunki ekonomiczne i handlowe, w jakich mias
to się rozwijało, słowem przedstawić całą historię 
Krakowa w sposób zrozumiały - to nasz ceł drugi”. Od 
1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość, powstało na 
ziemiach polskich wiele organizacji naukowych, regional
nych, turystycznych i społecznych, które stworzyły 
nieosiągalną dotąd szansę dotarcia tej idei do szerokich 
warstw społecznych.
W historii społecznej opieki nad zabytkami istotną datę 
stanowi rok 1906. Wtedy właśnie powołano do życia dwie 
najbardziej zasłużone na tym polu organizacje: 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości i Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze. Ich głównym celem było 
uświadomienie swoim członkom, a przez nich szerszym 
kręgom społecznym, niezastąpionej roli pomników 
przeszłości w zachowaniu ciągłości kulturowej. Dlatego 
tak ważne było gromadzenie oraz ochrona narodowych 
pamiątek i zabytków kultury, w tym zwłaszcza tak 
znanych, jak Zamek Królewski na Wawelu, kamienice 
Starego Miasta w Warszawie, kamienice w Kazimierzu 
nad Wisłą i Lublinie. Ochrona narodowych pamiątek, 
gromadzenie polskiej sztuki i literatury, przypominanie i 
prezentowanie sławy oręża polskiego było w okresie 
zaborów niezwykle ważne i mobilizujące dla całego 
społeczeństwa. Wyzwalało tak bardzo potrzebne poczucie 
dumy z przynależności do narodu, który chwilowo utracił 
niepodległość, ale nie stracił swojej tożsamości narodowej. 
Zadaniem społecznej opieki nad zabytkami jest stała tros
ka o zabezpieczenie i najpełniejsze zachowanie material
nych i niematerialnych świadectw kultury przez 
uświadamianie społeczeństwu, że każdy na swój sposób 
może przyczynić się do ratowania przeszłości, nie niszcząc 
tego, co go otacza i nie przechodząc obojętnie obok pom
ników kultury. I wreszcie - co wydaje się najważniejsze - 
w sposób świadomy będzie zabiegał i troszczył się o za
chowanie dziedzictwa pokoleń. Działania społecznych 
opiekunów zabytków były tym cenniejsze, że dotyczyły 
zwykle mniej znanych obiektów, znajdujących się w złym 
stanie technicznym, a nie zajmujących dostatecznej uwagi 
samorządów i konserwatorów zabytków. Uporczywa walka 
o niedopuszczenie do zniszczenia zabytków nie zawsze 
była skuteczna, ale mimo to społeczni opiekunowie ura-

3



towali od rozebrania kilka tysięcy cennych obiektów. Były 
wśród nich małe, przydrożne kapliczki i wspaniale, ma
lowniczo położone cerkwie, dwory i wiejskie chałupy, 
młyny, folusze, wiatraki, a także wielkie pałace i monu
mentalne, zrujnowane i opuszczone zamki.
Społecznym opiekunem gotycko-renesansowego zamku w 
Golubiu-Dobrzyniu jest od 40 lat Zygmunt Kwiatkowski. 
Gdyby nie jego odważna i nieustępliwa walka o odbudowę 
tego zamku, pozostawałby on zapewne do dziś w ruinie. 
Równie wielkie zasługi ma dla warownego zamku 
Kazimierzowskiego w Dobczycach Władysław Kowalski, 
który od 1955 r. aż do końca życia w 1993 r. poświęcił się 
odbudowie tego obiektu, dziś tak majestatycznie dominu
jącego nad „dobrzyckim morzem”. Od 1961 r. odbudową 
pałacu w Ciechanowcu zajmuje się Kazimierz Uszyński. 
Oprócz odbudowania, podobnie jak Zygmunt 
Kwiatkowski i Władysław Kowalski, uczynił obiekt ten 
znanym w kraju i poza granicami. Nie byłoby w Puławach 
Szpitala Św. Karola, dziś siedziby muzeum PTTK, gdyby 
nie społeczna działalność i osobisty wysiłek wielu 
społecznych opiekunów zabytków na czele z Józefem 
Gądorem i Janiną Chajkowską. Niedostępna, aczkolwiek 
romantyczna Góra Chojna mieściłaby dziś tylko ruiny go
tycko-renesansowego, obronnego zamku Grodno, gdyby 
nie trud i poświęcenie wałbrzyskich opiekunów zabytków, 
w tym Anny i Romana Pochribniaków, Wacława 
Sadowskiego, Zofii Sikory, Tadeusza Kalickiego. 
Społeczni opiekunowie zabytków uratowali także m.in. 
pałac w Krześlicach (woj. poznańskie), którym opiekował 
się Stanislaw L. Tokarski, pałac w Gostkowie (woj. sie
radzkie), którego bezpośrednim opiekunem był Antoni

1. Zamek w Lublińcu 
uratowany dzięki staraniom 
społecznych opiekunów 
zabytków
2. Odbudowa 
zamku w Dobczycach, 
obecnie siedziba
Muzeum Regionalnego PTTK

Pawende, zamek w Oleśnicy, odbudowany przy pomocy 
społecznych opiekunów PTTK (m.in. S. Kokot). Kilka se
cesyjnych kamienic w Łodzi zostało zachowanych i odbu
dowanych zgodnie ze sztuką konserwatorską dzięki 
społecznym opiekunom zabytków. Kamienicę z XVI w. w 
Ząbkowicach Śląskich (woj. wałbrzyskie) uratowano 
dzięki staraniom Józefa Glabiszewskiego i współpracują
cych z nim osób. Pałacem w Domanicach koło Wrocławia, 

który przez wiele lat służył jako obiekt kolonijny, a 
następnie bardzo długo był nie użytkowany, opiekował się 
przez prawie 50 lat Pazdan ojciec, a po jego śmierci 
niedawno włączył się do tej opieki jego syn. Pałacem w 
Samostrzelach (woj. bydgoskie) opiekuje się od ponad 30 
lat Tadeusz Przyborowski, nauczyciel Technikum 
Rolniczego.
Dużym wkładem PTTK w odbudowę zabytków jest sys-
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3.4. Puławy 1978 r.; 
prezydium Komisji Społecznej 
Opieki nad Zabytkami PTTK, 
od prawej:
dr Franciszek Midura, 
dr Stefan Świszczowski
i dr Wiktor Medwecki (3) 
oraz dyplom uczestnictwa 
w rajdzie po muzeach PTTK (4)
5. Pamiątka
z sesji muzealnej
w Bolesławcu w 1986 r.

Kierownictwo Rajdi

DYPLOM 
UCZESTNICTWA 
w III Ogólnopolskim

Indywidualnym Rajdzi 
do Muzeów PTTK

tematyczne przejmowanie zniszczonych obiektów na cele 
turystyczne. W gestii tej organizacji znajduje się prawie 
160 zabytków architektury i ponad 110 tys. zabytków ru
chomych. Ważne znaczenie dla zahamowania dewastacji 
opuszczonych obiektów miało zakładanie tablic informa
cyjnych oraz inicjowanie wielkich, ogólnopolskich i 
długotrwałych akcji, np.: „PTTK dla Krakowa”, „PTTK 
dla Zamościa”. Sprowadzały się one nie tylko do zbierania 
na ten cel pieniędzy, ale był to przede wszystkim 
bezpośredni udział w pracach przy odbudowie wybranych 
obiektów zabytkowych. Odbudowa innych zabytkowych 
ośrodków miejskich prowadzona była przez wiele lat 
wysiłkiem licznych grup harcerskich, np. akcja 
„Frombork-2000”. Takie bezpośrednie, społeczne zaan
gażowanie w odbudowę zabytków wielu wycieczkowiczów 
i krajoznawców było mobilizującym przykładem dla in
nych. Hasło, aby każdy obiekt zabytkowy miał swojego 
opiekuna, wspierane było inicjatywą, która zachęcała, aby 
każdy członek PTTK włączył się do działań społecznej 
opieki nad zabytkami. Interesującą działalność na rzecz 
ochrony zabytków techniki prowadziła komisja kół i od
działów zakładowych PTTK na terenie Staropolskiego

Zagłębia Przemysłowego. Przedstawiona na licznych ses
jach i sympozjach koncepcja „Ekomuzeum”, zlokali
zowana na tym bogatym w zabytki techniki terenie, jest 
jedną z najciekawszych koncepcji muzealnych ostatnich 
lat. Szkoda, że dotychczas nie została ona zrealizowana. 
PTTK prowadzi też inwentaryzację krajoznawczą Polski, 
dokumentując wszystkie interesujące miejsca, zabytki 
kultury i okazy przyrodnicze.
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6-9. Muzea PTTK: 
na zamku Grodno 
w Zagórzu Śl. (6), 

na zamku w Golubiu- 
-Dobrzyniu (7) 

oraz na terenie parku 
w Puławach 

- w Świątyni Sybilli (8) 
i w Domku Gotyckim (9) 
(zdjęcia: 3-Mikoiaj Spóz, 

6,8,9- Franciszek Midura, 
7 - Wiesiaw M. Zieliński)

Istotnym wzbogaceniem działalności PTTK w ochronie 
zabytków było powołanie w 1984 r. Klubu 
Indywidualnych Użytkowników Obiektów Zabytkowych, 
działającego z inicjatywy i pod patronatem Komisji 
Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego. Członkowie 
klubu własnym wysiłkiem i za własne pieniądze odbu
dowują i utrzymują ponad 180 zabytków architektury i 
budownictwa. Podjęty został wielki wysiłek w zintegrowa
niu tego środowiska, w udzielaniu mu pomocy przy przej
mowaniu i remontowaniu obiektów zabytkowych, wresz
cie przy metodycznym zdobywaniu fachowej wiedzy 
zabytkoznawczej i konserwatorskiej; kilka lat temu 
członkowie klubu utworzyli Towarzystwo Właścicieli 
Zabytków.
Dla dalszego rozwijania społecznej opieki nad zabytkami 
szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi m.in. na następu

jące sprawy: 1) przywrócenie tradycyjnych wartości we 
wszystkich regionach geograficzno-historycznych kraju; 
2) stworzenie programu edukacyjnego w szkołach i środ
kach masowego przekazu; 3) stworzenie prawno-ekono
micznych podstaw funkcjonowania zabytków i zapewnie
nie niezbędnych środków na ich utrzymanie (ulgi po
datkowe dla osób prawnych i fizycznych); 4) umocnienie 
pozycji wojewódzkich konserwatorów zabytków i pod
niesienie rangi Generalnego Konserwatora Zabytków; 5) 
utworzenie w budżetach państwa i terenowej admini
stracji rządowej specjalnego działu „ochrona zabytków”, 
aby środki planowane na ten cel nie mogły być wykorzy
stane na inne zadania.
Praca społecznego opiekuna będzie skuteczna i przyniesie 
określone efekty, jeśli będzie miała oparcie w grupie in
nych społecznych opiekunów, w Komisji Opieki nad
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Zabytkami bądź powołanym do tego celu stowarzyszeniu. 
To jednak nie wystarczy. Społeczny opiekun musi mieć 
wsparcie wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora 
zabytków, a także zrozumienie i pomoc władz samorzą
dowych. Powinien zorganizować wokół zabytku grupę 
osób, którym jego los nie jest obojętny. Stan obiektu 
powinien być stale sprawdzany, a jego opis należy przed
stawić wojewódzkiemu konserwatorowi oraz władzom 
samorządowym, zaś kopię raportu należy skierować do 
właściciela lub użytkownika. Dalsze działanie interwen
cyjne powinno polegać na komisyjnym lustrowaniu 
obiektu, a wnioski z takiej lustracji należy przesłać do wo
jewódzkiego konserwatora zabytków, w uzasadnionych 
wypadkach kierować do prokuratury.
Od 1955 r. PTTK organizuje zjazdy społecznych 
opiekunów zabytków oraz konferencje konserwatorskie. 
Spotkania te stanowią doskonałą formę wymiany 
doświadczeń. W programie zjazdów przewidziane były za
wsze objazdy terenowe, a informacji o zabytkach udzielali 
zwykle ich społeczni opiekunowie. Z okazji takich spot
kań organizowane są konkursy oraz wydawane różne pub
likacje, służące kształceniu i rozwijaniu zainteresowań 
społeczną opieką nad zabytkami. Obecnie PTTK orga
nizuje rocznie około 20 zjazdów oddziałowych (regional
nych) i międzywojewódzkich oraz zjazd krajowy, który 
odgrywa zawsze ważną rolę w kształtowaniu programu i 
ocenie wysiłków służb państwowych i społecznych w za
kresie opieki nad zabytkami. Niezwykle udane zjazdy w 
ostatnich latach miały miejsce w Golubiu-Dobrzyniu, 
Kaliszu i Załęczu koło Wielunia.
Można powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Turystycz
no-Krajoznawcze stworzyło podstawy idei ochrony przy
rody i opieki nad zabytkami. Było jednym z motorów mo
bilizowania opinii społecznej wokół idei społecznej 
ochrony zabytków w Polsce oraz ukształtowania się 
właściwych postaw turystów i całego społeczeństwa wobec 
materialnych świadectw historii. Dzięki temu PTTK za
pewniło ciągłość społecznych działań w opiece nad 
zabytkami od XIX w. do dziś. Działaniom tym to
warzyszyło zawsze przekonanie, że krajoznawstwo uczy 
cenić przeszłość, ale zabiega też o najlepsze wykorzystanie 
współczesności z myślą o przyszłości. Rola społecznych 
opiekunów w ochronie zabytków niezależnie od tego, jaką 
organizację reprezentują - jest ogromna i niezastąpiona. 
Powinna wypełniać luki i braki, jakie z różnych względów 
powstają w działalności Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków.

Franciszek Midura

Spotkanie z książką

Archeologia staropolska
Archeologia staropolska jest dziedziną bardzo mło
dą, dopiero bowiem w latach siedemdziesiątych roz
poczęty się badania obiektów późnośrednio
wiecznych i nowożytnych (XIV-XVIII w.) na dużą ska
lę. Jest to więc epoka w miarę dobrze naświetlona 
przez żródta pisane, w związku z czym prace wyko
paliskowe, często potączone z architektonicznymi, 
powinny sprowadzać się tylko do weryfikowania tych 
żródet. Ale, jak się okazuje, badacze natrafiają na 
ukryte w ziemi niespodzianki, którymi z kolei weryfi
kują żródta pisane lub wręcz je uzupełniają. Takim 
właśnie sprawom poświęcona jest książka wielolet
niego cztonka naszej redakcji i autora Zdzisława 
Skroka pt. Skarby i skorupy - szkice z archeologii 
staropolskiej (Centralny Ośrodek Doskonalenia Na
uczycieli, Warszawa 1997). Czytelnicy „Spotkań 
z Zabytkami” znają niektóre z zamieszczonych 
w książce tematów, np. o znakach pielgrzymich czy 
zagadkach skorup. Ale są tu także inne: o poszuki
waniach na terenach późnośredniowiecznych i no
wożytnych wysypisk śmieci, w dawnych latrynach, 
o penetracji lochów pod miastami, o pracach arche
ologów pod wodą itd. Wiele z tych szkiców powsta
ło na podstawie własnych archeologicznych do
świadczeń autora, który brał udział m.in. w bada
niach wraków okrętów spoczywających na dnie 
Zatoki Gdańskiej.
W sumie jest to pierwsza próba spopularyzowania 
dorobku archeologii zajmującej się nie tak odległymi 
czasami. I trzeba przyznać , że dzięki przystępnemu 
podaniu sporej porcji wiedzy, umiejętnemu stworze
niu atmosfery tajemniczości, a także przygody - jest 
to próba bardzo udana, (d)
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Wokół jednego zabytku

Praszczur Radziwiłłów

S
zlachcic przywiązywał wielką 
wagę do starożytności swego 
rodu, a że w historii, a tym bar
dziej w jej naukach pomocniczych 
z reguły nie był biegły, więc po

chlebcy wymyślali niestworzone bla
gi. Były miłe, więc się w nie wierzy
ło. Przede wszystkim szlachta uwa
żała, że jest z innej gliny 
ulepiona,niż inne stany. Pochodziła 
bowiem od innego syna Noego, to 
jest od Jafeta. Od Chama, który szy
dził z pijanego ojca, mieli pochodzić 
chłopi, a „miejskie tałatajstwo” od 
Sema. Inna wersja mówiła o pocho
dzeniu stanu szlacheckiego od staro
żytnego, koczowniczego ludu Sar
matów, którzy przybyli na teren na
szego kraju, podbili ludność 
miejscową i zrobili z niej niewolni
ków - sclavi (czyli Słowianie). Tak 
mówiono o całym stanie, a poszcze
gólne rodziny miały swoje legendy. 
Zapisał np. Stanisław Kazimierz 
Kossakowski podanie o pochodze
niu rodziny od rzymskich patrycju- 
szy Waleriuszów o przydomku Co- 
rvinus (kruk). Jeden z nich miał 
wraz z dwoma synami opuścić Rzym 
i udać się na północ. Pozostał w Pa
nonii (na terenie dzisiejszych Wę
gier), jego potomek Maciej Korwin 
był królem węgierskim. Synowie pa- 
trycjusza poszli dalej: jeden doęzedł 
do Kossaków, drugi do Krasnego 
i tak powstały rodziny Korwin-Kos- 
sakowskich i Krasińskich, rozradza- 
jąc się następnie w różne gałęzie Sle- 
powronów o przydomku Korwin. 
Nawet tak światły magnat, jak Jan 
Dobrogost Krasiński polecił w tym
panonach swojego warszawskiego 
pałacu uwiecznić owego mniemane
go praszczura: Marka Waleriusza 
Maksimusa, który zwyciężył wodza 
Gallów z pomocą kruka i został 
pierwszym Waleriuszem o przydom
ku Corvinus.
Jaki zaś był początek rodziny o naj
większej fortunie na Litwie - Radzi
wiłłów? Tego jeszcze dokładnie nie 
wiemy (ostatnie badania T. Wasilew
skiego, jeszcze nie publikowane, ma
ją tę kwestię wyjaśnić). Tymczasem 
uważamy, że imię syna kasztelana 
Krystyna Ościka - Radziwiłł przyję
te zostało jako nazwisko. Jego jedyny 
syn Mikołaj, kasztelan trocki, woje
woda wileński i kanclerz wielki li
tewski, notowany jest od 1478 r. Był 

człowiekiem rycerskim: stłumił spi
sek kniaziów Olelkowiczów, został 
namiestnikiem smoleńskim, a wła
dzę swą sprawował żelazną ręką, bro
niąc interesów Litwy przed Moskwą. 
Należał do nowej generacji dostojni
ków litewskich wykształconej 
w szkole politycznej Kazimierza Ja
giellończyka. Od 1492 r. wysunął się 
na pierwsze miejsce wśród litew
skich panów i doprowadził do pod
pisania aktu unii z Polską (Wilno 
1499 r.). W Wilnie zastępował wiel
kiego księcia, w latach 1503-1506 
rządził Litwą. W rozgrywkach poli
tycznych brał stronę króla, za co zo
stał sowicie nagrodzony. Prowadził 
politykę zmierzającą do osiągnięcia 
przez Radziwiłłów wielkich dóbr 
i najwyższych stanowisk. Dokonał 
wielu donacji kościelnych. Zmarł za
pewne w 1509 r., a po nim wojewodą 
wileńskim został jego syn, także Mi
kołaj. Żenił się trzykrotnie - jego 
czterej synowie zajęli najwyższe sta
nowiska w administracji i w wojsku, 
a jeden został biskupem wileńskim. 
Tyle nauka ustalona w miarodajnym 
Polskim Słowniku Biograficznym. Ale 
obok prawdy istnieje przecież poda
nie, legenda, której nie godzi się lek
ceważyć. Czerpiemy ją od Edwarda 
Kotiubaja, który „mieszkając u rodzi
ców w pobliżu Nieświeża miał wolny 
wstęp do archiwum zamkowego”. Wy
korzystał go w swej książce Galeria 
nieświeżska portretów Radziwiłłow- 
skich (Wilno 1857). W formułowa
niu życiorysu Mikołaja oparł się, 
obok drukowanych źródeł i opraco
wań (Stryjkowski, Długosz, Nar- 
butt) na rękopisach nieświeskich: 
Rodowodzie rękopisnym i Kronice By- 
chowca. Dowiadujemy się więc, że 
Mikołaj Radziwiłł urodził się 
w 1366, a umarł w 1466 r. (żył więc 
lat 100), był synem Wojszunda i Pra- 
xedy, księżnej witebskiej. Jako mio
dy rycerz podczas wyprawy wielkie
go księcia Jagiełły przeciw Polakom 
przyczynił się do zwycięstwa pod 
Zawichostem. W 1385 r. przyjął 
w Krakowie chrzest, otrzymał imię 
Mikołaj „i ustanowił, aby wszyscy pier
worodni z jego familii to imię nosili”. 
Nie ma potrzeby dalej ciągnąć tego 
życiorysu: według obecnego stanu 
wiedzy ani wśród Ościków (bo 
Radziwiłłów jeszcze wówczas nie 
było), ani wśród pierwszych Radzi

wiłłów osoba o takim życiorysie nie 
istniała.
Skoro jednak znalazł się na kartach 
książek czy rękopisów, to zapewne 
został też namalowany. Inwentarz 
ruchomości Radziwiłłów birżań- 
skich z XVII w. notuje kilkanaście 
wizerunków Mikołajów z tego rodu; 
pewnie był wśród nich i ten rzekomo 
100-letni starzec. Te portrety trafiły 
do Nieświeża, gdzie „bezładnie leżące 
portrety książąt Radziwiłłów ” widział 
Kotłubaj po 1844 r. i sporządził 
z nich schematyczne przerysy, aby je 
następnie w drzeworytach włączyć 
do swej książki. Drzeworyty te po
wtarzają obrazy z jednej serii, po
wstałej równocześnie, jak sądzę, 
w pierwszej połowie XVIII w. w pra
cowni malarza niskiej klasy, zacho
wującego ten sam schemat: popiersie 
w owalu, u dołu wstęga napisowa, 
a między owalem i wstęgą czarny ra- 
dziwiłłowski orzeł trzymający 
w dziobie na „sznurku” tarczę her
bową współmałżonka, choćby to był 
królewski Korybut Wiśniowieckich. 
Obrazy z tego pocztu zachowane są 
w Państwowym Muzeum Sztuk 
Pięknych w Mińsku, ale kilka trafiło 
do Nieborowa (plotka mówiła, że 
Stalin w przystępie dobrego humoru 
dał je Bierutowi w prezencie, ale to 
pewnie zwykła złośliwość). Ta seria 
była sztychowana w latach 1747- 
1756 przez Herszka Leybowicza do 
wydawnictwa „Icones familiae duca- 
lis Radivilliane”. Jest tam także wi
zerunek „naszego” Mikołaja (repr.: 
M. Matusakaite, „Portretas... Lietu- 
voje”, Vilnius 1984, il. 59), reprodu
kuje go też Kotłubaj. Nie wiemy 
więc, czy istniał, wiemy natomiast, 
jak wyglądał: wysokie czoło, rzadkie 
włosy, wielka broda i wąsy.
Poza tą ujednoliconą serią były oczy
wiście w Nieświeżu pojedyncze wi
zerunki poszczególnych Radziwił
łów; w mińskim muzeum zachował 
się np. portret z XVII w. syna „na
szego” Mikołaja, Mikołaja II, zwane
go Priscus (stary), ostatnio portret 
ten był konserwowany (repr.: Dru- 
goe naradżenne portretau iz Neswiża 
i Grodna, Mińsk 1981, nr 8. Zarów
no tu, jak i u Kotłubaja dano mu ży
ciorys historycznego Mikołaja I).
O tym, że ów mityczny Mikołaj uro
dzony w 1366 r. miał swoje indywi



dualne portrety, przekonuje wielki 
obraz (zapewne epitafium), jaki nie
dawno pojawił się na „rosyjskiej” au
kcji w Szwecji. Niewątpliwie został 
przywieziony z b. ZSRR, pewnie 

tusz opiera się na tablicy z łacińskim 
napisem, który precyzuje informacje 
znane z Kotłubaja: ten praszczur Ra
dziwiłłów żył lat 99, ochrzczony zo
stał w wieku 13 lat, a twierdzę w „Za- 

wiłłów przez ich malarza, którym 
mógł być jakiś Ksawery Dominik 
Heski czy podobny doń inny malarz, 
pewnie Żyd, bo takich zatrudniał 
Radziwiłł „Rybeńko” w Nieświeżu.

z Nieświeża. Płótno o wymiarach 
172x139 cm malowane jest olejno 
i wykorzystuje schemat portretu tru
miennego: owalny wizerunek starca 
po biodra, rysy znane z ryciny Ley- 
bowicza i drzeworytu w dziele Ko
tłubaja, owal otoczony jest baroko
wym kartuszem zwieńczonym dwo
ma radziwiłłowskimi czarnymi 
orłami w książęcych mitrach. Kar- 

wichwoście” zdobył fortelem w 1384 
r. (ten fortel polegał na tym, że do
wodzone przez Radziwiłła wojsko, 
za jego przykładem przebyło Wisłę 
wpław, zawinąwszy ogon, czyli 
chwost, konia wokół ręki, podobno 
tatarskim zwyczajem).
Przedziwny ten obraz został niewąt
pliwie namalowany w pierwszej po
łowie XVIII w. na polecenie Radzi- 

Tak czy inaczej obraz stanowi pod 
każdym względem niezwykły przy
kład obyczajowości szlacheckiej.
Na owej szwedzkiej aukcji dzieło to 
nabył nowojorski kolekcjoner 
przede wszystkim polskich milita
riów p. Tadeusz Kwiatkowski, „het
man” kolekcjonerów polskich 
w Ameryce.

Andrzej Ryszkiewicz



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Po kresowych pałacach i dworach

W
 dniach 19-27 lipca br. miał miejsce objazd naukowy po daw
nych siedzibach ziemiańskich na terytorium południowo-za
chodniej Ukrainy, należącym przed drugim rozbiorem do Pol

ski. Organizatorem objazdu było Niezależne Zrzeszenie Studentów Pol
skich Uniwersytetu Warszawskiego, a bezpośrednim jego kierownikiem 
- Andrzej Wąsowski, student historii sztuki na tejże uczelni. Naukowe 
kierownictwo wyprawy sprawował prof, dr Tadeusz S. Jaroszewski z In
stytutu Historii Sztuki UW. Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Naro
dowej oraz uprzejmości firmy „Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 
UNIVERSAL S.A.”, która zapewniła transport mikrobusem marki 
Volkswagen, ekspedycja miała możność zapoznać się ze stanem zachowa
nia polskich siedzib ziemiańskich na Kresach.
Trasa, której długość przekroczyła 3500 km, biegła przez Kowel, Łuck, 
Ołykę, Międzyrzecz Korecki, Nowogród Wołyński, Nową Czartorię, Le- 
mieszówkę, Berdyczów, Winnicę, Woronowicę, Napadówkę, Wierzchow- 
nię, Przyłukę Starą, Białą Cerkiew, Niemirów, Humań, Dobrą, Tulczyn, 
Bracław, Wierzchówkę, Obodówkę, Czarnomin, Kuryłówce Murowane, 
Czerniowce, Niemiję, Serebryniec, Howory, Biliczyn, Malejowce, Jarmo- 

lińce, Eliaszówkę, Nowosielicę, Samczyki, Bieleckie, Zasław, Stary Kon
stantynów, Krzemieniec i Dubno. Zbyszek Oporski, kierowca oddelego
wany przez „Universal”, wiózł nas ofiarnie po bezdrożach (czasem nie
malże dosłownie!) Wołynia i Podola. W kilku numerach „Spotkań z Za
bytkami” postaramy się zrelacjonować Czytelnikom przebieg naszej 
ekspedycji. Korzystając z okazji raz jeszcze dziękujemy za noclegi pol
skim placówkom misyjnym: oo. franciszkanom w Kowlu, oo. kapucy
nom w Winnicy, x.x. marianom w Czerniowcach, siostrom loretankom 
w Bracławiu, siostrom sercankom bezhabitowym w Jarmolińcach, 
wreszcie oo. kapucynom w Starym Konstantynowie. Tak jak w XVII 
i XVIII w. na tych ziemiach klasztory gościnnie otwierały podwoje, by 
podróżnym udzielić noclegu, łyżki strawy i Słowa Bożego. Nigdy tego 
nie zapomnimy! Jedyny nocleg w hotelu w Humaniu, brudnym i pozba
wionym elementarnych wygód, jeszcze wzmaga naszą wdzięczność dla 
Kościoła na Wschodzie, który jawi się nam jako przedmurze nie tylko re
ligijne, ale i kulturowe. Specjalne podziękowania składamy Panu Preze
sowi Dariuszowi Przywieczerskiemu, który zapewnił nam luksusowe wa
runki podróży i stal się tym samym prawdziwym mecenasem nauki.

JLW

1. Zamek w ŁUCKU jest najlepiej zachowanym 
i utrzymanym zabytkiem, jaki widzieliśmy w czasie 
naszej ekspedycji. Narastał od XIII w., dziś mieści 
się w nim muzeum. Wieżę bramną, wielokrotnie 
przekształcaną, wieńczy polska renesansowa atty- 
ka grzebieniowa (na zdjęciu).
2.3. OŁYKA - jedyny na naszej trasie zamek otoczo
ny nowożytnymi fortyfikacjami, do 1939 r. należał 
do Radziwiłłów, właścicieli ordynacji ołyckiej utwo
rzonej w 1589 r. Do dziś przetrwały resztki fortyfika
cji, zachował się również korpus główny zamku 
z XVI w. (il. 2), tyle że odarty z renesansowych kruż
ganków i pomalowany na zjadliwie żółty kolor. Sto
ją do dziś póżnobarokowe skrzydła boczne i skrzy
dło przednie wraz z bramą (il. 3), dodane przed po
łową XVIII w. Jeszcze w okresie międzywojennym 
skrzydła te oraz brama pozostawione byty w suro
wej cegle, teraz są otynkowane i pomalowane na 
biały i różowy kolor. Trudno dziś doszukać się śla
dów świetności tej rezydencji. Przypomnijmy, że jej 
gruntowna restauracja prowadzona z inicjatywy 
księcia Ferdynanda Radziwiłła ukończona została 
tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej. 
Zamek został niebawem zdewastowany i w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego ponownie odre
staurowany przez ostatniego ordynata otyckiego - 
księcia Janusza Radziwiłła. Raz jeszcze zniszczony 
w czasie drugiej wojny światowej - nie wrócił do 
dawnej świetności; dziś mieści się w nim sanato
rium dla umysłowo chorych.
4.Tuż przy ołyckim zamku stoi dawna barokowa ko
legiata Św. Trójcy, wzniesiona w latach 1635-1640 
według projektu jezuickiego architekta Benedykta 
Molli z fundacji księcia Albrychta Stanisława Radzi
wiłła, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Kościół ten, uchodzący słusznie za najpiękniejszą 
siedemnastowieczną świątynię Wołynia, ma poważ
nie uszkodzoną fasadę. Jest zamknięty, na szczę
ście nakrywa go nowy blaszany dach.
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5.6. MIĘDZYRZECZ KORECKI - dobrnęli
śmy tu wyboistą drogą, przedzierając się 
przez ogromne stado wychudzonych 
i brudnych krów. Klasycystyczny pałac, 
uchodzący za jedną z najpiękniejszych re
zydencji Wołynia, na szczęście stoi (ii. 5), 
choć elewację ogrodową (11.6) ma zupeł
nie zniszczoną przez nieudolny remont. 
Pałac wybudowano u schyłku XVIII w. dla 
Jana Kazimierza Steckiego, chorążego ko
ronnego, przedstawiciela rodziny uparcie 
pnącej się w szeregi arystokracji. Dotyczą
ca Międzyrzecza literatura wymienia po
nadto dwie szczegółowe daty budowy pa
łacu, mianowicie rok 1789 i 1793, w obec
nym stanie badań prawdopodobniejszy 
wydaje się schyłek XVIII w. jako czas jego 
powstania. Niegdyś przypisywano go 
Dominikowi Merliniemu, dziś autorstwo 
Szymona Bogumiła Zuga nie budzi wątpli
wości. Stan obiektu napawa smutkiem: 
użytkowany jest przez technikum, ćwierć- 
koliste galerie łącznikowe walą się, elewa
cja ogrodowa pozbawiona jest detalu, zaś 
park - jeden z najpiękniejszych na Woły
niu - został zupełnie zdewastowany. „Zdo
bi” go pomnik Armii Czerwonej wykonany 
z cementu i posrebrzony. Do 1939 r. Mię
dzyrzecz Korecki był w posiadaniu rodziny 
Steckich.
7. Obrośnięte drzewami ruiny fundowane
go w 1702 r. przez ks. Jerzego Dominika 
Lubomirskiego kościoła pijarów w Między
rzeczu Koreckim, konsekrowanego 
w 1725 r., wzniesionego według projektu 
Wojciecha Lenartowicza

(zdjęcia: Andrzej Wąsowski)
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Zapomniana kraina

Huculszczyzna została 
przyłączona do Polski 
wraz z Rusią Halicką 

za czasów Kazimierza Wiel
kiego w pierwszej połowie 
XIV w. i znajdowała się w ob
rębie Rzeczypospolitej do 
1939 r. To bardzo smutne, że ta 
kraina została zapomniana, 
choć przecież jeszcze dzisiaj 
niemal w każdym polskim 
mieszkaniu znajdują się hu
culskie pamiątki. Przemiany 
kulturowe zachodziły na Hu- 
culszczyźnie bardzo powoli. 
Już samo położenie z dala od 
szlaków handlowych, dróg 
i dużych miast, zagubienie 
w dzikich lasach i górach 
sprzyjało temu, że czas toczy! 
się tam wolniej. Urzędnicy ce
sarstwa austriackiego z tru
dem wprowadzali administra
cję, gdyż krewki i kochający 
swobodę lud nie chcial dać się 
„ucywilizować”, co było przy
czyną powstania w Czarnoho
rze chyba najsilniejszego 
w Karpatach zbójnictwa.

W XIX w. Huculi i Czarnoho
ra oczarowały przybyszów 
z dolin. Zapanowała moda na 
kolekcjonowanie huculskich 
wyrobów. Osobą, która praw
dopodobnie najsilniej przy
czyniła się do tego, aby twór
czość Hucułów została po
znana, był Włodzimierz hr. 
Dzieduszycki, twórca mu
zeum, w którym huculskie 
rzemiosło stanowiło osobny 
dział. Jedną z ciekawszych ko
lekcji posiadał Edmund hr. 
Starzeński, domorosły nauko
wiec, który w swojej willi 
w Kołomyi zgromadził m.in. 
wyroby współczesnej mu wy
twórczości rytowniczo-rzeź- 
biarskiej Hucułów. W jego 
zbiorze znajdował się m.in. 
„kominek (...) zbudowany 
z żelaza i kafelków wypala
nych z gliny i pomalowany lo
kalnymi barwami (tło śmie
tankowe, deseń zielony i bru
natny). Rysunek na kaflach, 
obramowanie kominka i opra
wa zwierciadła, tudzież

1. Hucułki w strojach ludowych 
na zdjęciu ze zbiorów Jana Truża, 
Hucuła mieszkającego obecnie 
w Lublinie

2.3. Konik huculski 
z drewnianym siodłem (2) 
i siodło drewniane 
z potowy XIX w. (3)

umieszczone nad kominkiem 
dzbany i okrągła flaszka, 
utrzymane są ściśle w barwach 
i stylu huculskim”(„Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 14, 1903). 
Dzięki aktywności hr. Dziedu- 
szyckiego ekspozycje hucul
skie znalazły się w latach sie
demdziesiątych XIX w. kilka

13
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4. Łóżko huculskie 
projektowane przez J. Kallaya

razy na wystawach w Wiedniu 
i Paryżu, gdzie wzbudziły 
wielkie zainteresowanie An
glików i Amerykanów, którzy 
chcieli kupić eksponaty. Dzie- 
duszycki nic jednak nie sprze
dał, bowiem był chyba jednym 
z pierwszych ludzi, którzy 
zauważyli niebezpieczeństwo, 
jakie grozi sztuce ludowej, gdy 
zacznie się nią handlować.

Wiatach siedemdziesią
tych XIX w. Towarzy

stwo Tatrzańskie jako jeden 
z celów postawiło sobie wspie
ranie przemysłu górskiego 
i rozwój rzemiosł w drodze 
odpowiedniego nauczania 
i zwrócenia uwagi władz na 
potrzebę zakładania szkół za
wodowych. W 1878 r. Czarno- 
horski Oddział Towarzystwa 
w Kołomyi postanowił zorga
nizować wystawę wyrobów, 
które miały być zamówione 
i kupione u Hucułów, a na
stępnie sprzedane podczas 
ekspozycji. Otwarcie Pierw
szej Polskiej Wystawy Etno
graficznej Pokucia nastąpiło 
w Kołomyi 15 września 1880 r. 
Była ona „wprawdzie czynna 
jedynie przez dwa tygodnie, 
ale zainteresowanie było duże 
i przekroczyło nie tylko lokal
ne opłotki, lecz również gra
niczny kordon galicyjskiego 
zaboru austriackiego”(zob. ar
tykuł R. Brykowskiego, „Pol
ska Sztuka Ludowa”, 1980, ss. 
117-122). Wystawę zaszczycił 
swoją obecnością cesarz Fran
ciszek Józef I, który zamówił 
u Jana Bachmińskiego hucul
ski piec kaflowy do jednego 

5. Przedsionek 
pawilonu polskiego 

na wystawie paryskiej 
w 1900 r.; 

szafka i krzesła 
projektowane przez J. Kallaya

6. Krzyż z nagrobka 
na cmentarzu 

we wsi Żabie llczia

(zdjęcia: 2,6 - 
Katarzyna Tur-Marciszuk)

z pokojów wiedeńskiej rezy
dencji. Wystawa była sporym 
wydarzeniem kulturalnym 
i dala okazję do wypowiedze
nia się na różne tematy. Po 
pierwsze podkreślano este
tyczną wartość przedmiotów 
wyrabianych przez Hucułów. 
Na łamach ówczesnych czaso
pism: „Wędrowca”, „Kłosów” 
i „Czasu” nazwano je sztuką, 
sztuką ludową, a nie jak do
tychczas domowym przemy
słem czy rzemiosłem. Po dru
gie wystawa wniosła pewien 
wkład w rozwój idei sztuki na
rodowej, a w szczególności 
rzemiosła artystycznego opar
tego na wzorach sztuki ludo
wej. „Oglądając te domowe 
wyroby, wierzyć się nie chce, 
że wyszły spod dłoni wieśnia
czej! Co za potężne źródło 
form rodzimych w tern 
wszystkiem, co za skarb nie
przebranych tradycji estety- 
czno-ludowych, prastarych, 
a ciągle żywych, co za kopalnia 
motywów!” - pisał „Czas” 
w 1880 r. Zwróćmy jednak

uwagę, że Towarzystwo Polska 
Sztuka Stosowana, które po
wstało w 1900 r., nie brało już 
pod uwagę w swojej działalno
ści inspiracji huculskich. 
A przecież w latach 1880-1889 
ukazywało się piękne wydaw
nictwo, sponsorowane nie
oficjalnie przez Dzieduszyc- 
kiego, pod nazwą „Wzo
ry ornamentyki ludowej”. 
W „Gazecie Lwowskiej” Józef 
Łoziński, omawiając pierwszy 
tom tego wydawnictwa, zachę
ca! panie domów do haftowa
nia według zawartych tam 
propozycji, twierdząc, że są 
modniejsze i bardziej intere
sujące niż motywy czerpane 
z zagranicznych wzorników. 
Jednak zachęta ta nie pomogła 
- przypuszcza się, że geome
tryczne wzory huculskie bar
dziej kojarzyły się ze sztuką 
ruską niż polską.
Inną formą pomocy Hucułom 
było zakładanie szkół zawodo
wych. Dzieduszycki zorgani
zował w 1876 r. Krajową Szko
łę Garncarstwa w Kołomyi, 

której kierownictwo powierzył 
J. Bachmińskiemu oraz Szkołę 
Garncarstwa w Sokalu kiero
waną przez garncarza ludowe
go. Dbał także o to, aby twór
czość ludowa nie stała się 
tandetna i w nauczaniu zawo
dowym żąda! nawiązywania 
do własnych tradycji arty
stycznych, przestrzegał przed 
powierzaniem sztuki w niepo
wołane ręce. Jednocześnie dą
żył do polepszenia bytu mate
rialnego chłopów przez dodat
kowe zarobki z ubocznego 
przemysłu domowego. Wy
padkową działań Dzieduszyc- 
kiego, członków Towarzystwa 
Tatrzańskiego i twórców po
szukujących narodowego wy
razu w polskim rzemiośle ar
tystycznym była część hucul
ska ekspozycji polskiej 
przygotowanej przez Edgara 
Kovatsa na Powszechną Wy
stawę w Paryżu w 1900 r. 
W przedsionku polskiego pa
wilonu ustawiono meble 
„zdobne sposobem hucul
skim”, to znaczy ornamentem
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geometrycznym wypukłym 
bez użycia motywu roślinne
go. Były one wykonane w ja
snym drzewie przez szkołę ko- 
lomyjską pod kierunkiem 
Kallaya. Wśród bibelotów 
i przedmiotów przemysłu ar
tystycznego znalazły się rów
nież naczynia, które wykona
no według wzorów Bachmiń- 
skiego w kołomyjskiej szkole 
garncarskiej. Kominek pro
jektowany przez Kovatsa zo
stał wykonany przez fabrykę 
pieców Lewińskiego we Lwo
wie, która również realizowała 
projekty nawiązujące do sztu
ki huculskiej.

Tym akcentem zakończył 
się „romans” Huculszczy- 

zny z polską sztuką stosowaną. 
W XX w. zaczęła budzić się 
świadomość narodowa Ukra
ińców, którzy usilnie starali 
się o to, aby górale huculscy 
odnaleźli w sobie ukraińską 
duszę. Sytuacja ta z pewnością 
przyczyniła się do zaniechania 
przez polskich twórców poszu
kiwań artystycznych na grun
cie Czarnohory. Miejscowi ar
chitekci i artyści mieli ambicje 
nadania rzemiosłu artystycz

nemu i architekturze charak
teru rodzimego, bliskiego 
miejscowej tradycji i kulturze 
ludowej, ale zabrakło wśród 
nich duchowego przewodnika, 
który potrafiłby ogarnąć jedną 
ideą ludzi różnych kultur, jacy 
spotkali się na tym pograni
czu. Wczasowicze i kuracju
sze, którzy odwiedzali Hu- 
culszczyznę, kupowali chętnie 
kilimy, ceramikę i pięknie 
rzeźbione wyroby drewniane. 
Prowadziło to do rozwoju 
przemysłu pamiątkarskiego. 
Rzemieślnicy wyspecjalizowa
li się w wyrobach drewnia
nych, ceramicznych i tkac
kich, których - ze względu na 
zapotrzebowanie - wytwarzali 
coraz więcej. Początkowo było 
to jeszcze piękne rękodzieło, 
ale z czasem sprawdziły się 
obawy Dzieduszyckiego i pro
dukcja na dużą skalę przyczy
niła się do obniżenia arty
stycznego i estetycznego po
ziomu huculskiego rzemiosła. 
Powoli traciło ono swoje pięk
no i z autentyczną sztuką lu
dową przestawało mieć cokol
wiek wspólnego.

Katarzyna Tur-Marciszuk

Grób bohaterki
WKopciowie (Kopćiamietis) nad Biaią

Hańczą na Litwie, kilkanaście kilome
trów na południe od przejścia granicznego 
w Ogrodnikach, na starym, nieczynnym 
cmentarzu znajduje się grób bohaterki po
wstania listopadowego Emilii Plater. Z chwi
lą wybuchu powstania wraz z kuzynem Ce
zarym Platerem zorganizowała ona oddział 
powstańczy i brata udział w wielu potycz
kach, m.in. pod Witkomierzem, Kownem 
i Szawlami. Po i ladku powstania na Litwie 
próbowała w chł opskim przebraniu przedo
stać się do Warszawy, uciekając przed po
gonią carskiej ochrany. Wyczerpana truda
mi wojennymi i febrą zmarła 23 grudnia 
1831 r. w wieku 25 lat, w majątku Ablamowi- 
czów w Justianowie kolo Kopciowa. Pocho
wano ją na cmentarzu parafialnym w Kop- 
ciowie pod nazwiskiem Zielińska i dopiero 
kilkanaście lat później staraniem miejsco
wego proboszcza ks. Helmana stanął na jej 
grobie pomnik z prawdziwym nazwiskiem. 
Jak ten pomnik wyglądał, dokładnie nie 
wiadomo - prawdopodobnie był to słabo 
obrobiony głaz narzutowy z różowego gra
nitu z napisem, który częściowo zachował 
się do dziś: „MÓW WIECZNY POKÓJ”.

W okresie międzywojennym na wtopionym 
w beton głazie ustawiono typowy pom
nik nagrobny z czarnego granitu, o prosto
kątnej podstawie i zwężającej się ku górze 
części środkowej zwieńczonej krzyżem. 
Na pomniku znajduje się napis: 
„Ś+P EMILJA/ BROEL-PLATER/ ur. 
13.XI.1806/ +23.XII.1831", a z tyłu: „DUSZE 
BOGU/ ŻYCIE OJCZYŹNIE/ ODDAŁA". Na
grobek otoczony jest metalowym ogrodze
niem o motywach słońca.
Na porośniętym starymi drzewami cmenta
rzu, poza pomnikiem Emilii Plater znajduje 
się tylko kilka prostych nagrobków kamien
nych z XIX w. oraz rozsypujący się, znisz
czony grobowiec dawnych właścicieli Kop
ciowa. Jak opowiadają organizatorzy tury
styki z pobliskich Druskiennik, od chwili gdy 
zaczęto przywozić tu liczne grupy polskich 
kuracjuszy grób Emilii Plater jest pieczoło
wicie pielęgnowany przez miejscową lud
ność - teren przy nagrobku uporządkowa
no, ogrodzenie pomalowano olejną farbą, 
a wokół grobu rosną kwiaty.

Danuta A. Ptaszyńska 
(fot. Feliks Ptaszyński)
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Śladami Chagalla

N
a placyku u wylotu ulicy 
Pokrowskiej w Witebsku 
stoi od 1992 r. pomnik 
Marca Chagalla, a na jego postu

mencie widnieje napis: „Mój Wi
tebsku! Byłem i pozostałem ci wiemy 
na zawsze”. Z dziewięćdziesięciu 
ośmiu lat życia Chagall spędził 
w rodzinnym mieście niespełna 
trzydzieści. Musiał wyjechać, nie 
mógł powrócić choćby na chwilę. 
Gdy jednak śledzi się twórczość 
malarza, w której aż do dziel ostat
nich dachy Paryża przeplatają się 
z zaułkami Witebska, trudno wąt
pić, że w istocie nigdy swego mia
sta definitywnie nie opuścił.
Nad wizerunkiem Witebska, 
utrwalonym z zachodniej perspek
tywy przez biografów Chagalla, 

najwyraźniej zaciążyła sugestywna 
wizja jego malarstwa. Autorzy al
bumu wydawnictwa Taschen mó
wią o „rodzinnym miasteczku”, któ
re „posiadało rysy typowe dla życia 
tzw. sztetł”. To oczywiście nieporo
zumienie - między Witebskiem 
a miasteczkiem Bełz różnica była 
kolosalna. Nawet jednak Meret 
Meyer, wnuczka artysty, pisze 
w katalogu krakowskiej wystawy 
o „małym miasteczku na Białorusi”. 
Tymczasem u schyłku XIX w. bli
sko sześćdziesięciotysięczny Wi
tebsk był gubernialnym miastem 
średniej wielkości, ośrodkiem ad
ministracyjnym i gospodarczym 
w okresie prężnego rozwoju. Jego 
centrum, pełne zabytkowych bu
dowli i dominujące w miej

1. Dom Chagallów 
przy ul. Pokrowskiej

skim krajobrazie, przypominało 
o świetności minionych stuleci.
Gród nad Dźwiną, wzmiankowa
ny w ruskich latopisach od XI w., 
w 1597 r. jako kresowe, wojewódz
kie miasto Rzeczypospolitej otrzy
ma! od króla Zygmunta III prawo 
magdeburskie. Przywileje Włady
sława IV i Jana III pozwoliły na 
osiedlanie się ludności żydow
skiej. Po pierwszym rozbiorze 
wcielony do Rosji, stał się wkrótce 
stolicą guberni. Trwałym spad
kiem po czasach Rzeczypospolitej 
był wielonarodowy i wielokultu
rowy charakter miasta. W 1891 r. 
wśród 59 403 mieszkańców nali
czono 24 597 prawosławnych, czy
li Rosjan i Białorusinów, 24 945 

2. Rysunek 
„Malarz przed cerkwią” 

z 1914 r.

3.4. Szkoła przy Wielkiej 
Mohylewskiej (3) 

i siedziba Szkoły Sztuk Pięknych 
(dom Wiszniaka) (4)

5-8. Na obrazach Chagalla: 
„Widok z okna - Witebsk” 

z lat 1914-1915 (5), 
fragment obrazu 

„Ponad Witebskiem” z 1914 r. (6), 
„Dom w miasteczku Łożno” 

z 1914 r. (7) oraz 
„Brama żydowskiego cmentarza” 

z 1917 r. (8)

16



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

9. Pomnik 
Marca Chagalla 
z 1992 r.

(zdjęcia: 1,3,4,9 
- Jarosław 
Komorowski)
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Żydów oraz 6 749 katolików, nie
mal wyłącznie Polaków, nie pod
dających się rusyfikatorskim po
czynaniom władz. Nie zabrakło 
też ewangelików, starowierów, ma
hometan... Obok 29 cerkwi (po 
części przerobionych z dawnych 
kościołów) w mieście czynne były 
dwie świątynie katolickie oraz 17 
synagog i 29 żydowskich domów 
modlitwy.
Marc Chagall, a właściwie Mojsze 
Szagal (imię zmienił po 1910 r.), 
urodził się w 1887 r. w drewnia
nym domku przy ul. Suraskiej, na 
przedmieściu, od piaszczystego 
gruntu zwanym Pieskowatik. Ro
dzice, Zachar i Ida, przenieśli się 
tam z miasteczka Łoźno (niegdyś 
dobra Ogińskich), oddalonego 40 
kilometrów w stronę Smoleńska. 
Dziad malarza używa! jeszcze na
zwiska Segal, które następnie 
zmienił. Wśród przodków był i ce
niony artysta z początku XVIII w., 
malarz-dekorator synagog Chaim 
Segal. W 1897 r. Szagalowie kupili 
plac na prawym brzegu rzeki, czy
li tzw. Zadźwiniu. Tu, przy Po- 
krowskiej 29 zbudowali najpierw 
dom drewniany, a w 1900 r. muro
wany, który przetrwał do dziś. Uli
ca Pokrowska, sąsiednie uliczki 
i zaułki, całe Zadźwinie wreszcie - 
to w całym tego słowa znaczeniu 
„najmniejsza ojczyzna” Chagalla. 
Parterowe domki z Pokrowskiej 
pojawiają się na dziesiątkach jego 
obrazów, współtworząc ich niepo
wtarzalny klimat.
Ale nie tylko domki. Niedaleko 
rodzinnej posesji, na niewielkim 
placu stały dwie cerkwie. Drew
niana cerkiew Św. Ilji na planie 
krzyża dominowała nad dzielnicą 
pięcioma kopułami. Wzniesiona 
po 1904 r. była wierną rekonstruk
cją spalonej od uderzenia pioruna 
świątyni z 1745 r. Obok znajdowa
ła się murowana cerkiew Pokrow
ska z około 1864 r., z wieżą i kopu
lą nad wejściem. Obecnie nie ma 
tych cerkwi ani nawet placu, i tyl
ko dzielą Chagalla utrwaliły uni
cestwioną przeszłość. Cerkwie Za- 
dźwinia odnajdziemy na znanym 
obrazie „Ponad Witebskiem”, 
a także na rysunku „Malarz przed 
cerkwią”. Obraz „Widok z okna - 
Witebsk” ukazuje je z perspekty
wy domu artysty, zaś w formie sty
lizowanej powracają w jego twór
czości wielokrotnie.
Przez kilka lat Chagall uczył się 
w chederze przy Małej Mohylew- 
skiej (Kalinina) - teraz mieści się 
tam studio radiowe, a od 1900 r. 
w czteroklasowej szkole z nauką 
rzemiosła przy Wielkiej Mohylew- 
skiej (Lenina). W obu wypadkach 
wędrował z Zadźwinia na drugi 

brzeg, w pobliże centrum Witeb
ska. Na wysokim wzgórzu nad rze
ką wznosił się katedralny sobór 
Uspienski, dawny kościół bazylia
nów z lat 1715-1743. Obok osiem
nastowiecznego ratusza stała cer
kiew Woskriesieńska (Rynkowa) 
z 1772 r., a naprzeciwko niej ko
ściół Św. Antoniego, niegdyś ber
nardyński, zbudowany w latach 
1733-1768. W pobliżu znajdował 
się kompleks dawnego kościoła 
i kolegium jezuitów (1716-1751), 
przekształcony na sobór Św. Mi
kołaja. Majestatycznej panoramy, 
tworzonej przez dużej klasy zespól 
barokowej architektury z czasów 
Rzeczypospolitej, dziś już nie zo
baczymy. Cerkiew Rynkową zbu
rzono w latach trzydziestych, po
zostałe obiekty, zrujnowane pod
czas walk w 1944 r., zlikwidowano 
na początku lat sześćdziesiątych. 
Pozostał tylko ratusz, a w nim mu
zeum z ekspozycją fotografii Wi
tebska, którego nie ma.
Historyczne centrum miasta gości 
na wielu pracach Chagalla, po
strzegane zwykle z charaktery
stycznej perspektywy przedmie
ścia. Tak jak na obrazach „Błękit
ny dom w Witebsku” i „Szary dom 
w Witebsku” z 1917 r.: drewniany 
domek na pierwszym planie, 
wspaniale budowle w oddali. 
Z kolei „Podwórko” czy „Stary 
Witebsk” ukazują ratusz i świąty
nie z głębi zaułków. Sobór Św. Mi
kołaja widziany spod ratusza poja
wia się na namalowanym w 1933 r. 
płótnie „Akt nad Witebskiem”.
W 1906 r., po krótkiej nauce 
w pracowni malarza Jehudy Pena, 
Chagall wyjechał na studia do Pe
tersburga, a w 1910 r. do Paryża. 
W czerwcu 1914 r. wyruszył do 
Witebska - na krótko i głównie po 
to, by zobaczyć się z Bellą Rosen
feld, poznaną jeszcze w 1909 r. 
Wybuch wojny uniemożliwił po
wrót do Francji. Wówczas, w la
tach 1914-1916 powstała tzw. wi
tebska seria twórczości, licząca 
około sześćdziesięciu prac. Obok 
rozmaitych motywów witebskich 
i portretów osób najbliższych zna
lazły się tu także realistyczne ob
razki z Łoźna, gdzie mieszkało 
wielu krewnych Chagalla. W ma
lowniczym „Domu w miasteczku 
Łoźno” mieściła się fryzjernia je
go wuja. Dodajmy, że dzisiejsze 
Łoźno w niczym nie przypomina 
tamtego, a stary cmentarz z wie
loma grobami Szagalów i Segalów 
został po drugiej wojnie światowej 
całkowicie zniszczony. Po ślubie 
z Bellą latem 1915 r. powstało też 
kilka prac (np. „Leżący poeta”), 
zainspirowanych pobytem we wsi 
Zaolsza, dziesięć kilometrów od 

Łoźna, gdzie Rosenfeldowie mieli 
letni dom.
Szczególny charakter mają dwa 
obrazy: „Cmentarz żydowski” 
i „Brama żydowskiego cmenta
rza”. Ukazują one bądź stary wi
tebski cmentarz przy ul. Łucze- 
skiej (zlikwidowany po 1960 r.), 
bądź też - co bardziej prawdopo
dobne - cmentarz nowy, założony 
w 1909 r., zwany Staroulanowic- 
kim od nazwy pobliskiej ulicy. 
W 1914 r. pochowano tam matkę 
Chagalla, a w 1922 r. ojca, który 
zginą! pod kołami samochodu. 
Cmentarz istnieje, ale jego najstar
sza część jest tak zdewastowana, że 
mogił rodziców malarza nie spo
sób już odnaleźć.
Bolszewicka rewolucja zastała 
Chagalla w Petersburgu. Zaprzy
jaźniony z Anatolijem Łunaczar- 
skim, wróci! do Witebska jako gu- 
bernialny pełnomocnik do spraw 
sztuki. Z żoną i dwuletnią córecz
ką Idą zamieszkał oczywiście na 
Pokrowskiej, naprzeciwko ojcow
skiego domu. „ Ubrany w rubaszkę, 
ze skórzaną teczką pod pachą, wyglą
dałem zupełnie jak sowiecki funkcjo
nariusz” - wspomina! po latach. 
Korzystając z komisarskich 
uprawnień, Chagall nakazał na 
przykład, by obywatele zdali 
wszystkie posiadane sztalugi... Na 
pierwszą (potem także drugą) 
rocznicę rewolucji przygotował 
plastyczną dekorację całego mia
sta. Awangardowe pomysły nie 
wszystkim przypadły do gustu. 
„Dlaczego krowa jest zielona i dla
czego koń fruwa po niebie? I jak się to 
ma do Marksa i Lenina?” - pytali 
komunistyczni naczelnicy.
Przede wszystkim jednak zajął się 
Chagall organizowaniem Szkoły 
Sztuk Pięknych. Uzyskał na ten 
cel reprezentacyjny, neoempirowy 
dom przy ul. Woskriesieńskiej, 
byłą własność bankiera Wisznia- 
ka, i w styczniu 1919 r. otworzy! 
wymarzoną akademię. Różnice 
poglądów z przybyłym jesienią 
Kazimierzem Malewiczem wywo
łały spór, a potem otwarty kon
flikt. Zmuszony do dymisji w lip- 
cu 1920 r. Chagall przeniósł się 
z rodziną do Moskwy, nie wie
dząc, że opuszcza Witebsk na za
wsze. Latem 1922 r., wobec coraz 
groźniejszej atmosfery komuni
stycznego państwa, przez Kowno 
i Berlin udał się do Paryża.
W sowieckich realiach artysta- 
-emigrant, przebywający na Za
chodzie, skazany był na niepa
mięć. Chagall natomiast nie za
pominał o rodzinnym mieście. 
Chcąc znaleźć się jak najbliżej, 
w 1935 r. przyjechał do Polski, do 
Wilna, biorąc udział w otwarciu 

Centrum Żydowskiego. Na wieść 
o zniszczeniach wojennych 
w 1944 r. ogłosił w Nowym Jorku 
(gdzie wyjechał, zagrożony przez 
nazistów) List do mojego miasta Wi
tebska, pisząc między innymi: 
„Patrzę, moje miasto, na ciebie z da
leka, jak moja matka patrzyła ode 
drzwi, gdy ruszałem w drogę. Wróg 
cię teraz nawiedził. Mało mu było 
miasta na moich obrazach, które nisz
czył, jak tylko mógł - przyszedł spa
lić mój dom i moje miasto”. Witeb
skie tematy - „miasto na obra
zach” - były i pozostały obecne, 
by wspomnieć tylko cykl litogra
fii: „Wspomnienia z Witebska” 
(1963), „Krowy nad Witebskiem” 
(1966), „Anioł nad Witebskiem” 
(1977) czy „Malarz nad Witeb
skiem” (1977-1978) - autoportret 
ponad dachami Zadźwinia.
Gdy w 1973 r. Chagall zaproszony 
został do Moskwy i Leningradu, 
nie puszczono go do Witebska, za
mkniętego dla cudzoziemców... 
Nie nalega! zresztą, chcąc zacho
wać w pamięci bezpowrotnie utra
cony wizerunek miasta. Dopiero 
w niepodległej Białorusi Witebsk 
„przypomniał sobie” o zmarłym 
w 1985 r. malarzu, z roku na rok 
coraz intensywniej kultywując je
go pamięć. Od 1991 r. odbywają 
się coroczne Dni Chagallowskie, 
łączące przedsięwzięcia artystycz
ne z sesjami naukowymi. Publika
cje wspomnień, archiwaliów 
i opracowań poszerzają wiedzę 
o życiu i dokonaniach artysty.
W czerwcu 1992 r. na Zadźwiniu 
odsłonięto pomnik Chagalla, uda
ne dzieło rzeźbiarza A. Gwozdiko- 
wa i architekta A. Osienienki. 
W centrum miasta (ul. Putna) 
otwarte zostało Muzeum Chagalla 
z niewielką, ale ciekawie zaaranżo
waną ekspozycją. Na zewnątrz 
wmurowano brązową płaskorzeź
bę przedstawiającą podobiznę 
twórcy z ostatnich lat życia obok 
wizerunku z „Autoportretu przy 
sztalugach” (1914) oraz sylwetę 
soboru Pokrowskiego, jako nawią
zanie do witebskich tematów 
twórczości. Kolejne, biograficzne 
muzeum organizowane jest w sta
rannie odremontowanym domu 
na Pokrowskiej. Przy wejściu, na 
niewielkiej tablicy w kształcie pa
lety umieszczono lakoniczną in
formację: „Tu mieszkał malarz 
Marc Chagall”. Tylko tyle - bo od
wiedzającym to miejsce gościom 
z wielu krajów świata więcej obja
śniać nie trzeba...

Jarosław Komorowski
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Miejsce szczególne

W
 trawniku przed Zamecz
kiem widać ogrodzoną 
dziurę. Ktoś wyciął mu

rawę, zebrał ziemię, a pod nią od
słonił murowany narożnik, scho
dy prowadzące w dół, a także frag
ment bardzo porządnego bruku. 
Dziw nad dziwy! Zdumiony gość 
zbliża się do brzegu wykopu, gdy 
nagle grzmi stentorowy głos: 
„Phoszę nie zbliżać się, to bezcen
ne znalezisko!”. Głos wyraźnie 
dobiega ze znacznej wysokości, ale 
nie pochodzi od gromowładnego 
Zeusa. Każdy mieszkaniec Rze
czypospolitej rozpoznaje go bez 
trudności, tak bowiem „grzmi” 
sam Jerzy Waldorff. Z nieba, gdyż 
wygrzewając się na tarasie, pilnie 
baczy, aby ktoś nie zniszczył od
kryć archeologicznych, dokona
nych w Radziejowicach w sierpniu 
A.D. 1997. Tam bowiem od wielu 
lat w domu pracy twórczej, w daw
nym pałacu Krasińskich bywa, 
odpoczywa i tworzy opiekun Po
wązek i znany popularyzator po
wiedzenia, że muzyka łagodzi 
obyczaje.

Zespół pałacowy w Radziejowi
cach szczęśliwie uniknął losu 
większości siedzib dawnych zie
mian. Nie został zamieniony ani 
na magazyn zboża, ani na szkołę — 
najpierw oddano go Stowarzysze
niu Historyków Sztuki, potem 
Ministerstwu Kultury i Sztuki, 
które do dzisiaj przeznacza go na 
cele wypoczynkowe i szkoleniowe. 
Przetrwał więc, co jakiś czas jest 
remontowany i odnawiany. Próż
no jednak szukać Radziejowic 
w spisach wielkich zabytków, a ba
dacze piszący o rezydencjach 
i dworach, np. Tadeusz Jaroszew
ski, radziejowicki zespół opisują 
raczej jako ciekawostkę niż obiekt 
znacznej rangi. Ciekawostką jest 
szczególnie Zameczek - dziwacz
na budowla z wieżą, uznawana za 
przykład rezultatu romantycz
nych prądów na początku XIX w. 
i pierwszych prób działań konser
watorskich, gdyż w jego ściany 
wmurowano liczne detale archi
tektoniczne dawniejszych budow
li. Radziejowice mają zresztą wiele 
romantycznego uroku, do czego 
przyczynia się piękny park oraz 
akwen, na którym co jakiś czas po
jawia się również romantyczny ła
będź, uwieczniony już w XIX w. 
przez Józefa Chełmońskiego z po
bliskiej Kuklówki.

Skala wartości ustalana przez hi
storyków sztuki lub architektury 
od dawna już jednak nie jest jedy

Radziejowice stanowiły rodową 
siedzibę Hieronima Radziejow
skiego, słynnego zdrajcy, który 

1. Hieronim Radziejowski (1622-1667)

nym miernikiem znaczenia miejsc 
historycznych i kulturowych. 
Choć więc Radziejowice trudno 
porównywać z Krasiczynem, 
Krzyżtoporem czy nawet nieodle
głym Nieborowem, tu właśnie hi
storia „warzyła” istotne dla 
Rzeczypospolitej wydarzenia, 
a w dzieje zespołu radziejowickie- 
go wpisane są biografie rodów, 
które miały wpływ na losy kraju. 
O takich obiektach mówi się, że 
mają swoisty „genius loci”. I wła
śnie w Radziejowicach z owego 
„genius loci” korzystają wypoczy
wający tu twórcy kultury, choć 
dzisiaj ten związek miejsca, bu 
dowli i ludzi nie jest tu już tak 
spektakularny.

w XVII w. sprowadził „potop” 
szwedzki, przez dwieście ostat
nich lat była to także rezydencja 
Krasińskich, a dzisiejsze budowle 
wiążą się z XIX w. Ich geneza nie 
została jednak dotąd w pełni wyja
śniona, cóż dopiero mówić 
o obiektach dawniejszych, po któ
rych pozostało kilka detali w po
staci portali, gzymsów i herbów 
wmurowanych w ściany Zamecz
ku. A przecież w 1646 r. Jean de 
Labourer towarzyszący marszai- 
kowej de Geubriant tak pisał: 
„(Radziejowski) pokazał jej dom, 
który się pięknym i regularnym 
nazywać może, składa go bowiem 
znaczna w środku budowla z dwie
ma obszernymi oficynami, które 

dość mają pomieszkania, wszystko 
to z kamienia, cegły co nie jest po
spolitą rzeczą w Rzeczpospolitej”. 
Poza nimi był jeszcze piękny 
ogród z pawilonami, zwierzyniec 
i dziedziniec „ograniczony z jed
nej strony wnijściem do wioski, 
z drugiej do pałacu” na modłę 
francuską.
Radziejowscy przez osiem poko
leń rośli w potęgę i nie ukrywali 
swoich ambicji stania się jednym 
z ważniejszych rodów w dawnej 
Polsce. Sukces osiągnęli za Wazów 
i zarówno królowie, książęta, jak 
i najwięksi magnaci tego czasu go
ścili w Radziejowicach. Temu wła
śnie miała służyć rezydencja zbu
dowana w stylu renesansowym 
przez Stanisława Radziejowskiego 
w 1606 r. Zupełnie inne funkcje 
pełniły Radziejowice w czasach 
Krasińskich. Majątek radziejowic
ki był już wówczas tylko jedną 
z wielu siedzib. Nazwa Zameczek 
wskazuje jednak na starsze korze
nie, zapewne średniowieczne - na 
początku XIX w. uwiecznione zo
stały przez Vogla ruiny tej dawnej 
budowli, dopiero przez Krasiń
skich ubranej w kostium roman
tyczny.
Już przed kilku laty Teresa Jaki
mowicz i Leszek Kajzer, badacze 
dziejów dworu obronnego w Pol
sce, sugerowali, że Zameczek 
mógł być tzw. kamienicą, a wcze
śniej być może wieżą na kopcu, na 
co wskazywałoby nieco wyższe po
łożenie, na cyplu otoczonym wo
dą. Wiemy również o przebudo
wach Hieronima i ostatniego z ro
du Radziejowskich - Michała, 
prowadzonych w stylu baroko
wym. Mimo że i ludzie kultury, 
i naukowcy byli częstymi gośćmi 
w Radziejowicach, „pies z kulawą 
nogą” nie interesował się zbada
niem dziejów tego miejsca. Jedy
na, zresztą niezwykle wnikliwa, 
analiza naukowa dokonana została 
w pracy magisterskiej Jadwigi Ja
worskiej w 1953 r., ale autorka 
głównie zainteresowana była 
twórczością Jakuba Kubickiego, 
projektanta obecnego kształtu pa
łacu. Zawarte w tej pracy informa
cje są do dzisiaj istotnym źródłem 
wiedzy o obiekcie sprzed remontu 
i przebudowy; praca znana jest 
jednak tylko z fragmentów, które 
zachował Jerzy Baranowski, po
nieważ oryginał... zaginął. W na
stępnych latach wiele razy zapew
ne natrafiano na pozostałości daw
nych murów, ale uchodziło to
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uwagi tych, którzy mogliby zaini
cjować badania.
Dopiero obecny dyrektor Radzie
jowic Bogumił Mrówczyński 
stwierdził z niemałym zdziwie
niem brak nawet skromnego fol
deru o zespole radziejowickim 
i zlecił przygotowanie dokumen
tacji historycznej Marii Barbasie- 
wicz i Ewie Pustole-Kozlowskiej. 
Niestety, autorki znalazły tylko 
okruchy dokumentacji. Zbiory 
Krasińskich, zawierające wiele do
kumentów o podstawowym zna
czeniu, spłonęły w Bibliotece Kra
sińskich podpalonej przez Niem
ców. Pozostało kilka rysunków 
i obrazów z XIX w. oraz relacje 
sprzed wieków, głównie cudzo
ziemskich dworzan i nuncjuszy, 
którzy spisywali bądź wrażenia, 
bądź raporty. Materiał ten ukazu
je, jak z każdym stuleciem i gene
racją właścicieli Radziejowic 
zmieniał się wygląd obiektu, jed
nak w stosunku do większości 
okresów można tylko snuć najroz
maitsze hipotezy. Pozostaje więc 
archeologia. Wspomniany na po
czątku narożnik - to fragment Za
meczku dotąd całkowicie nie zna
ny, zlokalizowany dzięki obserwa
cjom poczynionym miesiąc 
wcześniej w wykopach in
stalacyjnych.
Dokumentacja zebrana przez wy
mienione wyżej autorki stanowi 
doskonały punkt wyjścia, jest bo
wiem starannym opisem tego, co 
wiemy i co wynika z bliskiego 
przyjrzenia się danym na ogól od 
dawna dostępnym. Na rysunkach 
Vogla i akwareli Jakuba Sokołow
skiego z 1820 r. dobrze widoczny 
jest np. budynek kształtem wyraź
nie nawiązujący do form renesan
su. Na jego miejscu stoi obecnie 
budynek administracyjny, ale jesz
cze przed drugą wojną światową 
mieściła się w nim pralnia i... ma
giel. Resztki dawnych budowli, 
przetrwałe i użytkowane obecnie, 
bez postaci historycznych, wyda
rzeń, a nawet legendy - pozostają 
martwe.
Osiem znanych pokoleń Radzie
jowskich rozpoczyna Andrzej (zm. 
w połowie XV w.). Dworzanin, 
urzędnik i współpracownik ksią
żąt mazowieckich Siemowita IV 
i V, uczestnik rokowań polsko- 
-krzyżackich w 1435 r., możliwe, 
że również bitwy pod Grunwal
dem. Z niewielkim błędem można 
założyć, że co najmniej kilka gene
racji wstecz jego przodkowie z ro
du Junoszów byli rycerzami osia
dłymi na Mazowszu, wiążącymi 
karierę z dzielnicowym dworem 
piastowskim. Ogromny sukces od
niósł jego wnuk, także Andrzej, 
kolejno starosta płocki, kasztelan 

sochaczewski i wojewoda płocki. 
Brał udział w wojnach (z królem 
Janem Olbrachtem), był człon
kiem rady królewskiej przy Alek
sandrze Jagiellończyku, czynnie 
działa! na rzecz przyłączenia Ma
zowsza do Korony. Wraz z nomi
nacjami urzędowymi idą nadania 
i rośnie zamożność Radziejow
skich. Być może do inkorporacji 
Mazowsza przyczyniła się córka 
Andrzeja - Katarzyna, kochanka 
i ... trucicielka dwóch ostatnich 
książąt Mazowsza. Majątek po
mnożył jego syn Mikołaj, spławia
jący zboże do Gdańska i skutecz
nie prowadzący duże operacje fi
nansowe (m.in. pożyczał królowi 
pieniądze). Mikołaj był marszał
kiem dworu Anny Jagiellonki, po
słował do Turcji i otrzymał kaszte
lanię gostyńską oraz ożenił się 
z Eufrozyną Dzialyńską; zmarł 
w 1567 r. W drabinie ważności 
i majętności stanu szlacheckiego 
Radziejowscy w XVI w. zajmowali 
najwyższe miejsce przed wejściem 
do grona kilkudziesięciu rodów 
od stuleci zajmujących stanowiska 
w senacie i najwyższe urzędy pań
stwowe. Trudno więc przypuścić, 
że Mikołaj Radziejowski mieszkał 
w drewnianym dworku. Własna 
reprezentacyjna siedziba była 
w tym wypadku nie tylko oznaką 
prestiżu i bogactwa, stawała się 
warunkiem niezbędnym dalszej 
kariery. Klucz do znalezienia tej 
siedziby tkwi zapewne w funda
mentach Zameczku.
Siedzibę magnacką zbudował 
wnuk Mikołaja - Stanisław Ra
dziejowski, który nie tylko zasiadł 
w senacie jako kasztelan rawski, 
ale kolejno zyskał urząd wojewody 
rawskiego, następnie płockiego. 
Był zaufanym dworzaninem kró
lewskim, posłował do Moskwy, to
warzyszył królowi Zygmuntowi 
I do Gdańska. Szły za tym docho
dy z pozyskiwanych królewsz- 
czyzn, a ukoronowaniem jego za
biegów o pozycję były ożenki - 
wpierw z Katarzyną Sobieską, na
stępnie z Krystyną Sapieżanką. 
Nie tylko wniosły one niemałe po
sagi, ale wprowadziły Radziejow
skich do grona najwybitniejszych 
rodzin Rzeczypospolitej. W tej sy
tuacji nie dziwią słowa króla Zyg
munta: „Ja ci będę trzyma! do 
chrztu jednego syna, a ty oddasz 
mi na pokoje drugiego”; tym dru
gim był Hieronim Radziejowski. 
Droga życia Hieronima przewyż
sza wszystkie pomysły Aleksandra 
Dumasa. Kraj czy królowej, przy
wódca szlachty mazowieckiej, 
zwany „Łomżą”, marszałek sejmu, 
poseł króla do Kozaków, komisarz 
nieszczęsnej armii piławieckiej, 
w końcu podkanclerzy, a więc dru

gi urzędnik Rzeczypospolitej. 
Równocześnie intrygant, tchórz, 
gwałciciel, w końcu zdrajca, ale 
oszukany przez króla Jana Kazi
mierza, z którym notabene zdra
dzała go żona. Po więzieniu trzy
letnim w Orebro w Szwecji znowu 
przywrócony do łask, bo trzeba 
było zdobywać głosy braci szlach
ty; umiera jako poseł w Turcji. Ży
ciorys nadający się na polityczny, 
barwny serial filmowy. Jak jednak

2.3. Zameczek (2) i „dziura”, 
w której widoczny 

jest mur narożnikowy 
nie istniejącej już 

jego części 
oraz bruk 

dawnego dziedzińca (3)
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4.5. Widok zamku i patacu
na akwareli Jakuba Sokołowskiego 
z 1820 r. (4) i obecnie (5)

(zdjęcia: 2 - Ewa Pustoia-Koztowska,
3 - Maciej Czarnecki,
5 - Wiestaw Stępień)

wygląda! barokowy pałac, w któ
rym należałoby ten film kręcić - 
nie wiemy. Pozycję magnata mają
cego prawdziwą władzę zdobył je
go syn Michał - kardynał, prymas 
i interreks, fundator Nieborowa, 
ostatni z rodu u schyłku świetno
ści Rzeczypospolitej.
Inaczej w XIX i XX w. Dla Ra
dziejowskich było to gniazdo ro
dowe, główna ich siedziba, świad
cząca o zamożności i przynależno

ści do elity, dla Krasińskich był to 
jeden z kilkunastu folwarków. Ka
zimierz Krasiński ufundował 
piękny kościół, do dzisiaj zachwy
cający znakomitymi proporcjami 
i wyposażeniem. Drugi z Krasiń
skich - Józef Wawrzyniec w Ra
dziejowicach ukończył budowę 
kościoła, założył tu w okresie za
borów teatr i drukarnię. To on 
przebudował główny budynek 
i zapewne nadal obecny niezwykły 

kształt Zameczkowi. Jego wnuk 
Józef przejął ordynację opinogór- 
ską i wspaniałe zbiory książek 
i dokumentów po wnuku Zyg
munta Krasińskiego - poety. 
Wśród gości Krasińskich bywali 
luminarze kultury - Juliusz Kos
sak i Józef Chełmoński, Wiktor 
Gomulicki, Feliks Jasieński 
i Henryk Sienkiewicz. Piąty 
i ostatni z tzw. linii oboźnickiej - 
Edward Krasiński niezwykle za
służył się dla kultury polskiej. Był 
wieloletnim prezesem Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami, 
współtwórcą Teatru Polskiego 
oraz fundatorem Biblioteki Kra
sińskich. Dla jej wzniesienia na 
Okólniku poświęcił Radziejowice, 
sprzedając je stryjowi Kazimierzo
wi. Zginął w Oświęcimiu, podob
nie jak wielu innych przedstawi
cieli polskiego ziemiaństwa.
Radziejowice zawsze miały jednak 
szczęście do ludzi pragnących 
podtrzymać ich trwanie i świet
ność. Taką osobą po wojnie był ich 
wieloletni kierownik Jerzy Wierz
chowski, który potrafił stworzyć 
w pałacu klimat niezwykle przyja
zny i podtrzymujący coś, co nazy
wamy niepowtarzalną atmosferą 
miejsca. Nic dziwnego, że książka 
gości Radziejowic - to lista lumi
narzy kultury polskiej. Także 
obecnie mają one swego strażnika, 
o którym wspomniałem na począt
ku. Dzięki takim ludziom należy 
mieć nadzieję, że przynajmniej 
niektóre tajemnice Radziejowic 
zostaną odsłonięte oraz że wresz
cie będzie można o nich czegoś się 
dowiedzieć z książki, która nie
długo dzięki obecnemu opiekuno
wi ukaże się drukiem.

Marek Konopka
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Gniazdo na skale 1.2. Widok willi 
od strony fasady (1) 
i jej przekrój z projektu 
A. Szyszko-Bohusza (2)

J
ednym z najwspanialej usytu

owanych domów własnych 
architekta na naszym konty

nencie jest z pewnością była sie
dziba Adolfa Szyszko-Bohusza 
(1883-1948). Przegorzaiy, wcho
dzące obecnie w skład wielkiego 
Krakowa, ze względu na swoje 
malownicze położenie na zboczu 
skarpy wiślanej, stanowiły idealne 
miejsce na dom dla wykładowcy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, profesora Politechni
ki Lwowskiej, dyrektora odbudo
wy Wawelu, konserwatora Zamku 
Królewskiego i Łazienek w War
szawie oraz, w pewnym okresie, 
naczelnego redaktora miesięczni
ka „Architekt”. Znaczna część ze
szytu 6-7 z 1929 r. tego organu 
Związku Architektów Wojewódz
twa Krakowskiego poświęcona by
ła ówczesnej twórczości architek
ta. Obok projektu hotelu „Bristol” 
w Krynicy, pensjonatów dr. Bie
lińskiego i „Felicji” tamże, pensjo
natu dr. A. Urbana w Żegiestowie 
Zdroju oraz słynnego zameczku 
Prezydenta RP w Wiśle (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 
1996), odnajdujemy tu też dwa do
my indywidualne w Przegorza- 
iach. Jednym z nich jest właśnie 
zaprojektowana w pierwszej poło
wie lat dwudziestych willa prof. 
Szyszko-Bohusza. Ta wieloboczna 
„baszta” ustawiona została na ska
le, 70 m nad poziomem Wisły. 
Z krótkiego opisu zamieszczonego 
we wspomnianym piśmie dowia
dujemy się, że do jej budowy uży
to kamienia wapiennego i cegły, 
a wnętrza rozplanowano w nastę
pujący sposób: przedpokój, pokój 
służbowy i pokój mieszkalny z ob
szernym tarasem „w parterze”, 
kredens, kuchnię i piwnice „w su
terenach”, garderobę, łazienkę, 
trzy pokoje sypialne na pierwszym 
piętrze oraz trzy pokoje gościnne 
na drugim piętrze.
Już w założeniu miał to być raczej 
letni dom wypoczynkowy niż stała 
rezydencja. Z racji licznych i wie
lostronnych funkcji oficjalnych 
architekt potrzebował z pewnością 
pomieszczeń reprezentacyjnych.

T

Taką funkcję spełniać miał bez 
wątpienia „pokój mieszkalny” na 
parterze, zwany też salonem ko
lumnowym. Świadczy o tym do
bitnie kasetonowa, malowana de
koracja stropu przykrywającego to 
pomieszczenie, nawiązująca bez
pośrednio do znanych stropów 
z Zamku Wawelskiego. Plan bu
dynku - to nieregularny ośmio- 
bok z zaokrąglonym ryzalitem od 
strony południowej. W połączeniu 
ze spadzistym namiotowym da
chem i wykładziną kamienną uzy
skano zamierzony chyba z góry 
efekt pseudoobronności. Inne ele
menty nawiązujące do średniowie
cza - to wysokie kominy i zwień
czenia w formie pinakli na dachu, 
zamknięty lukiem i wyprofilowa
ny otwór wejściowy oraz biforalne 
okno nad nim, specjalnie pozosta
wione w ścianach zewnętrznych 
otwory maculcowe - w szacie ze

wnętrznej, a sklepienia na pierw
szym piętrze i klatce schodowej 
w dekoracji wnętrz. Po obu stro
nach wejścia umieszczono nato
miast tarcze herbowe, być może 
w odniesieniu do idei rycerskiej 
wywodzącej się również ze śre
dniowiecza.
Celowe nawiązywanie do tradycji, 
przy jednoczesnym niewątpliwym 
nowatorstwie w doborze i zastoso
waniu elementów historyzmu ar
chitektonicznego, są logicznym 
wynikiem działalności zawodowej 
Adolfa Szyszko-Bohusza. Próby 
architektonicznych rekonstrukcji 
na terenie Wawelskiego Wzgórza, 
inwentaryzacje zamków w Czer
sku, Chęcinach, Ogrodzieńcu, 
znajomość takich obiektów sakral
nych, jak np. bazylika obronna 
w Brochowie, czy wreszcie projekt 
odbudowy zamku w Będzinie - to 
tylko niektóre przykłady. W tym 

zafascynowaniu historią architek
tury własnego kraju należy więc 
bez wątpienia szukać źródeł inspi
racji architekta przy projektowa
niu domu własnego. Na ten temat 
powstało zresztą kilka teorii, 
mniej lub bardziej nieprawdopo
dobnych. We wstępie do wymie
nionego zeszytu „Architekta” mo
wa jest wręcz o odwołaniu się do 
wzorów „romantycznie malowni
czego budownictwa willowego 
z epoki gdzieś pomiędzy 1880 
a 1900”. Najbardziej fantastyczne 
przypuszczenia wysnuwa jednak 
Barbara Boldys na lamach pisma 
„Murator” (nr 3, 1994). Autorka ta 
powołuje się z jednej strony na 
pewną ekstrawagancję projektową 
wynikającą z zasady „my home is 
my castle” wybitnego konserwato
ra i historyka architektury, jakim 
bez wątpienia był Adolf Szyszko- 
-Bohusz, a z drugiej mówi o posta
wie patriotycznej „poprzez nawią
zywanie do budownictwa z po
czątków państwowości polskiej”. 
Co więcej, wymieniony przez nią 
nurt narodowo-eklektyczny w ar
chitekturze polskiej dwudziestole
cia międzywojennego faktycznie 
istniał, ale w zupełnie innym wy
daniu formalnym.
Adolf Szyszko-Bohusz nabył teren 
(około 9 ha) od pobliskiego zako
nu kamedułów na Bielanach, 
wkrótce po objęciu w 1916 r. funk
cji kierownika odbudowy rezy
dencji królewskiej na Wawelu. To 
zalesione wtedy jeszcze wzgórze 
stanowiło część twierdzy Kraków 
i jej umocnień obronnych w rejo
nie Zwierzyńca, Lasu Wolskiego 
i Skały. Zabudowania gospodarcze 
wykonane w tym samym materia
le, co dom własny, stanowiły pier
wotnie jedyną jego zabudowę. 
W samych Przegorzalach archi
tekt zaprojektował zresztą też do
my dla innych przedstawicieli 
krakowskiej inteligencji, m.in. dla 
wybitnego malarza Felicjana Ko
warskiego i dla rodziny Spissów. 
Stosunkowo niewielka odległość 
od centrum miasta, przy jednocze
snym ustronnym położeniu, za
pewniały bez wątpienia komfort 
i należyty spokój. Z górnych okien
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a w pogodne dni nawet na odległe 
Tatry.
W czasie wojny rodzinę Szyszko- 
-Bohuszów wysiedlono, a wzgórze

objęli Niemcy. Oni też umieścili 
tu najpierw baterię artylerii, 
a w 1942 r. rozpoczęli tuż przy 
„baszcie” wznoszenie nowej bu

domu profesora roztaczał się po
nadto wspaniały widok na rozle
wiska Wisły, ciekawe założenie 
eremów i klasztoru kameduiów,

dowli. Według zamierzeń miał to 
być luksusowy ośrodek wypoczyn
kowy dla pilotów Luftwaffe ran
nych na froncie wschodnim. Do 
momentu wkroczenia Armii Czer
wonej gmachu tego nie zdołano 
jednak wykończyć. Profesor 
Szyszko-Bohusz wojnę spędził na 
Wawelu, współpracując ściśle z or
ganami podziemia. Po wojnie wy
sunięto jednak przeciwko niemu 
nonsensowne oskarżenia o kola
borację. Komisja Weryfikacyjna 
przy Komitecie Wojewódzkim 
Stronnictwa Demokratycznego 
w Krakowie we wrześniu 1946 r. 
uwolniła całkowicie architekta od 
zarzutu kolaboracji, pomimo bar
dzo napastliwych wypowiedzi 
przedstawicieli ministerstwa, re
prezentowanego przez Stanisława 
Lorentza i Jana Zachwatowicza. 
Adolf Szyszko-Bohusz zmarl 1 
października 1948 r. odsunięty od 
funkcji kierowniczych przy re
stauracji Wawelskiego Wzgórza. 
Jego wspaniała rezydencja prze
trwała do naszych czasów w nie 
zmienionej w zasadzie formie. Na 
wzgórzu obok wspomnianej już 
wcześniej budowli wyrósł dodat
kowo kompleks studencki, noszą
cy obecnie nazwę Kolegium Polo
nijnego im. Kazimierza Pułaskie
go w Przegorzalach.

Marek Tomiczek

Akcja dwory

Dwory ’97
Kolejny rekonesans po 

polskich dworach od
byłem w sierpniu 1997 
r. Z całości dokumentacji po

stanowiłem wybrać garść in
formacji o dworach, które za
gubione gdzieś w Polsce trwa
ją lub niestety giną, dożywając 
dni swoich.
Rozsypuje się położony na 
północ od Krakowa dwór 
z XIX w. w miejscowości Cze
chy; przed drugą wojną nale
żał do senatora Edwarda 

Kleszczyńskiego, prezesa Izby 
Rolniczej w Krakowie (il. 1). 
Lokatorem dworu w Jasionnej 
(woj. sieradzkie) jest szkoła. 
Dwór jest w miarę utrzymany, 
park już niestety zapuszczony. 
Dwór ten wyróżniają piękne 
cebulaste alkierze (il. 2), o któ
rych czytamy w „Ziemi” 
z 1910 r.: „Pod jedną kopułą 
(chodzi o alkierz) znajduje się 
stara, typowa kaplica, z wielce 
cenną pamiątką rodzinną - 
obrazem Matki Boskiej Czę

stochowskiej. Pod drugą ko
pułą - biblioteka i archiwum 
rodzinne, pod trzecią i czwartą 
kwiaciarnia zimowa, od strony 
dużej sali jadalnej, z pięknym 
belkowanym sufitem”. Dwór 
w Korzeniowie (woj. tarnow
skie) znałem ze zdjęcia sprzed 
20 lat. Wyglądał na nim na za
niedbany i pusty. Pojechałem 
tam z obawą, że dworu już nie 
ma. Zapytana we wsi kobieta 
potwierdziła moje obawy mó
wiąc: „Panie, teraz dworu nie 

ma, tam jest szkoła”. Pomyśla
łem sobie: „No tak, skąd ja to 
znam - dwór rozwalili, a w wy
ciętym parku postawili szko
łę”. Jakież było moje zdziwie
nie i wzruszenie, gdy zaje
chawszy na wskazane miejsce, 
zastałem pięknie odnowiony 
budynek dworu, w którym 
rzeczywiście mieści się szkoła 
podstawowa. Kobieta miała na 
myśli „instytucję dworu”, 
a nie sam budynek. Zresztą 
w tym sensie miała rację.
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Dwór zbudowany został na 
przełomie XVIII i XIX w. (ił. 
3) prawdopodobnie dla Potoc
kich, przebudowany na po
czątku XX w. Budowla ma 
wspaniałe proporcje, czteroko- 
lumnowy portyk w wielkim 
porządku, piękny łamany, pol
ski dach. Dwór w Ostrowiu 
(woj. sieradzkie) zbudowany 
został w latach 1912-1918 dla 
Szwejcerów, herbu Zadora, 
właścicieli kilku majątków 
w okolicy Łaska (il. 4). Projek
tantami dworu byli architekci 
Romuald Gutt i Józef Czaj
kowski; za ten projekt na wy
stawie w Rzymie w 1910 r. 
otrzymali I nagrodę. Jest to 

wspaniały przykład stylu 
dworkowego z początku XX 
w., ma dach łamany, cztery al
kierze, a od frontu duży taras 
nad sześciokolumnowym gan
kiem. Wewnątrz na belce stro
powej napis głosi: „Ci co 
w tym domu bywają, to co 
nam życzą niechaj sami mają”. 
Dzisiaj w dworze mieści się 
zespół szkół ogrodniczych 
i budynek utrzymany jest 
nieźle, ale dach pokryto bla- 
chodachówką, a tuż obok 
koszmarny klocek szkoły 
zniekształcił pięknie zaprojek
towany park, którego dawną 
świetność jeszcze widać.

Raciechowice (woj. krakow
skie) - to przepiękny baroko
wy dwór drewniany zbudowa
ny ok. 1760 r. (il. 5). Niestety, 
dwór stoi pusty i już widać po
czątki jego upadku, choć 
w tympanonie jeszcze można 
zobaczyć unikatowy kartusz 
drewniany z herbami założy
cieli dworu (Leliwa i Nowina). 
Nieopodal stoi piękny drew
niany spichlerz z wyrytą na 
belce nadproża datą „A.D./ 
1774 R. 30 Aug.” Siedmioro- 
gów (woj. leszczyńskie) ma 
piękny alkierzowy dwór 
z pierwszej połowy XVIII w. 
zbudowany dla Jana Tworzy- 
jańskiego, przebudowany dla 

Mycielskich w XIX w. (il. 6). 
Efektem tej przebudowy są 
szpecące dwór kominy i posze
rzenie okien, co nie zmienia 
faktu, że dwór ma wspaniałe 
proporcje i jest unikatem w tej 
części Polski. Niestety, opusz
czony, zdewastowany, zaro
śnięty pokrzywami, wystawia 
fatalne świadectwo obecnym 
gospodarzom.
Niezwykła jest historia naj
nowsza dworu w Śmiłowie 
(woj. tarnobrzeskie). Zbudo
wany prawdopodobnie w dru
giej połowie XVIII w. na 
miejscu starszego dworu dla 
Wiercińskich, ok. 1820 r. prze
kształcony dla ówczesnego
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właściciela Cypriana Baczyń
skiego, herbu Sas. Tuż przed 
drugą wojną światową był wła
snością Aleksandra Janasza. 
Potem dość typowy scenariusz 
dewastacji kończy Stacja Ho
dowli Roślin. Widziałem ten 
dwór w 1979 r. w stanie ruiny 
z zapadniętym dachem i reszt
kami ścian wystającymi z zie
mi. W 1985 r. dwór i park ku
pił pan Bogdan Szczerbowski, 
który wraz z synem Andrze
jem z wielkim pietyzmem go 
odbudował. Teraz są w trakcie 
wyposażania dworu i urządza
nia parku. Dwór ma piękne 
proporcje, czterokolumnowy 
portyk znacznie wysunięty 

przed lico ściany frontowej (il. 
7), polski dach łamany kryty 
gontem, a od tylu ośmioko- 
lumnowy podcień. O ratunek 
woła piękny murowany dwór 
w Ustkowie (woj. sieradzkie, 
il. 8). Zbudowany na przeło
mie XVIII i XIX w., wyposa
żony został w bogaty czteroko
lumnowy portyk w porządku 
jońskim. Przed drugą wojną 
światową własność Tymow
skich i Kamockich, których 
miejscowa ludność wspomina 
jako bardzo dobrych gospoda
rzy. Dziś jest pusty, zdewasto
wany, podobnie jak park.
W Wojsławiu (woj. tarnow
skie) stoi duży murowany 

dwór zbudowany w drugiej 
połowie XVIII w. dla Wiesio
łowskich, którzy przez cały 
wiek byli właścicielami. No
wym właścicielem został Alek
sander Sękowski, a później je
go syn Stefan - adwokat, dla 
którego dwór rozbudowano 
w latach 1910-1912. Rozbudo
wa, według projektu architek
ta Józefa Pokutyńskiego, po
większyła znacznie dwór przez 
dodanie piętrowego skrzydła 
bocznego. Od dwudziestu lat 
dworem zarządza Wytwórnia 
Sprzętu Komunikacyjnego 
w Mielcu, która niestety nie 
jest w stanie go odremonto
wać. Dwór stoi pusty (il. 9) w 

dawniej pięknym parku 
z XIX w. Na południe od Po
znania leży miejscowość 
Wronczyn, a w niej murowany 
dwór (il. 10) z początku XIX 
w., przebudowany w 1904 r., co 
głosi data wyryta na portyku. 
Ostatnim właścicielem wsi był 
przed wojną Tadeusz Jackow
ski senior - dyplomata, poseł. 
Jego syn, też Tadeusz, odku
pił Wronczyn od państwa 
w 1993 r., sprzedał dwór i park 
Jackowi Chudzińskiemu, któ
ry pieczołowicie go remontu
je i przywraca do dawnej 
świetności.

Maciej Rydel
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Broń kombinowana i zbytkowna

J
ak rozróżnić oba te rodzaje broni 
z XV-XIX w. i czemu tak na
prawdę miały one służyć? Aby 
odpowiedzieć na te pytania, należy 

przybliżyć genezę obu typów broni. 
Broń kombinowana (wielozadanio
wa) lub broń złożona, jak to określił 
ją w swojej pionierskiej pracy (Zarys 
dziejów uzbrojenia w Polsce, GKW, 
1935, s. 135) znakomity bronioznaw- 
ca Władysław Dziewanowski, sięga 
swoimi korzeniami broni najdaw
niejszej, zaczepnej, jak np. maczuga. 
Z jednej strony nabita krzemieniami 
(z niem. „morgenstern” - gwiazda 
poranna), z drugiej ostro zakończo
na, była zapewne jedną z pierwszych 
prób zmierzających do skonstruowa
nia broni o kilku funkcjach. Dopiero 
jednak pojawienie się broni palnej 
stworzyło tę szansę i rozszerzyło za
kres powstawania coraz ciekawszych 
kombinacji. Od tej chwili dala o so
bie znać niezwykła inwencja twórcza 
mistrzów rusznikarskich. Głównym 
celem dla wielu z nich, poza wyko
nywaniem broni „normalnej”, stało 
się łączenie funkcji broni palnej 
z wszelaką bronią sieczną, obuchową 
i inną. Pomysłowość w tej dziedzinie 
okazała się nieograniczona, a owoce 
nieskrępowanej niczym wyobraźni 
zdawały się wyprzedzać epokę, 
w której powstawały. Toteż wraz 
z rozwojem techniki i myśli kon
strukcyjnej w okresie renesansu po
jawiły się pierwsze poważniejsze 
próby broni wielozadaniowej.
Ta wyszukana w formie, częstokroć 
pięknie zdobiona broń kombinowa
na nie była powszechnie dostępna, 
bowiem tylko najlepsi z najlepszych 
podejmowali tak trudne do realizacji 
zadania. Były to więc egzemplarze 
jednostkowe, wykonane na specjalne 
zamówienia. Stąd też między ich od
biorcami nietrudno było doszukać 
się ludzi majętnych i utytułowa
nych, którzy w swoich kolekcjach 
chętnie widzieli te doskonałe na owe 
czasy i fascynujące do dziś swym no
watorstwem dzieła sztuki.
Według rodzaju i przeznaczenia 
broń kombinowaną można podzielić 
na: 1) broń obuchową, m.in. maczu
gi strzelające i kłujące, Czekany, buz
dygany strzelające z ukrytymi 
w trzonach sztyletami; 2) broń białą 
długą, m.in. strzelające koncerze 
z zamkami kołowymi, rapiery i sza
ble z różnymi typami zamków i lufa
mi różnej długości; 3) broń myśliw
ską, m.in. tasaki i sztylety strzelające 
wyposażone w różne zamki i akceso
ria; 4) bagnety i noże składane połą
czone z bronią strzelającą, także wie- 
lostrzałową (często stosowane 
w XIX w.); 5) broń drzewcową dłu
gą, m.in. halabardy szturmowe 
i szpontony strzelające, wyposażone 
dodatkowo w długie „widelce” skła
dane, piki, lance, spisy strzelające, 
zaopatrzone w różne zamki; 6) ręcz
ną broń palną długą i krótką połą
czoną z kłującą lub sieczną - jest to 
najliczniejsza grupa, w skład której 
wchodzą: strzelby, sztucery, garłacze 
różnych typów itp.; 7) broń ochron
ną, tarcze i rękawice strzelające, czę
sto wyposażone dodatkowo w broń 
kłującą (sztylety); 8) broń miotającą, 

np. kusze strzelające beltami, dodat
kowo kulami lub drobnymi stalowy
mi strzałkami połączone z bronią 
palną.
Broń kombinowana w większości 
powstawała w warsztatach zachod
niej Europy, w państwach o starych 
tradycjach rzemiosła wojennego, np. 
w Niemczech, Włoszech, Anglii. 
Może dlatego broń ta, jak się zdaje, 
cieszyła się niewielką popularnością 
wśród naszych rodaków, choć jak hi
storia dowodzi, ongiś w zbrojowni, 
np. króla Jana III (obecnie w Pań
stwowych Zbiorach Sztuki na Wa
welu) znajdował się koncerz połą
czony z pistoletem i kilka innych 
ciekawych obiektów, w tym maczuga 
i czekan z pistoletami (zbiory Mu
zeum Narodowego w Krakowie), 
wykonane w warsztatach cieszyń
skich w XVII w. Spora jest grupa 
polskich buzdyganów z XVII w., 
które mają ukryte w trzonach sztyle
ty. To połączenie broni obuchowej 
z kłującą było niezwykle charaktery
styczne dla uzbrojenia polskiej jazdy 
narodowego autoramentu XVII w.
Z kolei broń zbytkowna jest „sio
strą” broni kombinowanej, bowiem 
ma z nią wspólne cechy, choć inaczej 
wykorzystywane w praktyce. O ile 
broń kombinowana była wynikiem 
poszukiwań idących w kierunku 
uniwersalizacji jej podstawowych za
dań (np. atak i obrona), o tyle broń 
zbytkowna powstawała z najdziw
niejszych pomysłów i zachcianek, 
nierzadko też z próżności jej właści
cieli. Zwykła strzelba myśliwska czy 
sztucer stawały się bronią zbytkow
ną, gdy np. dla ulżenia strzelające
mu, lufy (często dziwerowane) prze
sadnie pocieniano, a jej zamki zbyt 
głęboko grawerowano, osłabiając 
tym samym granice bezpieczeństwa. 
Takie zabiegi powodowały, że broń 
stawała się niebezpieczna, a w wielu 
wypadkach bezużyteczna, choć pięk
na. Równie szkodliwe, ale zbytkow
ne były dubeltówki o dwóch strza
łach z każdej lufy, z zamkami o poje
dynczych kurkach działających 
poczwórnie. Inną bronią zbytkowną, 
tzw. biżuteryjną, były miniaturowe 
pistoleciki noszone przez niektóre 
damy na szyi, wytwarzane od XVI w. 
Prawdziwe cacka - pistoleciki kapi
szonowe (miniaturowe), z wyrobu 
których słynął K. Tabaczkowski, 
rusznikarz z Kamieńca Podolskiego, 
były w XIX w. równie mile widzia
nym prezentem wśród miłośników 
broni i ekstrawaganckich myśli
wych. Noszono je jako dewizki przy 
zegarkach kieszonkowych lub pełni
ły funkcję różnych spinek. Nie
mniej interesujące są różnego typu 
strzelające książki, głównie brewia
rze, wyposażone w sprytnie ukrytą 
broń palną, które służyły li tylko po
prawieniu samopoczucia ich właści
cieli, bowiem ich wartość użytkowa 
była niewielka lub żadna. Broń salo
nowa (Floberta), kapiszonowa, uzna
na nawet przez płeć piękną za broń 
buduarową, nazwę swoją zawdzięcza 
pełnym wdzięku kształtom, łatwości 
obsługi, cichemu i celnemu strzało
wi oraz elegancji. Z racji swych przy
miotów stała się ulubienicą ówcze
snych dam i dżentelmenów. Owe

małokalibrowe bawidełka były nie
odłącznym atrybutem salonowych 
zabaw, co dla ich uczestników nie
rzadko kończyło się poważnymi 
kontuzjami.
Broń zbytkowną można więc podzie
lić na: 1) broń biżuteryjną: pistoleci
ki - spinki, dewizki, breloczki i wi
siorki damskie o zamkach różnych 
systemów znane już od XVI w.; 2) 
pistolety salonowe i kieszonkowe; 3) 
wszelkie sztućce stołowe i myśliw
skie (noże, łyżki i widelce) połączo
ne z bronią palną różnych syste
mów; 4) klucze i książki strzelające 
z różnymi zamkami; 5) pejcze 
i szpicruty sportowe i myśliwskie, 
strzelające, z ukrytymi w rękoje
ściach sztyletami i nożami; 6) laski - 
strzelby, laski kłujące, a także laski 
wyposażone w broń wielostrzałową 
- rewolwerową; 7) strzelby harpuno
we na wieloryby i o wielu lufach - 
wiązkowe oraz wielostrzałowe - re
wolwerowe. Ta skromna lista nie wy-

1. Strzelające 
sztućce stołowe 

z zamkami skałkowymi 
(Niemcy, ok. 1700 r.)

2. Książka do nabożeństwa 
z ukrytym pistoletem 

z zamkiem 
(Włochy, ok. 1650 r.)

3. Strzelający 
bagnet szpuntowy

z zamkiem skałkowym 
(Francja, ok. 1700 r.)

4. Strzelająca 
tarcza bojowa

z zapałem lontowym 
(Anglia, druga ćwierć XVI w.)

5. Pistolet dwulufowy 
z zamkami skałkowymi, 

bocznym nożem 
i płaskim ostrzem-grotem 

(Niemcy, ok. 1700 r.)
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6. Strzelający, 
sktadany
nóż kieszonkowy 
(Anglia, 1862-1884)

7. Buzdygan strzelający 
z zamkiem kołowym 
(Norymberga, 1591 r.)

8. Strzelający 
topór wojenny
z zamkiem lontowym 
(Augsburg, 1591 r.)

9. Strzelający 
rapier
z zamkiem kołowym 
(Augsburg, ok. 1590 r.)

10. Strzelająca 
szabla 
węgiersko-polska 
z niemieckim 
zamkiem kołowym 
(ok. 1565 r.) 

czerpuje wszelkich możliwości, a tyl
ko dowodzi ludzkiej fantazji, czego 
przykładem niech będą sztućce sto
łowe, które nie mogły być ani wy
godnym widelcem, nożem czy łyżką, 
ani celną bronią, której zapewne 
w praktyce nigdy nie użyto.
Sądząc po charakterze zachowanych 
obiektów, w wypadku broni kombi
nowanej była to głównie broń my
śliwska i okazjonalno-ceremonialna, 
wykonana bardziej w celach zadzi
wienia niż praktycznego zastosowa
nia. Doświadczenia wykazały bo
wiem, że najbardziej pożądaną cechą 
każdej broni jest jej funkcjonalność 
i niezawodność, zaś wszystkie te nie
zwykle efektowne próby stworzenia 
„uniwersalnej” broni kończyły się 
fiaskiem, a ich jedyną pozostałością 
jest karabin z osadzonym u wylotu 
lufy bagnetem. Oba rodzaje opisanej 
tu broni zajmowały określone miej
sce w praktykach mistrzów cecho
wych, bowiem przez swoją wyjątko-

9

wość i wysoki stopień wymaganych 
umiejętności, stawały się popisem 
mistrzowskiego kunsztu rusznika
rzy. Dlatego przedmioty te są często 
wyrobami największych mistrzów 
poszczególnych krajów i epok, 
w których powstawały. Odwiedzając 
muzea krajowe i zagraniczne przyj
rzyjmy się więc z uwagą zabytkom, 
które są dowodem niezwykłej pomy

słowości człowieka w tej dziedzinie. 
Miejmy nadzieję, że Muzeum Woj
ska Polskiego w Warszawie zorgani
zuje kiedyś stosowną wystawę 
(pierwszą tego typu w kraju) i dołą
czy w ten sposób do wielu innych, 
europejskich muzeów, które taką 
właśnie broń w szczególny sposób 
eksponują.

Zygmunt K. Jagodziński
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Ostatni wagon EKD

Od 11 grudnia 1927 r. - 
czyli od 70 lat - pomię
dzy Warszawą i Gro
dziskiem Mazowieckim fun

kcjonuje dojazdowa kolej 
elektryczna, dowożąca miesz
kańców przedmieść do cen
trum miasta. Wybudowano dla 
niej dwa tory, a pociągi zasila
ne były prądem o napięciu 
600V, takim samym, jak wago
ny tramwajowe. Na terenie 
Warszawy, w obszarze ścisłej 
zabudowy, szyny znajdowały 
się w bruku na jednym pozio
mie z jezdnią. Trasa kolei bie
gła od granicy miasta ulica
mi Drawską, Szczęśliwicką, 
Niemcewicza, Tarczyńską, 
Nowogrodzką, do skrzyżowa
nia z ul. Marszałkowską. Pasa
żerów przewożono w dwudzie
stu czteroosiowych wagonach 
silnikowych produkcji angiel
skiej oraz w dwudziestu takich 
samych wagonach doczep- 
nych, również pochodzących 
z Anglii.
Nowy rodzaj komunikacji 
podmiejskiej bardzo szybko 
został zaakceptowany przez 
mieszkańców warszawskich 
przedmieść. W związku z tym 
Spółka Akcyjna Elektrycz
nych Kolei Dojazdowych roz
budowała sieć torów, tworząc 
nowe połączenia. W 1932 r. 
oddano do użytku odgałęzie
nie do miejscowości Wiochy, 
już w 1934 r. przedłużono od
cinek linii na terenie Grodzi
ska Mazowieckiego, wybudo
wano też tor przechodzący 
przez centrum miasta od wo
zowni EKD (dziś Grodzisk 
Mazowiecki-Radońska) do 
dworca kolei państwowej, 
a w 1936 r. oddano do użytku 
kolejną linię boczną ze stacji 
Podkowa Leśna Główna do 
dworca PKP w Milanówku. 
Dziennie przewożono nawet 
40 tysięcy pasażerów. Tak do
bry wynik można było osią
gnąć dzięki dużej częstotliwo
ści kursowania pociągów. 
Wielce pomocna była tu wy
budowana w 1928 r. pierwsza 
w Polsce samoczynna blokada 
liniowa, sterująca ruchem po
ciągów, co umożliwiało prze
bieg kolejnych składów nawet 
w odstępach dwu- i trzyminu- 
towych.
W okresie niemieckiej okupa
cji EKD poniosły znaczące 
straty. Najbardziej ucierpiał 
odcinek miejski na terenie 
Warszawy, który był niszczony 

dwukrotnie. Pierwszy raz pod
czas wrześniowej obrony stoli
cy, drugi w okresie powstania 
warszawskiego i bezpośrednio 
po nim. Ważną kartę zapisały 
EKD w zaopatrzeniu miasta 
w produkty żywnościowe. 
Mniej kontrolowane przez 
Niemców niż linie normalno
torowe stały się głównym ka
nałem szmuglu zaopatrzenia. 
Często kolejarze EKD ryzyko
wali życiem, służąc mieszkań
com uciemiężonego miasta, 
tak jak 1 sierpnia 1944 r., kie
dy ostatni pociąg EKD wy
wiózł z Warszawy po godzinie 
22.00, czyli w pięć godzin po 
wybuchu powstania, spóźnio
nych pasażerów.
W obliczu wojsk radzieckich 
stojących na przeciwległym 
brzegu Wisły, Niemcy przystą
pili do systematycznego nisz
czenia Warszawy, nie oszczę
dzając urządzeń komunikacyj
nych. Wtedy też w wielu 
miejscach uszkodzono tory 
EKD, wywieziono część tabo
ru i urządzeń warsztatowych. 
Mimo to po opuszczeniu War
szawy przez Niemców już 14 
lutego 1945 r. wznowiono ruch 
pociągów na odcinku Gro
dzisk Mazowiecki - Opacz, 
choć na razie użyto parowo
zów wypożyczonych od PKE 
Dość szybko jednak naprawio
no trakcję i pierwszy po woj
nie pociąg elektryczny przybył 
do Warszawy 19 maja 1945 r.
W latach pięćdziesiątych zna
czenie linii wzrosło, żywioło
wo zwiększyły się przewozy 
pasażerskie. W związku z tym 
zarząd prywatnej jeszcze linii 
stworzył samochodową komu
nikację pomocniczą tzw. KoP, 
którą obsługiwano podwar
szawskie miejscowości nie ma
jące styczności z torami EKD. 
Ruch utrzymywano z Warsza
wy do Grójca, Błonia, Żyrar
dowa, Pruszkowa, Mszczono
wa i Nowego Miasta nad Pili
cą. Do obsługi tych linii 
wykorzystywano ciężarówki 
z nadbudówką pasażerską 
(rozwiązanie zbliżone do po
pularnych do niedawna osino- 
busów); po nacjonalizacji ko
munikację autobusową przejął 
PKS. 6 października 1947 r. 
całe przedsiębiorstwo zostało 
upaństwowione i Polskie Ko
leje Państwowe prowadziły 
dalszą eksploatację linii, opie
rając się na majątku przejętym 
od byłych EKD, zmieniono je

dynie nazwę na Warszawską 
Kolej Dojazdową.
W latach sześćdziesiątych 
przystąpiono do usuwania od
cinka miejskiego z ulic War
szawy. Najpierw skrócono od
cinek na ul. Nowogrodzkiej od 
ul. Marszałkowskiej do Chału
bińskiego. Następnie, 8 grud
nia 1963 r., zlikwidowano 
odcinek miejski w ulicach 
Niemcewicza, Tarczyńskiej, 
Nowogrodzkiej, przenosząc 
tor do wykopu linii średnico-

1. Schemat 
przebiegu 

linii EKD 
(oprać. Marek Barszcz)

2.3. Dawny 
wagon silnikowy nr 16 

z samochodem Hudson 
z 1927 r. (2) 

przy stacji 
Podkowa Leśna (3)
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4. Budynek elektrowozowni z 1927 r. 
w Grodzisku Mazowieckim

5. Wagony polskie EN94 na trasie 

(zdjęcia: 2,5 - Marek Barszcz, 3,4 - Miłosz Zaborski)

wej. Na początku lat siedem
dziesiątych wycofano z ruchu 
angielskie wagony silnikowe, 
zastępując je nowymi, polskiej 
konstrukcji, oznaczonymi se
rią EN94. Ostatni wagon z wy
służonej serii EN80 został za
chowany przez Muzeum Ko
lejnictwa. 5 stycznia 1975 r. 
zlikwidowano ostatni odcinek 
linii biegnący ulicami Warsza
wy, układając tory kolei 
wzdłuż linii radomskiej.
Na przełomie lat osiemdziesią
tych i dziewięćdziesiątych pod
dano WKD gruntownej moder
nizacji. Wymieniono torowisko, 
wprowadzono scentralizowane 
sterowanie urządzeniami zabez
pieczenia ruchu kolejowego (se
mafory, zwrotnice itp.). Zmo
dernizowano dwudziestoletnie 
już wagony serii EN94, wymie
niając w nich drzwi na bardziej 
szczelne. Od początku do dziś 
kolej EKD/WKD nieprzerwa
nie służy warszawiakom dojeż
dżającym do pracy w mieście, a 
w wolne od pracy dni pracowi
cie wozi mieszkańców stolicy do 
miejscowości letniskowych.
Na jednym ze zdjęć prezento
wany jest ostatni zachowany 
wagon silnikowy serii EN80, 
noszący historyczny numer 
16, sfotografowany wraz z za
bytkowym samochodem mar
ki Hudson z 1927 r. na stacji 
Podkowa Leśna Główna. Sa
mochód pochodzi z kolekcji 

prywatnego Muzeum Motory
zacji mieszczącego się w pod
warszawskich Otrębusach, na
tomiast wagon byłych EKD 
stacjonuje na co dzień w elek
trowozowni w Grodzisku Ma
zowieckim. Ten zabytkowy 
pojazd trakcyjny, własność 
Muzeum Kolejnictwa w War
szawie, został odremontowany 
przez ZNTK Bydgoszcz. Nie
stety, odrestaurowano go jedy
nie jako eksponat nieruchomy. 
Choć ma on odbudowany na
pęd, nie został dopuszczony 
do ruchu przez komisarzy od
biorczych PKP Uczciwie trze
ba stwierdzić, że jakość prze
prowadzonego remontu pozo
stawia wiele do życzenia. 
Wnętrze wagonu zostało wy
kończone w sposób odbiegają
cy od oryginału i to jeszcze 
przy użyciu niskiej jakości 
materiałów, co powoduje, że 
z sufitu sterczą powykrzywia
ne deski. Tymczasem powi
nien on być wielką atrakcją 
Warszawy. Mógłby w każdą 
letnią niedzielę przewozić za 
odpowiednią opłatą turystów 
do Podkowy Leśnej, będącej 
jedną z podwarszawskich miej
scowości letniskowych. Należy 
mieć nadzieję, że kiedyś znajdą 
się osoby, które przywrócą 
świetność ostatniemu ocalałe
mu wagonowi byłych EKD.

Marek Barszcz

Architektura parkowa Toru
nia z XIX w. w porówna
niu z jej dzisiejszą odpowied

niczką była niezwykle boga
ta. Lokalny patriotyzm władz 
miejskich oraz chęć pokaza
nia się w atrakcyjnym świetle 
licznym przybyszom odwie
dzającym miasto powodo
wały duży ruch budowlany - 
wzbogacany estetycznymi 
elementami architektonicz
nymi. Jedną z charaktery
stycznych ozdób najbogat
szej dzielnicy Przedmieścia 
Bydgoskiego byt (i jest na
dal) tzw. Grzyb, postawiony 
w 1843 r. na oddzielających 
przedmieście od Starego 
Miasta terenach pofortecz- 
nych. Pierwotnie spełniał 
funkcje wyłącznie estetycz
ne, jako podcień dla space
rowiczów chadzających po 
pobliskim Ogrodzie Bota
nicznym i powstającym wła
śnie Parku Cegielnia. Jako 
integralna część całej infra-

Toruński grzybek
struktury parkowej - obok 
muszli koncertowej, resta
uracji, hali wystawowej, 
kaskad wodnych, wodotry
sków, dekoracyjnych ław - 
stal się nieodzownym i ulu
bionym miejscem odpoczyn
ku mieszczan. W 1891 r. na
stąpiła jego przebudowa. 
Obiegającą trzpień galeryjkę 
ze schodami zastąpiono ła
weczką, a całość przeniesio
no kilkadziesiąt metrów da
lej. Zmiany spowodowane 
zostały budową torów tram
wajów konnych, które wy
mieniono na elektryczne już 
w 1899 r., z czego byli dumni 
mieszkańcy, wyprzedzając 
zelektryfikowane tramwaje 
warszawskie o 9 lat. „Grzyb” 
stal się wówczas najpiękniej
szym przystankiem w mie
ście. Dzisiaj jest on zapo
mniany i mimo że stoi tam, 
gdzie dawniej, rzadko jest 
odwiedzany.

Tomasz Kruszewski
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Kuczka

Ten prosty drewniany 
ganek dobudowany od 
strony ogrodu do bu
dynku wzniesionego w latach 

trzydziestych XX w. przy ul. 
Garbarskiej 3 w Szydłowcu - 
to niewątpliwie unikatowy 
obiekt w Polsce. Był bowiem 
użytkowany podczas żydow
skiego Święta Kuczek, zwane
go Sukkot lub Święto Namio
tów. Miał upamiętnić namioty, 
w których mieszkali na pusty
ni synowie Izraela po wyjściu 
z Egiptu. Podczas tego święta 
obok innych praktyk istnieje 
zwyczaj spania i spożywania 
świątecznego posiłku w „sza
łasach” budowanych specjal
nie w tym celu. Ich wnętrza 
były starannie przystrojone 
zielenią i specjalnymi ozdoba
mi.
Z tego też powodu na stropie 
szydłowieckiej kuczki, użyt
kowanej dziś jako ganek, znaj
dują się barwne kasetony. Pod 
nimi, na ścianach zachowały 
się malowane na cienkiej pod
biale liściaste drzewa, patera 
z owocami, winne grono, kie
lich z butelką, hebrajskie in
skrypcje oraz symbol juda
izmu: „Tarcza Dawida” (Ma
gen Dawid). Dekorację tę 
niewątpliwie wykonał artysta 
amator, co dziś tylko dodaje jej 
uroku i wartości. Całość jest 
utrzymana w brązowej i zielo
nej tonacji. Ponadto umiesz
czone w ścianie kolorowe 
szybki, w rombowych podzia
łach, wprowadzały miły na
strój we wnętrzu, tym bardziej 
że od tyłu przylegał ogród 
i sad owocowy. Dziś ganek jest 
już znacznie zdewastowany 
i wymaga pilnej pracy konser
watora.
Kuczka została dobudowana 
do domu właściciela garbarni. 
Ten zaś sąsiaduje z muro
wanym domem modlitwy, 
zwanym tu synagogą. Znaj
duje się on w miejscu znaczą
cym, bo na osi ul. Przechod
niej. O pierwotnych funkcjach 
obiektu, poza ustną tradycją, 
przypomina jedynie forma bu
dynku. Jest on parterowy, kry
ty czterospadowym dachem, 
murowany z cegły i otynko
wany, wybudowany na pla
nie prostokąta, wzdłuż osi 
wschód-zachód, z jednoprze- 
strzenną salą modlitw. Intere
sująca jest trzyosiowa elewacja 
frontowa z wejściem z boku, 
która została zwieńczona

1. Kuczka 
służąca 

jako ganek

2. Wnętrze 
kuczki 

z resztkami 
malowideł

(zdjęcia: 
Adam 

Penkalla)

gzymsem i trójdzielnym 
szczytem podzielonym filarka
mi z kulami. Wyższa część 
środkowa nakryta jest odcin
kowym łukiem z okrągłą blen
dą. Monumentalności nadają 
również kanelowane pilastry 
w narożach, a pod gzymsem 
arkadowy fryz. Boczną elewa
cję zdobią dwa okna w opa
skach oraz profilowany gzyms. 
Dzisiaj budynek pełni funkcje 
sali konferencyjnej spółdziel
ni garbarskiej, która użytkuje

te obiekty. Będąc w Szydłow
cu, obok znanych i opisywa
nych zabytkowych obiektów - 
zamku, kościoła, ratusza, 
cmentarzy żydowskiego i ka
tolickiego - warto zobaczyć 
też te dwa obiekty pomija
ne w przewodnikach. Warto 
o nich też przypomnieć 
służbom konserwatorskim, 
a przede wszystkim dzisiej
szym użytkownikom, aby mo
gły przetrwać.

Adam Penkalla

Ratusz Głównego Miasta 
znajdujący się w samym 
centrum Gdańska, mię
dzy ul. Długą i Długim Tar

giem, należy do najwspanial
szych zabytków nie tylko tego 
hanzeatyckiego miasta, ale i Pol
ski. W historii obiektu możemy 
wyróżnić przynajmniej trzy 
okresy. Pierwszy sięga XIII w., 
gdy istniał budynek Rady Miej
skiej, najpewniej wzniesiony 
w szkieletowej konstrukcji 
drewnianej wypełnionej cegłą 
(„mur pruski”). Obiekt uległ 
spaleniu podczas rzezi Gdańska 
dokonanej przez Krzyżaków 
w 1308 r. Wybudowany w XIV 
w. następny ratusz, w miarę jak 
miasto zyskiwało na znaczeniu 
i zamożności, był rozbudo
wywany i upiększany. Efekt 
końcowy, znany nam dobrze 
z jego wizerunku, osiągnięto 
w 1562 r., kiedy budowla uzy
skała kształt renesansowy. Jej 
kres przyniosło wkroczenie do 
miasta Armii Czerwonej w mar
cu 1945 r., z cennego zabytku 
ocalały zaledwie mocno nadwą
tlone ściany, grożące w każdej 
chwili zawaleniem. Przeznaczo
ny początkowo do rozbiórki ten 
„najbardziej polski z polskich 
ratuszy”, jak określił go Antoni 
Chołoniewski, dzięki determi
nacji konserwatorów został ura
towany i w latach powojennych 
pieczołowicie odbudowany. 
Cechą gdańskiego ratusza jest 
niezwykła strzelistość i wysmu- 
kłość. W takim układzie archi
tektonicznym zarówno wieża, 
jak i dach (1100 m2 powierzch
ni) odgrywają wyjątkową rolę. 
Odbudowany w pośpiechu ra
tusz przykryty został dość przy
padkową dachówką rodzimej 
produkcji, nie gwarantującą ja
kości i trwałości. Brak funduszy 
powodował, że w minionych 40 
latach dach nie był wymieniany, 
a jedynie chaotycznie uzupeł
niano w nim ubytki. W rezul
tacie w połowie lat dziewięć
dziesiątych przypominał starą 
tkaninę pokrytą wieloma różno
barwnymi łatami.
Obchody milenium Gdańska 
zmobilizowały władze miejskie, 
ośrodki naukowe i konserwator
skie do intensywnych prac nad 
renowacją głównych zabytków 
miasta. Jako jeden z prioryteto
wych obiektów został wytypo
wany ratusz Głównego Miasta - 
zaplanowane przy nim prace 
konserwatorskie objęły także 
wymianę pokrycia dachowego. 
Komisje historyczne podjęły de
cyzję o przywróceniu dachowi 
jego renesansowego wyglądu. 
Konserwatorzy z Muzeum Hi
storii Miasta Gdańska (właś
ciciel obiektu) rozpoczęli po-

30



Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dachy ratusza 1.2. Układanie dachówek (1) 
i dachy ratusza
po pracach dekarskich (2)

szukiwania dachówki, która 
odpowiadałaby historycznym 
normom. Powinna być to da
chówka typu „holenderka”, 
o odpowiedniej wielkości, kolo
rze i szczelności.
Po długich poszukiwaniach 
gdańscy konserwatorzy nie zna
leźli odpowiedniego materiału 
wśród wyrobów polskich pro
ducentów. Jak zauważa Maria 
Bojarska z Muzeum Historii 
Miasta Gdańska, konserwator 
zabytków nadzorujący prace de
karskie na ratuszu, polskie da
chówki mają spore walory este
tyczne, dużo jednak gorsze tech
niczne, co decyduje o ich słabej 
trwałości, a w wypadku obiektu

zabytkowego jest to jeden z pod
stawowych wymogów. Ponadto 
polskie współczesne dachówki 
są znacznie większe od dachó
wek historycznych, nie mają od
powiednich kolorów, jakość 
spieku pozostawia wiele do ży
czenia. Odrzucona została przez 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków także dachówka duń
ska, nie spełniająca wymagań 
kolorystycznych i wielkościo
wych. Na rynku krajowym poja
wiła się natomiast stara nie
miecka fabryka F. von Muller 
z Eisenbergu. Inwestorowi od
powiadał rozmiar „holenderki”, 
kolor i jakość wykonania. Po
dwójny tzw. zamek gwarantował 
idealne zabezpieczenie przed za
ciekaniem wody. Wysoka jakość 
spieku wskutek starannego wy
palania, dobra glina, z której da
chówki są produkowane, powo
dują dobrą spływalność wody 
z dachu.
Musiano jeszcze zdecydować, 
w jaki sposób ułożyć dachówki, 
aby dach był szczelny. Do wybo
ru były dwie metody: historycz
na, polegająca na łączeniu da
chówek zaprawą, i nowoczesna 
z zastosowaniem zakładek, tzw. 
zamków. Zaprawę wapienną od
rzucono ze względu na jej nie- 
trwałość, natomiast cement 
w budowli zabytkowej działa jak 
mokry kompres. Znajdujące się 
w nim sole i siarczany po roz
puszczeniu przez deszcze mi
grują w głąb murów, a po odpa
rowaniu wody następuje ich re
krystalizacja, co doprowadza do 
rozsadzania ścian. Pozostał więc 
system zakładkowy, umożliwia
jący dobry spływ wody oraz za
pewniający przewiewność.
Remont dachu trzeba było roz
począć w wielu miejscach od 
wymiany podbudowy i jej im
pregnacji. Zamiast tradycyjnej 
izolacji papowej wprowadzono 
dachową folię zbrojoną. Przy 
powierzchni 1100 m2 potrzeba 
było około 16 tysięcy dachówek! 
W trakcie prac konieczne okaza
ło się wymienienie również 
wszystkich elementów wykona
nych z blachy miedzianej (łącz
nie było ich około 500 m2), tak
że rynien i rur spustowych. 
W listopadzie 1996 r. dekarze 
zakończyli prace na dachu, 
w marcu następnego roku zdjęte 
zostały rusztowania przy ratu
szu. Obecnie dostępny jest on 
do zwiedzania.

Wiesława A. Hlebowicz
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Ratowanie książek
T

oruńscy konserwatorzy 
papieru oraz biblioteka
rze osuszyli już dwa ty
siące książek zalanych 

w czasie powodzi we Wrocławiu. 
W chłodni na ratunek czekają 
jeszcze dwie tony zamrożonych 
tomów z Opola. Gotowość pomocy 
w ratowaniu zniszczonych przez 
powódź zabytków zgłosili także 
konserwatorzy innych specjalno
ści.
Spontaniczny odruch pomocy za
topionym bibliotekom zrodził się 
w Toruniu już 16 lipca br. - pra
cownicy Biblioteki Głównej Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika 
szukali bardziej szczegółowych in
formacji o sytuacji Biblioteki Uni
wersyteckiej w zalanym wodą 
Wrocławiu, natomiast konserwa
torzy papieru z UMK zaintereso
wali się bibliotekami opolskimi. 
Dzięki Internetowi, w którym po
jawiła się strona poświęcona po
wodzi (telefony wówczas nie dzia
łały), dość szybko ustalono, że we 
Wrocławiu zalanych zostało sie
dem tysięcy uniwersyteckich ksią
żek. W załatwianie transportu 
włączyła się toruńska Książnica 
Miejska i dzięki temu już 18 lipca 
dwa tysiące zamoczonych książek 
przywieziono do Torunia. Była to 
głównie literatura niemiecka 
z XIX w. należąca dawniej do 
Stadtbibliothek Breslau. Od same
go początku jej ratowaniem kiero
wali specjaliści z Zakładu Konser
wacji Papieru i Skóry UMK, a tak
że konserwatorzy biblioteczni. Ich 
zdaniem w procesie ratowania pa
pieru najważniejsze jest pierwsze 
48 godzin. W związku z tym jesz
cze tego samego dnia wieczorem 
wszystkie tomy trzeba było rozła
dować i ustawić pionowo do 
wstępnego suszenia - pomogli 
głównie bibliotekarze i ich rodzi
ny. Na szczęście do dyspozycji 
mieli oddane niedawno do użyt
ku, ale jeszcze w dużej części puste 
magazyny biblioteczne.
Nazajutrz rozpoczęła się benedyk
tyńska praca nad zamoczonym 
księgozbiorem. Między kartki wo
luminów trzeba było wkładać bi
bułki, które odsączały wilgoć. 
Każdą książkę przekładano w ten 
sposób przynajmniej raz dziennie. 
Niestety, w ciągu kilku pierw
szych dni niektóre tomy zostały 
zaatakowane przez pleśń, tak więc 
przekładanie stron i odkażanie za
grzybionych miejsc spirytusem 
odbywało się w gumowych ręka
wiczkach oraz maskach. Ich zdo
bycie wiązało się z ogromnym wy
siłkiem pozyskiwania sponsorów. 
Nie zawiedli także wolontariusze,

1. Najpierw 
książki 

ustawiano 
na grzbietach
2. Pracowano 

w maskach 
i gumowych 

rękawiczkach 
- przekładanie 

mokrych stronic 
bibułą

(zdjęcia: 
1 - Andrzej 
Korzybski, 

2 - Piotr Kurek)

których codziennie zjawiało się 
kilkunastu, a czasami nawet kil
kudziesięciu. Ze względu na za
grożenie zdrowia, każdy pracował 
tylko przez trzy godziny dziennie. 
Po podsuszeniu książki wędrowa
ły do komory próżniowej, gdzie 
w celu dezynfekcji poddawane by
ły działaniom tlenku etylenu. 
Operację powtarzano po ich całko
witym wysuszeniu.
Do końca sierpnia udało się osu
szyć księgozbiór wrocławski. 
Najbardziej ucierpiały oprawy 
licznych książek, które w wielu 
wypadkach nadają się do odtwo
rzenia. Ewentualna konserwacja 
zniszczonych pozycji jest jednak 
bardzo kosztowna, dlatego zależeć 
będzie od tego, czy znajdą się na 
nią pieniądze.
Na ratunek czekają jeszcze dwie 
tony literatury z Wojewódzkiej Bi
blioteki Publicznej oraz Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Opolskie
go. Zamrożenie ich w chłodni wy
klucza rozwój pleśni. Najłatwiej 
i najszybciej można je osuszyć 
w liofiłizatorze - maszynie, która 
dokonuje odwodnienia przez sub- 
limację w próżni kryształków lo
du. UMK stara się zdobyć pienią
dze na zakup tego „cudownego” 
urządzenia - jeśli się uda, do Toru
nia trafią zapewne także inne 
książki, archiwalia i dokumenty 
z terenów objętych powodzią.
Dzięki tej inicjatywie ośrodek to
ruński szybko stał się koordynato
rem akcji pomocy bibliotekom 
oraz innym instytucjom. Opra
cowano i rozesłano instrukcję 
„pierwszej pomocy” przy ratowa

niu książek i archiwaliów, zbiera
no informacje o instytucjach wy
magających natychmiastowej po
mocy, szukano chętnych do przej
mowania mokrych zbiorów - 
w ten sposób zachęcono na przy
kład Uniwersytet Adama Mickie
wicza w Poznaniu do zaopiekowa
nia się drogocennym księgozbio
rem z seminarium duchownego 
w Nysie. Na biurku toruńskich 
konserwatorów papieru bez prze
rwy dzwonił telefon - z prośbą 
o poradę lub pomoc zwracały się 
nie tylko biblioteki, ale także sądy, 
archiwa, banki oraz inne instytu
cje.
Wkrótce swoją gotowość do po
mocy w ratowaniu zniszczonych 
wodą zabytków zgłosili konserwa
torzy innych specjalności. Insty
tut Zabytkoznawstwa i Konserwa
torstwa UMK wysłał do General
nego Konserwatora Zabytków 
propozycję uczestnictwa w tej ak
cji konserwatorów malarstwa 
ściennego i sztalugowego, rzeźby, 
ceramiki, kamienia, metalu, a tak
że przygotowania ekspertyz tech
nologicznych i konserwatorskich 
oraz szacowania kosztów konser
wacji. Wojewoda toruński zapro
ponował utworzenie w Toruniu 
specjalistycznej pracowni, w któ
rej konserwowano by zabytki z te
renów dotkniętych powodzią. 
Dalsze kroki zależą już teraz tylko 
od pieniędzy - konserwacja i re
stauracja są bardzo kosztowne, 
choćby tylko ze względu na cenę 
stosowanych materiałów.

Kinga 
Nemere-Czachowska

S
ecesyjny kościół ewangelic
ko-reformowany w Buda
peszcie przy al. Gorkiego 7 - 
dla mnie najpiękniejszej ulicy te

go miasta - powstał w 1913 r. Je
go twórcą był Aladar Arkay 
(1868-1932), jeden z ważniejszych 
węgierskich architektów końca 
XIX i początku XX w., o blisko 
pokolenie młodszy od Otto Wa
gnera czy Antonia Gaudiego. Ta 
nieduża budowla jest szóstą z ko
lei w stolicy Węgier (licząc od po
łączenia w jedno trzech miast 
w 1872 r.) świątynią ewangelicko- 
-reformowaną. Była uszkodzona 
w czasie drugiej wojny światowej, 
lecz przywrócono ją do stanu pier
wotnego; wieżę główną poddano 
konserwacji w 1964 r.
Bryłę kościoła od strony ulicy 
określają dwie wieże: z lewej stro
ny znajduje się wieża na planie 
kwadratu, zakończona spiczastym 
hełmem krytym blachą, dziś zielo
ną od śniedzi; z prawej - mniejsza 
wieża w formie baszty. Środek fa
sady wieńczy trójkątny szczyt ma
skujący kopułę, w którym umiesz
czono szeregowo pięć małych 
okienek, tworząc w ten sposób 
swoisty ornament. Wejście główne 
ujęte jest w piaskowcową arkadę 
o lekko zaostrzonym luku. Ta 
z kolei mieści się w obrębie pro
stokąta pokrytego płytkami cera
micznymi, a nad nim widzimy 
półkole witrażu, który znajduje się 
- patrząc od wnętrza świątyni - 
w ramach arkady nad wewnętrz
nym balkonem. Obramienie wi
trażu na elewacji też tworzy arka
dę. Wyżej znajduje się fryz z pięciu 
okienek, a nad każdym półkole 
kamienne, świadomie przez twór
cę zaplanowane jako jeszcze jeden 
wyrazisty ornament. W kolorysty
ce tej elewacji przeważają odcienie 
żółci. Opracowanie plastyczne 
wejścia głównego jest wariacją na 
temat portyku przyściennego, 
z wykorzystaniem ozdobnego lico
wania płytkami ceramicznymi.
Wieżyczka „baszta” ma od ulicy 
wejście w wydłużonej ku górze ar
kadzie obramionej kamiennymi 
płytkami. Wyżej, idealnie na osi, 
architekt umieścił dwa okienka 
jedno nad drugim, w partii wień
czącej - okienka oddzielone „tłu
stymi” słupkami (o proporcjach 
takich, jak słupy przy wejściu 
głównym) i zaprojektował odpo
wiednio przysadzisty heimik.
Kościół ma niedużą kruchtę od 
ulicy. Jego wnętrze stanowi po
mieszczenie jednoprzestrzenne 
(uzupełnione aneksami), nakryte 
kopułą, której integralną część 
kompozycyjną i ozdobę stanowi 
bardzo duży żyrandol; nasadę ko
puły zdobi secesyjny ornament. 
Podziały wnętrza organizowane są 
przez jego dwie kondygnacje - 
parter i balkon, oraz cztery duże 
arkady; trzy z nich wypełnione są 
witrażami, czwarta - to część pre- 
zbiterialna. W partiach pod balko
nem znajdują się okna - po jede-
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Secesyjny kościół w Budapeszcie
1. Ewangelicki 
kościół
w Budapeszcie
2. Fragment 
zdobienia 
prezbiterium
3. Wejście 
do głównej 
wieży
(zdjęcia:
Bożena Wierzbicka)

naście z każdej strony. Są one pro
stokątne, z kratownicą utworzoną 
ze szczeblinek. Balustrady balko
nu ozdobiono prostym, powtarzal
nym ornamentem z występują
cych naprzemiennie stylizowa
nych rozet i „kłosów”. Ozdobę 
trójkątnych płaszczyzn między ar
kadami a nasadą kopuły stanowią 
secesyjne żyrandole.
Przestrzeń dla kapłana wydziela 
wstawiona we wnętrze prezbite
rium forma absydy na planie pół
kola, z umieszczonym w niej cen
tralnie ołtarzem. Arkadowy otwór 
absydy jest ujęty w prostokątne 
obramienie. Ma on wydzieloną 
część cokołową z szarego kamie
nia, sięgającą do nasady luku arka
dy, oraz część górną, która obra- 
miona jest złotą listwą i oblicowa- 
na kwadratowymi płytkami. 
Płytki pokrywa abstrakcyjny or
nament, choć o formach sugerują
cych przedstawienia roślinno- 
-zwierzęce, w trzech tylko bar
wach: złotej, brązowej i czarnej.

Ołtarz jest imponujący w swojej 
prostocie: na cokole z kamienia 
umieszczono stół z Ewangelią. Za 
nim, w głębi absydy znajduje się 
ambona, na którą prowadzą dwu- 
biegowe, oblicowane kamieniem 
schodki. Ambona została zesta
wiona z trzynastu walców z czar
nego marmuru, oddzielonych li
stwami złotego ornamentu; scho
dy zrobiono z szarego kamienia. 
Stół ołtarza wykonano również 
z czarnych walców kamiennych, 
tyle że jest on odpowiednio niższy 
od ambony.
Wszystkie trzy wnęki (poza pre
zbiterium - czwartą) mają proste, 
lecz gustowne witraże. Wykonał je 
Miksa Roth, jeden z wybitniej
szych artystów tej specjalności. 
W środkową część ich powierzch
ni jest jakby wpisany witraż w wi
traż - też o przedstawieniu ab
strakcyjnym. Taki układ powtarza 
się trzy razy, lecz środkowe partie 
nie są identyczne. Podłucze arka
dy wypełnia ornament z kolistych 

kompozycji malowanych na tyn
ku, sugerujący przedstawienia ro- 
ślinno-zwierzęce, wić roślinną, 
lecz naprawdę też o formach ab
strakcyjnych. W narożach balko
nu, na bocznych ścianach są owal
ne okna z małymi witrażami. Ścia
ny i kopula są żółte. Podłogę 
ułożono z kamiennych, drobnych 
czarno-białych kwadratów. Czar
ne stalle w typie „kozikowym” - 
przypominające dokonania me- 
blarzy Warsztatów Krakowskich 
z tego samego czasu - dopełniają 
wnętrza. Wszystkie ornamenty 
występują tu w powtarzalnym ryt
mie, przeważa forma koła i kwa
dratu — obie wypełnione wzorem 
plastycznej wici roślinnej lub 
układów geometrycznych. Ko
ściół wraz z domem parafialnym 
i ewangelicką szkołą podstawową 
„Julianna” stanowi jeden zespół, 
otoczony kutym w żelazie ogro
dzeniem na kamiennym cokole. 
Dwie bramki ujęte są architekto
nicznie w formę stylizowanej ar
kady.

Kościół ten nie jest jedynym 
obiektem secesyjnym przy al. Gor
kiego, lecz z pewnością zasługuje 
na szczególną uwagę miłośników 
architektury.
Na początku XX w. na Węgrzech - 
podobnie jak w Polsce - pojawił 
się nurt związany z koncepcją 
sztuki narodowej, czerpiącej z do
robku sztuki ludowej i to zarówno 
w rozwiązaniach budowli monu
mentalnych, jak i w rzemiośle ar
tystycznym. W kościele przy al. 
Gorkiego jest on także reprezento
wany: we wzorach ornamentów 
oraz w wykorzystaniu płytek cera
micznych w zdobieniu wnętrza 
i fasady. Charakterystyczny dla 
budapeszteńskiej secesji kształt 
przetworzonej arkady, niezwykle 
często wykorzystywany, niejedno
krotnie w formie „ciastowatej”, 
występuje nie tylko w prezentowa
nej świątyni, lecz i w tak monu
mentalnych gmachach świeckich, 
jak np. Gresham Palast lub Hotel 
Gellert.

Bożena Wierzbicka
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Szyb „Bartosz” - własność ko
palni „Katowice-Kleofas”, walco
wnia huty „Baildon”, walcownia 
Huty Metali Nieżelaznych w Szo
pienicach oraz rejon Uthemanna 
- zdaniem konserwatora zabyt
ków w Katowicach - powinny 
stać się eksponatami muzealny
mi. Obiekty te mogłyby być filia
mi Muzeum Historii Katowic. 
O obowiązku zachowania dla 
przyszłych pokoleń obiektów 
techniki i przemysłu mówiono na 
konferencji pt.„Na ratunek zabyt
kom przemysłu i techniki”, zor
ganizowanej 5 września br. 
w Klubie Niezależnych Stowa
rzyszeń Twórczych w Katowi
cach; w konferencji uczestniczy
li dyrektorzy zakładów pracy, na 
terenie których znajdują się za
bytki techniki, oraz przedstawi
ciele „Solidarności”. Za godną 
naśladowania metodę, stosowa
ną w Europie Zachodniej, uzna
no też przystosowanie dawnych 
obiektów do celów współcze
snych przez znalezienie im no
wej funkcji.
Środki na ochronę zabytków 
przemysłu i techniki może przy
nieść „Ustawa o restrukturyzacji 
finansowej jednostek górnictwa 
węglowego oraz o wprowadze
niu opłaty węglowej”. Według tej 
ustawy, która ma zacząć obo
wiązywać od stycznia 1998 r., 
część środków uzyskanych ze 
sprzedaży każdej tony węgla 
przekazana zostanie na restruk
turyzację przemysłu, a w tym na 
utrzymanie i zagospodarowanie 
zabytków techniki.

(„Dziennik Zachodni”, 
9 IX 1997)

W województwie konińskim jest 
mniej zespołów pałacowo-dwor- 
skich niż w Wielkopolsce Za
chodniej. Spośród 150 znajdują
cych się tu obiektów potowa jest 
administrowana przez Agencję 
Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa, druga połowa należy do 
samorządów i administracji pań
stwowej, a tylko kilka do właści
cieli prywatnych. W najlepszym 
stanie są te obiekty, które były 
remontowane przed 1980 r., np. 
dwory w Osowcu i Kołaczkowie. 
„Pierwsza fala zainteresowania 
kupnem dworów pojawiła się 
u schyłku lat 80. Wznowienie te
go procesu obserwujemy od 
dwóch lat. Wynika to chyba 
z faktu, że część osób majętniej

szych stara się zdobyć nowe, 
okazalsze siedziby" - twierdzi 
wojewódzki konserwator zabyt
ków w Koninie. Problemem przy 
nabywaniu obiektów zabytko
wych są jednak różnego rodzaju 
ograniczenia formalne. Sprzeda
wane mogą być tylko te obiekty, 
co do których nie ma roszczeń 
potomków dawnych właścicieli. 
Spadkobiercy mogą przejmo
wać zespoły dworskie na dość 
korzystnych warunkach, ale i tak 
nie zawsze ich na to stać, przede 
wszystkim ze względu na wyso
kie na ogół koszty renowacji. Nie 
zawsze też stać obecnych użyt
kowników obiektów zabytko
wych na remonty i właściwe 
utrzymanie. Aby zabytki nie nisz
czały, potrzebne są specjalne 
kredyty preferencyjne.

(„Gazeta Poznańska”, 
9 IX 1997)

We wrześniu i październiku br. 
czynne byty w Muzeum Narodo-

Adolf Dressier - „Strumień leśny”, 
własność Muzeum Narodowego 

w Warszawie

wym w Warszawie dwie wysta
wy: „Tiepolo i tiepoleschi w zbio
rach polskich” oraz „Obrazy na
tury. Adolf Dressier i pejzażyści 
śląscy drugiej potowy wieku 
XIX”. Pierwsza zorganizowana 
została z okazji 300-letniej rocz
nicy urodzin słynnego weneckie
go malarza i rysownika Giambat- 
tisty Tiepola. Pokazano na niej 
około 120 prac: cztery obrazy 
olejne, rysunki artysty i jego 
dwóch synów - Giandomenica 
i Lorenza oraz kilku innych 
współczesnych im twórców. 
Eksponowane prace pochodziły 
ze zbiorów Ossolineum, Mu
zeum Czartoryskich w Krakowie, 
muzeum w Szczecinie.
Druga wystawa zgromadziła ob
razy malarzy pejzażowych dzia
łających na Śląsku po 1850 r., 
dla których mistrzami byli Adolf 
Dressier (1833-1881) oraz Al
brecht Brauer (1830-1897). Arty
ści ci, niegdyś bardzo popularni, 
dzisiaj są już bardzo mato znani, 
dobrze więc, że wystawa przy
pomniała ich prace.

Interpol na wniosek Ministerstwa 
Kultury i Sztuki podjął poszuki
wania obrazu Rubensa „Zdjęcie 
z krzyża”, który rzekomo spłonął 
w 1973 r. w czasie pożaru w ko
ściele Św. Mikołaja w Kaliszu. 
Proboszcz parafii tego kościoła, 
ksiądz Andrzej Gaweł uważa, że 
obraz został skradziony, a ogień 
podłożono dla zatuszowania 
kradzieży. Przy jednej z części 
ram obrazu pozostały nie spalo
ne jego strzępy, co może świad
czyć o wycięciu malowidła i do
piero później wznieceniu pożaru 
w kościele. Jest szansa, że na
wet po upływie tylu lat od mo
mentu zaginięcia obraz wróci do 
kaliskiego kościoła.

(„Gazeta Poznańska”, 
11 IX 1997)

Grozi zamknięcie dla zwiedza
jących Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego 
w Warszawie ze względu na bar
dzo zły stan budynku Obserwa
torium Astronomicznego, grożą-

Budynek 
Obserwatorium Astronomicznego 

w Ogrodzie Botanicznym 
w Warszawie

cy bezpieczeństwu przechod
niów. O remont tego budynku 
dyrekcja ogrodu stara się już po
nad 10 lat, ale jak na razie 
bezskutecznie; ostatni remont 
byt przeprowadzony 40 lat te
mu. Obserwatorium powstało 
w 1824 r., w czasie drugiej wojny 
światowej zostało zniszczone do 
pierwszego piętra, w latach pięć
dziesiątych zostało odbudowa
ne; w 1965 r. budynek wpisano 
do rejestru zabytków. Uniwersy
tet Warszawski nie ma środków 
na przeprowadzenie niezbędne
go remontu elewacji i tarasu. 
Przekazane w ubiegłym roku 50 
tys. zł od Generalnego Konser
watora Zabytków wystarczyło 
tylko na wstępne prace przygo
towawcze.

(„Życie Warszawy", 10 IX 1997) 

Mosty Osobowickie we Wrocła
wiu - Północny i Południowy - 
zostały zbudowane w latach 
1895-1897 według projektu Kar
la Klimma przy współpracy Ri
charda Pludemanna. Most Pół
nocny jest konstrukcją o ka
miennych filarach i ceglanych 
sklepieniach przęseł. Zamykają 
go podwójne obeliski, pokryte 
pustymi tarczami herbowymi; 
dwie tarcze mają literę „W” oraz 
rok oddania mostu do użytku. 
Most Południowy jest konstruk
cją stalową. Przed wojną oba 
mosty należały do najpiękniej
szych i najdłuższych w mieście. 
Po wojnie piękne baszty widoko
we na Moście Północnym zosta
ły rozebrane. Ten sam los spo
tkał żeliwne latarnie. Mimo to 
jeszcze dzisiaj obydwa mosty 
stanowią ważny element miasta. 
Niestety, ich stan budzi wiele za
strzeżeń, szczególnie dotyczy to 
Mostu Północnego. Władze mia
sta podjęty już decyzję o podję
ciu jego remontu, którego koszt 
według wstępnych obliczeń wy
niesie ponad milion złotych.

(„Gazeta Górnośląska”, 
12 IX 1997)

Pojawiła się szansa przywróce
nia dawnej świetności pałacowi 
z XVII w. w Kruszynie - dawnej 
siedzibie Denhoffów i Lubomir
skich. Zainteresowała się nim 
międzynarodowa fundacja Sue 
Ryder, angielskiej arystokratki, 
członkini Izby Lordów, która 
chce stworzyć tu ośrodek dla 
osób niepełnosprawnych. We
dług wstępnej koncepcji funkcja 
ta ulokowana byłaby w nowych 
budynkach, natomiast w samym 
pałacu powstałoby muzeum fun
dacji, jedna z sal poświęcona 
byłaby historii rodu Lubomir
skich, mieściłyby się ponadto 
luksusowe apartamenty i sale 
konferencyjne. Jeżeli dojdzie do 
podpisania umowy, w 1998 r. bę
dą rozpoczęte prace, które mają 
potrwać cztery lata, a ich koszt 
szacuje się na ok. 5 min funtów 
szterlingów.

(„Gazeta w Częstochowie”, 
10 IX 1997)
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Jubileusz Profesora Majewskiego

W sali Poselskiej Zamku Kró
lewskiego na Wawelu 12 
czerwca 1997 r. odbyto się uro

czyste posiedzenie Polskiego 
Narodowego Komitetu ICOMOS, 
połączone z obchodami jubile
uszu 90-lecia członka komitetu 
prof. dr. Alfreda Majewskiego. 
Dawni współpracownicy, przyja
ciele i gospodarze zabytkowych 
budowli, które odnawiano pod 
kierownictwem Profesora, złożyli 
mu życzenia długich lat w prze
wodzeniu jako nestor polskiemu 
konserwatorstwu. Wśród głosów 
podnoszących zasługi Profesora 
wiele osób podkreślało obecną 
działalność Jubilata: przygoto
wanie do druku kilku książek 
obejmujących dokumentację 
konserwatorską prac prowadzo
nych m.in. na Wawelu, w Wiśni
czu, Baranowie Sandomierskim, 
Pieskowej Skale oraz w zam
kach na Podolu. Działalność 
Profesora nie ograniczała się do 
zabezpieczania i konserwacji za
bytków architektury, ale obejmo
wała wszystkie problemy z tym 
związane: od spraw konstrukcyj
nych po urządzanie wnętrz 
i ogrodów. Profesor Alfred Ma
jewski urodził się 30 maja 1907 r. 
w Kozicach na ziemi lwowskiej, 
studia odbyt na Wydziale Archi
tektury Politechniki Lwowskiej 
i w 1932 r. uzyskał dyplom inży
niera architekta. Działalność za
wodową rozpoczął rok później 
w Tarnopolu, w Urzędzie Woje
wódzkim jako kierownik oddzia
łu budowlanego i zastępca kon
serwatora zabytków na woj. tar
nopolskie. W tym czasie zaczął 
również odbudowę zamków

W trakcie obchodów jubileuszowych - w środku prof, dr Alfred Majewski 
(fot. Irena Markiewicz)

w Olesku, Tarnopolu (Nowy Za
mek) i w Zbarażu. Po wojnie pia
stował stanowisko zastępcy 
dyrektora Zrzeszeń Przedsię
biorstw Budowlanych Dolnego 
Śląska (lata 1947-1951), a w la
tach 1951-1983 byt dyrektorem 
Kierownictwa Odnowienia Zam
ku Królewskiego na Wawelu; 
przez dwa lata (1973-1974) 
pełnił funkcję Generalnego Kon
serwatora Zabytków. Profesor 
byt generalnym projektantem 
odbudowy zamków: na Wawelu 
(1951-1983), w Pieskowej Skale 
(1948-1983), Wiśniczu (1949- 
1985), Niedzicy (1949-1985), 
Baranowie (1956-1983), Krasi
czynie (1974-1983), a także pa
łacyku w Janowicach (1969- 
1976) oraz przy współpracy 
z prof. dr. K. Estreicherem gma
chów Collegium Maius w Krako

wie (1949-1976). Projektował 
również wnętrza gabinetu Prze
wodniczącego Rady Państwa 
i Salę Pompejańską w Belwede
rze. Na szczególne podkreślenie 
zasługują Jego prace związane 
z Wawelem: odbudowa skrzydła 
zachodniego zamku, baszt San
domierskiej i Złodziejskiej (wraz 
z adaptacją na biura), urządze
nie dziedzińca zewnętrznego, 
a także prace konserwatorskie 
w katedrze: w kaplicy Zygmun- 
towskiej, Wazów, Św. Trójcy oraz 
w refektarzu. Należy wymienić 
także urządzenie rezerwatu ar- 
cheologiczno-architektoniczne- 
go w rejonie rotundy NMPanny 
wraz z budową wnętrz przezna
czonych na ekspozycję „Wawel 
zaginiony”. Profesor czynnie 
uczestniczył w badaniach i od
kryciach archeologicznych ro

tund wczesnośredniowiecznych 
i fundamentów gotyckich ko
ściołów Św. Jerzego i Św. Micha
ła. Jego dziełem jest również 
częściowe odbudowanie śre
dniowiecznych murów obron
nych od południa i zachodu 
Wzgórza Wawelskiego. Prowa
dził też prace adaptacyjne Smo
czej Jamy, budynku nr 5 wznie
sionego przez Niemców na biura 
generalnego gubernatora, 
wreszcie budynku nr 9 przezna
czonego na pomieszczenia re
cepcyjne Urzędu Rady Mini
strów.
Niewątpliwym osiągnięciem Ju
bilata jest skupienie wokół siebie 
wielu wybitnych specjalistów - 
od rzemieślników i ogrodników 
do wysokiej klasy naukowców 
i stworzenie zespołu, który zaj
mował się nie tylko badaniem 
odnawianych zamków, ale 
i kompletnym ich wyposaża
niem, włącznie z urządzaniem 
ogrodów. Profesor byt jednocze
śnie prawdziwym Nauczycielem 
pokoleń specjalistów w szeroko 
pojętej dziedzinie ochrony za
bytków, którym potrafił przeka
zać swoją pasję i zaszczepić 
umiłowanie do ojczystej kultury. 
Oczekując na kolejne niezwykle 
cenne publikacje dokumentują
ce ogrom prac konserwator
skich i badawczych w polskich 
zamkach, przyłączamy się do 
życzeń wiceministra kultury prof. 
Tadeusza Polaka: „Stu dwudzie
stu lat w wyśmienitym zdrowiu 
i nestorowaniu polskiemu kon
serwatorstwu!’’

Piotr Szlezynger

Środowisko i zabytki

Niezwykle ważna i aktualna 
sprawa była tematem zorga

nizowanego przez Komisję Eko
logiczną Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami we wrześniu br. 
sympozjum naukowego pt. 
„Ochrona środowiska - ochrona 
zabytków”. Była to jedna z wielu 
na świecie reperkusji światowe
go szczytu poświęconego 
ochronie środowiska, który zo
stał zorganizowany w 1992 r. 
w Rio de Janeiro przez Organi
zację Narodów Zjednoczonych. 
Na wrześniowym sympozjum 

TOnZ w wygłoszonych refera
tach uwzględniono dwa aspekty 
głównego tematu: pierwszy do
tyczył roli zabytków w formowa
niu środowiska naturalnego, 
drugi - stałego pogarszania się 
warunków tego środowiska 
w kontekście zagrożenia dla 
obiektów zabytkowych. Między 
innymi mówiono o ogólnych 
problemach ochrony zabytko
wego krajobrazu (Janusz Bog
danowski), o tzw. trwałych ru
inach w krajobrazie (Mirosław 
Przytęcki), o zagrożeniach 

ekologicznych na przykładzie 
zespołu patacowo-parkowego 
w Wilanowie (Wojciech Fijałkow
ski), o zagrożeniach zabytków 
przez skażenia środowiska (Ja
nusz Lehmann).
Mówiono także o zespoleniu za
bytków architektury z krajobra
zem, o możliwościach i ograni
czeniach ochrony zabytków 
architektury wiejskiej (Bogusław 
Szmygin). Interesującą koncep
cję tzw. trwałych ruin przedstawił 
Jerzy Żurawski na przykładzie 
zamku w Janowcu (referat opu

blikujemy na tamach pisma). 
Drugi dzień sympozjum wypełni
ła sesja wyjazdowa właśnie do 
Janowca, gdzie obrady odbywa
ły się po raz pierwszy w jednym 
z odbudowanych wnętrz tzw. 
Domu Północnego zamku; ucze
stnicy mieli także możliwość za
poznania się z postępem prac 
prowadzonych w zamku jano- 
wieckim od 1975 r. Sympozjum 
zakończyło się zwiedzaniem 
Mięćmierza, wsi letniskowej koto 
Kazimierza Dolnego.
(R)
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Pamiątki
po królowej Jadwidze

Znana jest fundacyjna
i donatorska działalność 

Jadwigi d’Anjou (1374- 
1399), żony Władysława 
Jagiełły. Oprócz licznych 
klasztorów, kościołów, poje
dynczych ołtarzy, szkół, 
a przede wszystkim utworzo
nego przez królową wydziału 
teologicznego na krakow
skim uniwersytecie (1397 r.), 
zachowały się związane z jej 
osobą liczne pamiątki. 
W skarbcu katedry na Wawe
lu znajduje się skrzyneczka 
wykonana z kości słoniowej 
z rzeźbionymi scenami z po
ezji francuskiej. Jest to fran
cuski wyrób z pierwszej po

1. Skrzyneczka
z kości słoniowej

towy XIV w. i pochodzi za
pewne z wyprawy ślubnej 
królowej. W skarbcu jest tak
że racjonat, zakładany na or
nat przez biskupów krakow
skich, zdobiony perłami, her
bem Andegawenów i Ortem 
Polskim, ofiarowany przez 
królową. W 1949 r. odkryto 
grób królowej Jadwigi, z któ
rego zostały wydobyte 
i przeniesione do skarbca 
przedmioty, fragmenty tkanin 
płaszcza i sukni, dwa obra
mowania szat, ziarno z ró
żańca wykonane z ciemnego 
drewna, fragment zapinki do 
pasa, berto zakończone go
tyckim kwiatonem i jabłko

2. Jedwabny 
racjonat

3.4.5. Przedmioty 
z trumny: 
galony (3), 
zapinka pasa (4) 
i ziarno 
z różańca (5)
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z krzyżem wykonane ze zło
conego drewna, a także bul
la papieża Bonifacego IX. 
Z kolei w zbiorach Archiwum 
Miasta Krakowa zachował 
się dokument z 1385 r., opa

nie. W zbiorach Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskie
go zachowało się z daru kró
lowej jej berto zakończone 
koroną, z tarczami herbowy
mi z Ortem Polskim i herbem

6. Kryształowy 
roztruchan
(reprod.
Leszek Dziedzic)

trzony pieczęcią majesta
tyczną królowej Jadwigi. 
Drugi dokument z 1386 r., 
również z pieczęcią królowej, 
przechowują w swoim archi
wum krakowscy dominika

Andegawenów, wykonane ze 
srebra złoconego w końcu 
XIV w.; jest to najstarsze ber
to uniwersyteckie na świecie. 
Z królową Jadwigą związany 
jest Psałterz Floriański (zb. 

Biblioteki Narodowej w War
szawie) - zabytek piśmien
nictwa polskiego z końca XIV 
w. w językach polskim, łaciń
skim i niemieckim, zdobiony 
inicjałami i herbem Andega- 
wenów oraz splecionymi lite
rami „MM” (Maria i Marta - 
dewiza królowej, symboli
ka ewangeliczna). W zbio
rach Muzeum Czartoryskich 
w Krakowie znajduje się dyp
tyk z Mękę Pańską, wykona
ny z kości słoniowej w dru
giej połowie XIV w., wiązany 
tradycją z Jadwigą. Królowa 
przywiozła w posagu Legen- 
darium Andegaweńskie - ilu
minowany kodeks zawierają
cy żywot Chrystusa i żywoty 
niektórych świętych; ofiaro
wała go katedrze wileńskiej. 
W zbiorach Grune Gewólbe 
w Dreźnie znajduje się roz
truchan królowej Jadwigi - 
puchar kryształowy oprawio
ny w złocone srebro; ma on 
ośmiolistną stopę i pokrywę 
zwieńczoną koroną, a poni
żej czary znajduje się in
skrypcja odnosząca się do 
królowej Jadwigi, zaś na sto
pie i pokrywie tarcze z herba
mi Andegawenów i lilie oraz 
litery „MM”. Jest to obiekt 
o szczególnej wartości arty
stycznej, wykonany w złotni

czym warsztacie krakowskim 
i świadczący o jego wysokim 
poziomie w XIV w.
Królowa Jadwiga zmarła 17 
lipca 1399 r. W ciągu wieków 
powstawała jej bogata ikono
grafia, pomniki, utwory lite
rackie i inne dowody pamię
ci. Idealizowane wizerunki 
królowej utrwalały w pamięci 
narodu jej wyobrażenie. Do 
szczególnie cenionych i zna
nych należą studia rysunko
we Jana Matejki, które po
wstały na podstawie oglę
dzin szczątków królowej 
podczas otwarcia jej grobu 
w 1887 r. koto ołtarza głów
nego w katedrze wawelskiej. 
W 1399 r. nad jej grobem 
umieszczono epitafium ze 
słowami: „Królu wszechświa
ta Tą polską królową przyjmij 
i umieść wśród rajskich za
stępów”, co zanotował Jan 
Długosz w księdze dziesiątej 
„Roczników”. Starania o ka
nonizację królowej Jadwigi 
uwieńczone zostały 8 czerw
ca 1997 r. przez papieża Po
laka Jana Pawła II. Szczątki 
królowej od 1987 r. spoczy
wają w ołtarzu Chrystusa 
Ukrzyżowanego w katedrze 
wawelskiej, przed którym 
modliła się za życia.

Aldona Sottysówna

Pokwitowanie dla poczty
7ł

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

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł ...................................................

słownie stawnie ... «UnwniP

WPŁACAJĄCY WPŁACAJĄCY WPŁACAJĄCY
imię imię imię
nazwisko nazwiskn nazwiskn

kod poczt. kod poczt. kod poczt.
adres adres adres

na rachunek na rachunek na rachunek
AMOS AMOS AMOS

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

10201084-77578-270-1-111 10201084-77578-270-1-111 10201084-77578-270-1-111

stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

w*

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
zł..................... podpis przyjmującego

Zf .........................
podpis przyjmującego

zł.....................
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Stopka królowej
Przy zbiegu ulic Karme
lickiej i Garbarskiej w Kra
kowie, przy kościele kar
melitów znajduje się ka
mień zabezpieczony 
metalową kratką z napi
sem „Stopka Królowej”. 
Z zabytkiem tym związa
na jest legenda. Otóż 
pewnego dnia królowa ze 
swym orszakiem przecho
dziła obok odnawianego 
z jej fundacji kościoła oo. 
karmelitów sprowadzo
nych do Krakowa z Pragi. 
Wówczas usłyszała, że je
den z robotników-kamie- 
niarzy obrabiających gła
zy kamienne żalił się na 
swój ciężki los. Zapytany 
przez królową wyjaśnił, że 
ma chorą żonę i kilkoro 
dzieci, które trudno wyży
wić. Królowa poleciła 
swym dworzanom udzie
lić mu pomocy. Odcho
dząc oparła swoją stopę 
na kamieniu, przy którym 

stanęła, odpięła złotą 
klamrę od swego panto
felka i wręczyła zdumio
nemu kamieniarzowi. Kie
dy orszak królewski od
dalił się, obdarowany 
spostrzegł na głazie odci
śnięty ślad stopy. Zawołał 
towarzyszy, którzy ze 
zdziwieniem stwierdzili 
ten niezwykły fakt. Gdy 
wieść o tym rozniosła się 
w mieście, tłumy wiernych 
zaczęty odwiedzać to 
miejsce, chwaląc litości
wą królową. Pobliscy kar
melici polecili pięknie od
kuć tę część głazu i wmu
rować w ścianę narożnika 
kościoła, gdzie do dzisiaj 
widnieje. Natomiast na 
pamiątkę odbudowy ko
ścioła z funduszy królowej 
Jadwigi przy wejściu do 
kościoła umieszczono 
metalową tabliczkę z datą 
„1373".

Kazimierz Kisielewski

Światowy zjazd 
w Sandomierzu
Po raz pierwszy w Polsce, 
w Sandomierzu odbyła się w lip- 
cu br. sesja Międzynarodowej 
Unii Geograficznej. Uczestnicy 
sympozjum reprezentowali nie
jednokrotnie odległe ośrodki na
ukowe, np. Buenos Aires, Sala
mankę, Messynę, Tel Awiw, To
kio, Moskwę, Bonn, a z Polski 
Kraków, Warszawę, Lublin, Kiel
ce, Wrocław, Gdańsk. Na szcze
gólne podkreślenie i uznanie za
sługuje interesujący i bogaty 
program sesji, który obok refera
tów naukowych dotyczących te
matów religijnych, ideologicz
nych i geograficznych, obejmo
wał też różne imprezy 
towarzyszące, m.in. zwiedzanie 
Sandomierza, Starego Miasta 
w Krakowie, zamku w Baranowie 
Sandomierskim, Muzeum Arche
ologicznego w Krzemionkach 
Opatowskich.
Poruszane na sesji zagadnienia 
o charakterze naukowym, oma
wiane ze szczególnym uwzględ
nieniem odrębności terytorial
nych, socjologicznych, wyzna
niowych czy narodowościowych 
uwypukliły wspólne wszystkim 
problemy i przybliżyły wartości 
uniwersalne, ogólnoludzkie i po
nadczasowe. Uświadomiły też 
konieczność zespolenia sit 
w obronie systemu wartości hu-

Ratusz w Sandomierzu

manitarnych i przeciwstawienia 
się wszelkim przejawom zła 
i agresji. Dobrze, że właśnie 
Sandomierz był miejscem sym
pozjum. Była to promocja miasta 
wyjątkowego, nie tylko ze wzglę
du na walory krajobrazowe 
i urzekające piękno, ale też po
przez cenny kompleks zabytko
wy najwyższej klasy, będący 
dziedzictwem kultury w skali 
światowej. Pragnieniem licznej 
rzeszy przyjaciół i miłośników 
Sandomierza jest, aby ten pięk
ny nadwiślański gród stał się 
w przyszłości stałym miejscem 
międzynarodowych sesji i spo
tkań.

Wanda Madejczyk
prezes

Kola Miłośników Sandomierza 
w Warszawie
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyję
ciu zamówienia należy wpłacić odpowiednią su
mę na konto: Oficyna Wydawnicza AMOS, 01- 
806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warsza- 
wa, 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) reklamy 

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 społecz
nych opiekunów zabytków udzielana jest zniżka 
w wysokości 20%

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

Podatek VAT doliczany jest do zleceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospo

darczych w wysokości 22% ceny reklamy-ogło- 
szenia;

- osób prywatnych nie prowadzących działalno
ści gospodarczej w wysokości 7% ceny ogło
szenia

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3 zł, od 1998 r. 3,50 zł. Wpłaty na mini
mum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 1 
miesiąc przed rozpoczęciem dostaw, na konto Ofi
cyny Wydawniczej AMOS, 01 -806 Warszawa, ul. Zu
ga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 
270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocz
towym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wplata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. - dodatkowo jeden egzemplarz bez
płatny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera dodat
kowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” moż
na nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS oraz 
w księgarniach warszawskich: „Naukowej im. Bole
sława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) 
i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
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, Maty Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackie
go 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 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

Zamówienie na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowa
ne są na I kwartał 1998 r. do 5 grudnia br. Prosimy pamię
tać o zmianie ceny!
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Zabytkowe 
pojazdy

Żołnierskie 
pamiątki

,skta-

przedwczesne.

40

sy nakładają na producen
tów lub importerów pojaz
dów obowiązek uzyskania 
na nie świadectwa homolo
gacji, ale przepisy te nie do
tyczą pojazdów zabytko
wych (art. 68.11). Pojazdy 
zabytkowe podlegają za to 
badaniom, co do zgodności 
z warunkami technicznymi. 
Zakres i sposób przeprowa
dzania tych badań zostanie 
określony w przepisie wyko
nawczym. I wreszcie sprawa 

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. 
„Prawo o ruchu drogowym” 
(Dz.U. Nr 98, poz. 602), która 
obowiązywać będzie od 1 
stycznia 1998 r. (z wyjątkiem 
nielicznych przepisów, które 
wejdą w życie później), nie 
tylko nadal zezwala na reje
strację „składaków” (oczywi
ście pod pewnymi warunka
mi), ale wprowadziła też 
niespotykaną dotychczas 
w naszych przepisach dro
gowych nowość - pojęcie 
„pojazd zabytkowy”. Art. 2 
pkt 39 ustawy definiuje go ja
ko „pojazd, który na podsta
wie odrębnych przepisów 
został wpisany do rejestru 
zabytków lub ujęty w central
nej ewidencji dóbr kultury. ” 
Ustawa zobowiązuje ministra 
transportu i gospodarki mor
skiej do wydania przepisu 
wykonawczego określające
go warunki techniczne po
jazdów oraz zakres ich nie
zbędnego wyposażenia, ale 
równocześnie upoważnia go 
(art. 67.1) do wydawania 
w indywidualnych, uzasad
nionych wypadkach zgody 
na odstępstwo od warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać pojazdy. Przepi

Kolejny odcinek cyklu „Rzemiosło 
artystyczne w Polsce" ukaże się w 
następnym numerze.

Jest to dobra wiadomość 
dla miłośników starych sa
mochodów. Moje obawy wy
rażane w numerze 4, 1997, 
że przepisy nowego prawa 
o ruchu drogowym uniemoż
liwią rejestrację zabytkowych 
samochodów złożonych 
przez właścicieli z oryginal
nych elementów (projekt 
ustawy przewidywał całkowi
ty zakaz rejestracji 
daków”), okazały się na 
szczęście

dopuszczenia pojazdu do ru
chu, czyli rejestracji. Ustawa 
jednoznacznie zabrania reje
stracji pojazdu złożonego 
poza wytwórnią, czyniąc jed
nak wyjątek m.in. dla pojaz
dów zabytkowych, pod wa
runkiem pozytywnego wyni
ku badania technicznego.
Podsumujmy te prawnicze 
wywody. W myśl nowego 
prawa o ruchu drogowym, 
złożony stary samochód zo
stanie dopuszczony do ru
chu, jeśli najpierw wojewódz
ki konserwator zabytków 
wpisze go do rejestru zabyt
ków, a następnie przejdzie 
pomyślnie badania technicz
ne (ich zakres określi rozpo
rządzenie, które dopiero się 
ukaże). Może być też nie
zbędne uzyskanie indywidu
alnej zgody ministra trans
portu na niektóre odstępstwa 
od obowiązujących warun
ków technicznych. Przepisy 
celne zakazujące przywozu 
do Polski starych samocho
dów - pozostają na razie bez 
zmian.

Aleksander Stukowski

W toruńskim Muzeum Etno
graficznym czynna jest wysta
wa „Pamiątka z wojska - opo
wieść o życiu prawdziwego 
mężczyzny”. Według et
nologów zasadniczą służbę 
wojskową można rozpatrywać 
jako tzw. obrzęd przejścia, któ
ry powoduje zmianę statusu 
społecznego młodych ludzi, 
a więc przejście z grupy chłop
ców do grupy mężczyzn. W ta
ki właśnie sposób okres ten 
był i ciągle jest postrzegany 
przez dużą część społeczeń
stwa. Uwidacznia się to w spo
sobie myślenia, stereotypach 
czy właśnie w pamiątkach żoł
nierskich. Do tego odwołuje 
się - trochę ironicznie - podty
tuł wystawy.
Przedmioty zgromadzone na 
wystawie są typowymi pamiąt
kami, pierwsze pochodzą z lat 
siedemdziesiątych XIX w., 
ostatnie - z 1997 r. Część 
z nich - to pamiątki robione 
własnoręcznie przez żołnierzy. 
Wykonywano je z różnych ma
teriałów, zarówno dla siebie 
oraz jako prezenty dla swoich 
bliskich. Są to przede wszyst
kim przedmioty użytkowe, jak: 
wazony, zapalniczki czy przy
borniki na biurko z łusek poci
sków; niektóre są bogato zdo
bione, na innych widnieją wy
ryte dedykacje. Wiele z nich 
wytwarzały manufaktury i wy
twórnie, często specjalizujące 
się w produkcji wojskowych 
pamiątek. W niektórych nie
mieckich manufakturach por
celany od drugiej potowy XIX 
w. do 1914 r. produkowano 
okazałe kufle i fajki rezerwi
stów na zamówienie dla po
szczególnych żołnierzy. Przed
stawiano na nich - często 
w żartobliwy sposób - scenki 
z życia żołnierzy oraz umiesz
czano nazwiska towarzyszy 
żołnierskiej służby. Znane byty 
również manierki, talerze, bu
telki. Masowa produkcja obej
mowała także pamiątkowe 
obrazy (oleodruki i chromolito- 
grafie), na których przedsta
wiano postacie żołnierzy, 
a w miejsce twarzy wklejano 
wycięty fotograficzny portret 
właściciela pamiątki. Popular
ne byty także obrazy (collage) 
z umieszczoną pośrodku foto
grafią i haftowanymi inskryp- 

Boże chroń mego nP-

kochanego męża na wojnie". 
Przez całe dziesięciolecia po
pularnością cieszyły się także 
różne pamiątkowe fotografie 
żołnierzy. Dość powiedzieć, że 
gdy żołnierz przyjeżdżał do 
wsi na urlop, rodzina bardzo 
często sprowadzała z miasta 
fotografa, żeby móc uwiecznić 
się w świątecznych strojach, 
na wspólnej fotografii ze 
swoim bohaterem. Bardzo 
ciekawe są wytwarzane na po
czątku XX w. w zakładach foto
graficznych specjalne pamiąt
kowe fotomontaże, przypo
minające trochę tableau. 
Podobne pamiątki funkcjono
wały również w okresie mię
dzywojennym w wojsku pol
skim. Znane były oleodruki 
z miejscem na fotografię twa
rzy żołnierza i fotografie pa
miątkowe. Do „prawdziwej” 
sztuki ludowej natomiast zali
czyć można bardzo po
wszechnie występujące pa
miątkowe obrazy malowane 
na szkle, z umieszczoną cen
tralnie fotografią żołnierza. 
Część z nich dodatkowo była 
wyklejona cynfolią. Bardzo do
brze uwidaczniają się w nich 
(zresztą w innych pamiątkach 
także) estetyczne upodobania 
i panująca ówczesna moda. 
W latach siedemdziesiątych 
pojawiły się chusty rezerwi
stów i panują one niepodziel
nie do dzisiaj. Początkowo ma
lowane głównie przez samych 
żołnierzy w jednostkach, 
obecnie coraz częściej wyko
nywane przez dorabiających 
w ten sposób studentów szkół 
plastycznych. Ostatnio po- 
wstają nawet niewielkie zakła
dy specjalizujące się w wyro
bie tego rodzaju pamiątek 
(także emblematów, spinek, 
koszulek, kubków itp.).
Niezależnie od czasów i formy, 
jaką przybierają te przedmioty, 
pełnią one podobne funkcje, 
będąc materialną manifestacją 
szczęśliwego zakończenia 
ważnego etapu życiowego. 
Wszystkie pamiątki należą nie
wątpliwie do kultury popular
nej, ocierając się mocno o sfe
rę kiczu. Są jednak świadec
twem czasów, dobrze oddając 
ich atmosferę, estetyczne ka
nony oraz ludową i popularną 
mentalność.

Hubert Czachowski
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1. Kufel rezerwisty z 1898 r.
2. „Pamiątka mojej stużby wojskowej”
- taki tytuł nosi kompozycja z przełomu wieków
3. Obraz „Moje żołnierskie życie” z lat 1901-1903
4. „Pamiątka służby w wojsku”, 1939 r. 
(zdjęcia: Marian Kosicki)



Zabawki 
ludowe

„IV zabawce, jak w każdym przejawie twórczości, odzwierciedla się charak
ter narodu, jego fantazja, poczucie piękna i ładu, jego umiłowania i tradycje” 
(T. Seweryn, Polskie zabawki ludowe, Warszawa 1960). Odnosi się to szcze
gólnie do zabawek ludowych, związanych z tradycją regionu, z którego po
chodzą. W Polsce zabawki zaczęto wyrabiać dopiero w XIX w., a więc dużo 
później niż w innych krajach europejskich, np. na terenie Niemiec już w XVII 
i XVIII w. dziatato kilkanaście ośrodków produkcji zabawek. Najważniejsze 
ośrodki polskiego zabawkarstwa powstały w południowych rejonach kraju - 
w regionie kieleckim, żywieckim, myślenickim i rzeszowskim. Wyrób zaba
wek stanowił tu uboczne zajęcie ludności w okresie mniejszej intensywności 
prac polowych. Zajmowały się nim całe rodziny, przekazując umiejętności 
z ojca na syna. Wykształciła się też pewna specjalizacja w wykonywaniu 
określonych typów zabawek, np. w rejonie żywieckim, najstarszym ośrodku 
polskiego zabawkarstwa, najpiękniejsze drewniane ptaki pochodzą ze Stry
szawy, bryczki z konikami z Lachowic, a kołyski i łóżeczka dla lalek z Kosza
rawy. Wszystkie zabawki ludowe zachwycają prostotą i jednocześnie boga
tym zdobnictwem.
Zamieszczone obok zdjęcia zabawek pochodzą z wystawy czynnej latem br. 
w Skansenie Słowińskim w Klukach; wystawę zorganizowało Państwowe Mu
zeum Etnograficzne w Warszawie z własnych zbiorów. Wszystkie pokazane 
na niej zabawki wykonane zostały przez twórców ludowych w XX w., ale na
wiązują do tradycji wcześniejszej.

1-4. Zabawki z tradycyjnego ośrodka 
rzeszowskiego: wyposażenie domu i 
gospodarstwa (1); prządka, wyk. 
Stanisław Naróg z Żołyni (2); wóz 
zaprzężony w woły, rower i samochód, 
wyk. Franciszek Wacek z Przysietnicy 
(3); koń na biegunach - charakterysty
czna zabawka z tego rejonu, wyk. 
Szymon Guzy z Brzózy Stadnickiej (4)
5. Zabawki przedstawiające wiejskie 
zawody, wyk. Feliks Błaszczyk z 
Nieszawy (woj. bydgoskie) oraz Jan 
Wójtewicz z Mochowa (woj. płockie)
6. Figurki Żydów grających na różnych 
instrumentach - tradycyjne zabawki 
sprzedawane na krakowskim emausie 
w poniedziałek wielkanocny, wyk. 
Zdzisław Dudzik z Krakowa; z prawej: 
zabawki z ośrodka myślenickiego, 
wyk. Antoni Burkat z Osieczan oraz 
Jan Bogdał z Harbutowic (woj. 
krakowskie)


