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Od redakcji

Niejednokrotnie pisaliśmy o polskich 
krajobrazach, w tym przede wszystkim 
o krajobrazie wiejskim. Dziś szpecą go 
sklepowe pawilony-bunkry i nowobogac
kie wille z zazwyczaj fantazyjnie poskrę
canymi i pomalowanymi ogrodzeniami. 
Niewiele już zostało z dawnej — typowej 
dla obszaru Polski — wiejskiej zabudo
wy. Może więc propozycja zagospodaro
wania tych reliktów pod kątem letnisko
wym jest obecnie jedynym dla nich ra
tunkiem? Pisze o tym autor artykułu 
Krajobraz polskich wsi na s. 4. Na s. 27 
publikujemy nagrodzony w konkursie 
Gdzie są szable z tamtych lat... artykuł 
o nieznanym i niezwykle interesującym 
pistolecie, wykonanym w czasie okupa
cji z karabinu i używanym w partyzant
ce. Z okazji tej publikacji chcemy poin
formować Czytelników, a przede wszyst
kim uczestników konkursu, że nie przy
niósł on spodziewanych efektów. Głów
ną tego przyczyną było niestosowanie 
się do konkursowych założeń, w których 
wyraźnie podkreślaliśmy, że priorytet 

mają informacje o przedmiotach lub 
obiektach wykonanych przez Polaków, 
co zresztą należało udowodnić, jak to 
stało się w wypadku wyróżnionego I na
grodą artykułu o pistolecie. Mamy na
dzieję, że efekty planowanych w tym ro
ku innych konkursów militarnych będą 
lepsze.

W tym numerze zwracamy też uwagę na 
niezwykle interesujące malowidła nisz
czejące w obronnej wieży rycerskiej 
w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry (s. 20), 
opisanie jednego z przedmieść Torunia 
(s. 22), zabytkowej kopalni w Zabrzu 
(s. 31) oraz na artykuł o kosach (s. 28). 
W numerze 3, 1998 przeczytamy artykuł 
o kłopotach z zabytkami, który nawiązu
je do wydrukowanego w październiku 
ubiegłego roku artykułu traktującego 
o konserwatorach i społeczeństwie, po
znamy stary kościół w Zakopanem, 
a także nagrodzoną II nagrodą pracę 
W naszym konkursie Gdzie są szable 
z tamtych lat...
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„ W Ministerstwie Kultury i Sztuki win
ny pozostać tylko trzy departamenty 
— stwierdzi! na lamach „Życia” Rafa! 
Grupiński, naczelny redaktor dwu
miesięcznika „Czas Kultury”. To zna
czy: Departament Ochrony Zabytków 
i Dziedzictwa Kulturalnego, Departa
ment Współpracy z Zagranicą i de
partament najważniejszy, z czasem 
przeznaczony do likwidacji, Departa
ment Sanacji zarządzania instytu
cjami kulturalnymi, czyli przygotowu
jący reformę sposobów ich finanso
wania. Ten porządek... wskazuje 
główne kierunki polityki kulturalnej 
państwa. Ochrona zabytków to spra
wa numer jeden, gdyż chyba już 
wszyscy mamy dosyć hiobowych 
oznajmień w mediach, że oto w rę
kach Agencji Rynku Rolnego rozpa
da się ostatni tysiąc polskich dwor
ków, że raz na kwarta! plonie kolejny 
drewniany kościółek, który przetrwał 
zabory i dwie niszczące wojny świa
towe, ale zabrakło dziś paru groszy, 
by wymienić instalację elektryczną, 
że dogorywają wspaniale zabytki na
szej kultury za wschodnią granicą, że 
hańbą pozostaje wciąż kwestia bez
myślnego niszczenia po 1945 roku 
żydowskich czy niemieckich nekro
polii ocalałych na naszych ziemiach".

(„Życie", 29 X 1997)

Społeczna Komisja Opieki nad Za
bytkami Sztuki Cerkiewnej Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami zwróciła 
się do władz, instytucji, organizacji, 
mediów i osób publicznych o pomoc 
w ratowaniu zabytków sztuki cer
kiewnej w Polsce. Według przybliżo
nych ustaleń Komisji (na dokładne 
rozpoznanie brak pieniędzy) około 
60 zabytków budownictwa cerkiew
nego, w większości będących wła
snością skarbu państwa, wymaga 
pilnego podjęcia prac remontowych 
lub konserwatorskich. Środki przy
znawane na ten cel przez władze 
centralne i terenowe pozwalają na 
zakończenie prac zaledwie przy jed
nym lub dwu obiektach rocznie. Tyl
ko w 1997 r. zawaliły się trzy cenne 
zabytki: drewniana cerkiew z 1754 r. 
w Teniatyskach, prezbiterium cerkwi 
z XVIII w. w Siedliskach, dzwonnica 
cerkiewna z przełomu XVI i XVII w. 
w Poździaczu-Lesznie. W sprawie 
tych zabytków Komisja występowała 
do władz konserwatorskich wielo
krotnie, wskazując na konieczność 
pilnego remontu. Od prawie 10 lat 
Komisja prosi o wznowienie prac 
przy polichromii z XV w. w cerkwi 
w Posadzie Rybotyckiej, pilne jest 
też dokończenie remontu dachu 
drewnianej cerkwi z XVI w. w Radru- 
żu, bardzo przedłuża się remont cer
kwi z XVI w. w Korczminie, nie można 
znaleźć funduszy na remont cerkwi 
w Rudce i w Kotaniu. Przykładów ta
kich jest bardzo dużo, Komisja uwa
ża, że w ciągu ostatnich 15 lat nigdy 
nie było tak wielkiego zagrożenia dla 
najcenniejszych zabytków sztuki cer
kiewnej w Polsce.
(„Przegląd Tygodniowy", 15 X 1997) 

W Zamku Królewskim w Warszawie 
w dniach od 18 XI 1997 do 31 I 1998 
r. czynna była wystawa „Od Brueghla 
do Rubensa. Złoty wiek malarstwa 
flamandzkiego”. Była to największa 
dotychczas w Polsce prezentacja 
sztuki flamandzkiej. Ukazano na niej 
78 wybitnych dziel, powstałych 
w XVI—XVIII w., a będących wtasno-

Peter Gysels, „Jarmark flamandzki”

ścią Królewskiego Muzeum Sztuk 
Pięknych w Antwerpii, jednego z naj
starszych i najbogatszych muzeów 
europejskich. Cale to doniosłe przed
sięwzięcie muzealnicze było rezulta
tem umowy o współpracy kulturalnej 
i naukowej, zawartej w 1994 r. między 
rządami Flandrii i Polski. Tematyczny 
układ wystawy obejmował malarstwo 
pejzażowe, religijne, portrety, malar
stwo rodzajowe; starano się też za
chować chronologię. Wśród ekspo
nowanych dzieł znalazły się tak słyn
ne malowidła, jak: „Święta Rodzina” 
Jana Massysa, „Stare flamandzkie 
przysłowia” Pietera Brueghla Młod
szego, „Chrystus na krzyżu” Antona 
van Dycka, portret Jana Gasparda 
Gevartiusa pędzla Rubensa, „Martwa 
natura” Jana Fyta.

Twierdza Wistoujście została wpisana 
na listę 100 najbardziej zagrożonych 
obiektów na świecie, sporządzoną 
przez amerykańską organizację 
World Monuments Watch. Właścicie
lem najstarszej części twierdzy jest 
Muzeum Historii Miasta Gdańska, 
reszta należy do skarbu państwa; 
część terenu, wpisanego do rejestru 
zabytków, użytkuje „Siarkopol". Zda
niem Adama Koperkiewicza — dyrek
tora Muzeum Historii Miasta Gdań
ska, zabytek powinien mieć jednego 
gospodarza, który będzie miał okre
śloną wizję jego użytkowania. Obec
ny zły stan twierdzy spowodowany 
jest m.in. brakiem koniecznych re
montów, szkodliwy wpływ mają też 
pyty z „Siarkopolu”. Może umiesz
czenie zabytku na liście World Monu
ments Watch zmieni jego sytuację.

(„Gazeta Morska", 25—26X 1997)

Natychmiastowej konserwacji wy
magają nagrobki i epitafia w kościele 
garnizonowym Św. Elżbiety we Wro
cławiu. Jest to najcenniejszy zbiór te
go typu zabytków na Śląsku . W Pol
sce dorównują im tylko nagrobki 
w kościołach Mariackich w Krakowie 
i Gdańsku. We wrocławskim kościele 
Św. Elżbiety znajduje się około 300 
nagrobków i epitafiów. Do najstar
szych należy nagrobek kupca Mer- 

klo Grasfingera, który był rajcą we 
Wrocławiu w latach 1298 i 1303. Po
chowany został pod ołtarzem głów
nym, ponieważ sfinansował jakieś 
duże prace budowlane w mieście. 
Mieszczańskie nagrobki i epitafia 
w kościele Św. Elżbiety — to nie tyl
ko cenne źródła historyczne, ale tak
że dzieła sztuki, których autorami są 
tak wybitni twórcy, jak Fischer von 
Erlach lub Carl Gotthard Langhans 
— autor Bramy Brandenburskiej.
Sponsorzy, którzy sfinansowaliby 
prace konserwatorskie przy nagrob
kach, będą mogli uwiecznić swoje 
nazwiska na tabliczkach pod pomni
kami.

(„Gazeta Dolnośląska”, 2X11997)

Sypią się mury olsztyńskiego zam
ku. Odnawianie ich rozpoczęto 
przed dwoma laty. Ostatnie prace 
dotyczyły muru przylegającego do 
amfiteatru. Gospodarz zamku — 
Muzeum Warmii i Mazur planuje też 
ogłoszenie przetargu na remont mu
rów od strony ul. Nowowiejskiego. 
Wiele do zrobienia jest również we-

Fragment zamku w Olsztynie

wnątrz zamkowej warowni — wyre
montowany został już dach, ale na
prawy wymagają instalacje elek
tryczne i ma nastąpić wymiana insta
lacji centralnego ogrzewania. Mu
zeum zamierza ponadto, po usunię
ciu wilgoci z podziemnych części 
zamku, otworzyć je dla zwiedzają
cych.

(„Gazeta Olsztyńska", 23 X 1997)

Minęło już 30 lat od ostatniego re
montu krakowskiej Wieży Ratuszo
wej. Obecnie stan tego zabytku jest 
alarmujący, w związku z czym Spo
łeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Krakowa przeznaczył w ubiegłym ro
ku na jej remont 900 tys. zł, zapo
wiada też dotację w roku bieżącym. 
Prace mają ruszyć na wiosnę, prze
targ na ich wykonanie wygrało 
Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Za
bytków S.A.; roboty kamieniarskie 
ma wykonać firma Adama Rachtana. 
Już w listopadzie ubiegłego roku po
stawione zostały rusztowania w celu 
przeprowadzenia badań kamieniarki 
wieży i renowacji elementów metalo
wych.

W tym roku planuje się również re
mont hejnalicy, wyższej wieży ko
ścioła Mariackiego.

(„Echo Krakowa", 7XI 1997)

Warszawskie Muzeum Narodowe 
zorganizowało w dniach 20 XI 1997 
— 20 I11998 pierwszą na świecie ca
łościową prezentację sztuki Egiptu 
z czasów królowej Hatszepsut i Tot-

Głowa posągu Hatszepsut (?) 
lub Totmesa III, 

Staatliche Museen
w Berlinie

mesa III, dwojga wybitnych władców 
XVIII dynastii; wystawa nosiła tytuł 
„Tajemnicza królowa Hatszepsut. 
Sztuka Egiptu XV w.p.n.e.”. Ekspo
nowane na niej arcydzieła rzeźby 
i reliefu — ponad 80 obiektów — po
chodziły ze zbiorów niemieckich 
(muzeów w Berlinie, Hannowerze 
i Monachium) oraz Muzeum Narodo
wego w Warszawie. Sztuką egipską 
z XV w.p.n.e. zajmują się od lat pol
scy archeolodzy i konserwatorzy, 
prowadzący badania i rekonstrukcję 
świątyni Hatszepsut oraz pozostało
ści świątyni Totmesa III w Deir el-Ba- 
hari; efekty ich prac zostały również 
pokazane na wystawie.

* * ★
Zdewastowane samochody marki 
Cadillac i Packard znajdują się 
w magazynach Muzeum Techniki 
w Warszawie w oczekiwaniu na re
mont. Pierwszym z nich jeździł pre
zydent Ignacy Mościcki, drugi nale
żał do samochodowej kolumny Ge
neralnego Inspektoratu Sit Zbroj
nych. Niestety, brak środków na re
mont obu pojazdów. Pewna nadzie
ja pojawiła się ze strony Polonii bry
tyjskiej. Według Jana Tarczyńskiego 
— prezesa Fundacji Ochrony Zabyt
ków Militarnych, kilku przedstawicie
li tej Polonii już zadeklarowało po
moc finansową na ten cel. Inicjatywa 
odremontowania obu samochodów 
jest o tyle cenna, że w Polsce jest 
coraz mniej zabytkowych aut. Od 
wielu lat wywożone są nielegalnie za 
granicę i w ten sposób uszczuplają 
się polskie zbiory w tej dziedzinie.

(„Express Wieczorny", 27—28IX 1997)

DO Prze9lądy 
Poglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tajemniczym przedmiotom, o któ
rych nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kiedy i gdzie 
powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w do
kładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają w swoich 
zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat powstania, sty
lu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji do
kładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) wyrobów nie 
znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejasno
ści. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Jestem w posiadaniu rysunku 
ołówkowego (wymiary 33 x 47 
cm) przedstawiającego Marszał
ka Józefa Piłsudskiego w oto
czeniu legionistów. Na dole, po 
lewej stronie znajduje się nieczy
telna sygnatura artysty, bez 
określenia roku. Niestety, zwinię

ty w rulon karton byt niewłaści
wie przechowywany w rodzinie, 
w wyniku czego uległ on czę
ściowo zniszczeniu (boczne ro
zerwania i plamy). Kto to rysował 
i jaka jest wartość rysunku?”

Tadeusz Kamiński 
Bydgoszcz

Antykwariacie Naukowym 
„Kosmos” za oprawione 
i w dobrym stanie reproduk
cje z Piłsudskim trzeba za
płacić od 75 do 150 zt. Naj
bardziej poszukiwane i naj
droższe są te, które przed
stawiają marszałka w ujęciu

„Jestem stałym czytelnikiem 
»Spotkań z Zabytkami” i czę
sto wracam do zawartych 
w nich ciekawszych arty
kułów. Należy do nich mate
riał sprzed trzech lat o por
celanowych medalionach 
umieszczanych na cmentar
nych nagrobkach. Wśród za
prezentowanych w artykule 
ilustracji (niestety, w więk
szości czarno-białych) za
brakło mi jednej szczególnej: 
bardzo pięknej i, co najważ
niejsze, kolorowej podobizny 
małej dziewczynki z pitką. 
Towarzyszy mi ona — stałe
mu bywalcowi i miłośnikowi 

Za list i zdjęcia serdecznie dzię
kujemy! Podzielając Pana zda
nie na temat opisanego medalio
nu, reprodukujemy obok nade
słane zdjęcia. Zgadzamy się też, 
że można je traktować jako inte
resujące uzupełnienie artykułu 
Leopolda Czacharowskiego Por
celanowe medaliony, zamiesz-

Jest to rysunek Zdzisława 
Czermańskiego, żyjącego 
według Stownika Artystów 
Polskich w latach 1900— 
1970, malarza i karykaturzy
sty, autora albumów: Sport 
w karykaturze (1922), Kary
katury z Ligi Narodów 

(1926), Warszawa w karyka
turze (1927) oraz Marszalek 
Pilsudski (I wyd. 1931), już 
przed drugą wojną światową 
zamieszkałego poza krajem. 
Jego rysunki zawsze cieszy
ły się i cieszą powodzeniem. 
Na przykład w Warszawskim 

3/4, stojącego samotnie. 
Trzeba dodać, że ostatnio ry
sunek ten opublikowany zo
stał w albumie Aleksandry 
i Andrzeja Garlickich pt. Jó
zef Piłsudski. Życie i legen
da, Warszawa 1993 r.

warszawskich Powązek — 
od wielu lat, gdy tą samą 
drogą odwiedzam bliskie mi 
miejsca zadumania. Meda
lion, mimo swoich zapewne 
blisko stu lat, sprawia wraże
nie niedawno przeschniętej, 
po mistrzowsku wykonanej 
na porcelanie malarskiej mi
niatury. By »więcej wiedzieć” 
także o takich wzruszających 
dowodach pamięci, przesy
łam wykonane przeze mnie 
amatorskie zdjęcia tego za
bytku”.

Stanisław Górski 
Warszawa

1.2. Nagrobek z 1893 r. 
trzyletniej Andzi Zajko-Fuki (1) 
i medalion (2)

czonego w „Spotkaniach z Za
bytkami”, nr 11, 1995.

lA/MZ wi.edzi.ećW W więcej
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Nasz fin de siecle

Tylko zdecydowana 
polityka 

wobec jeszcze istniejących 
zabytkowych obiektów 

wiejskich 
może 

niektóre z nich uratować; 
szansą mogą być 
wsie letniskowe.

Krajobraz 
polskich 

wsi
BOGUSŁAW SZMYGIN

Ochrona zabytków wiejskiej architektury 
jest obecnie jednym z najtrudniejszych problemów, 

przed którymi stoją polscy konserwatorzy zabytków. 
Podstawowe czynniki, które decydują o możliwościach 

przetrwania zabytków, w tym wypadku mają charakter 
negatywny. Wiejskich obiektów zabytkowych jest dużo, 

są rozproszone, znajdują się w złym stanie technicznym 
i możliwości ich adaptacji do współczesnych funkcji 

użytkowych są bardzo ograniczone. Wartość zabytkowa 
większości obiektów ma wymiar tylko lokalny, 

a właściciele i użytkownicy nie są zainteresowani 
w utrzymaniu tej zabudowy. Powyższy bilans oznacza, 
że nie ma praktycznych szans na zachowanie ogromnej 

większości wiejskich zabytków przy dotychczasowych 
metodach działania. Takie szanse może otworzyć 

zespolenie ochrony wiejskiej zabudowy z ochroną 
krajobrazu i naturalnego środowiska.

Uzasadnienie takiej tezy wymaga krótkiego 
przypomnienia obecnie realizowanych 
form ochrony wiejskiej zabudowy. Zgod
nie z zaleceniami Komitetu Międzynaro

dowej Rady Muzeów ds. Muzeów Etnograficznych 
praktykowane są trzy podstawowe formy ochrony 
budownictwa ludowego: w miejscu powstania, prze
niesienie obiektu z zachowaniem dotychczasowej 
funkcji lub adaptacja do nowych funkcji oraz prze
niesienie do skansenu. Formy te stosowane są przez 
polskich konserwatorów, chociaż w różnym zakresie. 
Dominuje gromadzenie przenoszonych obiektów 
w muzeach typu skansenowskiego. W ponad 50 pla
cówkach różnej skali i założeniach ekspozycyjnych 
o zasięgu regionalnym zebrano najwartościowsze 
obiekty z całego kraju. Skansenowskie obiekty uzu
pełniane są zabytkowym wyposażeniem, sprzętami, 
elementami wystroju architektonicznego. Zbiory 
pozostają pod fachową opieką konserwatorską, syste
matycznie prowadzone są prace inwentaryzatorskie 
i badawcze. Trzeba więc uznać, że to właśnie dzięki 
skansenom zostały zachowane przykłady podstawo
wych typów architektury polskich wsi. Niestety, po
między skansenami a innymi formami ochrony za
bytków wiejskich nie ma dobrych proporcji. Tylko 
sporadycznie obiekty chronione są przez przenosze
nie na nowe miejsce i adaptację do współczesnych 
funkcji. Inwestorami są placówki muzealne lub po
dobne instytucje i to już określa skalę zjawiska. 
Skanseny dominują również dlatego, że niewiele 
obiektów jest chronionych in situ. Wojewódzcy kon
serwatorzy niechętnie wpisują do rejestru zabytków 
wiejskie budynki, świadomi bardzo ograniczonych 
możliwości sprawowania i egzekwowania opieki 
konserwatorskiej. Dlatego też jedynie w wypadku 
nielicznych właścicieli prywatnych lub w wypadku 
adaptacji obiektu do funkcji publicznych zachowane 
in situ zabytki trafiają do rejestru i pozostają pod 
należytą opieką.
Podsumowując można stwierdzić, że obecny system 
ochrony konserwatorskiej objął wprawdzie kilkana
ście tysięcy najcenniejszych obiektów wiejskich, ale 
jego wydolność jest ograniczona i bliska wyczerpa
nia. Jest to zdeterminowane przez fakt, że główny 
ciężar opieki ponosi budżet państwa, co jednoznacz
nie określa dwa podstawowe mankamenty tego sys
temu: ograniczenie zarówno liczbowe, jak i finanso
we. Oceniając realne możliwości budżetu, trzeba za
łożyć, że mankamenty te mają charakter trwały. Tak 
więc w ramach obecnego systemu trudno będzie 
stworzyć nowe możliwości i formy ochrony wiej
skich zabytków, w związku z czym konieczne jest 
szukanie innych rozwiązań, ale proces ten musi po
przedzić zbilansowanie realiów, w jakich jest osadzo
na dawna wiejska zabudowa. Przede wszystkim trze
ba oszacować skalę problemu przez oceny liczbowe. 
W 1987 r. podsumowano dane o zabytkach w Polsce. 
Archiwum Ośrodka Dokumentacji Zabytków zgro
madziło wtedy blisko 400 tys. tzw. fiszek adreso
wych, zawierających fotografię i krótki opis zabytko
wych obiektów. W tym zbiorze znalazły się informa
cje o ponad 90 tys. drewnianych budynków wiej
skich; obecnie liczba fiszek wzrosła do 600 tys. Moż
na więc szacować, że fiszki zawierają informacje o co 
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najmniej 150 tys. drewnianych obiektów wiejskich. 
Liczby te wskazują, że tylko ok. 10% obiektów, któ
re są lub mogą być przedmiotem zainteresowań kon
serwatora, chronionych jest w skansenie in situ 
przez wpisanie do rejestru zabytków. Oczywiście 
owe 10% stanowią obiekty najwartościowsze, pozo
stałe zaś obiekty pozbawione są opieki i możliwości 
ich przetrwania są obecnie znikome.
Już prawie 20 lat temu prof. Jan Zachwatowicz pisał 
w „Spotkaniach z Zabytkami”, że nieskomplikowa
ny układ przestrzenny, ograniczone i jednorodne 
funkcje oraz mała kubatura sprawiają, iż nie widzi 
możliwości, aby mogły przetrwać zabytkowe wsie 
i ich zabudowy. Stan techniczny, technologia wyko
nania, użyte materiały, brak wyposażenia i instalacji 
bardzo ograniczają adaptację tych obiektów do 
współczesnych funkcji użytkowych. Rolnicy, którzy 
są w przeważającej liczbie ich właścicielami, nie są 
w stanie ich wykorzystać. Nawet w regionach, w któ
rych zabytkowe dziś obiekty powstały w relatywnie 
dużych gospodarstwach, nie udaje się ich chronić 
przez wykorzystanie do współczesnych funkcji. 
Istotne znaczenie ma również to, że obecni właści
ciele nie są emocjonalnie zaangażowani w ratowanie 
starych budowli, które w powszechnym odczuciu nie 
są uznawane za wartościowe. Materialnym dowodem 
tak pożądanego dziś na wsi awansu cywilizacyjnego 
oraz wzrostu zamożności jest budowa nowych bu
dynków i likwidacja starych. Nie należy więc w tym 
środowisku liczyć na szersze zrozumienie i poparcie 
idei ochrony zabytków. Dawna zabudowa wsi nie na- 
daje się również do adaptacji na cele publiczne czy 
społecznie użyteczne. Rozproszone obiekty o ma
łych kubaturach wykluczają wprowadzenie ogrom
nej większości programów funkcjonalnych.
Biorąc pod uwagę skalę problemu, istniejący system 
ochrony oraz istniejące ograniczenia, można sformu
łować następujące założenia dotyczące ochrony tych 
obiektów, które pozostają poza możliwościami obec
nego systemu. Po pierwsze — przetrwanie stu kilku
dziesięciu tysięcy zabytków wiejskiej architektury 
jest niemożliwe i w wypadku większości obiektów 
pozostaje jedynie ich dokumentowanie; jest to zgod
ne z założeniami obecnej polityki konserwatorskiej. 
Po drugie — ograniczone środki publiczne sprawia
ją, że ochrona dalszych obiektów musi bazować na 
środkach pozabudżetowych, co oznacza, że formy 
ochrony muszą być planowane, organizowane i pro
pagowane w sposób dostosowany do możliwości 
i potrzeb prywatnych inwestorów. Po trzecie — 
ochrona pojedynczych, rozproszonych obiektów jest 
utrudniona z wielu względów: organizacyjnych, 
konserwatorskich i promocyjnych. Oznacza to, że 
ochrona architektury wiejskiej powinna odbywać się 
przede wszystkim w istniejących zespołach, uzupeł
nianych przenoszonymi obiektami. Po czwarte — 
charakterystyka wiejskich zabytków sprawia, że naj
właściwszą formą ich ochrony jest adaptacja do ogra
niczonych funkcji mieszkalnych.
Przedstawione założenia mogą prowadzić do kon
kretnych rozwiązań. Najważniejsze wydaje się znale
zienie odpowiedniej formuły istnienia zespołów za
bytkowych obiektów. Najbardziej pożądana byłaby 
ochrona zespołów autentycznych, tzn. całych wsi za

bytkowych. Chroniona może być wtedy nie tylko ar
chitektura, ale i układ przestrzenny, podziały wła
snościowe, usytuowanie obiektów w terenie. Takie 
zespoły mają również największą wartość zabytko
wą, bowiem następuje tu przejście od skali obiektu 
do skali środowiska kulturowego. Jednak istnienie 
takich wsi jest sprzeczne z naturalnym procesem 
rozwoju i w praktyce jedynie w regionach, których 
gospodarka oparta jest na turystyce, możliwe jest 
utrzymanie autentycznych zespołów; tu mogą być 
realizowane rygory wymagań konserwatorskich. 
Ogólnie należy przyjąć, że zabytkowe zespoły winny 
być tworzone z obiektów przenoszonych. Oczywi
ście nie chodzi o tworzenie nowych wsi, ale uzupeł
nianie już istniejących. Dlatego podstawowe znacze
nie ma wytypowanie odpowiednich terenów, które 
będą stanowiły należytą oprawę, a jednocześnie będą 
atrakcyjne dla inwestorów. Pojawia się więc koniecz
ność zespolenia ochrony wiejskich zabytków 
z ochroną środowiska, wydaje się bowiem, że najwła
ściwszym miejscem do tworzenia zabytkowych ze
społów są obszary chronionego krajobrazu. Na tere
nach parków krajobrazowych obowiązują rygory do
tyczące planów zagospodarowania przestrzennego 
i inwestycji, jest tu kontrolowana i ograniczana dzia
łalność gospodarcza, działają również służby przygo
towane do realizacji zadań konserwatorskich, 
a mieszkańcy tych obszarów są już w pewnym zakre
sie przygotowani do ograniczeń. Tereny te charakte
ryzuje relatywnie niewielkie przekształcenie środo
wiska naturalnego, zachowało się na nich stosunko
wo wiele z tradycyjnej zabudowy. Czynniki te spra
wiają, że tereny te są turystycznie atrakcyjne i moż
na tu liczyć na zainteresowanie inwestorów, co ozna
cza, że parki krajobrazowe są najdogodniejszym 
miejscem do tworzenia zespołów zabytkowych funk
cjonujących jako wsie letniskowe.
Przykładem wsi letniskowej jest Mięćmierz, leżący 
w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Ta niewiel
ka wieś istniała już w XVIII w. Słabe gleby i sąsiedz
two Wisły nadało jej charakter osady rybackiej, ma
lowniczo rozciągniętej nad rzeką. Stagnacja gospo
darcza tych terenów sprawiła, że przez dziesięciole
cia niewiele się tu zmieniło. Przetrwały niewielkie, 
drewniane budynki kryte strzechą, otoczone płotka
mi z drewna lub wikliny, zachowały się również 
dawne podziały własności. Program ratowania za
bytkowego Kazimierza zakładał objęcie konserwa
torską ochroną także pasa tzw. otuliny wokół miasta, 
w którym znalazł się Mięćmierz. Ochrona konserwa
torska polegała tu przede wszystkim na ograniczeniu 
nowej zabudowy. Wytyczne konserwatorskie określi
ły plan zagospodarowania i ukierunkowały prze
kształcenie osady w wieś letniskową. Atrakcyjność 
tych terenów spowodowała, że pojawili się inwesto
rzy szukający domów letniskowych. Od początku lat 
siedemdziesiątych poszczególne domy i działki były 
kupowane przez nowych właścicieli. Miejscowy kon
serwator aktywnie wspierał te działania, wpisując 
cenniejsze obiekty do rejestru zabytków. Pomoc 
konserwatora przybierała też inne formy, np. pośred
niczył w zakupie tradycyjnych materiałów budowla
nych (np. gontów na pokrycia dachów), co zachęca
ło następnych inwestorów. Liczba obiektów w Mięć-

5



1.2.3. Mięćmierz
koto Kazimierza Dolnego: 
wiejska droga
prowadzi ku Wiśle (1), 
jedna z chałup
i wiatrak 
użytkowane jako 
domy letniskowe (2,3)

mierzu była ograniczona i inwestorzy zaczęli prze
nosić drewniane budynki z innych miejsc. W ten 
sposób ratowano zabytkowe obiekty, które w dotych
czasowym miejscu nie miały szans na przetrwanie. 
Wieś zapełniała się atrakcyjną zabudową i coraz bar
dziej nabierała charakteru wsi zabytkowej, ponie
waż cały proces odbywał się pod nadzorem konser
watorskim. Zachowana została skala dawnych po-

wiejskiego oparty był na dwóch czynnikach produk
cji: ziemi i pracy. Ziemia stanowiła zasadniczy i czy
telny wyznacznik pozycji gospodarza i jego rodziny, 
którą praca stratyfikowała wewnętrznie. Tych 
dwóch elementów zabrakło oczywiście w dzisiej
szym Mięćmierzu. Nie jest to więc wieś prawdziwa 
ani w sensie zabytkowym, ani współczesnym. Po
dobnie jest z zabytkową architekturą. Na przykład

2

działów własności, dróg nie utwardzono, a nawet 
tzw. mała architektura dostosowana została do miej
scowej tradycji. Wszystkie koszty ponosili prywatni 
inwestorzy, zaś rola konserwatora ograniczała się do 
nadzoru. Można uznać, że w skali tej wsi zaczęły się 
realizować zasady konserwacji zintegrowanej, postu
lowanej przez Deklarację Amsterdamską ICOMOS. 
Jeżeli zechcemy przyjąć postawę doktrynalną, to 
oczywiście Mięćmierz ma również pewne manka
menty. Trzeba bowiem uznać, że wieś jest tworem 
nieprawdziwym. Charakter dawnego gospodarstwa

nikt obecnie nie zdecyduje się na wyposażenie prze
noszonego budynku tylko przez cieślę. Nie możemy 
również wymagać, aby domy były posadawiane bez 
fundamentów czy podmurówek. Także materiały 
budowlane stosowane w przenoszonych budynkach 
nie do końca są wiarygodne. I tak gont był stosowa
ny tylko w południowych regionach Lubelszczyzny, 
dachówki były raczej cementowe niż ceramiczne, 
a kafle pojawiły się dopiero od lat dwudziestych. Na
wet pozornie oczywiste płoty ze sztachet — to ele
ment bliższy współczesności niż tradycji. Tak więc
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4.5. Chochołów (4) I Tylmanowa (5)
— wsie o charakterze 

letniskowym 
w woj. nowosądeckim, 

których mieszkańcy 
oferują pokoje 

w przystosowanych do tego, 
zadbanych drewnianych chatach

6.7. Sułoszowa 
w woj. krakowskim (6) 

i Nowy Dwór 
w woj. białostockim (7) 

— te chałupy czekają na ratunek
(zdjęcia:

4—7 — Wiesław M. Zieliński)
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„zabytkowość” tych obiektów jest w pewnym wzglę
dzie umowna i czasami bliższa stylizacji wykorzystu
jącej elementy autentyczne niż rygorystycznej praw
dzie historycznej.
Te fakty nie podważają jednak wartości Mięćmierza, 
szczególnie jeżeli problem ocenimy w skali krajobra
zowej. Zabytkowa wieś letniskowa może więc być 
tak obecnie potrzebną formą kształtowania krajobra
zu obszarów chronionych. W tym konkretnym wy
padku jest to doskonałe dopełnienie już podjętych 
prac, zmierzających do kształtowania krajobrazu 
kulturowego sąsiedniego Kazimierza i leżącego po 
przeciwnej stronie Wisły Janowca. W skali szerszej 
natomiast jest to realizacja postulatu głoszącego, że 
w dzisiejszych realiach ochrona krajobrazu kulturo
wego będzie przybierać formy aktywne.
Niestety w Polsce nie dopracowaliśmy się jeszcze 
w ochronie zabytków rozwiązań systemowych. Dla
tego udane przedsięwzięcia konserwatorskie są naj
częściej efektem pasji i zaangażowania poszczegól
nych konserwatorów. Tak było również w Mięćmie- 
rzu. Konserwatorem Kazimierza i sąsiednich obsza
rów był od początku lat siedemdziesiątych dyr. Jerzy 
Żurawski. I to przede wszystkim jego zasługą jest 
zachowanie zabytkowego charakteru Kazimierza 
i przekształcenie Mięćmierza w wieś letniskową. Na
stępcom nie udało się już zachować rygorów, ko
niecznych dla trwania i rozwoju Mięćmierza zgodnie 
z przedstawionymi powyżej zasadami. Co gorsza, 

obecnie w ogóle zostało zlikwidowane stanowisko 
konserwatora w Kazimierzu. Skutki tak nieodpowie
dzialnych decyzji już są. Niekontrolowany ruch in
westycyjny może w krótkim czasie zniszczyć wypra
cowany przez lata charakter Mięćmierza. Ale nawet 
jeżeli tak się stanie, to fakt ten nie podważa słuszno
ści przedstawionych idei.
Na koniec warto przypomnieć o jeszcze jednej spra
wie. Otóż ochrona środowiska wywołuje znaczne za
interesowanie społeczne, większe niż ochrona zabyt
ków. Dlatego tak cenne jest poszukiwanie wszelkich 
form działania, które pozwolą na aktywność indywi
dualną. W wypadku zabytkowych wsi letniskowych 
podjęte w mikroskali indywidualne inicjatywy dają 
efekt istotny w skali krajobrazu. W 1949 r. Stanisław 
Herbst, działając w ramach Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, które kontynuowało tradycje 
przedwojennego Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości, propagował hasło „każdy zabytek 
musi mieć swojego opiekuna”. I to hasło dobrze jest 
ilustrowane przez ideę zabytkowych wsi letnisko
wych, tyle że indywidualną opieką objęty jest tu za
równo wtopiony w krajobraz zabytek, jak i środowi
sko.

Bogusław Szmygin

Artykuł jest nieco zmienioną wersją referatu z konferencji zorganizowa
nej we wrześniu 1997 r. przez TOnZ.

Zabytek i literatura

Zabytek — wspomnienie — literatu
ra. Na tej linii dochodzi niekiedy do 
interesujących sprzężeń. Sita literatu

ry polega na tym, że potrafi ona wy
dobyć z naszej pamięci to, co jest 
w niej obecne, ale ukryte, nie uświa
domione, nieostre. Zdumiewamy się 
wówczas: skąd ów nieznany nam pi
sarz mógt znać nasze wspomnienia, 
które nawet dla nas samych byty nie
jasne? A przeżycie to bywa szczegól
nie silne, gdy literacki opis znajdzie 
swe wsparcie w materialnym, zabyt
kowym przedmiocie, swoistym me
dium pamięci. Przykładem tej intere
sującej gry pomiędzy moją wtasną 
pamięcią, literaturą i zabytkiem może 
być fragment opowiadania Zygmunta 
Haupta z niedawno wydanego w kra
ju tomu pt. Pierścień z papieru oraz 
zdarzenie, którego doświadczyłem 
w czasie wizyty w regionalnym mu
zeum w Iwano-Frankowsku (dawny 
polski Stanisławów) na Ukrainie. 
Haupt, który w okresie międzywojen
nym spędził w tych okolicach dzieciń
stwo, pisze: niedzielę, pamiętam, 
posyłano po óbiedzie służącą do

sklepiku Szora po wodę sodową . (...) 
Wody sodowej nataczano do przy
niesionej karafki ze szklanym kor
kiem, z wielkiej butli miedzianej, 
brzuchatej, zakończonej syfonem 
i z sykiem ta woda kotłowała się, i wi
dać było przez szkło niebywale ku
leczki gazu, wariujące tam w tym za
mknięciu i potem w domu dodawało 
się do tej wody już w szklankach kon
fitur malinowych i woda zaróżowiała 
się, i byt w tym rezultacie napój bo
ski, inny od czegokolwiek, nieziem
ski. ” I oto w tym muzeum, pośród ro
kokowych mebli przeniesionych 
z dworów „polskich obszarników”, 
obok portretu Nastii Lisowskiej, le
gendarnej Roksolany, która porwana 
w jasyr w 1520 r. zrobiła karierę jako 
pierwsza żona sułtana Sulejmana, na
trafiłem na ów ogromny syfon, szkla
ny wprawdzie, nie miedziany, ale do
skonale pasujący do dziecięcego 
wspomnienia Haupta. Przedmiot ten 
zaś skonfrontowany z literackim opi
sem, wydobył i w mojej pamięci dzie
cięce wspomnienie przygody z wodą 
sodową, (zs)
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Niezwykłe serwisy

Pierwotnie służyły 
do serwowania-podawania 

herbaty, kawy, czekolady, 
później innych 

napojów i potraw. 
Są dziełami sztuki, 

często wykonywanymi 
na zamówienie władców, 

ich dzieje bywają 
niezwykle ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730—1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

przeżywały swoje „złote lata”. 
Dziś' na aukcjach osiągają 
zazwyczaj zawrotne ceny.

Serwisy 
Katarzyny II

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

W
 pierwszej połowie XVIII w. największym 
w Europie odbiorcą porcelany był król Fran
cji Ludwik XV. Monarcha ten wydawał nie
bagatelne kwoty pieniędzy na porcelanę 

sprowadzaną z manufaktur w Miśni, Wiedniu i z innych 
znanych europejskich wytwórni. Pod jego opieką — osło
nięta parasolem przywilejów i hojnie wspierana z królew
skiej szkatuły — rozkwitała manufaktura w Vincennes 
pod Paryżem, zalążek późniejszej słynnej Sewrskiej Wy
twórni Porcelany. Król wydawał pieniądze, namawiał do 
kupowania porcelany, ale czynił to z urzędu (ex officio), 
obligowany swoją szczególną pozycją i nową modą, której 
chętnie ulegał. Nie był jednak ani kolekcjonerem, ani — 
tym bardziej — znawcą ceramiki artystycznej. Potrafił za
chwycić się pięknie zdobioną filiżanką, lecz nie szukał już 
uzasadnienia dla tego zachwytu.
Pod koniec XVIII w. jeszcze większe wydatki na porcela
nę ponosiła oświecona i władcza „Semiramida Północy” 
— cesarzowa Katarzyna II. Jej podejście do zamawianej 
bądź otrzymywanej w prezencie porcelany było jednak 
zupełnie odmienne od tego, które prezentował Ludwik 
XV. Mówiąc najkrócej: Katarzyna II dała się poznać jako 
namiętna kolekcjonerka, a na porcelanie, którą uwielbia
ła, znała się bardzo dobrze. Gdybyśmy zrobili zestawienie 
samych tylko wykonanych na zamówienie cesarzowej 
bądź też sprezentowanych jej wielkich serwisów (pomija

jąc w tych wyliczeniach kolekcje porcelanowych figurek, 
garniturów kominkowych i galanterii), odnieślibyśmy 
wrażenie, że Katarzyna II chciała zostać właścicielką naj
lepszych kompletów porcelany stołowej i fajansu pocho
dzących ze wszystkich najważniejszych europejskich wy
twórni ceramiki artystycznej XVIII w.
Najbardziej znanym serwisem pochodzącym z Cesarskiej 
Fabryki Porcelany w Petersburgu jest serwis arabeskowy 
(1784 r.). Charakterystycznymi elementami zdobniczymi 
zastosowanymi w jego dekoracji malarskiej są motywy 
występujące na mozaikach i malowidłach ściennych 
w Pompei. Odwzorowano je w postaci plakiet i kamei po-

1. Portret Katarzyny II (1729—1796) według sztychu z epoki 
(ze zbiorów Biblioteki Narodowej)

łączonych zawsze symetrycznym, zrytmizowanym orna
mentem arabeskowym (stąd nazwa). Z klasycyzującym te
matem malarskim współgra rozbudowany i utrzymany 
w tym samym stylu zespół dziewięciu grup rzeźbiarskich 
z przedstawieniami Cnót i kulminującym pomnikiem ce
sarzowej Katarzyny II; cały zespół składał się z 973 porce
lanowych naczyń i innych przedmiotów.
Z kolei z fabryką Franza Gardnera w Wierbiłkach pod 
Moskwą związane są słynne serwisy orderowe. Wcześniej 
jednak, w charakterze wstępnej propozycji pozwalającej 
ocenić możliwości fabryki, w 1775 r. wykonano dla Kata
rzyny II serwis do herbaty solitaire ze znakomitymi mi
niaturami autorstwa Johanna Kaestnera, gloryfikującymi 
zwycięstwo Rosji w pierwszej wojnie rosyjsko-tureckiej 
(1768—1774). Zapewne serwis ten wzbudził zaintereso
wanie dworu oraz aplauz cesarzowej, skoro już dwa lata
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2. Talerz z serwisu 
arabeskowego 
(Cesarska Fabryka 
Porcelany
w St. Petersburgu, 
1784 r.)
3. Naczynia z serwisu 
solitaire
z miniaturami 
Johanna Kaestnera 
(fabryka Gardnera, 
1775 r.)
4. Terynka z serwisu 
Św. Andrzeja 
(Miśnia, 1744 r.)
5. Półmisek
w kształcie liścia 
z serwisu
Św. Jerzego 
(fabryka Gardnera, 
1777—1778)

później Gardner otrzymał zamówienie na trzy serwisy or
derowe: serwis Św. Jerzego (przeznaczony dla 80 osób), 
serwis Św. Aleksandra (dla 40 osób) oraz serwis Św. An
drzeja (dla 30 osób).
Interesujące, że na dworze cesarzowej znajdował się wów
czas już jeden serwis Św. Andrzeja. Wykonano go w Miśni 
na polecenie Augusta III w 1744 r. i w charakterze pre
zentu dla ówczesnej imperatorowej Rosji Elżbiety dostar
czony został do Sankt Petersburga. W serwisie tym zasto
sowano modną w tamtych latach reliefową dekorację 
z tzw. wzorem Gotzkowskiego oraz malarską, przedsta
wiającą order Św. Andrzeja. Miśnieńska zastawa przezna
czona była dla 24 osób i składała się z nieco ponad 400 
sztuk porcelany. Dzięki odnalezieniu przed ponad dwu
dziestu laty przez niemieckiego historyka sztuki Karla 
Boltza w Archiwum Miejskim w Dreźnie (wśród teczek 
zawierających bruliony z ostatnimi pismami Jana Kry
stiana Hennike, ministra w gabinecie Henryka Briihla) 
„Korespondencji Petzoldta, radcy poselstwa w Petersbur
gu w latach 1744—1745”, możemy dziś dorzucić nieco in
formacji na temat tej zastawy. W korespondencji mowa 
jest o „Porcelanie [wykonanej] dla Jej Wysokości Impera
torowej, która to [porcelana] powinna dotrzeć do Sankt 
Petersburga jeszcze przed ślubem” wielkiego księcia Pio
tra Fiodorówicza z księżniczką Zofią Anhalt-Zerbst, pa
nujących później jako Piotr III i Katarzyna II. W projek
cie pisma, datowanym 18 maja 1745 r., Hennike zawarł 

jeszcze zapewnienie: „Postaram się, by [porcelana] zosta
ła wysłana specjalną pocztą przez Rygę”. Wspomniany 
ślub odbył się 21 sierpnia 1745 r. Znając jego datę, mini
ster Hennike mógł więc dostarczyć zapakowaną w 10 
skrzynek porcelanę na dwór cesarzowej Elżbiety ze 
sporym zapasem czasu. Dla nas najistotniejsze jest to, że 
do kolejnej korespondencji w sprawie dyplomatycznej 
przesyłki dołączono odpis „Specyfikacji porcelany dla Jej 
Wysokości Rosyjskiej Imperatorowej”. Z niego zaś wyni
ka, że w skrzyniach znalazło się 738 sztuk porcelanowych 
wyrobów, z czego na serwis Św. Andrzeja przypadało 435 
sztuk (347 w części obiadowej i 88 w komplecie do kawy 
i czekolady), a pozostałe — to różnej wielkości figurki 
(192 sztuki), cache-pót (90 sztuk) oraz 3 garnitury komin
kowe (po 7 sztuk każdy). Gdybyśmy jednak szczegółowo 
prześledzili wykaz naczyń i innych przedmiotów wcho
dzących w skład serwisu, okazałoby się, że jest ich nieco 
więcej niż być powinno w komplecie obliczonym, jak pa
miętamy, dla 24 osób. I tak np. talerzy głębokich spakowa
no 26 (a nie 24), świeczników 13 (a nie 12), podobnie 
z łyżkami, łyżeczkami i niektórymi półmiskami. Wynika 
stąd, że do kompletu dołączono już wówczas, z myślą 
o nieuniknionych stratach wynikających z użytkowania 
porcelanowej zastawy, określoną liczbę zapasowych na
czyń i innych przedmiotów należących do tego serwisu. 
Tak czy owak delikatne wyroby porcelanowe tłukły się, 
część zapewne ginęła zabierana na pamiątkę przez bie-
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6. Naczynia z serwisu Św. Andrzeja (fabryka Gardnera, 1777—1780)
7. Naczynia z serwisu Św. Aleksandra (fabryka Gardnera, 1777—1780)
8. Półmisek w kształcie liścia z serwisu Św. Włodzimierza 
(fabryka Gardnera, 1783—1885)
9.10. Sygnatury: Cesarskiej Fabryki Porcelany w St. Petersburgu (9)
i fabryki Gardnera z końca XVIII w. (10)

siadników przyjęć. Nie należy więc dziwić się, że po trzy
dziestu z górą latach używania miśnieńskiej zastawy Ka
tarzyna II, poza wspomnianymi serwisami (serwis Św. Je
rzego i serwis Św. Aleksandra), ponownie zleciła wykona
nie serwisu Św. Andrzeja — tym razem w wytwórni rosyj
skiej.
Miały to być duże zastawy obiadowe przeznaczone do 
użycia jedynie raz w roku — na przyjęciu wydawanym 
wyłącznie dla kawalerów wskazanego orderu, w dniu 
święta jego patrona. Zgodnie z tradycją, kawalerowie po
jawiali się na nim w stosownym stroju, a akcenty związa
ne z odznaczeniem towarzyszyły zebranym na każdym 
kroku. Tak więc i dekoracja serwisów, stanowiąca jeden 
z elementów tej starannie wyreżyserowanej uroczystości, 
nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości dotyczą
cych ich przeznaczenia. Wstęga orderowa malowana na 
obrzeżach naczyń oraz wizerunek samego orderu, umiesz
czony w dobrze widocznym miejscu, wydawały się pomy
słem najwłaściwszym. Poza dyskusją była też liczebność 
zamawianych zastaw. Wiązała się ona wprost z liczbą osób 
mających uczestniczyć w takich przyjęciach. Reszta, 
a więc sposób modelowania oraz technika wykonania ser
wisów, należała już do wytwórcy. Zamówienie było duże, 
łącznie opiewało na 16 tysięcy rubli. Ale serwisy szybko 
trafiły na dwór Katarzyny II. Jeśli przyjrzeć się pochodzą
cym z nich naczyniom, nie różnią się one między sobą. Je
dynie wygląd orderu sugeruje nazwę zastawy, z której po

chodzą. Spodobały się jednak, skoro już po dostarczeniu 
pierwszego kompletu (w 1778 r. serwisu Św. Jerzego), za
mówienie zostało poszerzone o kolejny, czwarty już i naj
większy z serwisów orderowych — serwis Św. Włodzimie
rza. Według niektórych źródeł był on obliczony dla 140, 
a według innych nawet dla 160 osób (!) i składa! się z co 
najmniej 3 tysięcy sztuk porcelanowych naczyń i uzupeł
niających je przedmiotów. Serwis miał uświetnić uroczy
stość nadania licznemu gronu popleczników cesarzowej 
nowo ustanowionego — z okazji 20-lecia intronizacji Ka
tarzyny II (1762—1782) — orderu Św. Włodzimierza. 
Koszt wykonania tak olbrzymiej zastawy też byl imponu
jący — 15 tysięcy rubli, a więc w przybliżeniu niemal ty
le, ile wydano na pierwsze trzy zastawy stołowe.
Spora część rosyjskich serwisów Katarzyny II szczęśliwie 
przetrwała do naszych czasów. Można je oglądać w rosyj
skich muzeach, m.in. w Muzeum Ceramiki (Kuskowo), 
Muzeum Historycznym (Moskwa) i w Ermitażu (St. Pe
tersburg). Na rynku antykwarycznym prawie się nie poja
wiają. Także miśnieński serwis z orderem Św. Andrzeja 
stanowi rzadkość w międzynarodowym handlu dziełami 
sztuki. Przed kilku laty u Christie’s w Genewie za okrągły 
półmisek z tego serwisu zapłacono równowartość niemal 
10 tysięcy amerykańskich dolarów; w tej samej firmie 
w Londynie talerz kosztował 3 tysiące dolarów.

Wojciech Przybyszewski
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Wokół jednego zabytku

Światła złotego wieku

Ś
wiat doskonałych, pięknych bóstw 
i herosów opanował niby narkotyk wy
obraźnię ludzi Odrodzenia. Włochy 
zwłaszcza, ojczyzna rzymskich zabytków, raj 

zbieraczy starożytności, ziemia wykopalisk, 
gdzie wciąż znajdowano zabytki z przeszłych 
czasów, stały się celem pielgrzymek uczonych 
i artystów z całej Europy, włoska sztuka two
rzyła kanon piękna, będąc najbliżej antyczne
go źródła. Czy jedną z przyczyn tego oczaro
wania starożytnością nie stal się mit o złotym 
wieku — potrzeba wyobraźni, by znaleźć się 
w świecie idealnym, który jest przeciwień
stwem istniejącego naprawdę, w micie bo
wiem, w rajskim ogrodzie fantazji odnaleźć 
można wyzwolenie? Było zaś ono potrzebne 
ludziom żyjącym w rzeczywistości innej niż 
ta z wykopalisk, odartej z marzeń o po
wszechnym szczęściu, radości i pokoju. Rze
czywistość tę wypełniały wojny, religijne spo
ry, intrygi o władzę, ujadanie i jazgot pole
mik, i oto ludzie, szukając ucieczki od hała
sów, mogli w świecie sztuki trafić na spokoj
ne wody. Bóstwa Olimpu, greckie kanony 
piękna niosły im pożądaną harmonię i pokój.

Rycina z drugiej połowy XVI w. wywołuje ów 
nastrój harmonii, kieruje myśli ku odległym 
światłom bóstw Olimpu. Wykonał ją Agosti

no Carraci, wybitny malarz, jeden z najzna
komitszych mistrzów miedziorytu w czasach 
późnego renesansu. Należy do jego najpięk
niejszych dzieł i przedstawia grupę trzech 
Gracji w towarzystwie Hermesa. Wykonana 
została według obrazu Jakuba Tintoretta 
i opatrzona łacińskim napisem, którego sens 
jest następujący: „widzu, jeśli chcesz wie
dzieć, co przedstawia obraz — przedstawia on 
syna Jowisza i Maji w towarzystwie Gracji”. 
Hermes ukazany został jako młody, piękny 
mężczyzna w kapeluszu ze skrzydełkami. Ka- 
duceusz, laskę Hermesa, chwyta Aglaja, która 
w drugiej dłoni trzyma różę. Eufrozyne — 
bogini dobrej myśli, ma u stóp kostkę do gry. 
Talia zaś, bogini radości i wdzięku, zarazem 
muza komedii, dzierży zieloną, pokrytą listo
wiem łodygę rośliny. Rysunek sztychu nie
zmiernie subtelny, przeniknięty jest grą świa
teł i cieni — w cieniu kryje twarz Hermes, 
słońce upalnego dnia tworzy jasne plamy na 
plecach, ramionach i czołach Gracji. Gwał
towny ruch, jaki wprowadza do swoich płó
cien Tintoretto, patos gestów, perspektywicz
ne skróty w rysunku zostały osobliwym 
kunsztem przemienione w ciszę i spokój po
godnego dnia, w radosną zabawę antycznych 
bóstw, czyli ludzi wyzwolonych od trosk 

i mroków drążących epokę, w której żyła ro
dzina malarzy Carracich. Założyli oni Akade
mię Malarstwa w Bolonii, gdzie okazali się 
znakomitymi nauczycielami młodych adep
tów sztuki. Bolońska Akademia wydała wielu 
głośnych później artystów.
Najwybitniejszym z Carracich był Annibale, 
lecz i pozostali bracia — Agostino oraz Lodo- 
vico przeszli do historii jako świetne zjawiska 
późnej fazy włoskiego renesansu z przełomu 
XVI i XVII w. Pomiędzy Jakubem Tintoretto 
i Agostinem Carracim zachodziła różnica 
jednego pokolenia. Urodzony w 1519 r. we- 
necjanin Tintoretto wypełni! cały niemal 
wiek XVI. Młodszy od niego o trzydzieści 
osiem lat Agostino Carraci umarł w 1602 r.; 
przeżył Tintoretta o zaledwie osiem lat.

Od sporów więc, wojen, rewolucji, religij
nych i politycznych przewrotów wiedzie 
szlak do wrót Akademii Carracich, do pra
cowni malarskiej Tintoretta, gdzie antyczne 
mity szukają dla siebie kształtu w nowych 
czasach. Ci zaś, którzy je przetwarzali na no
wo, wchodząc dzięki nim w świat marzeń, 
chcieli wierzyć, że w nich właśnie ukryła się 
tajemnica szczęścia.

Jerzy Piechowski



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Czerniatyn
- romantyczna rezydencja

W
 położonym przy li
nii kolejowej z Ba
ru do Żmerynki, 

na pograniczu dawnych wo
jewództw podolskiego i bra- 
ciawskiego, Czerniatynie za
chował się w dobrym stanie 
dawny pałac Witosławskich, 
który od 1865 r. znajdował 
się w rękach rosyjskich. Jest 
przykładem gotyku roman
tycznego, wzniesiono go 
w 1830 r. lub nieco wcze
śniej.

Początkowo Czerniatyn na
leżał do rodu Swierszczów 
herbu Jastrzębiec, po przej
ściu na własność Korony 
wchodził w skład starostwa 
barskiego. Następnie był ko
lejno w rękach Wyhowskich, 
Lubomirskich i Ponińskich. 
W 1730 r. król August II 
nadał dobra te Tomaszowi

1.2. Fragment pałacu (1) 
i wejście (2)

Dąmbskiemu herbu Go- 
dziemba, burgrabiemu ino
wrocławskiemu. Jego wnucz
ka Tekla wniosła je w 1778 r. 
w posagu Ignacemu Wito- 
sławskiemu, oboźnemu po
lnemu koronnemu. Rodzina 
Witosławskich herbu Nie- 
czuja wywodziła się z ziemi 
sandomierskiej, jej najwybit
niejszym przedstawicielem 
był Michał Witosławski (zm. 
1769), sufragan przemyski 
(później biskup belineński). 
Syn drugiego bratanka bi
skupa, Ignacy Witosławski, 
wzniósł w Czerniatynie je
den z piękniejszych pałaców 
neogotyckich na Ukrainie. 
Jego syn Eugeniusz był 
ostatnim właścicielem tych 
dóbr, które w 1865 r. zostały 
sprzedane Rosjance Marii 
Michajłownie Lwowej; 
w posiadaniu książąt Lwo
wów Czerniatyn pozostał do 
1917 r.

W 1814 r. Dionizy Mikler za
łożył tam park krajobrazowy, 
wkrótce potem zbudowa
no pałac i urządzono ogro
dy. Rezydencja powstała 
w dwóch etapach, prawdopo
dobnie według projektu 
Henryka Ittara, przebywają
cego w tym czasie na Woły
niu. Pierwotnym pałacem 

był budynek na planie wy
dłużonego prostokąta, zwró
cony frontem na południe. 
Do jego narożnika południo
wo-wschodniego przylegał 
pawilon z szeroką arkadą 
i cylindryczną basztą zwień
czoną krenelażem. Pawilon 
połączony był z budynkiem 
głównym łącznikiem i gale

rią. Fasada była asymetrycz
na, z wieżyczkami sterczyno- 
wymi w części południowo- 
-zachodniej. Około 1841 r. 
pałac przebudowano. Po
wstał wtedy obszerny taras 
z półkolistym występem i lo
ggią o trzech ostrołukowych 
arkadach od południa 
i dwóch przedzielonych ko-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

lumienkami od wschodu 
i zachodu. Loggię wieńczył 
obszerny taras górny z ka
mienną balustradą. Wzdłuż 
całej elewacji rozciągał się 
balkon z żeliwną, ażurową 
balustradą. Basztę wieńczył 
odwrócony fryz arkadowy. 
Skrzydło zachodnie poprze
dzał duży taras z szerokimi, 
wysokimi i granitowymi 
schodami. Na cokołach tara
su umieszczono wykute 
w białym marmurze lwy, 
które prawe łapy opierały na 
kartuszu herbowym, z jednej 
strony Witosławskich, z dru

giej Dembowskich. Tarcze 
herbowe umieszczono też 
między ostrołukowymi 
drzwiami i oknami.
Taki kształt pałacu, którego 
wewnętrzne ściany wyłożono 
mozaiką, a posadzki inkru
stowano macicą perłową, bu
dził podziw zwiedzających. 
Po 1917 r. pałac utracił 
część wystroju zewnętrznego 
(m.in. niektóre wieżyczki). 
Ocalały natomiast sklepione 
sufity, westybul i wielki ko
minek. Białe sklepienie z lu
netami okiennymi pokrywa 
relief składający się ze sple

cionych ze sobą motywów ro
ślinnych i geometrycznych. 
Górny i dolny westybul połą
czone są klatką schodową, 
górny ma sufit płaski, po
dzielony kasetonami na pola 
kwadratowe, pokryte kompo
zycjami geometryczno-ro- 
ślinnymi, z wielką rozetą po
środku. Piece „holenderskie” 
zdobi delikatny relief. Dwu
skrzydłowe drzwi prowadzą 
z przedpokoju do głównego 
salonu. Salon obiega dookoła 
stiukowy gzyms. W narożni
ku południowo-wschodnim 
znajduje się salon okrągły 

o wystroju klasycystycznym, 
zdobiony fryzem składają
cym się z głów satyrów, połą
czonych girlandami i pano- 
pliami.
Częściowo zachował się 
park, w którym kiedyś rosło 
ponad sto gatunków drzew. 
Nie ocalała natomiast brama 
wjazdowa, którą zastąpiono 
po wojnie skromną bramką 
z filarami o boniowanych 
ścianach. Zniszczono też 
zdobiące niegdyś park pawi
lony, altany i rzeźby w bia
łym marmurze.
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Do Czerniatyna położonego 
z dala od głównych drogo
wych szlaków komunikacyj
nych dotarłem ciuchcią kur
sującą raz dziennie między 
Barem i Zmerynką. W pała
cu mieści się obecnie szkoła- 
internat i jakieś biura, praw
dopodobnie miejscowego 
kołchozu. Podobnie, jak 
większość rezydencji, które 
na długo przed rewolucją 
bolszewicką przeszły w ręce 
rosyjskie, pałac i jego otocze
nie utrzymywane są staran
nie. Wpuszczono mnie bez 
większych trudności do wnę
trza. W sali na pierwszym 
piętrze odnalazłem wielką 
rozetę ozdobioną herbami 
(m.in. Jelita Dembowskich), 
w salonie okrągłym — cztery 
pary kolumn z kapitelami 
korynckimi, a między nimi 
supraporty z białymi stiuko- 
wymi orłami i skrzyżowane 
buławy. Przyległą salę zdobią 
płyciny i ornamenty muszlo- 
we. Największe wrażenie wy
wiera bogaty, złocony wy
strój klatki schodowej.
W sąsiedniej wsi Sewery- 
nówka zachował się dawny 
pałac Orłowskich, przebudo
wany na sanatorium tak 
gruntownie, że prawie zatra
cił cechy budowli zabytko
wej. Zachował się częściowo 
wystrój owalnej sali balowej, 
zaznaczającej się w fasadzie 
ogrodowej półokrągłym ry
zalitem. Portyk główny pała
cu zniekształcony został po 
oblicowaniu go płytkami ce
ramicznymi. Zabiegowi te
mu poddaje się wiele daw
nych pałaców na Ukrainie 
(za zgodą konserwatora za
bytków!), przy czym realiza
torzy tego dzieła są z siebie 
bardzo dumni. Mówili mi 
z przekonaniem, że „budy
nek jest piękniejszy!”. Pałac 
ten wznieśli w 1804 r. Orłow
scy, po pożarze w 1859 r. zo
stał przebudowany, a ostatni
mi właścicielami byli Soko
łowscy.

Zbigniew Hauser

Powrót muzyki

W odległości około 40 
km na południowy 
wschód od Mińska, 
na terenie dawnego powiatu 

ihumeńskiego, przy starym, 
historycznym trakcie wiodą
cym z Mińska do Słucka i da
lej na Wołyń, znajdują się Du- 
dzicze. Niektórzy badacze 
dziejów tej miejscowości upa
trywali jej początków już w XI 
w., wiadomo jest natomiast, że 
w XV w. Dudzicze wchodziły 
w skład Księstwa Słuckiego, 

Dudzicz również jako założy
ciel dwuklasowej szkoły para
fialnej i niewielkiego szpitala, 
natomiast w 1780 r., spełniając 
zapisaną w testamencie wolę 
zmarłej w 1771 r. żony, ufun
dował drewniany kościół 
unicki, który w 1839 r. prze
kształcony został w cerkiew 
prawosławną. Józef Prozor 
miał dwie córki: Barbarę i Ró
żę, które w tym samym dniu 
— 23 stycznia 1785 r. zmieniły 
stan cywilny. Barbara, wstępu

w 1621 r. zostały sprzedane Ja
nuszowi Bychowcowi, zaś pod 
koniec XVII w. oddano je 
w zastaw rodzinie Zaranków- 
-Horbowskich. W 1748 r. Du
dzicze nabyła Aleksandra Za- 
rankówna, która wychodząc 
w 1767 r. za mąż za kasztelana 
kowieńskiego Józefa Prozora 
(1723—1789), późniejszego 
wojewodę witebskiego, wnio
sła w posagu ten majątek 
ziemski. Józef Prozor tak 
upodobał sobie Dudzicze, że 
w 1769 r. wybudował w tej 
miejscowości nieopodal rzeki 
Ptycz drewniany dwór i w nim 
na stałe zamieszkał. Wojewoda 
Prozor zapisał się w dziejach 

jąc w związek małżeński 
z Franciszkiem Bukatym 
(1747-1797), otrzymała w wia
nie Sierhiejewicze, natomiast 
Róża, wychodząc za mąż za 
Stanisława Jelskiego (ok. 
1740—1829), pułkownika ka
walerii narodowej, komisarza 
skarbu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, od 1795 r. mar
szałka powiatu ihumeńskiego, 
wniosła w posagu Dudzicze.
W rękach rodziny Jelskich 
Dudzicze pozostawały przez 
ponad 100 lat, stając się za ich 
czasów jednym z najbardziej 
żywych i interesujących 
ośrodków życia kulturalnego. 
Karol Jelski (1789—1857),

1. Michał Jelski — 
skrzypek i kompozytor

2. Dwór w Dudziczach ok. 1895 r.

średni syn Stanisława był z za
miłowania muzykiem i kom
pozytorem. Jego najstarszy 
syn, Michał (1831—1904), 
znany skrzypek, wirtuoz, 
kompozytor, znawca folkloru 
polskiego i białoruskiego, 
przejął majątek w 1857 r. Za
czął się najbogatszy w wyda
rzenia kulturalne okres 
w dziejach Dudzicz, przerwały 
go działania wojenne podczas 
pierwszej wojny światowej, 
później zaś poczynania lokal
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nych, bolszewickich władz, 
które doprowadziły do rozgra- 
bienia wyposażenia dworu 
i zdewastowania jego otocze
nia. Całkowitego zniszczenia 
dworu i zabudowań gospodar
czych dopełniła druga wojna 
światowa.
Kiedy w 1989 r. po raz pierw
szy po ponad 70 latach przyje
chali do Dudzicz przedstawi
ciele rodziny Jelskich, miej
scowość ta wydala im się ma
leńka i senna, zagubiona 
wśród ląk, bagien, nieużytków 
i pól uprawnych. Nie zastali 
w Dudziczach żadnych śladów 
po dawnej świetności tego ma
jątku ziemskiego. W miejscu, 
gdzie wznosił się niegdyś 
dwór, stał budynek biura koł
chozu. Kilka starych, przy
padkowo ocalałych drzew 
przypominało, że niegdyś 
dwór był otoczony parkiem, 
rozpościerającym się na 
dwóch tarasach nachylonych 
ku rzece Ptycz. Płynęła ona 
przez jego centralną część, 
tworząc kilka zarosłych krze
wami wysepek o romantycz
nym nastroju, połączonych 
mostkami. Na jednej z nich, 
na drewnianych palach została 
wzniesiona altana, w której 
często przesiadywał Michał 
Jelski, „by w szumie wód po
bliskiego młyna czerpać na
tchnienie do swych kompozy
cji muzycznych”. Nad wioską, 
na wzgórzu, gdzie do 1895 r. 
stała cerkiew prawosławna, 
niepodzielnie panował ka
mienny monument upamięt
niający bohaterów drugiej

wojny światowej. Wokół zaś 
panowała martwa cisza. Kil
kuletni, miejscowy chłopiec, 
który niespodziewanie pojawi! 
się w pobliżu, zainteresowany 
niecodziennymi gośćmi, po
wiódł ich na „koban” — wzgó
rze, będące od końca XIX w. 
rodzinnym cmentarzem Jel
skich; obecnie porośnięte jest 
ono drzewami i gęstymi bu
rzanami, ocieniającymi znisz
czone groby dawnych właści
cieli Dudzicz.
W 1994 r. po lewej stronie Pry
cza, naprzeciw miejsca, gdzie 
w Dudziczach wznosił się 
dwór, za sprawą Wydawnictwa 
„Polifakt” SA z Mińska wybu
dowano murowany, dwukon
dygnacyjny budynek Muzeum 
Kultury Materialnej i towarzy
szące mu zaplecze gospodarcze. 
W parterowej części muzealne
go budynku ulokowano warsz
taty: tkacki, garncarski, wikli- 

niarski, rzeźbiarski, stolarski 
oraz pomieszczenie, gdzie znaj
duje się stała ekspozycja trady
cyjnych środków transportu 
i komunikacji, zaś w pobliżu 
budynku umieszczono kuźnię. 
Według zamierzeń ma to dać 
impuls do odrodzenia tradycji 
związanych z istniejącymi 
w przeszłości w Dudziczach 
niektórymi rodzajami rzemio
sła i sztuki ludowej. Pomiesz
czenia muzealne, zajmujące 
drugą kondygnację budynku, 
mają charakter ekspozycyjny 
i recepcyjny. W salach wysta
wowych prezentowane są eks
ponaty z zakresu kultury mate
rialnej, a więc obiekty związane 
z rolnictwem, hodowlą, pszcze
larstwem, rzemiosłem wiej
skim i sztuką ludową. 
W dwóch salach recepcyjnych, 
gdzie na ścianach znajdują się 
m.in. portrety Jelskich, odby
wają się raz w roku, pod koniec

3. Budynek Muzeum 
Kultury Materialnej
(reprod. i fot.:
Ewelina Pierzyńska-Jelska)

czerwca lub na początku lipca, 
uroczyste koncerty muzyki ka
meralnej z udziałem wybit
nych białoruskich i polskich 
wykonawców, w trakcie któ
rych są wykonywane m.in. 
utwory trzech przedstawicieli 
rodziny Jelskich: Karola, Mi
chała i Aleksandra. Dla pod
kreślenia tych wydarzeń arty
stycznych gromadzących licz
nych melomanów Wydawnic
two „Polifakt” w latach 1995 
i 1996 opublikowało dwie po
zycje pod tym samym tytułem 
Muzyka rodziny Jelskich oraz 
wydało kasetę pod tą samą na
zwą, nagraną przez białoruski 
zespół kameralny „Białoruska 
Kapela”.
Z Muzeum Kultury Material
nej związana jest ekspozycja 
na wolnym powietrzu, która 
obecnie składa się z wiatraka, 
sauny, wędzarni; w przyszłości 
będzie można również obej
rzeć: zagrodę wiejską (chutor), 
karczmę i młyn wodny. Spe
cjalną atrakcją stanie się zaką
tek będący fragmentem unika
towego na Białorusi rezerwatu 
wodnego na rzece Ptycz, gdzie 
została już zrekonstruowana 
obudowa mającego wielowie
kową tradycję źródła Jelskich, 
rozpoczęły się też prace nad 
odtworzeniem jazów na rzece 
i wspomnianej już altany 
z XVIII w.

Andrzej Jelski

Rokokowa kapliczka

Święty Dominik, Kastylij- 
czyk żyjący na przełomie 
XII i XIII w., dobrze byl znany 

na wschodzie Rzeczypospoli
tej jako założyciel zakonu do
minikanów. Natomiast jego 
imię w związku z konkretną 
świątynią pojawiało się bar
dzo rzadko — na ponad sto 
kresowych kościołów tego 
zakonu wezwanie św. Domi
nika nosiło tylko pięć. Przy 
wyjeździe ze Stonimia na De- 
reczyn stoi piękna, rokokowa 
kapliczka przydrożna z 1745 
r. Niegdyś była wizytówką 
miasta, reprodukowaną na 
okładce turystycznego prze
wodnika. Szczęśliwie prze

trwała czasy zaciekłego nisz
czenia tego rodzaju świa
dectw polskiej kultury. To zaś, 
że poświęcona została św. 
Dominikowi — inspiracja 
w tym względzie wyszła za
pewne od Słonimskich domi
nikanów — który nie był pa
tronem spraw codziennych, 
czyni ją obiektem wyjątko
wym. I choć drewnianą figurę 
świętego usunięto po 1945 r., 
wezwanie pozostało w ludz
kiej pamięci. Kapliczka wy
murowana została z cegieł na 
planie kwadratu z wklęsłymi 
krawędziami i ściętymi naro
żami. Podzielona jest profilo
wanymi, krytymi dachówką 

gzymsami na trzy kondygna
cje, a na masywnym cokole 
wspiera się ażurowe miejsce 
na rzeźbę. Powyżej znajduje 
się wklęsto-wypukle, wieżycz
kowe zwieńczenie, na którym 
umieszczony byt ozdobny 
krzyż, obecnie ułamany. Pier
wotnie kapliczkę otaczało 
ogrodzenie z bramką, a obok 
stal wysoki krzyż drewniany. 
Zdewastowany zabytek zo
stał ostatnio odnowiony i na 
nowo otynkowany. A zapyta
ny o drogę do kapliczki Św. 
Dominika Słonimski milicjant 
bez trudu udzielił precyzyjnej 
informacji, (jk)
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Po kresowych pałacach i dworach (3)

W
 niniejszym odcinku zaprezentujemy Czytelni
kom dwie polskie siedziby z terenu dawnego 
województwa wołyńskiego, czyli Nowosielicę 
i Samczyki oraz cztery znajdujące się na terytorium daw

nego województwa podolskiego — Biliczyn, Eliaszówkę, 
Howory i Niemiję. Jak sygnalizowaliśmy w poprzednich 
odcinkach, były trudności z ich sfotografowaniem, drze
wa i krzewy wyrosły bowiem tuż przy elewacjach. Dziś 
szczególną uwagę chcemy zwrócić na dwór w Biliczynie, 
„ozdobiony” niedawno ludową dekoracją malarską, która 
ma za zadanie uczynić z tego obiektu zabytek architektu
ry ukraińskiej, oraz na dwór w Samczykach, użytkowany 
prawidłowo przez muzeum wnętrz. Raz jeszcze chcemy 
podkreślić uprzejmość gospodarzy obiektów. Nigdzie nie 
robiono nam trudności i chętnie wpuszczano do wnętrz. 
Osobny problem stanowią piękne parki krajobrazowe roz
ciągające się wokół siedzib, których obecni użytkownicy 
nie są w stanie utrzymać.

Tadeusz S. Jaroszewski

1. NOWOSIELICA (rejon starokonstantynowski, 
obwód chmielnicki) — neogotycki patac wybudował 
Ludwik Giżycki ok. 1820 r.
Byta to pierwsza neogotycka siedziba
w tych stronach,
opisana później 
przez Zofię Kossak-Szczucką 
w Pożodze.
Okoto 1910 r.
majątek nabył
hr. Józef Potocki z Antonin.
Obecnie w pałacu mieszczą się biura 
miejscowego gospodarstwa rolnego.

2.3. SAMCZYKI (rejon starokonstantynowski, 
obwód chmielnicki) — klasycystyczny dwór 
powstał na początku XIX w.
fundowany przez Piotra Czeczela
(ok. 1754—1840).
Dobra skonfiskowano Czeczelom 
po powstaniu 1863 r.
Ostatni właściciele — to Rosjanie: 
Łaszków, Ugriumow i Szestakow.
Ten ostatni zeszpecił dwór, 
usiłując zmieścić na poddaszu niskie pięterko 
i wybijając w tym celu 
okna w najmniej spodziewanych miejscach. 
Dekoracja sztukatorska we wnętrzach, 
zwłaszcza salonu okrągłego, 
przypomina dekorację dworu w Witkowicach 
niedaleko Rzeszowa, ' 
projektowanego przez Jakuba Kubickiego. 
Warto podkreślić, że dwór w Samczykach 
użytkowany jest prawidłowo - 
mieści się w nim muzeum wnętrz.
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4. BILICZYN położony jest 
na południowy zachód 

od Baru. 
Póżnoklasycystyczny dwór 
powstał na początku XIX w. 

z inicjatywy Józefa 
Mikołaja Krassowskiego, 

marszałka szlachty 
powiatu mohylewskiego. 

Siedziba ta wzniesiona jest 
na stoku terenu, 

dlatego od tyłu jest 
jednopiętrowa. 

Okna w ryzalicie środkowym 
elewacji tylnej 

są ostrołukowe. 
Niedawno dwór otrzymał 

od frontu 
nową dekorację malarską 

o charakterze ludowym, 
która jednakże nie zatarła 

jego klasycystycznego 
i zarazem 

zachodnio-europejskiego 
charakteru. 

Do dziś w Biliczynie 
zachowały się 

klasycystyczne zabudowania 
gospodarcze. 

Dwór jest ośrodkiem 
miejscowego gospodarstwa 

rolnego. 4

5.6. ELIASZÓWKA położona 
na południowy wschód 

od Starego Konstantynowa 
słynęła z okazałego klasycystycznego dworu, 

fundowanego przez znanego pamiętnikarza 
Seweryna Bukara (1773—1853). 

Dwór mógł powstać najwcześniej 
w drugim dziesięcioleciu XIX w. 

Miał go projektować architekt 
z Włoch. 

Atrybucja Dominikowi Merliniemu 
jest bezsensowna 

— dwór w Eliaszówce powstał 
wiele lat po jego śmierci. 

Około 1830 r. dobra przeszły 
do Dorożyńskich,

w których posiadaniu 
pozostawały do rewolucji. 
Zofia Kossak-Szczucka 
wspomina o pogromie Eliaszówki w 1917 r. 
Padła „cudna Eliaszówka z pałacem włoskim 
tak pięknym, że zdawał się być zjawą, 
którą wróżka przyniosła
i wnet z nią na powrót odleci. ”
Z prawdziwą radością stwierdziliśmy, 
że dwór stoi, stracił tylko 
portyk kolumnowy od frontu.
Zachowały się nawet 
resztki dekoracji sztukatorskich we wnętrzach. 
We dworze mieści się szkoła;
dwór od frontu (5)
i od ogrodu (6).
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7.8. HOWORY 
(rejon winkowiecki, 
obwód chmielnicki) 

- klasycystyczny paiac 
z oranżerią 

i dwoma prostopadłymi 
skrzydłami bocznymi. 

Założenie to powstało, 
zdaniem 

Romana Aftanazego, 
na przełomie XVIII i XIX w. 

z inicjatywy 
ówczesnego właściciela dóbr, 

Ignacego Stadnickiego. 
W pałacu 

mieści się 
obecnie szkoła. 
Dawna siedziba 

prezentuje się dobrze 
tylko od frontu (7), 

gorzej od ogrodu (8).

9. NIEMI JA
(nad Dniestrem 
koło Mohylewa)
— centralny klasycystyczny 
pałacyk powstał
na przełomie XVIII i XIX w., 
zapewne fundowany 
przez Stanisława Szczęsnego 
Potockiego,
który oddal ten majątek 
jako posag córce, 
księżnie Idalii Mikołajowej 
Sapieżynie;
od 1811 lub 1812 r. 
własność Krassowskich. 
Bardzo ciekawa wydaje się 
architektura tego pałacyku: 
ma coś z pałacyku 
Na Wyspie w Łazienkach 
i jednocześnie 
jest dowodem 
palladiańskiego myślenia 
nieznanego dotąd 
architekta;
w pałacyku 
mieści się szkoła.
(zdjęcia: Andrzej Wąsowski)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Rycerska opowieść

WSiedlęcinie nad Bo
brem, niedaleko Je
leniej Góry znajduje 
się okazała rycerska wieża 

mieszkalna, jeden z najcie
kawszych tego typu zabytków 
w Polsce. Wzniesiona z kamie
nia na planie prostokąta, trzy
piętrowa, otoczona była fosą, 
która częściowo zachowała się 
do dziś. Wieża została zbudo
wana najprawdopodobniej na 
początku XIV w., na zachod
nim krańcu księstwa świdnic- 
ko-jaworskiego, którym wła
dał wówczas książę Bernard, 
a od 1326 r. Bolko II. Pierwsza 
wzmianka archiwalna dotyczy 
1368 r. — dokument mówi 
o sprzedaży Siedlęcina przez 
księżnę świdnicką Agnieszkę 
jej dworzaninowi Jenchinowi 
von Redern. W XV w. dodano 
trzecie piętro, zamurowując 
pierwotne blanki i nakrywając 
budowlę czterospadowym da
chem. Późniejsze przeróbki 
obejmowały głównie zmianę 
rozplanowania pomieszczeń. 
U schyłku XVIII w. Schaffgot- 
schowie, właściciele majątku 
w latach 1732—1945, dobudo
wali oficynę. Pod koniec XIX 
w. wieżę gruntownie remonto
wano, o czym przypomina na
pis na belce dachowej: „E. v. 
Rappard 1880”. Obiekt jest 
dostępny dla zwiedzających — 
kluczem dysponuje obecna 
mieszkanka oficyny. Cóż, sko
ro otoczenie zabytku, zrujno
wane budynki gospodarcze 
i sterty śmieci zniechęcają do 
odwiedzin w sposób wyjątko
wo kompromitujący. W wieży 
brak światła, stan drewnia
nych schodów zagraża wcho
dzącym, o zwyczajnym sprzą
taniu też nikt nie pamięta. 
Tymczasem coraz częściej za
glądają tu wycieczki, głównie 
z Niemiec — właśnie Niemcy 
najlepiej wiedzą, że to miejsce 
niezwykle, godne szczególnej 
opieki...
Tym, co czyni z siedlęcińskiej 
wieży obiekt wyjątkowy, są 
malowidła na ścianach sali 

drugiego piętra. Pochodzą one 
głównie z lat czterdziestych 
XIV w. i stanowią jedyny na 
Śląsku wysokiej klasy zespół 
z tego okresu, unikatowy także 
ze względu na przewagę tema
tyki świeckiej. Wykonane 
w technice al secco zostały 
później zatynkowane. Odkryte 
w latach 1880—1890 przez W. 
Klosego, w latach 1936, 1954 
i 1969 były konserwowane. 
Większość malowideł znajduje 
się na południowej ścianie sa
li, także we wnęce okiennej 
(para królewska, święci, archi
tektura). Niedokończona kon
tynuacja scen przechodzi na 
ścianę zachodnią, a wykonane 
inną ręką fragmentaryczne 
szkice sylwetek rycerzy wid
nieją na ścianie północnej; 
późniejszy jest rysunek nad 
schodami przedstawiający ry
cerza z kopią i tarczą. W pół
nocnej wnęce okiennej znaj
dują się herby Redernów i Ze- 
dlitzów. Na tym ostatnim ktoś 
„nabazgrał” potem grotesko
wą postać, może szatana. Tre
ściowa interpretacja zasadni
czej części fresków — opowie
ści rycerskiej — nastręcza wie
le trudności. Dopasowywanie 
„obrazków” do popularnych 
w średniowieczu wątków lite
rackich musi mieć siłą rzeczy 
hipotetyczny charakter. Ma 
więc Siedlęcin nie tylko swój 
skarb, ale także swoją tajemni
cę.
Pierwsze od lewej malowidło 
na ścianie południowej przed
stawia w górnej części dwie 
dworskie pary — rycerza 
z mężatką i rycerza z panną. 
Stoją oni na czterech grobo
wych kryptach, w których wi
dzimy skurczone sylwetki 
zmarłych. Sens jest oczywisty: 
„memento mori” (pamiętaj, 
że umrzesz). Bawiącym się 
w sali gościom przypominano 
maksymę „hodie mihi, eras ti- 
bi” (dziś mnie, jutro ciebie 
czeka śmierć). Moralizatorską 
wymowę wzmacniały napisy 
w języku niemieckim na ban

derolach, zachowane fragmen
tarycznie. Czytelne słowa: 
„Bóg”, „gniew”, „miłosier
dzie”, „powinniście więc”, po
zwalają bez trudu zrozumieć 
sens całości.
Tuż obok znajduje się duży, na 
całą wysokość ściany, wizeru
nek świętego Krzysztofa prze
noszącego Chrystusa przez 
rzekę. Esowato wygięta postać 
o miękkim konturze i obfi
tych draperiach szat ukazuje 
wpływ tzw. stylu linearnego 
malarstwa gotyckiego, który 
rozprzestrzeniał się od połowy 
XIII w. z Francji i Anglii. 
W kontekście poprzedniego 
malowidła św. Krzysztof jest 
tu patronem dobrej śmierci. 
Taka jego funkcja wiąże się 
z przenikaniem do wyobrażeń 
średniowiecznych tradycji an
tycznej, wedle której przejście 
w zaświaty wiodło przez rzekę

1. Rycerska wieża 
w Siedlęcinie, 

z prawej strony 
przybudówka 

z XIX w.

czy krainę wód. Ten ogólnoeu
ropejski motyw ma na Śląsku 
wiele analogii, począwszy od 
romańskiego fresku w kościele 
Św. Franciszka z Asyżu 
w Świebodzicach-Pełcznicy 
(woj. wałbrzyskie).
Na prawo od postaci św. 
Krzysztofa, w dwóch pozio
mych, równoległych pasach 
widnieje opowieść fabularna. 
Żeby było trudniej, pas górny 
został częściowo przemalowa
ny, zapewne jeszcze w XIV w. 
Dziś w centrum widzimy gru
pę mnichów-cystersów. Rita 
Probst, która w 1938 r. badała 
freski podczerwienią, stwier-
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2. Rysunkowe 
przedstawienie malowideł 
w środku
ściany południowej; 
na górnym pasie 
scena fundacji klasztoru 
z dworem książęcym 
i zakonnikami, 
na pasie dolnym 
fragment rycerskiej opowieści 
(fot. Jarostaw Komorowski; 
zdjęcia malowideł 
na ostatniej 
stronie okładki)

dziła jednak, że mnisi byli 
pierwotnie... damami w zielo
nych sukniach. Obecnie pas 
ten przedstawia scenę fundacji 
klasztoru i daje się powiązać ze 
sprowadzeniem przez księcia 
Bolka I (ojca Bernarda) cyster
sów z Henrykowa do Krzeszo
wa w 1292 r. Od lewej widać 
zatem księcia z dworem na tle 
zamku, dalej stojących przed 
nim zakonników, wreszcie or
szak konny rycerzy i mnichów 
w drodze do nowej siedziby. 
Założenie — wcale nie oczy
wiste — że pas górny, o nie
znanym w istocie kształcie 
pierwotnym, łączył się kiedyś 
treściowo z dolnym, dodatko
wo komplikuje kwestię odczy
tania rycerskiej fabuły.

Na pytanie, która z popular
nych w średniowieczu opowie
ści zainspirowała autora malo
wideł, udzielano różnych od
powiedzi. Paul Knótel w 1918 
r. uznał je za ilustrację przy
gód Iweina. Rita Probst suge
rowała krąg legend o rycerzu 
Wigalois lub Wolfdietrichu. 
Krystyna Secomska wyraziła 
przypuszczenie, że chodzić 
może o sceny z historii Alek
sandra Wielkiego. Ostatnio, 
w 1986 r. bardzo interesującą 
próbę całościowej interpreta
cji malowideł przedstawił Ja
cek Witkowski, odwołując się 
do cyklu opowieści o najsłyn
niejszym rycerzu Okrągłego 
Stołu, Lancelocie z Jeziora. 
Wobec stanu nieukończonych 
i przemalowanych fresków,

z niejednoznaczną do tego ko
lejnością epizodów, sprawa jest 
w istocie nie do rozstrzygnię
cia. Zwiedzający dziś wieżę 
w Siedlęcinie zastają w sali ta
blicę informacyjną z wersją 
Knótla — przyjrzyjmy się 
więc średniowiecznemu „ko
miksowi” z tego punktu wi
dzenia.
Opowieść o rycerzu Okrągłego 
Stołu Iweinie mógł malarz za
czerpnąć z poematu Hartman- 
na von Aue, wzorowanego na 
Iweinie, czyli rycerzu z wóz
kiem Chretiena de Troyes. 
Oglądanie legendy rozpoczy
namy od lewej strony dolnego 
pasa malowideł. Rycerz Iwein 
wyrusza do lasu Brezilian na 
poszukiwanie źródła żywej 
wody. Z prawej widzimy jego 

walkę ze strzegącym źródła 
królem Askalonem. Pośrodku 
królowa Laudyna opłakuje za
bitego Askalona, w głębi 
Iwein stoi przy cudownym 
źródle-studni. Nieco w prawo 
Iwein prosi króla Artura o rę
kę pięknej Laudyny.
Teraz opowieść przenosi się na 
ścianę zachodnią, gdzie mamy 
jedynie nie wypełnione farbą 
szkice. U góry Iwein, w zdoby
tym na Askalonie hełmie 
z herbowym klejnotem — li
sem, walczy z rycerzem Key- 
em. Poniżej z prawej pokonuje 
złego olbrzyma Harpina 
i uwalnia z niewoli trzech mło
dzieńców, którzy — z lewej — 
rozradowani wracają do domu. 
Interpretacja ta jest w sumie 
dość spójna i, co ważne, po
zwala dojrzeć to, o czym mówi. 
Natomiast co do jej zgodności 
z intencjami twórcy niczego 
pewnego stwierdzić nie spo
sób. Czy wobec tego w ogóle 
warto snuć takie przypuszcze
nia? Oczywiście tak, gdyż bez 
nich malowidła w Siedlęcinie 
— cenny zabytek kultury ry- 
cersko-dworskiej — byłyby 
jedynie martwym zbiorem wy
blakłych sylwetek. Lepiej już, 
gdy mówią nam one choć tyle, 
ile dziś potrafimy zrozumieć.

Jarosław Komorowski

Na trasie z Przasnysza do 
Jednorożca leży mata 
miejscowość o nazwie Święte 

Miejsce. Można powiedzieć 
— miejscowość jakich wiele, 
a jednak tak nie jest. Po 
pierwsze nie znalazłem jej na 
żadnej z dostępnych mi map, 
nawet wojskowej, a po drugie 
związana jest z nią ciekawa 
opowieść. Tę oryginalną na
zwę wieś otrzymała dopiero 
w 1908 r., pierwotnie nazywa
ła się Bartny Borek — zapew
ne mieszkańcy zajmowali się 
hodowlą pszczół. Opowieść 
zaś dotyczy kapliczki znajdu
jącej się na dawnym cmenta
rzu przykościelnym, zapewne 
z XVIII w. Około 1700 r. obja
wiła się w koronie rosnącej tu 
lipy Matka Boska, co widziały 
trzy dziewczynki. W miejscu 
objawienia znajdowała się

Święte miejsce

studnia, której woda okazała 
się cudowna. Przez wiele 
dziesiątków lat tamtejsza 
ludność używała jej do celów 
leczniczych. Do dzisiaj można 
usłyszeć od starszych miesz
kańców wioski o cudownych 
uzdrowieniach, o których 
z kolei słyszeli od swoich 
przodków. Woda utraciła cu
downą moc z chwilą utopie
nia się w studni dziecka pew
nej młodej kurpianki. Wtedy 
studnię zasypano i postawio
no kapliczkę z cegły, otynko
waną, z dachem namiotowym 
krytym blachą i z żelaznym 
krzyżem na zwieńczeniu. 
Pierwotnie we wnętrzu znaj
dowała się rzeźba ludowa 
Trójcy Św. (obecnie w Mu
zeum Diecezjalnym w Płoc
ku).

Wojciech Mieszkowicz
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Toruńskie przedmieście

Toruń nigdy nie należał 
do miast o proletariac
kim charakterze, gdzie 
zamiast wyniosłych wież ko

ścielnych górowały nad mia
stem fabryczne kominy. Prze
mysłowy potencjał zawsze 
ustępował umysłowemu, 
a ludność robotnicza — przy
najmniej do końca okresu 
Drugiej Rzeczypospolitej — 
zamieszkiwała miasto w sto
sunkowo małej liczbie. 
W ubiegłym stuleciu powstała 
jednak dzielnica o specyficz
nym demograficznie charakte
rze. Dzisiaj jej ostatnie frag
menty giną pod ofensywą no
wego budownictwa. Warto 
więc zachować w pamięci ob
raz toruńskiego Przedmieścia 
Chełmińskiego z przełomu 
wieków.
Początki dzielnicy sięgają 
pierwszej ćwierci XIV w. Wte
dy już teren ten zamieszkiwali 
rzemieślnicy i najemni robot
nicy, m.in. tkacze sukna, ku
śnierze, ślusarze, woźnice oraz 
zagrodnicy, dzierżawiący licz
ne ogrody. Bezpośrednio za 
murami miejskimi, wokół ko
ścioła Św. Jerzego i wzdłuż 
traktu do Chełmna swoje let
nie domy otoczone winnicami 
budowali toruńscy patrycju- 
sze, którzy stanowili jednak 
mniejszość w stosunku do 
uboższych kupców (czy raczej 
dorastających dzieci patrycja- 
tu), a także licznej biedoty. 
Z biegiem stuleci właśnie ona 
zdominowała Przedmieście 
Chełmińskie, a częste wojny, 
potyczki, zatargi niszczące 
przedmiejskie zabudowania 
niweczyły jej próby udźwi
gnięcia się z nizin material
nych. W dopływie gotówki 
i utrzymaniu się przy życiu 
prócz partackich warsztatów 
pomagały także dwa targi usy
tuowane za bramą, jeden koń
ski, drugi z bydłem. Obok 
znajdowały się kramy, głównie 
wynajmowane przez szewców. 
Między murami i osadą ku
piecką zamieszkiwali rze
mieślnicy z branży transporto
wej, a więc kołodzieje, po- 
wroźnicy, tragarze i woźnice. 
Na wschód od nich znajdowa
ły się domy i warsztaty obrób
ki metalu. Pracowali tu zatem 
kowale, kotlarz, ludwisarz, no-

1. Budynek czynszowy 
z końca XIX w. 

przy Szosie Chełmińskiej; 
konstrukcja szachulcowa 

z ciekawą sienią 
nakrytą tarasem, 
a także rzadkimi 

w tego typu zabudowie 
ozdobnymi tympanonami 

nad gzymsem dachu; 
po lewej fragment domu 

z widocznym fragmentem 
klasycznego pruskiego muru 

(w tym miejscu 
przewidziana jest 

budowa węzła drogowego) 
2. Jednorodzinna chałupa 

drewniano-ceglana 
z potowy XIX w. 

przy ul. Małachowskiego 
z resztkami 

zagrodowego płotu 
niegdyś okalającego 

całe obejście; 
z tyłu widoczna 

ofensywa nowych bloków
3. Dwukondygnacyjny 

drewniak 
z potowy XIX w. 
przy ul. Krótkiej 

z widocznymi po prawej 
resztkami ogrodów

żownicy, ślusarze (wśród nich 
m.in. zamecznicy, ostrożnicy, 
strzemiennicy, gwoździarze), 
paśnik. W końcu XIV w. zapo
czątkowany został rozwój rze
miosł spożywczych. Przy 
dwóch stawach osiedlali się 
więc kaszarze, piekarze, ku
charze, ptasznicy, rzeźnicy, jak 
również częściowo spokrew
nieni z nimi przedstawiciele 
zawodów skórzanych i odzie
żowych.
W związku z budową nowo
czesnych fortyfikacji obron-
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nych w pierwszej połowie XIX 
w. całe przedmieście przenie
sione zostało kilkaset metrów 
na północ, ale nie straciło swo
jego charakteru i razem ze 
wsią Mokre (dzisiaj dzielnica 
Torunia) nadal spełniało usłu
gowo-produkcyjną funkcję dla 
całego miasta. Zubożało jedy
nie o dwa średniowieczne ko
ściółki — Św. Jerzego (wraz ze 
szpitalem dla trędowatych) 
i Św. Wawrzyńca oraz o stary 
cmentarz z grobami z XIV w. 
Zaczęło wówczas powstawać 
nowe osiedle, które ostateczny 
kształt przybrało w drugiej po
łowie XIX w. w postaci zabu
dowy o konstrukcji szachulco- 
wej, tzw. pruskiego muru. Ze 
względu na wojskowy charak
ter Torunia i konieczność po
siadania wolnego przedpola, 
grubość ścian domów nie mo
gła przekraczać 12 cm, a więc 
budynki te z góry przeznaczo
ne były na szybkie zużycie 
i rozbiórki. Cała zabudowa 
przetrwała jednak obie wojny 
światowe i nadal służyła 
mieszkańcom. Domów jednak

nie remontowano, także 
w okresie PRL, co niewątpli
wie przyspieszyło ich znisz
czenie. Okazją do likwidacji 
starej dzielnicy stało się po
wstanie prywatnych firm bu
dowlanych w ostatnim dzie
sięcioleciu, które szybko roz
poczęły wznoszenie nowych, 
eleganckich kamienic na miej
scu rozsypujących się, w do
datku zamieszkiwanych przez 
bezrobotnych, budynków.
Dzisiaj z dawnego przedmie
ścia o obwodzie kilku kilome
trów zachowało się kilkadzie
siąt budynków wzdłuż ulic: 
Podgórnej, Szosy Chełmiń
skiej oraz kilku bocznych, po
krytych niekiedy stuletnim 
brukiem. Z kilkudziesięciu za
wodów rzemieślniczych, sku
pionych na tym terenie, funk
cjonuje zaledwie kilka. Nie ma 
tu już warsztatów kowalskich, 
ciesielskich, garbarskich, by 
nie wspomnieć iglarzy, perga- 
ministów, olejarzy, flecistów. 
Brak także snycerzy, bez któ
rych ręcznie ozdabiane altanki 
i sienie bezpowrotnie ulegają

4. Tonący w zabytkowych wiązach i kasztanach wielorodzinny budynek 
przy ul. Wiązowej z nadal dobrze utrzymaną i piękną,
wspólną dla wszystkich lokatorów werandą
5. Klasyczny szachulcowy rodzinny dom przy ul. Podgórnej
z drugiej potowy XIX w. z częściowo zachowaną 
snycerką w gzymsie wiaty
6. Drewniana cerkiew prawosławna z przyboczną plebanką 
przy ul. Podgórnej;
deski do budowy takich konstrukcji używane byty często z rozbiórek 
starych łodzi piaskarzy i flisaków mających w Toruniu port

(zdjęcia: Tomasz Kruszewski)

zagładzie. Zatarcie wielosetlet- 
niej funkcji przedmieścia do
szło do takiego stopnia, że pra
wie nikt już nie wie, dlaczego 
ulica nad stawem nazywa się 
Przy Kaszowniku, nikt nie pa
mięta nazwisk, często kilkuna- 
stopokoleniowych rodzin 
słynnych w okolicy stolarzy 
czy bednarzy.
Aby zatrzymać czas, grupa na
ukowców z Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika próbowała 
wywalczyć założenie skanse
nu, choćby dla małej części 
„Chełmiunki” — jak zwą 
przedmieście najstarsi miesz
kańcy tej robotniczej dzielni
cy. Zbieg okoliczności unie
możliwił realizację tego pomy
słu, a czas biegnie dalej...

Tomasz Kruszewski
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Budują do dziś!

Zamurowane okna, zabite 
przed laty deskami, 
w niektórych zardzewia
łe kraty. Kłódki na drzwiach, 

które i tak można otworzyć 
jednym kopnięciem. Tabliczka 
z napisem: „wstęp wzbronio
ny”. Tak wyglądają dawne za
budowania cysterskie w Ru
dach. W 1945 r. wojska sowiec
kie spaliły kościół i pałac. Pa
łacu nigdy nie odbudowano. 
„Kiedyś Rudy były znane da
leko hen — wspomina 84-let- 
nia mieszkanka. Przyjeżdżały 
wycieczki, a do pałacu ludzie 
ze świata. Kursowała kolejka 
do Raciborza i Gliwic. No 
i kiedyś był tu park, a nie jak 
teraz chaszcze. Było pięk
nie...”
Przypałacowy ogród w stylu 
angielskim powstał około po
łowy XIX w. Pierwszym dy
rektorem ogrodu był W. Piec- 
ker i jego imieniem nazwano 
jeden z trzech stawów znajdu
jących się na terenie parku. 
Przypałacowy park wchodzi 
obecnie w skład utworzonego 
pięć lat temu Parku Krajobra
zowego „Cysterskie Kompozy
cje Krajobrazowe Rud Wiel
kich”. Na jego terenie rosną 
drzewa o imponujących roz
miarach, zasadzone wieki te
mu, m.in. dęby, choiny kana
dyjskie, platany, magnolia 
drzewiasta; botanicy doliczyli 
się 88 gatunków drzew i krze
wów. „Przed wojną to było 
cacko, takiego parku to nikaj 
nie było — opowiada mieszka
niec, pamiętający właściciela 
pałacu. Po tym parku nikt nie 
śmiał chodzić. Wisiały łańcu
chy i tabliczki: Verboten Weg 
(zakazana droga). Jak ktoś 
chodził, to Herzog ryczoł, 
przezywoł, nawet nie na nas, 
tylko na tych, co mieli parku 
pilnować”.
Ostatniego właściciela pałacu 
z rodziny Hohenlohe Walden
burg-Schillingsfurst miesz
kańcy nazywali Wiktor He
rzog von Ratibor. Rodzina, 
która otrzymała dobra cyster
skie po sekularyzacji zakonu 
w 1810 r., przyjęła tytuł ksią
żąt raciborskich. Ostatni wła
ściciel pałacu wyjechał z Rud 
przed przyjściem wojsk so
wieckich w 1945 r. „On do po
lityki hitlerowskiej nawet się 
nie mieszał... Jego syn padł 

w 1939 r. w Polsce i tu, w ko
ściele został pochowany. Z je
go powodu kościół został 
zgorany i ten cały zamek — 
opowiada mieszkaniec Rud. 
Syn Herzoga był pochowany 
w dwóch trumnach, jednej 
stalowej, drugiej drewnianej. 
Ruscy nie poradzili tej stalo
wej otworzyć, to strzelali do 
niej naokoło. Na trumnie leża
ła flaga ze swastyką. Podpalili 
kościół i pałac”. To, co nie 
spłonęło, rozgrabili ludzie. Po 
wojnie krypta została zamuro
wana i przyłożona betonowy-

cze. Wybudowali kościół 
i klasztor, założyli hutę żelaza, 
miedzi, wybudowali kuźnię, 
browar i młyn. Klasztor mu- 
siał funkcjonować bardzo do
brze, ponieważ już w 1280 r. 
wysłano grupę założycielską 
do Jemielnicy. Według cyster
skich przepisów musiało to 
być 13 braci. Klasztor począt
kowo należał do prowincji 
polskiej, a od 1552 r. do cze
skiej. W 1585 r. cesarz Rudolf 
II zakazał obcokrajowcom 
sprawowania godności opata 
w Rudach, co sprawiło, że rok 

opacki. W połowie XVIII w. 
cystersi założyli w Rudach 
gimnazjum i studium filozo
ficzno-teologiczne. W 1810 r. 
nastąpiła sekularyzacja zako
nu, właścicielem pałacu został 
landgraf von Hessen-Kassel; 
nigdy jednak nie zamieszkał 
w Rudach. Kiedy dobra prze
szły na własność rodziny Ho
henlohe Waldenburg-Schil
lingsfurst, nastąpiła kolejna 
przebudowa i Rudy stały się 
książęcą rezydencją.
Po wojnie odbudowano jedy
nie kościół, rekonstruując je

Paiac
od strony zachodniej

mi płytami. Dzisiaj nie ma 
żadnej informacji o pochowa
nych w niej ludziach.
Klasztor i pałac przed 1810 r. 
należał do cystersów sprowa
dzonych z Jędrzejowa przez 
Władysława Opolskiego. 
W 1258 r. cystersi otrzymali 
przywileje prawne i gospodar

później konwent miał kłopoty 
— byli w nim sami Polacy. 
W 1591 r. sprowadzono więc 
dziekana opolskiego Jana Zu- 
peta, który został opatem, ale 
nigdy nie złożył ślubów za
konnych. W 1671 r. opat Ema
nuel Pospel rozpoczął przebu
dowę klasztoru. Wygląd opac
twa zmieniał się do początku 
XVIII w. Kościół otrzymał 
wtedy barokowy wystrój, a do 
klasztoru dobudowano pałac 

go pierwotny gotycki wystrój. 
Dawnego klasztoru i pałacu 
opackiego nigdy nie odbudo
wano. „Pałac chciały jakieś 
zakłady, ale Opole nie dało, 
bo my sami będziemy budo
wać, powiedzieli. I budują do 
dziś!” — mówi rozżalony 
mieszkaniec. Obecnie pałac, 
własność skarbu państwa, 
przeznaczony jest na sprze
daż.

(ds)
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Współpraca i odbudowa

S
taropruski Pazluk, 
holenderski Holland, 
pruski Preussich 
Holland, polski Pasłęk. 

Miasto o burzliwej historii, 
przechodzące w ciągu wie
ków z rąk do rąk, budowa
ne i niszczone, odbudo
wywane i znów palone. Za
chowana do dziś fragmen
tarycznie tkanka miejska 
tworzona była przez 700 
stuleci. Ostatnia wojna 
przyniosła ogromne znisz

czenia, z których ocalały 
nieliczne budowle średnio
wieczne, a i te były okrut
nie okaleczone. Z biegiem 
czasu odbudowano zamek 
krzyżacki, ratusz, wyrepe- 
rowano mury obronne. 
Opasywały one średnio
wieczne miasto i otwierały 
się na cztery strony świata 
obronnymi bramami. Dziś 
zachowane w sporych frag
mentach stanowią jedną 
z atrakcji turystycznych. 

Brama Młyńska powstała 
w pierwszej połowie XIV 
w. we wschodnim odcinku 
fortyfikacji. W XIX w. zo
stała gruntownie przebu
dowana, zmieniono kon
strukcję górnej kondygna
cji i cale zwieńczenie. Od 
1945 r. przez 50 lat niewie
lu mieszkańców Pasłęka 
wiedziało, jak wyglądała 
przed zniszczeniem. Była 
teraz tylko ostroiukowym 
przelotem w masywnym 

1.2. Brama Młyńska 
w 1958 r. (1)
i obecnie (2)
(zdjęcia:
Maria Gawryluk)

murze, otwierającym się na 
wąską i stromą, brukowaną 
uliczkę.
Dzięki współpracy Towa
rzystwa Powiatowego 
Preussich Holland i jego 
prezesa Bernharda Hintza 
z władzami samorządowy
mi miasta zabytkowy 
obiekt uzyskał szansę na 
rekonstrukcję. Powstał za
twierdzony przez władze 
konserwatorskie projekt 
odbudowy bramy. W trak
cie remontu prowadzone
go w latach 1995—1996 
brama uzyskała nową kon
strukcję górnej kondygna
cji i czterospadowy dach 
z ceramicznym pokryciem. 
Zakończenie prac uświet
niono odsłonięciem pa
miątkowej tablicy z pol
skim i niemieckim napi
sem następującej treści: 
„BRAMA MŁYŃSKA/ 
XIV wiek — wybudowana 
przez zakon krzyżacki 
w stylu gotyckim/ XIX 
wiek — przebudowana/ 
1945 — częściowo znisz
czona/ 1995/96 — odre
staurowana przez Miasto 
Pasłęk oraz Towarzystwo 
Powiatowe Pr. Holland”.
Centrum Pasłęka zaczyna 
powoli zapełniać się nową, 
starannie projektowaną ar
chitekturą. W miejscu za- 
gruzowanych i zaniedba
nych placów powstają ka
mieniczki ze sklepami 
w parterach i mieszkania
mi na wyższych kondygna
cjach. Organizm miejski 
uzupełnia wojenne straty. 
Niezwykle słuszna w hi
storycznym odniesieniu 
jest współpraca dawnych 
i obecnych mieszkańców 
miasta. Restauracja Bramy 
Młyńskiej jest tej współ
pracy bardzo udanym owo
cem.

Maria Gawryluk
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Akcja dwory

Szczuki - historia miłosna

Szczuki leżą na Mazow
szu, na północ od Pułtu
ska, przy ruchliwej szo

sie wiodącej na północ do ma
zurskiego Szczytna. Do dworu 
w Szczukach trafić niełatwo 
i o drogę trzeba pytać. Znajdu
je się on w cieniu potężnej cu- 

uczenie dzieci administratora 
tutejszego majątku, pana Zo- 
rawskiego, o którym Maria 
miała zdanie wielce pochleb
ne, bowiem był to „człowiek 
starego pokroju, ale bardzo roz
sądny, sympatyczny i wyrozumia
ły”. Rodzina była liczna. Zo- 

rolnicze Kazimierz Żorawski. 
Pomiędzy młodymi zawiązało 
się uczucie. Maria była już go
towa na ślub, cóż, skoro „sym
patyczny i wyrozumiały” papa 
Żorawski wraz ze swoją mał
żonką byli zdecydowanie prze
ciw, bo przecież guwernantka 

bonie, potem pozna Piotra Cu
rie, zostanie dwukrotną laure
atką nagrody Nobla, aż wresz
cie wiele lat po śmierci jako 
pierwsza kobieta i jako pierw
szy nierodowity obywatel Re
publiki spocznie w grobowcu 
w paryskim Panteonie wśród

Dwór 
w 1996 r.

(fot.
Lechosław

Herz)

krowni „Krasiniec”, założonej 
przez Ludwika Krasińskiego 
w 1866 r. Otoczony mocno za
niedbanymi budynkami go
spodarstwa pomocniczego 
stadniny koni w Krasnem, 
schowany jest pomiędzy nimi. 
Zapewne trochę ze wstydu... 
A jest to przecież pamiątka za
sługująca na znaczną uwagę. 
W dniu 1 stycznia 1886 r. 
w dworze tym posadę domowej 
nauczycielki objęła osiemna
stoletnia wówczas Maria Skło
dowska. Do jej zadań należało 

rawscy mieli siedmioro dzieci, 
moc służby, czterdzieści koni, 
sześćdziesiąt krów, całe hekta
ry buraczanych pól i udziały 
w cukrowni. W swoich listach 
panna Maria opisywała ten 
dwór, jego atmosferę, werandy 
i pergole, ogromne piece kaflo
we i plac do krokieta przed 
dworem.
Wszystko byłoby w jak najlep
szym porządku, gdyby do ro
dziny nie przyjechał na zimo
we wakacje najstarszy z synów, 
studiujący w Warszawie nauki 

nie mogła być dobrą partią dla 
dobrze zapowiadającego się 
studenta. Sytuacja zmusiła 
Marię do dalszej pracy 
w Szczukach jeszcze przez trzy 
lata i był to bardzo niełatwy 
okres jej życia. Jeszcze 
w 1891 r. tli się szansa małżeń
stwa, młodzi jeszcze spotykają 
się w Warszawie i w górach, 
lecz sprawa została definityw
nie skończona.
Maria niebawem opuści Pol
skę, udając się do Paryża, 
gdzie podejmie studia na Sor- 

zasłużonych Francuzów. Kazi
mierz Żorawski spełni oczeki
wania rodziców i zostanie zna
komitym matematykiem i rek
torem sławnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
Dwór w Szczukach, świadek 
tamtych zdarzeń, które mogły 
zmienić życie Marii Skłodow
skiej, po stu przeszło latach 
popadnie w dramatyczną ru
inę. Maria szczęścia do Szczuk 
nie ma nadal...

Lechosław Herz
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Wykonany po raz drugi
/ nagroda w konkursie 

„Gdzie są szable 
z tamtych lat...”

B
ez wątpienia najpopular
niejszą bronią XX w. był 
karabin mauser wz. 98 
produkowany m.in. w Polsce 

i Niemczech, używany w wielu ar
miach świata. Natomiast ewene
mentem było skonstruowanie 
w 1941 r. przez Henryka Strzał
kowskiego mausera — pistoletu. 
Młody konstruktor wykonał go 
z uszkodzonych części polskiego 

nych formacjach czymś wyjątko
wym, zwłaszcza w pierwszych mie
siącach okupacji, kiedy głównym 
sposobem pozyskiwania broni by
ła penetracja miejsc bitew, poty
czek i rozbrajania wrześniowych 
oddziałów. Wydobywano wtedy ze 
schowków, a niekiedy bezpośred
nio z ziemi lub wody rozmaite eg
zemplarze broni. W związku z ich 
uszkodzeniami demontowano z re

da, co stanowiło ważną rolę przy 
organizowanych akcjach dywersyj
nych, sabotażowych i likwidacyj
nych.
Co więc skłoniło młodego kon
struktora (gdy wybuchła druga 
wojna światowa miał 15 lat) do 
skonstruowania tak skomplikowa
nej broni? Przecież znacznie pro
ściej można było dokonać mniej 
skomplikowanych przeróbek i z le

1. Henryk Strzałkowski ps. „Jaś” 
na zdjęciu z 1942 r.
2. Pistolet skonstruowany 
przez H. Strzałkowskiego
3. Brat konstruktora 
Włodzimierz Strzałkowski 
chętnie udostępnia 
swoje zbiory militariów

3

karabinu mauser wz. 98, kaliber 
7,92 mm. Nietypowość konstruk
cji polega przy tym na dostosowa
niu amunicji pistoletowej do kali
bru 9 mm — najbardziej dostępnej 
dla partyzantów w czasie drugiej 
wojny światowej.
Wytwarzanie broni na bazie uzbro
jenia żołnierzy z września 1939 r. 
nie było bynajmniej w podziem

guły poszczególne egzemplarze 
i na podstawie samych dobrze za
chowanych części z kilku sztuk 
tworzono jedną. Wykorzystywano 
też broń, skracając lufy i kolby ja
ko tzw. urzyny lub obrzyny. Mimo 
zmniejszenia w ten sposób siły 
i celności rażenia, broń taka miała 
jednak pewne swoje zalety, zwłasz
cza przez to, że była łatwa do ukry- 

piej zachowanych elementów zło
żyć karabinek. Odpowiedzi na to 
pytanie należy szukać w dwóch 
płaszczyznach: pierwszej związa
nej z wymogami przyjmowania do 
struktur podziemnych (dowódcy 
wymagali często od konspiratorów 
posiadania swojej broni) i drugiej 
związanej z konspiracyjnym sty
lem bycia, ze swoistą etykietą żoł
nierza podziemnego państwa, 
kreującą wzór konspiratora ubra
nego w wysokie oficerki, bryczesy, 
płaszcz lub skórzaną kurtkę, 
uzbrojonego w wisa lub parabel
lum, przewieszone na lince ze 
zrzutowego spadochronu.
Najlepszą drogą do wyjaśnienia 
tych tez jest wojenna historia Hen
ryka Strzałkowskiego. Urodził się 
w 1924 r. w Staszowie, od najmłod
szych lat wychowywany był w du
chu patriotycznym (jego ojciec 

Edward był legionistą odznaczo
nym m.in. Krzyżem Virtuti Mili- 
tari V Klasy, Medalem Niepodle
głości, Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę, Krzyżem Walecznych - 
dwukrotnie itp.). Już w pierwszych 
dniach wojny, działając w harcer
skiej drużynie, Henryk Strzałkow
ski zabezpieczał dokumenty II 
Pułku Piechoty Legionów stacjo
nującego w Staszowie i zbierał na 
pobojowiskach broń. Właśnie 
z ocalałych elementów od polskich 
mauserów kilkunastoletni kon
struktor wyprodukował w warszta
cie swego ojca przy ul. Krakow
skiej w Staszowie pistolet zbliżony 
kształtem do parabellum. Elemen
ty broni zebrał w rytwiańskich la
sach, gdzie w dniach 10—14 wrze
śnia 1939 r. miały miejsce walki 22. 
i 23. Dywizji Piechoty pod do
wództwem J. Jagmina-Sadowskie- 
go, wchodzących w skład Armii 
„Kraków”. Do konspiracji wcią
gnął go legendarny dowódca par
tyzancki i przyjaciel jego ojca Piotr 
Kabata ps. „Wujek”. Ponieważ 
z reguły wszyscy kandydaci do 
podziemnych struktur musieli 
przychodzić do nich z własną bro
nią, Henryk Strzałkowski wpadł 
na pomysł, aby skonstruować so
bie niezwykły pistolet i to taki, 
który przypominałby wymarzone 
przez wszystkich parabellum. Do 
konstrukcji użył spawarki gazo
wej, tokarki oraz podstawowych 
narzędzi ślusarskich.
Niezwykłość i oryginalność kon
strukcji polega na skróceniu ko
mory zamkowej oraz zamka. Jest 
to pistolet „repetier”, czyli ładowa
ny w ten sposób jak karabin, bez 
magazynka, jednostrzałowy. Naj
większy podziw jednak budzi prze
robienie go z kalibru 7,92 (mauser) 
na kaliber 9 mm (luger). Łoże 
wraz z rękojeścią wykonane jest 
z drewna orzechowego i cechuje 
się idealnym wyprofilowanym do 
chwytności dłoni kształtem. Lufa 
o długości 100 mm jest wykonana 
z obciętej lufy zdobycznego kara
binu maszynowego MP wz. 38 
i dokręcona do komory zamkowej 
za pomocą oryginalnego gwintu 
z karabinu mauser, obsadzonego 
na redukcji lufy ME Długość ko
mory zamkowej wynosi 120 mm 
(w oryginalnym mauserze 165 
mm), a długość zamka 130 mm 
(w oryginalnym — 190 mm). Język 
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spustowy pochodzi z oryginalnej 
konstrukcji, natomiast jego osłona 
jest dorabiana z blachy na wzór 
osłony parabelki. Egzemplarz ma 
skrócony z 36 do 20 mm uchwyt 
zamka, który odgięty jest silniej od 
powierzchni łoża na wzór karabin
ka wersji kawaleryjskiej. Długość 
broni z lufą wynosi 260 mm, a po 
jej odkręceniu — 170 mm, co po
wodowało łatwość ukrycia nawet 
w kieszeni spodni. Komora zam
kowa zamocowana jest do rękoje
ści dwiema śrubami. Z przodu na 
komorze zamkowej śrubą fi-6 
i z tyłu przez całą długość rękoje
ści śrubą w rozwierconym otworze, 
mocowaną w tylnej części zamka; 
ciężar pistoletu wynosi 850 g. 
Technika strzelania polegała na ła
dowaniu pojedynczego naboju do 
komory zamkowej, jej zaryglowa
niu za pomocą zamka i naciśnięciu 
języka spustowego. Po oddaniu 
strzału łuska zostawała w komorze 
nabojowej i aby ją wyciągnąć, nale
żało odryglować komorę. Dodać 
należy, że pistolet jest doskonale 
wyważony i miał doskonały zasięg 
rażenia. W czasie wojny wykorzy
stywany był wielokrotnie podczas 
partyzanckich walk oraz do wyko
nywania wyroków na kolaboran
tach. Zachował się w bardzo do
brym stanie, stanowiąc do dziś cie
kawy rekwizyt w przebogatych 
zbiorach brata konstruktora, Wło
dzimierza Strzałkowskiego.* Po 
wojnie pistolet został skrzętnie 
ukryty i po przewierceniu lufy 
oraz komory nabojowej zabezpie
czony w zbiorach. Wielokrotnie 
był eksponowany na wystawach 
i służył jako materiał edukacyjny 
w czasie zajęć z balistyki prowa
dzonych w Prokuraturze Apelacyj
nej w Rzeszowie.
Pistolet miał o wiele więcej szczę
ścia niż jego konstruktor. Henryk 
Strzałkowski zginął podczas party
zanckiej akcji w Wiśniowej koło 
Staszowa 19 stycznia 1943 r. Nato
miast jego ojciec, Edward Strzał
kowski ps. „Kruk” — żołnierz 
I Batalionu 3. Pułku Piechoty Le
gionów przeżył wojnę (AK-owska 
przeszłość była potem przyczyną 
jego prześladowań, a jedynym źró
dłem utrzymania pozostawała po
moc finansowa przekazywana mu 
do 1965 r. przez Rząd w Londy
nie). Dzięki Edwardowi Strzał
kowskiemu zachował się ten nie
zwykły pistolet polskiej konstruk
cji, będący jedynym tego typu eg
zemplarzem w kraju, a może i na 
świecie.

Paweł Ciepiela 
*Pistolet znajduje się w mieszkaniu 
Włodzimierza Strzałkowskiego w Sta
szowie przy ul. Krakowskiej 18, gdzie 
za zgodą właściciela domu udostępnia
ny jest zwiedzającym.

Kosy
- kolejna narodowa słabość?

K
osy-modele do narodo
wych ołtarzy: „Panoramy 
Racławickiej” (1893—

1894) Jana Styki i Wojciecha Kos
saka, „Kościuszki pod Racławica
mi” (1888) Jana Matejki, „Kucia 
kos” (1863) Artura Grottgera, 
a także „Melancholii” (1894) Jac
ka Malczewskiego ze względu na 
wspólnotę czasu i przestrzeni (Ga
licja, Wiedeń), w której ci mistrzo
wie tworzyli swe dzieła, były za
pewne pochodzenia austriackiego. 
Ale cofnijmy się do schyłku XVIII 
w. Z artykułu w „Dzienniku Han
dlowym” z 1786 r. możemy wyli
czyć, że w niektórych latach mię
dzy I i II zaborem sprowadzono do 
Polski ze Styrii (prawdopodobnie 
głównie z Krems) ponad 100 ty
sięcy kos. Mniej znaczący był im
port z Prus i Śląska — około 40— 
50 tysięcy sztuk rocznie. Były to 
narzędzia trawne, krótsze lub 
dłuższe oraz sieczne, krzywe lub 
proste. Ówcześni publicyści ubo
lewali, że rodzima wytwórczość 
tych narzędzi była marginalna. 28 
marca 1794 r., w cztery dni po 
przysiędze Kościuszki na rynku 
krakowskim, Komisja Porządko
wa „... czyni następujące zarządze
nie: każdy włościanin powinien 
wprost kija na pięć łokci długiego 
mieć mocno oprawną kosę traw- 
ną...”. W owych latach w Krako
wie odbywały się na wiosnę do
roczne targi na kosy dowożone ze 
Styrii. Nabywali je tam m.in. han
dlarze ukraińscy. Aby zarobić na 
powstaniu, kupcy krakowscy roz
głaszali, że lada moment nadejdzie 
z Wiednia zakaz sprzedaży kos po
wstańcom, toteż przed 18 maja 
Komisja Porządkowa zakupiła po
spiesznie 80 tysięcy kos austriac
kich. W czerwcu wojskowi do
stawcy powstania wyprawiali się 
do Styrii, aby uzyskać dodatkowe 
transporty kos. Pewną liczbę bro
ni drzewcowej wykonywali rodzi
mi kowale według Krótkiej nauki 
o pikach i kosach — sławnej bro
szury Piotra Aignera z doby po
wstania. Wiemy więc, że duży pro
cent kos użytych w powstaniu po
chodził z wytwórni austriackich. 
W kosy zbroili się powstańcy 1831 
r. (wznowiono wówczas broszurę 

Aignera) i 1863 r. Władze carskie 
uznawały produkcję kos za „po
tencjalnie zbrojeniową”, co w po
łączeniu z niemożnością opanowa
nia technologii na konkurencyj
nym poziomie utrudniało urucho
mienie krajowej wytwórczości na 
skalę przemysłową. Toteż także 
w czasach Królestwa Polskiego 
dominował import z Austro-Wę- 
gier. O przewidywanej chłonności 
rynku świadczy zamiar produkcji 
600 tysięcy kos rocznie w fabryce 
w Serocku (gm. Firlej, woj. lubel
skie); wyrób rozpoczęto w 1844 r., 
osiągając tylko 1500 sztuk mie
sięcznie. Założony w 1825 r. 
warsztat produkcji kos W. Bień
kowskiego w Warszawie prze
kształcił się w końcu wieku w fa
brykę wyrabiającą rocznie ponad 
100 tysięcy kos wszelkich syste
mów i zastosowań. Kosy z ludo
wych kuźni odznaczały się gorszą 
jakością ze względu na reżim tech
nologiczny. Kowale częściej spe
cjalizowali się w sierpach, a do kos 
najchętniej wykonywali jedynie 
ozdobne pierścienie.
O sprawie kos w Drugiej Rzeczy
pospolitej najwyraziściej informu
je nas notka w „Przemyśle Metalo
wym” z 1938 r. o uruchomieniu fa
bryki kos w Starym Bielsku: „pra
cując na podobnych założeniach 
jak przemysł styryjski, który do
starczał dotychczas 9/10 kos dla 
Polski, nowe przedsiębiorstwo po
winno mieć warunki rozwoju, o ile 
przez odpowiednią reglamentację 
przywozu, zagraniczna konkuren
cja nie będzie miała możności wy
korzystać swoich możliwości 
dumpingowych. Należy się spo
dziewać, że miarodajne czynniki 
odpowiednio zaopiekują się tą ga
łęzią przemysłu, której ważność 
dla kraju tak często została pod
kreślana w interpelacjach sejmo
wych”.
Ówcześni krajowi producenci — 
to przede wszystkim Górnośląskie 
Zjednoczone Huty Królewska 
i Laura S.A. Górniczo-Hutnicza 
w Katowicach, Warsztaty w Kró
lewskiej Hucie, a ponadto wspo
mniani już Bieńkowscy, Fabryka 
Stalowych Narzędzi Braci Pluciń
skich w Poznaniu, założona 

w 1922 r. oraz „Karpatia” — Wy
twórnia i Eksport Kos Mayera 
Schenker-Gottesmanna w Dzie
dzicach, założona w 1933 r.
Po lekturze cenników i katalogów 
renomowanych krajowych firm 
handlujących w okresie między
wojennym maszynami, narzędzia
mi rolniczymi i ogrodniczymi, 
w których kos zazwyczaj nie ofero
wano, można by dojść do wniosku, 
że w dobie promocji żniwiarek 
i kosiarek powoli spychano je do 
roli narzędzia anachronicznego. 
„Katalog maszyn i narzędzi rolni
czych S.A. Bronikowski, Grodzki 
i Wasilewski w Warszawie na 1924 
r.” z kos oferował jedynie „krótkie 
a szerokie narzędzia do ścinania 
kęp i krzewów o dl. ostrza 46 cm, 
produkcji amerykańskiej”. Kosa 
pojawiła się co prawda w rękach 
żniwiarza na okładce katalogu ma
szyn i narzędzi rolniczych tej fir
my w 1938 r., ale może tylko dlate
go, że chciano uszanować projekt 
cenionego grafika Jana Muchar- 
skiego. W ówczesnej Polsce han
dlem kosami zajmowali się sprze
dawcy artykułów żelaznych, 
wśród nich potentat: S.A. Handlu 
Towarami Żelaznymi K. Brun 
i Syn w Warszawie oraz pomniej
sze firmy, przeważnie importerzy 
z Austrii; znaczna część chłopstwa 
nabywała kosy na jarmarkach.
Przez cały okres międzywojenny 
Polska stanowiła atrakcyjny rynek 
dla kos. Swą dominującą pozycję 
starał się utrzymać przemysł au
striacki, wspierając wyrobioną 
markę wzmożoną kampanią rekla
mową. Potencjalni konkurenci, 
Niemcy z Solingen i Anglicy, rów
nież próbowali szerzej wejść na 
polski rynek. Od 1924 r. dziesiątki 
wytwórni kos, sierpów i noży do 
sieczkarń z różnych krajów związ
kowych Austrii przeprowadziło 
akcję rejestracji swoich znaków to
warowych w Urzędzie Patento
wym RE Było wówczas i jest do 
dziś w zwyczaju, że sygnatury wy
bijano na piętce kosy, zwanej tak
że wyrostkiem. Świetnie zachowa
ny w tej części egzemplarz odkry
ty przez pana Roberta Garwoliń- 
skiego z Otwocka („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 8, 1997, s. 3) wy-
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1. Znaki towarowe na kosach 
z fabryki Kaspara Zeitlingera
w Micheldorfie w Górnej Austrii
2. Znaki towarowe o charakterze religijnym 
na austriackich kosach
3. Świeckie obrazowe i symboliczne 
znaki towarowe na austriackich kosach
4. Nalepka ze znakiem towarowym 
o charakterze religijnym
na austriackich kosach
5. Dwie wersje nalepki na kosy austriackiej firmy, 
z kosynierami (1928 r.) i plkierami (1930 r.)
6. Nalepka na austriackich kosach 
przeznaczonych dla chłopów grekokatolików
7. Reklama importera kos austriackich, 
Siegfrieda Sochaczewskiego z Pleszewa
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8. Reklama czołowego sprzedawcy kos w Polsce: 
S.A. Handlu Towarami Żelaznymi K. Brun i Syn
w Warszawie („Kalendarz Rolniczy", 1943)
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produkowała fabryka Kaspara 
Zeitlingera — „zakład do wyrobu 
kos kutych” w Micheldorfie nad 
rzeką Krems w okręgu Kirchdorf 
w Górnej Austrii. W tym kraju 
związkowym wyrób kos i sierpów 
skoncentrowany był w dolinach 
rzek Enss, Alm i Krems. Michel- 
dorf, liczący w 1923 r. 2866 miesz
kańców, uznawany był od XVI w. 
do pierwszych dekad XX w. za 
główny ośrodek górnoaustriackie- 
go przemysłu kosiarskiego. Pro
dukcja kos przetrwała tam do dziś, 
zachował się też stary warsztat ko- 

siarski z późnobarokowym fronto
nem.
3 stycznia 1925 r. fabryka K. Zeit
lingera zarejestrowała w Polsce 
sześć znaków towarowych. Każdy 
składał się z trzech elementów: 
dwóch stałych — heraldycznego 
i literowego oraz znaku zmienne
go. W pierścieniu umieszczony 
był herb książęcy z labrą podbitą 
gronostajem, na tle której znajdo
wała się owalna tarcza z czterema 
pionowymi pasami rozdzielonymi 
w połowie pasem poziomym; pod 
herbem w prostokątnym obramie
niu — wybite majuskuią „K*M.” 

Elementami zmiennymi, obrazo
wymi lub symbolicznymi, wybija
nymi nad herbem, które nadawały 
smaczek całej kompozycji sygna
tury, były m.in.: w pierścieniu ry
bak z wiosłem stojący na łódce, 
Świnia oraz ów kielich mszalny 
z nodusem i umieszczonymi po 
obu jego stronach talerzykami 
i czarą z komunikantem przy war
dze. Sens stosowania znaków ob
razowych i symbolicznych przez 
przemysł kosiarski Dolnej i Gór
nej Austrii, Karyntii, Styrii wy
nikał z analfabetyzmu chłopów 
panującego w Austro-Węgrzech, 

np. w Galicji i Lodomerii, 
a zwłaszcza w krajach Korony wę
gierskiej oraz w monarchiach sta
nowiących główny rynek zbytu: 
w carskiej Rosji, w tym w Króle
stwie Polskim, Rumunii, Turcji. 
„Te kosy i sierpy mają ustalone wzię
cie i rozchodzą się po całym świecie. 
Wy stawa ich urządzona wspaniale 
pośrodku pawilonu była nadzwyczaj 
liczną” — relacjonowano u nas z 
wystawy powszechnej w Wiedniu 
w 1873 r. Rolnik, raz przekonaw
szy się o dobroci zakupionego na
rzędzia, po jego zużyciu poszuki
wał towaru z identycznym zna-
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od lewej: W. Bieńkowski i S-wie. 
Fabryka wszelkich wyrobów stalowych. 

Warszawa; 
Górnośląskie Zjednoczone Huty 

Królewska i Laura, 
S.A. Górniczo-Hutnicza. 

Katowice. 
Huta i fabryka kos; 

Fabryka Stalowych Narzędzi 
Bracia Plucińscy 

w Poznaniu
10. Piętka kosy 

ze Starobielskiej Fabryki Kos

kiem na piętce lub ze znanym mu 
już obrazkiem na nalepce. U pro
ducentów kos fantazja w tworze
niu znaków towarowych szła w pa
rze ze znajomością najważniej
szych wydarzeń i postaci histo
rycznych obszarów, do których 
były sprzedawane. Nie było w ów
czesnej Europie wyrobów, których 
sygnatury ocierałyby się bliżej 
o chrześcijańskie sacrum niż owe 
kosy z katolickiej Austrii. W zna
kach towarowych stosowano 
wprost symbole religijne bądź wy
woływano nimi skojarzenia reli
gijne przez wykorzystanie elemen
tów symboliki chrześcijańskiej, 
nie odchodząc od źródeł na tyle, 
aby w rysunku zatarł się ich reli
gijny wydźwięk. Na piętkach kos 
wybijano więc np. wizerunek Mat
ki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Jó
zefa z Dzieciątkiem, św. Antonie
go Padewskiego z Dzieciątkiem, 
św. Floriana, anioła (z nimbem 
lub bez), krzyż pomiędzy rogami 
jelenia (atrybut Św. Eustachego), 
gwiazdę betlejemską, gołębicę, 
krzyże (łaciński, grecki, maltań
ski) i kompozycje z krzyżami. Tro- 
faiacher Eisen & Stahlwerke A.G. 
z Wiednia wprowadziła etykietę 
z napisem „F./ A.L./ KOSA/ BO
SKIE OKO/ MADE IN AU
STRIA”, z wyobrażeniem Oka 
Opatrzności.

Adresatem tego rodzaju reklamy 
były również mniejszości narodo
we różnych wyznań i obrządków. 
Kuźnica Carl von Winkler & Co. 
Waidhofen a. d. Ibbs zarejestrowa
ła znak towarowy w języku ukra
ińskim: „KOSA SZASZKIEWI- 
CZA” (Markijan Szaszkiewicz, 
1811—1843, ukraiński duchowny 
greckokatolicki, jeden z tzw. ru
skiej trójcy, romantyk, autor ukra
ińskiej czytanki szkolnej). Z kolei 
Simon Redtenbacher seek W-we 
& Sohne z Linzu znak „KOSA 
SZEWCZENKI” (też po ukraiń
sku). Wytwórnie kos wybijały 
również sygnatury obrazowe 
i symboliczne, umieszczone 
w pierścieniu, np. beczkę, konia, 
imadło, cyrkiel, strug, filiżankę, 
lub bez pierścienia, np. różę wia
trów, łyżwę, armatę, moździerz, 
wagę, kielnię, pawia, dwa ptaszki 
całujące się na kalenicy.
Opisany herb, którego pole tarczy 
stanowi kompilacja godła Górnej 
Austrii (pasy pionowe) i Austrii 
(pas poziomy), oraz skrót „K"M” 
stosowało wiele fabryk kos głów
nie z górnoaustriackiego rejonu 
koncentracji tego przemysłu. Za
sięg nie jest tu jednak regułą. Po
sługiwały się nimi niektóre firmy 
z siedzibą w Linzu i Wiedniu. 
Zresztą te same fabryki, np. Si
mon Redtenbacher seel. W-we & 
Sohne z Linzu raz rejestrował ob- 
razowo-symboliczne znaki bez 

herbu, innym razem z herbem i li
terami „K*M”.
Ściślejsze ustalenie daty produkcji 
kosy odkrytej przez pana Garwo- 
lińskiego nie jest proste (z listu do 
Redakcji wnioskuję, że nie zacho
wał się przekaz ustny; warto by 
odczytać rewers piętki i poznać 
parametry narzędzia). Większość 
austriackich znaków towarowych 
rejestrowanych w Urzędzie Paten
towym RP w latach dwudziestych 
ukształtowała się zapewne w dru
giej połowie XIX lub na początku 
XX w. i stosowana była już w C.K. 
Klucze do szczegóiowszych usta
leń chronologicznych i ewentual
nie heraldycznych leżą w Wied
niu, Linzu i Micheldorfie. Do ta
kiej podróży żartobliwie zaprasza 
czytelników znak towarowy Fa
bryki Środków Kawowych, Hen
ryka Francka Synowie S.A. w Ska
winie zarejestrowany w 1926 r.
W dwudziestoleciu międzywojen
nym na kosach częściej umiesz
czano kolorowe nalepki firmowe, 
z pewnością bardziej rzucające się 
chłopstwu w oczy niż znaki towa
rowe wybite na piętce. Warto po
święcić im nieco uwagi, ponieważ 
jest mało prawdopodobne, by 
gdzieś przetrwały do dziś w posta
ci w miarę reprezentatywnej ko
lekcji, a także z tego względu, że 
dokumentują agresywność rekla
my austriackich wyrobów na pol
skim rynku. W 1924 r. Gustaw 
Zeillinger z Tiirnitz zarejestrował 

etykietkę utrzymaną w secesyj
nym stylu z przedstawieniem ko
biety i mężczyzny z kosami, z na
zwą „KOSA PISTOLETOWA” 
i hasłami „Praca wzbogaca”, 
„Szczęść Boże”. Trofaiacher 
Eisen-und Stahlwerke A. G. 
z Wiednia zastrzegła w 1928 i 1930 
r. cztery takie owalne etykietki 
z ostentacyjnym wabikiem patrio
tycznym w nazwie „KOSA OD
RODZENIA” i „KOSYNIER” 
oraz na rysunku. W tym czasie in
na wiedeńska firma zgłosiła okrą
głą nalepkę z popiersiem dziew
czyny w chustce i w koralach, 
z napisami „KUJĄ WIANKA” 
i „MADĘ IN AUSTRIA” Krajo
wi importerzy kos też posługiwali 
się symbolami z historii Polski. 
Siegfried Sochaczewski, hurtow
nik z Pleszewa, zastrzegł w 1925 r. 
etykietę, na której Bartosz Gło
wacki z kosą o nienaturalnej dłu
gości ostrza zdobywa armatę.
Na rozmaitych targach staroci 
można dziś spotkać „kosynierów” 
w pomiętych garniturach, defilu
jących już od świtu z przespawa- 
nymi kosami na drzewcach, wy
czekujących za nie niebotycznego 
zysku niczym owi kupcy z kra
kowskiego Podgórza przed dwustu 
laty. Zanim zdecydujemy się na 
zakup, pragnąc w salonie obok le
gionowej szabli szczycić się jesz
cze powstańczą kosą, obejrzyjmy 
uważnie piętkę. Zaliż nie ujrzymy 
tam jeno starobielskich „S.F./ K.” 
w trójkącie sprzed kilkudziesięciu 
laty? Jeżeli brak sygnatury lub 
mocno zatarta, warto kosę zmie
rzyć, czy choćby służy do cięcia 
trawy. Aigner w 1794 r. we wzo
rach kos rysuje je z szeroką częścią 
płaską i ostrzem długim na około 
70 cm. Może o kilka, kilkanaście 
centymetrów krótsze są ostrza kos, 
zapewne styryjskich, namalowane 
przez niespożytego źródloznawcę 
Matejkę. W drugiej połowie XIX 
w. tracą na znaczeniu szerokie ko
sy trawne. Pod koniec XIX w. naj
większe kosy w handlu miały roz
piętość 160 cm, najmniejsze 60 
cm, przeważnie 70—90 cm o wa
dze 0,5—0,6 kg. Cennik maszyn 
i narzędzi rolniczych Domu Han
dlowego K. Wasilewski w Warsza
wie na rok 1913/1914 oferował 
„wybrane kosy do zboża i trawy 
przygotowane specjalnie dla mnie 
z najlepszej stali, w pierwszorzęd
nych fabrykach w Styrii, 90 centy
metrów długie, cena kop. 80., 100 
centymetrów długie, cena kop. 
100”. Obecnie Starobielska Fa
bryka Kos w Wilamowicach pro
dukuje kosy żniwiarskie długości 
60, 70, 80 i 90 cm.

Grzegorz Miliszkiewicz
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W kopalni „Królowa Luiza”
P

oczątki kopalni „Królowa
Luiza” w Zabrzu — przed
siębiorstwa, które zapocząt

kowało wielką industrializację 
Górnego Śląska w XIX i XX w. — 
sięgają roku 1791. Rozwój górnic
twa węgla kamiennego związany 
był z działalnością władz pru
skich, które po podboju Śląska za
interesowały się tutejszymi bogac
twami mineralnymi, zwłaszcza ru
dami srebra i ołowiu koło Tarnow
skich Gór; ołów potrzebny był do 
wyrobu amunicji, a srebro miało 
wzbogacić skarb państwa. Nie
zbędnym surowcem dla rozwoju 
nowej kopalni rudy i huty 
w Strzybnicy był węgiel kamien
ny, który opalał piece hutnicze 
i poruszał odwadniające kopalnię 
pompy parowe. Istniejące tu nie
wielkie kopalnie węgla nie były 
w stanie zapewnić odpowiednich 
dostaw tego surowca. Z tego po
wodu zaczęto szukać, na zlecenie 
śląskiego starosty górniczego Fry
deryka Wilhelma von Redena, od
powiednich do eksploatacji pokła
dów węgla kamiennego. Poszuki
wania prowadził Salomon Izaak, 
inżynier górniczy z Brabantu, któ
ry znalazł w 1790 r. znaczne pokła
dy węgla koło Zabrza; rok później 
założono tu pierwszy państwowy 
zakład wydobywczy węgla ka
miennego na Górnym Śląsku. 
Węgiel wybierano metodą od
krywkową lub szybami, których 
głębokość dochodziła do 30 m. 
Pokłady były rozcinane chodnika
mi na filary eksploatowane syste
mem zabierkowym. Do urabiania 
służyły żelazne kliny wbijane za 
pomocą młotów, którymi podcina
no ławę węgla przy spągu i ocio
sach. Podcięty węgiel załamywał 
się sam, po czym ładowano go do 
skrzyń włócznych, które ciągnięte 
przez ludzi pod szyb, wyciągane 
były na powierzchnię za pomocą 
kołowrotów. Chodniki obudowy
wano drewnianymi stojakami 
i stropnicami.
W pierwszym roku istnienia ko
palni wydobyto około 120 ton wę
gla na potrzeby zakładów 
w Strzybnicy. Produkcja szybko 
musiała wzrastać, skoro w 1796 r. 
wyniosła już prawie 3800 ton. Dla 
zapewnienia takiego wydobycia 
wystarczyła załoga składająca się 
z kierownika kopalni—sztygara, 

dwóch maszynistów, miercy wę
gla, 30 rębaczy, wiertacza, 14 łado
waczy oraz 14 hasplarzy, którzy 
ręcznymi kołowrotami wyciągali 
urobiony węgiel na powierzchnię. 
W 1795 r. zainstalowano tu pierw
szą pompę odwadniającą porusza
ną maszyną parową, która znacz
nie przyczyniła się do dalszego 
wzrostu wydobycia.
Węgiel z kopalni „Królowa Luiza” 
umożliwił powstanie Huty Kró
lewskiej w Gliwicach, gdzie 
w 1796 r. uruchomiono pierwszy 
na kontynencie europejskim wiel
ki piec opalany koksem; wzrost 
zapotrzebowania huty na węgiel 
wpłynął na dalszy rozwój kopalni. 
Wysokie koszty odwadniania wy
robisk i transportu węgla skłoniły 
śląskie władze górnicze do podję
cia decyzji budowy tzw. Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, 
która miała odprowadzać wodę

1. Plan kopalni:
1 — budynek 
nadszybia 
szybu „Carnall”
z wieżą wyciągową 
z 1870 r.,
2 — budynek 
maszynowni szybu 
„Carnall” z 1870 r., 
przebudowany
w latach 
1928—1930,
z czynną 
parową maszyną 
wyciągową z 1915 r.,
3 — budynek 
maszynowni 
szybu „Prinz 
Schonaich”
z 1854 r.,
4 — budynek 
kompresorowni 
i rozdzielni 6 kV 
z 1914 r.,
5 — budynek 
łaźni łańcuszkowej 
i markowni
z 1890 r.,
6 — budynek 
warsztatu 
elektrycznego 
z 1916 r.,_
7 — budynek 
akumulatorowni 
z początku
XX w.,
8 — budynek 
cechowni
z 1870 r.

2. Nadszybie 
z wieżą wyciągową 

szybu „Carnall” z 1870 r.

z kopalń całego rejonu węglowego 
i jednocześnie służyć do przewozu 
węgla łodziami. Prace rozpoczęte 
w 1799 r. ciągnęły się aż do 1868 r., 
w którym sztolnia osiągnęła po
nad 14 km długości, łącząc kopal
nię „Król” w Chorzowie z kopal
nią „Królowa Luiza”. Jednak 
pierwszy spławny odcinek sztolni 
o głębokości 38 m ukończono już 
w 1810 r., co umożliwiło odwod
nienie zabrzańskiej kopalni 
i transport węgla do ujścia w cen
trum Zabrza, następnie Kanałem 
Kłodnickim do huty w Gliwicach 
i dalej Odrą w głąb Prus.
W latach dwudziestych XIX w. 
wydobycie kopalni zaczęło spa
dać, czego przyczyną było wy
czerpywanie się pokładów zalega
jących powyżej poziomu Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, 
a eksploatacja węgla w rejonach 
odległych od sztolni podrażała 
koszty transportu. Ponadto prze
wóz surowca w łodziach trwał 
długo i dlatego sztolnia była ma
ło przepustowa. W takich oko
licznościach Huta Gliwicka za
częła zaopatrywać się w węgiel 
w kopalniach prywatnych, a po 
wybudowaniu szosy z Królew
skiej Huty (obecnie Chorzów) do 
Gliwic, zupełnie zrezygnowała 
z dostaw „Królowej Luizy”. Wo
bec utraty głównego odbiorcy 
władze górnicze zdecydowały się
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3. Parowa 
bębnowa 
maszyna 
wyciągowa 
z 1910 r., 
przeniesiona 
z kopalni 
„Siemianowice”
4. Parowa 
maszyna 
wyciągowa 
z 1915 r.
5. Pochylnia 
z potowy 
XIX w.
z drewnianą 
obudową 
wielobokową

na rozpoczęcie eksploatacji poni
żej poziomu Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej, która stra
ciła znaczenie jako droga trans
portowa w latach czterdziestych 
ubiegłego wieku. Do końca XIX 
w. odprowadzano nią jeszcze wo
dy kopalniane, podnoszone pom
pami do poziomu sztolni, a w po

łowie XX w. zasypano odcinek 
kanału między kopalnią w Za
brzu a hutą w Gliwicach. W re
zultacie budowa tego potężnego 
systemu odwadniająco-transpor- 
towego, jakim miała być Główna 
Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, 
okazała się przedsięwzięciem 
spóźnionym w stosunku do robót

Czy zabytkiem może być napis z tru
dem widoczny na kruszejącej ścianie 

starej kamienicy, stojącej w samym cen
trum stołecznej metropolii? Nie jest to na
pis wykuty w kamieniu, a więc pozostawio
ny z myślą o potomnych, tylko kilka stów 
nabazgranych ręcznie, choć z niejakim sta
raniem, aby litery były równe i proste. Na
pis — komunikat, rzeczowa informacja, 
która jednak przetrwała pół wieku! Co
dziennie przechodzę koto tego mojego 
„zabytku” i zawsze serce bije mi mocniej. 
Oto na fasadzie warszawskiej kamienicy 
śródmiejskiej przy ul. Wilczej 22 widać za
tarte, ale jeszcze wyraźne litery: DOM 
SPRAWDZONY, MIN NIE MA. Napis ten 
znajduje się po lewej stronie od bramy wej
ściowej pomiędzy dwoma parterowymi 
oknami. Wyrazy DOM i SPRAWD-ZONY 
(ten ostatni wyraz właśnie tak zabawnie 
rozłożony na dwóch poziomach) są jesz
cze dobrze widoczne. Pozostałe litery mo-

Napis że dostrzec jedynie ludzkie oko, a nie 
obiektyw. Litery są czerwonawe, a więc 
musiaty być malowane czerwoną olejną 
farbą. Ten napis w języku polskim pozosta
wił z pewnością bezimienny saper I Armii 
Wojska Polskiego, pewno gdzieś w lutym 
czy marcu 1945 r. Napis uchował się dzięki 
temu, że piękna kamienica przy ul. Wilczej 
22 nie została tknięta żadnymi próbami od
nowienia od czasów wojennych. Przedwo
jenne kamienice są stopniowo restaurowa
ne i pewno kiedyś przyjdzie kolej na tę przy 
ul. Wilczej 22, ale czy ktoś dostrzeże ten le
dwo widoczny napis? Czy skojarzy go 
z czymkolwiek? Czy znajdzie się ktoś, kto 
może „odnowi” i zaopatrzy z boku w ta
bliczkę ze stosowanym wyjaśnieniem?

Anna Hillbricht-llkowska 
Od redakcji: Eklektyczna kamienica przy ul. 
Wilczej 22 wybudowana została w 1880 r. we
dług projektu Aleksandra Woyde i Karola Ko
złowskiego.
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Morawski 
zamek

górniczych i nie spełniła przewi
dzianej funkcji.
Do ponownego rozwoju kopalni 
przyczyniło się powstanie w 1846 
r. Górnośląskiej Kolei Żelaznej 
prowadzącej z Berlina do Mysło
wic przez Zabrze oraz budowa hut 
żelaza i koksowni na terenie mia
sta. W 1876 r. rozpoczęto eksplo
atację we wschodniej części zare
zerwowanego dla kopalni pola 
górniczego. Ponadto zakład przez 
cały okres istnienia był własnością 
państwa pruskiego i korzystając 
z dotacji rządowych, stał się jedną 
z najnowocześniejszych kopalń 
węgla na Śląsku. Świadczą o tym 
liczne innowacje techniczne oraz 
ilość wydobywanego surowca. Już 
w 1816 r. wydobycie było tu sze
ściokrotnie większe niż średnia 
produkcja innych kopalń na Gór
nym Śląsku, w 1867 r. przekroczy
ło 500 tysięcy ton, a w 1898 r. osią
gnęło około 3300 tysięcy ton — ta
kiej ilości węgla nie wydobywała 
wtedy żadna z górnośląskich ko
palń. Wraz ze wzrostem produkcji 
zwiększała się liczba zatrudnio
nych górników, która w 1913 r. do
szła do 6932 osób (5,6% wszyst
kich pracujących w kopalniach 
węgla na Górnym Śląsku). Rozwój 
kopalni był możliwy dzięki wielu 
inwestycjom. W latach siedem
dziesiątych XIX w. zastosowano 
po raz pierwszy na Śląsku nowo
czesne metody drążenia szybów 
(tubingi, zamrażanie górotworu), 
których głębokość przekraczała 
300 m. Na początku XX w. pojawi
ły się wiertarki elektryczne i me
chaniczne wrębiarki oraz rynny 
wstrząsane służące do odstawy 
urobku. W 1921 r. zainstalowano 
nawet pierwsze skipy o pojemno
ści 5 ton do wyciągania węgla na 
powierzchnię.
Kopalnia w 1926 r. została przeję
ta przez koncern państwowy 
„Preussag”, a trzy lata później po
dzielono ją na dwie części: „Pole 
Wschód” i „Pole Zachód”. Po dru
giej wojnie światowej władze pol
skie połączyły te dwie kopalnie 
pod nazwą „Zabrze”, a w 1976 r. 
włączono do nich kopalnię „Biel- 
szowice”. W 1973 r. zakończono 
produkcję na polu górniczym „Za- 
brze-Zachód”, którego obiekty zo
stały wpisane do rejestru zabyt
ków województwa katowickiego 
w 1993 r. jako dobra przemysłu 
i techniki o wartości historycznej 
w skali kraju. W tym samym roku 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu utworzyło tam Skansen 
Górniczy „Królowa Luiza”. Za

chował się tu czytelny układ prze
strzenny kopalni z drugiej połowy 
XIX w. wraz z częścią zabudowy 
i wyposażenia. Najcenniejszym za
bytkiem w skansenie jest unikato
wa parowa maszyna wyciągowa 
o mocy 2 tysięcy KM wyproduko
wana w 1915 r. w Eisenhiitte Prinz 
Rudolfh w Dulmen w Niemczech, 
która jeszcze kilka lat temu obsłu
giwała szyb o głębokości 503 m. 
Nośnikiem liny wyciągowej jest 
tarcza cierna typu Koepe, z wykła
dziną z drewna i skóry o średnicy 
6 m i wysokości obrzeża 20 cm. 
Maszyna wyposażona jest w ha
mulec manewrowy na parę i bez
pieczeństwa na ciężar, a ponadto 
posiada wskaźnik głębokości 
z 1928 r. i tachometr samopiszący 
z 1915 r. Maszyna składająca się 
z dwóch cylindrów o średnicy 95,5 
cm opuszczała klatki wyciągowe 
z prędkością około 10 m/s przy ci
śnieniu pary 12-8 atm. Obecnie 
maszyna nie wyciąga urobku, ale 
zwiedzający podziwiać mogą pracę 
tłoków wysuwających się z dwóch 
wielkich cylindrów oraz ruch po
tężnego koła pędnego.
W sąsiednim budynku nadszybia 
z wieżą wyciągową eksponowane 
są urządzenia szybowe, czynny 
system łączności, warsztat szybo
wy, oddziałowa stacja ratownicza, 
różnego rodzaju liny wyciągowe 
i wyposażenie klatek szybowych. 
Z wierzchołka stalowej, nitowanej 
wieży wyciągowej o wysokości 30 
m podziwiać można panoramę Za
brza i okolicznych miast. W roz
dzielni zachowały się m.in. ampe
romierze, woltomierze i wyłączni
ki olejowe z początku XX w. Na 
terenie skansenu znajduje się po
nadto kompresorownia, warsztat 
elektryczny, akumulatorownia, 
maszynownia, łaźnia łańcuszkowa 
i cechownia, powstałe w drugiej 
połowie XIX i na początku XX w. 
W 1996 r. przeniesiona została do 
skansenu parowa maszyna wycią
gowa z likwidowanej kopalni „Sie
mianowice”. Maszyna ta o mocy 
1900 KM typu bębnowego z po- 
sobnym układem cylindrów, dwu
krotnego rozprężenia pary, została 
wyprodukowana we Wrocławiu 
w 1910 r. W skansenie udostępnio
no zwiedzającym podziemne wy
robiska z połowy XIX i XX w. 
o łącznej długości korytarzy 1560 
m i głębokości do 30 m, gdzie 
można obejrzeć pokaz pracy gór
niczych maszyn urabiających.

Jan Gustaw Jurkiewicz

Gotycko-renesansowy 
zamek Pernśtejn na 
Morawach zachował 
się do naszych czasów w nie

naruszonym kształcie. Rów
nież najbliższe otoczenie zam
ku w ciągu wieków prawie się 
nie zmieniło. Jest to w dal
szym ciągu zalesiona dolina 
potoku Nedvedicky, wpadają
cego obok pobliskiej miejsco
wości Nedvedice do rzeki 
Svratki.
Powstanie zamku i jego budo
wa są związane z potężnym ro
dem morawskim panów Pern- 
śtejnu. Członkowie tego rodu 
odegrali w historii Czech 
i Moraw niepoślednią rolę, 
zajmując w królestwie czeskim 
wysokie i znaczące stanowi
ska. Z czasem ród ten zgroma
dził w swoich rękach wielkie 
posiadłości ziemskie nie tylko 
na Morawach, ale również 
w Czechach. W XV w. głów
nym ośrodkiem tych posiadło
ści stały się Pardubice. Mimo 
to Pernśtejnowie nigdy nie 
opuścili Pernśtejnu.
Początki budowli przypadają 
na XIII w. Na miejsce warow
ni wybrano skaliste, niedo
stępne wzniesienie. Powstał 
wtedy gród chroniony mura- 
mi obronnymi, z okrągłą, wy
soką wieżą i zabudowaniami. 
Później pojawiły się tu liczne 
dobudowy i tylko okrągła wie
ża „Barbórka” górowała nad 
całym zespołem.
Pierwszy okres świetności 
zamku przypadł na przełom 
XIV i XV w. i wiąże się z oso
bą Vilema I z Pernśtejnu oraz 
jego synami Bavorem i Janem. 
Przystąpiono wówczas do roz
budowy systemu obwarowań 
z fosami, nowymi murami 
i wieżami obronnymi. System 
ten rozszerzono głównie 
w kierunku północnym, gdzie 
wzniesienie zamkowe było 
najsłabiej bronione. W tym 
miejscu powstało podgrodzie 
z potężnym barbakanem, za
bezpieczającym wjazd do zam
ku. Powiększono również do

tychczasowe zabudowania, 
które wobec szczupłości miej
sca mogły być tylko podwyż
szane. Pernśtejn stał się twier
dzą nie do zdobycia.
Drugi okres pomyślny dla 
zamku nastąpił w epoce wcze
snego renesansu, podczas pa
nowania Vilema II. Był on 
wtedy osobistością pierwszo
planową w królestwie cze
skim. Powiększył znacznie 
majętności rodowe, w których 
oprócz rolnictwa popierał roz
wój takich dziedzin, jak ko
palnictwo, rybołówstwo i han
del. Rozpoczął przebudowę 
zamku z zamiarem stworzenia 
reprezentacyjnej siedziby. Po
wstały nowe reprezentacyjne 
sale, a zamek powiększono 
przez wykonanie licznych wy
kuszy i galerii, opartych na 
kamiennych profilowanych 
wspornikach. Renesans najsil
niej ujawnił się w wystroju 
wnętrz oraz detalu architekto
nicznym, w postaci oprawy 
wykuszy, okien i portali. Prze
budowę zamku kontynuował 
Jan, syn Vilema II. Po śmierci 
Jana w 1548 r. dobra zostały 
podzielone między trzech jego 
synów i od tego czasu rozpo
czął się upadek rodowego ma
jątku. W 1596 r. zamek został 
sprzedany, a w pierwszej poło
wie XVII w. ród Pernśtejnów 
całkowicie wymarł.
W XVII w. właściciele zamku 
zmieniali się kilkakrotnie. 
W czasie wojny trzydziestolet
niej zamek jeszcze raz okazał 
się twierdzą nie do zdobycia 
i był bezpiecznym schronie
niem dla okolicznej ludności. 
W 1710 r. majątek z zamkiem 
kupił Franciszek ze Stock- 
hammeru i do 1793 r. zamek 
był własnością jego rodu. 
W tym okresie zewnętrzny 
wygląd zamku nie uległ zmia
nie, przebudowie uległy tylko 
niektóre wnętrza, a na północ
no-zachodnich stokach wzgó
rza zamkowego rozpoczęto za
kładanie parku. W 1818 r. za
mek przeszedł na własność
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1.2. Zamek Pernśtejn: 
widok na wysoki zamek (1) 
i na pomost 
między wysokim zamkiem 
i wieżą (2)
3. Jedna z sal
z dekoracją rokokową
(zdjęcia:
Stanislaw Grzelachowski)

morawskiej rodziny Mitro- 
vskich i pozostał w ich włada
niu do 1945 r.
W 1949 r. przystąpiono do re
stauracji zabytku, a następnie 
do prac przy ekspozycji muze

alnej ukazującej życie w zam
ku obronnym oraz jego funk
cjonowanie w poszczególnych 
okresach historycznych. Za 
bardzo ciekawą inicjatywę na
leży uznać wprowadzenie do 

programu zwiedzania „ży
wych scen” z różnych epok. 
Zwiedzającym pokazuje się 
rycerską walkę na miecze na 
wewnętrznym dziedzińcu, 
a w obszernej sali rycerskiej ze 

stiukową dekoracją G.A. Cor- 
belliniego zespół muzyczny 
w strojach historycznych daje 
koncerty muzyki na starych 
instrumentach.
Stanisław Grzelachowski
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Wspomnienie z wyprawy

Ekspedycja

W 1997 r. poszukiwacze 
skarbów spotkali się na 
VI Ogólnopolskim Zlocie 

Eksploratorów. Do niedawna 
kryli się przed milicją, potem 
policją, leśnikami, strażą gra
niczną. Dzisiaj z zezwole
niem wojewódzkiego kon
serwatora zabytków przy po
mocy policji, leśników i stra
ży granicznej odsłaniają ta
jemnice przeszłości.
28 sierpnia 1997 r., świetlica 
internatu Liceum Ukraińskie
go w Górowie Iławeckim, 
niegdyś centrum Prus 
Wschodnich. Przy stole sie
dzą z nami nauczyciel języka 
polskiego i miejscowy poli
cjant. Pierwszy zbiera mate
riały z historii miasta, drugi 
zna wszystkich mieszkań
ców i każdą ścieżkę. Na sto
le leżą mapy polskie, nie
mieckie, zdjęcia lotnicze. 
Oglądamy Tajemniczą Górę 
za wsią Pareżki, kilka kilome
trów na północny zachód od 
Górowa Iławeckiego. Mamy 
informację od miejscowego 
rolnika o czterech zasypa
nych wejściach do tuneli. 
Oglądamy zdjęcia lotnicze — 
intrygują nas dwa rurociągi, 
jeden prosty, a drugi zygza
kowaty z widocznym rozlewi
skiem. Po wzgórzu przebie
gała linia wysokiego napię
cia. Łączymy te wszystkie 
fakty: tunele, prąd i woda. 
Wychodzi nam z tego pod
ziemna fabryka, może nie 
dokończona.
Pierwszy dzień eksploracji, 
wzgórze w Pareżkach. Przez 
Marka Dudziaka — organi
zatora ekspedycji — 
ochrzczone mianem Tajem
niczej Góry. Wyjmuję wykry
wacz metali, mój kolega 
Zbyszko znalazł drut, ogniwo 
od łańcucha. Wchodzimy 
pod las. Ja znajduję dwie 
polskie mosiężne łuski 
z 1965 r. Idę dalej i widzę pła
ski wzgórek. Wygląda na 
stanowisko ogniowe poje
dynczego Strzelca. Nie myli
łem się. Pod darnią leży 
garść żelaznych łusek

1. Rozkopywanie 
gnojówki

z 1936 r. Może to ślad po 
działaniach wojennych? 
W odległości dwóch kilome
trów w Kamińsku byt artyle
ryjski poligon wojskowy i ko
szary. W 1936 r. do Górowa

2. Nurek
nad Jeziorem Martwym
(zdjęcia:
Wojciech Oksieńciuk)

Iławeckiego przyjechał Hitler. 
Na pewno jego wizyta miała 
związek z poligonem i kosza
rami, a może i z Tajemniczą 
Górą. Nareszcie przyjechała 
koparka, miejscowy rolnik 
pokazuje nam trzy jary z tyłu 
Tajemniczej Góry. Opowiada, 
że zaraz po wojnie byty tutaj 
trzy wysadzone sztolnie z to
rami i z jednym wózkiem. 
Sztolnie obudowane byty 
drewnem, wejścia do nich 
zamaskowane gałęziami. 
Świadek mówi, że od strony 
Pareżek była jedna sztolnia 
zalana wodą, zaś on sam 
byt wtedy dzieckiem i z kole
gami bał się dalej wchodzić 
w głąb. Koparka rozkopuje 
najpierw stertę cegieł luźno 
ułożonych w pobliżu sztolni, 
brak efektów. Wdziera się 
w jar, trwa to chyba ze dwie 
godziny. Jest jakieś drewno. 
Chłopak z „Latebry” — Sto
warzyszenia na Rzecz Po
szukiwania Zaginionych 
Dzieł Sztuki — wskakuje do 
dołu z wykrywaczem metali 
w ręku. Penetruje ściany, ma 
sygnały. Saperką wydobywa 
gwoździe i metalowe okucia 
sztolni. Koparka kopie dalej, 
odsłania dwie ściany z drew
na. Leśniczy ogląda spróch
niałe drewno i określa je jako 
iglaste. Rozstaw ścian bocz
nych wynosi 2,5 m. Jak do 
tej pory, brak jest sklepienia, 
prawdopodobnie na skutek 
wybuchu uległo zawaleniu. 
Wygląda na to, że chodnik 
schodzi na dół pod pewnym 
kątem. Koparka nie może ko
pać dalej. Brak może kilku 
metrów do odkopania ukry
tego chodnika. Mamy mie
szane uczucia. Z jednej stro
ny klapa. Tak mato brakuje 
do końca. Z drugiej strony 
sukces. Eksploracja koparką 
i wykopanie drewnianych 
elementów szalunku potwier
dziło istnienie chodnika. 
Przyjedziemy tu później, 
z większą koparką. „Nasza” 
jedzie w inne miejsce, na 
ogromną łąkę obok leśni
czówki. W podmokłej ziemi
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umiejscowione są tajemni
cze ceglane fundamenty, nie 
stanowiące jednolitej, pod
ziemnej konstrukcji. Z cegla
nych bloków wystają śruby. 
Gdzie tylko łyżka koparki 
wgryza się w grunt, wyska
kują sterty cegieł. Grunt jest 
podmokły. Próbujemy kopać 
w różnych, zbliżonych do 
siebie miejscach. Przycho
dzą miejscowi, starzy rolnicy 
i sprawa się wyjaśnia. 
Oprócz kopalni torfu w miej
scu fundamentów była pra- 
sowalnia tego surowca. Po 
co prasowano torf? Dlacze
go nikt dzisiaj nie prasuje tor
fu? Mimo że brak efektów 
popołudniowej pracy, nasu
wają się wnioski pomocne 
dla nas i dla wszystkich na
stępnych ekip poszukiwaczy. 
Pierwszy dzień ekspedycji 
trzeba spędzać na dokład
nym poznaniu terenu 
i przede wszystkim na wy
wiadzie środowiskowym, co 
zaoszczędza mnóstwa pra
cy. Nie odkrywa się rzeczy 
oczywistych, których tajem
nica jest tylko tajemnicą pu
bliczną.
Drugi dzień ekspedycji. Wy
jeżdżamy w stronę granicy 
rosyjskiej, głęboko w las. Do 
Jeziora Martwego dochodzi
my kilkaset metrów leśną 
przesieką. Cisza, przyroda, 
spokój. Piękny, kojący zmy
sły widok. Jak odmienne jest 
to jednak miejsce od zwykłe
go lasu. Nurkowie z klubu 
„Delfin” z Poznania zakładają 
osprzęt. Niechętnie wchodzą 

do brunatnej wody. Po pięt
nastu minutach wypływają 
z głębiny. Głębokość jeziora: 
4—5 m. Sprawdzili legendę 
o przegrodzie na jeziorze 
w 1/3 jego powierzchni. Od 
cypla do cypla, w mroku wo
dy widoczny jest rząd drew
nianych palików. Miejscowi 
mówią, że po jeziorze prze
chodziła kładka z drutem 
kolczastym. Nie umiemy wy
tłumaczyć powodu posta
wienia tej kładki i to jeszcze 
z drutem kolczastym. Może 
czytelnicy nam coś podpo
wiedzą? Jezioro nie ma żad
nej fauny. Nurkowie mówią, 
że jest to niecka po wybraniu 
torfu, twór sztuczny, stworzo
ny przez człowieka. Nagle je
den z nurków wyciąga z je
ziora tajemniczy na pierwszy 
rzut oka przedmiot. Jest to 
sieć — pułapka kłusownika. 
Sieć potwierdza nazwę jezio
ra — jest pusta. Teraz jedzie- 
my do bunkra. Nareszcie coś 
dla nas — poszukiwaczy 
przeszłości. Budowla ma 
kształt prostokąta 50x15 
m i leży obok drogi na Orsy. 
Po wojnie miała część drew
nianą, chyba maskującą, 
która spaliła się, nie widać 
jednak śladów pożaru. Wnio
sek — była rozebrana przez 
mieszkańców. Od strony 
głównej drogi w stronę 
obiektu biegły podobno tory 
kolejki. W betonowym skle
pieniu budowli są otwory 
wrzutowe do zsypywania ja
kiegoś materiału. Może to 
był zwykły magazyn zbożo

wy, ale dlaczego znajdują się 
w nim takie mocne stupy 
przy stosunkowo cienkim 
stropie? Pod stropem w czę
ści piwnicznej znaleźliśmy 
tajemniczą studnię. Przyje
chał wóz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Dziesięć minut za
nurzenia szwedzkiej pompy 
spalinowej i ujrzeliśmy za
śmiecone tajemnicze, czarne 
dno, ale poza śmieciami nie 
było tam nic ciekawego. 
Dwumetrowe zagłębienie 
w posadzce było miejscem 
umieszczenia jakiejś dużej 
maszyny. Może mieścił się tu 
młyn?
Pięćdziesiąt samochodów 
rusza w drogę. Dziesięć na
leży do ekspedycji, dziesięć 
do reporterów, a reszta do 
dzielnie nam sekundującej 
miejscowej ludności. Jedzie- 
my do Dzikowa, do pałacu 
hrabiego von Schwerina, ge
nerała Wehrmachtu, człowie
ka zaangażowanego w prze
chowywanie dzieł sztuki na
rodów germańskich i sło
wiańskich. Do ruin pałacu 
w Dzikowie Iławeckim trudno 
dotrzeć. Krzaki, krzaki, krza
ki... W latach sześćdziesią
tych ruiny te „badała” pol
sko-radziecka ekspedycja; 
z udziałem archeologów, lin 
i traktorów zwalano istnieją
ce jeszcze ściany. Dzisiaj ar
cheolodzy w Polsce nie do
puszczają do głosu eksplo
ratorów, czego przykładem 
jest pismo „Archeologia Ży
wa”. Szukamy wyjścia z tu
nelu podobno biegnącego 

od pałacu. W tym miejscu 
stoi maty domek, którego nie 
ma na planie.Szukamy wła
ścicielki, pytamy się, gdzie 
jest wyjście z podziemi, mo
że pod domkiem? „Nie, tego 
domku tu nie było. Wybudo
wałam go z pałacowych ce
gieł. Chodźcie to wam poka- 
żę!” — odpowiada. Idziemy. 
Lepszego miejsca na kopa
nie w całej okolicy nie mogli
byśmy znaleźć! Gnojówka za 
domem. Po godzinie kopa
nia w stercie cegieł, fragmen
tów drzwi i rurek, ukazuje się 
zamurowana płaszczyzna. 
Rozkuwamy sklepienie. 
W małym otworze cegły i wo
da. Robi się późno.
Trzeci dzień eksploracji. Jest 
piękna pogoda, upał, dusz
no. Jedziemy z nurkami nad 
Jezioro Głębokie w miejsco
wości Gtębock. Tu w latach 
sześćdziesiątych Janczuko- 
wicz, młody adept nurkowa
nia razem z kolegami z klubu 
„Rekin” wydobył elementy 
śmigłowego, radzieckiego 
samolotu, który rozbił się na 
jeziorze. Popłynąłem z nur
kami na rekonesans. Przy
jeżdża leśniczy i prosi nur
ków o sprawdzenie, jaka 
ilość drewna zalega w jezio
rze. Kiedyś na jeziorze była 
binduga i dużo drewna zato
nęło. Pomagam leśniczemu 
liczyć, ile warte jest to drew
no — jeden miliard starych 
złotych. Nareszcie jest 
skarb! W większości wypad
ków bywa właśnie tak...

Wojciech Oksieńciuk

Uratowana kaplica

Wiatach dwudziestych na
szego wieku w Lutrach na 

Warmii, podobnie jak w wielu in
nych miejscowościach czczono 
pamięć o żołnierzach poległych 
w pierwszej wojnie światowej. 
Wybrano na ten cel kaplicę neo
gotyckiego kościoła, ufundowa
no dla niej dwie mosiężne tabli
ce ozdobione dębowymi liśćmi, 
na których znalazły się nazwiska 

kilkudziesięciu poległych żołnie
rzy pochodzących z terenu para
fii. Pomiędzy tablicami stanął 
nadnaturalnej wielkości posąg 
Chrystusa Zmartwychwstałego, 
zaś okno ozdobiono witrażem 
z wojenną Pietą — Matką Boską 
trzymającą na kolanach Jezusa 
zdjętego z krzyża, a poniżej 
umieszczono żołnierski hełm 
i napis. Zachowała się sygnatu

ra twórcy witraża, mistrza Peter
sa z miasta Paderborn.
Gdy w 1983 r. przybyłem do Lutr, 
kaplica od dawna służyła za ma
gazyn różnych rupieci, a figura 
Chrystusa stała pod ścianą na
wy. W miarę, jak krystalizowały 
się moje zainteresowania histo
rią Warmii, próbowałem przeko
nać kolejnych proboszczów, aby 
zmienili sposób użytkowania ka

plicy. Dopiero dwa lata temu, 
gdy parafię objął ks. Krzysztof 
Bors, moja inicjatywa spotkała 
się ze zrozumieniem. Narodziła 
się więc myśl, aby odtworzyć 
poprzednie wyposażenie kapli
cy. Okazało się, że zachował się 
również jeden ze świeczników 
ozdobiony motywem Żelaznego 
Krzyża. W ten sposób zgroma
dziliśmy najważniejsze elementy
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1. Neogotycki 
kościół
w Lutrach
2. Rzeźba 
Chrystusa 
między 
tablicami
z nazwiskami 
żołnierzy
(zdjęcia: 
Antoni Sodufa)

kaplicy, które oprócz uszkodzo
nego witraża zachowały się 
w dobrym stanie, w odróżnieniu 
od wielu innych podobnych po
mników na Warmii. Przybyta na 
te tereny po 1945 r. ludność pol
ska niszczyła je, nie rozumiejąc, 
że likwiduje w ten sposób ślady 
współżycia Niemców i Polaków. 
Na przykład na tablicach w Lu
trach wiele jest nazwisk pol
skich.

Postanowiliśmy odrestaurować 
kaplicę — wystarczyło odmalo
wać ściany i poustawiać odnale
zione detale wyposażenia. Kapli
ca stała się także minimuzeum,

bowiem znalazł się w niej baro
kowy obraz Chrystusa w grobie, 
neogotycki grób wielkanocny 
z XIX w. oraz szopka bożonaro
dzeniowa sprzed ostatniej wojny 
pełna połamanych gipsowych fi
gurek, a także nowa szopka ze 
współcześnie wykonanymi rzeź
bami z drewna. Wystroju kaplicy 
dopełnia kilkanaście rzeźb ludo
wych z ubiegłego wieku, znale
zionych na strychu kaplicy w po
bliskich Kikitach. Odnowienie tej 
kaplicy świadczy, że Polacy uczą 
się odróżniać to, co niemieckie, 
od tego, co hitlerowskie...

Antoni Soduta

Pokwitowanie dla poczty

słownie 
 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku

słownie -

WPŁACAJĄCY
imię
nazwisko
kod poczt.
adres

WPŁACAJĄCY
imię
nazwisko
kod poczt.
adres

na rachunek
AMOS

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

10201084-77578-270-1-111 

na rachunek
AMOS

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

10201084-77578-270-1-111 

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł

Pokwitowanie dla wpłacającego

słownie ~
 

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek
AMOS

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

10201084-77578-270-1-111

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 

37



ROZMAITOŚCI

Powrót do Brzegu Jest koksa!

W „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 2 
z 1997 r. pisałem o losach rzeź

by wiernego psa księcia brzeskiego 
Jerzego II, która po wielu perypetiach 
trafiła do Szczawna Zdroju. Idąc w 
ślad za najnowszą monografią 
uzdrowiska — więc i nie przyglądając 
się zbytnio — uznałem wówczas sto

jącą w szczawieńskim parku rzeźbę za 
starannie odrestaurowany oryginał. Z 
tego, jak się okazuje błędnego mnie
mania, wyprowadził mnie pan 
Tadeusz Jurek, przewodnik po 
Brzegu, służąc równocześnie podsta
wowymi w tej sprawie informacjami.
W 1981 r. Muzeum Piastów Śląskich,

zorganizowane w brzeskim zamku, 
zapragnęło odzyskać cenny obiekt. 
Delegacja z Brzegu podjęta 
bezpośrednie negocjacje w
Szczawnie, uzyskując obietnicę zwro
tu rzeźby w zamian za jej kopię. 
Niezbędną konserwację oryginału — 
bez rekonstrukcji brakujących uszu — 
zlecono pracowni kamienia PKZ we 
Wrocławiu (przeprowadził ją Piotr 
Szymański). Bardzo jak widać udaną, 
bo mogącą wprowadzić w błąd, kopię 
odtwarzającą stan pierwotny wykonał 
Ryszard Bizoń. W 1986 r., po 245 la
tach, rzeźba Michała Kromera 
znalazła się znowu na brzeskim 
zamku. Kopia stanęła w Szczawnie 
dwa lata później. Kamienny pies nie 
zajął jednak w Brzegu dawnego miejs
ca — na krużganku, u wejścia do 
książęcych komnat. Jak dotąd, czeka
jąc na urządzenie nowej ekspozycji 
poświęconej śląskim Piastom, stoi w 
kącie jednej z sal. Widoczny, ale 
pozbawiony jakiejkolwiek informacji, 
jest praktycznie nie udostępniony 
zwiedzającym. Oby jak najrychlej 
spotkał go lepszy los!

Jarosław Komorowski

Autor artykułu pt. Koksy najbardziej 
żal... Grzegorz Miliszkiewicz 

(„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 1997, 
s. 29) zastanawiał się, czy ten gatunek 
jabłek jeszcze istnieje. Odpowiedź 
przyszła z Poznania, gdzie na targach 
„Polagra-97” w październiku ubiegłe

go roku zauważył koksy p. Aleksander 
Stukowski i przystał ich zdjęcie. Ten 
gatunek jabłek — jak wynika to z wi
docznego napisu — produkuje firma 
„Dalborek” Krzysztofa Hermanowicza. 
A więc koksa nie zaginęła, szkoda tyl
ko, że jest zupełnie niewidoczna 
w sklepach i na targowiskach....

i i
i i
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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 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Oficyna Wydawnicza 
AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 10201084-77578-270-1-111.

I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe:
- cala kolumna wewnętrzna - 1200 zł 
-1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł 
-1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł 
-1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł
- cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) - 1400 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) rekla

my mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- cala 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, re
portaże, fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 
zł według indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne:
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i spo
łecznych opiekunów zabytków udzielana jest 
zniżka w wysokości 20%

W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wy
padku dostarczenia przez zleceniodawcę ogło
szenia gotowego do druku (naświetlonych 
klisz) udzielany jest rabat 10%.

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

darczych w wysokości 22% ceny reklamy- 
ogłoszenia;

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy nu
mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc 
przed rozpoczęciem dostaw, na konto Oficyny Wy
dawniczej AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, 
PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578-270-1- 
111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocztowym 
prosimy podać, których numerów dotyczy wpłata). 
Dla prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egz. każdego numeru - dodatkowo jeden eg
zemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie 
pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS 
oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej im. 
Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) 
i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą mu
zea:
BRZEG: Piastów Śląskich, pi. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pi. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Koper
nika 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
Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyj
mowane są na II kwartał 1998 r. do 5 marca br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
III. ZŁOTNICTWO

1. Wyroby sakralne od XIII do końca XV w.
Złotnictwo było jedną z najważniejszych dziedzin dawnego rze
miosła artystycznego. Obejmowało przedmioty wykonywane 
z drogocennych materiałów: szlachetnych kruszców (złoto, sre
bro, platyna) i kamieni ozdobnych (szlachetnych, półszlachet
nych oraz kamieni pochodzenia organicznego, np. kości słonio
wej, korali, masy perłowej). Złotnicy sporządzali także przed
mioty ze zwykłych metali (np. miedzi), które „uszlachetniano” 
przez złocenie, srebrzenie czy kameryzację — ozdabianie kamie
niami.
Polskie złotnictwo doby romanizmu i gotyku znane jest głównie 
z przedmiotów o charakterze sakralnym. Przyjęcie przez Polskę 
chrześcijaństwa, powstawanie budowli kościelnych i zakonnych 
wiązało się bowiem z zapotrzebowaniem na naczynia liturgicz
ne, konieczne do celów kultowych oraz oznaki godności hierar
chów kościelnych i zakonnych. W XI i XII w. większość używa
nych w Polsce naczyń liturgicznych była importowana z wcze
śniej i silniej rozwiniętych ośrodków złotnictwa w Europie Za
chodniej: z Niemiec, Francji, Włoch a także z Bizancjum i Rusi. 
Pierwsze zabytki złotnictwa sakralnego, uznane za wyroby kra
jowe, choć prawdopodobnie kształtowane przez obcych mi
strzów, pochodzą z pierwszej połowy XIII w. Są to przede 
wszystkim kielichy i pateny mszalne. Kielich mszalny składają
cy się z czary (czaszy), trzonu ze zgrubieniem (nodusem) oraz 
stopy (podstawy) miał w złotnictwie romańskim przysadzisty, 
prosty kształt i wyważone proporcje. Czara była półkulista, dość 
płytka; trzon walcowaty miał w połowie wysokości umieszczony 
nodus w formie spłaszczonej kuli; stopa była okrągła i płaska. 
Taki podstawowy kształt kielicha uzyskiwano przez wyklepywa- 
nie z blachy poszczególnych części lub ich odlewanie w for
mach, a następnie połączenie ich ze sobą. Dekoracje polskich 
kielichów romańskich były na ogół skromniejsze niż w złotnic
twie zachodnim. Najczęściej zdobiono je grawerowaniem, czyli 
ryciem wgłębionego rysunku na powierzchni metalu. Grawero
wanie bywało łączone z niellowaniem: w wyżłobione linie wcie
rano pastę (niello) złożoną z siarczków srebra, miedzi i ołowiu. 
Po wypolerowaniu dawała ona wyraźny, ciemny, graficzny rysu
nek na jasnym tle przedmiotu. Stosowano też wyklepywanie (re- 
pusowanie), dające lekko wypukły, reliefowy wzór. Motywy figu
ralne czerpane były z tematów biblijnych, zaś wzory roślinne, 
zwierzęce i geometryczne odpowiadały zdobnictwu romańskiej 
architektury i innych dziedzin rzemiosła. Pateny mszalne miały 
kształt niewielkiej, okrągłej, płytkiej miseczki, też dekorowanej 
grawerunkiem i niello. Taki typ romańskich naczyń liturgicz
nych prezentuje kielich i patena, ufundowane przez księcia 
Konrada Mazowieckiego dla katedry w Płocku w drugiej ćwier
ci XIII w. — oba przedmioty są wyrobami złotniczymi wysokiej 
klasy, zwłaszcza ze względu na pokrywającą je dekorację figural
ną. Skromniej wygląda pochodzący z tego samego okresu kielich 
śląski o zupełnie gładkiej czaszy, wydatnym, spiralnie skręco
nym nodusie, trzonie pokrytym prostym, geometrycznym gra
werunkiem i stopie, ozdobionej płytko repusowanymi symbola
mi czterech ewangelistów.
Polskie złotnictwo zyskuje znacznie lepsze warunki rozwoju 
w XIV w., gdy w nowo tworzonych ośrodkach miejskich powsta- 
ją cechy zrzeszające rzemieślników, dbające o dobrą jakość tech
niczną i artystyczną produkcji, utrzymujące kontakty z zagrani
cą, otrzymujące coraz więcej zleceń od możnych fundatorów. Ce
chy złotników należały wówczas do najznaczniejszych i najbo
gatszych organizacji rzemieślniczych.
W przeżywającym bujny rozkwit złotnictwie gotyckim wzrosła 
liczba i różnorodność przedmiotów sakralnych. Obok najpopu
larniejszych kielichów i paten, wytwarzanych przeważnie jako 

komplet, rozpowszechniły się stawiane na każdym ołtarzu krzy
że ołtarzowe, pojawiły się monstrancje (w związku z ustanowie
niem w 1264 r. święta Bożego Ciała, wymagającego dla adoracji 
hostii i jej przenoszenia w uroczystej procesji specjalnego naczy
nia) oraz puszki na komunikanty, a także różnego rodzaju reli
kwiarze do przechowywania relikwii.
W XIV i XV w. istniało już w Polsce sporo dużych ośrodków 
złotniczych: w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Toruniu, Wro
cławiu i miastach śląskich. Produkowały one pewne odmiany 
lokalne, ale wszystkie przedmioty sakralne miały też wspólne, 
charakterystyczne dla stylu gotyckiego, kształty i sposoby zdo
bienia, naśladujące formy ówczesnej architektury kościelnej. 
Gotyckie kielichy mszalne były wyższe, miały głębsze, rozchylo
ne do góry czasze, przeważnie ujęte w ażurowe koszyczki. Gru
by, sześcioboczny trzon kielicha wybrzuszał się w połowie wyso
kości w okazały nodus w kształcie spłaszczonej kuli z rombo
idalnymi guzami lub przybierał postać architektonicznej ka
pliczki z ostrołukowymi arkadami, pod którymi umieszczano 
małe figurki aniołów i świętych, wykonane przeważnie techniką 
odlewu „na tracony wosk”. W późnogotyckich kielichach w czę
ści nodusa umieszczano też niekiedy relikwie. Trzon kielicha 
płynnie przechodził w stopę o kształcie regularnego sześcioli- 
ścia. Powierzchnię stopy, czyli płaszcz, pokrywał grawerowany 
lub repusowany ornament na wyraźnie wydzielonych niskimi 
grzbiecikami polach. Sama stopa zyskała też kilkucentymetrowy 
cokolik, dekorowany ażurowym ornamentem geometrycznym. 
Architektoniczne formy i motywy zdobnicze zdeterminowały 
wygląd gotyckich monstrancji. Ich część dolna: stopa i trzon 
z nodusem kształtowane były tak, jak w kielichach. Górna część 
monstrancji, zwana glorią, zawierała w środku małą, oszkloną 
puszkę, w której, na metalowym półksiężycu (melchizedechu) 
umieszczano hostię. Glorię kształtowano jako architektoniczną, 
ażurową wieżyczkę lub na wzór trójdzielnego retabulum ołtarzo
wego (tryptyku) z ostrymi lukami i strzelistymi zwieńczeniami. 
Podobną konstrukcję wieżyczkową miały też w XV w. puszki na 
komunikanty.
Bardzo interesujące kształty nadawano gotyckim relikwiarzom. 
Najpopularniejsze były w Polsce relikwiarze skrzynkowe i pusz
kowe, jak np. wawelskie relikwiarze na głowę św. Stanisława 
z drugiej ćwierci XV w. i z ok. 1504 r. czy poznański relikwiarz 
św. Wojciecha z końca XV w. Relikwiarze w formie krzyża — pa
cyfikały — miały zazwyczaj bogatą płaskorzeźbioną dekoracją 
o motywach roślinnych i wspierały się na wielolistnej stopie. 
Niekiedy relikwiarze przybierały też kształt monstrancji. Naj
bardziej oryginalne były relikwiarze w formie popiersia święte
go, zwane hermami. Powstawały one głównie w Małopolsce i na 
Śląsku — najbardziej znane są relikwiarze fundacji króla Kazi
mierza Wielkiego: płocki relikwiarz św. Zygmunta i przeznaczo
ny dla kościoła w Stopnicy relikwiarz św. Marii Magdaleny 
z drugiej połowy XIV w. oraz wrocławski relikwiarz św. Doroty 
z około 1445 r. Wykonywano je ze złoconego srebra, starannie 
repusowano, niekiedy kameryzowano.
Formy i sposób zdobienia gotyckich wyrobów sakralnych rozpo
wszechnione i utrwalone w polskim złotnictwie w XV stuleciu, 
przetrwały dłużej niż styl gotycki w architekturze i sztukach pla
stycznych. Wieżyczkowe monstrancje czy monumentalne kieli
chy o liściastych stopach spotykamy jeszcze często w XV a na
wet XVII w., mimo że już wówczas konkurują z nimi wyroby 
złotnicze o cechach renesansowych, manierystycznych i baroko
wych.
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1. Kielich mszalny,
Śląsk, druga ćwierć XIII w.
2. Kielich mszalny z relikwiami, 
Gdańsk, XIV-XV w.
3. Monstrancja, XV w.
4. Puszka na komunikanty, 
Pomorze XIV-XV w.
5. Relikwiarz hermowy 
św. Barbary,
druga połowa XIV w.


