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Od redakcji

Od XIII w. mieszkańcy Starej Warszawy 
wyrzucali śmieci na wiślaną skarpę u 
wylotu ul. Celnej. W ten sposób pow
stało niezbyt miłe dla powonienia 
wielkie wysypisko, nazwane Gnojną 
Górą. W 1691 r. uchwałą Rady Miejskiej 
zlikwidowano je, lecz dopiero w 1774 r., 
kiedy górę śmieci obłożono darnią — 
zaprzestano wyrzucania odpadków w 
tym miejscu. W latach sześćdziesiątych 
naszego wieku do badań Gnojnej Góry 
przystąpili archeolodzy, znajdując nie
przebrane bogactwo różnych wyrobów 
od XIII do XVIII w. Dawne śmieci poka
zywane są dzisiaj na wystawach o 
przeszłości miasta i prezentują kulturę 
materialną jego mieszkańców. Współ
czesne wysypiska śmieci, to już nie to 
samo, bo — jak pisze autor artykułu o 
śmieciach (s. 7) — „nie została wpisana 
w nie żadna informacja dotycząca ich 
wytwórców”. Niemniej jednak badania 
wysypisk naszych śmieci w dalekiej 
przyszłości są bardzo prawdopodobne. 
Faktem także jest, że często z mieszkań 

lub instytucji wyrzucamy, np. przy okazji 
przeprowadzek (s. 31) przedmioty 
pochodzące z dawnych lat, nawet 
wieków, które po odnowieniu mogą 
pełnić nowe funkcje — dekoracyjne lub 
muzealne. Kiedy jednak wszędzie 
zaczną działać nowoczesne zakłady uty
lizacyjne, problem śmieci przestanie nas 
zupełnie interesować...

W bieżącym numerze zajmujemy się 
również ogólnymi problemami zabyt
ków (s. 4). Z artykułu na ten temat jed
noznacznie wynika brak szerokiego i 
silnego frontu popularyzującego wśród 
społeczeństwa ich ochronę, co obraca 
wniwecz naszą pracę dokumentacyjną, 
ewidencyjną, konserwatorską itd. 
„Spotkania z Zabytkami” nie wystar
czą... Numer kwietniowy przyniesie 
m.in. opis ostatniego etapu wędrówki 
po kresowych pałacach, publikację 
trzech ostatnich nagrodzonych prac w 
konkursie „Gdzie są szable...” oraz 
artykuł o warszawskich srebrach.
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W listopadzie ubiegłego roku w Kra
kowie odbyt się 6-dniowy kurs Mię
dzynarodowego Centrum Szkolenia 
w zakresie ochrony dóbr kultury na 
wypadek szczególnych zagrożeń; 
uczestnikami kursu byli pracownicy 
wojewódzkich oddziałów Państwo
wej Stużby Ochrony Zabytków. Prof. 
Andrzej Tomaszewski, Generalny 
Konserwator Zabytków, przedstawia
jąc różnego rodzaju zagrożenia za
bytków, omówi! zagrożenia spowo
dowane przez naturę, działające sta
le (m.in. wilgotność powietrza, tem
peratura, światło), zagrożenia działa
jące gwałtownie (m.in. powodzie, po
żary), a także zagrożenia wynikające 
z ludzkiej ignorancji i zlej woli (kra
dzieże dzieł sztuki, niszczenie, pod
palanie); przedstawił sposoby walki 
z tymi zagrożeniami.
Międzynarodowe Centrum Szkolenia 
w zakresie ochrony dóbr kultury na 
wypadek szczególnych zagrożeń 
przewiduje zorganizowanie jesienią 
br. kursu dla uczestników zagranicz
nych, zwłaszcza z Europy Środkowo
wschodniej; tematem tego kursu ma 
być „Ochrona dóbr kultury na wypa
dek klęsk żywiołowych ze szczegól
nym uwzględnieniem doświadczeń 
powodzi w Polsce w 1997 r.”.

(„Dziennik Polski", 25X1 1997)

Grodzisko w Starym Bielsku, należą
ce do najstarszych zabytków na tere
nie miasta (powstało prawdopodob
nie w końcu XII w.) i jednocześnie do 
lepiej zachowanych obiektów tego ty
pu w południowej Polsce, powinno 
być odpowiednio wyeksponowane 
i zagospodarowane. Bielski arche
olog Bogdan Chorąży za najwłaściw
szą formę tego zagospodarowania 
uważa utworzenie rezerwatu arche
ologicznego podobnego do Biskupi
na, w którym znalazłyby się zrekon
struowane budynki mieszkalne i go
spodarcze, studnia, dymarki do wyto
pu żelaza, a także fragment urządzeń 
fortyfikacyjnych grodziska. Rezerwat 
stanowiłby jednocześnie centrum 
edukacji historycznej w mieście. Zda
niem władz miejskich realizacja kon
cepcji będzie możliwa dopiero po 
przejęciu terenu grodziska od gminy 
ewangelickiej, która jest właścicielem 
tego terenu.

(„Kronika Beskidzka", 20 XI 1997)

***

Został rozstrzygnięty Międzynarodo
wy Konkurs im. Profesora Jana Za
chwatowicza na najlepsze prace dy
plomowe wyższych uczelni dotyczą
ce ochrony i rewaloryzacji obiektów 
i zespołów zabytkowych, ze szcze
gólnym uwzględnieniem Europy 
Centralnej i Wschodniej; organizator 
konkursu — Polski Komitet Narodo
wy ICOMOS, fundatorzy w 1997 r. — 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, Hell- 
muth, Obata + Kassabaum 
International, Ltd. Sp. z o.o. Warsza
wa, Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu. Nagrodę w 1997 r. w ka

tegorii prac krajowych otrzymał Piotr 
Wodzisławski z Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej za pracę 
Centrum Muzyczne „Fort IV” w War
szawie. Koncepcja rewaloryzacji For
tu oraz projekt nowego uzupełnienia 
w miejscu nie zachowanej części bu
dynku koszar. W kategorii prac za
granicznych nagroda przypadła Żan- 
nie Posadzkiej z Akademii Nieświe- 
skiej, Międzynarodowej Podyplomo
wej Szkoły Letniej za pracę Identyfi
kacja historycznych cmentarzy i na
grobków w mieście Polock. Projekt 
włączenia ich ochrony w statutową 
działalność Potockiego Historyczno- 
-Kulturowego Zespołu Muzealnego. 
Ponadto przyznano pięć wyróżnień. 
Uroczystość wręczenia nagród i wy
różnień odbyta się w grudniu 1997 r. 
w Łazienkach Królewskich w Warsza
wie.

***

W ubiegłym roku rekordowa liczba 
turystów (około 30 tys. osób) odwie
dziła zamek w Wiśniczu. Byt to dobry 
rok dla zabytku również pod wzglę
dem finansowym — niezależnie od 
wpływów za bilety dość duże kwoty 
przekazało Ministerstwo Kultury 
i Sztuki. W związku z tym w roku bie
żącym będą kontynuowane podjęte 
już wcześniej prace budowlane. Ma 
być oddany do użytku hotel w tzw. 
kurtynie południowo-zachodniej, któ
ry oprócz pokoi gościnnych będzie 
miał dużą salę konferencyjną (138 m2

Zamek w Wiśniczu

powierzchni). Z kolei część fortyfika
cji obok bramy wjazdowej — most 
i kurtyna północno-wschodnia za
adaptowane zostaną na poczekalnię, 
recepcję i sanitariaty. Nie do końca 
wyjaśniona jest jednak ciągle sprawa 
własności wiśnickiego zamku. 
Wprawdzie list intencyjny przekazują
cy zamek państwu podpisał Stani
sław Lubomirski, ale potrzebna jest 
jeszcze zgoda zrzeszenia rodowego 
Lubomirskich, a z powodu rozrzuce
nia spadkobierców po całym świecie 
trudno uzgodnić z nimi przekazanie 
prawa własności zabytku.

(„Temi", 12X11997)

W rozmowie opublikowanej w „Art & 
Business” na temat zwrotu przez Mu
zeum Narodowe w Warszawie zabyt
ków z bazyliki NMP w Gdańsku i z pa
łacu w Gołuchowie Ferdynand Rusz
czyć — dyrektor muzeum m.in. po
wiedział: „My chcemy zatrzymać tyl
ko te rzeczy, które stanowią integral
ną część galerii i kontynuację zbio
rów. Muzeum, w wypadku sporu 
z Gdańskiem, proponowało wykona
nie kopii — tak jak w wypadku kopii 
ołtarza z Plawna, jednakże postawa

Jedna 
z waz gofuchowskich 

(Ateny, Ok. 470—460 r. przed Chr.) 
w kolekcji Muzeum Narodowego 

w Warszawie

Kościoła jest tu zdecydowana. Ko
ściół nie chce kopii, a żąda orygina
łów. Postulat ten odnosi się zatem 
bardziej do chęci posiadania, niż do 
chęci dekorowania kościołów, które 
przecież nie zawsze są ozdabiane 
oryginałami. W wypadku Gotuchowa 
tamtejsze muzeum nie jest partnerem 
do rozmów, a z księciem Czartory
skim nie doszło na razie do dalszych 
pertraktacji. W obu kwestiach, co 
pragnę mocno podkreślić, drażniące 
są także wszelkie naciski ze strony 
polityków, a więc zabieranie głosu 
w tych kwestiach przy okazji składa
nia obietnic przedwyborczych. Nie 
jest także rzeczą przemyślaną pod
ważanie ustawy o mieniu poniemiec
kim i porzuconym (z lat 40.) przez 
stronę gdańską, bowiem ustawę tę 
można teoretycznie zmienić, co spo
woduje także konieczność oddania 
np. nieruchomości ich przedwojen
nym niemieckim właścicielom".

(„Art & Business", XII 1997)

W dniach 3—5 grudnia 1997 r. w Mu
zeum Narodowym w Szczecinie od
byty się coroczne Targi Konserwacji 
i Renowacji Zabytków „Antikon ’97”. 
Swoją ofertę przedstawiło 26 wystaw
ców, wśród których dwóch z zagrani
cy: amerykańska organizacja APTI 
zrzeszająca architektów, konserwato
rów, rzemieślników i inne osoby zwią
zane z wdrażaniem'nowych materia
łów w konserwacji zabytków oraz nie
miecka firma proponująca nową me
todę odsalania i osuszania zawilgo
conych budowli. Spośród polskich 
firm największą uwagę zwracało sto
isko Art Metal ze stylizowanymi na 
dziewiętnastowieczne latarniami 
ulicznymi, koszami na śmieci, pom
pami. Inne firmy przedstawiły swoje 
oferty dotyczące konserwacji i zabez
pieczenia zabytków. Agencja Wła
sności Rolnej Skarbu Państwa na du
żych fotografiach ukazała zrujnowa
ne polskie pałacyki i dwory; szczeciń
ski oddział tej agencji wystąpił z dra
matycznym apelem „Nie chcemy do
puścić do tego, aby perty architektu
ry, które stanowią spuściznę kulturo
wą, zginęły".

(„Gazeta na Pomorzu", 10 XII 1997) 

W styczniu minęło 180 lat od śmierci 
Marcello Bacciarellego, nadwornego 
malarza króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Na ścianie Pałacu 
Ślubów w Warszawie, w miejscu, 
gdzie w latach 1763—1818 artysta 
miał pracownię zwaną Malarnią, od
słonięta została z tej okazji tablica, 
wykonana przez warszawskich kon
serwatorów — Grzegorza Czerni
chowskiego i Pawła Pietrusińskiego. 
Prochy Bacciarellego i jego żony 
spoczywają w podziemiach katedry 
Św. Jana i tutaj również została 
umieszczona tablica pamiątkowa. 
Planowane jest także odtworzenie 
nagrobka Bacciarellich, zniszczone
go w czasie powstania warszawskie
go-

(„Express Wieczorny", 5 I 1998)

W czasie odnawiania polichromii 
w prezbiterium kościoła franciszka
nów w Sanoku konserwatorzy doko
nali ważnego odkrycia. Na ścianie 
południowej, obok barokowego filara 
odsłonięto fragment kamiennego 
muru z XIV w. Podobny mur kamien
ny odsłonięto na ścianie wschodniej 
prezbiterium. Sprawa wymaga dal
szych badań. Być może zmieni się 
datowanie kościoła, który byt uważa
ny dotąd za budowlę z XVII w.
Konserwacja prezbiterium sanockie
go kościoła pozwoliła również na od
słonięcie kilku ważnych dla jego dzie
jów detali architektonicznych. Ponad
to ustalono pierwotną kolorystykę oł
tarza głównego oraz poddano kon
serwacji polichromię wykonaną przez 
sanockiego malarza cechowego 
w 1937 r.

(„Nowiny", 14 XII 1997)

Archikolegiata z XII w. w Tumie pod 
Łęczycą już od marca ubiegłego roku 
jest niedostępna dla turystów, bo
wiem istnieje niebezpieczeństwo, że 
może zawalić się wieża północna. 
Wieża ta jest w stanie katastrofalnym 
— przechylona jest o 15 cm i z każ
dym rokiem chyli się coraz bardziej, 
a jej górna część wykonuje jeszcze 
dodatkowo ruch skrętny zgodnie 
z kierunkiem obrotu ziemi. Najwięk
szym wrogiem zabytku jest woda, 
która wymyła łączenia w murze i za
częta przenikać do środka. Kiedy 
w wolne przestrzenie zaczęto wstrzy
kiwać płynny cement, nastąpiło za
chwianie statyki konstrukcji wież ko
legiaty. Kolejne próby ratowania bu
dowli nie powiodły się z braku odpo
wiednich funduszy. Przyznane 
w 1997 r. środki być może pozwolą 
na przeprowadzenie niezbędnych 
prac, obejmujących m.in. restaurację 
wież, usunięcie nadbudowy betono
wej, zdjęcie dachu nad nawą główną, 
konserwację romańskiego portalu. 
Termin ich ukończenia przyjęto na 
koniec 1999 r.

(„Gazeta Wyborcza", 9 XII 1997)
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14/14/ wiedziećW WW więcej

Rubryka ta poświęcone jest tajemniczym przedmiotom, o któ
rych nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie 
powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w do
kładniejszym poznaniu różnych dziel 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 dziel 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.

Pan Zbigniew E. prosi o informacje na temat obrazów, których repro
dukcje nadesłał, oraz opisanej porcelanowej filiżanki.

Pierwszy z obrazów (il. 1) przedstawia typowy dla Czesława Wasilew
skiego (ok. 1875—1946/47) motyw — wyjazd na polowanie na tle zi
mowego krajobrazu. Przypuszcza się, że artysta ten (podpisujący się 
także: Ignacy lub Franciszek Zygmuntowicz) namalował około 5 ty
sięcy (!) obrazów olejnych na płótnie, wśród nich najwięcej kompo
zycji z zaprzęgami w zimowej scenerii. Prace te znajdowały uznanie 
u osób, które nie zważając na wartości artystyczne dzieła aprobowa
ły ich dekoracyjno-salonowe walory. Kupowali więc Wasilewskiego 
vel Zygmuntowicza amatorzy swojskiego, tradycyjnego malarstwa, 
w którym nie mogło zabraknąć zaprzęgów z galopującymi końmi 
(w kontekście dowolnie wybranego wydarzenia, jak: wesele, polowa
nie czy wyjazd do kościoła). Kupowali go ci, których nie stać było na 
obrazy Chełmońskiego, Brandta, Wierusza-Kowalskiego lub Kossa
ków. I tak zostało do dzisiaj. Więcej na temat tego malarza można 
przeczytać w artykule S. Botdoka Malarz o dwóch nazwiskach

(ART & BUSINESS, 1992, nr 7—8). Obrazy Wasilewskiego często tra
fiają do galerii i na aukcje. W ostatnich dwóch latach wystawiono ich 
tam kilkanaście. Najbliższe prezentowanemu to „Sanna" sprzedana 
w warszawskiej AGRZE za 12,5 tys. zł, „Wyjazd na polowanie” ofero
wany za 7 tys. zł, lecz tym razem bez oddźwięku, w stołecznym REM- 
PEXIE oraz „Na polowanie”, także w REMPEXIE sprzedany za 5 tys. 
zł — wszystkie na aukcjach w 1997 r. Z pozostałych „zaprzęgów 
w scenerii zimowej” można wymienić: „Na polowaniu”, „Powrót z we
sela”, „W zadymce", „Saniami do kościoła", oraz „Sanie i chłopi przed 
karczmą w zimny wieczór". Za swój „Wyjazd na polowanie” nasz Czy
telnik może oczekiwać przy sprzedaży galeryjnej ok. 8 tys. zł, a pod
czas aukcji, przy sprzyjających okolicznościach, powyżej 10 tys. zł.

Drugi z obrazów (il. 2) — to akwarela „Tatry" Stefana Filipkiewicza 
(1879—1944). Artysta ten studiował w krakowskiej ASP u Józefa Me
hoffera, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza i Jana Stani
sławskiego. Uważany jest za najwybitniejszego ucznia ostatniego 
z wymienionych tu malarzy, mistrza pejzażu. Przejął od niego nie tyl
ko wrażliwość na piękno krajobrazu (głównie tatrzańskiego i podha
lańskiego), ale również częściowo sposób malowania. Filipkiewicz

znany jest też jako twórca pejza
ży nadmorskich oraz martwych 
natur z kwiatami. Jego prace 
dość często pojawiają się w ga
leriach i na aukcjach, osiągając 
z reguły ceny od 3 do 7 tys. zł. 
W roku ubiegłym notowano tam 
m.in. obrazy olejne na płótnie: 
„Strumień w śniegu” (UNICUM) 
— 6,5 tys. zł, „Pejzaż zimowy 
z potokiem” (Galeria FIZEK 
i SKOWRON, Poznań) — 7,5 tys. 
zł, obraz olejny na sklejce „Zima 
w Krynicy” (AGRA) — 4,8 tys. zł 
oraz na tekturze „Zima w gó
rach” (DESA WARSZAWSKA) — 
3,8 tys. zł. Przy sprzedaży pre
zentowanej akwareli nie należy

spodziewać się kwoty wyższej niż 3—4 tys. zł.
O pracę Sotera Jaxy-Malachowskiego (1867—1952), pytała już kie
dyś jedna z naszych Czytelniczek (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
8, 1997) (il. 3). Akwarela „Molo” wydaje się o tyle interesująca, że 
prezentuje wczesny etap twórczości tego artysty. Można się spodzie
wać, że obraz znalazłby nabywcę za ok. 3 tys. zł.
Niewiele możemy powiedzieć o śmiałym kolorystycznie, rozświetlo
nym obrazie olejnym na tekturze pt. „Wenecja” Wl.jadyslawa?] 
Podolskiego (il. 4). Na temat tego artysty nie ma informacji 
w „Słowniku Artystów Polskich”. Nie figuruje on także w „Indeksie 
artystów polskich działających w latach 1939—1992” prowadzo
nym przez Pracownię Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN. 
Może któryś z Czytelników potrafiłby przybliżyć nam sylwetkę tego 
malarza? Wreszcie filiżanka. Sądząc z opisu, niewątpliwie pochodzi 
z angielskiej fabryki porcelany 
twardej Williama Taylora Cope- 
landa w Stoke-on-Trent. Bez fo
tografii tego naczynia więcej 
o nim powiedzieć jednak nie 
można.

14/14/ wiedz'eć WW W więcej

3

3



Według autorki 
— wieloletniego pracownika 

służby konserwatorskiej — 
w ochronie zabytków, 

jak i w wielu 
innych dziedzinach, 

panuje marazm, 
wymagający nawet 

drastycznych rozwiązań.

Kłopoty 
z zabytkami

BARBARA TONDOS

Mając już na sumieniu jeden mętny 
tekst „o zasadności zawodu 

konserwatora zabytków” („Dzieje 
Podkarpacia”, t.I, Krosno 1996), 

pozwalam sobie na bezczelne 
ubolewanie nad faktem 

pojawiania się kolejnych opracowań, 
które właściwie są słuszne, 

ałe oględnie omijają tzw. sedno sprawy. 
Ostatnio wpadły mi w ręce dwie 

publikacje. Były to artykuły: 
Tadeusza Chrzanowskiego 

„O konserwatorach i społeczeństwie” 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 10, 1997) 

oraz Weroniki Liszewskiej „Różne 
podejścia do rekonstrukcji” („Ochrona 
Zabytków”, nr 3, 1997); przedstawione 

w nich postawy dały mi impuls do 
sformułowania pewnych uwag.

(rys. Małgorzata Tabaka)

O
bserwując zabytki oraz czytając artykuły 
na temat ich ochrony, odnoszę wrażenie, 
że rzeczywistą ochronę obiektów 
zabytkowych zastąpiły happeningi. Bo 
jak nazwać to, o czym lekko napomknął profesor 

Tadeusz Chrzanowski: wymianę struktury zabytku 
przez zburzenie go i postawienie nowego obiektu z 
innego budulca oraz obłożenie go przypominający
mi dawny budynek okładzinami? Gdy rozmawiam z 
właścicielami i mieszkańcami zabytkowych 
budowli, często słyszę wyrazy oburzenia z powodu 
zniszczenia konkretnych zabytków, a zwłaszcza 
niszczenia zabytkowego krajobrazu. Jak to pogodzić 
z narzekaniem konserwatorów na brak społecznego 
poparcia?
By uniknąć komplikacji terminologicznych, 
konieczne jest rozróżnienie terminów: konserwator 
dzieł sztuki i konserwator zabytków. Ten ostatni zaj
muje się pracami związanymi z ochroną architektu
ry i krajobrazu kulturowego. Oczywiste jest, że prob
lemy etyczne konserwatorów dzieł sztuki, rozstrzy
gane w ciszy pracowni, w środowisku zazwyczaj 
przyjaznym — nie nabrzmiewają w sposób tak dra
matyczny, jak to od dawna zdarza się w sprawach 
związanych z ochroną architektury (no, może także 
polichromii ściennych). Gdy w maju 1932 r. miesz
kańcy Komborni rozebrali drewniany kościół, prasa 
zatrzęsła się z oburzenia wobec faktu zniszczenia 
zabytku „wskutek ślepej agitacji niektórych jednos
tek spośród miejscowej ludności, która nie potrafiła 
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uszanować cennej spuścizny minionych stuleci...” 
Konserwator zabytków spotyka się z rozmaitymi for
mami presji. Przez prawie pięćdziesiąt lat była to 
przemyślana i celowa presja polityczna. „Zwyczajni” 
konserwatorzy zabytków nie mogli pojąć, jak to się 
dzieje, że mimo wielkich starań i ciężkiej pracy 
rezultaty są minimalne. Do zrozumienia tych polity
cznych mechanizmów dochodzono powoli, tym wol
niej, że następowała wymiana ludzi i kwes
tionowanie zasad obowiązujących w zawodzie. 
Pracownika wykształconego i mającego poczucie 
odpowiedzialności zastępował pracownik „niekon- 
fliktowy”, a „konieczność ekonomiczna” była 
dobrym argumentem w procederze niszczenia 
dziedzictwa kultury. Po 1989 r. nie nastąpiła 
skuteczna wymiana kadr konserwatorskich, zaszła 
natomiast znaczna degradacja ich pozycji. Praco
wnicy Państwowej Służby Ochrony Zabytków są 
obecnie urzędnikami administracji.
Ślicznie ujął to Carlos Fuentes: „człowiek jest swoim 
własnym domem, swoim kamieniem i miłością do 
tego, co zbudował...”, ale dotyczy to człowieka wol
nego, który zna radość budowania. U nas z miłością 
krucho. Polak współczesny szamoce się między biz
nesem, grantami, sponsorami, reklamą, gwałtowną 
zmianą obyczaju, zdominowaną przez ostro prące do 
zamożności społeczeństwo. Sferę etyczną markuje 
uczestnictwem w niedzielnej mszy św., zbrzydły mu 
czyny społeczne, jego zaangażowanie po stronie 
„Solidarności” rozpełzło się w sporach koterii, nie 
ma zaufania do niczego, nawet Dekalog nie do końca 
traktuje serio. Jeżeli przetłumaczyć tę sytuację na 
problemy ochrony zabytków, to okazuje się, że 
uwikłany w prawną bezradność, nie mający oparcia 
w teorii, bo brakuje mu czasu na studia, konserwa
tor zatwierdza kształty nowych słupów 
ogłoszeniowych w mieście i budek telefonicznych, 
projekty instalacji, wydaje rozmaite decyzje, których 
nie poprzedzają studia. Przeciętny właściciel 
zabytku przede wszystkim boi się konserwatora i 
jego — często niezrozumiałych — decyzji. Nie wie, 
czego może się spodziewać i woli nie ryzykować 
dodatkowego konfliktu o charakterze administra
cyjnym. Nawet jeżeli chciałby zachować w dobrym 
stanie swój dom, to wie, że nie może liczyć na życzli
wą radę, fachową pomoc, wyjaśnienie celu i zakresu 
przewidywanych postępowań. Na co dzień spotyka 
się z sytuacjami, które go oburzają: postępujące 
niszczenie i zabudowywanie ogrodów, postrze
ganych jako zabytkowe i wartościowe dla miast, 
wadliwa modernizacja starych śródmieść, wymiana 
dawnych budynków na nowe, przypominające te 
stare. W takiej atmosferze człowiek, który chce 
powiększyć swój dom i natrafia na zakaz, z którym 

nie ma dyskusji — walczy albo zamyka się w nie
nawiści do wszystkiego, co zabytkowe.
Nie było w Polsce próby badań — nawet ankie
towych — opinii społecznej na temat znaczenia 
zabytków i sposobów ich traktowania. Wśród kon
serwatorów można spotkać się z przekonaniem, że 
wszystko po pewnym czasie zaczyna mieć wartość 
zabytku, więc już nastawiają się na to, że będą obej
mować swymi zarządzeniami m.in. blokowiska. 
Mówią: trudno, przepadło mnóstwo drewnianych 
dworów, przepadły folwarki, synagogi, zabudowa 
wsi i miasteczek, wiele grup zabytków definitywnie 
kończy swoje istnienie, ale architektura powstaje 
nadal, więc będziemy ją chronić.

Ostatnie półwiecze nauczyło nas przestrzegania 
zasad pozornej praktyczności. Nikt już nie 
wspomina o pałacu w Witkowicach, przypisanym 

Jakubowi Kubickiemu, czy neogotyckim pałacu w 
Zagórzanach, dziele Jana Marii Lanciego, które 
cichutko popadają w ruinę, ponieważ nie mają 
użytkowników. Dom „Pod Matką Boską” w 
Zakopanem, autorstwa Zygmunta Dobrowolskiego, 
stanowiący znakomity przykład oryginalnej na 
europejskim tle architektury zakopiańskiej, nie 
doczekał się decyzji o uznaniu za zabytek. Wciśnięty 
między nowy kościół, projektu Ingardena, i 
blokowisko powstałe na miejscu sanatoryjnego 
ogrodu o cechach modernistycznych, wśród garaży i 
płotów z siatki, z powodu niejasnej sytuacji prawnej 
i wielkiej liczby lokatorów — jest prawdopodobnie 
skazany na zagładę.
Karta Wenecka w polskiej edycji brzmiałaby 
zapewne: zabytki należy adaptować, wymieniać ich 
budulec, przenosić w dowolne miejsca. Wydaje się, 
że adaptacje są dowodem na zawodowe zagubienie 
architektów. Obserwując efekty rozbudowy 
budynków w pierwszej połowie XX w., nie zawsze 
wówczas postrzeganych jako zabytkowe, zauważamy 
zachowanie harmonii między starą i dodaną nową 
formą. To, co straszy we współczesnych miastach, to 
rzędy lukarn pod dwuspadowymi daszkami, będące 
rezultatem adaptacji zatwierdzonej przez konserwa
torów zabytków. Widocznie patrzą tylko pod nogi...

Kończąc narzekanie, pragnę zwrócić uwagę na 
ton wymienionych na początku dwóch 
artykułów. Konserwator sztuki rzeczowo, kompe

tentnie rozważa różne możliwości rozwiązań, różne 
skutki, jakie niesie takie czy inne postępowanie kon
serwatorskie; tekst Weroniki Liszewskiej świadczy o 
odpowiedzialnej fachowości. W literaturze zawodo
wej konserwatorów zabytków nie spotyka się opra
cowań dotyczących metod postępowania konserwa-
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2. Dom 
„Pod Matką Boską” 

w Zakopanem 
(fot. Barbara Tondos)

torskiego, a już zupełnie nie ma prób przedstawiania 
rozstrzygnięć alternatywnych. Wypowiedzi 
najbardziej nawet zaangażowanych konserwatorów 
zabytków (bo niewątpliwie do nich należy prof. 
Chrzanowski) dotyczą ogólnej sytuacji zawodu kon
serwatora. Cechuje je nieśmiałość w określaniu 
rodzaju trudności, niechęć do proponowania 
rozwiązań drastycznych. Być może działa tu z dawna

Spotkanie z książką

Nie tylko dla młodych
Ukazata się — wydana przez Polskie Towarzystwo Turystycz

no-Krajoznawcze dzięki dofinansowaniu Generalnego Kon
serwatora Zabytków — bardzo potrzebna książeczka (94 strony 

druku) pt. Vademecum młodzieżowego opiekuna zabytków 
(Warszawa 1997). Skierowana jest ona mimo jednoznacznego 
tytułu nie tylko do młodzieży, ale do wszystkich zainteresowa
nych ochroną zabytków, szczególnie zaś do ich społecznych 
opiekunów. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Mi- 
dury i Andrzeja Gordona, ukazująca najważniejsze aspekty 
opieki nad zabytkami: od wyjaśnienia jej dziejów i roli w obec
nych czasach, przez podstawowe wiadomości dotyczące zabyt
ków łącznie z terminologią, po problemy prawne. Zamieszczo
ny został także regulamin społecznego opiekuna zabytków 
PTTK oraz informacja o najważniejszych instytucjach i organiza
cjach zajmujących się ochroną zabytków w naszym kraju, także 
o muzeach prowadzonych przez PTTK. Wszystkie sprawy opi
sane zostały bardzo przystępnie i w sumie powstało dziełko, 
którego obecność w bibliotekach wszystkich miłośników zabyt
ków jest niezbędna. Mamy nadzieję, że po tej książce ukażą się 
następne i wreszcie wypełniona zostanie istniejąca od wielu lat 
książkowa luka dotycząca popularyzacji naszej wiedzy o zabyt
kach i ich ochronie, (ka) 

wykształcony nawyk przewidywania problemów, 
jakie napotyka zbyt kłopotliwa (dla władz, dla 
właściciela zabytku) decyzja konserwatorska. 
Wyrazistym przejawem, choć powstałym nie tylko z 
winy konserwatorów, a raczej będącym rezultatem 
wadliwej organizacji, jest zawartość konserwators
kich archiwów. Niezbyt łatwo można tam znaleźć 
chociażby inwentaryzację pomiarową, dokumentację 
historyczną czy prawidłowe opracowanie rezultatów 
badań architektonicznych. Za to przeładowane są 
dokumentacjami technicznymi, co dotyczy przede 
wszystkim budynków po tzw. pracach konserwators
kich.
Obecnie, w całkowicie zmienionej sytuacji polity
cznej, ekonomicznej i administracyjnej, idea 
ochrony zabytków, zniekształcona, zdeprawowana, 
obciążona licznymi zaszłościami praktycznych 
postępowań i rozstrzygnięć prawnych, powinna być 
poddana weryfikacji — od rozważenia potrzeby jej 
trwania, celu i zakresu, przez postawienie wymagań 
metodycznych i zracjonalizowanie modelu działania 
służby konserwatorskiej. Rację ma Tadeusz 
Chrzanowski, mówiąc o niezbędnej popularyzacji, o 
potrzebie uczenia społeczeństwa. Dodałabym, że w 
tym społeczeństwie są liczne zastępy ludzi umieją
cych czerpać radość z obcowania z pamiątkami 
przeszłości, z refleksji nad dziełem sztuki lub 
architektury, ale trzeba im dać możliwość dojścia do 
głosu. Na razie przemykają boczkiem przez muzea, 
wypytują o różne sprawy znajomych historyków 
sztuki i organizują swoje przygody we własnym 
zakresie.

Barbara Tondos
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Śmieci były, 
są i będą. 

Wśród nich 
także takie, 

które obdarzamy 
z różnych przyczyn 

sentymentem. 
I takie, 

które reprezentują 
różne okresy dziejów...

P
rzez wiele lat ta zgrabna sentencja nie 
budziła moich wątpliwości, bo przecież 
wiedziałem, że zdecydowana część eks
ponatów stanowiących dziś dumę ar
cheologicznych muzeów — to w istocie staro

żytne śmieci, przedmioty niegdyś porzucone, 
zużyte, niekiedy zgubione, bezużyteczne. Wie
rzyłem też, że taki sam awans do rangi szacow
nego zabytku spotka owe miliony przedmiotów 
z plastiku, żelaza i papieru trafiające na wysypi
sko śmieci w Łubnej. Teraz już w to nie wierzę 
i to nie tylko z tego powodu, że zwątpiłem w hi
storyczną wartość plastikowych butelek, meta
lowych puszek i papierowych gazet, że nie mogę 
sobie wyobrazić potrzeby i możliwości groma
dzenia tak wielkiej liczby przedmiotów. Przy
czyna jest bardziej zasadnicza, dotycząca istoty 
tych wytworów. Otóż w przeciwieństwie do 
przedmiotów dawnych, wytwarzanych jeszcze 

Śmieci
ZDZISŁAW SKROK

Glyn Daniel, wybitny archeolog angielski, 
sformułował w łatach pięćdziesiątych zdanie, 

które przypominam sobie zawsze, 
gdy w trakcie rowerowych wycieczek 

trafiam w okolice Góry Kalwarii, do wsi Lubna, 
gdzie z płaskiego, mazowieckiego krajobrazu 

wyrasta imponująca piramida s'mieci, 
usypywana przez ciężarówki 

zwożące tu odpadki ze stołecznego miasta. 
Zdanie to brzmi: 

„Powstanie archeologicznych źródeł 
— materialnych świadectw czasu minionego— 

rozpoczyna się już wczoraj, 
w chwili, gdy wyrzuciłeś do kosza 

pudełko po papierosach albo nawet dziś, 
gdy dozorca zmiótł rozbitą butelkę po mleku 

sprzed twoich drzwi”.

1. Góra śmieci w Łubnej pod Warszawą 
— miejsce przyszłych badań archeologicznych?

w minionym stuleciu, produkty współczesne ni
gdy —- nawet po upływie tysiąca lat — nie dostą
pią rangi zabytku, nie staną się „materialnym 
świadectwem czasu minionego”, gdyż nie zosta
ła wpisana w nie żadna informacja dotycząca ich 
wytwórcy, konkretnego człowieka żyjącego 
w określonym miejscu i czasie. Przedmioty daw
ne, pochodzące sprzed okresu rewolucji przemy
słowej, zawierały taką treść i gdy w wyniku zu
życia lub zepsucia trafiały na śmietnik, owa
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treść właśnie — cenna dla archeologów, history
ków i nas wszystkich — ratowała je i powoływa
ła do nowego życia. To ona była ich szansą i bo
gactwem, gdy utraciły swą pierwotną, użytkową 
funkcję, to dzięki niej śmieci przeistaczały się 
w źródła historyczne.

Na taką właśnie treściową odmienność daw
nych i współczesnych wytworów człowieka 
zwracał uwagę w latach siedemdziesiątych zna

ny niemiecki filozof Hans-Georg Gadamer. 
W eseju Sztuka i naśladownictwo napisał: „Zy- 
jemy w nowoczesnym świecie przemysłowym. 
Ale ten świat nie tylko zepchnął na margines na
szej egzystencji widzialne formy rytuału i kultu, 
ale uczynił jeszcze więcej — zniszczył rzecz. 
Stwierdzenie to nie ma wyrażać oskarżycielskiej 
postawy laudatoris temporis acti — jest to wy
powiedź o rzeczywistości, którą widzimy wokół 
siebie i którą musimy zaakceptować, jeśli nie je
steśmy głupcami. A w stosunku do tej rzeczywi
stości stwierdzenie: nie ma już rzeczy — jest 
prawdziwe. Rzeczy nie ma. Są egzemplarze, któ
re można dowolnie często nabywać, bo są do
wolnie często wytwarzane, póki nie skończy się 
produkcja danego modelu. Tak wygląda nowo
czesna produkcja i nowoczesna konsumpcja. Fa
brykując te rzeczy tylko seryjnie, zbywając je 
tylko przy użyciu potężnie rozbudowanej rekla
my, wyrzucając je, kiedy się popsują, nie robi się 
nic niestosownego. Ale nie doświadczymy już 
w nich rzeczy. Nie uobecnia się w nich nic, co 
nie dałoby się zastąpić, ani trochę życia, nic 
z dziejów. Tak wygląda nowoczesny świat”. 
Pierwszą więc przyczyną degradacji rzeczy, utra
ty treści przez przedmiot będący wytworem 
człowieka, jest według Gadamera seryjny — 
wcześniej nie znany sposób ich produkcji. Kie
dy ręce rzemieślnika zostają zastąpione przez 
maszyny, rzeczy tracą swą niepowtarzalną indy
widualność, stają się duplikatami wzorca powta
rzanego w nieskończoność. Dawniej było ina
czej. Każdy z przedmiotów należących nawet do 
tego samego rodzaju i spełniających tę samą 
funkcję był zawsze w szczegółach swego wyko
nania nieco odmienny, miał własny odrębny 
charakter. Wystarczy uważnie przyjrzeć się pra
historycznym, kamiennym siekierom czy nawet 
ich żelaznym odpowiednikom, do niedawna 
jeszcze wytwarzanym przez wiejskich kowali, 
aby dostrzec ten nieznaczny, ale przecież istotny 
ślad ludzkiej ręki nadający przedmiotom indy
widualny charakter. I dziś, gdy wyszły one 

z użycia, gdy przysługuje im status „śmiecia”, 
tylko ów niepowtarzalny rys człowieczeństwa, 
który w sobie noszą, przyciąga naszą uwagę 
i sprawia, że chcemy z nimi obcować i je chro
nić.
Nie tylko jednak odmienny dawniej i dziś spo
sób wytwarzania rzeczy ma znaczenie dla jej 
późniejszych, „pośmiertnych” losów. Ważny jest 
również sposób użytkowania. Według Gadame
ra dzisiaj wytwarzamy bez trudu tyle rzeczy, ile 
nam potrzeba, a nawet o wiele więcej i aby je 
spożytkować posługujemy się dwoma mechani
zmami, których nie znano dawniej (a jeśli na
wet znano, to nie były one tak wszechpotężne 
jak dziś), mianowicie reklamą i modą. Pierwsza 
sprawia, że kupujemy o wiele więcej rzeczy niż 
nam rzeczywiście potrzeba, druga skłania do po
zbywania się tych rzeczy, nawet jeśli nie są zuży
te lub popsute, by w ich miejsce kupować nowe 
spełniające tę samą funkcję, ale odmienne pod 
względem cech drugorzędnych. W efekcie nigdy 
nie posługujemy się rzeczami wystarczająco dłu
go, aby się z nimi zżyć, zaprzyjaźnić, wycisnąć 
na nich nasze indywidualne piętno. Wyrzucamy 
je bez żalu i sentymentu, skupiając całą radość 
na nowym zakupie.

Dawniej ludzie przez całe życie posługiwali 
się tą samą siekierą, garnkiem, chodzili 
w jednych i tych samych butach, mieli okazję 

się z nimi zżyć i przenieść na nie część swego 
człowieczeństwa. Nie wiedzieli, co to jest rekla
ma czy moda, a gdyby nawet ktoś im o tym opo
wiedział, nie widzieliby sensu w wyrzucaniu 
rzeczy, która służy im od lat, do której przyzwy
czaiły się ich oczy i ręce, tylko dlatego, że nowa 
rzecz spełniająca to samo zadanie ma nieco in
ny kształt lub barwę. Taka postawa nie wynika
ła przede wszystkim z ich biedy i światopoglą
dowego konserwatyzmu (choć to również miało 
znaczenie), ale z ich szacunku dla rzeczy i dla 
siebie samych. Bo wierzyli w to, że przez długie 
obcowanie z rzeczą staje się ona jakby ich czę
ścią, przedłużeniem ich samych w świecie 
przedmiotów materialnych. Szacunek ten spra
wiał, że nawet przedmioty całkowicie już zuży
te, a więc nie mogące dalej pełnić swej funkcji, 
nie były — jak to się dziś czyni — wyrzucane na 
śmietnik. Nikt bowiem nie wyrzuca tam kawał
ka siebie. Aby zapobiec profanacji, wrzucano je 
w ogień, i obyczaj ten znany był również w pol
skiej kulturze ludowej. Zapamiętał go Edward 
Redliński, urodzony na podbiałostockiej wsi, 
i opisał w Konopielce, a później jeszcze prze
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niósł do Dolorado, które jest opisem jego nowo
jorskich perypetii i gdzie jest scena, gdy boha
ter w tym najbardziej nowoczesnym mieście 
schyłku XX w. rozpacza nad ulubioną koszulą, 
w której chodził wiele lat i której utrata dopro
wadza go w końcu... do decyzji powrotu do kra
ju, gdzie jak wierzył — niestety złudnie — rze
czy traktuje się jeszcze z szacunkiem. Oto frag
ment: „Razem o sześć lat starsi. Zżyliśmy się — 
ja z tobą, ty ze mną. Zszywałem, łatałem. Wie
czorem uprać, wykręcić, strzepać, rozwiesić — 
i rano na kark. Ten sam pot, jeden zapach. I... 
teraz... jak to? Do kosza? Przyjaciółkę sześcio
letnią — do kubła, między niedopałki, obierki, 
skórki, flejty? A jutro — do śmieciobusa, sio
strę — między murzyńskie, włoskie, portory- 
kańskie odpadki — na przemiał i na wysypi
sko? O nie, towarzyszko wierna, nie oddam cię 
na pohańbienie! (...) Pani Jelska stare rzeczy 
paliła. Chodaki, szmaty, papiery (...) Bo spalić 
— to jakby kogoś honorowo pochować, na tam
ten świat duszę wysłać. Ogień to ogień. Nie dar
mo mówi się: święty”.

Każdy z nas ma zapewne jakiś przedmiot, 
z którym jest związany i traktuje go inaczej 
niż pozostałe, trochę jak część samego siebie. 

Albo też jako widome świadectwo istnienia oso
by bliskiej, ale już zmarłej. Dla mnie takim 
przedmiotem wyjątkowym jest staroświeckie 
pióro wieczne, które odziedziczyłem po dziadku 
i które nie wytrzymuje konkurencji z nowocze
snymi długopisami i jest pozornie bezużytecz
ne, ale podczas gdy tamte po zużyciu lądują 
w koszu na śmieci, ono trwa i staje się dla mnie 
coraz bardziej wartościowe. Ale i jego trwanie 
nie będzie długie, gdyż wystarczy, aby zabrakło 
mnie, który tę wartość kreuje i ochrania, i prze
mieni się w zwykły śmieć. Podobny los czeka 
zdecydowaną większość naszych prywatnych 
„zabytków”, których nieuchronny wyrok zesła
nia na wysypisko śmieci jest tylko chwilowo za
wieszony przez nasz dla nich sentyment. Jako 
autentyczne zabytki mają szansę trafić do muze
alnych gablot jedynie te przedmioty, które mia
ły szczęście służyć ludziom wybitnym, utrwalo
nym w historii. W tym wypadku może się zda
rzyć, że nawet seryjna plastikowa butelka, która 
miała szczęście służyć „wybitnej osobie”, uzna
na zostanie za zabytek. Obok niej znajdą się za
pewne przedmioty, które nasza cywilizacja pro
dukuje nieseryjnie, według dawnych receptur 
i zasad. Będą to więc przede wszystkim wytwory 
rzemiosła artystycznego i sztuki, a więc przed

mioty już w chwili powstania wyjątkowe, luksu
sowe, nie przeznaczone do zaspokajania naszych 
podstawowych materialnych potrzeb.
Pośród zabytków w muzeach przyszłości za
braknie jednak rzeczy dla nas najważniejszych, 
przedmiotów ilustrujących naszą codzienność. 
Obraz przeszłości, jaki na tej podstawie powsta
nie, będzie fałszywy, sugerujący, że my — prze
ciętni zjadacze chleba nigdy nie istnieliśmy lub 
co najwyżej, że żyliśmy pośród przedmiotów 
tandetnych, nietrwałych, które po krótkim 
okresie użytkowania nieodwołalnie przekształ
ciły się w bezużyteczne śmieci. I też taka jest 
prawda. Pióro wieczne, które przechowuję po 
dziadku, zdążyło się postarzeć, utraciło swą 
praktyczną funkcję, ale nie jest całkowicie nie
przydatne. Przechowuje pamięć po jego wytwór
cy, także użytkowniku, któremu służyło przez 
dziesięciolecia. Trzymając je w dłoni, dotykając 
pęknięć i wgnieceń spowodowanych długotrwa
łym użytkowaniem, nawiązuję z tamtym nieży
jącym już człowiekiem intymny, prawie fizycz
ny kontakt. Widzę go jak pochylony w kręgu 
światła, które rzuca naftowa lampa, prowadzi to 
pióro po kartce papieru, jak później czyści je 
i napełnia atramentem, chowa do szuflady biur
ka. Żaden plastikowy długopis, którego dziś 
używam, nie powie tego samego o mnie mojemu 
synowi. Zanim zdąży się zestarzeć i utrwalić 
w sobie choćby cząstkę mojego losu, wyląduje 
w koszu na śmieci i stanie się cząstką śmieciowej 
piramidy w Łubnej.

Dla wielu z nas taka sytuacja jest ciągle jesz
cze nowością i przyjmujemy ją z zaskocze
niem. W cywilizacji produktów seryjnych 

i przeznaczonych do krótkotrwałego użytku ży- 
jemy od niedawna i pamiętamy jeszcze czasy, 
gdy — choćby z powodu biedy — żyliśmy wśród 
przedmiotów, z którymi przez długie użytkowa
nie zżywaliśmy się i których nie wyrzucaliśmy 
nawet wtedy, gdy się zużyły lub stały niemodne. 
Mówiliśmy: to stare dobre buty lub: to stary do
bry płaszcz. I chowaliśmy je w głębi szafy, licząc 
na to, że jeszcze kiedyś mogą się komuś przydać 
lub po prostu nie mając serca do ich unicestwie
nia.
Wiele wskazuje na to, że po szaleństwie rzeczy 
identycznych i jednorazowych powróci czas 
przedmiotów indywidualnych, wypełnionych 
ludzką treścią. W końcu jako ludzkość przez ty
siąclecia żyliśmy pośród tych ostatnich, a te 
pierwsze są jak dotąd tylko krótkotrwałą fanabe
rią ostatniego stulecia (w krajach zachodnich)
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2.3. Przedmioty 
po konserwacji, 

które znaleziono 
w śmieciach

(zdjęcia:
1 — Zdzisław Skrok,

2,3 — Andrzej Zborski)

lub wręcz ostatnich dziesięcioleci (w Polsce). 
Nadzieją na tego rodzaju zmianę może być choć
by interesująca obserwacja z Japonii, a więc kra
ju należącego do ścisłej czołówki współczesnej, 
zunifikowanej cywilizacji. Pisząc o upodoba
niach estetycznych Japończyków, rosyjski 
dziennikarz Oleg Owczinnikow zauważa: „Pa
nuje tu przekonanie, że czas sam przez się wydo
bywa istotę rzeczy. Dlatego w śladach upływu 
czasu Japończycy znajdują szczególny powab. 
Pociąga ich pociemniała barwa starego drzewa, 
omszały kamień, a nawet postrzępiona krawędź 
obrazu, świadcząca o dotyku wielu dłoni. Owe 
ślady długowieczności określają oni mianem 
»saba« co w dosłownym tłumaczeniu znaczy 
»rdza«. Saba — to naturalne rdzewienie, urok 
starego, znamię czasu. Saba jest widomym zna
kiem współistnienia człowieka i świata, sztuki 
i natury”.

Zdzisław Skrok
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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.

Serwis 1. Portret Katarzyny II (1729—1796) 
według sztychu Johanna Heinricha Lipsa z 1776 r.

rosyjski 
Wedgwooda

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

S
ława ceramiki Wedgwooda dotarła do najod
leglejszych zakątków Europy. Nie mogła za
tem ujść uwagi uważnego obserwatora 
wszelkich dokonań w dziedzinie sztuki — 
Katarzyny II, cesarzowej Wszechrosji. Tym razem 
jednak inicjatywa nie należała do monarchini, lecz 

do Anglików. Już w 1768 r. Josiah Wedgwood nakło
nił ambasadora brytyjskiego w Rosji, lorda Cathcar- 
ta, do zaprezentowania na cesarskim dworze swoich 
osiągnięć. Na reakcję Katarzyny II nie czekano dłu
go. W 1770 r. konsul brytyjski w Sankt Petersburgu 
Baxter złożył w wytwórni formalne zamówienie. Do
tyczyło ono wykonania dla cesarzowej dużego serwi
su obiadowego z dekoracją malarską ukazującą cha
rakterystyczne budowle, miejsca oraz pejzaże angiel
skie, przy czym żaden z widoków nie miał być po
wtórzony. Wybrano też najodpowiedniejszy dla ta
kiego zamówienia rodzaj wedgwoodowskiej cerami
ki: cream ware. W dekoracji serwisu jako jedyny ele
ment wspólny (poza bordiurą, której planowano 
nadać formę splecionych gałązek i liści dębu) obmy
ślono emblemat wyobrażający dziecko oraz żabę — 
symbole niewątpliwie związane z tzw. Żabim Pawilo
nem (La Grenouiliere) w Peterhofie; emblemat miał 
być malowany na odwrociu każdego naczynia.

Wiosną 1773 r., po licznych konsultacjach, dysku
sjach i wymianie korespondencji pomiędzy Wedg- 
woodem, jego nieocenionym współpracownikiem 
i wspólnikiem Thomasem Bentleyem i Baxterem, 
przyjęto ostateczną koncepcję wykonania serwisu. 
Jedyną istotną w niej zmianą było ustalenie, że em
blemat — zielona żabka na tarczy herbowej, ale już 
bez dziecka obok — umieszczony zostanie w dobrze 
widocznych miejscach na kołnierzach lub brzuścach 
naczyń. Od tego momentu w terminologii ceramiki 
artystycznej funkcjonować też zaczęła druga ze zna
nych nazw przypisana serwisowi rosyjskiemu Wedg
wooda — serwis z zieloną żabką.
W związku ze złożonym zamówieniem w wytwórni 
„Etruria” zespól dekoratorów zwiększono do sied
miu osób i rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę 
prace studialne. Istotną w nich rolę miała odegrać 
camera obscura, co zrazu wydaje się rozwiązaniem 
niemal rewolucyjnym, praktykowane jednak było

Josiah Wedgwood (1730—1795) — angielski ceramik, wynalaz
ca i przedsiębiorca. Wywodził się ze znanej w Anglii rodziny 
garncarzy z Burslem, gdzie założył swoją pierwszą wytwórnię 
(Ivy House Works, 1760). Fabryka ta produkowała przede 
wszystkim doskonałej jakości naczynia z udoskonalonego przez 
Wedgwooda cream ware — rodzaju delikatnego fajansu o cha
rakterystycznym, kremowo zabarwionym czerepie. Ambitny ce
ramik rozgłos zyskał dzięki serwisowi do herbaty wykonanemu 
dla królowej Karoliny, która w podziękowaniu nagrodziła go ty
tułem Garncarza Jej Królewskiej Mości. Wkrótce Wedgwood 
uruchomił kolejne zakłady produkcyjne, m.in. w pobilżu New
castle nazywany „Etruria” (1769). Wyrabiano w nim przede 
wszystkim naczynia w modnym wówczas i lansowanym przez 
Wedgwooda stylu etruskim. Prezentują one charakterystyczny 
sposób dekoracji wyrobów ceramicznych polegający na zdobie
niu gładkich, jednobarwnych powierzchni odciskanymi w for
mach płaskorzeźbami z białej glinki (relief bas).
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ono dość powszechnie w XVIII w. przez malarzy- 
-portrecistów i pejzażystów. O camera obscura napi
sał Wedgwood w jednym z listów do Bentleya, pyta
jąc: „Czy myślisz, że byłoby warto zatrudnić na kil
ka miesięcy Stringera [współpracownika Wedgwoo- 
da i Bentleya, odpowiedzialnego za poziom arty
styczny pracowników wytwórni — przyp. WP] do 
malowania oraz przeszkolenia naszych pracowni
ków w Londynie? Zgodnie z takim planem przy
wiózłbym go do Londynu i — mając ze sobą came
ra obscura — zrobilibyśmy 100 zdjęć z marszu. 
A przecież jest też wiele obrazów z prawdziwymi wi
dokami w dobrych domach w Londynie. Trzeba po
życzyć ich tak dużo, ile tylko się uda. Wyobraźmy 
sobie ogłoszenie w prasie proszące o taką uprzej
mość”. Nie zdołano jeszcze uzgodnić wszystkich 
warunków kontraktu, kiedy prace nad serwisem by
ły już w toku. Wedgwood zaryzykował, choć nie zro
bił tego bez obaw. Wiedział, że cesarzowa należała 
do najbogatszych tego świata, że doskonale znała 
wartość pieniądza, ale też, że lubiła się targować, 

a przy rozliczeniach zbyt często zwlekała z należno
ścią. Istniała więc wyraźna potrzeba uzyskania do
datkowych gwarancji związanych z zapłatą po za
kończeniu kontraktu. W kolejnym liście do Ben
tleya tak oto roztrząsa on ten problem: „Wyobraź
my sobie, że kiedy serwis jest już prawie skończony, 
imperatorowa umiera. Nie od rzeczy byłoby wspo
mnieć o tym konsulowi, ponieważ cała sprawa wią- 
że się z dużymi wydatkami. Z drugiej jednak strony 
trzeba uważać, by ta ostrożność nie stała się obrazą.” 
Ostatecznie wykonanie serwisu kosztowało Wedg- 
wooda ponad 2700 funtów szterlingów (według do
kładnych wyliczeń przedstawionych stronie zama
wiającej była to równowartość 16 406 rubli). Cesa
rzowa zapłaciła zań 3500 funtów — kwotę niebaga
telną nawet dla tak bogatej monarchini. Ale we 
wszystkich wykazach kosztów związanych z serwi
sem najbardziej szokujące wydaje się porównanie 
owych 3500 funtów z wartością zastawy przed jej po
malowaniem. Wynosiła ona... niespełna 52 funty 
szterlingi (!).
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3. Naczynia 
z serwisu 

rosyjskiego 
Wedgwooda 

(1773—1774): 
a — talerz, 

b — naczynie 
na lód, 

c — sosjerka, 
d — naczynie 

do schładzania 
kieliszków 
(weriera), 

e — sosjerka 
z łyżką, 

f — półmisek 
owalny

Serwis rosyjski obliczony był dla 50 osób. Więcej da
nych na jego temat znajdziemy na jednym z naczyń 
przeznaczonych do chłodzenia kieliszków, na któ
rym przezornie umieszczono napis: „Ten stołowy 
i deserowy serwis, składający się z 952 sztuk i ozdo
biony naszkłiwnie, z 1.244 pejzażami pochodzącymi 
z Wielkiej Brytanii, zrobiony został w »Etrurii« 
w Staffordshire oraz w Chelsea w Middlesex w latach 
1773—1774 przez Wedgwooda i Bentleya, na polece
nie znamienitej patronki artystów Katarzyny II, Im- 
peratorowej Rosji”. Wiadomo, że największe naczy
nia z serwisu rosyjskiego formował sam wielki Jo
siah Wedgwood. Należy do nich m.in. duże naczynie 
na lód, na którego pokrywie artysta umieścił trzy 
skulone postacie kobiece symbolizujące Zimę. Gru
pa ta — modelowana starannie, ze znawstwem rze
czy — może się podobać. Ale nie dekoracja rzeźbiar
ska (pojawiająca się zresztą tylko sporadycznie) mia
ła stanowić o atrakcyjności tego kompletu. Prawdzi
wym powodem, dla którego serwis rosyjski Wedg
wooda wszedł na stałe do światowej historii sztuki 

zdobniczej były owe 1244 miniatury po mistrzowsku 
przeniesione na naczynia. Malowano je en camaieu 
w kolorze — jak to określił ich pomysłodawca — bo
gatej purpury morwy lub też (znacznie rzadziej) se
pią. Innych barw (może jeszcze poza zielenią zare
zerwowaną wyłącznie dla przedstawiania wizerunku 
herbowej żabki) w serwisie nie stosowano. Lecz wła
śnie to ubóstwo kolorystyczne stanowiło jedną 
z podstawowych przesłanek dla osiągnięcia pełni 
walorów estetycznych w dekoracji naczyń. Tylko bo
wiem monochromatyczne zdobnictwo przyjęte dla 
wykonania drobiazgowo i bardzo rzetelnie odtwarza
nych (to następna z takich przesłanek) pejzaży, wize
runków najsłynniejszych budowli i urokliwych za
kątków Bretanii, współgrało z delikatnym i ciepłym 
zabarwieniem charakterystycznym dla wedgwoo- 
dowskich wyrobów ceramicznych typu cream ware. 
Z pewnością równie ważne było i to, że żaden z wi
doków nie powtarzał się, a wszystkie były odbiciem 
realnie istniejących miejsc lub obiektów. Niegdyś 
miniatury na serwisie zachwycały Katarzynę II. Tak
że i dziś podziwiamy mistrzostwo ich wykonania. 
Jednakże kto wie, czy nie najbardziej fascynują one 
historyków kultury materialnej zajmujących się An
glią XVIII w. i wciąż poszukujących do badań wiary
godnych materiałów. Wydaje się, że dzięki camera 
obscura, z której tak chętnie skorzystał Josiah Wedg
wood, oraz staranności, z jaką jego pracownicy zre
alizowali to nietypowe zamówienie — serwis rosyj
ski znakomicie spełnia ich oczekiwania.
Prace nad serwisem zakończono latem 1774 r., po 
czym niezwłocznie dostarczono go do Żabiego Pawi
lonu w Peterhofie. Przez ponad sto lat służył tam ko
lejnym cesarzom Rosji, ich rodzinom i dworowi. 
Wreszcie w 1912 r. całą zastawę przeniesiono do Er
mitażu w pobliskim Sankt Petersburgu, gdzie znaj
duje się do dzisiaj. Jedynie kilka naczyń z zestawu 
mają w swojej kolekcji spadkobiercy Josiaha We
dgwooda.

Wojciech Przybyszewski
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Wokół jednego zabytku

Mistrz szyderców

Ten satyryczny drzeworyt liczy sobie 
ponad czterysta lat. Powstał w dru
giej połowie XVI w., w epoce, gdy 
Europę zalewała istna powódź uczonych i za

wiłych, jadowitych, a przy tym wielce napu
szonych, pisanych w sztucznym, pompatycz
nym stylu traktatów, ulotnych pism, broszur, 
pamfletów, paszkwili, wierszy, wreszcie dru
kowanych oracji, których celem była walka 
na argumenty oraz wyzwiska z przeciwni
kiem. Przełom wieków XVI i XVII — to 
przecież czas sporów religijnych, osobistych 
kłótni, politycznych walk, obelg oraz osz
czerstw rzucanych z pasją przez walczące 
strony. Lał się atrament, lała się także krew. 
W ów istny sabat czarownic, w rzekę druko
wanych słów, których zaciekłość i zacietrze
wienie mogą się dziś wydawać niepojęte, włą
czyła się karykatura. Oczywiste było zresztą, 
że nie mogła pozostać na uboczu. Obraz szy
derczy, zapadający w pamięć obraz przeciwni
ka stawał się równie skutecznym narzędziem 
walki, co mówione i pisane słowo. Chwytając 
w niewolę wzrok i wyobraźnię widza, utrwa
lał w nim ironiczne lub gniewne skojarzenia. 
Drzeworyty Josta Ammana, niemieckiego ar
tysty, prezentują bogactwo polemicznych 
motywów, świadczą też o wysokim kunszcie 
tej gałęzi sztuki, która w końcu XVI w. do
prowadzona już została do mistrzostwa. 

Drzeworyt znany był przecież, zanim Guten
berg wynalazł druk, te zaś najstarsze, śre
dniowieczne ryciny stanowią dziś chlubę naj
bardziej znanych bibliotek Europy. Podobnie 
jak ilustrowane drzeworytami księgi z czasów 
Josta Ammana. Karykatury tego niezmiernie 
płodnego artysty spotkać można na aukcjach 
i w antykwariatach, dokąd trafiła i ta, przez 
nas prezentowana. Jej treść w pierwszej chwi
li może kojarzyć się z dziejami króla Popiela: 
atakowana przez hordę gryzoni samotna po
stać na szczycie, czyżby mysiej, wieży pośrod
ku jeziora? — takie przynajmniej wrażenie 
sprawiała na niektórych klientach aukcji 
dawnych rycin, lecz oczywiście nie ten zawie
ra ona sens. Postacią na wieży otoczonej ze
wsząd wodą jest biskup w szatach pontyfikal- 
nych, z pastorałem w dłoni; na jego plecy, ra
miona i głowę wdrapują się szczury. Płyną po 
wodzie, wspinają się na ściany wieży. Jest 
noc. Lecz oto wschodzi słońce, zapowiedź 
wyzwolenia i podczas, gdy jedne gryzonie 
wciąż jeszcze pełzną do góry, inne rozpoczy
nają już odwrót. Wkrótce blask rodzącego się 
dnia uwolni ofiarę ataku.
Jost Amman sporach o religię oraz ideolo
gię przedstawia niekiedy punkt widzenia 
swych zleceniodawców, zarazem nie jest mu 
obca wiedza o demonach, a także zaprawione 
kpiną spojrzenie na otaczający go świat, co 

nie pozwala jednoznacznie przypisać tego 
szydercy do żadnej ze zwaśnionych stron czy 
też obozów. Z cyklu demonów pochodzi 
choćby karykatura Lilith — złego ducha, 
o którym mówi Stary Testament. Złowroga 
Lilith na drzeworycie Ammana wędruje 
przez miasta i wsie w postaci klaczy o koń
skim łbie, tułowiu pokrytym skórą węża, 
w oczach jej widać złość oraz niezmierny 
smutek. Na innej znów rycinie występuje 
niedźwiadek o naiwnej twarzy dziecka, na in
nej wreszcie stwór podobny do satyra, z owło
sionymi nogami, zakrzywionym ogonem, 
w którego końcu tkwi kolec skorpiona.
Przez puste miasto wędrują ramię w ramię 
i w osobliwej zgodzie anioł oraz diabeł. Dzie
lą pomiędzy siebie świat, przenikają się strefy 
ich wpływów — czyżby na tym polegać mia
ła konstrukcja ludzkiego bytu? Na innej 
znów karykaturze ujrzeć można postać niby 
gąsiora z wygiętą szyją, kły wystają z dzioba. 
Gąsior wszakże ubrany jest w suknię podob
ną do togi czy może habitu i przedstawia fał
szywego proroka, przez którego dwuznaczną 
szlachetność przebijają agresja i fałsz. Ta zaś 
ironia wznosi Ammana ponad jego czasy. 
Wzrokiem filozofa przenika on rzeczywi
stość, czy tylko w swej epoce?

Jerzy Piechowski



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Po kresowych pałacach 
i dworach (4)

Ukoronowaniem na
szej wyprawy na 
Ukrainę był z pew
nością Tulczyn. Znajdujący 

się tu klasycystyczny pałac, 
wzniesiony na skalę monar- 
chiczną przez Stanisława 
Szczęsnego Potockiego, 
wprawia w zdumienie każ
dego, kto ogląda go po raz 
pierwszy.
Tulczyn — miasteczko 
w dawnym województwie 
bracławskim, położone nad 
ujściem rzeczki Tulczynki 
do Sielnicy — przeszedł 
w posiadanie Potockich 
wraz z Humańszczyzną sto
sunkowo późno, bo dopiero 
w 1726 r. Miejscowość tę 
obrał na główną swoją rezy

dencję Stanisław Szczęsny 
Potocki i zjechał tu wraz 
z całym dworem po ślubie 
z Józefiną z Mniszchów, 
którą pojął za żonę 1 grud
nia 1774 r. Pałac tulczyński 
zaczęto wznosić po roku 
1775, jako datę ukończenia 
korpusu głównego należy 
przyjąć 1782 r., wypisany 
niegdyś na fryzie belkowa
nia ponad portykiem elewa
cji frontowej. Cały napis, ty
le razy później komentowa
ny, brzmią!: „BY ZAWSZE 
WOLNYCH Y CNOTLI
WYCH BYŁ MIESZKA
NIEM ROKU 1782 WY
STAWIONY”. Skrzydła 
boczne, jak wspomina zna
ny pamiętnikarz Jan Du- 

klan Ochocki, wzniesiono 
później.
Stanisław Szczęsny Potocki 
rezydował w Tulczynie do 
swej śmierci w końcu mar
ca 1805 r. Potem mieszkała 
tu jego trzecia żona, Zofia 
Greczynka, ze zmiennym 
szczęściem rozplątująca na
der skomplikowane intere
sy spadkowe. W 1820 r. 
usunął ją podstępnie z Tul- 
czyna jej syn, Mieczysław, 
zagrabiwszy przy okazji 
jej wspaniałą biżuterię. 
W 1869 r. klucz tulczyński 
przeszedł na własność 
hr. Grzegorza Strogonowa, 
ożenionego z Marią Potoc
ką (córką Bolesława, naj
młodszego potomka Zofii 

Greczynki), a w latach sie
demdziesiątych właścicie
lem dóbr stał się na krótko 
ks. Piotr Oldenburski, któ
ry niebawem sprzedał Tul
czyn ministerstwu dóbr ce
sarskich. W momencie wy
buchu rewolucji paździer
nikowej była to zatem wła
sność państwowa i temu 
należy przypisać, że pałac 
tulczyński stoi szczęśliwie 
do dziś.
Siedziba Stanisława Szczę
snego składała się z sie- 
demnastoosiowego korpu
su głównego oraz z dwu- 
dziestosiedmioosiowych 
oficyn bocznych ustawio
nych w stosunku do korpu
su pod kątem prostym i po-
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2. Lewa oficyna 
pałacu w Tulczynie 

w odbudowie po pożarze, 
roboty posuwają się 

niemrawo
3. Prawa oficyna, 

zawilgocona 
i z odpadającymi tynkami, 

zamieszkana 
przez licznych 

lokatorów 
chyli się do upadku

łączonych z nim ćwierćko- 
listymi galeriami, miesz
czącymi oranżerie. Z pała
cem łączyła się wystawiona 
później łazienka w stylu 
mauretańskim, powstała 
najprawdopodobniej na sa
mym początku XIX w. 
i przeznaczona dla Zofii 
Greczynki (dziś już nie ist
nieje). Korpus główny pa
łacu, cały opięty pilastrami 
jońskimi w wielkim po

rządku, wyróżnia się od 
frontu dziesięciokolum- 
nowym wgłębnym porty
kiem nieznacznie wysunię
tym przed lico fasady, ze 
środkowym interkolum- 
nium nieco szerszym. Za 
kolumnami portyku znaj
duje się balkon pierwszego 
piętra, biegnący wzdłuż ca
łej kolumnady. Okna tej 
kondygnacji są nieco wyż
sze od okien parterowych, 

stąd wniosek, że pierwsze 
piętro, a nie parter pełniło 
funkcję piano nobile. Ele
wacja ogrodowa odznacza 
się czterokolumnowym, 
wysuniętym do przodu 
portykiem, zwieńczonym 
trójkątnym szczytem. Ar
chitektura korpusu głów
nego jest powściągliwa 
i dostojna, twórca jej zasto
sował we wszystkich elewa
cjach przewagę elementów 

pionowych, aby w miarę 
możności uwysmuklić jego 
rozłożystą bryłę.
Problem autorstwa pałacu 
w Tulczynie nie został do 
końca wyjaśniony. Jedni 
uważają, że jego projekt 
mógł dostarczyć warszawski 
architekt Efraim Schroeger, 
inni natomiast sądzą, że 
twórcą pałacu był malarz 
Michał Krzirzewski uży
wający nazwiska Lacroix,
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li.i/inu-nl </c . 4. J.F. de Neufforge: 
projekt pałacu 
z wgłębnym portykiem; 
o ile struktury 
projektowanego pałacu 
i pałacu tulczyńskiego 
są bardzo podobne, 
to język formalny 
architektury obu obiektów 
jest nieco różny
— Neufforge nie przewiduje 
w tym projekcie 
pilastrów, 
jednakże w tym 
samym tomie 
na planszy 458 
znajdziemy 
opilastrowany pałac 
z wgłębnym portykiem, 
co prawda 
znacznie mniejszym; 
fasada pałacu 
tulczyńskiego 
jest wypadkową 
obu tych propozycji

5. Przypisywany 
D. Merliniemu 
lub J.Ch. Kamsetzerowi 
projekt elewacji północnej 
pałacu Na Wyspie 
w Łazienkach 
z 1787 r.
inspirowany jest 
elewacją frontową 
pałacu tulczyńskiego; 
nie został zrealizowany, 
gdyż wgłębny portyk 
zaciemniłby do reszty 
pomieszczenia 
w trakcie północnym 
pałacu na Wyspie
(zdjęcia:
1—3 — Andrzej Wąsowski)

jeszcze inni upatrują autora 
tej siedziby w osobie bu
downiczego Józefa Lacroix. 
Pewne jest tylko, że kor
pus główny z ogromnym, 
wgłębnym portykiem został 
skomponowany na podsta
wie rysunków opublikowa
nych w słynnym kompen
dium Jeana-Franęoisa de 
Neufforge pt. Recueil ele- 
mentaire d’architecture..., 
wychodzącym zeszytami 

w Paryżu począwszy od 
1757 r. W tomie IV tego wy
dawnictwa z 1761 r. znaj
dziemy na tablicy 261 pier
wowzór elewacji frontowej 
pałacu tulczyńskiego.
Tulczyn podziwiał w 1787r. 
król Stanisław August Po
niatowski. Nic zatem dziw
nego, że elewacja frontowa 
pałacu tulczyńskiego od
działała na powstające 
wówczas projekty elewacji 

północnej pałacu Na Wy
spie w Łazienkach, zresztą 
niezrealizowane. Motyw, 
który zafascynował króla 
w Tulczynie — to wielki, 
wgłębny portyk kolumno
wy.
Znaczenie pałacu tulczyń
skiego dla dziejów klasycy
zmu na Kresach południo
wo-wschodnich ówczes
nej Rzeczypospolitej jest 
ogromne. Była to pierwsza 

magnacka siedziba na spu
stoszonych terytoriach 
Ukrainy i bez żadnej przesa
dy od pałacu w Tulczynie 
rozpoczyna się historia kla
sycyzmu na tym terenie. 
I jeszcze jedno: pałac tul- 
czyński stał się pierwowzo
rem wielu polskich siedzib 
z wgłębnymi portykami 
w wielkim porządku.

Tadeusz S. Jaroszewski
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Podzwonne dla pałacu

Polskie dziedzictwo 
kulturalne na Wscho
dzie utraciło kolejny 
znaczący zabytek. Przed 

czterema laty „nieznani 
sprawcy” podpalili piękny 
klasycystyczny pałac, wy
budowany w końcu XVIII 
w. przez Stanisława Zale
skiego w Rudym Siole. 
Jeszcze przed pięcioma laty 
mieści! on biura kołchozu, 
obecnie jest ruiną bez da
chu, a we wnętrzu rosną już 
wysokie drzewa.
W końcu XVIII w. Rude 
Sioło było dziedzictwem 
Stanisława Zaleskiego her
bu Prawdzie (1767-ok. 
1840), starosty koropeckie- 
go i marszałka szlachty po
wiatu skwirskiego. Dobra 
te przeszły na córkę jego 
najmłodszego brata — Fe
licję Zaleską, która wnio
sła je w posagu w małżeń
stwo z Dionizym Iwanow
skim (zm. 1869). Iwanow
scy przebywali głównie 
w swej rezydencji w Kury
łówce, prowadząc tam in
tensywne życie towarzy
skie, utrzymane w duchu 
patriotycznym. Mieli oni 
trzy córki, z których Kon
stancja (1821—1880), za
mężna z Ernestem hr. Rze
wuskim (1812—1862)
otrzymała Rude Sioło. Ko
lejnym dziedzicem był 
Adam Rzewuski (zm. 
1878), a ostatnią właści
cielką jego córka Zofia 
z Rzewuskich Stefanowa 
Potocka, przebywająca sta
le w mężowskiej rezyden
cji w Daszowie. W Rudym 
Siole mieszkała tylko 
okresowo.
Usytuowany w malowni
czym otoczeniu pałac 
w Rudym Siole wzniesiony 
został na przełomie XVIII 
i XIX w., a więc za czasów 
marszałka Stanisława Zale
skiego. Była to budowla 
murowana z cegły, dwu
kondygnacyjna, na planie 
szerokiego prostokąta,

1. Zrujnowany 
pałac 

w Rudym Siole

2. Resztki 
bramy 

wjazdowej

3. Pałacowa 
kordegarda

(zdjęcia: 
Zbigniew Hauser) 

dziewięcioosiowa. Przebu
dowano ją w drugiej poło
wie XIX w. Trójosiowa 
część środkowa fasady ak
centowana była ryzalitem 
(z arkadami na parterze). 
Piętro, rozczłonkowane pi- 
lastrami, miało półkoliste 
okna. Trójkątny szczyt wy
pełniały sztukaterie z her
bami właścicieli. W jednej 
linii z licem ryzalitu, po 
każdej jego stronie, stały 
trzy kolumny z jońskimi 
kapitelami w wielkim po
rządku, ustawione na ni
skich bazach. Elewacje pa
łacu były na przemian 
gładkie i rustykowane. Bu
dynek nakrywał dach czte
rospadowy. 2
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We wnętrzu mieścił się ob
szerny, kwadratowy hall 
z sufitem wspartym na 
dwóch kolumnach oraz 
jednobiegowe schody, 
w połowie wysokości roz
dzielające się na dwa ra
miona. Od strony ogrodu 
usytuowano duży, kwadra
towy salon. Obie kondy
gnacje miały podobny 

układ. Westybul i pomiesz
czenia reprezentacyjne de
korowane były sztukateria
mi.

Z lewej strony przylegało 
do pałacu skrzydło z elewa
cjami ozdobionymi rustyką 
i nakryte dachem trójspa- 
dowym. Było ono starsze 
od pałacu i służyło być mo

że za pierwotne mieszkanie 
dla właścicieli lub dzier
żawców. Pałac otaczał park 
krajobrazowy.

Rude Sioło położone jest 
z dala od głównych szlaków 
komunikacyjnych, około 
50 km na południowy za
chód od Białej Cerkwi, 
w dawnym województwie 
kijowskim. Według infor
macji mieszkańców, pałac 
spłonął w 1993 r. We wrze
śniu 1996 r. stała jeszcze 
ściana fasady, bogato rzeź
biona, z korynckimi pila- 
strami. W tympanonie wid
niały dwie płaskorzeźbione 
postacie, a poniżej — deko
racja złożona z płaskorzeź
bionych masek i arabesek. 
Na pierwszym piętrze wi
dać było trzy arkady, ponad 
nimi stiukowe girlandy, 
a poniżej fryz tralkowy. Fa
sada ta była sześciokolum- 
nowa (trzy pary kolumn 
doryckich). Stało też jesz

cze wspomniane skrzydło 
boczne. Również elewacja 
ogrodowa miała trzy pary 
kolumn, trzy arkady i ko- 
rynckie pilastry. W górnej 
jej części widniał fryz z ma
sek i girland. Tympanon tej 
elewacji był pusty. Ocalały 
też pilastry wewnętrzne za 
elewacjami. W odległości 
około 100 m od zrujnowa
nego pałacu znajdują się 
fragmenty dawnej bramy 
wjazdowej: dwa filary 
ozdobione przylegającymi 
doń kolumienkami, two
rzącymi rodzaj rotundy, 
zwieńczone wazonami 
i płaskorzeźbionymi gir
landami.
Szkoda tego pięknego za
bytku. O ewentualnej jego 
restauracji nikt nie myśli, 
bowiem stosunek do niego 
miejscowej ludności jest 
zupełnie obojętny.

Zbigniew Hauser

Mickiewicz w Zbarażu

Miasto to kojarzy się przede wszys
tkim z Henrykiem Sienkiewiczem 

oraz jego powieścią Ogniem i mieczem. 
Mato znanym faktem jest, że w miejs
cowości tej postawiono pomnik ku czci 
Adama Mickiewicza, który dotrwa) do 
dziś. Stoi on kilkaset metrów od ruin 
słynnej twierdzy zbaraskiej. Pierwszy raz 
odsłonięto go w 1898 r. z okazji 100-lecia 
urodzin poety. Podczas walk polsko- 
-ukraińskich w 1918 r. został uszkodzony, 
a następnie wrzucony do pobliskiej rzeki 
Gniezna. Dwa lata później staraniem 
dowódcy 5. Dywizji Lwowskiej, gen. 
Jędrzejowskiego został odnowiony i 
powrócił na swoje miejsce. Ponownie 
doznał uszczerbku podczas wojny pol
sko-radzieckiej w 1920 r. Po jej zakończe
niu kolejny raz przystąpiono do renowacji 
monumentu, którą tym razem 
poprowadziły władze miejskie oraz 51. 
Pułk Piechoty Kresowej. Pomnik po

przeprowadzonych zabiegach uroczyście 
odsłonięto 29 kwietnia 1921 r.
Niewiele wiadomo o jego dziejach 
późniejszych, zwłaszcza po roku 1939. 
Zniszczeniu uległ oryginalny napis:

ADAMOWI MICKIEWICZOWI 
w setną rocznicę urodzin 

RODACY 
1798—1898.

Poniżej w 1970 r. pojawił się napis o 
przeprowadzonym remoncie pomnika. 
Pomnik wykonany jest z piaskowca, który 
w znaczącej części pokryty jest mchem. 
Widoczne są liczne — na razie niewielkie 
— ubytki w strukturze monumentu oraz 
białe wykwity świadczące o zasoleniu 
kamienia. Uszkodzeniu nie uległa podobiz
na wieszcza oraz wykute na jej wysokości, 
na sąsiednich ściankach obelisku tytuły 
utworów poety.

Szczepan Rudka
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Z okrętem w nazwie

Położona kilkanaś
cie kilometrów na 
wschód od wybrzeża 
Bałtyku Kretynga wywodzi 

swoją nazwę od litewskiego 
słowa „krotos” oznaczają
cego okręt. Drugie miano 
— Karlstadt, zawdzięcza 
swemu właścicielowi — 
wojewodzie wileńskiemu 
i hetmanowi wielkiemu li
tewskiemu Janowi Karolo
wi Chodkiewiczowi. Był on 
fundatorem renesansowego 
kościoła Zwiastowania Naj
świętszej Panny Marii, 
wzniesionego dla zakonu 
bernardynów jako wotum 
za sławne zwycięstwo nad 
wojskami szwedzkimi pod 
Kircholmem w 1605 r. Bu
dowę świątyni prowadzono 
w latach 1610—1617; nie
które źródła podają rok 
1605 jako datę rozpoczęcia 
prac budowlanych.
Ufundowana przez Chod
kiewicza świątynia była 
niewielką, jednonawową 
budowlą, z niewysoką wie
żą. Z prawej strony przyle
gało do niej skrzydło klasz
torne, mieszczące korytarz 
zamykający czworokątny 
dziedziniec. W 1672 r. 
z inicjatywy kolejnego wła
ściciela Kretyngi, hetmana 
wielkiego litewskiego i wo
jewody wileńskiego Jana 
Kazimierza Sapiehy, ko
ściół rozbudowano: po
większono prezbiterium, 
wzniesiono lewą nawę, zaś 
korytarz klasztorny prze
kształcono w prawą nawę 
świątyni; w ten sposób po
wstała trójnawowa bazylika 
z podwyższoną wieżą. Na
wę główną nakryto sklepie
niem krzyżowo-żebrowym. 
Ostatnią dużą restaurację 

świątyni przeprowadzono 
w 1908 r. według projektu 
krakowskiego architekta 
Sławomira Odrzywolskie- 
go. Bazylika ucierpiała 
znacznie podczas ostatniej 
wojny. Dopiero w 1982 r. 
zrekonstruowano wysoką 
wieżę i umieszczono w niej 
nowe dzwony. Świątynia 
słynęła z tego, że w ciągu 
kilku wieków okoliczni 
mieszkańcy udawali się tu
taj z modlitwami i ofiara
mi, aby odzyskać rzeczy za
ginione.
Kościół otrzymał bogate 
wyposażenie w stylu ma- 
nierystycznym: ołtarze, 
stalle oraz organy — uwa
żane za najpiękniejsze 
w całym Wielkim Księ
stwie Litewskim. Używano 
ich rzadko i ostrożnie, gdyż 
— jak głosiła miejscowa le
genda — kiedy po raz 
pierwszy zagrano na nich 
z pełną mocą „tak wielkie 
było wstrząśnienie powie
trza, że zarysowało się skle
pienie”. Srebrne rzeźby 
zdobiące pulpit organowy 
przepadiy już na początku 
XVIII w. w czasie Wojny 
Północnej, reszty dokonały 
działania drugiej wojny 
światowej. Dziś ozdobą 
świątyni są główne, drew
niane drzwi z maniery- 
stycznymi płaskorzeźbami, 
m.in. z motywami herm, 
zwieńczone dwoma kartu
szami herbowymi. Zacho
wane wczesnobarokowe 
rzeźby z postaciami królów 
umieszczono na górnej 
kondygnacji nowszego oł
tarza głównego. Cenną pa
miątką po fundatorze ko
ścioła i jego małżonce są 
dwa portrety olejne nama-

1. Kościół w Kretyndze

2. Widok od strony dziedzińca na klasztor

3. Skrzydło pałacu Tyszkiewiczów i ogród zimowy

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska)

lowane na płótnie przez 
nieznanego artystę około 
połowy XVII w., przedsta
wiające hetmana Chodkie
wicza ze sceną batalistycz
ną w tle oraz jego żonę Zo
fię z Mieleckich.
Zespól klasztorny stał się 
miejscem ostatniego spo
czynku Chodkiewiczów — 
do dziś w podziemiach za
chowały się sarkofagi kry- 
jące szczątki kilku przed

stawicieli tej zasłużonej dla 
Rzeczypospolitej rodziny. 
Zakon bernardynów prze
trwał w Kretyndze do za
kończenia ostatniej wojny. 
Został zamknięty dopiero 
przez władzę radziecką, 
a zakonnicy powrócili tu 
ponownie w 1991 r.
Zanim Feliks Tyszkiewicz 
wzniósł siedzibę rodową 
w Polądze, główna rezy
dencja Tyszkiewiczów mie-
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ściła się właśnie w Kretyn- 
dze, wcześniej będącej wła
snością Chodkiewiczów 
i Sapiehów. Po zakupieniu 
dóbr, około 1860 r. znajdu
jące się tam już dwa budyn
ki połączone zostały ze so
bą za pomocą ogrodu zimo
wego. Pałac powiększono, 
dobudowując doń boczne 
skrzydło. Wystrój wnętrz 
był dość skromny; dekora
cje stiukowe otrzymało za

ledwie kilka sal reprezenta
cyjnych. Nie zgromadzono 
w pałacu dużej liczby dzieł 
sztuki, natomiast osobliwo
ścią rezydencji była jedna 
z ostatnich w Rzeczypospo
litej magnacka orkiestra 
dworska. Składała się z za
trudnionych u Tyszkiewi
cza rzemieślników, Cze
chów z pochodzenia, któ
rzy równocześnie posiedli 
umiejętność gry na róż

nych instrumentach mu
zycznych. Majątek pozosta
wał w rękach Tyszkiewi
czów do drugiej wojny 
światowej. W czasach ra
dzieckich, w latach sześć
dziesiątych lub siedem
dziesiątych, dobudowano 
z prawej strony pałacu no
we skrzydło w formie bez- 
stylowego „pudła”, z prze
znaczeniem na siedzibę 
szkoły podstawowej. Szczę

śliwie zachowano pierwot
ny charakter zabytkowych 
pomieszczeń rezydencji; 
w kilku pokojach prawego 
skrzydła mieści się skrom
ne muzeum wnętrz pałaco
wych.
Niewiele pozostało po daw
nym parku, rozciągającym 
się na obszarze prawie trzy
stu hektarów, założonym 
przez węgierskiego ogrod
nika Hajduka, wcześniej 
praktykującego w wiedeń
skim Schónbrunnie. Nie- 
pokaźny strumień wpadają
cy do rzeki Okmiany został 
w trzech miejscach spię
trzony i w ten sposób po
wstały sztuczne stawy, dziś 
zdewastowane. Zniknął 
dawny ogród w stylu fran
cuskim. Także stara aleja 
topolowa, prowadząca z pa
łacu do kościoła, według 
miejscowej tradycji zasa
dzona przez hetmana 
Chodkiewicza, została wy
cięta. Zachowano nato
miast w pierwotnym stanie 
tutejszy ogród zimowy. Był 
on jednym z największych 
tego typu prywatnych ogro
dów w Europie i nierzadko 
w przeszłości stanowił cel 
wycieczek z pobliskiej 
Kłajpedy, Tylży, Królewca, 
nawet z dalekiego Berlina. 
Hodowano w nim palmy, 
araukarie, agawy, kaktusy, 
bananowce oraz drzewa cy
trynowe i pomarańczowe. 
Dół ogrodu zajmowały trzy 
stawki, połączone ze sobą 
kanałami, nad którymi 
przerzucono mostki, oto
czone sztucznymi skałami 
z wydrążonymi w nich gro
tami. W największej z nich 
mogło się zmieścić ponad 
sto osób. I dzisiaj można 
usiąść przy stylizowanym 
stoliku nad brzegiem staw
ku i wśród egzotycznej zie
leni napić się kawy lub her
baty.

Jolanta B. Kucharska
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Letnia rezydencja
Pierwszy dwór w Choroszczy 

zbudował około 1530 r. wo
jewoda nowogrodzki, Alek
sander Chodkiewicz. W 1587 r. 

Anna Chodkiewiczówna wniosła 
go w wianie wraz z dobrami cho- 
roskimi Pawłowi Pacowi. Ich 
spadkobierca, Stefan Mikołaj Pac, 
uważał ten dwór za swoją rezyden
cję nawet wówczas, gdy został wo
jewodą trockim i biskupem wileń
skim. On to sprowadził do Cho
roszczy w 1654 r. dominikanów, 
których klasztor przetrwał — 
wprawdzie w bardzo zmienionym 
stanie — do naszych czasów. 
Dwór natomiast nie zachował się, 
strawił go zapewne jeden z dwóch 
wielkich pożarów, które w 1683 
i 1707 r. zniszczyły doszczętnie 
miasto. Kolejnym właścicielem 
Choroszczy był generał Jerzy 
Wandalin Mniszech. Od niego od
kupił ją w 1703 r. wraz z przyległy
mi wsiami Stefan Mikołaj Branic- 
ki, by sześć lat później pozostawić 
w spadku swojemu synowi, Janowi 
Klemensowi.
Pan na Wersalu Podlaskim, bywa
lec królewskich pałaców, nie za
mierzał odbudowywać starego 
dworu, chciai natomiast mieć let
nią siedzibę w sielskim otoczeniu, 
której nie powstydziłby się przed 
koronowanymi głowami. Wybrał 
ku temu miejsce za miastem, na 
prawym brzegu Horodnianki, nie
daleko jej ujścia do Narwi. Na 
sztucznie utworzonej wyspie, oto
czonej czworobokiem kanałów, 
stanął w latach 1725—1730 późno- 
barokowy pałac wzorowany na 
wiejskich rezydencjach francu
skich wielmożów, choć nawet 
u nich wzbudzał zachwyt. Przyby
ły prosto z Paryża ambasador hra
bia de Broglie nie mógł się nadzi
wić wspaniałościom choroskiej 
siedziby, a jego rodak, również dy
plomata, Pierre Hennin, stwier
dził, że poza Francją nigdzie nie 
widział „przyjemniejszego domu 
na wsi”.
Niestety, budowlę wzniesiono na 
podmokłym gruncie i jej ściany 
poczęły pokrywać się naciekami, 
a potem murszeć i rozpadać się. 
W 1757 r. Branicki kazał więc pa
łac rozebrać i po osuszeniu terenu 
postawić go w tym samym miejscu 
i w takim samym kształcie. Projek
tantem mógł być znany w owych 
czasach architekt, Jan Zygmunt 
Deybel, lub kapitan regimentu 
pieszego buławy wielkiej koron
nej, również architekt, Jan Henryk 
Klemm. Budowę prowadził na 
pewno Józef Sękowski, wnętrza 
zdobili malarz Antoni Herliczka 
i nadworny snycerz Branickiego, 
niejaki Wojciech, zaś parkiem 
i ogrodami zajmował się francuski 
inżynier Ricaud de Tirregaille. 
W latach 1760—1763 kompleks 
paiacowo-ogrodowy nabrał osta
tecznego wyglądu. Prowadziła do 

niego od strony miasta brama po
łączona murem z kordegardą 
i domkiem odźwiernego. Za nią 
rozciągał się dziedziniec paradny, 
obsadzony 26 kasztanowcami 
i obrzeżony po bokach przez dwie 
piętrowe oficyny: gościnną i ku
chenną. Na ich tyłach usytuowano 
owocowe sady. Spoza oficyn wyła
niały się — również dwukondy-

bardziej reprezentacyjnym po
mieszczeniem była sala balowa, 
tworząca amfiladę z dwiema mały
mi salkami po bokach. Na piętrze 
znajdowały się sypialnie dla gości. 
Jadalnia, sala bilardowa ozdobiona 
47 olejnymi obrazami, pokoje 
z garderobami przeznaczone dla 
gości mieściły się w oficynach i go
ścinnych pawilonach.

z kwiatami, altanę porośniętą dzi
kim winem.
Park wzbudzał u gości Branickich 
prawdziwy zachwyt. Jeden z nich, 
autor pamiętników wydanych 
w 1876 r., Marcin Matuszewicz, 
tak opisuje urodziny Izabeli Bra- 
nickiej obchodzone w jej letniej 
rezydencji: „Jak corocznie się 
praktykuje, na trzeci dzień, to jest

gnacyjne — gościnne pawilony, 
stojące na przedłużeniu poprzecz
nego kanału, nad którym przerzu
cono murowany mostek wiodący 
na cour d’honneur. Ten dziedzi
niec honorowy znajdował się więc 
już na wyspie i wysiadając na nim 
z powozu można było podziwiać 
fasadę pałacu. Wzrok przyciągały 
przede wszystkim płaskorzeźby 
z panopliami, popiersia na konso
lach, tympanon z kartuszami her
bowymi Branickich i Poniatow
skich, amorki wieńczące fronton, 
lukarny ożywiające obszerny dach. 
Jeszcze bardziej zachwycało wnę
trze pałacu: posadzki z marmurów, 
podłogi z dębowego drewna, ścia
ny w boazeriach, obiciach, sztuka
teriach, malowidłach, marmurowe 
kominki, saskie i gdańskie piece 
z pięknie zdobionymi kaflami, 
wielkie zwierciadła w misternie 
cyzelowanych ramach, pozłacane 
lichtarze, kinkiety, świeczniki, na- 
ścienne malowidła Herliczki, ob
razy Smuglewicza, Czechowicza, 
Mirysa, Albertrandego. Umeblo
wanie było w najlepszym gatunku 
i najmodniejsze, wszędzie tykały 
paryskie zegary, na stolikach, ko
minkach, konsolkach, półeczkach 
stały wazy, patery, kryształy, naczy
nia i figurki z porcelany chińskiej 
i miśnieńskiej. Wszystkie pokoje 
na parterze, nawet sypialnia pana 
i pani domu z lożami ukrytymi 
w alkowach, dostępne były dla go
ści i tak urządzone, aby wywrzeć 
na nich niezatarte wrażenie. Naj

Elewacja ogrodowa pałacu wycho
dziła na park o powierzchni 40 ha. 
Jego oś widokową stanowił kanał 
długości 430 m, przedłużony szero
ką aleją kończącą się sztucznie usy
panym wzniesieniem. Stała na nim 
piętrowa altana, umożliwiająca 
oglądanie rozleglej panoramy nad- 
narwiańskich iąk. Tuż za pałacem 
zaczynały się francuskie partery, 
z których wyrastały kamienne po
sągi i drewniane filary dźwigające 
metalowe, pozłacane wazy, a u ich 
stóp niskie żywopłoty z bukszpanu 
formowały rokokowe arabeski. 
Partery biegły po obu stronach ka
nału, obrzeżone po bokach drew
nianymi arkadami i szpalerami wy
soko strzyżonych lip. Szpaler za
chodni przerywała efektowna bra
ma, za którą w odległej perspekty
wie widoczne były trzy stawy, obsa
dzone nisko strzyżonymi lipami. 
Po przeciwnej stronie rozciągał się 
„dziki” park, kryjący w gąszczu 
okrągły staw z kamiennym posą
giem Diany. W odległości około 
200 m od pałacu kanał główny 
dzielił się na dwa poprzeczne ra
miona. Jedno z nich kończyło się 
wysepką zajętą przez chińską altan
kę, drugie prowadziło do wyrzeź
bionej z drewna Diany. Na skrzy
żowaniu dróg wodnych przecinały 
się równocześnie cztery alejki wy
sadzane lipami, tworząc razem 
z kanałami ośmioramienne rozdro
że. Z tego miejsca, w którą by nie 
pójść stronę, trafiało się na jakąś 
ogrodową rzeźbę, trelaż lub pergolę 

1. Elewacja wschodnia pałacu 
2. Fragment salonu 

w Muzeum Wnętrz Pałacowych
(zdjęcia:

Katarzyna i Jerzy Samusikowie) 

na dzień urodzenia samej hetma
nowej, jadą wszyscy do Chorosz
czy, gdzie dziwnie piękny pałacyk 
i ogród z wielkimi kanałami i róż
nymi batami (łodziami). Tam tedy 
obiad bywa solenny, także z bi
ciem z armaty. Po obiedzie chodzą 
państwo po ogrodzie, inni batami 
się wożą. Potem, skoro zmierzchać 
zacznie, iluminacja nad kanałami 
i w dalekiej perspektywie będącej 
sali zapaloną bywa; a potem kosz
towne fajerwerki... ”
Kiedy do Choroszczy przyjeżdżali 
szczególnie dostojni goście, urzą
dzano dla nich w parku polowa
nie. Jedno z nich opisuje król Sta
nisław August Poniatowski: 
„Przez kilka dni hetman wielki 
podejmował i obwoził króla (Au
gusta III) i cały jego dwór; urzą
dził mu między innymi w Cho
roszczy świetną zabawę, zupełnie 
w jego guście. Mnóstwo dzikiego 
zwierza, przywiezionego w klat
kach do lasków tego rozkosznego 
miejsca, pędzono po wąskiej dro
żynie z desek między dwiema ścia
nami aż po wierzchołki drzew ro
snących nad kanałem, tam znajdo
wały się urządzone pułapki, przez 
które zwierzyna z wysokości trzy
dziestu stóp spadała do wody, co
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dawało królowi sposobność strze
lania w lot, gdy zechce do wilków, 
dzików i niedźwiedzi; psy myśliw
skie u stóp drzew czekały na te 
zwierzęta, aby je ścigać na ziemi 
i wodzie, aż póki się królowi nie 
spodoba do nich strzelać. Jeden 
z tych niedźwiedzi, spotkawszy 
czółno, włazi na przód jego, chcąc 
się uchronić od psów, miody Rze
wuski, brat marszałka, zmarły 
później w Wiedniu, i Sauli, pierw
szy urzędnik saski z biura spraw 
zagranicznych, schronili się na tył 
czółna, gdzie był przewoźnik, lecz 
tak je przechylili, że wywróciło 
koziołka; niedźwiedź po raz drugi

Honoraty z Komarów de Moni, 
niemiecki przedsiębiorca, Chri
stian August Moes i zamieni! za
budowania folwarczne na fabrykę 
włókienniczą wytwarzającą sukno, 
kort i koce. Jego syn, Fryderyk, 
wzniósł budynki fabryczne i roz
budował pałac, będący siedzibą 
dyrekcji, dodając z obu stron trój- 
osiowe ryzality. Przy okazji zasy
pał część ogrodowych kanałów. 
Kolejny Moes, Krzysztof, zarzą
dzający fabryką do wybuchu 
pierwszej wojny światowej, zmie
nił kompozycję parku, wytyczając 
nowe aleje obsadzone świerkami, 
dębami i lipami, i nadał mu cha-

zakreślił wielki łuk w powietrzu 
i wpadł do wody tuż koło tych pa
nów, dla których wszystko skoń
czyło się na strachu, a ich przygo
da bardzo zabawiła króla. ” 
Pałacowy park był świadkiem nie 
tylko hucznych, niezbyt wyszuka
nych uciech, ale i cichych, sekret
nych spotkań Izabeli Branickiej 
z generałem Andrzejem Mokro- 
nowskim. Nie ma dowodów na to, 
że hetman wiedział o tych schadz
kach. Jeśli mu nawet o nich dono
szono, nie dawał tego poznać po 
sobie, a może nie przywiązywał do 
nich zbyt wielkiej wagi. A kiedy 
w 1771 r. odszedł z tego świata po 
ukończeniu 82 lat, młodsza od 
niego o 41 lat Izabela wydała się 
potajemnie za przystojnego i jesz
cze młodego generała. Utrzymy
wała potem swoje zamążpójście 
w sekrecie, żeby nie stracić praw 
do hetmańskiego majątku. Zmarła 
w 1808 r. i wówczas jej dobra stały 
się własnością rodziny Potockich. 
Choroszcz przypadła w udziale 
córce Jana Potockiego, starosty ka
niowskiego, Mariannie, żonie mi
nistra rządu Królestwa Polskiego, 
Tadeusza Mostowskiego, a w 1824 
r. jako wiano ich córki, Pelagii 
Mostowskiej, przeszła w ręce Ko
marów. Kiedy w 1831 r. doszło 
pod Ziotorią do bitwy między po
wstańcami i wojskiem rosyjskim, 
pałac został znacznie uszkodzony, 
był to początek jego dewastacji.
W 1840 r. całą posiadłość choroską 
kupił od ówczesnej właścicielki, 

rakter krajobrazowy. W 1915 r. 
wycofujące się wojska rosyjskie 
podpaliły zabudowania pałacowe, 
które pozostały w ruinie aż do lat 
sześćdziesiątych. Wprawdzie w la
tach trzydziestych został odbudo
wany jeden pawilon, ale za to dru
gi oraz obie oficyny i dobudowane 
przez Fryderyka Moesa ryzality 
pałacu zostały rozebrane. W la
tach następnych, szczególnie pod
czas drugiej wojny światowej ru
iny pałacu i pozostałych budyn
ków uległy dalszej dewastacji, po
dobnie jak i pozostawiony bez go
spodarza park.
Po wojnie folwark został prze
kształcony w gospodarstwo po
mocnicze dla szpitala dla nerwowo 
i psychicznie chorych, który wcze
śniej, w 1929 r. wprowadził się do 
budynków fabryki Moesów. W la
tach sześćdziesiątych pałac został 
zrekonstruowany według projektu 
znanego białostockiego architek
ta, Stanisława Bukowskiego, tego 
samego, który kierował odbudową 
Wersalu Podlaskiego. Od 1974 r. 
w pałacu mieści się Muzeum 
Wnętrz Pałacowych, będące filią 
Muzeum Okręgowego w Białym
stoku. Muzeum to jest również 
właścicielem parku, któremu sys
tematycznie, aczkolwiek nie
spiesznie stara się przywrócić wy
gląd z czasów Jana Klemensa i Iza
beli Branickich.

Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie

Stary 
kościół 
zakopiański

Drewniany kościół w Za
kopanem, nazywany 
starym kościołem, wraz 
z położoną obok kamienną ka

plicą Gąsieniców oraz dawnym 
cmentarzem na Pęksowym 
Brzyzku, należą do najstar
szych zabytków stolicy Tatr. 
Nie tylko dla nas, ale też i dla 
obcokrajowców bardzo intere
sującym obiektem jest kościół, 
przez poznanie którego mają 
możność zetknięcia się, być 
może po raz pierwszy, z zabyt
kiem polskiej architektury 
drewnianej. Kościół ten szczę
śliwie nie podzieli! losu wielu 
starych kościołów, które po wy
budowaniu nowego pozostawa
ły nie użytkowane i stopniowo 
niszczały. Obecnie jest on 
czynnym kościołem filialnym 
głównej parafii zakopiańskiej. 
W 1847 r. staraniem ówcze
snych właścicieli Zakopanego 
Klementyny i Edwarda Ho- 
molacsów zbudowano z drew
na modrzewiowego niewielki, 
jednonawowy kościół z pre
zbiterium zamkniętym wielo- 
bocznie; jego powstanie zwią
zane było z utworzeniem sa
modzielnej parafii w Zakopa
nem. W latach 1851—1852, 
z inicjatywy pierwszego pro
boszcza zakopiańskiego ks. Jó
zefa Stolarczyka, przystąpiono 
do rozbudowy kościoła, pole
gającej na przedłużeniu i po
szerzeniu nawy oraz postawie
niu wieży. Została ona wtopio
na w bryłę nawy kościoła — ta
kie rozwiązanie wśród kościo
łów drewnianych spotyka się 
stosunkowo rzadko. W 1863 r. 
w pobliżu kościoła została zbu
dowana wolno stojąca dzwon
nica, którą rozebrano przed 
pierwszą wojną światową.

Kościół w całości zbudowany 
został przez miejscowych cie
śli. Najstarszą część wykonał 
Sebastian Gąsienica Sobczyk, 

a rozbudowę Jakub i Jan Topo
rowie. Zarówno jego strona ze
wnętrzna, jak i wnętrze są bar
dzo jednorodne pod względem 
użytego materiału drewniane
go. Wieńcowe ściany zostały 
oszalowane deskami, dachy 
łącznie z hełmami wieży i wie
życzki na sygnaturę pokryte 
gontem, a wystrój wewnętrzny 
utrzymany jest w fakturze na
turalnego drewna. Ołtarze są 
dziełem wielce uzdolnionego 
ludowego rzeźbiarza i snyce
rza z pobliskiego Gliczaro- 
wa—Wojciecha Kułacha Waw- 
rzyńcoka. Potrafi! on bardzo 
umiejętnie kopiować inne 
rzeźby i jedynie brak profesjo
nalizmu był przyczyną niepo
radności w pewnej części jego 
prac. Wszystkie zdolności tego 
artysty ujawniły się w zako
piańskich ołtarzach, które od
znaczają się dobrym skompo
nowaniem całości, prawidło
wymi proporcjami oraz pla
stycznością rzeźby i dekoracji, 
przy zachowaniu umiaru 
i prostoty. Poza ołtarzami we 
wnętrzu znajduje się pokaźna 
liczba rzeźb i obrazów miej
scowych, anonimowych arty
stów ludowych. Najbardziej 
interesujące są snycerskie fere
trony, w których pierwszopla
nową rolę odgrywają środki 
wyrazu, a nie poprawność pro
porcji. Dokładne ich datowa
nie jest utrudnione, tylko nie
liczne są sygnowane, jak fere
tron przedstawiający św. Ro
dzinę, gdzie znajdują się ini
cjały i data „1857”. Wśród ob
razów zwraca uwagę umiesz
czony w lewym, bocznym ołta
rzu wizerunek św. Stanisława 
Biskupa z Piotrowinem o ja
snej, pogodnej kolorystyce. 
Ciekawy jest również obraz 
znajdujący się na prawej ścia
nie nawy ze sceną Nawrócenia 
św. Pawia. Odnajdujemy tu 
bardzo realistyczne podejście
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1. Widok 
na kościół 
od strony

ul. Kościeliskiej
2. Widok 

na ołtarz główny

do nadprzyrodzonego faktu, 
jaki dotknął świętego, w połą
czeniu z pewną naiwnością 
w interpretacji treści zdarze
nia, wyrażającą się m.in. 
w umieszczeniu napisów obja
śniających, np.: „Do Damasz
ku”, „Szawle, czego mnie 
prześladujesz”; sama postać 
świętego spadającego z konia 
musiała być namalowana 
przez odwrócenie obrazu. Od 
lat trzydziestych w ołtarzu 
głównym umieszczony jest ob
raz Matki Boskiej Często
chowskiej z reliefowo potrak
towanym tłem, sukienką i ko
roną. Dawny obraz z tego ołta
rza z postacią św. Klemensa — 
patrona kościoła, powieszony 
jest na lewej ścianie prezbite
rium.
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3.4. Dzieła
Wojciecha Kułacha: 
zwieńczenie prawego 
ołtarza bocznego (3) 
i lewy ołtarz boczny 
z obrazem 
św. Stanisława Biskupa (4) 
5.6. Ludowe 
feretrony
(zdjęcia: 
Stanisław Grzelachowski)

W okresie powojennym w ko
ściele pojawiły się nowe ele
menty plastyczne nawiązujące 
do sztuki góralskiej. Należą do 
nich antepedia w trzech ołta
rzach autorstwa Karola Kło
sowskiego i Marii Bujakowej 
z motywami roślinnymi i geo
metrycznymi umieszczonymi 
na bardzo ciemnym tle. Na 
ścianach kościoła powieszono 
cykl obrazów Drogi Krzyżo
wej malowanych na szkle 
przez Ewelinę Pęksową. Od
znaczają się one bardzo wyra
zistym użyciem barw i specy
ficznym rysunkiem, tak cha
rakterystycznym dla tej znanej 
i cenionej artystki zakopiań
skiej. Znajdujące się na men
sach ołtarzowych góralskie ob
rusy stanowią dobre uzupeł

nienie całości wnętrza, w prze
ciwieństwie do niektórych fi
gur produkcji tuzinkowej, któ
re wyjątkowo nie harmonizują 
z charakterem kościoła.
Stary kościół od czasów, kiedy 
Zakopane było tylko niewiel
ką, mało znaną wsią góralską, 
zachował się w prawie nie 
zmienionej postaci. Dopiero 
w latach pięćdziesiątych przy 
gruntownych pracach remon
towych dokonano niezbyt uza
sadnionej przebudowy przed
sionka, polegającej na zmianie 
kształtu dachu. Dotychczaso
wy dach pulpitowy zastąpiony 
został dachem dwuspadowym 
i półszczytowym nad samym 
wejściem.

Stanisław Grzelachowski
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Odbudowa pałacu

W okolicach Torunia 
natrafić można na 
wiele pięknych przy

kładów siedzib ziemiańskich, 
odległych od siebie niekiedy 
tylko o kilka kilometrów. Te 
wspaniałe i bogate majątki 
ziemskie po drugiej wojnie 
światowej podzieliły los in
nych dworów i pałaców daw
nej Rzeczypospolitej. Rozkra- 
dane i dewastowane szybko 
popadały w ruinę, stawały się 
mieszkaniem dla wielu rodzin 
albo siedzibą szkoły, co nie 
przyczyniało się do prawidło
wego ich utrzymania. Po 1989 
r. pojawiła się grupa ludzi 
z kapitałem szukających jego 
lokaty, a zmiana przepisów 
prawnych przyczyniła się do 
tego, że wiele obiektów znala
zło nowych właścicieli. Nie
które małe dworki okolic To
runia stały się znów jak nie
gdyś domami rodzinnymi 
i odremontowane stanowią 
piękny i bardzo polski ele
ment krajobrazu.
Jednym z obiektów, który do
czekał się kompleksowej od
budowy, jest zespół paiacowo- 
-parkowy w Pluskowęsach, po
łożony 20 km od Torunia i 4 
km od Chełmży. Pałac wznie
siony został na łagodnym 
wzgórzu, na północnym brze
gu Jeziora Chełmżyńskiego. 
Prowadzi do niego droga-gro- 
bla między dwoma stawami, 
kończąca się owalnym podjaz
dem. Wieś Pluskowęsy wy
mieniana jest w źródłach od 
1340 r. W czasach krzyżackich 
była własnością Zakonu, a po 
pokoju toruńskim w 1466 r. 
przeszła na własność króla 
polskiego. Do końca XVIII w. 
Pluskowęsy często zmieniały 
właścicieli, w 1792 r. stali się 
nimi Kalksteinowie, należący 
do najstarszych i najzamoż
niejszych rodów pruskich. Po
mimo swojego pruskiego ro
dowodu, Kalksteinowie z Plu- 
skowęs ulegają głębokiemu 
spolonizowaniu i od początku 
XIX w. zaliczają się do pol
skich patriotów. Przedstawi
ciele rodziny Kalksteinów 
z Pluskowęs związani byli 
z działalnością Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, 
a w czasie pierwszej wojny 

światowej z działalnością pol
skich rad ludowych na ziemi 
chełmińskiej. O patriotyzmie 
Kalksteinów świadczy rów
nież fakt przeszukiwania przez 
grenschutz rodzinnego gro
bowca na cmentarzu w Chełm
ży, w poszukiwaniu broni. 
Ostatni właściciel — Antoni 
Kalkstein, zasłużony działacz 
społeczny i niepodległościo
wy, był również współzałoży
cielem Banku Kredytowego 
w Toruniu. Po jego śmierci 
majątkiem zarządzała żona, 
Antonina z Sierakowskich

oszklone drzwi prowadziły 
z sieni do westybulu, z którego 
następnie przechodziło się do 
dalszych pomieszczeń pałacu: 
biblioteki, salonów, buduaru 
i jadalni. Na piętrze został po
wtórzony schemat układu 
wnętrz parteru. Mieściły się tu 
sypialnie, pokoje gościnne 
i garderoba. Obecna forma ar
chitektoniczna pałacu jest wy
nikiem przebudowy wcze
śniejszej budowli — partero
wego dworu z końca XVIII w., 
z którego zachowały się skle
pione kolebkowo piwnice.

W czasie wojny pałac uniknął 
zniszczeń, a do jego dewastacji 
przyczynili się powojenni 
użytkownicy. Mieściła się tu 
szkoła i mieszkania nauczycie
li. W latach osiemdziesiątych 
szkoła przeniosła się do nowe
go budynku, a niewłaściwie 
zabezpieczony pałac został 
rozkradziony i całkowicie zde
wastowany. Zniknęła część za
bytkowych szaf z biblioteki, 
zrujnowany został marmuro
wy kominek i posadzka. Park 
całkowicie zdziczał, zniknęły 
wszystkie elementy architek

Kalkstein. W 1946 r. Plusko
węsy przeszły na własność 
skarbu państwa.
Zespół pałacowo-parkowy, 
oprócz pałacu, składa się z za
budowań gospodarczych, 
czworaków oraz budynku 
dawnej szkoły. Sam pałac jest 
budowlą parterową z piętrem 
umieszczonym w mansardo
wym dachu. Układ wnętrz jest 
dwutraktowy, amfiladowy, 
w centralnej części trzytrakto- 
wy. Ciekawym rozwiązaniem 
na parterze pałacu są kwadra
towe łączniki, powstałe dzięki 
umieszczeniu drzwi w sko
śnych narożnikach ścian. 
Z sieni na piętro prowadziły 
schody wachlarzowe z balu
stradą z tralek. Podłoga była 
z marmurowych, czarno-bia
łych płyt ułożonych w sza
chownicę. Dwuskrzydłowe, 

Przebudowa została przepro
wadzona w 1867 r. według pro
jektu znanego poznańskiego 
architekta Stanisława Heba
nowskiego. Detale architekto
niczne zastosowane w bryle 
pałacu świadczą, że autor ko
rzystał z francuskich wzorów, 
rzadko spotykanych w siedzi
bach ziemiańskich na ziemi 
chełmińskiej. Na początku 
XX w. do południowego 
szczytu pałacu dobudowano 
parterową przybudówkę, która 
mieściła kancelarię i pokoje 
mieszkalne służby. Dodatko
wym walorem pałacu jest jego 
usytuowanie w pięknym par
ku o układzie krajobrazowym 
ze starodrzewiem liczącym po
nad 250 lat. Położenie parku 
jest wyjątkowe ze względu na 
otoczenie dwoma stawami i Je
ziorem Cheimżyńskim.

tury ogrodowej (rzeźby, ka
mienne ławeczki, mostki itp.). 
Od czterech lat zespół ma no
wego właściciela, który planu
je urządzenie tu zacisznego 
pensjonatu. Dziś pałac i park 
powoli odzyskują swoją pier
wotną świetność. Został całko
wicie uporządkowany pod ści
słym nadzorem konserwatora 
przyrody zabytkowy park. 
Trwają prace remontowe pała
cu. Teren zespołu jest ogro
dzony i pilnowany całą dobę. 
Po remoncie zespół będzie 
otwarty dla wszystkich, którzy 
będą chcieli odwiedzić zabyt
kowy park i wnętrza pałacu 
lub pozostać przez kilka dni, 
poznać historię rodziny Kalk
steinów i ich posiadłości.

Julita Prus Grobelska
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Średniowieczny i romantyczny

Rzemień — to mała miej
scowość przy trasie z Miel
ca do Dębicy w woj. rze
szowskim, w której znajduje się 

bardzo cenny średniowieczny ze
spól warowny. Jest to jedna z pier
wszych budowli murowanych, 
wzniesionych w średniowieczu na 
terenie Puszczy Sandomierskiej. 
Początki zamku nie są znane, cho
ciaż z dokumentów z 1365 r., moż
na dedukować o istnieniu muro
wanego dworu lub systemu obron
nego na terenie wsi Rzemień. Na
leży podkreślić jego trafną lokali
zację zarówno pod kątem obron
nym, jak i komunikacyjnym. 
W okolicach Rzemienia oddzielał 
się od traktu sandomierskiego 
szlak handlowy w kierunku Jaro
sławia i Przeworska, co pozwalało 
na jego kontrolę. Ponadto ważnym 
wodnym szlakiem handlowym by
ła wtedy Wisłoka, którą też można 
było nadzorować.
Wewnątrz otoczonego walem 
ziemnym dziedzińca zbudowano 
wieżę, stanowiącą główny element 
zespołu zamkowego. Z uwagi na 
podmokły teren ani wieża, ani ze
spół zamkowy nie miały podpiw
niczeń. Bezpośrednio z wałami łą
czyły wieżę dwa drewniane pomo
sty, jeden prowadził z wieży do

wału, a drugi z drewnianej przy
budówki — prawdopodobnie przy 
bramie — do komnaty. W obrębie 
dziedzińca znajdowały się budyn
ki gospodarcze oraz pomieszcze
nia dla służby dworskiej. Do zam
ku prowadziła droga dojazdowa 
przez bramę i zapewne zwodzony 
most. Zachowane do dziś założe
nie obronne o obrysie bastiono
wym pochodzi z okresu później
szego, bowiem badania wykopali
skowe prowadzone na tym terenie 
dowiodły, że pierwotnie budynki 
zamkowe otaczał owalny wał.

Po śmierci Jana Tarnowskiego, do 
którego Rzemień należał w poło
wie XV w., dobra wraz z zamkiem 
odziedziczyła jego żona — Kata
rzyna Tarnowska. Od 1546 r. 
w Rzemieniu rezydowali jej syno
wie: Wojciech i Jan. Każdy z nich 
starał się podnieść walory obronne 
rodowej siedziby. Rozbudowano 
więc zarówno zamek, jak i umoc
nienia zewnętrzne, co miało 
uchronić Rzemień i pobliskie wsie 
przed najazdami Tatarów, a i sto
sunki sąsiedzkie z Ostrogskimi 
nie były najlepsze.

W 1585 r. dobra w Rzemieniu zo
stały sprzedane Hieronimowi 
Mieleckiemu, bratu żony Stanisła
wa Tarnowskiego. Przez wiele lat 
toczyły się procesy sądowe, gdyż 
nie wszyscy z rodu Tarnowskich 
pogodzili się ze stratą tak cennego 
majątku. Wreszcie w 1616 r. rze- 
mieński zamek i przyległe folwar
ki z wsiami kupił Stanisław Lubo
mirski — jeden z najbogatszych 
ludzi w Polsce. To jemu zawdzię
cza się bardzo staranne i silne 
ufortyfikowanie zamku do 1621 r. 
Powstały wtedy m.in. nowoczesne 
umocnienia bastionowe. Zamek 
częściowo pełnił funkcję więzie
nia, np. po wojnie chocimskiej, 
w której Stanisław Lubomirski 
brał udział, przetrzymywano tu 
jeńców tatarskich. Odbywały się 
w nim również posiedzenia sądu 
i zjazdy szlachty polskiej.
Rzemień należał do Lubomir
skich do końca XVIII w. Od tego 
czasu nie przeprowadzano prac re
montowych i zamek przeistaczał 
się w ruinę. Średniowieczny cha
rakter zamku został w znacznym 
stopniu zatarty w wyniku przebu
dowy, jaka nastąpiła w latach 
1929—1931, kiedy otrzymał wy
gląd romantycznego zameczku.

Wojciech Mieszkowicz

Na zachód od Płocka poło
żony jest Brudzeński Park 
Krajobrazowy — jest to jeden 

z najmniejszych i najpiękniej
szych w Polsce parków. Mean
drująca Skrwa Prawa płynie tu
taj głęboko wciętą doliną 
o zboczach wysokich miejsca
mi do 50 m, a przy ujściu do 
Wisły tworzy kręte jezioro na

Kościół ze znakami
kształt fiordu. Nad rzeką bytują zi
morodki, kormorany i czaple, 
a w lasach zakwitają przedwio
śniem kobierce śnieżyczek, przebi- 
śniegów, przylaszczek i zawilców 
gajowych. Na szczególną uwagę 

zasługuje niewielka wioska Roki
cie. położona na wschodnich ru
bieżach ziemi dobrzyńskiej przy 
granicy z Mazowszem. W ładnym 
otoczeniu, na wysokim brzegu Wi
sły stoi tutaj niewielki, ceglany 

i orientowany kościółek. Kata
log zabytków sztuki w Polsce 
określa budowlę jako późnoro
mańską i datuje na połowę XIII 
w. Według legendy kościół ten 
postawiono za pieniądze ze 
sprzedaży dzikich koni, których 
stada gromadziły się na oko
licznych wzgórzach i stąd nazy
wany jest niekiedy „kobylim ko
ściołem”. Mimo przeróbek bu
dowlanych od końca XVIII w., 
zachował swój niezwykły cha
rakter, podkreślony bardzo ma
lowniczym położeniem. Warto 
przyjrzeć się zewnętrznym ścia
nom tego kościółka. Są na nich 
widoczne liczne wgłębienia 
najprawdopodobniej ślady po
wstałe w XVI—XVIII w., podczas 
wzniecania ognia w Wielką So
botę za pomocą tzw. świdra 
ogniowego. Na cegłach znaj
dują się też wydrapane imiona 
i nazwiska najstarsze pocho
dzi z 1647 r. Być może znaki 
w formie krzyża, jodełki, pługa 
pochodzą z czasów, gdy wokół 
kościoła istniał cmentarz (do 
1790 r.) i są to chłopskie znaki 
tożsamości — prymitywne epi
tafia.

Lechosław Herz
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Rekonstrukcja baroku

Od podstaw odnawiana 
jest w budynku głów
nym Uniwersytetu 
Wrocławskiego Sala Muzycz

na. Jest to jedna z najwięk
szych powojennych rekon
strukcji barokowego wnętrza 
w Polsce, zniszczonego w 1945 
r. przez bombę. „Przy rekon
strukcji pracowali najlepsi po
ziomicy. Zatrudniano ich 
m.in. przy renowacji głów
nych sal pałacu Sanssouci 
w Poczdamie, odbudowie war
szawskiego Zamku Królew
skiego oraz przy złoceniu ka
rety królowej Zofii, z przezna
czeniem na wielką wystawę 
w USA”— opowiada Jan Zel- 
bromski, autor aranżacji 
wnętrz, rysunków i rzeźb peł- 
nofiguralnych, a także próbek 
malarskich w Sali Muzycznej. 
Twierdzi on, że w wypadku ta
kich robót obowiązuje główna 
zasada — musi być widoczna 
„jedna ręka”. „W wypadku ta
kiej rekonstrukcji wszystko 
jest formą interpretacji, nie 
można iść na indywidualność. 
To ma być pastisz, ale w od
niesieniu do. starych technik” 
— wyjaśnia Zelbromski.
Sala otwarta została 15 listopa
da 1997 r., ale nie jest kom
pletnie zrekonstruowana, bo
wiem zabrakło plafonów, które 
przedstawiały sceny Zesłania 
Ducha Świętego, Nawiedze
nia, Ofiarowania w świątyni 
i Bożego Narodzenia. Kiedy 
w 1735 r. oddano tę salę do 
użytku, znajdowało się w niej 
Oratorium Marianum Kon
gregacji Łacińskiej, a więc ka
plica maryjna w jezuickim 
uniwersytecie. Po kasacie za
konów przez władze pruskie 
zamieniono ją w 1811 r. na Sa
lę Muzyczną, a miejsce ołtarza 
zajęły organy. „Ikonograficz
nie w tej sali wszystko pięło się 
jakby ku niebiosom. Miało po
kazywać sceny z życia Maryi 
w sferze niebiańskiej. Z chwi
lą, gdy tego brakuje, ta ikono
grafia zaciera się. Prof. Kali
nowski z Poznania zapropono
wał, by sufit pomalować na 
błękit, ale to jest rozwiązanie 
typowe dla klasycyzmu, nie do 
przyjęcia w wypadku dojrzałe
go baroku. Uważam, że nie na
leży silić się na równanie z 
mistrzami. WXVII i XVIII w. 
malarstwem iluzjonistycznym

1.2. Sala Muzyczna 
w trakcie prac 

konserwatorskich
3. Jeden 

z aniołków 
o czterech skrzydłach

(zdjęcia: 
Mariusz Czuiczyński)

zajmowały się wyspecjalizowa
ne grupy. Jest to malarstwo 
specyficzne, z punktem tzw. 
żabiej perspektywy, charakte
ryzujące się otwieraniem na 
krótkich przestrzeniach du
żych płaszczyzn, z typowym 
dla baroku »horror vacui«, 
czyli lękiem przed pustą prze
strzenią. Należałoby raczej — 
moim zdaniem — odtworzyć 
plafony techniką niemal 
akwarelową, lekką, a przy tym 
popracować nad rysunkiem, 2
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z szerokiego pędzla rozmalo- 
wać wszystkie partie, nie siląc 
się na idealne dochodzenie do 
szczegółów, a więc wrażeń io- 
wo, na zasadzie rozstrzygnię
cia światłocieniowego. Dzięki 
temu widać byłoby dążenie do 
otwarcia sufitów, a całość za
grałaby w formie plam, byłaby 
czytelna ikonograficznie, nie 
przedobrzona” — uważa Zel- 
bromski. Ma nadzieję, że środ
ki na odtworzenie plafonów 
się znajdą. Obecnie sala rekon

struowana jest głównie z fun
duszy resortu edukacji naro
dowej i Uniwersytetu Wro
cławskiego.
Po zniszczeniu w 1945 r. 
w miejscu Sali Muzycznej 
znajdował się magazyn. Do
piero w latach siedemdziesią
tych prof. Zbigniew Swie- 
chowski — ówczesny kierow
nik katedry Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
— ściągnął z Marburga kopie 
72 barwnych slajdów, wykona

nych w 1944 r. na zlecenie 
miejskiego konserwatora za
bytków, gdy zbliżał się front. 
Zachowało się też trochę ry
sunków z początku XX w., wy
konanych przez Hansa Poelzi- 
ga. Szkicował on fragmenty 
wnętrz, gdy projektował do 
Sali Muzycznej organy. Jed
nak okazało się to niewystar
czające. Mówi Jan Zelbrom- 
ski: „Rok 1944 — to początek 
barwnej fotografii, slajdy są 
niedoskonałe, przeniebiesz- 

czone, ukazują kolorystykę sa
li w sposób nieprawdziwy. 
Z pomocą przyszła nam firma 
Kodak, która wykonała anali
zę komputerową. Dzięki temu 
mogliśmy zrobić duże wydru
ki. Zmniejszyła się wprawdzie 
wartość walorowa obrazu, ale 
stał się on bardziej czytelny 
przez zagęszczenie linii. Na 
slajdach każde powiększenie 
praktycznie rozpraszało moż
liwość syntetycznego odbioru, 
często już mało wyraźnych 
szczegółów. Działano także 
na zasadzie analogii. Kiedy 
wykonywano sale reprezenta
cyjne w Uniwersytecie Wro
cławskim, pracowały przy 
nich te same zespoły sztuka- 
torskie, posługujące się iden
tyczną gamą środków arty
stycznych. Podobne stiuki po
jawiają się w różnych czę
ściach Uniwersytetu, m.in. 
przed Aulą Leopoldyńską, 
w samej Auli i przy Schodach 
Cesarskich. Nasze poszukiwa
nia wyznaczało tych kilka 
miejsc. Wygięcie ręki aniołka 
— przykładowo — ustalali
śmy godzinami, przerzucając 
stosy dokumentów. Wielkie fi
gury cherubinów w części pre- 
zbiterialnej rzeźbiliśmy w gip
sie ręcznie; są to jedyne na 
Dolnym Śląsku cherubiny 
o czterech skrzydłach. Niema
ło problemów sprawiła też 
podłoga. Pokłady węgierskie
go marmuru, którym przed 
około 300 lat wyłożono Salę 
Muzyczną, już się wyczerpały. 
Dobrano płyty z Włoch, pra
wie identyczne w kolorze. Ko
rytarze wyłożono czarnymi 
płytami z łupków hiszpań
skich na przemian ze śląskimi 
zlepieńcami szarymi. ”
W przyszłości przybędzie za
plecze techniczne. Ma mieścić 
się w pomieszczeniach archi
wum uczelni, które czeka na 
przeprowadzkę. Działalność 
Sali Muzycznej po rekon
strukcji zainaugurował kon
cert orkiestry pod dyrekcją 
Agnieszki Duczmal. Zapre
zentowano m.in. utwory Jo
hannesa Brahmsa, którego 
Uniwersytet Wrocławski uho
norował swego czasu doktora
tem honoris causa. Brahms 
występował w Sali Muzycznej 
kilkakrotnie. Koncertowali 
tutaj też m.in. Henryk Wie
niawski, Anton Rubinstein, 
Ferenc Liszt, Karol Lipiński 
(w ciągu 15 lat aż osiem razy), 
późniejsza żona Roberta Schu
manna — Clara Wieck oraz 
uczeń Niccolo Paganiniego — 
Apolinary Kątski.

Marek Perzyński
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Fragment przedmościa
II nagroda w konkursie 

„Gdzie są szable 
z tamtych lat..."

Duża liczba publikacji doty
czących polskiej myśli 
fortyfikacyjnej z lat 
1918—1945 niewiele miejsca po

święca polowym pozycjom umoc
nionym na odcinku przedmościa 
bydgoskiego. W uproszczeniu 
przedmościem w nomenklaturze 
wojskowej określano dawniej rejon 
opanowany przez wojska własne 
na bronionym przed nieprzyjacie
lem brzegu rzeki, pozwalającym na 
zorganizowanie na nim obrony 
w trakcie wyprowadzania wła
snych wojsk za przeszkodę wodną. 
Pozycje fortyfikacyjne przedmo
ścia bydgoskiego biegły od Ryna- 
rzewa, kanałem Noteci do Kanału 
Bydgoskiego, skąd od Kruszyna 
przez Szczutki-Tryszczyn aż do 
Brdy. Na całym przedmościu za
planowano wybudowanie 60 beto
nowych schronów bojowych, 
z czego do wybuchu wojny posta
wiono jedynie 15. Siedem z nich 
wraz z rowami strzeleckimi zacho
wało się do dzisiaj w rejonie miej
scowości Kruszyn (na trasie Piła— 
Bydgoszcz) w okolicach wzgórza 
108,6. Wykonano je zgodnie z roz
kazem szefa Sztabu Głównego 
z dnia 25 czerwca 1939 r. o wzno
szeniu fortyfikacji oraz umocnień 
polowych na Pomorzu na wypadek 
wojny z Niemcami. Roboty finan
sowane miały być z „Funduszu 
Pracy”, a wykonawstwem zajęły 
się oddziały Obrony Narodowej, 
oddziały regularne oraz osoby cy
wilne. Brak materiałów oraz uwa
runkowanie prowadzenia prac bu
dowlanych zakończeniem zbiorów 
z pól spowodowało, że do 1 wrze
śnia 1939 r. zdołano wykonać pra
ce zaledwie w 25%.
Istniejące w rejonie Kruszyna be
tonowe schrony bojowe można po-

Schron dla dwóch ckm w Kruszynie

dzielić na dwa typy: dwa obiekty 
— to żelbetowe schrony bojowe na 
dwa ckm, prowadzące ogień bocz
ny na pozycje przed schrony sąsia
dujące oraz biorące udział w pro
wadzeniu ognia w głównej zaporze 
ogniowej (obsługę schronu stano
wiło pięć osób — dowódca schro
nu i cztery osoby obsługi ckm sys
temu Browning wz. 30 lub wz. 
08); pięć schronów bojowych na 
jeden ckm miało obsługę trzyoso
bową (dowódca i dwie osoby przy 
ckm). Schrony te nie były wyposa
żone w instalację elektryczną, do 
oświetlenia służyły lampy naftowe 
lub świece. Żywność, napoje oraz 
środki opatrunkowe obsługa BSB 
otrzymywała na bieżąco.
Do obrony przedmościa bydgo
skiego wyznaczono 15. Dywizję 

Piechoty wzmocnioną 6. batalio
nem ckm oraz 82. kompanią czoł
gów TK. Rejon przedmościa stał 
się w ostatnich godzinach pokoju 
miejscem sabotażu mniejszości 
niemieckiej, kiedy w Kruszynie 
31 sierpnia 1939 r. „przecięto po
nownie przewody telefoniczne po
łowę; w jednym miejscu wycięto 
300 metrów kabla”. Donosząc 
o tym wydarzeniu o godz. 20.45 do 
Inspektoratu Armii „Pomorze” 
w Toruniu, dowódca 15. dywizji 
piechoty gen. Z. Przyjałkowski 
w wysłanym fonogramie prosił 
o zezwolenie na internowanie kil
ku niemieckich prowodyrów, któ
rych obecność w terenie zagrażała 
bezpieczeństwu wojska polskiego. 
W dniu wybuchu wojny siły 4. ar
mii niemieckiej przerwały polską 

obronę w rejonie miejscowości So
kole Kuźnica i opanowały prze
prawę na rzece Brdzie. W efekcie 
odcięto oddziały 27. DP i część 
jednostek 9. DP od głównych sił 
polskich. Siły III Korpusu Wehr
machtu zostały 2 września po
wstrzymane w odległości 15 km 
na północ od Bydgoszczy przez 
oddziały 15. DP O świcie 3 wrze
śnia na przedmoście bydgoskie za
częły napływać wykrwawione 
i przemęczone oddziały 27. DP 
oraz 9. DP Doraźnie zorganizowa
na obrona północnej rubieży Byd
goszczy częściowo silami 15. DP, 
częściowo 27. DP załamała się po 
południu 3 września. W takiej sy
tuacji oddziały zgromadzonych na 
przedmościu sil polskich otrzyma
ły rozkaz do odwrotu za linię Brdy 
i Kanału Bydgoskiego. W rezulta
cie oznaczało to opuszczenie 
przedmościa bydgoskiego i schro
nów w Kruszynie.
Obecnie kompleks schronów 
wzgórza 108,6 znajduje się w do
brym stanie technicznym, lecz 
z daleka od wszelkich tras i szla
ków turystycznych. Obiekty nie 
mają śladów ostrzału artyleryj
skiego, z czego można wywniosko
wać, że ich wartość bojowa nie zo
stała wykorzystana. Szkoda tylko, 
że ten malowniczy fragment pejza
żu regionu bydgoskiego nie jest 
wyeksponowany choćby przez za
mieszczenie o nim informacji 
w przewodnikach turystycznych. 
Dwa z istniejących obiektów znaj
dują się na terenach prywatnych 
posesji, będąc niemałą atrakcją dla 
bawiącej się dzieciarni oraz zawa
lidrogą dla właścicieli.

Krzysztof Januszewski

Najstarszy elektrowóz
Wiatach 1951—1952, w celu zwiększe

nia liczby lokomotyw na zelektryfiko
wanych liniach węzła warszawskiego oraz 

w związku z planowaną elektryfikacją linii 
Warszawa—Śląsk, PKP zakupiły w szwedz
kiej firmie ASEA osiem lokomotyw, ozna
czonych później serią EP03. Lokomotywy 
te miały masę 81 ton i mogły poruszać się 
z prędkością maksymalną 100 km/godz. 
Cechą charakterystyczną tych elektrowo
zów było niespotykane w nowszych kon
strukcjach umieszczenie zderzaków 
i sprzęgu na skrętnej belce wózka. Prezen
towana lokomotywa EP03-01 jest ostatnim 
zachowanym egzemplarzem z tej serii 
i jedną z „gwiazd” największego w Polsce 
skansenu taboru normalnotorowego zgro
madzonego na linii Kraków — Zakopane

w Chabówce i Suchej Beskidzkiej. Odre
staurowany egzemplarz byt w bardzo złym 
stanie technicznym, a jego wyposażenie 
elektryczne znacznie zdekompletowane. 
Przeprowadzona naprawa wymagała uzu
pełnienia wszystkich braków, stąd też wie
le części aparatury elektrycznej niewidocz
nej z zewnątrz pochodzi ze współcześnie 
eksploatowanych lokomotyw elektrycz
nych. Jednak wygląd zewnętrzny zabytko
wej lokomotywy, jej malowanie i sposób 
oznaczenia wiernie oddaje wygląd w mi
nionych czasach. Obecnie wykorzystywa
na jest do prowadzenia turystycznych po
ciągów na zelektryfikowanych liniach w re
jonie Chabówki.

Marek Barszcz
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Niezwykła wieża Ocalałe 
w przeprowadzce

Na jednym ze wzniesień La
sku Arkońskiego w Szcze
cinie można natknąć się 
na tajemnicze ruiny. Są to pozosta

łości wieży wzniesionej w latach 
1901—1902 na zamówienie Marti
na Quistorpa, która miała upa
miętnić życie i dokonania jego oj
ca, królewskiego pruskiego radcy 
handlowego Johannesa. Autorem 
projektu był znany w tym okresie 
na Pomorzu architekt Franz 
Schwechten (1841—1924), zwią
zany z rodziną Quistorpow. Na ich 
zlecenie stworzył na terenie Qui- 
storppark (dziś Park Kasprowi- 

kowej stanowiła sala, we wnętrzu 
której stal wyeksponowany mar
murowy posąg Johannesa Quistor
pa (dzieło Manzela). Z tarasu 
zwiedzający mogli udać się do 
wnętrza wieży i pokonując kręco
ne spiralnie schody dostawali się 
na szczyt budowli. Zmęczeni 
wspinaczką mogli zatrzymać się 
i odpocząć na umieszczonej powy
żej platformie widokowej. Ci, któ
rzy dotarli na najwyżej położony 
taras, z wysokości 50 m mogli po
dziwiać panoramę Szczecina i naj
bliższych okolic. Prawie cały ma
teriał wykorzystany do budowy te-

Ileż to razy w zasłużonych 
i szacownych instytucjach — 
ale takich, w których stare 

mury dają nie tylko świadectwo 
historii, lecz także przysparzają 
wiele trudności lokalowych — 
pracownicy narzekają na ciasnotę. 
Stare, często zdezelowane i nie
przydatne już przyrządy naukowe 
w instytutach i na uczelniach, za
pasy z dawien dawna przechowy
wanych w najgłębszych zakamar- 

dzących niczyjego zainteresowa
nia. Niestety, trafiają też i takie, 
które mogłyby stanowić jeśli nie 
ozdobę ekspozycji, to z pewnością 
obiekt zainteresowania wyspecja
lizowanego w tego typu zbiorach 
muzeum.
Oto przykład. Kilka lat temu, 
podczas wielkiej i dawno oczeki
wanej przeprowadzki Instytutu 
Onkologii w Warszawie (dawnego 
Instytutu Radowego) z budynków

1.2. Wieża przed 1939 r. (1) 
i obecnie (2)

(fot. 2 — Jadwiga Ignaczak)

cza) wykonany z lanego betonu 
monument upamiętniający pisa
rza Ernsta Arndta. Dzieło to, bę
dące prezentem dla mieszkańców, 
było interesującą formą zarekla
mowania możliwości technicz
nych nowego materiału, a przy 
okazji jego producenta, czyli Qui
storpa. Parter wieży stanowiła spe
cjalna sala, gdzie zostały wysta
wione rysunki, modele i urządze
nia ilustrujące pracę w tych dzie
dzinach przemysłu, z którymi 
związany był Johannes Quistorp. 
Część parterowa została wykonana 
z obrabianych bloków granito
wych sprowadzonych z rugijskich 
kamieniołomów, należących do 
rodziny Quistorpow. Na wysoko
ści 4,60 m umieszczono taras wi
dokowy, na który prowadziły sze
rokie schody umieszczone po bo
kach. Interesującym zwieńcze
niem ich balustrad były dwie rzeź
by, dłuta berlińskiego artysty Lu
dwiga Manzela (1856—1936), 
przedstawiające siedzące postacie 
„Przemysłu” i „Handlu”. Central
ną część głównej platformy wido- 

go monumentalnego mauzoleum 
pochodził z zakładów należących 
do Quistorpow: cement do wyko
nania fundamentów, podmuró
wek, schodów, balustrad i konsoli 
pochodził z cementowni w Szcze
cinie, cegłę szamotową i klinkie
rową użytą do budowy i oblicowa- 
nia wieży wyprodukowały cegiel
nie Skolwin i Uckermiinde.
Wieża Quistorpa, będąca w swym 
zamyśle pomnikiem życia radcy 
handlowego i wyrazem hołdu syna 
dla zmarłego ojca, stała się nośni
kiem innych wartości: symbolizo
wała wielkość Quistorpowego kró
lestwa handlu i przemysłu oraz 
była swoistą reklamą towarów 
produkowanych w jego zakładach. 
W każdym razie dla szczecinian 
wieża stała się jeszcze jedną atrak
cją, miejscem wartym odwiedze
nia w czasie wolnym od pracy. 
Niestety, budowla nie obroniła się 
przed niszczycielskim działaniem 
wojny i czasu. Na skutek nękają
cych miasto bombardowań została 
prawie kompletnie zniszczona, 
a dziś pozostawiona na pastwę 
wandali, bezsilna wobec działania 
czasu i przyrody — znika z pa
mięci ludzi.

Andrzej W. Feliński 

Butelka 
z chlorkiem litu 

oraz pudełko 
z bibułami 

filtracyjnymi 
pochodzące 

z magazynów 
Instytutu 

Radowego 
w Warszawie

kach, na najwyższych magazyno
wych półkach materiałów pomoc
niczych i odczynników (pozostań
my przy najprostszych przykła
dach), stają się prawdziwą zmorą 
niejednego magazyniera. I choć 
teoretycznie można „zdjąć ze sta
nu magazynowego” właściwie każ
dą figurującą na nim pozycję, to 
w praktyce różnie z tym bywa. 
Stoi gdzieś w kącie przedwojenny 
rupieć i czeka lepszych czasów. 
Niekiedy na dłużej zapomina się 
o nim. Często bywa przysłonięty 
towarami z nowych dostaw. Ale 
czasem podczas spisów kontrol
nych lub przy porządkach może 
trafić do „protokołu zniszczeń”. 
A to oznacza po prostu — „wyrzu
cić na śmietnik”. Ze zrozumiałych 
względów najwięcej okazji do 
przeprowadzenia wielkich porząd
ków dają przeprowadzki magazy
nów. Szczególnie, jeśli mają one 
w konsekwencji doprowadzić do 
przekształcenia starego, ciasnego 
i zagraconego pomieszczenia 
w przestronne i nowocześnie wy
posażone. Wówczas na śmietnik 
trafia wiele przedmiotów nie bu- 

przy ul. Wawelskiej do nowego, 
obszernego kompleksu budowa
nego na Ursynowie, opróżniono 
magazyny z wielu nieprzydatnych 
urządzeń i specyfików. Ale nie 
wszystko trafiło na śmietnik. 
W niektórych pomieszczeniach 
nowego Centrum Onkologii, dzię
ki pracownikom tej placówki 
umiejącym doszukać się wartości 
w starych przedmiotach, zobaczyć 
można takie właśnie muzealne 
obiekty. Doskonale komponują się 
one w nowocześnie wyposażonych 
wnętrzach, pozwalając zmęczo
nym oczom odpocząć od monoto
nii jednolitego i do znudzenia czy
stego optycznie wystroju. Niewiel
ka, wykonana z miodowego szkła 
butelka z zatyczką przez kilka
dziesiąt lat stała w magazynie nie
naruszona. W jej wnętrzu znajduje 
się 100 g chlorku litu (LiCl). Słabo 
widoczny odcisk pieczątki 
umieszczonej na karteczce mającej 
zabezpieczyć butelkę przed jej 
otwarciem prowadzi nas do Cen
tralnej Apteki w Sosnowcu. Na 
etykietce pysznią się misternie od
wzorowane w reprodukcjach me
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dale zdobyte niegdyś przez jedną 
z francuskich fabryk chemikaliów 
i napisy: GRANDS PRIX — PA
RIS 1900, FABRIQUE DE PRO- 
DUITS CHIMIQUES, PARIS. 
Siege Social: 92. Rue Vielle du 
Temple, Paris. Succursale: Boul. 
(d) S. (t) Germain 122, Paris. LES 
ETABLISSEMENTS POULENC 
FRERES. Societe Anonyme au 
Capital de Vingt Milions de 
Francs. 100 Grammes. CLOR URE 
DE LITHIUM. Z kolei zbliżony 
wielkością, także wciąż zamknięty 
kilkunastocentymetrowej średnicy 
pojemnik w kształcie walca z boka
mi estetycznie wykończonymi pła
tem kory zawiera (jeśli wierzyć 
tym razem angielskojęzycznym 
napisom na opakowaniu) 500 
sztuk najwyższej jakości światowej 
bibuł filtracyjnych. Dzięki infor
macjom na etykietce (J.H.MUNK- 
TELLS UNRIVALLED GENU
INE SWEDISH FILTERING 
PAPER; MADE IN SWEDEN; 
GR YCKSBO PAPPERSBR UK — 
AKTIEBOLAG GRYCKSBO) 
wiemy, że są one pochodzenia 
szwedzkiego, a centralnie umiesz
czona podobizna Jónsa Jacoba Be- 
rzeliusa (1779—1848), zaopatrzo
na dodatkowo w faksymile jego 
podpisu, przypomina nam zasługi 
tego wybitnego naukowca i wyna
lazcy.

(WJP)

Słupki szabasowe

Badania nad zabytkami kul
tury i sztuki żydowskiej 
w Polsce ciągle przynoszą 

zaskakujące rezultaty. W Aktach 
Centralnych Władz Wyznanio
wych w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych Warszawy znajdują się 
bezcenne projekty z terenu daw
nego zaboru rosyjskiego. Obok 
projektów bożnic zachowały się 
tam trzy niezwykle interesujące 
rysunki. Dwa przedstawiają plany 
części miasta Garwolina z ulicami: 
Łukowską, Oborną, Piusa, Śred
nią i Flakową, a także szkołą ży
dowską. Na planie z 1840 r. zazna
czono cyframi punkty wbicia 
słupków szabasowych, a na od
wrocie podano nazwiska właści
cieli placów, na których wbito te 
słupki. Drugi plan wykonany 
przez Mateusza Ornano pochodzi 
z 1849 r. i wskazuje „ulice i miej
sca, gdzie slupy żydowskie miały 
być stawiane”. Dodajmy, że w ko
respondencji w związku z tą spra
wą zapytywano: „czyli słupki do 
zawieszania łańcuszków szabaso
wych... były przysposobione po
dług wzoru przez Kommissyą

Rządową Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych w roku 1835 wyda
nym... to jest: czyli były słupki 
dębowe, gładko wyrobione z wcię
tymi z czterech boków zaokrągle
niami — kapitele u tychże wyro
bione w liście z drzewa, tablice 

blachą z wierzchu pokryte — łań
cuszki żelazne i wszystko to olejno 
kolorami białym, pąsowym i czar
nym pomalowane?”. Najcenniej
szy jest jednak rysunek, który 
przedstawia wzory słupków szaba
sowych, wykonany przez budow
niczego Mateusza Ornano w 1849 
r. Przedstawia on dwa słupki, je
den bardzo ozdobny, w formie 
smukłej kolumny oznaczonej lite
rami „a” i „b”. Na rysunku 
umieszczono następujące obja
śnienia: „a — podług wzoru przez 
Kommissyą Rządową SWiD w ro
ku 1835 przepisanego b. słupków 
(!) przez Dozór Bóżniczy M — 
Garwolina do zakopania w roku 
1848 przysposobionych ”.
Niemożliwe jest, aby w Polsce za
chowały się słupki szabasowe, tym 
bardziej że wykonane były z nie
trwałego materiału. Wyznaczały 
one teren, na którym Żydzi mogli 
się poruszać w czasie szabasu i by
ły zapewne charakterystycznym 
elementem małych polskich mia
steczek na Kresach Wschodnich 
(określanych jako sztełt).

Jan Samek

Rozpowszechnianie w ostat
nich dwudziestu latach coraz 
to nowych modeli kalkulatorów 

kieszonkowych spowodowało ze
pchnięcie w całkowitą niepamięć 
używanych jeszcze do niedawna 
przyrządów liczących. Należały 
do nich zarówno zasłużone 
w technice suwaki logarytmiczne, 
o których niedawno czytaliśmy 
w „Spotkaniach z Zabytkami”, po
pularne, zwłaszcza wśród księgo
wych, tak zwane „kręciolki" nazy
wane tak od charakterystycznej 
korbki, liczne typy maszyn z na
pędem elektrycznym czy wresz
cie poczciwe liczydła, spotykane 
jeszcze za wschodnią granicą, 
gdzie sąsiadują z elektronicznymi 
kasami. Wyjątkiem w tej galerii 
jest prezentowane urządzenie, 
które zachowało się w moich 
rodzinnych szpargałach. Przypo
mina ono współczesny kalkula
tor kieszonkowy umieszczony 
w sztywnych okładkach jak notes. 
Wewnątrz metalowej obudowy 
znajdują się przesuwne listwy 
z naniesionymi cyframi, mające 
z boku wręby o podzialce równej 
podziatce rozmieszczenia cyfr. 
Cyfry te pokazują się w rzędzie 
„okienek”, podobnie jak w wy
świetlaczu kalkulatora, natomiast 
podłużne wycięcia w korpusie

Kalkulator odsłaniające wręby listew umożli
wiają przesuwanie tych listew za 
pomocą załączonej pałeczki. Pa
łeczka po zakończeniu pracy 
umieszczana jest w specjalnej 
kieszonce okładki, obok korpusu 
maszynki. Pomimo wyglądu zbli
żonego do współczesnych kalku
latorów, zasada działania ma
szynki o wiele bliższa jest trady
cyjnym liczydłom. Według infor
macji na opakowaniu urządzenie 
to nazwane „Kieszonkowa ma
szynka do liczenia": „dodaje... 
dzieli... mnoży..., robi czynności 
maszyny o wartości zł. 2000,— 
nie męczy umysłu, zapewnia bie
głość po pół godzinnym użytku, 
konieczna każdemu człowieko
wi". Mimo takich zapewnień pro
ducenta nie udało mi się znaleźć 
kogokolwiek, kto potrafiłby posłu
giwać się tym urządzeniem, sam 
doszedłem jedynie do dodawania 
i odejmowania. Maszynkę, praw
dopodobnie produkcji amerykań
skiej, oferowała firma „Pilot” spół
ka z o.o. z Krakowa, ul. Powiśle 5, 
polecająca również inne amery
kańskie nowości. Z informacji 
tych można wnioskować, że pro
dukt pochodzi z okresu między
wojennego.

Zbigniew Pruski
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Nad Tamizą

Dla miłośników 
polskiej historii 
i kultury przeby
wających w Londynie trud

no o ciekawszą wycieczkę 
poza miasto niż do Fawley 
Court — otoczonego wspa
niałym parkiem pałacu na 
brzegu Tamizy, nieopodal 
Marlow. Obecny budynek 
stoi na miejscu zamieszki
wanym od ponad tysiąca 
lat. Posiadłość przechodzi
ła z rąk do rąk, a wszelkie 
wcześniejsze zabudowania 
uległy niemal doszczętne
mu zniszczeniu w XVII w., 
podczas walk rojalistów 
z wojskami Cromwella; 
w podziemiach obecnego 
pałacu pozostała jedynie 
kolumna i fragment skle
pienia. Dzisiejszy Fawley 
Court wybudowany został 
w 1684 r. dla kolonialnego 
kupca pułkownika Willia
ma Freemana. Tradycja 
przypisuje autorstwo pro
jektu Christopherowi Wre- 
nowi, jednemu z najwybit
niejszych angielskich ar
chitektów, twórcy m.in. 
londyńskiej katedry Św. 
Pawia. Piętrowy budynek 
na planie litery „H” urzą
dzony został z wyjątkowym 
przepychem. Freeman za
mówił u znanego rzeźbia
rza Grinlinga Gibbonsa 
projekty stiukowych sufi
tów, z których zachował się 
tylko jeden przedstawiający 
misterne motywy roślinne 
i zwierzęce. Wnętrze zdobi
ła też kolekcja rzymskich 
i greckich rzeźb. Okres 
świetności Fawley Court 
przypadł w XVIII w. An
gielscy królowie Jerzy III 
i IV oraz William IV byli tu 
częstymi gośćmi. W 1771 r. 
znany architekt James

Pałac od strony zachodniej 
(fot. Paweł Kubisztal)

Wyatt wzbogacił wystrój 
wnętrz, dodając elementy 
klasycystyczne, także za
projektował świątynię na 
niewielkiej wysepce na Ta
mizie. Wtedy też powstała 
charakterystyczna kolum
nada od strony frontowej.
W otaczającym posiadłość 
parku pracę rozpoczął Ca
pability Brown, twórca 
ogrodu angielskiego. Do 
istniejącej wcześniej neogo
tyckiej ruiny, zawierającej 
autentyczne okno z XIV w. 
dodał mostek oraz wiele 
rzeźb. W ten sposób po
wstało jedno z najwspanial
szych założeń parkowych 
w Anglii. W 1853 r. Fawley 
Court nabył szkocki ban
kier Edward Mackenzie. 
Jego syn William dobudo

wał piętrowe skrzydło z po
mieszczeniami do gry w bi
lard i mieszkaniami dla 
służby, przebudował fron
towy taras, zasadził także 
wiele egzotycznych drzew. 
W czasie drugiej wojny 
światowej pałac został zare
kwirowany przez wojsko. 
W 1953 r. nabyli go polscy 
księża marianie, którzy 
rozpoczęli systematyczną 
renowację. Początkowo 
miała to być polska szkoła 
dla chłopców, jednak 
wkrótce potrzeby emigracji 
okazały się znacznie więk
sze. Obecnie Fawley Court 
jest polskim ośrodkiem ży
cia religijnego, składają
cym się z wielu instytucji. 
Znajduje się tu Sanktu
arium Miłosierdzia Boże
go, Dom Zakonny Księży 
Marianów, Dom Pielgrzy
ma im. Jana Pawła II, Mu

zeum Polskie i Biblioteka. 
Zbiory muzealne obejmują 
wspaniałą kolekcję polskiej 
białej broni — największą 
poza granicami kraju, zbiór 
rękopisów i dokumentów 
królewskich, liczne pamiąt
ki wojskowe, szczególnie 
z okresu drugiej wojny 
światowej. Na uwagę zasłu
guje też wiele cennych ry
sunków i obrazów.
Muzeum w Fawley Court 
otwarte jest tylko od marca 
do listopada przez kilka dni 
w tygodniu. Do pałacu 
można też przyjechać na 
dłużej, np. ojcowie mariani 
zapraszają na spędzenie 
w niepowtarzalnej atmosfe
rze świąt Bożego Narodze
nia i Wielkanocy. Wszyscy 
mogą liczyć na prawdziwą 
gościnność w tej polskiej 
oazie nad Tamizą.

Paweł Kubisztal
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„Stare” i „nowe” po francusku

We Francji więk
szość obiektów 
zabytkowych jest 
zadbana. Tworzenie atrak

cyjnych miejsc oferujących 
bogaty program kulturalny, 
ciekawie prezentujący 
obiekty historyczne przy
czynia się do rozwoju tury
styki, a co za tym idzie do 
wzbogacenia poszczegól
nych regionów Francji. 
Wiele zabytków ma swoich 
opiekunów w postaci zrze
szających się wokół nich 
różnych „towarzystw przy
jaciół” albo prywatnych 
właścicieli, którzy sprawują 
pieczę nad posiadanymi 
obiektami. Zdobywają oni 
środki finansowe potrzeb
ne do przeprowadzenia 
prac remontowych i restau
racyjnych, podejmują dzia
łania wpływające na atrak
cyjność miejsca. Zarówno 
państwo, jak i władze lokal
ne wspierają finansowo 
ważniejsze i bardziej kosz
towne przedsięwzięcia. 
Obiekty zabytkowe, zależ
nie od ich charakteru, poło
żenia, pierwotnego prze
znaczenia, a także stanu 
technicznego, wymagają 
większej lub mniejszej in
gerencji współczesnych 
projektantów. Przykłady tej 
ingerencji widoczne są 
m.in. w południowej Fran
cji, w regionie Prowansji. 
Pierwszy z nich — to ada
ptacja jednego z najwięk
szych we Francji klaszto
rów kartuzów La Chartreu
se du Vai de Benediction, 
mieszczącego się w Ville- 
neuve-les-Avignon (dawne 
przedmieście Awinionu). 
Klasztor został założony 
przez szóstego z awinioń- 
skich papieży, Innocentego 
VI, w 1352 r. Dzisiejszy

1. 2. Awlnion, klasztor kartuzów: 
zespół I jego otoczenie nie uległo żadnym 

wyraźnym przeobrażeniom (1), 
a rękę współczesnych projektantów można dostrzec 

w jego wnętrzu (2)
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sposób funkcjonowania 
miejsce to zawdzięcza orga
nizacji CIRCA (Centre In
ternational de Recherche 
de Creation et d’Anima
tion). Podjęła ona działania 
w celu stworzenia z dawne
go klasztoru przestrzeni 
wydarzeń artystycznych. 
Częściową restaurację prze
prowadzono na początku 
lat siedemdziesiątych, jed
nak spostrzeżono, że mimo 
włożonej pracy budynki ze
społu zaczęły ponownie po- 

skich. Największym przed
sięwzięciem była częściowa 
rekonstrukcja i adaptacja 
pomieszczenia refektarza 
na salę spektakli. Nowa 
funkcja była zupełnie obca 
temu wnętrzu i zmieniła je 
radykalnie. Sami autorzy 
pomysłu odwołują się do 
historii tego budynku, któ
ry w ramach zmieniających 
się potrzeb pełnił różne 
funkcje. Uważam, że przed
sięwzięcie to jest cennym 
doświadczeniem, z którego 

zabytków w ręce prywatne, 
ale ich właściciele powinni 
pomyśleć o częściowym 
udostępnieniu obiektów 
zwiedzającym, jak to dzieje 
się we Francji.
Drugim przykładem miej
sca, w którym relacje tym 
razem urbanistyczne po
między architekturą współ
czesną i historyczną są 
szczególnie widoczne, jest 
Place de la Maison- 
-Carree w Nimes. Dialog 
nawiązuje się tu między 

bowiem powstać w jednej 
z ważniejszych części mia
sta, w sąsiedztwie wysokiej 
klasy zabytku, na miejscu 
klasycystycznego teatru 
(1827 r.) spalonego w 1952 
r. Z teatru zachowała się je
dynie fasada z kolumnadą, 
której pozostawienie stanę
ło pod znakiem zapytania. 
Na etapie konkursu zwró
cono się do projektantów 
o rozważenie możliwości 
jej utrzymania, lecz tak na
prawdę żaden z architek-

3. Nimes:
na pierwszym planie 
Maison Carree, 
w oddali Carrd d'Art
(zdjęcia: Julita Styka)

woli popadać w ruinę z po
wodu braku stałego opieku
na. Postanowiono więc 
przygotować program użyt
kowania zespołu. Za po
średnictwem CIRCA przez 
10 lat inicjowano różne wy
darzenia artystyczne na te
renie klasztoru. Gdy życie 
artystyczne rozkwitło, 
a Chartreuse stała się miej
scem nierozerwalnie zwią
zanym ze współczesną sztu
ką, przystąpiono do pro
gramu renowacji i dalszej 
restauracji obiektu. Działa
nia, jakie podjęto, mogą 
jednak budzić kontrowersje 
środowisk konserwator- 

można korzystać, i jedną 
z odpowiedzi na pytanie 
o przyszłość zabytków 
w dzisiejszym świecie. Jest 
nią szansa zaistnienia za
bytkowych obiektów w kul
turze współczesnej, współ
tworzenia jej nowych war
tości. Przenosząc to do
świadczenie na polski grunt 
należy uświadomić sobie, że 
przyszłość naszych zabyt
ków jest zależna w dużej 
mierze od inicjatyw, np. lo
kalnych społeczności zain
teresowanych losem zabyt
ków. Pozytywnym zjawi
skiem ostatnich lat jest po
wrót własności niektórych 

rzymską świątynią Maison 
Carree (z I w.p.n.e., miesz
czącą obecnie stałą ekspo
zycję dotyczącą historii te
go obiektu) a nowo powsta
łym budynkiem Mediateki 
i Muzeum Sztuki Współ
czesnej, zwanym Carre 
d’Art (architekt Norman 
Foster). Projekt tego obiek
tu przeszedł długą drogę, 
począwszy od konkursu 
rozpisanego w 1984 r. przez 
władze miejskie, w którym 
udział wzięli architekci 
o światowej sławie. Przez 
wiele lat wybrana praca by
ła przedmiotem dyskusji 
i polemik. Budynek miał 

tów ani ówczesny mer mia
sta Nimes Jean Bousquet 
nie byli zwolennikami ta
kiego rozwiązania. Po burz
liwych dyskusjach na 
szczeblu administracyjnym 
podjęto decyzję o rozebra
niu fasady. Decyzja kontro
wersyjna, często negatyw
nie oceniana, a wynikająca 
przede wszystkim z próż
ności architektów i mera 
miasta — kolumnada zasła
niałaby bowiem cały teren 
przeznaczony pod budowę 
Mediateki od strony Ma
ison Carree, co utrudniało
by wytworzenie bezpośred
nich relacji nowego obiek
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tu z rzymską świątynią. Ta
kie konfrontacje architekci 
uważają za wielkie, choć 
trudne wyzwanie.
Ostatecznie realizacja 
Carre d’Art przypadła na 
lata 1988—1993. Budynek 
Normana Fostera, zapro
jektowany w konstrukcji 
żelbetowej, z całkowicie 
przeszklonymi elewacjami, 
nie jest agresywny wobec 
otaczającej go zabudowy. 
Ani użytym materiałem, 
ani swą formą oraz skalą 
nie zakłóca najbliższego 
otoczenia. Pozornie zupeł
nie różny od swego sąsia
da, w niektórych aspektach 
upodobnia się jednak do 
rzymskiej świątyni, przej
mując od niej pewne ele
menty układu przestrzen

nego, prostotę wnętrza 
i usytuowanie na kamien
nym cokole. Jednak nowy, 
ażurowy portyk i szklane 
ściany nie stanowią optycz
nej bariery dla wzroku, bu
dynek Fostera jest jakby 
nierzeczywisty w porówna
niu z masywną, kamienną 
konstrukcją rzymskiej bu
dowli. W sumie powstał in
teresujący i głęboko prze
myślany obiekt współcze
snej architektury, choć jego 
wyeksponowanie w pejzażu 
zabytkowego miasta wyni
ka z rezygnacji z utrzyma
nia pozostałości teatru 
z XIX w.
We współczesnych mia
stach decyzje dotyczące re
lacji między substancją za
bytkową i współczesną są 

niekiedy trudne i mogą być 
różnie oceniane, zależnie 
od konkretnej sytuacji. 
Także w Polsce — choć 
w innych warunkach — 
jest to zjawisko często spo
tykane. Wiele miast zosta
ło znacznie przerzedzo
nych w okresie drugiej woj
ny światowej oraz wskutek 
polityki przestrzennej 
ostatniego półwiecza. Jed
ną z ciekawszych realizacji 
ostatnich lat (1994 r.) jest 
Centrum Sztuki i Techniki 
Japońskiej w Krakowie, 
projekt Arata Isozaki. No
wy obiekt powstał w relacji 
do historycznej zabudowy 
Wzgórza Wawelskiego, bu
dynek jest głęboko osadzo
ny w filozofii japońskiej ar
chitektury, staje się inte

gralną częścią zastanego 
krajobrazu. Falująca, hory
zontalna forma obiektu na
wiązuje do przepływającej 
w pobliżu rzeki. Układ 
wnętrza z przeszklonym 
hallem daje zwiedzającym 
możliwość spojrzenia na 
panoramę Wawelu, co 
świadczy o szacunku autora 
dla historycznego kontek
stu.
Powstaje pytanie, na ile re
spekt dla przeszłości powi
nien inspirować, a na ile 
może ograniczać twórczość 
architektów? Nie ma na nie 
jednoznacznej odpowiedzi, 
dopiero po realizacji pro
jektów odbiorcy architek
tury mogą ocenić trafność 
podjętych decyzji.

Julita Styka

Dwa 
zamki

Na terenie północ
nych Moraw, 50 km 

od granicy z Polską leży 
powiatowe miasto Novy 
Jićin, słynące od średnio
wiecza z wyrobów su
kienniczych. Znajdują się 
tu dwa zamki. Młodszy, 
zbudowany przez Bedri- 
cha Żerotina na terenie 
miasta w połowie 
XVI w., byt budowlą rene-

Wieża 
zamku 

w Starym 
Jićinie

sansową, później przebu
dowaną w stylu empire. 
Obecnie znajduje się 
w nim muzeum sztuki lu
dowej. W pobliżu miasta 
znajdują się ruiny zamku 
Stary Jićin, usytuowane 
na wzgórzu o wysokości 
486 m. Ten zamek po
wstał na przełomie XIV 
i XV w. na miejscu wznie
sionego w połowie XIII w. 
grodu. W drugiej połowie 
XVI w. zamek przebudo
wano w stylu renesanso
wym, a pod koniec XVIII 
w. został opuszczony 
i popadf w ruinę. Obecnie 
zamek jest częściowo od
budowywany i przystoso
wywany do celów tury
stycznych.

Witold Fontner
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Dlaczego Chopin?

Do aktu wyjątkowego 
wandalizmu doszto 19 
października 1997 r. w po

znańskim parku Chopina — 
wysadzono w powietrze po
piersie kompozytora. Spraw
ca postużyl się kostką trotylu 
— wybuch strąci! popiersie 
z cokołu i rozbił je na dwie 
części. Podejrzany o doko
nanie tego czynu 19-letni R 
H. został tymczasowo aresz
towany. Aresztowano też 
mężczyznę, który prawdopo
dobnie dostarczył trotyl; zna
leziono w jego mieszkaniu 
imponujący magazyn mate
riałów wybuchowych i amu
nicji. Rozpoczęto zbiórkę 
pieniędzy na odbudowę po
mnika — zajęła się tym Fun
dacja Rzeźby.

Pomnik powstał w 1923 r.; 
fundatorem byt ówczesny 
prezydent Poznania Cyryl 
Ratajski, a twórcą — znany 
wielkopolski rzeźbiarz Mar
cin Rożek. Wykonane z mar
muru popiersie ustawiono na 
porfirowym cokole w formie

1.2. Pomnik Chopina przed (1) i po wybuchu (2)

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)

kanelowanej kolumny, po
czątkowo w parku St. Mo
niuszki. Wojnę przetrwało 
ukryte przez pracowników 
Ogrodów Miejskich. Po woj
nie ustawiono je na dawnym 
miejscu, a w 1961 r. przenie
siono do parku Chopina — 
dawnego ogrodu kolegium 
jezuickiego przy ul. Podgór

nej, zatem niemal w centrum 
miasta.

Organy ścigania nie ujawniły, 
jak dotąd, przypuszczalnych 
motywów, jakimi kierował się 
sprawca wybuchu (nawia
sem mówiąc, nie jest to jego 
pierwszy konflikt z prawem). 
Na razie możemy jedynie 

snuć domysły. Być może jest 
to piroman odczuwający nie
odpartą potrzebę wysadze
nia w powietrze czegokol
wiek, a Chopin stał się tu 
przypadkową ofiarą. A może 
sprawcy wydawało się, że 
popiersie jest z metalu i nie
źle zarobi, sprzedając „kolo
rowy” złom. A może — nie 
mając najmniejszego poję
cia, czyje to popiersie, posta
nowił po prostu je usunąć, 
bo naoglądat się w telewizji, 
że teraz likwiduje się różne 
pomniki, więc i on chciat się 
przyczynić do tego zbożne
go dzieła.

Jest jeszcze jeden, mato — 
powiedzmy — budujący 
aspekt tego wydarzenia. 
Otóż miałem okazję zauwa
żyć, że dopiero „dzięki” temu 
aktowi barbarzyństwa niektó
rzy poznaniacy ze zdumie
niem dowiedzieli się, że taki 
pomnik w Poznaniu w ogóle 
istniał!

Aleksander Stukowski

Pokwitowanie dla poczty
zł

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

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

słownie Słownie siewnie

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwiskn

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwiekn

kod poczt, 
adres

kod poczt, 
adres

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

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1 -111

stempel pobrano opłatę

zł......................

stempel pobrano opłatę 

zł ......................

stempel pobrano opłatę 

zł .......................
podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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Światowe dziedzictwo
Zespót staromiejski w Toruniu oraz zamek 

w Malborku znalazły się na Liście Świa
towego Dziedzictwa Kulturalnego i Natural
nego UNESCO. Starania o wpisanie na Listę 
obu tych zespołów zabytkowych czynione 
byty od wielu lat — Malborka od 1986, Toru
nia od 1989 r. W końcu na posiedzeniu Ko

spolów zabytkowych — dziesięć! — wpisa
no z terenu Wioch, m.in. pałac królewski 
w mieście Caserta, sabaudzkie rezydencje 
koto Turynu, obszar archeologiczny pozo
stałości Pompei, zespól historyczny w Mo- 
denie. Pozostałe obiekty europejskie — to: 
alpejski region kulturowy Hallstatt-Dach-

1. Wieża 
toruńskiego 
ratusza
2. Fragment 
wnętrza 
letniego 
refektarza 
zamku
w Malborku
(zdjęcia:
1 — Piotr Walczak,
2 — Wacław Górski)

mitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 
w grudniu ubiegłego roku w Neapolu przy
znano im rangę dobra kultury o znaczeniu 
światowym. Miejmy nadzieję, że oprócz pre
stiżu przyniesie to również pomoc finanso
wą w konserwacji i utrzymaniu obu obiek
tów (na temat tych zabytków pisaliśmy 
w „Spotkaniach z Zabytkami” wielokrotnie, 
m.in. w nr. 2, 1995 i 1, 1996, prezentując 
„Pomniki Historii”).
Na posiedzeniu Komitetu Światowego Dzie
dzictwa UNESCO w Neapolu wpisano na Li
stę łącznie 38 kolejnych zabytków kultury, 
spośród których na terenie Europy znajdują 
się aż 24 obiekty. Najwięcej tym razem ze- 

stein/Salzkammergut w Austrii, zespót sa
kralny w centrum historycznym miasta Po
red oraz miasto Trogir w Chorwacji, centrum 
historyczne Tallina w Estonii, Carcassonne 
we Francji, centrum historyczne Rygi na Ło
twie, strefa historyczna Willemstad na Anty
lach Holenderskich i młyny w Kinderdijk-EI- 
shout w Holandii, z terenu Hiszpanii — ob
szar eksploatacji złota Medulas, Pałac Mu
zyki Katalońskiej i szpital Św. Pawła w Bar
celonie, klasztory Juso i Suso w San Milian 
de la Cogolla oraz z Wielkiej Brytanii — ze
spót budowlano-krajobrazowy w Greenwich 
w Londynie.
(R)

Listy
Otrzymaliśmy list od p. Mariana Banacha z Krako
wa, wieloletniego mieszkańca Chorzowa, na temat 
zabytków tego miasta: „Zabytkowe budynki i kamie
nice można znaleźć w tzw. drugiej dzielnicy Chorzo
wa wokół ul. 3 Maja. Myślę tu przede wszystkim 
o kościołach Św. Barbary z zabytkową plebanią 
i ewangelicko-augsburskim Św. Elżbiety (ostatnio 
pięknie eksponowany nocą), o budynku straży po
żarnej, dawnej hali targowej czy budynku rzeźni 
miejskiej (ul. Krakusa). Ale mamy też wiele zabytko
wych kamienic z pięknymi fasadami i balkonami 
przez tata, ba, dziesiątki lat, nie zabezpieczanych, 
nie remontowanych (poza naprawą dachów), nie
prawidłowo odnawianych (np. zamalowywanie bia
łych lub żółtych cegieł zamiast ich mycia). Przedsię
biorstwo Gospodarki Komunalnej, główny właści
ciel tych kamienic, chyba nie wie, że na każdorazo
wą zmianę zewnętrzną musi być zgoda wojewódz
kiego konserwatora zabytków. A może konserwator 
nie wyraził zgody, a PGM uważał, że i tak może ro
bić swoje? Chyba tak, skoro mamy liczne przerób
ki, niedopuszczalne przecież w wystroju zewnętrz
nym kamienic, np. zamiana okien dwuskrzydłowych 
na pojedyncze, zabytkowych, starych bram na no
we drzwi zupełnie nie pasujące do całości obiektu. 
Lokatorzy kilku jeszcze kamienic, gdzie zostały bal
kony, toczą od lat walkę o ich utrzymanie. Niepokój 
mój (i nie tylko mój) budzi fakt, że podobne stano
wisko, co PGM, reprezentują niektórzy prywatni wła
ściciele lub współwłaściciele odzyskujący ostatnio 
część tych zabytkowych kamienic. Niektórzy z nich 
na informację o zachowaniu zabytkowej substancji 
prezentują podejście typowo nuworyszowskie: »ja 
to załatwię z konserwatorem!" (chodzi np. o zburze
nie balkonów), "to, co mi może dać konserwator, to 
grosze, więc nawet nie warto o to zabiegać" itp,. itd. 
Ale czy można się temu dziwić, skoro nawet w bu
dynku uznanym za zabytek (widnieje na nim odpo
wiednia tablica), gdzie swego czasu mieszkał znany 
rzeźbiarz Kalide (róg ul. 3 Maja i Kalidego) huta "Ba
tory" bezprawnie zamurowała okna na parterze!? 
Czy wojewódzki konserwator zabytków wie, co się 
dzieje w Chorzowie? Nasuwa się też pytanie o rolę 
radnych miasta w zachowaniu dla przyszłych poko
leń zabytkowego charakteru Chorzowa."

1
1
1
1 Prenumerata ’98

1
1
1
1

miesięczniki cena
1 egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
ad—do

opłata 
zł

1 Spotkania 
z Zabytkami

3,50

Płomyczek 2,00

Poznaj 
Swój Kraj

3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość

2,90

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków

9,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

4,00

Razem zł:

Prenumerata '98

miesięczniki cena
1 egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od—do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami

3,50

Płomyczek 2,00

Poznaj 

Swój Kraj
3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość

2,90

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 9,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

4,00

Razem zł:

i 
i 
i

Prenumerata '98

miesięczniki cena
1 egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od—do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami

3,50

Płomyczek 2,00

Poznaj 

Swój Kraj
3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość

2,90

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków

9,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

4,00

Razem zł:
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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
- cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III)
- 1300 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane: 
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, 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;

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 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 
834-65-21.
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, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. 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, Mały 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

/ 2. Wyroby sakralne w XVI, XVII i XVIII w.

Sprzyjające warunki rozwoju złotnictwa polskiego w XVI w. wy
nikały ze stabilnej sytuacji politycznej państwa, dobrej koniunk
tury gospodarczej, wzrastającego mecenatu królewskiego, do
stojników dworskich i kościelnych czy patrycjatu miejskiego, 
fundujących liczne wyroby sakralne dla kościołów i klasztorów. 
Większość dzieł złotniczych nadal powstawała w cechach, ale 
obok nich pojawiły się prace nadwornych złotników, zatrudnia
nych przez władców czy magnatów. Złotnicy ci najczęściej by
li cudzoziemcami. Oni to głównie rozpowszechniali w polskim 
rzemiośle nowe wzory stylowe. Nowinki przenikały także do 
Polski dzięki importom — przede wszystkim z Włoch i Nie
miec. W XVI w. motywy renesansowe jeszcze w niewielkim 
stopniu adaptowano w ziotnictwie, gdyż dominował w nim na
dal styl późnego gotyku. Najsilniej renesans zaznaczył się w wy
robach złotniczych z Poznania i Śląska: zmiękczaniem poszcze
gólnych części kielichów i relikwiarzy, stosowaniem dekoracji 
roślinnej o dużych, regularnie rozłożonych motywach.
Od schyłku XVI w. do około połowy XVII w. występowały w pol
skim ziotnictwie głównie elementy manierystyczne: typowe dla 
tego stylu ornamenty — okuciowy, chrząstkowy i chrząstkowo- 
-malżowinowy. Technika grawerowania wzoru zaczęła ustępować 
miejsca repusowaniu i odlewaniu. Największym zmianom 
ulegały w tym okresie kształty naczyń liturgicznych. Wielolistne 
stopy zastępowano okrągłymi, lekko wypukłymi, wspartymi na 
bardzo niskim cokoliku. Ich płaszcz dekorowano często puklo- 
waniem — wybijanymi od spodu naczynia iezkowatymi wybrzu
szeniami o regularnym układzie. Okazale nodusy przybierały 
kształt owoidalny lub gruszkowaty. Czasze kielichów ujmowały 
koszyczki kształtowane z wspomnianych wyżej manierystycz- 
nych ornamentów. Najdłużej, bo aż do lat osiemdziesiątych XVII 
w., utrzymywała się gotycka, wieżyczkowa gloria monstrancji. 
W pierwszej połowie XVII w. wprowadzano do niej tylko pro
mieniste otoczenie samej puszki na hostię i nową, roślinno-figu- 
ralną ornamentykę. Natomiast coraz więcej wyrobów złotniczych 
było już wówczas sygnowanych nazwiskiem twórcy.
Przykładem stopniowego przenikania nowych wzorów nawet do 
prowincjonalnych ośrodków złotniczych może być powstała 
w Wilnie w pierwszej połowie XVII w. niewielka srebrna puszka 
na oleje święte. Uformowano ją z trzech gładkich cylindrów, po
łączonych ze sobą koncentrycznie; plaska pokrywka grawerowa
na jest w duże, szeroko i swobodnie rysowane motywy liści, 
zdradzające znajomość dekoracji wczesnobarokowych.
W pełni barokowe formy rozwinęły się w polskim ziotnictwie 
sakralnym w latach ok. 1650—1720. Na czoło ośrodków złotni
czych wysunął się wówczas Gdańsk, gdzie produkowano przed
mioty o wysokim poziomie artystycznym, bogate w przedstawie
nia figuralne, odznaczające się dużymi rozmiarami. W Gdańsku 
powstały dwa niezmiernie cenne zabytki barokowego rzemiosła 
artystycznego — srebrne trumny relikwiarzowe: św. Wojciecha 
dla katedry gnieźnieńskiej (1662) i św. Stanisława dla katedry 
wawelskiej (1669—1671), wykonane przez Piotra von der Ren- 
nen. Drugim ważnym ośrodkiem był Toruń, z którego pochodził 
Jan Christian Bierpfaff, autor srebrnej dekoracji figuralnej 
ołtarza w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie, 
ufundowanego przed 1650 r. przez kanclerza wielkiego koronne
go Jerzego Ossolińskiego. W Krakowie dzieła pełne barokowej 
żywiołowości w ujęciu postaci tworzył złotnik Jan Ceypler, 
autor m.in. relikwiarza puszkowego na głowę św. Jana Kantego 
z 1695 r. Tam też często powstawały charakterystyczne dla epoki 

baroku monstrancje o kolistej, promienistej glorii. Taki kształt 
glorii dawał możliwości wielu zaskakujących oryginalnością 
rozwiązań, w których lubowała się sztuka barokowa. Były więc 
monstrancje w formie słońca o nieregularnych promieniach, 
w kształcie krzewu winnej latorośli ze zwisającymi plastycznie 
gronami, w postaci drzewa palmowego. W gloriach monstrancji 
umieszczano też adorujące hostię anioły, wieńczono je krzyżem 
lub koroną. Obok złota i złoconego srebra używano do zdobie
nia tych przedmiotów kamieni szlachetnych, barwnych emalii 
czy gałązek korala.
Do najefektowniejszych dziel tego typu należy monstrancja wy
konana przez warszawskiego złotnika Wacława Grotko w 1672 r. 
dla kościoła Jasnogórskiego. Lekka, ażurowa konstrukcja pro
mienistej glorii wzbogacona została wieńcem liści winnej lato
rośli i postaciami proroków, a przepychu dodała obfita kamery- 
zacja: użyto do niej blisko pięć tysięcy kamieni szlachetnych: 
diamentów, rubinów, szafirów i pereł. Druga monstrancja, łączo
na z nazwiskiem Grotki, z lat 1681—1689 przeznaczona pierwot
nie dla katedry we Fromborku, jest wprawdzie skromniejsza, ale 
nie pozbawiona finezji kształtu i wysokiego poziomu artystycz
nego. Płaszcz stopy pokrywa roślinny ornament, gruszkowaty 
nodus i górna część trzonu dekorowane są barwną emalią, a lek
ka, promienista gloria rozchodzi się od wieńca kwiatów, wysa
dzanego drogimi kamieniami.
Złotnictwo polskie z lat 1720—1800 miało wprawdzie gorsze 
warunki rozwoju, spowodowane pogarszającą się sytuacją poli
tyczną i ekonomiczną Pierwszej Rzeczypospolitej, ale niektóre 
ośrodki, jak np. Warszawa, były nadal prężne i adaptowały chęt
nie styl późnego baroku i rokoka. Formy naczyń liturgicznych, 
zwłaszcza monstrancji, stały się bardziej płynne i swobodne 
a zarazem skomplikowane. Gloria nabrała plastyczności i iluzjo- 
nistycznej przestrzenności dzięki stosowaniu dekoracji kilku- 
płaszczyznowej. Szerokie, krótkie promienie łączono w pęki, zaś 
puszka była formowana w kształt serca lub kartusza. Ze wzro
stem ozdobności i okazałości łączyło się, niestety, obniżenie po
ziomu wykonawstwa. Częściej niż precyzyjne trybowanie stoso
wano odlewanie czy wycinanie poszczególnych elementów na
czynia; używano też srebra niskiej próby a nawet miedzi, oczy
wiście pozłacanej.
Wśród ośrodków złotniczych nadal wyróżniał się Gdańsk, gdzie 
działała rodzina znakomitych mistrzów Schlaubitzów. W Pozna
niu Marcin Endemann stosował oryginalne rozwiązania glorii 
monstrancji, umieszczając w niej scenę Ostatniej Wieczerzy. 
W Wilnie właśnie w XVIII w. w pełni rozwinęło się rzemiosło 
złotnicze. W Warszawie złotnicy od około połowy XVIII w. sto
sowali w zdobieniu naczyń wzory rokokowe — lekkie, asyme
tryczne wici roślinne, rocailles, kwiaty. Podobną dekorację wi
dzimy też na kielichu mszalnym z Gdańska datowanym na ok. 
1745 r.
Docierające do Polski w ostatnim trzydziestoleciu XVIII w. 
wpływy nowego stylu — klasycyzmu — najszybciej i najlepiej 
przyjmowały się w Warszawie. Tu też antykizacja znalazła naj
lepszy wyraz artystyczny w wyrobach złotniczych, w przeważa
jącej większości o przeznaczeniu świeckim. O nich to będziemy 
mówić w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

Anna Sieradzka
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1. Puszka 
na oleje święte, 

Wilno, 
pierwsza połowa XVII w. !

2. Wacław Grotko (?), 
monstrancja dla katedry
we Fromborku, ok. 1681—1689
3. Monstrancja, początek XVIII w.
4. Monstrancja, pierwsza potowa XVIII w.
5. Kielich mszalny, 
Gdańsk, ok. 1745 r.
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1. Widok z wieży ratusza 
na południową część 
Starego Miasta
2.3. Ratusz:
zwieńczenie wieży (2)
i herb miasta nad wejściem (3)
4. Gotyckie
sklepienie gwiaździste 
kościoła NMPanny, 
wzniesionego 
po 1351 r.
5. Pochodzący
z kościoła dominikańskiego 
krucyfiks z końca XIV w. 
umieszczony
na Drzewie Życia 
w kościele Św. Jakuba
(zdjęcia:
Stanislaw Fitak)
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Światowy Toruń
Toruń od wielu lat nie może wyrwać się z „zaklętego kręgu” polega
jącego na odnawianiu przede wszystkim fasad kamienic bez ich oficyn, 
podwórek, infrastruktury. Wpisanie miasta na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO (zob. str. 38) zobowiązuje do rozwiązania tego 
problemu. Taki jest bowiem ogólnie przyjęty standard światowy...


