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Od redakcji
Witamy naszych Czytelników 
w ostatnim już roku „tysięcznym” 
dwudziestego wieku! Jesteśmy 
więc naocznymi świadkami mija
nia wieku... W tym numerze że
gnamy się z cyklem artykułów 
o niezwykłych serwisach (s. 4), 
których autor przedstawił dwana
ście, począwszy od numeru 10 
w 1996 r. Kontynuujemy nato
miast cykl właśnie o „mijaniu lat 
i wieków”, tym razem poświęcony 
dostrzeganiu i ratowaniu naszych 
krajobrazów (s. 9). Do parapsy
chologii można mieć różny stosu
nek, tak samo, jak do jej stosowa
nia w badaniach naukowych, nie
mniej jednak - jak się okazuje - 
z jej usług chętnie korzystano przy 
poszukiwaniu i interpretacji za
bytków archeologicznych (s. 14). 
Z okazji dwudziestu pięciu lat 
działań utworzonego przez Jerze
go Waldorffa Społecznego Komi
tetu Opieki nad Starymi Powązka
mi publikujemy pierwszy odcinek 
artykułu o pracach konserwator
skich na tym cmentarzu; jedno
cześnie jest to doskonała informa
cja, w jaki sposób można - nie 
szkodząc - odnawiać kamienne 
nagrobki (s. 21). W Warszawie 
i wielu innych miejscowościach 
naszego kraju dawne dzieła sztuki 
nagrobnej są ratowane, ale jedno

cześnie dochodzą do nas informa
cje o częstych wypadkach ich świa
domego niszczenia dla powiększe
nia powierzchni cmentarza. Jest to 
zjawisko niepokojące, tym bar
dziej że akcje te inicjują probosz
czowie parafii i że najczęściej 
likwidowane są nagrobki najstar
sze z wieloma wartościowymi po
mnikami. Na tym tle pietyzm, z ja
kim przy współudziale władz ko
ścielnych, ba, nawet z błogosła
wieństwem papieża, od ćwierć wie
ku ratowane są Powązki i gdzie 
odnowiono już ponad 1000 na
grobków - zasługuje na najwyższe 
uznanie.
W numerze pokazujemy też pała
ce i dwory na Łotwie i Litwie 
(s. 17), zamek w Melsztynie (s. 26), 
opactwo w Oliwie (s. 28), a także 
osobliwy przykład ratowania 
dworcowego hotelu w Anglii 
(s. 34). Odnowa zabytków nabiera 
rozmachu również w naszym kra
ju, o czym świadczy aż 66 nagród 
w konkursie na najlepszego użyt
kownika obiektu zabytkowego 
(s. 36).

W następnym numerze poznamy 
m. in. tajemnice pewnej tiary i za
gadki pokutnego krzyża.



Z okazji 80 rocznicy odzyskania 
niepodległości w Muzeum Histo
rycznym m.st. Warszawy otwarta 
została nowa stała ekspozycja 
„Dzieje Warszawy w latach 1918- 
1939”. Ekspozycja próbuje 
wskrzesić czas dwudziestolecia 
międzywojennego, odtworzyć na
strój, pokazać ulice, sklepy, ludzi, 
ich życie codzienne, pracę, roz
rywki. Czyni to poprzez fotografie,

Józef Piłsudski 
na zdjęciu z wystawy

obrazy, rzeźby, przedmioty co
dziennego użytku, archiwalia. 
Zdjęcia prezentują również naj
ważniejsze wydarzenia i wybitne 
postacie z życia politycznego i kul
turalnego tamtych lat. Możemy na 
wystawie obejrzeć także wiele wy
robów warszawskiego przemysłu, 
druki reklamowe, piękne opako
wania, a nawet przedwojenny mo
tocykl. Możemy podziwiać ele
ganckie stroje, buty, torebki, kape
lusze, meble, piękną porcelanę. 
Są też czasopisma literackie, 
książki, plakaty i afisze teatralne. 
Projekt plastyczny ekspozycji, nie
stety nie dokończony, jest ostat
nim dziełem wybitnego wysta- 
wiennika - Jana Kosińskiego.

★ ★ ★

W ubiegłym roku w Gdańsku po
wstała Pracownia Konserwacji Wi
traży. Tworzy ją zespól konserwa
torów (dwóch witrażowników ze 
znajomością najstarszych technik 
witrażownictwa oraz konserwator 
szkła antycznego i wykopalisko
wego), którzy postawili sobie 
szczytne zadanie kontynuowania 
dobrych tradycji konserwacji wi
traży. W celu właściwej realizacji 
tego zadania, a szczególnie zmia
ny charakteru prac naprawczych 
w prace badawczo-konserwator- 
skie, nawiązali współpracę z pla
cówkami naukowo-badawczymi. 
Pracownia zainteresowana jest 
konserwacją witraży i tych najstar
szych (XII-XIII w.), i tych młod
szych (z końca XIX i początku 
XX w.).

★ ★ ★

W końcu ubiegłego roku stwier
dzono ślady włamania do romań
skiej kolegiaty w Wiślicy i uszko
dzenia Xll-wiecznej posadzki. Po
sadzka ta, znajdująca się obecnie 

Posadzka krypty 
w kolegiacie w Wiślicy

4 m pod powierzchnią kolegiaty, 
została odkryta w 1959 r. w trakcie 
badań architektoniczno-archeolo- 
gicznych prowadzonych przez 
warszawski Zespół Badań nad 
Polskim Średniowieczem. Ten nie
zwykle cenny zabytek ma po
wierzchnię około 9 m2. Tworzą go 
dwa kwadraty pól z obramowa
niem, w którym umieszczone są 
ornamenty roślinne, rysunki zwie
rząt i drzewa życia. Wewnątrz pól 
znajdują się postacie mężczyzn, 
kobiet, chłopców z uniesionymi 
rękami i głowami. Zachowała się 
również łacińska inskrypcja. Po 
zauważeniu śladów włamania do 
podziemi kolegiaty i uszkodzenia 
posadzki sprawę przekazano - jak 
podała prasa lokalna - prokuratu
rze.

★ ★ ★

O smutnym losie zabytkowych 
obiektów pokopalnianych w Wał
brzychu dowiadujemy się ze „Sło
wa Polskiego”. Część z nich niknie 
bezpowrotnie, część jeszcze się 
trzyma w jako takim stanie, ale po
zostawione są bez jakiejkolwiek 
opieki. W 15 zespołach górniczych 
wałbrzyskich kopalni było ponad 
500 obiektów, do rejestru zabyt
ków wpisano tylko 28, ale na ich 
ratowanie nie można uzyskać 
choć nikłego procentu z ogrom
nych kwot wykładanych od kilku 
lat na likwidację kopalni. „Dlacze
go górnicy nie poczuwają się do 
obowiązków wynikających z usta
wy o ochronie zabytków... - pyta 
Andrzej Kubik, wojewódzki konser
wator zabytków w Wałbrzychu. 
Eksploatowali je przez tyle lat, więc 
skoro teraz likwidowane są obiekty 
uznane za zbędne lub o mniejszej 
wartości historycznej, to przynaj
mniej na zabezpieczenie obiektów 
zabytkowych pieniądze powinny 
się znaleźć... Dziwię się górnikom, 
że nie dbają o własne tradycje 
i swój ślad w tym mieście, które 
przecież powstało dzięki nim".

★ ★ ★

Profesor Olgierd Czerner na la
mach „Gazety Dolnośląskiej” po
stuluje, aby koniecznie poprawić 
pewne prace związane z odkry

ciem resztek rozebranej w 1846 r. 
gotyckiej kaplicy św. Materna na 
placu przy kościele farnym św. 
Elżbiety we Wrocławiu. „Primo: 
dojście, które kiedyś łączyło portal 
prowadzący na cmentarz... musia- 
to przechodzić obok kaplicy, bo ta 
przecież stała do 1846r. Dlaczego 
więc obecnie zaprojektowano doj
ście „wdzięczną esownicą« przez 
tę kaplicę, przez jej resztki? Trze
ba to koniecznie poprawić, zmie
nić! Tak nie można konserwator
sko postępować, to jest niewyba
czalny błąd, spowodowany po
śpiechem. Secundo: skoro są tak 
dobrze zachowane dolne partie 
kaplicy, nieco detali... to może by 
pomyśleć nad konserwatorskim 
tego dobrym opracowaniem, po
zwalającym na pokazanie tego, co 
się zachowało, przestrzenne za
znaczenie, jak było, wyekspono
wanie detali. Krótko mówiąc, po
myśleć o tym konserwatorsko, od
dać to w ręce specjalistów, a nie 
projektujących posadzki. To jest 
zadanie dla służby konserwator
skiej. Przecież można z tego zro
bić zarazem atrakcyjną rzecz!"

★ ★ ★

W Łodzi, przy biurze miejskiego 
konserwatora zabytków, powstaje 
magazyn detali architektonicznych 
i form sztukatorskich. Składowane 
w nim będą cenne elementy łódz
kiej architektury: drzwi, poręcze, 
klamki, odboje itp. Te wszystkie 
detale pozostałe po rozbiórkach 
będą przechowywane w celu za
montowania w odrestaurowanych 
obiektach lub będą wykorzystane 
przy rekonstrukcjach detali łódz
kich kamienic, fabryk, pałaców. 
Jako pierwszy trafił do magazynu 
piec kaflowy z XIX w., który został 
przeniesiony z mieszkania domu 
przy ul. Wólczańskiej. W przyszło
ści piec ten ma być zainstalowany 
w wyremontowanym pałacyku 
przy ul. Moniuszki w Łodzi.

★ ★ ★

Poznańscy archeolodzy z Pracow
ni Konserwacji Zabytków w czasie 
wykopalisk prowadzonych we wsi 
Jordanowo w Zielonogórskiem 
dokonali eksploracji ponad 50 
grobów z okresu wpływów rzym
skich, z II i III w. „Znalezisko to 
okazało się o tyle ciekawe - po
wiedział kierownik badań, Piotr 
Wawrzyniak, dziennikarzowi „Gło
su Wielkopolskiego” - że jest to 
jedno z najbardziej wysuniętych 
na południowy zachód Polski 
cmentarzysk Gotów, co pozwala 
sądzić, iż ongiś zajęli na naszych 
ziemiach znacznie większy obszar 
niż dotychczas przypuszczano". 
Wśród wykopanych w Jordanowie 
licznych przedmiotów do najważ
niejszych - zdaniem R Wawrzynia
ka - należą zapinki z brązu, być 
może posrebrzane, służące do 
spinania szat. „Zapinki to ważne 
znalezisko, gdyż ze względu na 
zmieniającą się modę są istotnym 
i czułym wyznacznikiem chronolo
gicznym, pozwalającym na dato

wanie znalezisk z dokładnością do 
jednego pokolenia”. Archeolodzy 
spenetrowali dopiero część gro
bów na cmentarzysku w Jordano
wie, szacują ich liczbę w tym miej
scu na około 150. Zamierzają zba
dać wszystkie, a jest to pilne, po
nieważ pozostałym reliktom grozi 
zniszczenie na skutek eksploatacji 
piasku do celów budowlanych.

★ ★ ★

Obraz Józefa Chełmońskiego 
„Roztopy na Ukrainie” otrzymało 
Muzeum Narodowe w Warszawie 
jako depozyt od Powszechnego 
Banku Kredytowego. Obraz ten

„Roztopy na Ukrainie” 
Józefa Chełmońskiego

uzupełni zbiory Galerii Malarstwa 
Polskiego MN. Nigdy nie pokazy
wany byt szerszej publiczności; 
namalowany został w 1875 r. jako 
pierwsza wersja słynnego obrazu 
„Przed karczmą”. Powszechny 
Bank Kredytowy już od kilku lat 
współpracuje z warszawskim Mu
zeum Narodowym i wspiera finan
sowo niektóre wystawy. Obecnie 
ma też swój udział w wystawie 
„Złoto ze skarbca Muzeum Naro
dowego w Warszawie. Biżuteria 
i wyroby sztuki złotniczej od staro
żytności do XX wieku” - ekspozy
cja czynna do 3 marca br.

★ ★ ★

Z aukcji dziel sztuki, które odbyły 
się w końcu ubiegłego roku 
w Warszawie, największą sensa
cją była sprzedaż w październiku 
na aukcji „Polswiss Artu” za rekor
dową sumę 630 tys. zł obrazu 
Władysława Ślewińskiego „Śpiąca 
kobieta”. Obraz ten, o wymiarach 
66,4 x 100,7 cm, został namalowa
ny około 1896 r.; na wystawie mo
nograficznej Ślewińskiego w Mu
zeum Narodowym w Warszawie 
w 1983 r. uchodził za dzieło zagi
nione. Poprzednie ubiegłoroczne 
rekordy cenowe należały do „Po
lonii” Jacka Malczewskiego sprze
danej na aukcji „Rempexu” za 510 
tys. zł i „Powrotu ze spaceru” Ta
deusza Makowskiego sprzedane
go na aukcji „Agra-Artu” za 500 
tys. zł. Na październikowej aukcji 
„Agra-Artu" obraz Alfreda Wieru- 
sza-Kowalskiego „Na przełaj przez 
łąki” uzyskał cenę 190 tys. zł, Ta
deusza Makowskiego „Dzieci 
z lampionem i chorągiewką” - 177 
tys. zł, Jacka Malczewskiego „Al
legro” - 165 tys. zł, Artura Grottge
ra „Gość w pracowni” - 155 tys. zł.

DD Poglądy 
Poglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy 
i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają 
w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat po
wstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do 
redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia 
i rysunki) wyrobów nie znanych lub dziel sztuki, co do których 
macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także na 
inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozumieniu 
z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informacji 
i przedstawi je w tej rubryce.

„Zachęcony Waszą rubryką 
WIEDZIEĆ WIĘCEJ'- posta
nowiłem zwrócić się z prośbą 
o udzielenie mi informacji na 
temat obrazu, którego jestem 
właścicielem. Prosiłbym 
o określenie autora obrazu, 
okresu, w którym powstał i je
go wartości pod względem 
walorów artystycznych oraz 
ceny. Wymiary obrazu: szero
kość - 70 cm, długość - 44,5 
cm. Podpis w dolnym lewym 
rogu: »J.H.« lub »I.H.«”

Ireneusz Kuniec
Przemyśl

toby rozpocząć odpowiedź na 
postawione w liście pytania. 
Niezależnie jednak od warto
ści artystycznych tej pracy, 
zbyt skąpe o niej informacje 
nie pozwolą na precyzyjne 
ustalenie autora dzieła oraz 
czasu, w którym ono powsta
ło. Korzystając więc z okazji 
przypominamy raz jeszcze 
naszym Czytelnikom, że w ko
respondencji kierowanej do 
„WW” istotne mogą być 
wszystkie dostępne pi- 
szącym dane na temat intere
sujących ich przedmiotów.

Ten rodzaj malarstwa rodzajo
wego nawiązującego do na
szego folkloru, tradycji naro
dowej i historii (ze szczegól
nym uwzględnieniem zrywów 
powstańczych lat 1830-1831, 
1863-1864 i 1918) zawsze 
zjednywał sobie u nas wielu 
zwolenników. Ma ich również 
dziś, o czym świadczy niema- 
lejące od dawna powodzenie, 
jakim cieszą się na rynku 
sztuki obrazy z uświęconym 
tradycją, „typowo polskim” 
(jak się okazuje) motywem 
koni. Nie wszystkie jednak te
go rodzaju prace są znaczą
cymi dziełami sztuki. Od ta
kiego też stwierdzenia należa- 

W wypadku obrazów są to 
chociażby tak podstawowe, 
jak: technika malarska, mate
riał, na którym wykonano pra
cę oraz jednolicie określone 
wymiary (wysokosc i szero
kość mierzone w cm, najlepiej 
na odwrotnej stronie obrazu, 
tak by element wtórny, jakim 
jest rama, nie zafałszował 
prawdziwych rozmiarów dzie
ła). Ważne są także wszelkie 
napisy na ramie, ewentualne 
na niej nalepki oraz przecho
wywane w tradycji rodzinnej 
informacje o pochodzeniu 
dzieła. Przedstawiony na 
zdjęciu obraz zbliżony jest 
w typie do prac, których wiele 

pozostawił w spuściżnie arty
stycznej popularny lwowski 
malarz Juliusz Holzmuller 
(1876-1932). Niewykluczone, 
że to on właśnie jest jego au
torem, a przypuszczenie to 
zdaje się potwierdzać także 
jedna z podanych przez na
szego Czytelnika sygnatur - 
„J.H.”. Holzmuller - uczeń 
Państwowej Szkoły Przemy
słowej (kierunek malarstwa 
dekoracyjnego) we Lwowie 
(do 1898 r.) oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie 
(1898-1906), uzupełniał stu
dia także podczas krótkiego 
pobytu w Monachium (1903- 
1904). Mieszkał i pracował 
w Krakowie, następnie we 
Lwowie. Tam też głównie wy
stawiał swoje obrazy. Malował 
dużo, posługując się prze
ważnie techniką akwareli, 
a również tuszem, sepią, atra
mentem. Rzadko natomiast 
brat się za prace olejne. Wiele 
szkicował, byt doskonałym ry
sownikiem. Jego specjalno
ścią byty pejzaże oraz scenki 
rodzajowe ukazujące najczę
ściej wieśniaczki w strojach 
huculskich i konie (często 
w pełnym biegu, jak na zdję
ciu). Malował też ułanów i ob
razy batalistyczne. Najwięcej 
jego prac znajduje się w Mu
zeum Emeryka Hutten-Czap- 
skiego w Krakowie (Oddział 
Muzeum Narodowego) oraz 
w krakowskich zbiorach pry
watnych. Na rynku sztuki 
akwarele Holzmullera osiąga
ją ceny od 1200 do 2100 zł. 
Przykłady z aukcji: „Dziewczy
na z koszem na łące” 
(28x51,8 cm, sygn., 1200 zł, 
„Unicum”, Warszawa - w li
stopadzie 1993); „Sarny na 
polanie” (1903, 32 x 68 cm, 
sygn., dat., 1250 zł, „Agra”, 
Warszawa - w czerwcu 1994); 
„Kawalerzysta z koniem” 
(1904, 36 x 50 cm, sygn., dat., 
2100 zł, „Desa Krajowa”, Kra
ków - w grudniu 1996); „Wie
czór na mokradłach” (23,6 
x 42,4 cm, sygn., 1600 zł, 
„Unicum”, Warszawa 
w styczniu 1997).

★ ★ ★

„Pozwalam sobie przestać 
kopię karykatury, która jest 
w moim posiadaniu. Pro
wadzicie Państwo od jakie
goś czasu różne porady 
dotyczące przedmiotów 
zabytkowych. Zwracałem 
się o pomoc do warszaw
skiego Muzeum Karykatu

ry, ale nie uzyskałem od
powiedzi. Chodzi mi o to, 
kogo przedstawia rysunek 
(kto w 1934 r. był dowódcą 
LOPP) i, ewentualnie, kto 
jest jego autorem?"

Mirosław Pisarkiewicz
Łęczyca

Nadesłany rysunek to ka
rykatura inżyniera Leona 
Piotra Berbeckiego (1875- 
-1963), który w 1934 r., 
w stopniu generała dywizji 
(ze starszeństwem 1 VII 
1923) pełnił obowiązki in
spektora armii (od 15 
X 1928) oraz (od VI 1933) 
przewodniczącego Zarzą
du Głównego Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa 
(LOPP). Autor rysunku 
szczególnie chciał podkre
ślić związki generała 
z LOPP, wykorzystując 
w kompozycji zarówno lite
ry tworzące skrót nazwy tej 
organizacji, jak i stylizowa
ne „mewki”, zastępujące 
w portrecie włosy. Mundur 
Berbeckiego oraz znajdu
jące się na nim dystynkcje 
i odznaczenia - na szyi 
krzyż Orderu Odrodzenia 
Polski (Polonia Restituta) 3 
klasy oraz na lewej piersi 
krzyż Orderu Virtuti Militari 
- zgodne są z tymi, które 
powinien on nosić w 1934 
r., co potwierdza datowa
nie rysunku. Natomiast 
o autorze karykatury nie 
udało nam się zdobyć wia
domości.

WW wiedzieć 
więcej
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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.

Błękitny
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

K
ażda próba prezentacji kilku czy kilku
nastu nawet wspaniałych, słynnych lub 
niezwykłych serwisów - ze względu na 
konieczność dokonania wyboru spośród 
wielu propozycji - obarczona będzie piętnem su

biektywnego spojrzenia autora na produkcję cera
miki w ogóle. Istnieją jednak zastawy, których nie 
pominięto by w żadnym z zestawień. Należy do 
nich, ostatni z omawianych w tym cyklu, serwis 
błękitny Katarzyny II, zwany też serwisem z kame
ami.
Pomysłu do jego realizacji dostarczyła sama cesa
rzowa. W roku 1776 zleciła ona swemu byłemu fa
worytowi, księciu Grzegorzowi Aleksandrowiczo
wi Potiomkinowi, zamówienie w słynnej wytwórni 
porcelany w Sevres pod Paryżem kolejnego wiel
kiego serwisu obiadowego. W szczegółowej in
strukcji udzielonej ówczesnemu ambasadorowi Ro
sji we Francji, księciu Iwanowi Siergiejewiczowi 
Bariatinskiemu, Potiomkin napisał między innymi, 
powtarzając słowa cesarzowej: „Powinien to być 
serwis w najlepszym i najnowszym stylu, z mono
gramem Jej Wysokości na każdej sztuce. I bez naj

mniejszego uszczerbku w odwzorowaniu antycz
nych modeli [naczyń] ozdobionych imitacjami ka
mei”. Wystarczy już tylko tych dwóch zdań, by się 
przekonać, jak nowatorskie miało to być zamówie
nie. Zafascynowana antykiem cesarzowa oczekiwa
ła wykonania dla niej serwisu nawiązującego wła
śnie do tego stylu, udowadniając tym samym, że 
nie tylko ma ona rozeznanie w sztuce, ale także po
trafi dostrzec najnowsze w niej tendencje. Sama też 
określiła program ideowy i artystyczny porcelano
wej zastawy. Według tych założeń, na przykład, 
turkusowe tło miało przywodzić na myśl szlachetną 
barwę prawdziwych turkusów, a sznury białych pa
ciorków kojarzyć się z najwspanialszymi perłami. 
Z kolei głowy malowane na powierzchni naczyń 
oraz sceny w medalionach miały powtarzać orygi
nalne antyczne wzory. Nawet dla złoceń znalazła 
się odpowiednia propozycja do naśladowania - fryz 
z korynckich kolumn przy Teatrze Marcellusa 
w Rzymie. I najważniejsze w dekoracji zamawiane
go serwisu - porcelanowe kamee. Te, pomyślane 
jako imitacje oryginalnych agatowych wyrobów 
wziętych ze sztuki egipskiej, greckiej i romańskiej, 
miały ozdobić tylko wybrane naczynia. Ale i tak 
z pewnością zadowoliłoby to cesarzową, której ko
lekcja gemm (zawierająca najwięcej kamei) docho
dziła już wówczas do 10 tysięcy sztuk (!), czego 
„ogarnięta gorączką kameową namiętna kolekcjo
nerka” - jak mówiła sama o sobie - nie ukrywała 
przed światem. Natomiast kulminację projektowa
nej zastawy miało stanowić utrzymane (jak wszyst
ko w tym serwisie) w antycznym stylu rzeźbiarskie 
wyobrażenie Katarzyny II w otoczeniu miłych jej 
postaci z mitologii.

Przez całe trzy lata - od 1 ipca 1776 do lipca 1779 r.
- Sevres „żyło i oddychało” bez mała rosyjskim 

zamówieniem. Wymagało ono bowiem nie tylko 
wielkich nakładów finansowych i odpowiednich 
umiejętności najbardziej uzdolnionych pracowni
ków wytwórni, ale także wprowadzenia wielu no
watorskich rozwiązań technicznych w dziedzinie 
ceramiki artystycznej. Najwięcej kłopotów było 
z samymi kameami. Zdecydowano, by wykonywać 
je z porcelany twardej, gdyż tylko ona nadawała się 
do tak precyzyjnej obróbki szlifierskiej. Jednocze
śnie - po licznych próbach użycia do dekoracji na
czyń wybranego przez cesarzową barwnika (bleu 
celeste - błękit nieba), od którego serwis wziął 
swoją nazwę - zrezygnowano z użycia twardej pa
sty w produkcji samych naczyń. Tak więc przygo
towane wcześniej dwukolorowe kamee z porcelany 
twardej miały być montowane w technologicznych 
zagłębieniach na ściankach naczyń wykonywanych 
z tak charakterystycznej przecież dla wczesnej pro
dukcji sewrskiej manufaktury porcelany miękkiej. 
Ale to jeszcze nie wszystko. By wykonać takie wła
śnie kamee, do niewielkiego warsztatu szlifierskie
go pod Paryżem, pracującego pod firmą „P.-L. Ver- 
niera”, z którym manufaktura nawiązała w 1778 r. 
współpracę, sprowadzono za 40 tysięcy liwrów 
wiele specjalistycznego sprzętu i materiałów. Wy
datki te włączono później w koszt wykonania szli
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fowanych kamei. Katarzyna II miała więc zapłacić 
za taką (ujętą w reliefie) kameę 96 liwrów, podczas 
gdy podobna (ale płaska, wykonana techniką ma
larską) kosztowała jedynie 8 liwrów. Nic dziwne
go, że ostatecznie szlifowanych imitacji kamei - 
choć to one głównie stanowią o wartości tego ser
wisu - było mniej niż pierwotnie planowano. Taka 
bowiem była decyzja cesarzowej - władczyni zna
nej z rozrzutności, ale i skrupulatnego wyliczania 
kosztów realizacji każdego zamówienia. Na tak 
drogie ozdoby serwisu nie chciała przeznaczyć do
datkowych pieniędzy.
Ale i malowane kamee wymagały opracowania nie 
znanej dotąd w Sevres, choć od 1753 r. stosowanej 
już w Anglii, specjalnej techniki dekoracji malar
skiej, którą w ceramice artystycznej określamy ter
minem transfer-print. Przypomina ona znaną nam 
dobrze kalkomanię, a zaletą jej jest zarówno powta
rzalność wzorów, jak i możliwość niezwykle pre
cyzyjnego ich wykonywania. Do Sevres dotarła ona 
w samą porę. Ale nie z Anglii, lecz ze Szwecji. 
Znał ją tam i z powodzeniem stosował już w latach 
1765-1769 w wytwórni porcelany w Mariebergu 
francuski ceramik Nicolas-Pierre Berthevin, pozo-

1. Portret 
Katarzyny II 
(1729-1796) 
według 
sztychu 
Antoine’a 
Radigeusa 
(ze zbiorów 
Biblioteki 
Narodowej)

stający w korespondencyjnym kontakcie z ówcze
snym dyrektorem administracyjnym manufaktury 
w Sevres, Melchiorem-Franęois Parentem. Po 
śmierci Berthevina (1777) jego notatnik, zawierają
cy m.in. sekretne wiadomości na temat techniki 
transfer-print, dotarł do Parenta, co stało się nad
zwyczaj sprzyjającą okolicznością przy poszukiwa
niach nowych sposobów dekoracji porcelany, które 
w wytwórni prowadzono już od bardzo dawna. Po
zyskana receptura, po wprowadzeniu jedynie ko
smetycznych poprawek, mogła być wykorzystana 
niemal natychmiast.
Zmagając się z tak poważnymi problemami nie za
pomniano także o przestrzeganiu dużo wcześniej 
narzuconych w wytwórni rygorów technologicz
nych. Dla otrzymania 800 sztuk porcelany w do
brym gatunku zużyto w produkcji blisko 3 tysiące 
(!) egzemplarzy naczyń. Wiele z nich zmarnowało 

Manufaktura Porcelany w Sevres pod Paryżem - jedna 
z najbardziej zasłużonych i najwyżej cenionych wytwórni 
porcelany w dziejach ceramiki europejskiej. Jej świetność 
rodziła się w latach 1738-1755 na zamku w Vincennes pod 
Paryżem, gdzie uruchomiono produkcję porcelany miękkiej 
oraz wynaleziono (Jean Hellot) wiele barwników naszkliw- 
nych o wyszukanym kolorycie, m.in. słynne błękity: bleu de 
roi (błękit królewski) - niebieskoszafirowy, zastosowany po 
raz pierwszy w 1749 r„ bleu lapis (błękit lazuru), jasnobłękit- 
ny imitujący lazuryt, stosowany od 1750 r. oraz, znany np. 
z serwisu błękitnego, bleu celeste (błękit nieba), błyszczący 
niebieskoturkusowy, stosowany od 1752 r. W 1756 r. wy
twórnię przeniesiono do Sevres pod Paryżem. Tam rozwinę
ła ona działalność, którą prowadzi do dziś. W czasach najlep
szej jej świetności (druga połowa XVIII w.) głównymi od
biorcami sewrskiej porcelany byli królowie Ludwik XV i Lu
dwik XVI oraz słynne metresy pierwszego z nich: markiza de 
Pompadour i hrabina Du Bary. Wytwórnia dostarczała do 
ich pałaców przede wszystkim mającą opinię najlepszej 
w świecie porcelanę miękką, a od 1768 r także porcelanę 
twardą. Manufaktura zatrudniała najwyższej klasy rzemieśl
ników oraz współpracowała z wybitnymi artystami. Byli 
wśród nich: Jean Jacques Bachelier, dekorator i malarz (za
trudniony w' latach 1748-1791), Claude Thomas Duplessis, 
dekorator odpowiedzialny za złocenia wyrobów porcelano
wych (zatrudniony w latach 1745-1774), znakomity rzeź
biarz Etienne Maurice Falconet, projektant wielu sewrskich 
figurek (zatrudniony w latach 1757-1766) oraz jeden z naj
wybitniejszych malarzy rokoka, Franęois Boucher (1703- 
1770), współpracujący z wytwórnią od 1754 r. niemalże do 
ostatnich dni życia. Porcelana z Sevres, pochodząca z jej 
„złotego” okresu, miała szczególną pozycję wśród ówcze
snych wyrobów ceramiki artystycznej. Ceniono ją przede 
wszystkim za doskonałą jakość i wysokie walory dekoracyj
ne. W konkurencji z najpoważniejszymi wytwórniami porce
lany w Europie przez długie lata była klasą dla siebie.

się podczas prób z barwnikami. Inne, np. duże na
czynia z uchwytami formowanymi z wielką staran
nością na kształt kariatydowych głów, ulegały de
formacji. a nawet całkowitemu zniszczeniu pod
czas wypalania w piecu ceramicznym. Zmieniały 
się też często projekty naczyń. I tak np. ostateczną 
wersję talerzy (po ośmiokrotnym przeprojektowa
niu!) zatwierdzono dopiero w lutym 1778 r. 
Wszystkie te trudności wydłużyły zarówno przewi
dywany czas realizacji zamówienia, jak i w znacz
nej mierze podniosły cenę serwisu. W każdym 
z tych wypadków jedyną kompetentną osobą upo
ważnioną do prowadzenia pertraktacji z wytwórnią 
był wspomniany już książę Iwan Siergiejewicz Ba- 
riatinski, rezydujący w Paryżu ambasador Katarzy
ny II. Także do niego należało podejmowanie osta
tecznych decyzji co do szczegółów realizacji zamó
wienia oraz akceptacja przedstawionych należno
ści. Można więc powiedzieć, że w jakiejś mierze 
ostateczny kształt zamówienia był także jego 
udziałem.
Wiemy już, że sama koncepcja zastawy nakreślona 
została przez cesarzową. Pora więc powiedzieć, że 
do realizacji zaangażowano w sewrskiej wytwórni 
najlepszych twórców. Projektów rysunkowych do 
większości naczyń dostarczył wieloletni kierownik 
pracowni malarskiej Jean-Baptiste-Etiene Genest. 
Z kolei wielka biskwitowa część centralna „Miner- 
wa w otoczeniu Muz” - to dzieło kierownika

5



2. Sygnatura 
manufaktury w Sevres 

na naczyniach 
z serwisu błękitnego

3-5. Serwis błękitny: 
naczynia z kompletu 

deserowego (3), 
talerz (4), 

naczynia z kompletu 
do kawy i herbaty (5)

pracowni rzeźbiarskiej, Louis-Simon Boizota - ar
tysty, podobnie jak Genest, przez prawie 40 lat pra
cującego dla Manufaktury Porcelany w Sevres pod 
Paryżem. Jemu też przypisuje się zaprojektowanie 
większości naczyń z tego serwisu. Wreszcie mala
rze i pozłotnicy. Tych w różnych okresach praco
wało przy zastawie kilkudziesięciu. Ostatecznie 
więc serwis z kameami współtworzyło wiele osób, 
a niektórym z nich przysporzył on bardzo wiele 
kłopotów. Kiedy wreszcie uporano się z nimi, za
stawa dotarła do St. Petersburga, gdzie olśniła nie 
tylko cesarzową, lecz także jej dwór i akredytowa
nych przy nim obcokrajowców.

Serwis, w którego skład wchodziło około 800 
porcelanowych wyrobów, obliczony był na 60 
osób. Największą jego część stanowił liczący 641 

sztuk komplet obiadowo-deserowy: 72 talerze głę
bokie, 12 misek do sałatek, 288 talerzy desero
wych, 28 kompotierek z tacami, 8 cukiernic z taca
mi, tyleż maselniczek, a także 40 pojemników na 

marmoladę, które ustawiano na 16 tacach, 116 pu
charków do lodów na 20 tacach, wreszcie 10 waz 
do lodów i 12 naczyń służących do schładzania bu
telek z winem oraz kieliszków. Do serwisu należał 
też zestaw posrebrzanych sztućców z monogramem 
Katarzyny II oraz wspomniana już centralna część 
nakrycia stołu (centre-piece), złożona z 91 biskwi
towych elementów pozwalających zestawić z nich 
okazałe popiersie cesarzowej, przedstawionej tu, 
jak już wspomniano, pod postacią „Minerwy w oto
czeniu Muz”. Mniejszy zestaw - serwis do kawy 
i herbaty - składał się z 96 sztuk i zawierał: 72 fili
żanki z podstawkami w dwóch rozmiarach oraz po 
6 imbryków, dzbanków na mleko, cukiernic i misek 
używanych do opłukiwania rąk podczas posiłku.
Całkowity koszt wykonania tego serwisu (tj. kwo
ta, którą planowano obciążyć cesarzową) trudny 
jest dziś do ustalenia. Podawane ceny ulegały bo
wiem wielokrotnie zmianom, a należności płacone 
były w ratach i to przez wiele lat od zrealizowania 
zamówienia. Niewykluczone też, że perturbacje te
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. v

6. 7. Waza do lodów (6) 
oraz projekt tej wazy (7)

8. 9. 10. Detale: 
uchwyt naczynia 
do schładzania butli z winem (8), 
porcelanowa kamea 
wmontowana w naczynie (9), 
kamea wykonana 
na powierzchni naczynia 
techniką transfer-print (10)

doprowadziły w końcu do bankructwa jednego 
z głównych twórców słynnej zastawy, znanego nam 
już rzeźbiarza Boizota, który poniósłszy olbrzymie 
nakłady nie otrzymał w porę należnych mu pienię
dzy. Ostatecznie jednak wydaje się, że Katarzyna II 
zapłaciła za serwis kwotę bliską 332 tysiącom liw- 
rów (przy czym ostatnia rata przesłana została do 
Francji dopiero w 1792 r.). Natomiast szacunkowy 
koszt zastawy poniesiony w toku produkcji nie do
chodził do 235 tysięcy liwrów.
Według informacji zawartych w Bibliotece Naro
dowej w Paryżu oraz w materiałach archiwalnych 
manufaktury w Sevres, prace przy serwisie zakoń
czone zostały w połowie maja 1779 r., kiedy z pie
ca wyszło ostatnie naczynie do schładzania butelek 
z winem. Pięć dni później wytwórnię odwiedził Lu
dwik XVI. Zbieżność tych dat pozwala domyślić 
się celu królewskiej wizyty, którym była zapewne 
chęć zobaczenia wykonanego dla Katarzyny II ser
wisu z kameami. Już w lipcu tego roku na pokła
dzie holenderskiego żaglowca wypływającego
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z Rouen zastawa opuściła Francję i w październiku 
dotarła do St. Petersburga. Według dołączonych do 
przesyłki specyfikacji w poszczególnych skrzyn
kach powinno znajdować się ni mniej, ni więcej 
tylko 797 sztuk porcelanowych naczyń.

Dalsze dzieje serwisu nie zostały jeszcze dosta
tecznie poznane. Wiadomo jednak, że był on 
używany przez Katarzynę II podczas oficjalnych 

bankietów, ale tylko przy szczególnych okazjach. 
Na co dzień natomiast, podobnie jak niektóre inne 
zastawy cesarzowej, ustawiony był w Ermitażu na 
wielkich stołach, pod taftowym przykryciem. Mi
mo tak wyraźnego oszczędzania drogocennych na
czyń, niektóre z nich uległy jednak zniszczeniu. Za 
czasów Mikołaja I oraz Aleksandra III podej
mowano więc próby uzupełniania brakujących 
części serwisu w Cesarskiej Fabryce Porcelany 
w St. Petersburgu. Rezultaty tych prac nie były 
jednak zadowalające. Lepiej sprawiły się dopiero 
wiele lat później angielskie wytwórnie. Ale one nie 
pracowały już dla wymienionych władców. 
W Minton (w 1880 r.) i Copeland (w 1906 r.) wy
konano całkiem udane i różniące się jedynie szcze
gółami kopie słynnego serwisu. Dla sewrskiej ma-

Spotkanie z książką

Premier Architecte...
Premier Architecte de Sa Majeste Roy de Polegnę - 
brzmi tytuł tej książeczki, poza tym napisanej całkowi
cie po polsku (Wydawnictwo Arx Regia, Warszawa 
1998) przez Tadeusza S. Jaroszewskiego. Wytłuma
czenie tytułu znajduje się w pierwszych zdaniach. 
Swego czasu bohater książki, Andrzej Grzybowski, 
aktor z wykształcenia, który projektowaniem pałaców, 
dworów i willi zajmuje się dla przyjemności, w ten 
sposób, dla żartu, podpisał projekty przerobienia ka
plicy Zamku Królewskiego w Warszawie na Salę Mu
zyczną. I tak - „pierwszym architektem Jego Królew
skiej Mości" - jest obecnie nazywany. W książeczce 
znajdą czytelnicy opisane żywym i barwnym językiem 
różne projekty A. Grzybowskiego. Obok zrealizowa
nej aranżacji tronu królewskiego na warszawskim 
Zamku byty to przebudowy licznych willi, głównie 
w stylu dworkowym, budowy np. „Domu nad Wodą” 
w Konstancinie, dla którego wzorem był pałac w Ła
zienkach oraz wystroje różnych wnętrz. Wiele projek
tów pozostało na papierze, bowiem na ich realizację 
nie godzili się konserwatorzy zabytków. W niektórych 
wypadkach są one rzeczywiście dyskusyjne, ale fak
tem pozostanie, że A. Grzybowski - chyba jako jedy
ny w kraju - konsekwentnie projektuje w konwencji hi
storycznej i „stara się ubrać brutalną współczesność 
w eleganckie i sprawdzone formy przeszłości" - jak pi- 
sze prof. T. Jaroszewski. I na pewno jest to lepsze od 
owych pseudogotyckich willi-zamczysk czy pseudoja- 
pońskich świątyń na tle mazowieckich wierzb, (td) 

nufaktury, gdzie pewnie łatwiej byłoby o zbliżone 
do oryginałów naczynia, dodatkowych zleceń już 
nie było.
Zapewne niektóre z rosyjskich powtórzeń związane 
były z tragedią, jaka rozegrała się w Pałacu Zimo
wym w grudniu 1837 r., kiedy znaczne jego części 
stanęły w płomieniach. W wyniku pożaru około 
160 sztuk ze słynnego serwisu zostało dla Rosji 
straconych. Ale tylko niektóre z nich (czy może na
wet żadne?) uległy zniszczeniu. Większość naczyń 
w zamieszaniu, które zwykle towarzyszy tego ro
dzaju sytuacjom, po prostu skradziono i już w lipcu 
1840 r. znalazły się one w Londynie, gdzie u han
dlarzy zajmujących się sprzedażą antyków oraz 
dziel sztuki od razu zyskały niezłą cenę. W kwiet
niu 1842 r., kiedy to markiz Hertford i Thomas 
Raikes odwiedzili księcia Lonsdale’a w jego lon
dyńskiej posiadłości Carlton Gardens, Raikes zano
tował: „Jest tu obfitość doskonałej sewrskiej por
celany, pośród której znajduje się wspaniały ser
wis podarowany przez Ludwika XV Imperatorowej 
Katarzynie”. Dziś wiemy, że informacja ta obar
czona jest aż dwoma błędami - serwis wykonano 
w czasach Ludwika XVI, a Katarzyna II musiała 
sama za niego zapłacić. Prawdą natomiast jest, że 
oglądane podczas tej wizyty naczynia należały nie
gdyś do wspaniałego serwisu błękitnego cesarzo
wej. Książę Lonsdale kupił je w liczbie 130 sztuk 
u londyńskich antykwariuszy, płacąc za nie w lip
cu 1840 r. 1300 funtów. Co więcej, już po wizycie 
u niego obu wspomnianych wyżej dżentelmenów 
(i dokładnie po dwóch latach od pierwszej transak
cji) uzupełnił on swój zbiór dalszymi 20 naczynia
mi, tym razem wykładając za nie 242 funty.
Kilkanaście lat później tę właśnie część serwisu 
z kameami (wyłączywszy z niej kilka zaledwie 
sztuk, które pozostały u księcia Lonsdale’a) wyce
niono już na ponad 4,5 tysiąca funtów, a nabywcą 
był znany nam już markiz Hertford. W końcu na
czynia te powróciły do Rosji. W lutym 1857 r. po
lecił je zakupić od Hertforda za 20 261 rubli i 87 
kopiejek cesarz Aleksander II. Ostatecznie więc 
udało się ponownie zgromadzić w jednym miejscu 
niemal cały błękitny serwis Katarzyny II. Na wol
nym rynku pozostało tylko tych kilka sztuk z ko
lekcji księcia Lonsdale’a, ale i one trafiły wkrótce 
do zbiorów muzealnych. Sześć naczyń o takim po
chodzeniu (cztery naczynia do schładzania butli 
z winem oraz dwie wazy do lodów) ma w swoich 
zbiorach londyńska Wallace Collection. Pojedyn
czymi egzemplarzami z tego serwisu może też po
szczycić się kilka innych muzeów w Wielkiej Bry
tanii, Francji, Szwajcarii, USA i Rosji. Najwięcej, 
bo 688 naczyń, znajduje się w St. Petersburgu, 
w słynnym Ermitażu, a więc w pałacu, dla którego 
niegdyś były one wykonywane.
Na międzynarodowym rynku sztuki naczynia z ser
wisu z kameami są niezmierną rzadkością. W grud
niu 1990 r. za talerz z takiego kompletu zapłacono 
na aukcji u Christie’s w Monaco równowartość 
38 535 dolarów.

Wojciech Przybyszewski
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Krajobraz - to tło 
naszego życia, 
w nim źyjemy, 

z nim utożsamiamy się, 
on decyduje o wyglądzie 

naszej ojczyzny 
i tysięcy „małych ojczyzn’’. 

Dziś o umiejętności 
dostrzegania 

różnych składników 
krajobrazu 

i jego ratowaniu.

Mijają
lata 

i vieki (4)
Dostrzeganie krajobrazów
Płaskie, leżące na terenie depresyjnym Żuławy ko
jarzą się z kanałami i wiatrakami, wyżynna Mało
polska - z białymi zamkami wznoszonymi z wapie
nia, Warmia i Mazury - z ceglanymi zamkami i ko
ściołami, Tatry - z góralskim budownictwem drew
nianym itd., itd. Zachowane wyznaczniki krajobra
zowych regionów Polski decydują o ładzie prze
strzennym, czyli o takim sposobie rozmieszczenia 
ich w krajobrazach, jaki ukazuje ich funkcjonalne, 
kompozycyjne i widokowe powiązania. Dzisiaj na 
tak ukształtowany ład przestrzenny natrafia się 
rzadko, najczęściej w muzeach etnograficznych na 
wolnym powietrzu (skansenach), ale został on tam 
wtórnie, celowo zakomponowany. Przestrzenny ład 
historyczny widać w niektórych małych miastach, 
nie zniszczonych w czasie ostatniej wojny, gdzie 
pozostawiono zwartą zabudowę historycznego 
ośrodka, a nowe osiedla znajdują się w pewnej od 
niego odległości. Nawet Kazimierz Dolny nie 
ustrzegł się zmian - budynek Domu Dziennikarza 
z lat sześćdziesiątych na wzgórzu nad miastecz
kiem dziś mniej razi dzięki temu, że zarosła go buj

na zieleń. Ale warto przypomnieć, że tylko wielo
letniemu konserwatorowi miasta Jerzemu Żuraw
skiemu należy zawdzięczać zachowanie ładu kazi
mierskiej przestrzeni historycznej, bowiem w la
tach siedemdziesiątych był już gotowy projekt bu
dowy na otaczających miasto wzgórzach potężnego 
ośrodka wczasowego, zaś w planie rozbudowy 
miasta widoczna była tranzytowa szosa przebiega
jąca przez miasteczko. Jest to doskonały przykład 
ratowania zagrożonego miasta przez człowieka 
świadomego jego wartości i rozumiejącego, że 
ważny jest nie tylko sam zabytek, ale również jego 
otoczenie.
Chronimy więc nie tylko zabytek, ale również 
widok na zabytek i widok z zabytku. Jest to nie-

1. Tzw. trwała ruina zamku w Ogrodzieńcu 
przystosowana do zwiedzania 

- zabezpieczone mury, przejścia dla turystów otoczone poręczami

zwykle istotne dla ochrony całego krajobrazu. Wy
obraźmy sobie, jak wyglądałby Wawel, gdyby 
u stóp wzgórza, na którym wznosi się zamek i ka
tedra, wybudowano fabrykę lub wysoki blok miesz
kalny?! A jaki byłby wtedy widok z Wawelu na sta
ry Kraków?! Cała ukształtowana przed wiekami 
i przez wieki kompozycja przestrzenna zostałaby 
na zawsze zniszczona!
Pozytywnym przykładem odbudowy starego miasta 
jest Elbląg. Zniszczony w czasie ostatniej wojny, 
pozbawiony resztek kamienic w latach sześćdzie
siątych, kiedy teren Starego Miasta zamieniono na 
wielki zieleniec, dziś odbudowywany pod nadzo
rem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Od-
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2. Nowe budownictwo 
zbliża się 

do ziemnych fortyfikacji 
- Bastion św. Gertrudy 

w Gdańsku 
3.4.5. Dostrzeganie 
śladów działalności 

człowieka w krajobrazie: 
pradziejowy kurhan 

porośnięty drzewami 
i już podorany (3), 

wczesnośredniowieczne 
grodzisko 

z charakterystycznym 
siodtowatym 

zagłębieniem (4), 
częściowo zasypany 

okop strzelecki (5)

budowę kamienic poprzedzają badania archeolo
giczne i historyczne, które na bieżąco wprowadza
ją korekty. Realizatorzy - najczęściej prywatni in
westorzy i właściciele - postanowili ściśle prze
strzegać zachowania m.in. historycznego układu 
ulic, gabarytów kamienic, rekonstrukcji najcenniej
szych obiektów, prowadzenia prac budowlanych 
tradycyjnymi metodami. Na każdym etapie prac de
cydujący głos ma konserwator zabytków. Z żalem 
należy przypomnieć, że takich możliwości budowy 
- nie kopii, ale twórczego nawiązania do przeszło
ści - nie miały stare miasta m.in. w Gdańsku i War
szawie.
Z krajobrazem związane są też ruiny. Nie chodzi tu 
jednak o zrujnowane i pozostawione własnemu lo-
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6. Przydrożna latarnia 
oznaczająca miejsce stajni 
do wymiany koni
przy starym trakcie 
kolo Zawichostu, 
zamieniona później na kapliczkę
7. Kamienna nawierzchnia 
ulicy lub placu
bywa integralnie związana 
z ceglaną ścianą (Poznań)
8. Krajobraz
Jury Krakowsko-Częstochowskiej
- widoczna harmonia 
między wapiennymi ostańcami
i zamkiem - dziełem ludzkich rąk
- zbudowanym z wapiennych skał 
(zdjęcia: 7 - Jerzy Duda,
8 - Janusz Bogdanowski)

sowi zabytkowe obiekty, ale o świadomie technicz
nie utrwalone pozostałości budowli nie mających 
już żadnych wartości użytkowych i mogących prze
trwać tylko w takich formach. Ruiny takie są nie
zwykle atrakcyjne, mają niepowtarzalny urok i kli
mat, oddziałują na wyobraźnię, przenosząc nas 
w głąb czasu. Najlepiej jednak, aby tzw. trwałe ru
iny były odpowiednio wykorzystane (np. po czę
ściowej odbudowie, opartej na źródłach ikonogra
ficznych) na muzea czy hotele (np. ruina zamku 
w Janowcu) czy jako tło do różnych plenerowych 
imprez (np. ruina zamku w Ząbkowicach Śląskich). 
Faktem jest, że w odczuciu większości ludzi najła
twiejszy w odbiorze jest obiekt kompletny, którego 
istnienie jest gospodarczo uzasadnione.

Każdy zabytek - jeśli nie zaszła w jego otoczeniu 
negatywna interwencja ludzi - jest na ogół mocno 
osadzony w krajobrazie. Dlatego często możemy 
go „odkryć” już z daleka - np. gęsta kępa drzew 
w bezleśnym terenie sugeruje obecność założenia 
dworskiego lub pałacowego z parkiem. Ale w krajo
brazie znajduje się też wiele jego składników nie za
wsze dostrzeganych. Do niedawna, na przykład, nie 
zwracano uwagi na przypałacową i przydworską za
budowę folwarczną, stanowiącą z głównym budyn
kiem i parkiem nierozerwalną całość, powiązany tra
dycją zespół. Zwróćmy uwagę, że w przewodnikach 
turystycznych czy opracowaniach monograficznych 
bardzo rzadko zamieszczane są przykłady tej archi
tektury. Tymczasem okazuje się, że owe stajnie, 



chlewiki, obory, spichlerze, rządcówki, gorzelnie, 
młyny, kuźnie, domy robotników folwarcznych, na
wet gołębniki i kurniki stawiane były - najczęściej 
przy okazji projektowania pałacu lub dworu - przez 
znakomitych architektów i mają wysoką wartość ar
tystyczną. Przykładem jest Wielkopolska, gdzie tego 
rodzaju zabudowy zachowało się najwięcej. To sa
mo dotyczy budowli towarzyszących wiejskim cha
tom i tworzących razem tradycyjny zespół - zagro
dę. W odróżnieniu od dworskich folwarków, zwykle 
murowanych, tradycyjna czworoboczna zagroda 
z chlewikiem, stodołą i oborą stawiana była z mniej 
trwałego drewna i dlatego rzadko już można oglądać 
ją w krajobrazie, raczej w skansenach lub muzeach 
utworzonych w miejscu jej postawienia (np. zagroda 
świętokrzyska z 1840 r. w Kakoninie koło Kielc).
W krajobrazie natrafiamy często na zagadkowe wy
niosłości, zwane przez okolicznych mieszkańców 
szwedzkimi okopami lub wałami, zamczyskami, 
grodziskami itp.; powtarzający się przymiotnik 
„szwedzkie” - to reminiscencje wojen polsko- 
-szwedzkich w XVII w., które niezwykle trwale za
pisały się w ludowej świadomości. W rzeczywisto
ści mogą to być ziemno-kamienne kurhany - pra
dziejowe miejsca pochówków lub dawne grody, 
w których rozróżnić można zarysy wysokich wa
łów. Mniejsze kopce mogły wyznaczać niegdyś 
granice majątków i wsi. Ledwo widoczne w krajo
brazie są dziś podłużne wały, które określały grani
ce: własnościowe, plemienne, państwowe; inne wa
ły, lokalizowane w pobliżu grodów, utrudniały do 
nich dojście. Miały różne długości - od kilkuset 
metrów po setki kilometrów (np. nad brzegami rze
ki Bóbr wiązane z wojnami polsko-niemieckimi 
w XI w.). Najbardziej znane kopce znajdują się 
w Małopolsce, np. Krakusa i Wandy w Krakowie 
lub Salve Regina pod Sandomierzem; były to za
pewne jakieś symboliczne pamiątki z okresu pra
dziejów. Pamiątkowe kopce znane są też z czasów 
późniejszych, np. w Krępie, 6 km od Maciejowic, 
w miejscu pojmania Tadeusza Kościuszki przez 
Kozaków, usypano go w 1861 r. Kopce - to też 
często zbiorowe mogiły żołnierskie, np. z pierwszej 
wojny światowej, m.in. pod Ciechanowem z walk 
rosyjsko-niemieckich w 1914 r.
Te ziemne obiekty są najbardziej narażone na 
zniszczenie. Podczas każdej orki uszczuplane są 
nasypy ziemne, często też były i są rozkopywane 
w poszukiwaniu „skarbów”. Na przykład w Huszle
wie na Podlasiu rolnik szukając złota zrównał spy
chaczem wały - jak się okazało - obozu wojskowe
go z X w. A było to jedno z najlepiej zachowanych 
grodzisk na Mazowszu i Podlasiu, znane od lat 
sześćdziesiątych i wpisane wtedy do rejestru zabyt
ków!
W lasach i na łąkach tylko bystre oko dostrzeże za
tarte już zygzakowato biegnące rowy z nasypami, 
czasem przedzielone prostokątnymi dołami. Są to 
ślady po wojnach: okopy i stanowiska artylerii, 
często towarzyszą im leje po bombach. Taki 
„krajobraz po bitwie” widoczny jest m.in. koło 
Witkowie w pobliżu Sochaczewa, na obszarze, 
gdzie od 9 do 20 września 1939 r. rozegrała się 
słynna bitwa nad Bzurą.
Rzadko zwracamy uwagę na to, po czym jeździmy 
i chodzimy, na nawierzchnie ulic i dróg oraz towa
rzyszące im budowle, które również należą do na
szego krajobrazu kulturowego. Najczęściej zalewa 

się je asfaltem, wyburza obiekty związane z komu
nikacją, wycina charakterystyczne drzewa, niszczy 
tzw. małą architekturę. Należą do niej m.in. latar
nie, wywieszki z nazwami ulic, słupy ogłoszeniowe 
i tramwajowe, ławki, odboje bramne. W miejskim 
krajobrazie lat dziewięćdziesiątych „małą architek
turę” tworzą zazwyczaj bazary i stragany, reklamy 
zasłaniają detale starych kamienic, wśród nich czę
sto umieszczone są lampy rtęciowe, a przewody 
zwisają nad ulicami. Są to zjawiska bardzo nega
tywne, bowiem wszystkie te nowoczesne obiekty 
muszą być dostosowane do charakteru zabytko
wych ulic i ich zabudowy.
Poza miastami zachowały się przy obecnych szo
sach m.in. pamiątkowe pomniki, np. metalowe obe
liski w Warszawie i Terespolu wystawione z okazji 
zakończenia budowy Traktu Brzeskiego w 1823 r., 
znaki drogowe - milowe, pocztowe, mostowe, tak
że drogowskazy, np. słup kamienny z 1151 r. w Ko
ninie wyznaczający połowę drogi między Kruszwi
cą i Kaliszem. Pozostały niektóre dawne mosty - 
od kamiennych gotyckich w Kłodzku i Reszlu po 
pierwszy w Europie most spawany z 1929 r. 
w Maurzycach koło Łowicza. W tym „drogowym 
krajobrazie” najbardziej malownicze są dawne 
dróżniczówki, niektóre pochodzą z czasu budowy 
danego traktu, inne zamieszkiwane były później 
przez dróżników nadzorujących jego stan (m.in. 
w Radomiu z lat 1826-1846, Dęblinie z 1850 r. czy 
Zamościu z 1901 r.). Wyróżniają się także miejskie 
rogatki pełniące w XIX w. funkcję bram miejskich, 
w których pobierano różne opłaty wjazdowe 
(w Warszawie na Mokotowie sprzed 1815 r. i na 
Grochówie z 1823 r.).
To tylko kilka elementów tworzących krajobraz. 
Dzięki dostrzeganiu takich mało znanych i rzad
ko spotykanych obiektów stajemy się architekta
mi krajobrazu, bowiem właśnie sztuka widzenia 
otoczenia jest pierwszym ku temu warunkiem.

Ratowanie krajobrazów
Architekt krajobrazu - pojęcie wprowadzone na 
początku XX w. - oprócz dostrzegania tych 
wszystkich elementów, musi spełniać także drugi 
warunek, związany z działaniami ochronnymi, re
waloryzacyjnymi, rekultywacyjnymi i projektowy
mi. Architektura krajobrazu jest dziś dziedziną 
wiedzy, należącą do kategorii tak nauki, jak i sztu
ki. Czołowym jej przedstawicielem w naszym kra
ju jest prof, dr Janusz Bogdanowski z Krakowa, 
zajmujący się projektowaniem założeń przestrzen
nych - miast, fortyfikacji, parków itp. Prof. Bogda
nowski uważa, że ochrona krajobrazów jest jednym 
z głównych nurtów współczesnego konserwator
stwa. Powinna ona obejmować krajobraz w całości, 
zaś poszczególne zabytki winny być traktowane ra
zem z otoczeniem. Dla ludzi krajobraz staje się naj
silniejszą motywacją do utożsamiania się z miej
scem oraz samookreślenia w stosunku do otoczenia 
- „swojego”, a także innych, „obcych”. Standary
zacja zabudowy i dewastacja krajobrazu jest tego 
zaprzeczeniem.
Najlepszym przykładem ratowania krajobrazu jest 
obszar Wyżyny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Około 80% powierzchni - to tereny rolne i osadni
cze, podlegające stałemu przekształcaniu. Krajo
braz wyżynny formują wapienie skaliste i płytowe, 
ich erozja ze zjawiskami krasowymi. Są tu głęboko 
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wcięte doliny o stromych zboczach wyrzeźbionych 
w fantazyjne formy i sterczące nad powierzchnią 
grupy skalne, zwane ostańcami, przypominające 
ruiny budowli. Liczne wody podziemne prowadzą 
do powstawania szczelin, jaskiń i tryskających ze 
skal źródeł (wywierzysk); z takiego źródła wypły
wa m.in. Prądnik. Na tym obszarze znajduje się bo
gata i zróżnicowana szata roślinna oraz fauna, czę
sto o charakterze reliktowym (np. rzadkie gatunki 
nietoperzy w jaskiniach). Związane to jest z małą 
intensywnością zmian przyrody do XIX w.
Pierwsze ślady ludzi pochodzą sprzed 120 tysięcy 
lat (obozowisko myśliwych w Piekarach kolo Kra
kowa), następne znajdowane są przede wszystkim 
w jaskiniach (np. Nietoperzowej w Jerzmanowi
cach), potem rozwijało się osadnictwo rolnicze (np. 
osada w Iwanowicach nad Dłubnią). Z okresu wcze
snego średniowiecza pochodzą grody (Korzkiew, 
Mników i inne), często przy ich budowie wykorzy
stywano naturalną obronność skał. Od XI w. poja
wiają się murowane kościoły i klasztory (np. w Tyń
cu), między XII i XIII w. krajobraz przekształcały 
wytyczane osady i miasta, a z chwilą zawładnięcia 
Śląskiem przez Czechy (XIV w.) tędy przebiegała 
strefa graniczna i Kazimierz Wielki rozpoczął budo
wę lub przebudowę zamków, aby mogły pełnić 
funkcję granicznych strażnic; w ten sposób powsta
ły tzw. Orle Gniazda. Od XV w. zakładano tu fol
warki, przy których powstawały zespoły dworskie, 
potem wspaniałe rezydencje (Tenczyn, Ogrodzie
niec). Zmiany w krajobrazie najszybciej następowa
ły w XIX w. Polegały one na podziałach chłopskich 
pól, budowie fortyfikacji Twierdzy Kraków, po
wstawaniu zakładów przemysłowych itp. Wszystkie 
te przekształcenia odbywały się w harmonii z pra
wami przyrody. Dopiero proces uprzemysłowienia 
po ostatniej wojnie, urbanizacja dolin Wisty czy 
Prądnika, samowola budowlana, ignorancja archi
tektów nie nawiązujących w projektach do tradycji - 
spowodowały dewastację i chaos, szczególnie wi
doczne w okolicy Krakowa, gdzie walory krajobra
zowe zachowały się tylko w enklawach.
W 1981 r. - aby poznać i ratować te obszary, które 
zachowały krajobraz naturalny, kulturowy oraz 
miejscową tradycję - powstał zespół Jurajskich Par
ków Krajobrazowych z zarządami w Krakowie, Ka
towicach i Częstochowie. Najwyższą kategorię 
ochronną ma Ojcowski Park Narodowy, następne - 
Jurajskie Parki Krajobrazowe i Obszary Krajobrazu 
Chronionego, który otacza parki oraz strefę ochron
ną okolic Ojcowa. W obrębie parków znajdują się 
rezerwaty obejmujące przyrodę, stanowiska arche
ologiczne oraz zespoły i obiekty zabytkowe. W par
kach krajobrazowych obowiązuje zdecydowany za
kaz m.in. budowy zakładów przemysłowych, zanie
czyszczania wody, powietrza i gleby, budowy no
wych ośrodków wypoczynkowych, osiedli miesz
kaniowych typu miejskiego, linii komunikacyjnych 
i energetycznych, likwidacji zadrzewień. Można 
natomiast realizować budowę obiektów mieszkal
nych czy usługowych, ale tylko zgodnie z ustalony
mi projektami wzorcowymi, nawiązującymi do tra
dycji regionu i krajobrazu. Zespól Jurajskich Par
ków Krajobrazowych zatrudnia architektów, geolo
gów, leśników i ogrodników. Nadzorują oni ochro
nę wartości krajobrazowych, opiniują i opracowują 
plany zagospodarowania przestrzennego gmin, do
konują szczegółowych ekspertyz, np. kierunku re

kultywacji terenów zdewastowanych, inwentaryzu- 
ją obiekty chronione, opracowują zakresy niezbęd
nych prac konserwatorskich itp. Przykładem może 
być projekt rekreacyjnego wykorzystania austriac
kich fortów otaczających Kraków, w którym zamie
rza się połączyć forty drogami pieszymi i rowero
wymi, wykorzystując dobrze zachowaną drogę ro- 
kadową (obwodową), biegnącą po wewnętrznej 
stronie pierścienia o długości około 200 km. Odpo
wiednio zakomponowana zieleń i oczywiście ada
ptacja poszczególnych fortów, np. na motele, przy
niesie miastu duże zyski, szczególnie że krakow
skie fortyfikacje są najlepiej zachowanymi fortyfi
kacjami w Europie i wzbudzają duże zainteresowa
nie zagranicznych turystów.
Ochrona krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochow
skiej - to przykład dla innych regionów naszego 
kraju, w których można jeszcze odnaleźć krajobra
zy wartościowe pod względem przyrodniczym 
i kulturowym. Idąc na wiele kompromisów - bo 
przecież rozwój kraju jest nieodwracalny - moż
na, jak widać, zatrzymać proces niepotrzebnego, 
często bezmyślnego niszczenia...
Właściwy odbiór krajobrazu zachodzi przede 
wszystkim przez dostrzeganie otoczenia, w tym 
także najbliższego. Tu relacja człowiek - krajobraz 
jest najsilniejsza. Ulice, podwórka, formy śmietni
ków i ławek, drzwi i klamki w drzwiach, oprawa 
okien i wnętrza bram - to wyznaczniki kształtują
ce u dzieci (często jeszcze nieświadomą) wrażli
wość estetyczną oraz przyszłe potrzeby kulturalne. 
Jeśli to najbliższe nam otoczenie będzie brzydkie, 
niechlujne i pozbawione ludzkiego ciepła - będzie
my mieli kłopoty z dostrzeganiem piękna całego 
krajobrazu.

W następnym odcinku poznamy różnego rodzaju prace konserwatorskie.

Spotkanie z książką

Wokół centrum 
Warszawy
Zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

sesja poświęcona historycznemu centrum Warszawy odby
ta się z okazji obchodów 400-lecia stołeczności miasta w 1996 
r. Obecnie (1998 r.) TOnZ wydal dwutomową publikację zawie
rającą teksty referatów (tom I) i ilustracje (tom II); książka ukaza
ła się dzięki dotacjom Generalnego Konserwatora Zabytków 
i Urzędu Gminy Warszawa-Centrum. W referatach mowa jest 
m.in. o pojęciu centrum Warszawy decydującym o jej stołeczno
ści, jego rozwoju w minionych wiekach, próbie socrealistycznej 
przebudowy i dokonanych wyburzeniach oraz o współczesno
ści i przyszłości. Autorzy referatów - to przede wszystkim varsa- 
vianiści, w tym urbaniści, historycy architektury i sztuki oraz spo
łeczni działacze, którzy na co dzień zajmują się ratowaniem za
bytków Warszawy. Każdy przyszły projektant powinien poznać 
te materiały, zanim przystąpi do budowy czy przebudowy war
szawskich domów. Książka pt. Historyczne centrum Warszawy 
jest do nabycia m.in. w siedzibie TOnZ przy ul. Pięknej 
44a w Warszawie. (sa)



Wydaje się, 
że tak byłoby 

najprościej: 
bez zbytnich dyskusji, 

sprzecznych hipotez
i całych ton 

zadrukowanego 
nimi papieru...

Parapsychologia
w archeologii

ZDZISŁAW SKROK

P
omimo coraz doskonalszych metod arche
ologia nadal ma wiele wspólnego z loterią. 
Kosztowne i pracochłonne poszukiwania 
nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. 
A przecież zamiast grzebać się w ziemi i pukać do 

wnętrza kamieni czy innych materialnych przedmio
tów, archeolodzy mogliby pytać wprost ich dawnych 
wytwórców i użytkowników. Ich ciało wprawdzie 
przybrało już postać minerału, ale duch żyje nadal 
i często przebywa w pobliżu miejsc i rzeczy, które to
warzyszyły mu, gdy istniał również w postaci ciele
snej. Problemem jest tu oczywiście umiejętność na
wiązania kontaktu z duchem i odczytania jego - czę
sto enigmatycznych - wypowiedzi, a także przekona
nie go do współpracy, co nie zawsze jest łatwe, gdyż 
duchy w większości są kapryśne i złośliwe. Dlatego 
do wielkich rzadkości należą utalentowane media - 
osoby, które zdobyły zaufanie duchów i potrafią się 
z nimi porozumiewać. Jedną z takich osób był angiel
ski archeolog Frederick Bligh Bond, który w latach 
1909-1920 prowadził badania ruin opactwa Glaston
bury. Jak głosi legenda, pochowano tu sławnego kró
la Artura, a także ukryto Świętego Graala - cudowny 

kielich zawierający krew Chrystusa. Równocześnie 
z klasycznymi wykopaliskami archeologicznymi 
Bond prowadził poszukiwania parapsychologiczne. 
W stanie autohipnozy nawiązywał kontakt z egzystu
jącymi w ruinach opactwa duchami mnichów, którzy 
tam niegdyś żyli. Ich wypowiedzi rejestrował za po
mocą tzw. pisma automatycznego, umożliwiającego 
odczytanie informacji przekazanych przez duchy 
również po ustąpieniu hipnozy. Wśród informatorów 
Bonda znalazła się cała plejada duchów dawnych 
mieszkańców Glastonbury. Był wśród nich mnich 
Ambrosius, pełniący obowiązki piwnicznego, czyli 
opiekuna klasztornych zapasów wina, Peter Lighfood 
- budowniczy klasztornego zegara, Johann Bryant - 
ogrodnik i znawca ziół, a także sam opat Bare, który 
opowiedział Bondowi, jak doszło do zniszczenia 
opactwa. Najwartościowsze dla archeologa okazały 
się jednak opowieści wysyłane przez mnicha o imie
niu Guliemus. Mówił on o ukrytych w ruinach opac
twa skarbach oraz wskazał, gdzie należy szukać po
zostałości nieznanej dotychczas klasztornej kaplicy. 
Ta ostatnia wiadomość była szczególnie ważna, bo 
stanowiła kryterium wiarygodności hipnotycznych 
przekazów. Kiedy bowiem Bond podjął wykopaliska 
w miejscu wskazanym przez Guliemusa, rzeczywi
ście natrafił na ruiny kaplicy...
Niestety, do opisanych przez mnicha skarbów Bond 
nie zdążył już dotrzeć. Gdy w 1920 r. opublikował 
książkę The Gates of Remembrance (Bramy pamię
ci), w której opisał swe osiągnięcia w zakresie „ar
cheologii parapsychologicznej”, zarówno koledzy- 
-archeolodzy, jak i dostojnicy Kościoła Anglikań
skiego, do którego należy opactwo Glastonbury, 
uznali go za szarlatana i oszusta. Przerwano jego pra
ce i zmuszono do opuszczenia terenu wykopalisk. 
Bond żył jeszcze ćwierć wieku, ale już nigdy nie 
wpuszczono go na teren opactwa, zakazano nawet 
sprzedaży jego książki w pobliżu ruin. A przecież ów 
duch Guliemusa wyjawił nie tylko położenie owej 
odkopanej kaplicy. Opowiadał też o znajdującym się 
pod ruinami opactwa grobie króla Artura, sekretnych 
przejściach i ukrytych skarbach. Po ostatniej wojnie 
prowadzone były w opactwie Glastonbury prace wy
kopaliskowe na niewielką skalę, ale nie doprowadzi
ły do interesujących odkryć. Być może dlatego, że 
kierowali nimi ludzie sceptyczni, niechętni współ
pracy z duchami...
Również w Polsce parapsycholodzy potrafili nawią
zywać kontakty z ludźmi z odległych epok, sięgali na
wet o wiele dalej w przeszłość niż Frederick Bond. Je
den z takich seansów odbył się w okupacyjną noc 
w Warszawie 22 października 1941 r. Uczestniczył 
w nim sławny z mediumicznych zdolności Stefan 
Ossowiecki i Stanisław Poniatowski - profesor etno
logii na zamkniętym wówczas Uniwersytecie War
szawskim. Poniatowski wręczył Ossowieckiemu 
krzemienny grot oszczepu pochodzący sprzed około 
20 tysięcy lat, a jasnowidz po chwili skupienia zaczął 
relacjonować swą wizję: „Widzę dobrze... Przyby
wam na miejsce... widzę wiele wzgórz... wiele la-
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sów... Jestem we Francji lub Belgii, gdzieś tam... Ten 
przedmiot jest częścią oszczepu... oszczepu używane
go przez ludzi zamieszkujących tamte tereny... Widzę 
domy, coś na kształt osiedla... okrągłe domy, nigdy 
takich nie widziałem... Zbliżam się do nich, są pokry
te gliną zmieszaną z liśćmi... w środku dachu mają 
otwory... Teraz widzę ludzi, kolorowi na twarzach, 
ciało raczej brunatne i ciemne, włosy czarne... po
stacie niezbyt wysokie, wielkie stopy, wielkie dło
nie... widzę wnętrze chaty, ludzie siedzą na kamie
niach pokrytych skórami... kobiety mają na policz
kach namalowane trójkąty... ich duże soczyste usta 
są piękne... ich piersi są odsłonięte... piękne piersi... 
wstrętne wielkie pośladki, wielkie stopy... Teraz wi
dzę gromadę ludzi idących ścieżką... niosą ciało 
zmarłego... widzę wielki płonący stos... zbliżam się

do niego... kładą trupa na stosie... tańczą, krzyczą, 
biegają wokoło... ciało się pali... Ogień przygasa... 
dwóch mężczyzn w skórzanych płaszczach zbliża 
się... zbierają popioły i wkładają do glinianej urny... 
kości wkładają do drugiej...”.
W dalszej części wizji Ossowiecki widział również 
udomowione zwierzęta pasące się na łąkach i bursz
tynowe wisiorki na szyjach kobiet o ponętnych 
ustach. Obydwa te fakty oraz gliniane urny i ciałopal
ny obrządek pogrzebowy wzbudziły protest zarówno 
Poniatowskiego, jak i archeologów, którzy przeczy
tali zapis tego parapsychologicznego eksperymentu. 
Ustalenia „oficjalnej” archeologii przeczą bowiem 
istnieniu owych cywilizacyjnych wynalazków 
w okresie tzw. paleolitu górnego, z którego pocho
dził ów grot oszczepu o mediumicznej mocy. To wy
starczyło, aby zdyskredytować wiarygodność „arche
ologii parapsychologicznej”, ale przecież sam fakt 
telepatycznego kontaktu z ludźmi z pradziejów był 
niewątpliwy, a Ossowiecki pomylił po prostu epoki 
i zamiast do paleolitycznej trafił do wsi wczesnone- 
olitycznej - młodszej o kilka tysiącleci. O pomyłkę 
nie było zresztą trudno, gdyż ludność wczesnego 
neolitu znała wprawdzie garncarstwo i hodowlę by
dła, ale nadal posługiwała się narzędziami i bronią 
z kamienia tak, jak jej paleolityczni przodkowie.
Jeszcze trudniejsze zadanie postawiono przed innym 
„jasnowidzącym” medium - madame Khodari z Pa
ryża. Frederick Bond swoją wiedzę o przeszłości 

mógł czerpać z rozległych, obfitujących w duchy ru
in opactwa. Ossowiecki miał do dyspozycji mediu- 
miczny rekwizyt w postaci autentycznego wytworu 
ludzkich rąk sprzed tysiącleci, przedmiot wypełniony 
energią i informacją o jego wytwórcach. Madame 
Khodari dysponowała jedynie fotografią takiego wy
tworu. Odczytała z niej jednak zdumiewająco dużo. 
Jej eksperyment opisał nie byle kto, bo sam Andre 
Malraux - pisarz, historyk sztuki i w pewnym okre
sie minister kultury Francji. Działo się to w 1957 r. 
Georges Salles, dyrektor Zarządu Muzeów Francji, 
pokazał Malraux zdjęcie starożytnej tkaniny nadesła
nej z Bagdadu. Salles zamierzał nabyć tę tkaninę do 
zbiorów Luwru, ale jego eksperci wyrażali zastrzeże
nia co do jej autentyczności. Sposób wykonania 
i zdobnictwo sugerowało, że powstała ona w kręgu 
sztuki sasanidzkiej, ale niepokój specjalistów budził 
wyobrażony na niej motyw przypominający kształ
tem motyla. Skąd się wziął? Na to pytanie brakowa
ło odpowiedzi.
Nie widząc innego rozwiązania, Salles postanowił 
zwrócić się o pomoc do głośnej wówczas w Paryżu 
„jasnowidzącej” madame Khodari. Udał się tam wraz 
z Malraux i zabrał fotografię kontrowersyjnej tkani
ny. Już po kilku minutach seansu Khodari zapadła 
w trans i zaczęła opowiadać. Przeniosła się w czasy 
Aleksandra Wielkiego, pogromcy imperium Persów. 
Opisała jego zwycięską podróż przez Azję Środko
wą, aż trafiła na pobojowisko pod Gaugamelą, gdzie
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(rysunki: Małgorzata Tabaka)

Aleksander ostatecznie pokonał armię Dariusza. Tam 
ujrzała ową tkaninę, której fotografię jej przyniesio
no. Ujrzała ją na pobojowisku obok krwawiącego 
perskiego żołnierza. Widziała kroplę krwi padającą 
na tkaninę i tajemnica „motyla” została wyjaśniona - 
zagadkowy kształt budzący wątpliwości ekspertów 
był ludzką krwią. Kiedy sprowadzono ową tkaninę 
do Paryża i poddano ekspertyzom, słowa Khodari 
znalazły potwierdzenie. To rzeczywiście była krew 
sprzed ponad 2 tysięcy lat! Nie wiedzieli jednak 
o tym jeszcze obydwaj panowie, którzy złożyli wizy
tę „jasnowidzącej” w 1957 r. To zaś wyklucza przy
puszczenia, że Egipcjanka tak naprawdę nie odbyła 
podróży w przeszłość, ale wykorzystując swe umie
jętności telepatyczne „włamała” się do ośrodków pa
mięci obydwu uczonych i wykorzystała ich zasoby. 
Takiej informacji bowiem w nich jeszcze nie było...

Na zakończenie chyba najbardziej zdumiewająca 
wyprawa parapsychologiczna w świat archeolo
gii. Oto w 1937 r. dwaj Anglicy: okultysta Fryderyk 

Wood i egiptolog Howard Hulme opublikowali 
książkę pt. Ancient Egypt Speaks (Starożytny Egipt 
mówi), w której przedstawili swoje pięcioletnie eks
perymenty z medium o imieniu Nona. Kobieta ta, 
pogrążona w hipnozie pisała, mówiła i śpiewała w ję
zyku staroegipskim. Sensacja polegała na tym, że ję
zyk staroegipski jest dla nas niemy pod względem fo
netycznym. Znamy wprawdzie staroegipskie pismo 
hieroglificzne, z którego odczytywać można znacze

nie słów, ale nie ich brzmienie. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że za pomocą hieroglifów utrwa
lano tylko spółgłoski, pomijając samogłoski decydu
jące o artykulacji słów. Jak pisze współczesny polski 
egiptolog Karol Myśliwiec (Święte znaki Egiptu, 
Warszawa 1990) „w badaniach nad językiem egip
skim jednym z najtrudniejszych zadań jest ustalenie 
wokalizacji stów, czyli nadanie im pełnego brzmie
nia. Dokonuje się tego przez uzupełnienie rdzenia 
spółgłoskowego nie zapisanymi samogłoskami. Me
toda odtwarzania przez fiłołogów wokalizacji stów 
egipskich polega na zestawieniu niektórych spośród 
nich, najczęściej imion własnych, nazw geograficz
nych itp., występujących w tekstach egipskich z od
powiednikami tych słów w wokalizowanych tekstach 
innych języków (...) Na podstawie tego rodzaju po
równań odtworzono wokalizację języka egipskiego 
aż do XV wieku p.n.e. Jest ona jednak w wielu wy
padkach hipotetyczna i obejmuje zaledwie połowę 
długiego, bo trwającego trzy tysiące lat, okresu roz
woju języka. Problem wokalizacji w dwu najstar
szych fazach rozwoju języka egipskiego pozostaje 
dotychczas otwarty ”.
Dla medium, z którym eksperymentował prof. Hul
me, nie było to jednak żadnym problemem. „Nona - 
pisał - używa w stanie spuranaturalnym spółgłosek 
i samogłosek zupełnie biegle i konsekwentnie. 
Sprawdzając na podstawie tego, co o języku egip
skim wiemy, słuszne i prawidłowe używanie przez 
nią spółgłosek świadczy, iż równie poprawnie uży
wa ona samogłosek. Jej wymowa w języku staro
egipskim była płynna i przychodziła jej bez trudno
ści, używała przy tym form nie spotykanych we 
współczesnych językach a wyraźnie wskazujących 
na egipskie pochodzenie”. Dr Wood zapisał 900 
zdań przez nią wypowiedzianych, a prof. Hulme zi
dentyfikował je jako egipskie i przetłumaczył na an
gielski. Stwierdził też: „Można bez żadnej obawy, że 
temu ktoś zaprzeczy, twierdzić, że nikt na ziemi nie 
jest zdolny w obecnej chwili mówić tak spontanicz
nie tą rzadką frazeologią”.
Zwieńczeniem tych niezwykłych wypraw w prze
szłość stał się eksperyment na miarę XX w. Oto No
na wystąpiła przed komisją Międzynarodowego In
stytutu Badań Psychiatrycznych w Londynie. Sesja 
odbyła się 4 maja 1936 r. I znów starożytny Egipt 
przemówił ustami medium, które nie tylko mówiło, 
ale też odśpiewało hymn ku czci bogini Izydy. Wy
znało również, że jest żyjącą od czterdziestego wieku 
kapłanką tej bogini, obecnie reinkarnowaną w ciele 
Nony. Urzędnicy Instytutu nagrali jej wypowiedź na 
gramofonową płytę, którą później odtworzono w ra
dio i którą każdy, kto zechciał, mógł nabyć do domo
wej płytoteki. Ciekawe, czy ocalał choć jeden z tych 
czarnych, łatwo tłukących się krążków? Bo i dziś 
wysłuchanie hymnu religijnego sprzed czterdziestu 
wieków byłoby wielkim przeżyciem...

Zdzisław Skrok
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Łotwa i Litwa 
- pałace i dwory

Z
 Białorusi wyjechaliśmy na Łotwę i po 
przenocowaniu w Dyneburgu dotarliśmy 
najpierw do Bebry, gdzie znajduje się pa

łacyk w stylu późnego renesansu francuskiego, 
skomponowany dla Plater-Zyberków przez Le- 

andra Marconiego, ukończony w 1896 r. Pałacyk 
przetrwał szczęśliwie zawieruchę pierwszej 
i drugiej wojny światowej, niestety, został nie
dawno zniekształcony przez niefortunną nadbu
dowę drugiego piętra. Następnie byliśmy w Pre- 
lach, by sfotografować ruiny imponującej neogo
tyckiej rezydencji Borchów, rozpoczętej w 1836 
r. i ukończonej w latach sześćdziesiątych XIX w. 
Pomimo zniszczenia pałac jeszcze dziś wywiera 
ogromne wrażenie na odwiedzających Prele tu
rystach. Potem udaliśmy się na terytorium Repu
bliki Litewskiej i osiedliśmy na kilka dni w Wil
nie, przygarnięci przez gościnne siostry bene
dyktynki. Z Wilna robiliśmy wypady, fotografu
jąc m.in. pałace Tyszkiewiczów w Zatroczu, 
w Wace i w Ornianach. pałac Radziwiłłów w To- 
wianach (o którym pisałem w „Spotkaniach z Za

bytkami” w 1996 r.), wreszcie porządnie utrzy
many pałac Gawrońskich w Pojeziorach. Odwie
dziliśmy przy okazji związany z Marszałkiem 
Józefem Piłsudskim dworek w Pikieliszkach.
Na koniec kilka refleksji. Spośród siedzib pol
skich na Kresach stosunkowo najlepiej zachowa
ły się te, które znajdują się na terytorium Repu
bliki Litewskiej. Przynajmniej o niektóre ktoś 
dba albo chociaż ich pilnuje. Jesteśmy pod du
żym wrażeniem krajobrazu okolic Wilna i w peł
ni zrozumieliśmy tęsknotę pochodzących stąd 
rodaków rozproszonych po całym świecie, któ
rzy nie mogą od tych stron oderwać serca. 
W czasie całej naszej wyprawy nie robiono nam 
żadnych wstrętów, wszędzie nas wpuszczano 
i pozwalano fotografować, ale najlepiej było 
nam na Wileńszczyźnie. Naprawdę żal nam było 
stąd odjeżdżać. Obawiam się, że wszyscy poł
knęliśmy bakcyla tej krainy na zawsze.

Tadeusz S. Jaroszewski

1. Prele (d. Inflanty Polskie, 
obecnie terytorium 
Republiki Łotewskiej).
Budowę ogromnego 
neogotyckiego pałacu w Prelach 
rozpoczął w 1836 r.
Michał Borch (1806-1881). 
Formę ostateczną siedziba 
otrzymała dopiero 
w latach 1860-1865.
Autorami jej byli architekci: 
Gustaw Schacht
i nieznany z imienia Bielecki. 
Nieregularna i malownicza 
budowla, najeżona wieżami 
i wieżyczkami, robiła 
na odwiedzających Prele 
ogromne wrażenie.
W ostatniej ćwierci XIX w. 
majątek wydostał się z rąk 
Borchów. Najpierw stanowił 
własność Amerykanina 
Fryderyksa, potem Mohlów, 
wreszcie N. Gulkiewicza. 
Pałac szczęśliwie przetrwał 
dwie ostatnie wojny, spłonął 
jednak w 1978 r. Obecnie 
stoi pusty, nakryty na szczęście 
nowym dachem.
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2. Zatrocze 
(d. województwo trockie). 

Klasycystyczny patac w Zatroczu, 
bajecznie położony 

nad Jeziorem Trockim, 
wybudował w latach 

1896-1901 
Józef Tyszkiewicz, 

założyciel ordynacji. 
Drugim ordynatem 
i zarazem ostatnim 

właścicielem Zatrocza 
do 1939 r. 

był syn Józefa 
- Andrzej Tyszkiewicz. 

Twórca pałacu 
- znany warszawski architekt 

Józef Huss 
- nadał mu cechy 

klasycyzmu stanisławowskiego 
z nielicznymi elementami 

modernizmu. 
Budynek przetrwał 

szczęśliwie ostatnią wojnę, 
później urządzono w nim 

ośrodek wczasowy, 
obecnie znajduje się 

w remoncie.

3. Waka 
(d. województwo wileńskie). 
Pałac wybudował w 1880 r. 

Jan Tyszkiewicz (1867-1903) 
według projektu 

Leandra Marconiego, 
który skomponował 

elewację frontową siedziby 
pod wyraźnym wpływem 

Pałacu na Wyspie w Łazienkach. 
Na fotografii widoczna 

elewacja ogrodowa pałacu, 
zaprojektowana samodzielnie. 

Budynek znajduje się 
w dobrym stanie, użytkowany 

przez Instytut Rolniczy. 
Zachował się również 

park krajobrazowy, 
założony przez 

Jana Tyszkiewicza w 1900 r.

4. Towiany 
(d. województwo wileńskie). 

Klasycystyczny pałac 
wybudował Benedykt Morykoni, 

pisarz wielki litewski. 
Roboty budowlane 

rozpoczęły się w latach 
1795-1797, a ukończono 

je w 1802 r. 
Najpierw wzniesiono 

korpus główny z okazałym 
doryckim portykiem, 

potem pawilony boczne, 
na koniec połączono 

wszystkie człony budynku 
galeriami. Morykoni, nie mając 
własnego potomstwa, zapisał 

Towiany swej krewnej 
Marii Grabowskiej, zamężnej 

z Konstantym Radziwiłłem 
z linii potoneckiej. 

W posiadaniu Radziwiłłów 
Towiany pozostawały do 1940 r. 

Później w pałacu mieściła się 
szkoła, prawą część budynku 

przerobiono na wielką salę 
kinowo-teatralną. 

Obecnie dawna siedziba 
stoi pusta i chyli się ku ruinie.
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5. Bortkuszki
(d. województwo wileńskie). 
Póżnoklasycystyczny pałac 
w Bortkuszkach powstał być 
może na przełomie XVIII i XIX w. 
W obecnym stanie badań 
nie znamy ani nazwiska 
jego fundatora, ani dokładnej 
daty budowy. W XIX w. należał 
wraz z dobrami najpierw 
do Stefana Broel-Platera, 
a później do jego syna Gustawa. 
Od córki tego ostatniego 
Stefanii Wańkowiczowej 
nabył dobra w 1913 r. 
adwokat i działacz polityczny 
Aleksander Lednicki, a ostatnim 
właścicielem majątku był jego 
syn Wacław, historyk literatury. 
Po 1913 r. pałac doszczętnie 
spłonął na skutek zaprószenia 
ognia przy zakładaniu 
centralnego ogrzewania. 
Odbudowano go po pierwszej 
wojnie światowej według 
projektu rosyjskiego architekta
I. Rylskiego, który zastąpił 
pierwotny portyk nowym, 
sześciokolumnowym, 
w wielkim porządku. 
Odbudowa pałacu nigdy 
nie została ukończona.
Obecnie stoi pusty 
i chyli się ku ruinie.

6

6. Orniany
(d. województwo wileńskie). 
Klasycystyczny pałac z okazałym 
doryckim portykiem wybudował 
Ok. 1800 r. Michał Kostrowicki, 
być może według wcześniejszego 
projektu Wawrzyńca Gucewicza. 
Dobra od lat sześćdziesiątych 
XIX w. stanowiły własność 
Tyszkiewiczów. Ostatnim 
właścicielem Ornian byt Michał 
Zygmunt Tyszkiewicz, ożeniony 
ze słynną piosenkarką Hanką 
Ordonówną. Zniszczony w czasie 
pierwszej wojny światowej pałac 
odbudował znany architekt Antoni 
Dygat. Kiedy chodziliśmy po parku 
w Ornianach, nuciliśmy słynne 
przeboje Ordonki. W pałacu niedbale 
odbudowanym po zniszczeniach 
ostatniej wojny mieści się szkoła, 
trafiliśmy na letni obóz karateków.

7. Pojeziory
(d. województwo trockie, 
w okresie międzywojnia 
miejscowość znajdowała się 
na terytorium Litwy Kowieńskiej). 
Barokowo-klasycystyczny 
pałac wybudował na przełomie 
XVIII i XIX w. Maksymilian 
Gawroński zapewne według 
projektu Marcina Knackfussa, 
który przebywał tu w 1797 r.
W rękach Gawrońskich Pojeziory 
pozostawały do 1914 r.
Po pierwszej wojnie światowej 
Anna z Komarów Jabłońska 
sprzedała resztówkę 
rozparcelowanego majątku 
wraz z pałacem finansiście 
kowieńskiemu Wojkolajtysowi. 
Obecnie w pałacu mieści 
się muzeum, stan zachowania 
budynku jest dobry.

(zdjęcia: 1, 3-6 - Andrzej Wąsowski, 
2,7 - Rafai Dzięciolowski)
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Cud nad Świsłoczą

W ostatnim pię
cioleciu w miń
skiej katedrze 

nad Świsłoczą na Biało
rusi miały miejsce nie
zwykłe wydarzenia. Ta
kiego splotu wydarzeń 
i ważnych decyzji nie by
ło tam w ciągu trzech stu
leci istnienia świątyni. 
Przedstawione fotografie 
w symbolicznym skrócie 
ilustrują tylko konserwa
torski trud przywracania

dawnego stanu kościoła.
W czasie dość regular
nych, corocznych wyjaz
dów na Białoruś miałem 
możliwość obserwowa
nia postępu prac. Wiosną 
1993 r. z trudem odnala
złem w zwartej zabudo

wie przy ul. Lenina daw
ną świątynię. Przebudo
wano ją około 1968 r. na 
halę sportową, nawę 
główną podzielono dwo
ma stropami, rozebrano 
wieże, a od frontu dobu
dowano nowe pomiesz

czenia, zmieniając całko
wicie elewację. W cza
sach niepodległej już 
Białorusi, po długich pro
testach i całodobowych 
modłach przed katedrą, 
katolicy odzyskali ostat
nią kondygnację - nabo- 

3. 4. Elewacja 
frontowa 

po odbudowie (3) 
i wnętrze katedry (4) 

(1998 r.)

(zdjęcia: 2-4 - Feliks Ptaszyński) 

20



SPOTKANIA NA WSCHODZIE Z WARSZTATU KONSERWATORA

źeństwa odbywały się 
wtedy pod sklepieniem 
nawy głównej. Wkrótce, 
powołując się na przepisy 
przeciwpożarowe, wła
dze zamknęły katedrę za
równo dla sportowców, 
jak i dla wiernych.
W czasie kolejnej podró
ży w 1994 r. z radością 
stwierdziłem, że katedrę 
w całości przeznaczono 
na cele kultowe, zgodnie 
z pierwotnym przezna
czeniem. Przypadkowo 
poznana starsza pani peł
niąca dyżur w przedsion
ku katedry opowiedziała 
mi o swoim udziale 
w walce o odzyskanie 
kościoła. Modły i dyżury 
przed katedrą oraz proce
sje wokół niej trwały bez 
przerwy 8 miesięcy i 4 
dni - pamiętała to do
kładnie, bo każdy dzień 
stanowił zagrożenie 
i niepewność, co stanie 
się jutro. Prymas Biało
rusi, kardynał Kazimierz 
Świątek, z naciskiem 
podkreślał, że władze ko
ściołowi nic nie podaro
wały, tylko zwróciły to, 
co należało się prawowi
temu właścicielowi. Od
budowa i prace konser
watorskie wykonane zo
stały przez Zamojskie 
Pracownie Konserwacji 
Zabytków „REHABIT” 

Sp. z o.o. (projekty wy
konali arch. Jan Burmas 
i arch. Jan Radzik, kon
sultował prof. Wiktor 
Zin, a pracami budowla
nymi kierowali arch. 
Wiktor Wilk i inż. Anto
ni Gawron).
Wnikliwi historycy opi
sali bogatą przeszłość 
świątyni. Zbudowali ją 
jezuici w latach 1700- 
1709, a kościołem kate
dralnym stała się w 1789 
r. z chwilą ustanowienia 
diecezji mińskiej. Z pew
nością opiszą też ostat
nie, najbogatsze w wyda
rzenia pięciolecie historii 
katedry i wspaniałych lu
dzi: tych, którzy ją ocali
li, którzy walczyli o jej 
odzyskanie, a także tych, 
którzy podejmowali waż
ne decyzje, projektowali, 
konserwowali i finanso
wali odbudowę.
Gdy w 1998 r. stanąłem 
w murach odbudowanej 
katedry, uświadomiłem 
sobie, że trudno w takiej 
chwili myśleć tylko o re
waloryzacji i osiągnię
ciach konserwatorskich. 
To jest znacznie więcej - 
odrodzenie, wielka odno
wa, a może też cudowne 
znamię naszych czasów, 
że niemożliwe staje się 
możliwym.

Feliks Ptaszyński

Fundacja Odnowy Zabytków poleca 
ZABYTKI NA SPRZEDAŻ

Posiadamy największy wybór ofert 
sprzedaży obiektów zabytkowych 

na terenie całego kraju 
tel. (0-22) 868-35-42 
fax (0-22) 868-35-43

Dwory, dworki, pałace, zamki, kamienice, fabryczki, 
młyny, wiatraki, folwarki, siedliska 

CZEKAJĄ NA RATUNEK!

Dwadzieścia pięć lat temu, dokładnie 7 maja 1974 r., od
było się założycielskie zebranie Społecznego Komitetu 
Opieki nad Starymi Powązkami w Warszawie. Pomysło
dawcą i głównym animatorem działań, był Jerzy Wal
dorff, krytyk muzyczny i pisarz, który kieruje Komite
tem do dzisiaj. Od pierwszych zbiórek pieniędzy i daro
wizn, składanych przez różne firmy, instytucje, urzędy, 
rozpoczęły się na cmentarzu prace konserwatorskie. 
O przebiegu niektórych z nich możemy dowiedzieć się 
z artykułu (przedstawiamy niżej pierwszy odcinek) To
masza Rogali - czołowego, wieloletniego konserwatora 
cmentarnych rzeźb i kamiennych nagrobków. Ukazuje 
on nie tylko mało znane metody pracy w specyficznych 
warunkach cmentarza, ale także oddaje klimat konser
watorskich zmagań i zawiera wiele pożytecznych infor
macji o postępowaniu przy odnawianiu nagrobków. Ar
tykuł ten, razem z wieloma innymi m.in. o dziejach cmen
tarza i Komitetu wraz ze wspomnieniami uczestników 
kwest, zamieszczony będzie w książce, która ukaże się 
z okazji jubileuszu Komitetu.

Konserwatorzy 
dla Powązek id

Stan rzeźb był opłakany. Po
rozbijane, zakurzone, za
brudzone, pokryte wszech

obecnymi porostami oraz czar
nymi nawarstwieniami, tylko 
w niewielkim stopniu przypomi
nały oryginalny zamysł autora. 
Plamy, zacieki, liczne kolonie 
mchów zakrywały oryginalną 
powierzchnię, ubytki szpeciły 
rzeźby, nierzadko nadając im 
karykaturalny wygląd. Dolne 
partie wielu pomników były 
przysypane ziemią lub zarośnię
te trawą, wystające z ziemi ko
rzenie drzew podważały i łama
ły płyty cokołowe, często powo
dując przechylanie się nagrob
ków. Gęsto rosnące drzewa 
i krzewy ocieniające nagrobki 
przedłużały okres ich zawilgo
cenia, co przyspieszało rozwój 
glonów i porostów oraz zwięk
szało ryzyko powstania znisz
czeń wywołanych przemarza
niem fragmentów nasiąkniętych 
wodą. Duże straty powodowały 
też spadające konary, nieraz kil
kumetrowej długości. Dzieła 
zniszczenia dopełniali wandale, 
którzy systematycznie rozbijali 
płyty grobowców, chcąc dostać 
się do ich wnętrza. Taki widok 
na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie zastali konserwa
torzy w połowie lat siedemdzie
siątych.

Prawdziwą plagą były też reno
wacje amatorskie, polegające 
głównie na malowaniu nagrob
ków mleczkiem cementowym 
lub farbami olejnymi we wszyst
kich kolorach tęczy. Mimo naj
lepszych chęci zleceniodawców, 
metody te zamiast wstrzymy
wać, przyspieszały zniszczenia, 
gdyż uniemożliwiały odparowy
wanie wody z zawilgoconego 
kamienia, co w miesiącach zi
mowych powodowało jego roz- 
kruszanie i pękanie. Innym spo
sobem „odnawiania” było bez
pośrednie usuwanie zabrudzeń 
z powierzchni kamienia. Wynaj
mowani fachowcy zdzierali lub 
skuwali zabrudzone warstwy po
wierzchniowe czym się dało: 
pumeksem, drucianymi szczot
kami, pilnikami do drewna lub... 
młotkami murarskimi, którymi 
obtiukiwali wszystkie zabrudzo
ne lub obluzowane fragmenty. 
Dołączali do nich „chemicy”, 
traktujący powierzchnie nagrob
ków kwasami lub ich mieszani
nami, które składem niewiele 
różniły się od tzw. wody królew
skiej. rozpuszczającej złoto i in
ne metale szlachetne. Na doda
tek autorzy tych pomysłów, 
przyglądając się naszym ostroż
nym poczynaniom, zazwyczaj 
zachęcali nas intensywnie do 
stosowania swoich metod.
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1. Przykład rysunku 
inwentaryzacyjnego 

z rozróżnieniem 
rodzaju kamienia 

i z przekrojami poszczególnych 
elementów nagrobka 

(grób Tokarskich 
z drugiej potowy XIX w.)

2. Orientacyjne rozmieszczenie 
stref zniszczeń 

tego samego nagrobka

3. Sposób zamocowania 
figury przyściennej 

ukazany w przekroju 
(ten sam nagrobek, 

stan przed konserwacją)

4. Przykład „naturalnej” 
dewastacji nagrobka, 

na który spadt 
konar drzewa

O tym, że mieszanki kwasowe 
powodowały po jakimś czasie 
zaplamienia i wysolenia, pano
wie już nie wiedzieli. Również 
sklejanie pękniętych krzyży 
miało swoją „technologię” - na 
miejsca złamań nakładano kiel- 
nią zaprawę cementową, następ
nie nasadzano odspojony kawa
łek krzyża, nie troszcząc się spe- 
cjalnie o pion i poziom, a także 
o wyciśnięte płaty cementu. 
Efekt klejenia można nazwać 
„murowanym” - cement tward
niał na wieki, a rozklejenie takiej 
spoiny bez zniszczenia krzyża 
jest praktycznie niemożliwe. 
Dość szybko udało się konser
watorom wypracować ramowy 
program prac, które wykonywa
ne są przy konserwacji każdego 
nagrobka, z zachowaniem nastę
pującej kolejności:
1) wykonanie wstępnej doku
mentacji opisowej, rysunkowej 
i fotograficznej, 2) wykonanie 
badań ustalających procento
wą zawartość soli w strukturze 
kamienia, 3) wstępne zabezpie
czenie partii osypujących 
i łuszczących się, 4) czyszczenie 
- usuwanie nawarstwień, 5) od
salanie (w zależności od wyni
ków badań), 6) impregnacja 
(wzmacnianie struktury ka
mienia), 7) uzupełnianie ubyt
ków.
W zależności od rodzaju znisz
czeń program ten uzupełniają 
działania dodatkowe: demontaż 3 
nagrobka połączony z wymianą 
fundamentu lub wzmocnieniem 
konstrukcji, zakładanie izolacji 
poziomych i pionowych, kleje
nie spękanych fragmentów, wy
pełnianie szczelin, uczytelnianie 
napisów, rekonstrukcja brakują
cych fragmentów.
Prace konserwatorskie rozpo
czyna wykonanie cyklu fotogra
fii rejestrujących stan rzeźby

przed rozpoczęciem prac. Doku
mentuje się ogólny wygląd 
obiektu, detale, napisy na tabli
cach inskrypcyjnych, sygnatury 
oraz charakterystyczne zniszcze
nia; wykonuje się też pomiary 
nagrobka. Badania laborato
ryjne koncentrują się przede 
wszystkim na oznaczeniu 
procentowej zawartości soli 

w strukturze kamienia. W zależ
ności od planowanych zabiegów 
bada się też jego właściwości 
kapilarne - nasiąkliwość i poro
watość oraz szybkość podciąga
nia wody i rozpuszczalników or
ganicznych. Badania takie 
umożliwiają dobranie odpo
wiednich materiałów do uzupeł
nienia ubytków oraz impregnacji 

strukturalnej. Określa się rów
nież gatunek mikroorganizmów 
znajdujących się na powierzch
ni, rzadziej wykonuje się tzw. 
szlify cienkie, z których odczy
tuje się najważniejsze składniki 
danego kamienia. Część prak
tyczną na ogół rozpoczyna za
bezpieczenie tych fragmentów, 
które w trakcie dalszych zabie-
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5.6. Piaskowcowa płyta 
z nagrobka Radzińskiej 
przed konserwacją (5) 
i po oczyszczeniu powierzchni, 
co przywróciło rzeźbie 
odpowiednie proporcje (6)

6

7. 8. Marmurowy medalion 
z nagrobka Platterów 
przed (7) i po konserwacji (8)

(rys. i zdjęcia: Tomasz Rogala)

gów mogłyby ulec odspojeniu 
lub wypłukaniu. Zdezintegrowa
ne, proszkujące się fragmenty 
nasyca się płynem konsolidują
cym luźne ziarna kamienia. 
Szczeliny spękań lub odspojeń 
wypełnia się masą łączącą lub 
podkitowuje osłabioną zaprawą 
(wykonywaną na ogół na bazie 
spoiwa mineralnego).

Zniszczone fundamenty i zapad
nięte płyty cokołowe - to głów
ne przyczyny, dla których de
montuje się nagrobki. Jest to 
zadanie trudne i odpowiedzial
ne. Już sam wjazd dźwigu na 
cmentarz nie jest sprawą łatwą, 
podobnie jak manewrowanie 
nim na wąskich alejkach, z któ
rych większość nie jest prze

jezdna; w wielu wypadkach za
stosowanie dźwigu warunkowa
ne jest zasięgiem jego ramienia. 
Czasami o możliwości podnie
sienia demontowanego elemen
tu decydują centymetry. A jeśli 
nareszcie uda się wystarczająco 
przybliżyć dźwig do obiektu, 
często okazuje się, że nie ma 
miejsca na rozłożenie podpór 

stabilizujących. W pierwszych 
latach prac konserwatorskich do 
demontażu używaliśmy składa
nej suwnicy wózkowej. Miała tę 
zaletę, że można ją było rozsta
wić prawie w każdym miejscu. 
Wykonana „sposobem gospo
darczym" z długich rurek rusz- 
towaniowych i kilkumetrowego 
odcinka ciężkiej szyny, była 
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niezbyt stabilna i chwiała się 
niebezpiecznie, grożąc nagłym 
zawaleniem się podczas prze
ciągania zacinającego się wóz
ka, do którego podwieszony był 
transportowany fragment. Prost
szą i dość często stosowaną me
todą jest demontaż ręczny, przy
datny przy zdejmowaniu śred
nich rozmiarów rzeźb, których 
zły stan zachowania nic pozwala 
na najdelikatniejszy nawet na
cisk liny podnośnika. Przeważ
nie działania te polegają na 
ostrożnym przestawieniu (albo 
przesunięciu) rzeźby na pokład 
rusztowania, a następnie na 
stopniowym przenoszeniu jej na 
coraz niższy poziom. Obecnie 
coraz częściej stosuje się spe
cjalne pasy płócienne o niewia
rygodnej wprost wytrzymałości. 
W dodatku pasy te dzięki spe
cjalnym nakładkom nie ślizgają 
się nawet po gładkich po
wierzchniach kamiennych.
W czasach, kiedy tego rodzaju 
sprzęt nie był jeszcze w Polsce 
dostępny, montowanie nagrobka 
po pełnej konserwacji jego ele
mentów dostarczało wielu emo
cji zwłaszcza tym, którzy tę 
konserwację wykonywali. A by
ło czym się denerwować! Na 
przykład w trakcie ustawiania 
dwutonowego obelisku marmu
rowego opasująca lina dźwigo
wa, na której był zawieszony, 
zaczęła się nagle rozkręcać, 
wprawiając obelisk w ruch ob
rotowy. Groziło to wyślizgnię
ciem się masywnego elementu 
z pętli zaciskowej i całkowitym 
zniszczeniem cokołu znajdują
cego się poniżej. Oczekując naj
gorszego, staliśmy bez ruchu, 
bojąc się zbliżyć do wirującego 
olbrzyma. Sytuację nieoczeki
wanie uratował pewien rze
mieślnik pracujący w pobliżu. 
Wbiegł na cokół, stanął pod ma
jestatycznie obracającym się 
obeliskiem i przytrzymując rę
kami jego krawędzie z niema
łym wysiłkiem wstrzymał jego 
ruch. Byliśmy zaskoczeni, że 
znalazł się ktoś, kto dla ocalenia 
powązkowskiego nagrobka za
ryzykował życie! Jego wyczyn 
stał się bardziej zrozumiały, gdy 
okazało się, że śmiałek ów tego 
właśnie dnia nie należał do naj
trzeźwiejszych. Podobne wyda
rzenia należą jednak do wyjąt
ków. Nigdy nie zdarzył się na 
Powązkach wypadek poważ
niejszy w skutkach. Mamy 
świadomość zagrożeń, każdy 
demontaż (lub montaż) więk
szych elementów kamiennych 
był i jest za każdym razem prze
myślany do najdrobniejszego 
szczegółu, zwłaszcza jeśli cho

dzi o sposób zawieszenia (cza
sem wykonuje się nawet projek
ty rysunkowe).
Czyszczenie jest jednym z naj
ważniejszych zabiegów, w trak
cie którego zostają przywrócone 
walory estetyczne i historyczne 
pomnika nagrobnego: proporcje 
jego elementów, kontrasty barw
ne i fakturowe, piękno detalu 
oraz treść inskrypcji, często ma
jących znaczenie dokumentu. 
Jest to zadanie trudne, polegające 
na mozolnym zdejmowaniu na
warstwień, których składniki 
stopniowo osadzały się na po
wierzchni. coraz bardziej ją za
krywając i deformując. Na doda
tek oryginalna powierzchnia 
wskutek działania procesów 
niszczących jest w wielu miej
scach zszarzała lub zbrązowiała, 
a głębokość przebarwień docho
dzi nawet do 5 mm. Jeśli więc 
w trakcie usuwania nawarstwień 
pojawia się jasnoszara lub kre
mowa warstwa - może to być za
równo powierzchnia oryginalna, 
jak też to, co z niej zostało po 
zbyt energicznym czyszczeniu. 
Właśnie konieczność jedno
znacznego, nieustannego okre
ślania, co jeszcze nie jest war
stwą oryginalną, a co już nią jest, 
stanowi główną trudność tego 
zabiegu. W ten sposób jednak 
odsłanianie powierzchni auten
tycznej staje się zadaniem o cha
rakterze artystycznym, wymaga
jącym dużej wrażliwości este
tycznej. wyczucia stylu oraz zna
jomości technik rzeźbiarskich.
Czyszczenie najczęściej rozpo
czynamy od usunięcia po
wierzchniowych zabrudzeń, 
czyli najzwyklejszego mycia 
wodą i pędzlem lub szczotkami 
plastikowymi. Dopiero po wy
konaniu tego zabiegu można do
kładnie określić rodzaj, grubość 
i siłę przylegania nawarstwień 
korozyjnych do powierzchni ka
mienia, także rozległość ewentu
alnych przemalowań i rodzaj za
praw lub kitów, jakimi uzupeł
niano obiekt w czasie wcześniej
szych reperacji. W trakcie czysz
czenia wstępnego udaje się też 
usunąć część glonów i porostów, 
rozwijających się głównie w sfe
rach cokołowych. Większe sku
piska mchów i porostów najczę
ściej niszczy się środkami che
micznymi. W latach siedemdzie
siątych stosowaliśmy głównie 
formalinę, której zapach z pew
nością nie uprzyjemniał życia 
amatorom romantycznych prze
chadzek po alejkach cmentarza. 
W porównaniu z formaliną pre
parat o dźwięcznej nazwie Steri- 
nol charakteryzował się dużo ła
godniejszym zapachem, w dzia

łaniu formalinie nie ustępował, 
miał tylko tę wadę, że z roku na 
rok był coraz trudniejszy do zdo
bycia. W latach dziewięćdziesią
tych pojawiły się patentowe 
środki, których przynajmniej kil
ka godnych jest polecenia. Na 
marginesie warto zauważyć, że 
wśród wielu pytań, jakie kierują 
do nas przychodzący na cmen
tarz opiekunowie nagrobków, 
najczęściej powtarza się pytanie 
- „proszę pana, a czym usuwa 
się to zielone? ”
Czyszczenie wodą bieżącą, roz
pyloną, natryskiwaną pod ciśnie
niem - to najczęściej stosowana 
metoda usuwania nawarstwień. 
Woda ma właściwości polaryzu
jące. dzięki czemu oddzialywa- 
jąc na skorupy złożone w dużej 
mierze z cząsteczek sadzy, w du
żym stopniu rozluźnia je. Dlate
go jeżeli tylko wymiary i stan 
zachowania rzeźby na to pozwa
la, umieszcza się ją w wannie na
pełnionej wodą i pozostawia na 
kilkanaście dni. Po tym czasie 
czarne nawarstwienia dają się 
bez trudu usunąć pędzlem. 
Obiekty o większych rozmiarach 
można czyścić metodą tzw. ne- 
bulizacji, czyli długotrwałego 
natrysku silnie rozpylonej wody 
(oczywiście po dokładnym za
bezpieczeniu partii osłabio
nych). W zależności od rodzaju 
nawarstwień zabieg ten trwa od 
2 do 8 godzin. Przedłużanie na
trysku grozi osłabieniem struk
tury kamienia, dlatego nie kon
tynuuje się go nawet wtedy, jeśli 
w zagłębieniach rzeźbionej po
wierzchni zostają jeszcze resztki 
nawarstwień. Najczęściej usuwa 
się je specjalnie profilowanymi 
skalpelami. Zabieg ten wymaga 
szczególnej koncentracji, gdyż 
wystarczy jeden nieuważny 
ruch, żeby wraz z łuską nawar
stwienia odspoić fragment war
stwy oryginalnej.
Osobną sprawą jest czyszczenie 
nagrobków wodą natryskiwaną 
pod dużym ciśnieniem, potocz
nie nazywane „karszerowa- 
niem” (nazwa pochodzi od nie
mieckiej firmy Karcher produ
kującej sprzęt). Chociaż prze
ciwników tej metody jest wielu, 
to jednak większość z nich po
zytywnie ocenia zastosowanie 
„karszera” do czyszczenia do
brze zachowanych elementów 
kamieniarskich. Stosowanie te
go urządzenia na Powązkach łą
czy się jednak z wieloma utrud
nieniami; czasami odległość do 
najbliższego kranu, do którego 
podłącza się ten aparat (za po
mocą węża polietylenowego) 
wynosi 60-100 m, a do źródła 
prądu - nawet dwa razy tyle. 

Nie przeszkadza to bynajmniej 
licznym zwolennikom „karsze- 
rowania”, tym bardziej że zwoje 
kabli można zastąpić agregatem 
prądotwórczym. Przydatność tej 
metody do czyszczenia rzeźb 
jest problematyczna. Wpraw
dzie usuwanie zabrudzeń, 
mchów i porostów przebiega 
bardzo sprawnie, jednak czarne, 
mocno przylegające do kamie
nia skorupy nie schodzą łatwo 
i szybko. W dodatku ukryte pod 
łuskami nawarstwień strefy 
osłabione dezintegracją wskutek 
działania natrysku ciśnieniowe
go zostają szybko wypłukane. 
Z tej chociażby przyczyny wy
sokociśnieniowe mycie nie po
winno być stosowane do czysz
czenia obiektów wykazujących 
zniszczenia strukturalne.
Z nagrobków piaskowcowych, 
na ogół trudniejszych do czysz
czenia, nawarstwienia usuwa się 
za pomocą 5% roztworu kwasu 
fluoro wodorowego. Naniesiony 
na powierzchnię kamienia po 
15-20 minutach oddziaływania 
rozluźnia spoistość nawarstwień 
i umożliwia ich zmycie wodą 
oraz szczotkami plastikowymi. 
Metoda ta - prawidłowo zasto
sowana - jest efektywna i nie 
niszczy struktury kamienia, co 
można stwierdzić, obserwując 
nagrobki czyszczone kwasem 
dwadzieścia lat temu - ich po
wierzchnia w tym okresie nie 
zmieniła się. Niestety, zdarzały 
się wypadki stosowania stężo
nego kwasu, wskutek czego pia
skowiec ulegał silnemu wy
trawieniu i z tego powodu meto
da ta ma, skądinąd niezasłuże- 
nie, wielu przeciwników.
Oddzielnym zagadnieniem 
związanym częściowo z usuwa
niem nawarstwień jest konser
wacja tablic inskrypcyjnych, 
połączona z uczytelnieniem na
pisów, których zawartość his
toryczna ma ogromne znacze
nie dokumentalne. Wykuwane 
z niezmierną precyzją kaligrafo
wane napisy są swoistym ele
mentem dekoracyjnym. Fanta
zyjnie zawijające się litery two
rzą niepowtarzalny ornament, 
którego forma zależy od roz
mieszczenia napisów, rodzaju 
pisma, kształtu inicjałów, 
w końcu - od niepowtarzalnego 
stylu wykonawcy. Ulubionym 
materiałem, z jakiego wykony
wano tablice, był marmur - ka
mień wyjątkowo dekoracyjny, 
zdawałoby się bardzo twardy 
i odporny na działanie czynni
ków niszczących. Niestety - już 
po upływie kilku lat pięknie wy- 
szlifowane, barwne tablice ule
gają procesom wietrzenia. Na 
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powierzchni tworzy się sinosza- 
ra warstwa coraz bardziej po
grubiająca się z biegiem czasu. 
Płyty chropowacieją, zaczernia
ją się, zazieleniają, często też 
pokrywają siatką głębokich spę
kań. Kontury liter zacierają się, 
napisy są częściowo lub całko
wicie nieczytelne. W tej sytuacji 
jedynym wyjściem wydaje się 
usunięcie osłabionej, zwietrzałej 
warstwy i pogłębienie liter.
Konserwację płyt marmuro
wych rozpoczyna dokładne 
przeniesienie napisu na kalkę, 
w celu zadokumentowania jak 
największej liczby szczegółów. 
Następnie usuwa się zwietrzałą 
warstwę powierzchniową i szli
fując drobnoziarnistymi papie
rami ściernymi (pod natryskiem 
wodnym) przywraca się właści
we dla danego gatunku marmu
ru zabarwienie, a kompozycja 
elementów nagrobka odzyskuje 
barwne kontrasty i proporcje 
zgodne z zamysłem autora. Usu
nięcie skorodowanej warstwy 
wydłuża czas przetrwania napi
sów, gdyż pozostawienie gąb
czastej, chłonącej wodę zwie- 
trzeliny przyspiesza procesy 
niszczące, powodujące wy
brzuszenie, pękanie lub rozkru- 
szanie się płyt. Uczytelnienie 
napisów polega głównie na 
zdjęciu zwietrzałej warstwy, co 
wykonuje się skalpelami lub 
cienkimi, specjalnie zaostrzony
mi dłutami umożliwiającymi 
czyszczenie liter bez deformo
wania ich kształtu. Końcowym 
zabiegiem jest naniesienie na 
powierzchnię warstwy wosku 
syntetycznego, który zabezpie
cza przed działaniem wody. 
Niestety, nie jest to środek ide
alny i po kilku latach tablice za- 
snuwa mgiełka patyny, która, 
jak na złość, najszybciej poja
wia się na płytach z pięknych, 
kolorowych marmurów. Z tego 
powodu zabiegi takie trzeba co 
jakiś czas powtarzać.
Odsalanie nagrobków należy 
do prostszych operacji, ale jego 
znaczenie dla późniejszego sta
nu zachowania obiektu jest 
ogromne. Sole krystalizujące 
w warstwach powierzchnio
wych niszczą je, gdyż kryształy 
kilkakrotnie zwiększające swo
je rozmiary rozsadzają we
wnętrzne pory kamienia. Naj
częstszą metodą usuwania soli 
jest tzw. migracja wymuszona 
do rozszerzonego środowiska, 
czyli wyciąganie soli z kamie
nia do kompresów nasyconych 
wodą destylowaną. Obłożony 
ligniną nagrobek wygląda jak 
nowy i nierzadko słyszymy po
chwały: „ale ładnie panowie 

pomalowali"; zdarzyło się na
wet, że opiekunowie nagrobka 
widząc, że zdejmujemy wy
schniętą ligninę, do której prze
mieściły się sole, protestowali: 
„bo teraz znowu jest taki szary 
i brzydki”. Nie zawsze jednak 
wyschnięte kompresy są śnież
nobiałe. Może się zdarzyć, że 
destylowana woda uruchomi 
źródło soli żelazowych (rdze
wiejący trzpień lub klamra żela
zna mocująca jeden z elemen
tów pomnika) i wtedy trzeba 
kilkakrotnie zakładać i zdejmo
wać okłady, do których stopnio
wo przemieszczają się sole że
laza barwiące kamień na brązo
wo. Odsalać można też przez 
zanurzenie w wannie wypełnio
nej wodą destylowaną pod wa
runkiem, że obiekt uda się cał
kowicie zalać wodą. Sole wydo
bywające się z kamienia mogą 
czasem na powierzchni wody 
utworzyć dekoracyjne wzory. 
Pękanie elementów nagrobko
wych jest na Powązkach zjawi
skiem masowym. Dekoracyjne 
części nagrobka, jak urny, wa
zony, znicze, pinakle i oczywi
ście niezliczone krzyże, osadza
no najczęściej na żelaznych bol
cach. Rdzewiejąc bardzo często 
rozsadzały one kamień w miej
scu łączenia, na ogół u podsta
wy, co w wypadku krzyży 
(zwłaszcza tych wyższych) po
wodowało ich upadek i rozbicie 
na kawałki. W ten sam sposób 
pękały fragmenty kamiennych 
figur - skrzydła czy wyciągnięte 
ramiona - które, wykonywane 
osobno, przycementowywano 
do rzeźb, mocując je również na 
żelaznych bolcach. Korozja 
spowodowała też pękanie tysię
cy piaskowcowych słupków, 
w których zamontowane są żela
zne pręty ogrodzeń.
Z tych przyczyn klejenie jest 
dziś dość często spotykanym 
elementem prac konserwator
skich. Najczęściej stosuje się 
żywice syntetyczne, z których 
do piaskowców i wapieni naj
lepiej nadaje się żywica epoksy
dowa zmieszana z niewielką ilo
ścią mielonego kamienia, zaś do 
marmurów - żywice poliestro

we, stosowane na ogół w stanie 
czystym. Tradycyjna metoda łą
czenia czystym cementem zmie
szanym z wodą została zarzuco
na, mimo że większość rzeźb 
z fasady Zamku Królewskiego 
była właśnie tak klejona i, jak 
dziś widać, z dobrymi efektami. 
Klejenie byłoby dość prostym 
zabiegiem, gdyby nie fakt, że 
powierzchnie styku łączonych 
elementów są dość często silnie 
zwietrzałe (lub pokryte warstwą 
skamieniałego cementu) i nie 
zawsze do siebie pasują. Nie 
wystarczy więc samo nałożenie 
kleju; w miejscach, gdzie łączo
ne powierzchnie nie stykają się, 
tworzą się puste przestrzenie, 
które należy wypełnić sztucz
nym kamieniem, czyli mieszani
ną sproszkowanego kamienia ze 
spoiwem. Trzeba dokładnie 
przewidzieć, gdzie i ile tej masy 
można nałożyć, gdyż jeśli się 
„przedobrzy”, nadmiar kitu nie 
pozwoli na dokładne złączenie 
klejonych fragmentów.
Spoinę najczęściej wzmacnia 
się bolcami mosiężnymi lub prę
tami ze stali nierdzewnej, które 
wpuszcza się w wyborowane 
wcześniej otwory. Do łączenia 
większych płyt kamiennych 
używa się zazwyczaj dwóch 
bolców, można więc sobie wy
obrazić, ile trzeba pracy, aby 
otwory (co najmniej 10 cm głę
bokości) w łączonych elemen
tach wypadały na jednej osi. Pół 
biedy, jeśli są to np. płyty ka
mienne o prostopadłych krawę
dziach, co jednak zrobić przy 
klejeniu ukośnie pękniętej rzeź
by? Pozostaje metoda prób i błę
dów - cierpliwe rozwiercanie 
przeciwległych otworów tak 
długo, aż znajdą się na jednej 
osi. Przy większych rozmiarach 
przyklejanego elementu (np. 
górna część pękniętej na pół fi
gury naturalnej wielkości) wie
lokrotne nakładanie i zdejmo
wanie dopasowywanej części 
jest już poważnym problemem, 
tym bardziej że nie zawsze i nie 
wszędzie można zainstalować 
podnośnik czy wyciągarkę. Ale 
i przy klejeniu niedużych ele
mentów mogą pojawić się nie

spodzianki. Czasem, w trakcie 
nanoszenia epoksydowej masy 
klejowej, od powierzchni ode- 
rwie się maleńki kawałek ka
mienia i otoczony klejem znik
nie szybko w spoinie. Niezau
ważenie tego okruszka ma swo
je konsekwencje: podczas ści
skania klejonych elementów do
kładne ich dopasowanie nie bę
dzie możliwe nawet przy silnym 
dociskaniu. A przecież wszyst
ko było tak starannie przygoto
wane...
Szczególne trudności stwarza 
klejenie tablic z czarnego mar
muru dębnickiego, który wie
trzejąc tworzy gęstą siatkę spę
kań; w skrajnych wypadkach 
płyty te pękają na kilkadziesiąt 
kawałków. Dość dawno temu 
w trakcie prac przy nagrobku 
Romualda Giedroycia (kwatera 
25, rząd III) miałem okazję kle
ić właśnie tak spękaną płytę. 
Praca szła bardzo dobrze, gdyż 
wszystkie odłamki idealnie do 
siebie pasowały. Wystarczyło 
przesmarować klejem, docisnąć, 
zostawić w spokoju na jakiś 
czas. Sukcesywnie doklejałem 
po dwa, trzy kawałki i po kilku 
dniach miałem już kilka więk
szych fragmentów, które złączy
łem ze sobą tak, aby otrzymać 
dwie części tablicy. W końcu 
nadszedł uroczysty moment - 
ostatnie klejenie, po którym bę
dzie można zamontować płytę 
na frontowej ścianie cokołu. 
Ostrożnie naniosłem klej, przy
łożyłem jeden fragment do dru
giego, chcąc ścisnąć i... zmar
twiałem - powierzchnie styku 
nie pasowały! Przyczyna była 
prosta. Cienka warstwa kleju 
nałożona na ścianki każdego 
odłamka, pomnożona przez ich 
liczbę, dała w sumie 2-3 mm 
grubości z każdej strony, co wy
starczyło, aby zmieniły się wy
miary obu klejonych części! Na 
szczęście, udało się wszystko 
poprawić.

Tomasz Rogala
W następnym odcinku poznamy 
m.in. metody wzmacniania kamienia 
i problemy rekonstrukcji.

Generalny Konserwator Zabytków przypomina, 
że wszelkie prace archeologiczne i wykopaliskowe wolno prowadzić 
tylko za zezwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków, a znaleziska i wykopaliska archeologiczne stanowią własność Skar
bu Państwa. Rozkopywanie miejsc objętych ochroną, jak stanowiska 
archeologiczne czy pola bitew, w celu pozyskania z nich przedmiotów 
zabytkowych, jest w świetle obowiązujących w naszym kraju przepisów 
przestępstwem.
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Spytkowe gniazdo
„Gdzie wtadnęty przez wieki dzieci Spicymira, 

Tam się obecnie puszczyk posępny rozpiera. 
Nieraz wieśniak w tych murach znajdował obronę, 

Teraz je widzi z żalem w gruzy roztrącone; 
Tutaj Spytko z Melsztyna, królów ulubieniec, 

Męstwa, mądrości wdziewa na swą głowę wieniec. 
Teraz!... jaka odmiana! Jaki widok smutny! 

Tak! Wszystko oprócz cnoty gładzi czas okrutny! “

Wincenty Balicki

„W wieńcu wieżyczek i wyku
szy, w koronie strzelistych baszt 
i wież, zamek w Melsztynie spo
glądał na zachodzące słońce. 
U stóp jego huczały fale Dunaj
ca, a po bokach owładnął 
wzgórzem las, głucho szumią
cy, nieprzebyty...” Tak przed 
laty o świetności melsztyńskie- 
go zamczyska pisał Mieczysław 
Smolarski we wstępie do powie
ści Warneńczyk. Niestety, nie 
dane jest nam podziwianie 
Melsztyna w pełnej chwale. Bu
dowla od ponad dwustu lat jest 
ruiną, ulega coraz większemu 
zniszczeniu i coraz trudniej bę
dzie ją zachować dla przyszłych 
pokoleń.
W latach 1340-1347 w pobliżu 
wsi Charzewice, na zalesionym, 
stromym wzgórzu nad Dunaj
cem stanął warowny zamek pro
toplasty rodu Leliwitów, kome
sa i zarządcy królewskiego skar
bu - Spicimira. Spytek, w które
go herbie połyskiwały gwiazda 
i półksiężyc, gorliwy stronnik 
Łokietka w czasach walk o zjed
noczenie Polski, cieszył się ła
skami króla Władysława i jego 
syna, Kazimierza Wielkiego. 
Wzniesiony przez niego zamek 
już wtedy był dużym obiektem - 
rezydencją młodego i ambitne
go rodu. Obejmował budynek 
mieszkalny, zabudowę gospo
darczą i cysternę, zajmując 
w sumie powierzchnię 1500 m2. 
Zachowane elementy murów 
wskazują, że od strony wschod
niej istniała okrągła wieża, peł
niąca zapewne funkcję strażnicy 
kontrolującej obszar doliny Du
najca. Pierwszy pewny doku
ment dotyczący zamku pocho
dzi dopiero z 26 lipca 1364 r. 
i jest aktem erekcyjnym kościo
ła parafialnego z siedzibą w ka
plicy zamkowej. Zapisy nazwy 
zamku w dokumentach podają 
początkowo jej niemieckie 
brzmienie: Mellstein, Melstein, 
Melestein, Mylstein, później na
zwę spolszczoną Mielsztyn 
i Melsztyn.
Pod koniec XIV w., gdy znacze
nie rodu Melsztyńskich sięgnęło 
apogeum, zamek został rozbu
dowany. Powstała wówczas na 
zachodnim krańcu wzgórza za

chowana do dziś wieża, wznie
siona z cegły i kamienia na pla
nie prostokąta. Pełniła ona funk
cję militarno-miesżkaniową 
i miała pięć kondygnacji, z któ
rych dwie dolne wyposażone 
były w strzelnice, a trzecia 
i czwarta mieściły wnętrza 
mieszkalne z otworami okien
nymi zaopatrzonymi w ozdobne 
kamienne, widoczne do dziś fu
tryny. Wieża i najstarsza część 
zamku połączone były murem 
obwodowym. Wjazd do zamku 
znajdował się w zachodniej czę
ści dziedzińca i prowadził przez 
wieżę czy też basztę z mostem 
zwodzonym przerzuconym 
przez fosę.
Syn Spytka Leliwity, Jan, po
szedł w ślady ojca i nie tylko po
mnożył rodzinne dobra, ale zo
stał kasztelanem krakowskim. 
Trzeci z rodu, Spytko II Leliwi- 
ta, przyćmił sławą dokonania oj
ca i dziada. Jako niespełna 
osiemnastolatek został wojewo
dą krakowskim, a za zasługi 
przy wprowadzeniu na tron 
Jadwigi otrzymał włości na Ślą- -j 
sku i część Podola jako lenno. 
W 1399 r. Spytko zginął w bi
twie z Tatarami nad Worsklą, 
a Melsztyn i okoliczne dobra 
przeszły we władanie jego sy
nów - Spytka III i Jana. Po zgo
nie Jana w walkach z Turkami 
pod Gołubcem, Spytko i jego 
żona Beatrycze, córka Dobrogo- 
sta z Szamotuł, przebudowali 
zamek, nadając mu kształt wiel- 
kopańskiej rezydencji. Ponie
waż teść Spytka, jego żona i on 
sam sympatyzowali z wyznaw
cami Husa, przebudowa zamku 
odbyła się pod nadzorem 
budowniczych husyckich. Roz
winięto wówczas system forty
fikacji od strony północnej 
i wzmocniono bramę główną. 
Nie działo się to bez powodu. 
Spytek uwikłał się w konflikt 
z biskupem Zbigniewem Ole
śnickim, sprzeciwiając się jego 
rosnącemu wpływowi na mało
letniego wówczas Władysława, 
który po śmierci Jagiełły miał 
objąć rządy. Zatarg zakończył 
się zawiązaniem konfederacji 
przeciw biskupowi. W bitwie 
pod Grotnikami w 1439 r. kon

federaci, a na ich czele Spytko, 
ponieśli sromotną klęskę. Nad 
ciężko rannym rycerzem odpra
wiono sąd, ogłaszając go zdraj
cą. Jego ciało leżało przez trzy 
dni na polu walki, zanim zezwo
lono je pogrzebać.
Potomstwo Spytka zaprzepaści
ło ojcowską fortunę, a starszy 
z synów, Jan sprzedał w 1511 r. 
zamek Jordanom z Zakliczyna 
nad Wilgą. Nastąpiła wtedy roz
budowa zamku w duchu rene
sansu. Pierwszy etap rozpoczął 
Mikołaj Jordan herbu Trąby, 
kasztelan wielicki i wojnicki 
oraz wielkorządca krakowski, 
syn wzbogaconego wójta my
ślenickiego. Powstał wtedy dom 
mieszkalny z izbą „Lipskiego” 
i piekarnią oraz przybudowaną 
od wschodu wieżą. Nowy pałac 
Jordanów miał ponadto drew
niane ganki łączące go ze starą 
wieżą mieszkalną - zwaną 
„Thanecznicą” oraz z wieżą 
bramną. Dalsza rozbudowa 
zamku ze średniowiecznej forta- 
licji w rezydencję możnowładcy 

wiąże się z osobą Wawrzyńca 
Spytka Jordana, w którego rę
kach zamek pozostawał od 1536 
do 1569 r. W południowo- 
-wschodniej części powstał 
jeszcze jeden gmach jako skrzy
dło istniejącego pałacu, z tara
sem od południa i ogrodem 
„włoskim” z łaźnią. Ponoć do 
prac tych Wawrzyniec Jordan 
wezwał około 1546 r. włoskiego 
sztukatora Bartłomieja Ridolfi. 
Zasadniczym elementem zamku 
był więc „dom pański”, składa
jący się z parteru i dwóch pięter. 
Od strony dziedzińca znajdowa
ły się trzy kondygnacje galerii 
arkadowych. Ozdobne ganki 
drewniane prowadziły z owych 
galerii do zachodniej wieży 
zamkowej. Komunikacja piono
wa między poszczególnymi 
kondygnacjami odbywała się 
za pośrednictwem „wielkiego 
schodu kręconego”. Na pierw
szym piętrze pałacu znajdowała 
się kaplica św. Jana Ewangeli
sty, a w obrębie murów stały 
stajnie i budynek dla służby.
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1. Południowa elewacja 
wieży zamkowej

2. Fragment
gotyckiej kamieniarki 
w jednym z okien wieży

3. Nieświadomi 
niebezpieczeństwa turyści 
we wnętrzu wieży

(zdjęcia: Agnieszka Partridge)

Zamek począł przechodzić z rąk 
do rąk. Po śmierci Wawrzyńca 
Spytka Jordana dobra melsztyń- 
skie odziedziczyły po nim cór
ki, a przez ich związki małżeń
skie przeszły one w posiadanie 
Sobków, Zborowskich, by 
przez następne sto lat pozostać 
w rękach Tarłów. W 1744 r. 
właścicielami Melsztyna zostali 
członkowie rodu Lanckoroń- 

skich. I to były ostatnie lata 
świetności zamku, nadszedł bo
wiem 1771 r., gdy podczas walk 
konfederacji barskiej renesan
sowa budowla przestała właści
wie istnieć. Zamek zajęty został 
najpierw przez konfederatów, 
którzy „wpadli na Melsztyn, 
a nie zastawszy dziedzica 
(Macieja Lanckorońskiego na
leżącego do obozu przeciwnego 

konfederatom) poodbijali piw
nice i nie pardonując niczemu 
co tam znaleźli, przy okrzyku: 
niech żyje pan Lanckoroński! 
wysuszonemi butelkami ciskali 
w okna". Po nich zjawili się na 
zamku Kozacy, którzy, jak 
utrzymują kronikarze, wzniecili 
pożar, po którym nikt już tu 
później nie zamieszkał. Zdążo
no jedynie uratować część 
wyposażenia kaplicy zamko
wej, przenosząc je do kościoła 
w pobliskich Domosławicach. 
Pożar strawił zamek bezpowrot
nie, reszty dokonali ludzie szu
kając skarbów lub biorąc ka
mienie na budowę fundamen
tów własnych domów. Miesz
kająca w pobliżu szlachta wy
woziła ozdobne portale i obra
mienia okienne do własnych 
siedzib; jeden z takich portali 
wmurowany jest ponoć w neo
gotycką basztę pałacu w nieod
ległych Janowicach.
Do dziś z rozległego niegdyś 
zamku zachowały się zaledwie 
dwie ściany wieży (trzecia tylko 
w części przyziemnej), a jeszcze 
w 1823 r. zwiedzający ruiny 
Melsztyna Seweryn Goszczyń
ski widział ją nienaruszoną: 
„Wieża jest kwadratowa, ob
wiedziona wysokim murem ta
rasowym. Żadnego już na niej 
pokrycia; trzy ściany w zupeł
nej całości, czwarta znacznie 
u góry wyszczerbiona — w nie
których oknach zachowują się 
futryny z ciosowego kamienia, 
wnętrze wieży zrujnowane, tyl
ko na ścianach ślady sklepień, 
z których się piętra tworzyły.

Bytom Odrzański - to małe, 
malownicze miasteczko nie

daleko Głogowa. Zabytkowy ry
nek poddawany jest właśnie 
gruntownej renowacji. Na ścia
nie jednej z przyrynkowych ka
mieniczek znajduje się bardzo 
szczególne dolnośląskie poloni- 
cum. Owalna, kamienna tablica 
w manierystycznym obramieniu 
informuje po łacinie o budowie 
nowego domu po zniszcze
niach, dokonanych 6 grudnia 
1622 r. podczas przemarszu 
przez miasto... Kozaków (Kosa- 
ken). Można odczytać nazwisko 
właściciela kamienicy: Christoph 
Aschenborn. Natomiast owi za
gadkowi „Kozacy” - to pojawia
jące się także w innych śląskich 
źródłach określenie lisowczy- 
ków, polskich najemników, w la
tach wojny trzydziestoletniej po
zostających na służbie cesarza 
Ferdynanda II Habsburga. Od
działy „żołnierzy niezrównanych, 
totrów gorszych od diabla" jak 
pisał P. Jasienica, sformował 
w latach wojny z Moskwą Alek
sander Józef Lisowski. Więk
szość, w tym kadrę dowódczą,

Lisowczycy nad Odrą

stanowili Polacy, ale nie brako
wało też prawdziwych Kozaków 
czy nawet Rosjan. Wysłani przez 
Zygmunta III w sukurs cesarzo
wi, lisowczycy zyskali w znacz
nej części Europy ponurą stawę 
bezwzględnych morderców 
i grabieżców, odnoszących 
wszakże znaczące wojenne suk
cesy. W 1619 r. rozbili Węgrów 
pod Humiennym, w 1620 r. zde
cydowali o klęsce Czechów pod 
Białą Górą. Wysłani potem na 
Śląsk walczyli, palili i rabowali. 
Krótka „wizyta” w Bytomiu wy
starczyła im całkowicie do znisz
czenia spokojnego miasteczka. 
Ponieważ napis z XVII w. jest sła
bo czytelny i trudny do zrozumie
nia, już w naszym stuleciu 
umieszczono poniżej dodatkową 
tablicę z objaśnieniem i przekła
dem tekstu na język niemiecki. 
W latach powojennych została 
ona w większej części zniszczona 
- warto by więc zadbać o stosow
ną informację dla turystów.

Jarosław Komorowski 
(fot. Jarosław Komorowski)
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Podziemna dawniej część wieży 
zawalona gruzem, zarasta bzem 
dzikim i innym zielskiem" - pi
sał w wydanym w 1854 r. 
Dzienniku podróży do Tatr ów. 
I dalej: „...Są w przeszłości 
chwile, które nigdy przejść nie 
powinny; jest blask, który pada 
na obecność, jak promień 
ożywczy i który nie godzi się 
lekceważyć, są pomniki, z któ
rych w obecności nowe wyra
stają, a więc godne troskliwego 
pielęgnowania. (...) Dlatego tak 
mię porywa każda nasza ruina, 
dlatego gdybym mógł własnymi 
silami, uwieczniłbym każdą, 
przynajmniej w tym stanie, 
w jakim się obecnie znajduje..." 
Być może urzeczony słowami 
Goszczyńskiego, a może z wła
snej woli, ratowania ruiny pod
jął się około 1879 r. ówczesny 
jej właściciel, Karol Lanckoroń- 
ski. Wieża spięta została meta
lowymi klamrami i umocniona 
cementem. Wśród ruin powstało 
nawet drewniane „schronisko 
melsztyńskie” dla turystów, 
z obszerną salą i kilkoma poko
jami noclegowymi. Następną 
próbę ratowania resztek warow
ni zainicjowano około 1900 r., 
ale i wówczas poprzestano na 
jego częściowym zabezpiecze
niu.
W latach osiemdziesiątych na
szego wieku zamek przebada
no. Na Politechnice Krakow
skiej powstał nawet dość kosz
towny projekt przewidujący od
słonięcie całego, zajmującego 
krawędź wzgórza nieregularne
go wieloboku murów. Wiado
mo jednak, że ze względów fi
nansowych trudno będzie go 
zrealizować i zamek nadal, jak 
sto lat temu, zmienia się w ru
inę. Niedawno pękła klamra 
umacniająca wieżę. Istnieją po
ważne obawy, że wieża runie. 
Widać też świeże ślady po pe
netrujących ruiny poszukiwa
czach skarbów. Jedynym ratun
kiem dla Melsztyna jest szybkie 
podjęcie prac konserwatorsko- 
-budowlanych. Nie stać na nie 
jednak gminy Zakliczyn, na 
której terenie stoi zamek. Tym
czasem w Melsztynie przybywa 
nieświadomych niebezpieczeń
stwa turystów. Wycieczki od
wiedzające zamczysko liczą na 
łut szczęścia, bo o niebezpie
czeństwie nie informuje żadna 
tablica. Być może ratunek dla 
melsztyńskiego wzgórza jest 
blisko. Obiektem zainteresowa
ny jest bowiem o. Jan Góra 
z Poznania, założyciel Domu 
św. Jacka - Duszpasterstwa 
Akademickiego Dominikanów 
w Jamnej. Ojciec Jan chciałby 
wybudować tu obiekt duszpa
sterski, konserwując przy okazji 
ruiny. Czy zdąży?

Agnieszka Partridge

Cystersi w Oliwie

W ubiegłym roku 
minęło 900 lat od 
momentu, kiedy 

Robert z Molesmes i jego 
towarzysze, niezadowoleni 
z rozluźnienia benedyktyń
skiej reguły, opuścili swój 
dom zakonny, by osiedlić 
się na odludnym pustkowiu. 
Postanowili żyć ściśle we
dług nakazów św. Benedyk
ta z Nursji - modlitwą i pra
cą. Takie były początki za
konu założonego w 1098 r., 
który od burgundzkiego 
miasta Citeaux (łac. Cister- 
cium) przyjął nazwę cyster
sów.
Konwenty cysterskie roz
przestrzeniły się w całej Eu
ropie i w końcu XIII w. by
ło ich przeszło 700. na zie
miach polskich około 30. 
Podstawą egzystencji zako
nu stała się praca ręczna, 
która miała zapewnić klasz
torowi niezbędne środki do 
życia: odzież, narzędzia 
i sprzęty, żywność, domy. 
Cystersi budowali młyny, 
piekarnie, kuźnie - całą in
frastrukturę gospodarczą 
potrzebną do życia. Dzięki 
stworzeniu silnej bazy eko
nomicznej, nagromadzeniu 
wielkiej własności ziem
skiej przez liczne nadania, 
szybko rośli w siłę. Każdy 
klasztor stawał się ośrod
kiem gospodarczym okoli
cy, doprowadzając do jej za
możności oraz rozwoju kul
tury materialnej. Przy cy
sterskich ośrodkach warzo
no piwo, mielono mąkę, 
rozwijało się rolnictwo 
i rzemiosło.
Wyznawany przez cyster
sów ascetyzm w życiu prze
jawiał się także w ich bu
downictwie. Choć adapto
wali formy architektury 
klasztornej wypracowanej 
przez benedyktynów, cy
sterskie budowle różniły się 

zewnętrzną prostotą kon
strukcji, brakiem wież (sto
sowano jedynie sygnaturki), 
kosztownych dzwonów. Ar
chitekturę cystersów cecho
wała perfekcja wykonania 
technicznego. Ekipy bu
dowlane przybywające 
z Zachodu wznosiły dla 
nich w jednolitym stylu bu
dowle klasztorne i zabudo
wania gospodarcze, które 
częściowo zachowały się do 
dziś. W budowlach cystersi 
stosowali. jako jedni 
z pierwszych, formy wcze
snego gotyku, sklepienia 
krzyżowo-żebrowe, ostrołu- 
kowe arkady, skarpy itp. 
Centralnym punktem klasz
toru był kościół w formie 
trójnawowej bazyliki z tran- 
septem, do którego ramion 
przylegały prostokątne kap
lice przeznaczone do mo
dlitw.
Odcięcie cystersów od akcji 
misyjnej w Prusach i słabe 
ich wpływy na schizmatycz- 
nej Rusi sprawiły, że zakon 
ten, podobnie jak niegdyś 
benedyktyni, skoncentrował 
się na sprawach gospodar
czych. Mnisi potrafili do
brze administrować wielki
mi nadaniami ziemskimi, 
a osiągnięcia gospodarcze 
zawdzięczali wysiłkowi 
ludności zależnej, przekazy
wanej im przez dobrodzie
jów wraz z ziemią. Najbar
dziej charakterystycznym 
przykładem działalności za
konu jest klasztorny zespół 
pocysterski w Gdańsku-Oli- 
wie. położony nad Potokiem 
Oliwskim i jego dopływami. 
Przybyli tu na zaproszenie 
księcia Sambora Iw 1186 r., 
otrzymując siedem wiosek 
i liczne przywileje. Kon
went ten założony został 
przez opactwo z pomorskie
go Kołbacza - filię duńskie
go opactwa w Esrom.

Kościół i klasztor wznie
siono w zasadzie zgod
nie z obowiązującymi w re

gule cysterskiej schematami 
architektonicznymi. Obecna 
katedra w Oliwie uchodzi za 
pierwszą sakralną budowlę 
murowaną na Pomorzu. Po
czątki prac budowlanych 
datuje się na około 1200 r. 
Najpierw miano zbudować 
niewielką ceglaną świąty
nię, by w drugiej połowie 
XIII w. rozbudować ją przez 
podniesienie sklepienia 
i dobudowanie transeptu 
oraz trójnawowego ciągu 
z dwoma przęsłami w syste
mie wiązanym w taki spo
sób, że jednemu przęsłu na
wy głównej odpowiadały 
dwa przęsła nawy bocznej. 
Nieco później, być może 
jeszcze w XIII w., korpus 
kościoła otrzymał trzecie 
przęsło, a prezbiterium oto
czono wąskim obejściem. 
Obok transeptu wzniesiono 
dwie bliźniacze kaplice; 
w tej formie kościół osią
gnął około 55 m długości. 
W jego rozplanowaniu i wy
stroju zaznaczyły się cechy 
przejściowe między stylem 
romańskim i gotyckim. 
W kolejnych latach nastąpi
ły liczne rozbudowy oraz 
przeobrażenia, w wyniku 
których jego zewnętrzna 
długość doszła do około 107 
m. Od XIII w. do południo
wego korpusu kościoła za
częto dobudowywać trój- 
skrzydłowy, piętrowy budy
nek klasztorny, z krużgan
kiem obiegającym wiry- 
darz. Pożary oraz wojny nie 
oszczędzały klasztoru. 
U schyłku XVI i na począt
ku XVII w. klasztor został 
odbudowany i rozbudowa
ny. Następne przebudowy 
miały miejsce w XIX w., 
a także w latach 1957-1958. 
W zabudowaniach klasztor-
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1. Fragment
krużganku klasztornego

nych mieścił się m.in. kapi
tularz, zakrystia, fraternia, 
karcer, refektarz, kuchnia 
i spiżarnia, pomieszczenia 
dla konwersów, opata, latry
ny, ogród.

Na wschód od klasztoru, 
w parku znajdują się 
dwa palace opackie: stary 

pałac, zapewne z XV w,, 
wielokrotnie przebudowy
wany. odbudowany po spa
leniu w 1945 r. i nowy, zbu
dowany w latach 1754-1756 
staraniem opata Jacka Ry
bińskiego, częściowo zre
konstruowany po spaleniu 
w 1945 r. Prostokątny pię
trowy budynek nowego pa
łacu jest podpiwniczony, 
wzniesiony częściowo z po- 
rozbiórkowych cegieł go
tyckich, ma dach mansardo
wy oraz 15-osiowe, dzielo

ne delikatnie pilastrami 
i płycinami obie fasady, 
zdobione oszczędnymi sztu
kateriami rokokowymi. 
W fasadzie ogrodowej znaj
duje się trójosiowy ryzalit 
z falistym szczytem. Obec
nie w pałacu znajduje się 
muzeum.
Wspaniały park okalający 
zespół pocysterski jest, 
obok katedry, klasztoru i in
nych zabytków historycz
nych, najcenniejszym obie
ktem Oliwy. Założony zo
stał około 1760 r. przez bu
downiczego nowego pałacu, 
według projektu Kazimierza 
Dębińskiego, a jego po
wierzchnia wynosiła 10 ha. 
W tamtych czasach park był 
bogato urządzony, z liczny
mi stawami, wyspami, wo
dospadami, kapliczkami, 
świątyniami chińskimi, gro
tami. Po kasacji klasztoru 
park podupadł, a część zało
żeń uległa z czasem likwi
dacji.
Pośród wielu ciekawych 
zabudowań zespołu pocy-

Kościół uratował wieś

Dwa obiekty zabytkowe: rene
sansowy dwór obronny z koń
ca XVI w. i najstarszy na Podhalu 

kościół uratowały przed zalaniem li
czący około tysiąca mieszkańców 
Frydman. Podczas budowy zbiorni
ka czorsztyńskiego wieś otoczono 
walem o długości blisko 2,5 km 
i wysokości 16 m.
Wysoka wieża, zwieńczona póżno- 
renesansową attyką, prowadzi do 
dedykowanej św. Stanisławowi Bi
skupowi, wczesnogotyckiej, orien
towanej, kamiennej świątyni, rozbu
dowywanej w następnych stu
leciach. Do naszych czasów zacho
wały się najstarsze elementy 
kościoła: późnoromańskie okienko 
we wschodniej ścianie zakrystii, 
wczesnogotycki portal w ścianie 
południowej, gotyckie maswerki

w oknach. Póżnobarokowe wy
posażenie kościoła pochodzi z lat 
1751-1769. W 1764 r. dobudowano 
od północy unikatową, barokową 
kaplicę Matki Boskiej; wzniesiono ją 
na planie ośmioboku. Drewniany 
strop zdobi polichromia ze sceną 
Koronacji Matki Boskiej, umiesz
czony wewnątrz renesansowy 
ołtarz ma dwa lica i jest dostępny 
dla wiernych z obu stron. Pod po
sadzką kaplicy pochowano pięć lat 
później jej fundatora, księdza 
Michała Lorencsa, którego stara
niem wzniesiono także dzwonnicę 
i mur otaczający frydmańską świą
tynię.

Jolanta B. Kucharska
(fot. Jolanta B. Kucharska)
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2. Fasada ogrodowa 
nowego pałacu opackiego, 
w gtębi katedra

3. Kuźnia
- wodne koto 
napędzające wielki mtot

(zdjęcia: Piotr Walczak)

sterskiego na uwagę zasłu
guje kuźnia wodna (tzw. 
Młyn XIII), sięgająca tra
dycjami XVI w. Był to naj
większy zakład przemysło
wy nad Potokiem Oliw- 
-skim. Wchodził w skład 
dużej posiadłości wymie
nionej już w 1597 r., a wła
ścicielem jej był wówczas 
Jan Klinghammer, od któ
rego nabył kuźnię opat Da
wid Konarski i przekazał 
konwentowi. Później czę
sto zmieniali się jej właści
ciele, najdłużej, bo ponad 
wiek, pozostała w rękach 

rodziny Remus. Kuźnia 
przynosiła konwentowi 
bardzo duże dochody (oko
ło połowy XVIII w. - 140 
florenów oraz 3,5 funta 
okrętowego żelaza). Zakład 
ten czynny był do 1947 r. 
W tym czasie należał do 
spółdzielni „Żeliwiak”, któ
ra pozostawiła go własnemu 
losowi, powodując tym sa
mym całkowitą ruinę cenne
go i jedynego na terenie pół
nocnej Polski tego rodzaju 
zabytku przemysłowego. 
W 1957 r. kuźnię przejęło 
Muzeum Techniki NOT 
w Warszawie, które przez 
wiele lat odbudowywało 
obiekt. Uroczyste otwarcie 
muzeum nastąpiło w 1978 
r., jednak nadal w kuźni 
słychać młoty kowalskie, 
gdyż jej część stanowi za
kład kowalstwa artystycz
nego.

Piotr Walczak

30



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Gnieźnieńska 
wąskotorówka
Podobnie, jak inne wielko

polskie miasta z cukrow
niami, także Gniezno miało 

własną kolej wąskotorową. Mimo 
kłopotów w ostatnich latach 
Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa, 
która w 1996 r. obchodziła stule
cie swego powstania, funkcjonuje 
nadal.
Gnieźnieńska wąskotorówka 
w rzeczywistości jest trochę star
sza, powstała bowiem (z inicjaty
wy gnieźnieńskiej cukrowni) 
w 1892 r., czyli zanim parlament 
pruski wydał ustawę regulującą 
sprawy kolei wąskotorowych. To 
tłumaczy fakt, że szerokość torów 
na pierwszej otwartej trasie Gnie- 
zno-Odrowąż (18 km) wynosiła 
nietypowo 900 mm. Cukrownia 
zakupiła dla kolei dwa dwuosio
we parowozy, 110 wagonów to
warowych i wagon osobowy. 
W 1893 r. kolejkę odkupił od cu
krowni powiat Witkowski, który 2 
sierpnia 1894 r. otrzymał konce
sję na świadczenie transportu ko
lejowego. Po przekuciu torów 
z 900 mm na 600 mm i przedłuże
niu trasy do Mielżyna, 1 stycznia 
1896 r. wąskotorówka oficjalnie, 
jako Witkowska Kolej Powiato
wa, zainaugurowała działalność. 
Szybko też wprowadziła nowe 
połączenia: Niechanowo-Powidz 
i Arcugowo-Kleparz. W 1897 r. 
miała już pięć parowozów, 123 
wagony towarowe i pięć cztero- 
osiowych wagonów pasażerskich. 
W 1911 r. przewiozła 172 990 pa
sażerów i 91 244 ton towarów; 
kolej woziła też pocztę. Otwarto 
wiele nowych połączeń: Powidz- 
Anastazewo, Grotkowo-Czelu- 
ścin, Żółcz-Czemiejewo, Gosła- 
wice-Czarków (ta ostatnia linia, 
prowadząca do przedmieść Koni
na, nie była włączona w sieć połą
czeń wąskotorówki). Podczas 
pierwszej wojny światowej kolej 
woziła głównie płody rolne, które 
potem wędrowały do centralnych 
Niemiec. W czasie kryzysu 
w okresie międzywojennym kolej 
zwalniała pracowników, sprzeda
wano szyny i cale bocznice, część 
tras wydzierżawiono, częściowo 
zawieszono ruch pociągów. Od 
1927 r. kolej zmieniła nazwę, bo
wiem w związku z likwidacją po
wiatu Witkowskiego przejął ją po
wiat gnieźnieński i odtąd nazywa
ła się Gnieźnieńską Koleją Po
wiatową. Już w okresie przedwo
jennym nastąpił spadek liczby pa

sażerów, których zaczął obsługi
wać transport samochodowy. 
W 1939 r. kolej przejęli Niemcy 
(Gnesner Kreisbahn). Po wojnie 
została ponownie uruchomiona, 
a w 1949 r. włączona w struktury 
PKP i weszła w skład Kujawskich 
Kolei Dojazdowych. Dzięki połą
czeniu z koleją słupecką i wrze- 
sińską pociągi z Gniezna mogły 
kursować niemal po całej central
nej Polsce. Umożliwiła to kolejna 
zmiana prześwitu szyn - z 
600 mm na 750 mm, dokonana 
w 1957 r. Niestety, ciągle spadała 
liczba przewozów pasażerskich. 
Po wojnie korzystało z jej usług 
około 35 tysięcy pasażerów rocz
nie, jednak już w 1988 r. przewo
zy pasażerskie zawieszono. 
Transport towarowy odbywa się 
do dnia dzisiejszego i wynosi 
średnio 30 tysięcy ton towarów 
rocznie. Kolej wozi głównie wa
gony normalnoszynowe na spe
cjalnych transporterach. Ruch ten 
odbywa się tylko na trasie do 
Anastazewa, ponieważ w latach 
osiemdziesiątych zlikwidowano 
wszystkie pozostałe połączenia. 
Jedynym wyjątkiem jest bocznica 
do lotniska wojskowego w Powi
dzu, ponieważ kolej obsługuje do 
tej pory powidzką bazę wojsko
wą. W 1991 r. kolej wyodrębnio
no i nazwano Gnieźnieńską Kole
ją Dojazdową.
GKD ma obecnie cztery parowo
zy PX-48 (powojenna produkcja 
fabryki w Chrzanowie), z czego 
dwa są wciąż sprawne i używane. 
Znaczna część taboru, zarówno 
osobowego (wagony serii Bxhpi), 
jak i towarowego, jest niewyko
rzystywana. Oprócz nich na stacji 
w Gnieźnie znajduje się wiele 
osobowych wagonów motoro
wych. Dziennie z tej stacji odjeż
dża najwyżej jeden pociąg. Ruch 
pasażerski jest wznawiany za spe
cjalną opłatą, co jest ciekawą 
ofertą dla zorganizowanych wy
cieczek. Niestety, na trasie zlikwi
dowano wszelkie przystanki, 
więc przejazd ma charakter głów
nie krajoznawczy, zwłaszcza że 
prowadzi przez bardzo malowni
czą okolicę. Niemniej jednak 
„gnieźnieńska stulatka” warta jest 
obejrzenia, niewiele bowiem ko
lei obsługuje jeszcze ruch trakcją 
parową, a Gniezno leży przecież 
na niezwykle popularnym „Szla
ku Piastowskim”.

Piotr M. Pilarczyk

1. Schemat 
połączeń 
gnieźnieńskiej 
kolejki

2. Wejście 
do dawnej 
poczekalni 
na stacji 
Gniezno

3. Parowóz
PX-48

4. Wagon
- pług 
śnieżny

(zdjęcia: 
Piotr M.
Pilarczyk)
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Tomaszowskie 
imperium
Wędrując na zachód 

ul. Barlickiego 
(dawniej św. Te

kli) w Tomaszowie Mazo
wieckim, napotykamy cha
rakterystyczną dla przełomu 
XIX i XX w. zabudowę 
przemysłową, należącą 
obecnie do Zakładów Tka
nin Wełnianych „Mazovia” 
S.A. i przyciągający wzrok 
klasycyzujący pałac fabry
kanta Halperna. Obecny za
kład powstał z połączenia 
trzech fabryk: apretur J. Hal- 
pema i M. Piescha oraz wy
twórni zapałek Sachsa i Pie
scha. Po przeciwnej stronie 
ulicy nie sposób przeoczyć 
jednorodnego stylistycznie 
zespołu domów pracowni
czych, a wśród nich - impo
nującego pałacu Piescha. 
Zarówno pałac, jak i flanku
jące go z obu stron domy ro
botnicze, utrzymane są 
w tym samym stylu - cegła, 
eklektyczna dekoracja pod
kreślona tynkiem. Dotyczy 
to także budynków w naroż
niku ulic Barlickiego i Le
gionów, obecnie mieszkal
nych. niegdyś administracyj
nych. Wszystkie prawdopo
dobnie powstały w tym sa
mym czasie - na zlecenie 
najpotężniejszego pod ko
niec XIX w. w Tomaszowie 
fabrykanta Maurycego Pie
scha.
Maurycy Piesch, Niemiec 
z pochodzenia, przybył do 
Tomaszowa Mazowieckiego 
z Bielska. W 1874 r. założył 
fabrykę ze specjalnością wy
kańczania i farbowania tka
nin wełnianych pod nazwą: 
„Farberei und Appretur Mo
ritz Piesch”, największą 
o tym profilu produkcji 
w mieście. Na początku za
trudniano 50-60 robotników, 
w 1892 r. było już 245 robot
ników. Rozrastając się stop
niowo, apretura i farbiarnia 
Piescha stała się na początku 
XX w. jednym z większych 
zakładów tego typu w Euro
pie, największym na terenie 
Polski. Obsługiwała fabryki 

przemysłu wełnianego z To
maszowa, Łodzi, Zgierza 
i Pabianic. Przodowała też 
we wprowadzaniu innowacji 
technicznych, m.in. tutaj 
najwcześniej zastosowano 
oświetlenie elektryczne 
(z własnej elektrowni, z któ
rej oświetlano też główne 
ulice miasta), a w 1904 r. za
instalowano pierwszą ma
szynę parową. Założyciel fa
bryki zmarł w 1909 r., a jego 
synowie nie poszli w ślady 
ojca i stopniowo roztrwania- 
li majątek.
W 1911 r. zwiększony popyt 
na wyroby wełniane spowo
dował duży wzrost produk
cji, ale po okresie pomyślne
go rozwoju w 1912 r. doszło 
do załamania koniunktury. 
Wybuch pierwszej wojny 
światowej i zajęcie miasta 
przez Niemców w grudniu 
1914 r. spowodowało rekwi
zycje, niszczenie maszyn 
i unieruchomienie fabryki; 
utracono też rosyjskie rynki 
zbytu. Pomoc finansowa 
francuskiej firmy Allart 
Rausseau pozwoliła na po
nowny jej rozruch. Urucho
miono także nowe oddziały 
- przędzalnię i tkalnię. 
W 1925 r. kapitał francuski 
nabył resztę udziałów fabry
ki, a w 1934 r. spółka weszła 
w skład potężnego koncernu 
francuskiego Allart, Rousse
au & Co. Po okresie okupa
cji niemieckiej w czasie dru
giej wojny, w 1946 r. zakład 
został upaństwowiony 
i obecnie wchodzi w skład 
ZTW „Mazovia” S.A.
Maurycy Piesch inwestował 
jednak nie tylko w przemy
śle włókienniczym. W 1896 
r. powstała fabryka zapałek 
Sachsa i Piescha jako pierw
szy zakład innej branży 
w mieście, zapoczątkowują
cy rozwój przemysłu che
micznego. Przed pierwszą 
wojną fabryka ta została 
przeniesiona do Częstocho
wy.
W dawnej fabryce Piescha 
najbardziej charakterystycz-

1. Widok 
zakładów 
Piescha 
na ulotce

nym miejscem jest central
nie położony plac, ograni
czony przez budynek biuro
wy od ulicy, długą halę fa
bryczną od strony zachod
niej, kotłownię i szereg niż
szych budynków pomocni
czych oraz produkcyjnych. 
Wiele budynków na terenie 
zakładu zachowało swój 
pierwotny wygląd z niewiel
kimi przekształceniami, nie
które mają interesującą for
mę. Dominuje styl eklek
tyczny, tzw. fabryczny 
z końca XIX w., dawna por
tiernia zbudowana jest 
w stylu secesyjnym, pewne 
elementy secesji można też 
dostrzec w historyzującym 
budynku dawnej wozowni. 
Wszystkie budynki powstały 
w konstrukcji tradycyjnej - 
murowej, niektóre były póź
niej przebudowywane, 
a drewniane stropy i słupy 
wymieniano na żelbetowe. 
Ściany są murowane z cegły, 
w większości z ze-wnątrz 
nietynkowane, z licznymi 
ceglanymi ozdobami.
Swoją architekturą wyróżnia 
się budynek produkcyjny - 
wykańczalnia z częścią ad
ministracyjną z 1870 r., usy
tuowana przy centralnym 
dziedzińcu zakładu. Jest to 
budynek trzykondygnacyj
ny, postawiony na planie 
wydłużonego prostokąta, 
z czterema pięciobocznymi 
basztkami w narożach. Wie
życzki zakończone krenela- 
żem wyrastają powyżej 
dwuspadowego dachu o ma
łym kącie nachylenia. Ele
wacje z czerwonej cegły li
cowej mają charakter histo
ryzujący, z cechami archi

tektury obronnej. Ściana 
wschodnia ma charakter ho
ryzontalny, podziały pozio
me tworzą gzymsy, fryzy, 
podokienniki, okna, cokół. 
Elementami wertykalnymi 
są narożne, wysunięte w gó
rę wieżyczki oraz pilastry, 
wyznaczające powtarzalny 
moduł. Elewacja północna 
szczytowa ma układ syme
tryczny, pięcioboczne baszt- 
ki w narożach i szeroki ryza
lit pośrodku. W pobliżu wy
pada zwrócić uwagę na ko
tłownię zbudowaną w 1870 r., 
z interesującą ceglaną deko
racją szczytu wschodniego 
oraz kominem z 1872 r. 
o bogato zdobionym cokole 
i czopuchu (zwieńczeniu). 
W głębi zakładu odnajdzie- 
my mały budynek stacji 
pomp o ciekawej formie gra- 
niastosłupa z podstawą sze
ściokątną, krytego dachem 
namiotowym. Dawna wo
zownia powstała w 1911 r. 
Budynek ma plan wydłużo
nego prostokąta, z silnie wy
suniętymi ryzalitami i wieżą. 
Na elewacji północnej wi
doczne są elementy secesji. 
Wewnątrz zachowały się 
drewniane stropy oraz dach 
dwuspadowy z drewnianą 
więźbą. Z kolei budynek 
dawnej portierni z 1911 r. 
utrzymany jest w stylu sece
syjnym. kryty dachem dwu
spadowym z attyką od pół
nocy i w szczytach. Od ulicy 
zwraca uwagę ozdobny 
szczycik o miękkiej linii, 
a poniżej dekoracja w formie 
luku. Pośrodku znajduje się 
szeroka brama dwuskrzydło
wa z naświetlem półkoli
stym, nad nim luk. W attyce
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2. Portiernia
3. Budynek 

produkcyjno-administracyjny 
4. Kotłownia

5. Fragment pałacu Piescha 
6. Jeden z domów 

pracowniczych

(zdjęcia: Ewa Gwóźdź)

Wielokrotnie w „Spotka
niach z Zabytkami” 
publikowane byty artykuły 

o zabytkowych mostach, 
ale tak się złożyło, że pomi
nięto konstrukcje stalowe. 
A w kraju mamy przecież 
obiekt o wyjątkowej wartości 

pierwszy na świecie most 
stalowy o konstrukcji spawa
nej. Zbudowano go 70 lat te
mu (oddano do użytku 
w sierpniu 1929 r.) na rzece 
Sludwi we wsi Niedźwiada 
koto Łowicza. Twórcą mostu 
byt profesor Politechniki 
Warszawskiej Stefan Bryla 
(1886-1943). jeden z najwy
bitniejszych polskich inży
nierów, specjalista od kon
strukcji stalowych. Byt auto
rem wielu nowatorskich pro
jektów, m.in. 66-metrowego 
gmachu towarzystwa ubez
pieczeniowego „Prudential” 
w Warszawie (obecnie hotel 
„Warszawa”), ówcześnie 
(1932 r.) drugiego pod 
względem wysokości budyn
ku w Europie. Jako specjali-

Pierwszy spawany
sta od konstrukcji spawanych 
opublikował w 1927 r. pracę 
Spawanie elektryczne w bu
downictwie i mostownictwie - 
pierwsze tego rodzaju dzieło 

o spawaniu stalowych konstruk
cji inżynierskich. W tym samym 
czasie zaprojektował most na 
Sludwi. Miał on początkowo 
być konstrukcją nitowaną, ale 

autor zmienił koncepcję, 
uznając, że konstrukcja spa
wana jest nie tylko lepsza 
pod względem technicznym, 
ale również korzystniejsza 
ekonomicznie (zmniejszenie 
ciężaru konstrukcji o prawie 
16%). Długość mostu wynio
sła 27 m., a szerokość użyt
kowa 6,2 m. Konstrukcję wy
konano w firmie „K. Rudzki 
i S-ka” w Mińsku Mazowiec
kim, przy współpracy ze 
spawaczami z firmy belgij
skiej „Soudure Electrique 
Autogene”. Most wyłączono 
z eksploatacji w 1977 r., 
gdyż okazał się zbyt wąski 
dla ruchliwej trasy E-30 Po- 
znań-Warszawa. Obecnie 
komunikacja odbywa się po 
zbudowanym nieopodal no
wym moście. O zabytkowym 
charakterze obiektu informu
je stojąca przy nim tablica.

Aleksander Stukowski

(fot. Aleksander Stukowski) 
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umieszczono centralnie 
okienko, a po bokach płyci- 
ny.
Zwarty zespół budynków 
dawnej fabryki zapałek ota
cza dziedziniec i pochodzi 
z 1886 r. Od strony dziedziń
ca elewacje zachowały ory
ginalny wygląd - ściany 
zrytmizowane pilastrami 
i oknami prostokątnymi, za
mkniętymi odcinkowo. 
W sąsiedztwie tego zespołu 
znajduje się portiernia 
z 1880 r. i budynek biurowy 
fabryki z 1880 r.; obecnie są 
to domy mieszkalne. W na
rożniku ulic Barlickiego 
i Legionów stoi wysoki, 
dwukondygnacyjny budy
nek ze zryzalitowanymi klat
kami schodowymi, nietyn- 
kowany, z licznymi ceglany
mi elementami dekoracyjny
mi w stylu historyzującym. 
Od strony ulicy jest on boga
to dekorowany, ma szczyt 
i balkon, a w narożach pila- 
stry. Dekoracje ceramiczne 
znajdują się na cokole, 
gzymsie, fryzie międzykon- 
dygnacyjnym, gzymsie 
wieńczącym i attyce.
Najciekawszy jest pałac 
Maurycego Piescha zbudo
wany w 1895 r. na planie 
nieregularnym, zbliżonym 
do kwadratu, piętrowy, z wy
sokim dachem o skompliko
wanej formie mansardowej. 
Reprezentuje on styl eklek
tyczny z licznymi ryzalitami 
i wieżyczkami; elewacja jest 
silnie rozczłonkowana okna
mi, gzymsami, fryzami, pila
strami z detalami dekoracyj
nymi. Narożny ryzalit kryty 
jest daszkiem w kształcie 
ściętego ostrosłupa, w głębi 
widać kopułę z latarnią, 
a okna mają zwieńczenia 
o formach renesansowych. 
Gzymsy, fryzy i obramienia 
okien są tynkowane, naroż
niki często boniowane. 
Szklana weranda dodaje uro
ku budynkowi, położonemu 
w niewielkim parku. Zacho
wało się też piękne kute 
ogrodzenie i brama wejścio
wa. Ten obiekt, będący obec
nie własnością miasta, stoi 
nieużytkowany i czeka na 
właściciela. Miejmy nadzie
ję, że go znajdzie, bo dziś 
jeszcze jest w niezłym stanie 
technicznym.

Ewa Gwóźdź

Dworcowy hotel

W 1863 r. zapadła 
decyzja o budo
wie linii kolejo

wej łączącej Londyn z po
łożonymi w centralnej An
glii miastami Derby i Lei
cester. Realizacją projektu 

zajęły się koleje Midland 
Railways, a ich ambicją 
było zbudowanie najwspa
nialszego dworca w Lon
dynie. Tak powstała stacja 
St. Pancras oraz Midland 
Grand Hotel.

Na rozpisany w 1865 r. 
konkurs na dworcowy hotel 
wpłynęło 11 projektów. 
Największy zachwyt wzbu
dziła koncepcja przedsta
wiona przez Sir Gilberta 
Scotta, najbardziej znanego
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1. Widok 
ogólny 
hotelu

2. Detal 
ze zdobienia 

fasady

3. 4. Fragmenty 
klatki 

schodowej

(zdjęcia: 
Pawef

Kubisztal)

architekta angielskiego 
neogotyku. Zakładała ona 
budowę hotelu z 300 poko
jami, dwa razy większego 
od wstępnych założeń. Gdy 
w 1868 r. pierwszy pociąg 
wyruszył ze stacji St. Pan- 
cras - wtedy największej 

stacji kolejowej na świecie 
- na liczącą 150 km trasę 
do Leicester - wtedy naj
dłuższą na świecie trasę 
bez przystanków - rozpo
częto trwającą blisko 10 lat 
budowę hotelu. Powstał on 
na planie luku z wieżami

Koronacyjny kamień

3 lipca 1996 r. premier Wielkiej Bryta
nii, John Major, ogłosił zdumionym ro
dakom, że po 700 latach powróci do 
Szkocji kamień ze Scone, zwany też 
Kamieniem Przeznaczenia. Anglicy 
głośno zaprotestowali, bo jest to ka
mień ściśle związany z sakramentem 
królewskiej koronacji. Przez siedem 
wieków kamień umieszczony był pod 
siedzeniem tronu koronacyjnego kró
lów Wielkiej Brytanii w Opactwie West- 
minsterskim w Londynie, wcześniej 
jednak przez setki lat był nieodłącz
nym elementem ceremonii koronacyj
nych królów Szkocji. Na Wyspy Brytyj
skie przywiózł go podobno sam św. 
Kolumban - apostoł Szkocji i Irlandii, 
żyjący w VI w., który używał tego ka
mienia jako ołtarza. Po śmierci po
grzebano Kolumbana na świętej wy
spie łona, umieszczając na grobie ów 
kamień. W 838 r., obawiając się inwa
zji pogańskich wikingów, grób misjo
narza wraz z kamieniem przeniesiono 
do opactwa w Scone kolo Perth. Wów
czas to umieszczono go pod tronem 
koronacyjnym królów szkockich 
i uczyniono ważnym rekwizytem cere
monii koronacyjnej. Tak było do 1296 

r., kiedy angielski król Edward I doko
nał podboju Szkocji, złupit opactwo 
Scone i chcąc złamać niezależność 
Szkotów zabrał do Londynu ten sym
bol ich suwerenności. Nie zamierzał 
jednak kamienia niszczyć, ale wykorzy
stać do budowy Zjednoczonego Króle

stwa. Umieścił go w Opactwie West- 
minsterskim - świątyni koronacyjnej 
królów Anglii, którzy od tej pory mieli 
być również królami Szkocji. Nadzieje 
te początkowo zawiodły, Szkoci broni
li niezależności, odnosili sukcesy i na
wet w wyniku traktatu w Northampton 
Anglicy zobowiązali się zwrócić im ka
mień. Zatrzymali go jednak na siedem 
stuleci.
Dlaczego więc zwrócono go właśnie 
w 1996 r., dokładnie w siedemsetną 
rocznicę zabrania? Niechętni Majoro
wi wskazywali na zbliżające się wybo
ry i chęć zaskarbienia sobie w ten spo
sób sympatii wyborców. Inni wyrażali 
radość i wskazywali na spełnienie 
dziejowej sprawiedliwości. Jeszcze in
ni twierdzili, że prawdziwy Kamień 
Przeznaczenia został ukryty przed An
glikami i do dziś spoczywa gdzieś pod 
ziemią. Wszystko to traciło jednak zna
czenie w porównaniu z faktem, że oto 
pod koniec XX w. ożyły średniowiecz
ne emocje związane z magiczną silą 
królewskiego kamienia. (ZS)

Widoczny pod siedzeniem tronu 
kamień w Opactwie Westminsterskim
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na obu krańcach. Do jego 
budowy użyto czternaście 
rodzajów kamienia przy
wiezionego - oczywiście 
koleją - z różnych zakąt
ków Wysp Brytyjskich. 
Wykorzystano też ponad 
60 milionów cegieł i 9 ty
sięcy ton konstrukcji meta
lowych. Każde z pięter ma 
inne okna i bogate dekora
cje. Na szczególną uwagę 
zasługuje klatka schodowa, 
uważana za najwspanialszą 
w Anglii. Niemal jedną 
trzecią kosztów budowy 
przeznaczono na dekorację 
i umeblowanie, z piety
zmem dobierając wszelkie 
detale. Sam Sir Gilbert 
Scott przyznał, że by, to 
budynek zbyt okazały 
i zbyt bogato zdobiony, jak 
na dworcowy hotel. Dowo
dził jednak, że w stylu go
tyckim mogą powstawać 
nie tylko katedry...
Hotel był wypełniony no
winkami technicznymi 
i obyczajowymi. Goście 
wchodzili przez obrotowe 
drzwi i wjeżdżali do swo
ich pokoi dużymi hydrau
licznymi windami, zwany
mi wówczas „podnoszony
mi pokojami”. W każdym 
apartamencie znajdował 
się elektryczny dzwonek. 
Palarnia dla mężczyzn wy
posażona była w specjalną 
drukarkę przekazującą na 
bieżąco notowania londyń
skiej giełdy i rezultaty wy
ścigów konnych. Była też 
pierwsza w Londynie pa
larnia dla kobiet, choć wi
dok kobiet palących, 
zwłaszcza w miejscach pu
blicznych, uważano wów
czas za gorszący.
Hotel miał też mankamen
ty. Nawet na najdroższym 
piętrze było tylko 6 łazie
nek na 24 pokoje i goście 
musieli stać w kolejce. 
Tylko część gmachu miała 
centralne ogrzewanie; po
koje były go pozbawione 

i zależne od rzesz pokojó
wek dostarczających gorą
cą wodę oraz węgiel do 
znajdującego się w każdym 
pokoju kominka. To wła
śnie sprawiło, że w latach 
trzydziestych hotel stał się 
nierentowny, a kapitalny 
remont był zbyt kosztow
ny. Ostatecznie w 1935 r. 
podjęto decyzję o jego za
mknięciu i część pomiesz
czeń przystosowano na po
trzeby kolejowej admini
stracji. W latach sześćdzie
siątych rozważano nawet 
jego wyburzenie, zaś na 
początku lat osiemdziesią
tych budynek uznano za 
zbyt niebezpieczny ze 
względów pożarowych 
i całkowicie zamknięto. Od 
tego czasu wnętrza ożywa
ły tylko z rzadka podczas 
dni otwartych lub podczas 
wizyt ekip filmowych; tu 
powstał m.in. teledysk ze
społu Spice Girls i epizody 
Batmana.
W ostatnich latach doce
niono ten niezwykły budy
nek. przeznaczając 10 mi
lionów funtów na wzmoc
nienie konstrukcji i odno
wienie elewacji. Wkrótce 
rozpoczną się prace we
wnątrz, gdzie zachowało 
się wiele detali przypomi
nających o dawnej świet
ności. Na najwyższym pię
trze powstaną ekskluzyw
ne mieszkania na sprzedaż, 
pozostałe piętra powrócą 
do hotelowej funkcji. Mi
mo że wstępne plany za
kładają ukończenie prac 
dopiero w 2001 r., już teraz 
nie brak zainteresowanych 
zakupem mieszkania czy 
zatrzymaniem się w tym 
hotelu. Nie brak też tury
stów pragnących podzi
wiać wnętrza. Można więc 
mieć pewność, że Midland 
Grand Hotel powróci do 
dawnej świetności.

Paweł Kubisztal

Najlepsi 
dla zabytków

Final 21. edycji konkursu
Ministerstwa Kultury 

i Sztuki - Generalnego Kon
serwatora Zabytków na naj
lepszego użytkownika obiek
tów zabytkowych w latach 
1996-1997 odbyt się w paź
dzierniku 1998 r. Nagrodzo

jest jednym z podstawowych 
działań służby konserwator
skiej - mówił prof. A. Toma
szewski. Przecież chcemy, 
aby jak największa liczba za
bytków miała dobrych gospo
darzy, bowiem konserwacja 
nie polega na ich jednorazo-

Kościót 
ewangelicko- 
-augsburski 
w Mikołajkach 
- nagroda 
II stopnia 
dla parafii 
za wykonanie 
remontu 
i dbałość 
o otoczenie 
(kilka 
innych 
obiektów 
pokazujemy 
na ostatniej 
stronie 
okładki)

nych zostało 67 właścicieli 
i użytkowników, w tym 27 
otrzymało pierwszą nagrodę, 
28 - drugą, a 12 - wyróżnie
nia. Wśród laureatów znaleźli 
się m.in. prywatni właściciele, 
spółki, parafie, banki, urzędy 
rejonowe i miejskie, urzędy 
skarbowe, dysponujące dwo
rami, willami, kamienicami, 
kościołami, pałacami, ratu
szami itd.
W odbywającym się od 1975 r. 
konkursie nigdy nie przyzna
no tak wielkiej liczby nagród. 
Jak stwierdził Generalny Kon
serwator Zabytków, prof, dr 
Andrzej Tomaszewski, każda 
nagroda jest uzasadniona, 
a liczba uczestników konkur
su świadczy o zwiększającym 
się zainteresowaniu obiektami 
zabytkowymi. Konkurs ten 

wym remoncie, ale codzien
nym doglądaniu i pielęgnowa
niu.
Warto przypomnieć kryteria, 
według których oceniane są 
działania właścicieli i użyt
kowników obiektów zabytko
wych. Bierze się więc pod 
uwagę m.in. stopień trudności 
przeprowadzonych prac re
montowych i zaangażowanie 
własnych środków finanso
wych oraz sit wykonawczych, 
estetykę i utrzymanie obiektu, 
jakość prac remontowo-kon
serwatorskich, wyposażenie 
wnętrz, utrzymanie otoczenia 
zabytku, a także społeczne 
zaangażowanie w ratowanie 
zabytków, inicjatywę i udział 
w pracach remontowo-kon
serwatorskich i w utrzymaniu 
obiektu. (dt)
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Z kroniki stowarzyszeń

Dołączamy do Europy

W poprzednim numerze 
(s. 33) przedstawiliśmy 

obchody Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Warszawie (19- 
20 września 1998 r.). Jak po- 
data autorka tej informacji, 
odbywaty się one także w in
nych miastach kraju, organi
zowane przede wszystkim 
przez terenowe oddziały To
warzystwa Opieki nad Zabyt
kami, które znalazły licznych - 
obok Generalnego Konserwa
tora Zabytków - sponsorów. 
Otrzymaliśmy informacje 
z Kazimierza Dolnego, Łodzi, 
Słupska i Czerska.
Kazimierz Dolny (prezes od
działu TOnZ - mgr Paweł Lis). 
Hasło przewodnie obchodów 
brzmiało bardzo literacko: 
„Teatr pamięci”. Odnosiło się 
ono do kazimierskiego zam
ku, którego ruiny od dawna 
inspirują różnych twórców 
i stają się przez to utrwalo
nym, głównie na malarskich 
płótnach, „teatrem pamięci”. 
Kulminacyjnym punktem ob
chodów była sesja, na której 
przedstawione zostały refera
ty o dziejach zamku, związa
nych z nim problemach kon
serwatorskich oraz o związ

kach zamku ze sztuką. Sesji 
towarzyszyła wystawa ukazu
jąca efekty badań historycz
nych, archeologicznych i ar
chitektonicznych, a także ar
tystyczne wyobrażenia zamku 
od rysunków Napoleona Or
dy, obrazów Wojciecha Ger
sona po dzieła Antoniego Mi
chalaka. Zakończenie obcho
dów nastąpiło na oświetlonym 
pochodniami dziedzińcu zam
kowym, gdzie zaprezentowa
ne zostały pokazy walk rycer
skich.
Łódź (prezes oddziału TOnZ 
- mgr Wiesław Kaczmarek). 
Tematem obchodów były „Za
bytkowe obiekty przemysłowe 
Lodzi”. Towarzyszyła im sesja 
pt. „Siedziby muzealne w za
bytkowych kompleksach 
przemysłowych Łodzi”, na 
której obok prezentacji m.in. 
zespołu przemysłowo-miesz- 
kalnego Księży Młyn, metody 
adaptacji różnych fabryk 
omówili zaproszeni goście za
graniczni z Chemnitz, Tampe
re i Lyonu. Do zwiedzania ze
społu Księżego Młyna, zakła
dów Izraela Poznańskiego 
i „Białej Fabryki” Ludwika 
Geyera zachęcał dzień otwar

tych muzeów, zaś w siedzibie 
TOnZ czynna była wystawa 
rysunków i fotografii łódzkich 
zabytków. Obchodom towa
rzyszyły także wystawy w in
nych miejscach, np. dotyczą
ca winiet łódzkich fabryk; od
byt się też koncert orkiestry 
szkoły muzycznej ze Stuttgar
tu.
Słupsk (sekretarz oddziału 
TOnZ - mgr Stanisław Szpi- 
lewski). Organizatorzy zatytu
łowali imprezę: „Nowe w sta
rych dworkach i pałacach”. 
Pierwsza jej część miała cha
rakter oficjalny (m.in. wyja
śniono ideę obchodów), na
stępnie odbyt się objazd po 
obiektach zabytkowych ilu
strujący różne formy ich użyt
kowania - jako pensjonatu 
(pałac w Pieńkowie), hotelu 
z restauracją (zamek w Krę
gu), siedziby Zespołu Szkół 
Leśnych (pałac i park w War- 
cinie) oraz jako mieszkania 
(dworek w Sierakowie Słup
skim).
Czersk (prezes oddziału 
TOnZ - Barbara Jabłońska). 
W tej niewielkiej podwarszaw
skiej miejscowości z tzw. trwa
łą ruiną zamku, odbyły się 

m.in. wystawy związane 
z dziejami Czerska, plener 
malarski, występy różnych ze
społów i oczywiście zwiedza
nie zabytkowych obiektów. 
Warto zwrócić uwagę na ma
larską wystawę „Czersk wi
dziany oczami dziecka” przy
gotowaną przez p. Annę Gru
dzińską z grupy malarskiej 
„Communio Graphis” z Góry 
Kalwarii oraz przedstawione 
także przez dzieci z Góry Kal
warii i Coniewa sceny histo
ryczne.

* * *

W obchodach Europejskich 
Dni Dziedzictwa uczestniczyło 
wyjątkowo dużo osób, co 
świadczy, że zdobywają one 
coraz więcej zwolenników. 
Dowodzi tego również fakt, że 
w wielu wypadkach odbyty się 
one po raz pierwszy. Pomysł 
Rady Europy, aby raz do roku 
poznać historię swojego re
gionu i zabytki, utrwala się 
więc także - na wzór Europy 
Zachodniej - w naszym kraju. 
Mamy nadzieję, że Dni Dzie
dzictwa staną się tradycją.

(sa)

Pokwitowanie dla wpłacającego

zł....................................................................

słownie...............................................................

Odcinek dla posiadacza rachunku

zł.....................................................................

słownie...............................................................

Odcinek dla poczty lub banku

zł.....................................................................

słownie................................................................

wpłacający.......................................................... wpłacający.......................................................... wpłacający...........................................................

imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym

na rachunek
AMOS

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek 
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

PKO VIII O/Warszawa 
10201084-77578-270-1 -111

PKO VIII O /Warszawa 
10201084-77578-270-1 -111

PKO VIII O/Warszawa 
10201084-77578-270-1 -111

stempel
pobrano opłatę

stempel
pobrano opłatę stempel

pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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ROZMAITOŚCI

Z kroniki stowarzyszeń

Młodzież w TOnZ

Koto Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami działające 
przy oddziale chełmskim TOnZ 

powstało 8 grudnia 1995 r. Zrze
sza młodzież I Liceum Ogólno
kształcącego w Chełmie i jest 
jednym z pierwszych kół mło
dzieżowych. Głównym celem 
działań jest pomoc w rekon
strukcji wieży (ściany północ
nej) w Chełmie - Bietawinie 
oraz pomoc przy tworzeniu tam 
rezerwatu archeologicznego. 
Inne zadania, które przyświeca
ją członkom kota, to pomoc 
w ochronie zabytków woje
wództwa chełmskiego, stale po
szerzanie wiedzy o naszym re
gionie, informowanie społe
czeństwa naszego miasta o sta
nie istniejących zabytków oraz 
konieczności ich ochrony. Do
tychczas młodzież z kola orga
nizowała sesje popularnonau
kowe, konferencje szkolne, po
moc finansową na rzecz ochro
ny zabytków i uczestniczyła 
w nich. Koledzy i koleżanki z ko
la brali również udział w pra
cach badawczych, m.in. przy 
rekonstrukcji wieży w Chełmie - 
Bietawinie, badaniach w chełm
skich podziemiach kredowych 
oraz badaniach nad chełmską 
synagogą.
W trakcie prac wykopalisko
wych uczniowie zdobywają 

umiejętności w dziedzinie ar
cheologii oraz wiedzę na temat 
badanych obiektów. Efektem są 
różnego rodzaju prace pisem
ne. W czerwcu wydany został in
formator o synagodze w Cheł
mie pt. Szesnastowieczna syna
goga w Chełmie - źródła, histo
rie, badania. Badania byty pro
wadzone na terenie, który no
wożytne źródła pisemne wiążą 
z działalnością zakonu domini
kanów. Zakonnicy ci przybyli do 
Chełma w XIV w. i zamieszkali 
w pobliżu kościoła NMP. Domini
kanie mieli kościół i klasztor, 
który uległ spaleniu w 1578 r., 
co było powodem opuszczenia 
przez nich Chełma. Prawdopo
dobnie w pobliżu kościoła ist
niała w tym czasie żydowska 
bożnica, która również uległa 
spaleniu. Należy przypuszczać, 
że synagoga była drewniana. 
Po pożarze miasta Żydzi rozpo
częli starania o pozyskanie pla
cu, na którym wcześniej znajdo
wał się kościół i klasztor domini
kanów. Według źródeł archiwal
nych istnieje prawdopodobień
stwo, że synagoga została 
wzniesiona na tym samym tere
nie lub też kościół i klasztor 
przebudowano na bożnicę. Ży
dzi kilkakrotnie otrzymali po
zwolenie na odbudowę synago
gi. Jak wiadomo, w czasie, 

w którym istniała synagoga, 
Chełm nękało wiele najazdów. 
Synagoga powstała pod koniec 
XVI w., przypuszczalnie w latach 
1583-1584 i została ostatecznie 
zniszczona przez Niemców 
w 1940 r. Pozostałości po tym 
obiekcie - to szczątki ukrytych 
pod powierzchnią ziemi murów 
fundamentowych. Po drugiej 
wojnie światowej na miejscu 
tym stal barak drewniany.
W trakcie badań archeologicz
nych odsłonięto fundamentowe 
partie murów synagogi i babiń- 
ca dobudowanego do niej od 
strony północnej. Okazało się, 
że była ona budowlą dwunawo- 
wą, z dwoma filarami, które 
wspierały sklepienie. Bożnica 
zbudowana była zgodnie z pra
widłami religijnymi, orientowana 
na osi wschód - zachód. W czę
ści zachodniej znajdowało się 
wejście - odsłonięto fragment 
ceglanych schodów i fragmenty 
posadzki. Między dwoma filara
mi, które usytuowane były na 
osi budynku, znajdowała się bi- 
ma - miejsce, z którego odczy
tywano fragmenty Tory. Z reguły 
była ona podniesiona ponad 
poziom podłogi i otoczona, np. 
balustradą. Przy ścianie 
wschodniej odsłonięto część oł
tarzową, tzw. Aron Ha Kodesz - 
miejsce, gdzie trzymano Torę. 

Do ołtarza prowadziły kamienne 
schody. Po ich obu stronach 
usytuowane byty dwa prosto
kątne, wybudowane z cegły po
stumenty mające religijne prze
znaczenie - służyły do ustawia
nia świeczników. Podczas ba
dań natrafiono na warstwę kul
turową z XIII w. oraz zagłębione 
w calcu wczesnośrednio
wieczne obiekty - dołki postu- 
powe i jamy.
Ostatnie badania miały duże 
znaczenie poznawcze dla histo
rii Chełma, gdyż wykluczyły jed
noznacznie przypuszczenia hi
storyków o budowie synagogi 
na murach kościoła dominikań
skiego, o czym świadczy brak 
rozwarstwień murów fundamen
towych, a tym samym chronolo
gia oraz jednoczasowość po
wstawania murów. Całość nosi 
liczne ślady zniszczenia, ale mi
mo tego tworzy monumentalne 
niemal wrażenie.
Uczestnictwo w badaniach ar
cheologicznych, sesje nauko
we, wystawy, spotkania z regio
nalistami i bezpośredni kontakt 
z obiektami zabytkowymi pod
noszą wśród młodzieży chełm
skiego kola wiedzę o zabytkach 
i najbliższym środowisku kultu
rowym.

Agnieszka Nieroda
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!
REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad

resem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a) 

wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó

wienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 

Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-806 Warszawa, ul. 

Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 

270-1-111.

I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe

- cała kolumna wewnętrzna - 1200 zł 

-1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł

- 1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł

- 1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł

- cała kolumna zewnętrzna 

(okładka s. IV) - 1400 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy 

mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

- cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III)

- 1300 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka ceny 

o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane:

artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, reportaże, 

fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 zł według in

dywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

- jedno słowo - 70 gr

- jedno słowo w ramce - 1 zł

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych 

opiekunów zabytków udzielana jest zniżka w wyso

kości 20%.

W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace re

dakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku dostar

czenia przez zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do 

druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 10%. 

Podatek VAT doliczany jest do zleceń:

- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodar

czych w wysokości 22% ceny reklamy-ogłoszenia;

- osób prywatnych nie prowadzących działalności 

gospodarczej w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem do
staw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 Warsza
wa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 
270-1 -111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla prenume
ratorów zamawiających minimum po 10 egz. każdego nume
ru - dodatkowo jeden egzemplarz 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 naby
wać w Oficynie Wydawniczej AMOS oraz w księgarniach 
warszawskich: „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Kra
kowskie Przedmieście 7), „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2) 
oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44a). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea:

BOCHNIA: Księgarnia „U Jacka”, ul. Wolnica 5 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Kopernika 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: Księgarnia „Glob-Tour", ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Maty Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
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. Zamkowy 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Księgarnia Górska, ul. Zaruskiego
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1

Prenumerata pocztowa
Przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy (od 
osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich miesz
kańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędu 
pocztowego jest utrudniony.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przed
płaty w terminach:
- do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku
- do końca lutego na okres od 1 kwietnia
- do 31 maja na okres od 1 lipca
- do 31 sierpnia na okres od 1 października
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania (siedzibę) prenumeratora przyjmują przedpłaty 
do dnia 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodat
kowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. 
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane 
są na II kwartał 1999 r. do 5 marca br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
V. TKANINY DEKORACYJNE

1. Tapiserie XVII - XVIII w.

Pochodząca z języka francuskiego nazwa tapiseria odnosi 
się do jednostronnej tkaniny dekoracyjnej, wykonanej ręcz
nie z cienkiej wełny i jedwabiu, czasem z dodatkiem nici 
złotych lub srebrnych, na krosnach pionowych bądź pozio
mych. W tkaninach tych nici osnowy (pionowe) są całkowi
cie przykryte przez nici wątku (poziome), toteż mawiano 
o nich, że są „igłą malowane”, gdyż przypominają obrazy. 
Podobieństwo to podnosiły najczęściej stosowane w tapise- 
riach motywy figuralne (sceny biblijne, mitologiczne, alego
ryczne, historyczne) lub pejzażowo-zoomorficzne (takie 
tkaniny, ze względu na przewagę barw zielonych, zwano 
werdiurami od francuskiego słowa „verdir” - malować na 
zielono). Kartony z projektami tapiserii przygotowywali 
często znani malarze (np. Rafael, Rubens, Boucher). Tapise
rie przeznaczone były głównie do zawieszenia na ścianach, 
choć wykonywano je także w mniejszych rozmiarach na 
okrycia i pokrycia mebli, antependia ołtarzowe czy szaty li
turgiczne.
W Europie tkano tapiserie od XII w., lecz ich największa po
pularność przypada na okres od XIV do końca XVIII w. 
W Polsce przyjęło się nazywać tapiserie powstałe od XIV do 
połowy XVII w. arrasami (od francuskiego miasta Arras, 
głównego ośrodka produkcji tego typu tkanin w XIV i XV 
w.), zaś powstałe po połowie XVII w. gobelinami (nazwa ta 
pochodzi od podparyskiej manufaktury braci Gobelin, którą 
w 1667 r. wykupi! król Ludwik XIV i uruchomi! w niej pro
dukcję tapiserii). Rodzime określenia stosowane do tkanin 
typu tapiserie - to także szpaler, portiera, opona.
W Polsce największy i najcenniejszy zbiór tapiserii stanowią 
arrasy wawelskie, wykonane w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XVI w. w Brukseli na zlecenie króla Zyg
munta Augusta. Wzorowano się na nich w nielicznych wy
robach rodzimego tapiserstwa w XVI i XVII w. Każda tego 
typu tkanina miała ustalony schemat kompozycyjny: jej ob
ramienie, czyli bordiura wypełniona była ornamentem geo- 
metryczno-roślinnym, niekiedy urozmaiconym medalionami 
z przedstawieniami alegorycznymi, zaś pole środkowe zaj
mowała scena figuralna bądź herb fundatora. Polskie tapise
rie powstawały prawdopodobnie w warsztatach królewskich 
czy magnackich, przy udziale flamandzkich tkaczy i projek
tantów.
Najwcześniejsze z zachowanych rodzimych tapiserii - to po
chodzące z początku XVII w. arrasy o tematyce religijnej 
(z przedstawieniami ewangelistów i prawd wiary). Po
wierzchnię tkanin szczelnie wypełniają postacie i motywy 
dekoracyjne o dość schematycznym rysunku, co nadaje ca
łości nieco prowincjonalny charakter. Lepszy poziom arty
styczny prezentuje portiera herbowa kanclerza wielkiego 
koronnego Stefana Korycińskiego z około 1650 r. o charak
terystycznej dla ówczesnych polskich arrasów panegirycz- 
nej treści: centrum kompozycji zajmuje herb, towarzyszą mu 
alegoryczne postacie, przedstawienia i napisy, głoszące ro
dową chwałę i cnoty zleceniodawcy.
Sytuacja polskiego tapiserstwa zdecydowanie poprawiła się 
w XVIII w. Wtedy to zaczęły powstawać, głównie na 
wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, liczne manufaktury 
tkackie, zakładane nie tylko przez magnaterię, ale i przez 

szlachtę. Powstające w nich tapiserie wyraźnie nawiązywa
ły do wzorów zachodnioeuropejskich, przede wszystkim 
francuskich, dostosowywanych do lokalnych potrzeb i gu
stów. Jeszcze w pierwszej połowie XVIII w. założone zosta
ły pracownie gobelinów w dobrach Radziwiłłów: Białej. Mi
rze, Nieświeżu. Prawdopodobnie w pracowni nieświeskiej 
wykonana została około 1752 r. seria 10 gobelinów z dzieja
mi rodu Radziwiłłów, do których kartony sporządził Ksawe
ry Dominik Heski. Nieco anachroniczny, jak na czas po
wstania, sarmacki styl tych tkanin odpowiadał zleceniodaw
cy (Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi, zwanemu „Ry- 
beńko”), pragnącemu głosić chwałę swej rodziny w późno- 
barokowych, okazałych, pompatycznych formach.
Większość tapiserii utkanych w polskich warsztatach w dru
giej połowie XVIII w. zdradzała już znajomość stylów Lu
dwika XV i Ludwika XVI - rokoka i wczesnego klasycy
zmu. Przetworzenie francuskich rokokowych motywów 
kwiatowych na kompozycje uproszczone, bardziej sztywne 
i statyczne, symetrycznie rozłożone wzory (pozostające tak
że pod wpływem rodzimych haftów) widzimy w gobelinach 
pochodzących z grodzieńskiej manufaktury Antoniego Ty- 
zenhauza, z warsztatów Ogińskich w Słonimiu, Lubomir
skich w Łańcucie czy Romerów w Bieździadce. Tkaniny te 
odznaczały się jasną kolorystyką tła z wyraźnie zarysowa
nym ornamentem z bukietów delikatnych kwiatów w ko
szach, kwiatowych wiązanek. liści i falistych gałązek.
Mniejsze rozmiary, dostosowane do skromniejszych wnętrz 
szlacheckich dworków, miały gobeliny tkane w istniejących 
przy nich pracowniach tapiserskich: w Horochowie, Janusz- 
polu, Poławieniu, Ostaszynie, czynnych niekiedy jeszcze na 
początku XIX w. Z warsztatów horochowskich pochodzi po
wstały w końcu XVIII w. gobelin z alegorią upadku i odro
dzenia Rzeczypospolitej. Zasadniczy temat przedstawiono 
symbolicznie w centralnym medalionie pod postacią dwóch 
drzew ze złamanym konarem i odrośniętymi gałęziami; 
kompozycji w polu tkaniny dopełniają symetrycznie roz
mieszczone wiązanki kwiatów, a bordiurę wypełnia regular
na roślinna girlanda. Całość utrzymano w stonowanej kolo
rystyce kremowo-błękitnych motywów na ciemnobrązowym 
tle. Zrytmizowana kompozycja, wyraźny, graficzny rysu
nek, wybór ornamentyki odpowiada stylistyce klasycyzmu. 
Tkanina ta odznacza się także wysoką jakością techniczną. 
Zamiłowanie Polaków do ozdabiania wnętrz tkaninami nie 
ograniczało się do używania tapiserii, zgodnego z tendencja
mi w nowożytnej sztuce zachodnioeuropejskiej. Znacznie 
większym powodzeniem cieszyły się w Polsce najbardziej 
odpowiadające sarmackiemu gustowi tkaniny dekoracyjne 
o wschodnim rodowodzie - kobierce, kilimy, haftowane ma
katy, o których opowiemy w następnych odcinkach naszego 
cyklu.
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1. Arras „Życie wieczne” 
z serii „Credo”, pocz. XVII w.

2. Gobelin herbowy 
Stefana Korycińskiego, 

pot. XVII w.
3. Gobelin 

„Nadanie tytułu książęcego 
przez Karola V 

Mikołajowi Radziwiłłowi” 
z serii „Dzieje rodu Radziwiłłów”, 

manufaktura w Nieświeżu.
ok. 1752 r.

4. Gobelin z koszem kwiatów,
druga poi. XVIII w.

5. Gobelin z koszem kwiatów, 
manufaktura w Grodnie (?),

druga poi. XVIII w.
6. Gobelin „Alegoria upadku 

i odrodzenia Rzeczypospolitej”, 
warsztat tkacki 

w Horochowie, kon. XVIII w.
(ze zb. Muzeum 

Narodowego w Warszawie)
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Niektórzy nagrodzeni
(zob. s. 36)

1

5

4

1. Dwór w Motyczu koto Lublina z przełomu XIX i XX w. 
„ - nagroda I stopnia

dla pp. Małgorzaty i Zbigniewa Kaczorowskich 
za remont i uporządkowanie otoczenia

2. Pałac w Kraskowie koto Wałbrzycha z XVIII w. 
- nagroda I stopnia dla austriackiej spółki „Gamko” 

za prace remontowo-konserwatorskie 
i udaną adaptację na hotel

3. Budynek w Międzyrzeczu koto Gorzowa (Rynek 3) 
z początku XX w.

- nagroda I stopnia dla Urzędu Skarbowego 
za remont i konserwację wystroju

4. Budynek w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 37) 
z lat 1912-1914
- nagroda I stopnia dla Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. 
za prace remontowo-konserwatorskie

5. Budynek w Mikołajkach (pl. Wolności 6) z 1888 r.
- nagroda II stopnia
dla Przedsiębiorstwa Gastronomiczno-Hotelowego „Mazur” 
za remont i adaptację na hotel

6. Ratusz w Rzeszowie z lat 1895-1898
- nagroda II stopnia 
dla Urzędu Miasta 
za remont i odtworzenie wystroju


