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Od redakcji
Pod koniec ubiegłego roku odbyła się 
w Krakowie uroczystość dwudziesto
lecia Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa (SKOZK). Im
pulsem do jego powołania było wpisa
nie Krakowa na pierwszą, ogłoszoną 
przez UNESCO w 1978 r. Listę Świa
towego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego. Okazało się, że nada
nie miastu tej międzynarodowej ran
gi nijak nie przystaje do katastrofal
nego stanu jego zabytków. Po prostu 
nawet ówczesnym władzom PRL zro
biło się wstyd! Początkowo w Komite
cie liczącym aż 174 osoby zasiedli 
przede wszystkim prominentni dzia
łacze partyjni, pierwszym przewodni
czącym był prof. Henryk Jabłoński, 
a pieniądze na prace konserwatorskie 
pochodziły wyłącznie ze składek spo
łecznych. Jak to wtedy bywało, wokół 
tej - słusznej przecież - idei więcej 
było propagandowego szumu niż rze
czywistych osiągnięć. W 1985 r. Rada 
Państwa utworzyła Narodowy Fun
dusz Rewaloryzacji Zabytków Kra
kowa i przekazała go do dyspozycji 
SKOZK; do dzisiaj ten fundusz fi
nansuje około 50% prac. W 1990 r. 
Komitet został zreformowany - za
miast partyjnych działaczy zasiedli 
w nim przede wszystkim specjaliści: 
konserwatorzy, historycy sztuki, ar
chitekci. Przyjęto także nowe założe
nie dla działań Komitetu, który ma 
wspierać prace remontowe, a nie fi
nansować je w całości. Określone zo
stały ścisłe kryteria wyznaczania 
obiektów do konserwacji. Pod uwagę 
brane są m.in. wartości zabytkowe, 
stan zachowania oraz możliwość fi

nansowej współpracy z właścicielami 
i użytkownikami. Przewodnictwo 
SKOZK objął prof. Tadeusz Chrza
nowski, nasz wieloletni współpracow
nik i autor.
W czasie dwudziestoletniej działalno
ści SKOZK przeprowadzono remon
ty generalne w około 160, a częściowe 
w prawie 1000 krakowskich obiek
tów. Największym zaskoczeniem były 
i są dokonywane w remontowanych 
obiektach bezcenne odkrycia, np. 
stiuków, drewnianych stropów czy 
polichromii w niejednokrotnie prze
budowywanych w minionych wiekach 
kamienicach. Spowalnia to prace re
montowe, ale przecież każde takie od
krycie decyduje o wartości obiektu, 
a tym samym o wartości całego mia
sta. W latach 1999-2003 głównym za
daniem SKOZK będzie dokończenie 
prac w Zamku Królewskim i kate
drze na Wawelu, konserwacja kamie
nic przy ul. Kanoniczej i wokół Ryn
ku Głównego, a także kościoła Ma
riackiego, fortyfikacji miejskich 
i różnych budowli na krakowskim 
Kazimierzu.
W bieżącym numerze przedstawiamy 
dalszy ciąg konserwatorskich prac na 
warszawskim Cmentarzu Powązkow
skim (s. 15), ukazujemy cysterskie 
opactwo w Kamieńcu Ząbkowickim 
(s. 19) oraz interesujące listy od Czy
telników, którzy odpowiedzieli na 
apel redakcji o nadsyłanie spostrze
żeń z zeszłorocznych wędrówek po 
kraju (s. 32).



pp przeglądy 
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Krakowski oddział Fundacji Ochrony 
Zabytków Militarnych zorganizował 
w listopadzie ub. roku w Krakowie 
w siedzibie Bractwa Kurkowego kon
ferencję „Zabytki a »czynnik społecz
ny"”, której tematem była sytuacja, 
w jakiej znajdzie się polskie dziedzic
two kulturalne w nowej strukturze 
administracyjnej kraju. Jak doniósł 
krakowski dodatek do „Gazety Wy
borczej”, obecni na konferencji poli
tycy, duchowni, przedstawiciele 
władz i różnych organizacji w nowej 
sytuacji kluczową rolę przypisywali 
„czynnikowi społecznemu". Uważali 
też, że bardzo ważna jest edukacja, 
podkreślanie znaczenia tradycji. Pro
ponowali powołanie Narodowego 
Funduszu Ochrony Zabytków i stwo
rzenie ulg podatkowych dla osób 
wspierających renowację zabytko
wych budowli. Postulowali, aby prze
kazywanie odpowiedzialności orga
nom samorządowym było rozłożone 
w czasie, a nadzór nad wojewódzki
mi delegaturami w dalszym ciągu 
powinien sprawować Generalny 
Konserwator Zabytków.

* * *
W Muzeum Narodowym w Pozna
niu czynna jest (do 15 lutego br.) 
wystawa „Ku nowej formie. Sztuka 
holenderska 1885-1935 ze zbiorów 
Drents Museum w Assen”. Zgroma
dzono na niej ponad 300 obiektów 
malarstwa, rzeźby, akwarel, rysun
ków, rzemiosła artystycznego (me
bli, tkanin, biżuterii, ceramiki 
i szkła). Na wystawie możemy m.in. 
zobaczyć prace Pieta Mondriana - 
pejzaż malowany akwarelą oraz ry
sunek przedstawiający wiejską far
mę, dwa pejzaże George'a Breitne- 
ra, dwa akty i „Portret córki” Jana 
Tooropa. Wśród projektantów sztuki 
stosowanej najwyższym uznaniem 
w Holandii cieszą się Jan Eisenloef- 
fel, tworzący w kręgu secesji mona
chijskiej, oraz Hendrikus R Berlage. 
Prace obydwu twórców są repre
zentowane na wystawie.
Poznańska ekspozycja stanowi 
pierwszy w historii polskiego muze
alnictwa tak bogaty pokaz sztuki 
holenderskiej z końca XIX i począt
ku XX w. Kuratorami wystawy są: 
Jan Jaap Heij i Piotr Michałowski.

* * *
Zarząd Główny Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w swojej siedzibie 
w Warszawie organizuje cykliczne 
spotkania dyskusyjne poświęcone 
problematyce ochrony zabytków. 
W „Spotkaniach w willi Struvego" - 
taką nadano im nazwę - biorą udział 
osoby profesjonalnie zajmujące się 
tą dziedziną, członkowie TOnZ 
i wszyscy zainteresowani sprawami 
dóbr kultury. Pierwsze spotkanie od
byto się w październiku ub. roku; wy
głoszony na nim przez prof. Tade
usza Chrzanowskiego referat nosił 
prowokacyjny tytuł: Czy Polakom po
trzebne są zabytki?. Tematy następ
nych spotkań - to m.in. Europa - 
wspólne dziedzictwo (ref. prof. An
drzej Tomaszewski), Symbole i herby 

jako zabytki (ref. prof. Stefan Kuczyń
ski), Opieka konserwatorska nad mi
litariami (ref. prof. Zdzisław Żygulski).

# * *
Z okazji 50 rocznicy powstania Mu
zeum Narodowego we Wrocławiu 
w Muzeum Etnograficznym, będą
cym oddziałem Muzeum Narodo
wego, czynna jest wystawa „Dolno
śląska sztuka ludowa XVIII-XX w. 
Najcenniejsze kolekcje”, ukazująca 
najbardziej reprezentatywne dla 
śląskiej sztuki ludowej zbiory, przez 
lata gromadzone we wrocławskim 
Muzeum Etnograficznym.

Obraz na szkle 
„Legenda o św. Genowefie”, 

Dolny Śląsk, przełom XIX i XX w.

Eksponowany na wystawie zbiór 
malarstwa na szkle jest drugi w Pol
sce pod względem liczebności i li
czy 650 zabytków. Szczególne 
miejsce zajmuje też grafika dewo- 
cyjna - głównie prace z XVIII i XIX 
w., drukowane w prowincjonal
nych, często klasztornych drukar
niach na terenie Niemiec, Austrii 
i Czech, w niewielkiej części także 
Francji i Polski. Liczący 290 obiek
tów zespół rzeźby ludowej z XVIII 
i XIX w. jest jedynym tak cennym 
i okazałym zespołem na terenie 
Dolnego Śląska. Zabytki pochodzą 
głównie z Ziemi Kłodzkiej, Kotliny 
Kamiennogórskiej oraz okolic 
Lwówka Śląskiego, Lubania. Do 
grupy niezwykłych obiektów należy 
zbiór uli figuralnych z XVI-XVIII w., 
jednak prawdziwym ewenementem 
jest 600 okazów malowanych mebli 
dolnośląskich; zdecydowana ich 
większość pochodzi z XVIII i XIX w. 
i wykonana została w miejscowych 
warsztatach. Prezentowane na wy
stawie zabytki stanowią znakomity 
materiał badawczy nad kulturą Dol
nego Śląska, jej zróżnicowaniem, 
a także wspólnymi elementami 
z kulturą innych regionów.

* * *
W dniach 19-21 listopada ub. roku 
odbyła się w Warszawie Sesja Sto
warzyszenia Historyków Sztuki po
święcona pamięci prof. Jana Biało
stockiego. Referaty wygłosili m.in.: 
prof, dr Piotr Skubiszewski - Miej
sce Jana Białostockiego w polskiej 
historii sztuki; dr Bożena Steinborn 
- Jan Białostocki w muzeum; prof, 
dr Maria Poprzęcka - Przerwane ob
rady. Profesor Jan Białostocki jako 
przewodniczący Kongresu Kultury 
Polskiej w 1981 roku. W czasie trzy
dniowej sesji wygłoszono 34 refera
ty. W drugim dniu sesji, na wieczor
nym spotkaniu w siedzibie Stowa
rzyszenia Historyków Sztuki odbyło 
się wręczenie nagród w konkursach 
im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa 
i im. prof. Jerzego Łozińskiego.

* * *
Zamek krzyżacki w Ełku coraz bar
dziej niszczeje, bowiem miasto nie 
ma środków na jego remont, nie 
może też znaleźć kupca na ten 
cenny zabytek. Ostatnio - jak do
wiadujemy się z „Gazety w Białym
stoku” - budowlą zainteresowało 
się Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Gmin „Polskie Zamki Gotyckie". 
Oznacza to znalezienie się zamku 
na specjalnej liście, szeroką pro
mocję i zabieganie o pieniądze na 
remonty. Stowarzyszenie istnieje 
dopiero rok, ale już w tym krótkim 
czasie odniosło sukces promocyj
ny. Uczestniczyło w licznych tar
gach, m.in. w Sztokholmie, Mona
chium, Stuttgarcie. Ofertami Stowa
rzyszenia szczególnie zaintereso
wani są Niemcy, Austriacy i Szwaj
carzy.

* * *

W kościółku Wang w Karpaczu prof. 
Olaf Storslestten z Norweskiego In
stytutu Ochrony Zabytków odkrył 
fragment gotyckiego malowidła; 
podobne można spotkać w niektó
rych kościołach w Norwegii. Prof. 
Storslestten znalazł także ślady im
pregnacji drewna żywicą, charakte
rystyczne dla budowli drewnianych 
wznoszonych w Norwegii w XII w. 
Co przedstawia odkryte malowidło, 
będzie wiadomo po dokładnych ba
daniach, które mają być przeprowa
dzone w Oslo.

Kościółek Wang w Karpaczu

* * ♦
W listopadzie ub. roku odbyło się 
we Lwowie trzydniowe sympo
zjum, w czasie którego historycy 
sztuki i konserwatorzy z Polski 
i Ukrainy podsumowali ostatnie 
dziesięć lat prac i badań nad za
bytkami polskiego dziedzictwa kul
turowego na Wschodzie. Organi
zatorami sympozjum były Federa
cja Organizacji Polskich na Ukra
inie i Kolo Naukowe Studentów Hi
storii Sztuki Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Zgodnie z polsko-ukra
ińską umową, strona polska poma
ga w inwentaryzowaniu i odnawia
niu zabytków na 'Ukrainie. Jedną 
z form współpracy jest też wypoży
czanie muzeom polskim dziel sztu

ki, które nie zawsze są w dobrym 
stanie, przechodzą więc w Polsce 
gruntowną renowację i po udziale 
w jakiejś wystawie wracają odno
wione na Ukrainę. Ze strony ukra
ińskiej ogromne zasługi w ratowa
niu zabytków ma dyrektor Lwow
skiej Galerii Sztuk Pięknych Borys 
Wożnicki; za swoje zasługi w tej 
dziedzinie został uhonorowany 
przez Uniwersytet Jagielloński ty
tułem doktora honoris causa. Part
nerami strony polskiej są również 
Politechnika Lwowska oraz przed
siębiorstwa konserwacji zabytków 
ze Lwowa i Kijowa. W ostatnim 
dniu sympozjum uczestnicy zwie
dzili zamki w Podhorcach, Złoczo
wie i Olesku.

♦ ♦ ♦
W Muzeum Narodowym w Krako
wie do 10 stycznia br. czynna była 
wystawa malarstwa Teodora Axen- 
towicza (1859-1938). Była to pierw
sza tak obszerna wystawa prac te
go artysty. Zgromadzono na niej 
około 250 dziel z ogromnego, bo li
czącego około 1000 prac, dorobku 
malarza. Byt on przede wszystkim 
malarzem „salonowym" i dlatego 
wystawę pomyślano jako wnętrze 
salonu z przełomu XIX i XX w. Zna
lazły się w nim meble biedermeie- 
rowskie, gabloty z pamiątkami 
i zdjęciami, a na ścianach - obrazy. 
Oprócz nielicznych obrazów o te
matyce historycznej i alegoryczno- 
-symbolicznych, sporo było malar
stwa rodzajowego, ale najwięcej 
portretów, wśród których przeważa
ły portrety kobiet. Pozowały do nich 
piękności tamtych lat, i to przynio
sło malarzowi wielką popularność.

* * *

Kazimierska fara wymaga natych
miastowego remontu. Przede 
wszystkim należy zbadać przyczy
ny pęknięć konstrukcyjnych, napra
wić dach kaplicy i zakrystii, konty
nuować prace przy elewacji i kamie- 
niarce. Na konserwację czekają po
lichromie. Trzeba uporządkować 
cmentarz przykościelny. Na to 
wszystko potrzebne są pieniądze. 
„Trudno do końca ocenić - stwier
dził w rozmowie z dziennikarzem 
„Gazety w Lublinie” ks. Tomasz 
Lewniewski, proboszcz fary w Kazi
mierzu Dolnym - czy dwadzieścia 
starych miliardów wystarczy, żeby 
wszystko zrobić, jak być powinno. 
Otrzymujemy dotacje państwowe, 
cenimy tę życzliwość, ale potrzeby 
są większe. Trzeba samemu te pie
niądze zdobywać. Rzecz dla mnie 
osobiście najważniejsza to wytwa
rzanie atmosfery, zjednywanie ludzi 
wokół tego obiektu, zabytku. Naj
ważniejsze, żebyśmy wszyscy uwie
rzyli, że pieniądze mogą przyjść nie 
tylko z Warszawy..." Jednym z po
mysłów ks. T. Lewniewskiego na 
zdobycie środków na rzecz remon
tu fary była zorganizowana w listo
padzie ub. roku aukcja prac związa
nych z Kazimierzem Dolnym.

| przeglądy
' poglądy
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Po raz pierwszy 
pisano o niej 

przed ponad stu laty. 
Pisano dużo 

i z zachwytem. 
Rychło też 

stała się sławna, 
a sławą swą 

sięgała tak daleko, 
jak daleko 

rozchodziły się wieści 
o najwspanialszych 

zabytkach 
i dziełach sztuki 
zgromadzonych 

w paryskim Luwrze.

Tiara 
Sajtafernesa

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI 

„Nad rozległymi obszarami ziem pomiędzy dzisiej
szym Dnieprem a Bugiem, które stanowiły Oldię, 
dawną kolonję, założoną przez milezyjskich Gre
ków, panował w 3 wieku przed Chr. król Saitapher- 
nes. W r. 56 przed Chr. Gotowie zniszczyli jego pań
stwo, po którem nie pozostało nic, prócz ruin i gru
zów, no! i korona Saitaphernesa... Nieoceniony ten 
zabytek zamierzchłej przeszłości zajmuje w zbio
rach Luwru paryskiego od 7 lat miejsce honorowe, 
a otaczany bywa pietyzmem, niemal kultem religij
nym, jakby jaka święta relikwia... Co prawda, 
kształty tej korony, zwanej błędnie »tiarą«, a będą
cej właściwie mitrą ze złotej blachy, wskazują na 
skończone arcydzieło starożytnej sztuki złotniczej. 
Na szerokim fryzie, opasującym mitrę wokół, widać

1. Tiara Sajtafernesa

K
iedy podniosły się pierwsze głosy powąt
piewające w autentyczność tego „zabyt
ku”, dyskusje przeniosły się najpierw 
w kuluary, później do salonów, wreszcie 
na pierwsze strony gazet. Zniknęły z nich dopiero po 

siedmiu latach, gdy zagadka pochodzenia tej arcymi- 
strzowskiej pracy złotniczej została ostatecznie wyja
śniona. Ale nawet wówczas pozostała po tiarze legen
da - sentymentalne wspomnienie dzieła niezwykłego, 
artystycznie wręcz doskonałego, ale i odsłaniającego 
swoją czarną stronę, na której zapisano historię fał
szerstwa, jakiego dotąd jeszcze nie dokonano.
Wczesną wiosną 1903 r. zdania na temat autentyczno
ści bądź fałszerstwa tiary Sajtafernesa były jeszcze 
podzielone. Afera zataczała już tak rozległe kręgi, że 
niektóre z doniesień prasowych na temat dyskusyjne
go eksponatu wydawały się wręcz niewiarygodne. 
Pojawiły się przypuszczenia, spekulacje. Ale czy 
prawdziwe? Sięgnijmy do gazet.
W numerze 152 ukazującego się we Lwowie „Dzien
nika Polskiego” o słynnej tiarze można było przeczy
tać taką oto, rozpoczynającą się niby baśń, opowieść: 

w przepysznej ornamentacji pochód uroczysty mło
dzieńców i dziewic starohelleńskich, spieszących do 
ofiarnego ołtarza. Wszystkie zaś ich postaci posia
dają tyle wdzięku i prostoty, tak przepiękne, iście 
Praksytelesowskie formy, że widz - laik czy znawca, 
miljarder amerykański, czy chudopacholek z przed
mieścia św. Antoniego, staje przed odnośną gablot
ką bezgranicznie zachwycony, zdumiony, oczarowa
ny. Rozumie się samo przez się, że poczciwy 
Baedecker (Karl Baedecker - wydawca serii tury
stycznych przewodników) od 7 lat poświęca stale te
mu arcydziełu zamierzchłych stuleci duży ustęp 
w swych opisach Luwru i jego skarbów sztuki - 
wszelakoż obawiam się, że wkrótce szlachetny Sa- 
itaphernes i jego korona... znikną bezpowrotnie 
i z Luwru i z kart Baedeckera. A sprawczynią tego 
będzie wdowa po znanym genialnym malarzu fran
cuskim, Henryku Pille, która nie mogła tego pojąć, 
jakim cudem jej śp. małżonek na tamtym świecie ta
ką obfitą, gorączkową rozwija czynność artystycz
ną. (...) Od 2 lat po jego śmierci nie było jednej au
kcji w hotelu Drouot, nie spotkało się jednego han-
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dlu obrazami, jednego kramu z »przedmiotami sztu
ki, gdzie niemal co tygodnia nie wyłoniłby się jakiś 
rysunek H. Pille’a, zaopatrzony jego podpisem. (...) 
Wdowa Pille była w rozpaczy... aż któryś z przyja
ciół męża poradził jej zwrócić się o pomoc do poli
cji. Ta rozpuściła sforę ajentów i w krótkim czasie 
natrafiono - pomiędzy innymi - na niejakiego pana 
Ellina na Montmartre. Figlarz ten miał w posiada
niu 2 »oryginalne« szkice Pille’a, ale je już dawno 
sprzedał - tłumaczył się przed sędzią śledczym. 
Zresztą on nie jest wcale rysownikiem, lecz rzeźbia
rzem i gdyby już koniecznie chcial bawić się w fał
szerstwa, to wybrałby sobie inny dział sztuki - a nie 
taką obrazkową nędzę--- - ot! np. sporządziłby taką 
koronę Saitaphernesa! Chętnie też przyjąłby tego 
rodzaju drugi obstalunek, acz za pierwszym razem 
dość licho go zapłacono... (...) W r. 1888 pracowa
łem jako modełłeur (modelarz) w fabryce »starożyt- 
ności« firmy Baron et Barre przy ulicy Norvins - 
roztoczył swą opowieść pan Ellina. - Pewnego po
ranku zjawił się u nas jeden z najlepszych kundma- 
nów (stały odbiorca wyrobów jednego producenta) 
naszych, handlarz dziełami sztuki, Spitzer i zażą
dał, aby dlań wykonać wedle przyniesionych prze
zeń szkiców, złotą tiarę... nie potrzebuje jej dla »ge- 
szeftu«, lecz tylko dla swoich zbiorów prywatnych. 
Moi szefowie odrzucili oferty, gdyż produkowali 
głównie »gotyckie« i »romańskie« wykopaliska, nie 
mieli jednak nic przeciw temu, abym ja podjął się te
go obstalunku. Zabrałem tedy rysunki do domu i wy
modelowałem wedle nich ową tiarę. Otrzymałem za 
to 4.500fr. Zapłacono mi dość nędznie za tyle faty
gi! (...) Pan Kampfen, dyrektor Luwru, wyraża się, 
że sąd ma tu do czynienia z tzw. fumiste’ą, to jest 
z żartownisiem, który postanowił zadrwić z całej 
opinii publicznej. Lecz p. Ellina przeczy energicz
nie, jakoby był dowcipnisiem i wyzwał Kampfena na 
szpady, gdyż czuje się taką insynuacją dotknięty 
(...)” itd., itp. Ale dalsze opisane w artykule historyj
ki nie mają już dla samej sprawy najmniejszego zna
czenia.
Cały ten tekst, drukowany w „Dzienniku Polskim” 
z datą 1 kwietnia 1903 r. (choć sygnowany „Paryż, 
25 marca”), można oczywiście potraktować jako 
jeszcze jeden żart primaaprilisowy - humbug, jak 
wtedy mawiano. Nie byłoby w tym nic od rzeczy. 
Tym bardziej że gazetę wydawano we Lwowie, 
w mieście, którego obywatele znani byli ze specyficz
nego dowcipu i niezwykłego poczucia humoru, 
w mieście, w którym śmiano się i żartowano nie tylko 
w czasach Szczepcia i Tońka.
A jak cytowana opowieść wygląda pod względem 
merytorycznym? Zupełnie poprawnie. Olbia (pisana 
przez „b”) - albo też Olbiopolis lub Boryshenes - by
ła rzeczywiście znanym już w V i IV w.p.n.e. mia
stem handlowym nad Morzem Czarnym. Zgadza się 
też jej położenie między Dnieprem (dawniej Bory- 
sthanes) a Bohem, czyli Dolnym Bugiem (dawniej 
Hypanis). Miasto faktycznie łączyły ożywione sto
sunki handlowe z greckim Miletem, a scytyjski wład
ca Sajtafemes panował tam zapewne około 200 r. 
p.n.e. Natomiast zniszczenie Olbii w roku 56 p.n.e. 
dokonało się nie za sprawą Gotów, lecz Getów, po
krewnego Dakom ludu trackiego znad Dunaju. Nie

2-4. Inne wyroby złotnicze wykonane w końcu XIX w. 
przez Izraela Ruchomowskiego z Odessy: 

puchar w kształcie rogu (ryton) (2), naszyjnik (3), 
rzeźba „Achilles i Minerwa” (4)
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budzi za to sprzeciwów metaforyczne porównanie 
kunsztu, z jakim wykonano opisywaną tu tiarę, z ge
niuszem Praksytelesa (jednego z najwybitniejszych 
rzeźbiarzy greckich, twórcy m.in. słynnej „Afrodyty 
z Knidos”). I sprawa ostatnia: spór, czy była to tiara, 
czy może mitra albo korona? W rzeczy samej, nie wy- 
daje się on zbyt istotny. Złote nakrycie głowy, o któ
rym mowa, przeszło bowiem do historii jako tiara 
i niech już tak zostanie. Jak pouczają nas bowiem 
słowniki, termin ten jest pochodzenia łacińskiego, ale 
wzięty z greki (tiara) i - zanim skojarzono go ze stoż
kowatym, ozdobionym trzema koronami, uroczystym 
nakryciem głowy papieży - oznaczał po prostu dia
dem monarchów perskich.
Przytoczony tekst ma jednak szczególną wymowę. 
Zaświadcza, że budzący tak wiele emocji, nabrzmiały 
problem tiary Sajtafemesa powinien być jak najszyb
ciej rozwiązany. Tym bardziej iż całkowicie podwa
żono już autorytet osób odpowiedzialnych za zakup 
słynnego przedmiotu do paryskiego muzeum. I cho
ciaż ciągle były to tylko insynuacje, należało na nie 
jakoś zareagować. Tak też się stało. A kilka tygodni 
później świat dowiedział się całej prawdy.
Tajemnicza złota tiara - przedmiot dotąd nieznany - 
wypłynęła w Wiedniu w połowie lat dziewięćdziesią
tych ubiegłego wieku. Oferował ją na sprzedaż - baga
tela, za jedyne 100 tysięcy koron w zlocie (!) - pewien 
nieznany z nazwiska Rumun. Transakcja jednak nie 
powiodła się, choć wcale nie chodziło tu o zbyt wygó
rowaną cenę. Potencjalni nabywcy - baron Nathanael 
Rothschild i hrabia Wilczek - póki co, wsłuchiwali się 
w opinie fachowców, a te były podzielone. Autorytet 
w sprawach archeologii, Otto Benndorf, widział 
w tym misternej roboty, ważącym prawie 460 g 
szczerozłotym nakryciu głowy światowej klasy zaby
tek i dzieło sztuki sprzed 2000 lat. Doradzał też obu 
mecenasom jego zakup i złożenie w darze wiedeńskie
mu muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego. Ale tia
ra wzbudziła podejrzenia kustoszów tego muzeum, 
panów Leischinga i Buchera. Według nich nieliczne 
i występujące jedynie w miejscach pozbawionych try
bowanych reliefów uszkodzenia przedmiotu nie po
zwalały dać wiary co do jego autentyczności. Okazało 
się, że były to wątpliwości bardzo poważne. W każ
dym razie doświadczeni w handlu mecenasi sztuki 
obawiali się nie tyle ryzyka polegającego na wyłoże
niu swoich pieniędzy na zakup złotej tiary, co, w wy
padku udowodnienia fałszerstwa, ewentualnego wy
stawienia się na pośmiewisko. Tiara pojechała więc do 
Paryża. A tam nie było już z nią większych kłopotów. 
Dyrektor Luwru, obejrzawszy cenny „zabytek”, pod
jął starania mające na celu uzyskanie środków na je
go zakup. Pomoc nadeszła z ministerstwa spraw we
wnętrznych, a oczekiwania sprzedających zaspokoić 
miał specjalny kredyt w wysokości, tym razem, 200 
tysięcy franków w złocie! Ano, tak właśnie - sprzeda
jących, gdyż we Francji, znany nam już, choć wciąż 
jeszcze tajemniczy Rumun działał ze wspólnikiem, 
którego przedstawił jako swego brata. Ostatecznie 
więc w 1896 r. tiara Sajtafemesa weszła do zbiorów 
Luwru, a w dokumentach przeprowadzonej transakcji 
pozostało nazwisko sprzedających: bracia Gauchman. 
Dalej już wiemy: u jednych - zachwyty i słowa podzi
wu, u drugich - złorzeczenia i uśmieszki, a w prasie 

codziennej i na łamach pism fachowych - przez dłu
gich siedem lat - niekończące się dyskusje i polemi
ki. Wreszcie, w końcu wiosny 1903 r., jeden z pary
skich jubilerów pochodzenia rosyjskiego oznajmił, że 
zna osobę, która na podstawie rysunków dostarczo
nych jej przez dwóch rumuńskich antykwariuszy i na 
ich zlecenie podjęła się przed laty wykonania budzą
cej tyle namiętności złotej tiary. Owym mistrzem nad 
mistrzami miał być odeski złotnik Izrael Ruchomow- 
ski. Teraz sprawy potoczyły się szybko. Latem 
Ruchomowski przyjechał do Paryża. W złożonym 
przez niego pod przysięgą oświadczeniu znalazły się 
nie tylko szczegóły realizacji samego zamówienia, ale 
także wskazówki pozwalające ujawnić kolejne prace 
uzdolnionego złotnika. Wszystkie, jak twierdził, 
wykonywał w dobrej wierze, bez cienia podejrzeń, że 
przedstawiane jako autentyki mogłyby stać się przed
miotem handlu. Zeznawał, że według zapewnień bra
ci Hoehmann (gdyż pod takim nazwiskiem byli mu 
znani zleceniodawcy) tiara miała być ofiarowana ja
kiemuś dostojnemu jubilatowi. Patrycjusze Olbii 
składający nią hołd swojemu władcy nie mają więc 
z nią nic wspólnego. „To moja praca - mówił.
- Jeśli trzeba, mogę to udowodnić przed wszystki

mi”. Uwierzono mu, ale tylko w kwestii jego uczci
wych zamiarów. Nie chciano natomiast dać wiary, że 
jest on autorem słynnej tiary. Nie uwierzono do cza
su... aż w obecności zainteresowanych wykonał jesz
cze jedną pracę w antycznym stylu, którą tym razem 
był szczerozłoty sarkofag. Odnalazły się też niektóre 
z jego wcześniejszych wyrobów: puchar w kształcie 
rogu, naszyjnik oraz cyzelowana w złocie rzeźba 
„Achilles i Minerwa” - wszystkie z paryskich zbio
rów Reitlingera.
Tak więc przepowiednia o rychłym zniknięciu z Luw
ru i z kart bedekera tiary Sajtafemesa sprawdziła się 
co do joty. Niewątpliwie ucieszyło to autora cytowa
nego na wstępie artykułu. Natomiast mniej powodów 
do radości miał zapewne sam Ruchomowski, który, 
zbyt długo bawiąc we Francji, popadł w długi, o czym 
prosto z Paryża donosiły gazetowe agencje. W ujęciu 
znanego nam już „Dziennika Polskiego” wiadomość 
ta nie była jednak zbyt przygnębiająca i odkrywała 
przed czytelnikami - poza dostrzeżonymi już wcze
śniej cechami osobowości Ruchomowskiego - jesz
cze jeden rys jego charakteru. W numerze 331 z 18 
lipca 1903 r. w gazecie tej znajdujemy bowiem taką 
oto informację: „Fałszerz tyary Sajtafemesa udał się 
do paryskiego Rotszylda z prośbą o pożyczenie mu 
10000fr.; dawał w zastaw sarkofag, który podziwia
no w Luwrze, jako wzór »mistrzowskiego podrobie- 
nia«. Rotszyldprzesłał mu w prezencie 5 000fr. 1 oto 
stała się rzecz niespodziewana: Ruchomowski nie 
przyjął, mówiąc, że nie zwykł brać jałmużny (...)”. 
Notatkę opatrzono znamiennym tytułem: Ambitny 
fałszerz starożytności Ruchomowski. Że ambitny - 
zgoda, ale etykietkę fałszerza - a więc w tym wypad
ku osoby świadomie wykonującej dawne przedmioty 
z zamiarem sprzedaży ich jako autentyków - nadano 
mu chyba niepotrzebnie.

Wojciech Przybyszewski
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Kolejne odcinki 
naszego cyklu 

można zatytułować 
ZABYTKI 

W NASZYCH 
RĘKACH, 

bowiem od nas 
przecież zależy 

ich stan i przetrwanie 
dla następnych 

pokoleń.

Mijają 
lata 

i wieki(5)

ski. Czasem trzeba zmienić się w średniowiecznego 
mistrza, a za chwilę w dekarza czy murarza. W tym 
zawodzie utrzymują się tylko fascynaci i profesjona
liści. Jest to praca niewdzięczna przez swoją anoni
mowość - przecież konserwator nie podpisuje swego 
dzieła” - w ten sposób charakteryzuje swoją pracę je
den z konserwatorów.
W 1996 r. Czytelnicy „Spotkań z Zabytkami” poznali 
prace konserwatorskie prowadzone w zamkowej ka
plicy św. Trójcy w Lublinie przy pochodzących z po
czątku XV w. ściennych malowidłach. Konserwacja ta 
wykonana została z zastosowaniem najnowocześniej
szych metod i materiałów konserwatorskich. Dzięki 
temu, lecz przede wszystkim dzięki precyzji i umiejęt
nościom pracujących tu konserwatorów udało się od
tworzyć dawną technikę malowania oraz przeanalizo
wać warstwy malarskie. Dowiedzieliśmy się więc, że 
najpierw malarze kładli na ściany dwie warstwy zapra
wy, zawierającej 84% węglanu wapnia, posiekanych 
włókien lnu i słomy. Następnie na mokry jeszcze tynk 
nakładali naturalne barwniki - biel świętojańską, azu- 
ryt, malachit, węgiel drzewny, a detale pokrywali płat
kowym złotem. Wysychający węglan wapnia stawał 
się krystaliczny i mocno spajał farby; była to technika 
al fresco. Mało tego - odkryto także, że zaprawę nano
szono na takiej powierzchni, którą można było poma
lować w ciągu jednego dnia pracy. Głównym zada
niem konserwatorów było zachowanie oryginalnych 
malowideł, fragmenty zniszczone rekonstruowano, 
malując je w odpowiednim kolorze w taki sposób, aby 
można było odróżnić je od oryginału.
Inne zadanie mieli konserwatorzy pracujący przy re
konstrukcji wnętrz Zamku Królewskiego w Warsza
wie. Na przykład, odtwarzając dekorację fasety (za
okrąglony narożnik między ścianą a sufitem) w Sali 
Tronowej, posługiwano się zdjęciami archiwalnymi 
oraz odnalezionym jednym elementem oryginalnym, 
według którego można było zrekonstruować całą de
korację. Ten oryginał, w wyniku skomplikowanej ope
racji konserwatorskiej, został wmontowany we wła
ściwe miejsce.

D
okładne podanie liczby zabytków uratowa
nych i zniszczonych jest niemożliwe. Bez 
względu jednak na kryterium czasu, w ja
kim oba te procesy zachodziły, liczba stra
conych dóbr kultury byłaby olbrzymia, ale musimy 

zdawać sobie sprawę, że prędzej czy później każdy za
bytek - jako wytwór materialny - ulega niszczeniu 
w sposób naturalny. Zadaniem ludzi świadomych war
tości w nim zawartych jest przedłużanie jego istnienia. 
Odbywa się to przez odpowiednią ochronę, w tym za
biegi konserwatorskie.

Konserwatorzy
Konserwacja dzieł sztuki uchodzi za zajęcie niezwy
kłe, często nawet tajemnicze. Wymaga ona połączenia 
takich cech, jak talent, wiedza, cierpliwość, precyzja, 
odwaga, niejednokrotnie też fizyczna sprawność. 
„ Wspinając się pod kościelne sklepienia, taszcząc ze 
sobą farby, stiuki, rzeźby nie można stracić równo
wagi, pewności ręki w odtwarzaniu najmniejszej kre

Już na podstawie tego, siłą rzeczy bardzo skrócone
go, opisu można sformułować niektóre podstawo

we zasady prac konserwatorskich. Nietrudno zauwa
żyć, że jedną z głównych jest minimum interwencji 
w oryginalny zabytek - wykonywanie tylko tego, co 
niezbędne dla przedłużenia jego istnienia. Chodzi 
przede wszystkim o zachowanie w możliwie niezmie
nionym stanie tak formy zabytku, jak i tzw. substancji 
zabytkowej, która umożliwia odczytanie zawartej 
w zabytku informacji o dawnej technice jego wykona
nia. Dzięki takiemu postępowaniu w wypadku kaplicy 
św. Trójcy wiemy m.in., w jaki sposób kładziono 
przed wiekami farby. Druga zasada - znana już staro
żytnym lekarzom - to „primum non nocere”, czyli 
„po pierwsze nie szkodzić”. Nakłada ona na konser
watora obowiązek zbadania, czy wybrana metoda kon
serwacji nie wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu 
zabytku. Na przykład - wielu amatorów często stosu
je cement do wypełniania zniszczonych spoin między 
cegłami. Tymczasem cement prawie nie przepuszcza
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1.2. Konserwatorzy 
w trakcie 
konserwacji 
tkaniny (1)
i ramy 
obrazu (2); 
wymagane
- precyzja, 
cierpliwość, 
wiedza i talent

wilgoci, bardziej przepuszczalna jest stara cegła i po 
pewnym czasie wilgoć wsiąka w nią, co prowadzi do 
krystalizacji soli i szybkiej destrukcji muru. Inny przy
kład - pokrycie dachu renesansowego dworu np. eter
nitem całkowicie zmienia jego wygląd i korzyść 
z ochrony budowli jest niewspółmiernie mała w sto
sunku do straty, jaką poniosła jej wartość estetyczna. 
Wiąże się to z trzecią zasadą - stosowania w konser
wacji materiałów o właściwościach zgodnych z wła
ściwościami „substancji zabytkowej”. Chodzi tu 
przede wszystkim o materiały takie same lub przynaj
mniej zbliżone do tradycyjnych, aby podobnie reago
wały na czynniki zewnętrzne. Czasami jednak trzeba 
zastosować nowy surowiec, np. przy wzmacnianiu za
bytku, ale musi to być poprzedzone badaniami labora
toryjnymi i wieloma próbami wykonywanymi wyłącz
nie przez specjalistów.
Z innych zasad konserwatorskich trzeba wymienić ko
nieczność objęcia pracami całego obiektu, a nie tyl
ko jego fragmentu, np. w wypadku dawnych kamienic 
często maluje się ich fasady bez ingerowania w za
zwyczaj zły stan wnętrza murów, detali itp. Zwraca się 
tu także uwagę na renowację w zespołach zabytko
wych nie tylko np. dworu, ale również jego otoczenia: 
parku, ogrodzenia, zabudowy gospodarczej. We
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(zdjęcia: 1,2 - Lech Kowalski,
3 - Janusz Slomianowski)

3. „Czasem trzeba zmienić się 
w średniowiecznego mistrza” 

- konserwatorzy odsłaniają 
ornamentowane 

obramienie okienne

wszystkich pracach konserwatorskich istotne jest ich 
dokumentowanie - od stanu obiektu przed konserwa
cją, przez jej poszczególne etapy, po efekt końcowy. 
W takiej dokumentacji winien znaleźć się m.in. opis 
stosowanych metod i użytych środków oraz odróżnie
nie elementów oryginalnych od zrekonstruowanych. 
Stosowanie tych zasad w wielu wypadkach przekracza 
możliwości amatora, np. zbieracza, który chce zakon
serwować swoje zbiory lub nowego właściciela dworu 
pragnącego przywrócić mu dawny wygląd. Chociaż 
w księgarniach można znaleźć podręczniki na ten te
mat, a porady publikowane są w różnych czasopismach 
(m.in. w „Spotkaniach z Zabytkami”), jednak każdy 
zabytkowy obiekt lub przedmiot ma swoje specyficzne 
cechy i przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac re
nowacyjnych należy zasięgnąć porady fachowca. Od
nawianie zabytków architektury musi odbywać się 
pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków - do tego obliguje „Ustawa o ochronie dóbr kultu
ry”. On decyduje o proponowanych zmianach, wybo
rze odpowiednich materiałów budowlanych i pracach 
przy renowacji detali. Natomiast domorosły konser
wator powinien przede wszystkim nie szkodzić. Na 
przykład - znajdujemy w ziemi skorodowaną szablę 
z lat pierwszej wojny światowej ze śladami po jakichś 
napisach na głowni. Chcemy koniecznie i szybko od
czytać je, w związku z czym zaczynamy czyścić głow

nię pilnikiem i papierem ściernym. Odpada warstwa 
skorodowanej stali, ale wraz z nią znikają litery napisu, 
bo siłą rzeczy czyszcząc - szlifujemy też zdrową war
stwę. Szabla traci jednocześnie pierwotny kształt i pro
fil, staje się nienaturalnie cienka. Warto przypomnieć, 
że do czyszczenia takich przedmiotów stosuje się trzy 
metody: chemiczną, elektrochemiczną lub elektroli
tyczną, z których najłatwiejsza jest ta pierwsza. Polega 
ona m.in. na zanurzeniu przedmiotu w odrdzewiaczu 
fosforanowym (kwas fosforowy, tlenek cynku, denatu
rat - w odpowiednich proporcjach). Po kilku minutach 
rdza odpada i nie ulega zniszczeniu zdrowa część 
przedmiotu. Należy go teraz dokładnie opłukać wodą, 
wysuszyć, następnie zabezpieczyć syntetyczną żywicą 
znajdującą się w różnych specyfikach (m.in. Polaroid 
lub Acryloid). Wtedy na pewno odczytamy napis, 
a przedmiot zachowa pierwotny kształt.
Celowo nie podajemy tutaj dokładnych metod konser
wacji, bowiem od tego są fachowcy-konserwatorzy, 
pracujący w prawie każdym muzeum i w różnych pla
cówkach służby konserwatorskiej;

Przepraszamy Czytelników za błąd w drugim odcinku tego cyklu (nr 11, 
1998, s. 8), który powstał na skutek skracania tekstu. Otóż Państwowa Służ
ba Ochrony Zabytków - to Generalny Konserwator Zabytków i Biuro Ochro
ny Zabytków; wojewódzcy konserwatorzy zabytków i oddziały PSOZ podle
gli są organizacyjnie i służbowo wojewodom. Natomiast muzea, Ośrodek Do
kumentacji Zabytków i Biblioteka Narodowa są jednostkami odrębnymi, choć 
także zajmującymi się ochroną zabytków.
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Wokół jednego zabytku

Zagadkowy krzyż pokutny
Średniowieczne ka

mienne krzyże, zwa
ne pokutnymi, wpi
sały się na trwałe w krajo

braz Śląska. Stawiane 
przez zabójcę na miejscu 
popełnienia zbrodni stano
wią dzisiaj pomniki daw
nego prawa. Większość 
z nich wykonana jest pry
mitywnie, a wyryte na nich 
jest zazwyczaj jedynie na
rzędzie zbrodni (w „Spo
tkaniach z Zabytkami” pi
sał o nich A. Scheer w nu
merze 1, 1984). Od tego 
schematu zdecydowanie 
odbiega krzyż stojący 
w lesie za wsią Kijowice, 
przy skrzyżowaniu leśne
go duktu z dawnym trak
tem prowadzącym z Wro
cławia do Krakowa, około 
2.5 km na zachód od Bie
rutowa. Spośród innych te
go rodzaju zabytków wy
różnia się on bogatym re
liefem oraz imponującymi 
rozmiarami. Jego wyso
kość wynosi bowiem, li
cząc od powierzchni zie
mi, aż 2.40 m. a rozpiętość 
ramion 1,10 m, jest przy 
tym stosunkowo piaski - 
jego grubość waha się od 
13 cm w części dolnej do 
11 cm u góry.
Na przedniej stronie wyku
tego w drobnoziarnistym 
granicie krzyża wyryta jest 
postać Ukrzyżowanego, 
u stóp którego klęczy męż
czyzna z dłońmi złożonymi 
do modlitwy. Wzdłuż, brze
gów biegnie napis wykona
ny majuskułą gotycką w ję
zyku łacińskim. Na skutek 
dość znacznych uszkodzeń 
brzegów krzyża oraz zwie
trzenia kamienia, napis ten 
jest już. dzisiaj prawie nie
czytelny. Odczytać można 
jedynie początek inskryp
cji. który brzmi następują
co: „ ICE IN ME ET MISE
RERE MEI AN...”. Z tłu
maczenia tego fragmentu 
można wnosić, że jest to 
modlitwa (być może 
psalm), wyrażająca prośbę 
do Boga o zmiłowanie. Na 
pewno jednak nie jest to 
modlitwa Ojcze nasz, jak

(fot. Wojciech Mielewczyk)

podają niektórzy autorzy 
piszący o tym zabytku 
(m.in. także A. Scheer). 
Z kolei autorzy Katalogu 
zabytków sztuki w Polsce 
podają, że na krzyżu wid
nieje „imię zmarłego Kon
rada i data jego śmierci 
1357”. Informacja o imie
niu wzięła się zapewne 
z błędnego odczytania 
i przetłumaczenia frag
mentu inskrypcji, który 
w rzeczywistości przedsta
wia się jako „CONADUS” 
bądź „EONADUS”. Nato
miast żadnej daty w in
skrypcji doszukać się już 
nie można. Jednak datowa
nie zabytku na podstawie 
kroju liter pozwala na 
umieszczenie czasu jego 
powstania w XIV w.; tylna 
strona krzyża nie ma żad
nych rytów.

Przyczyny, dla których 
krzyż ten został postawio
ny, nie zostały dostatecznie 
wyjaśnione. Powszechnie 
zabytek ten jest uważany za 
krzyż pokutny. W publika
cjach można nawet znaleźć 
określenie, że jest to „naj
większy i najładniejszy’ bo
daj w całej Europie środ
kowej krzyż pokutny”. Po
dawana jest przy tym legen
da, zgodnie z którą ustawio
ny on został w miejscu po
pełnienia bratobójstwa. Co 
do takiej genezy postawie
nia krzyża można jednak 
mieć pewne wątpliwości: 
od zdecydowanej większo
ści śląskich krzyży pokut
nych ten zabytek różni się 
bowiem nie tylko znaczny
mi rozmiarami i bogatą or
namentyką - wyróżnia go 
przede wszystkim brak na

rzędzia zbrodni, rytego za
zwyczaj na tego rodzaju 
obiektach.
Na inną genezę ustawienia 
krzyża wskazuje funkcjo
nujące wśród miejscowej 
ludności jeszcze przed 
drugą wojną światową 
określenie „krzyż moro
wy”. Zgodnie z tą nazwą 
postawienie krzyża należa
łoby wiązać nie z dokona
nym w tym miejscu zabój
stwem, lecz z panującą 
w okolicy zarazą, np. 
z „czarną śmiercią”, pusto
szącą Europę w połowie 
XIV w. W takim wypadku 
krzyż mógł być postawio
ny w celu powstrzymania 
zarazy bądź na mogile 
ofiar „morowego powie
trza”. Z kolei Walther Stel- 
ler, autor wydanej w 1934 
r. pracy na temat śląskich 
krzyży kamiennych, poda- 
je (obok dwóch wspomnia
nych wyżej) jeszcze trze
cią legendę związaną 
z tym zabytkiem. Według 
niej krzyż stanął na miej
scu śmierci pewnej nie
znanej z imienia dziew
czyny wiejskiej. Miała ona 
zostać uduszona przez pa
na, u którego była na służ
bie. Legenda nie podaje 
jednak bliższych informa
cji na temat tej tragedii. 
W istocie również i ona 
wskazuje na pokutny cha
rakter krzyża.
Prawdziwych przyczyn 
powstania tego zabytku 
zapewne nie uda się po
znać już nigdy. Bez wzglę
du jednak na to, w jakim 
celu został on postawiony, 
zawsze będzie to najpięk
niejszy na Śląsku średnio
wieczny krzyż kamienny. 
Dlatego warto go zabez
pieczyć przed przypadko
wym uszkodzeniem, cho
ciażby przez ustawienie 
ogrodzenia, a także umie
ścić obok tablicę informa
cyjną, na której mogłyby 
się także znaleźć związane 
z nim legendy.

Beata Marcisz 
Wojciech Mielewczyk



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Dwór w Burbiszkach
Dawny zespól dworski

Bażeńskich w Bur
biszkach (Burbiskis) 

leży w rejonie Radziwiliszki 
w pobliżu Poniewieża na Li
twie. Prawdopodobnie dwór 
i liczne zabudowania gospo
darcze wzniesione zostały na 
początku XIX w. Nie są zna
ne wcześniejsze losy rezy
dencji. Od 1817 r. przez po
nad sto dwadzieścia lat ma
jątek pozostawał w rękach 
rodziny Bażeńskich, do 
chwili, gdy jego właściciele, 
zagrożeni aresztowaniem 
i wywiezieniem na wschód, 
uciekli do Polski w 1941 r. 
W pierwszych latach nasze
go stulecia dziedzicem Bur- 
biszek byl Michał, syn Mi
chała Ignacego (zm. 1902), 
absolwent agronomii w Lip
sku, wielbiciel romantycznej 
muzyki Straussa i poezji 
Adama Mickiewicza. Po 
ukończeniu studiów w Ry
dze i Niemczech powrócił na 
Litwę i od razu zabrał się do 
przekształcania rodzinnej po
siadłości w stylu romantycz
nym. Na początku znacznie 
rozszerzył stary park rozcią
gający się na równinie nad 
rzeką Liulys. Powiększył ist
niejący już staw i dodatkowo 
wykopał nowe zbiorniki 
wodne o powierzchni 2,5 ha. 
Lustra wody - obecnie około 
4 ha - zajęły znaczną część 
parku krajobrazowego (ok. 
27 ha, z czego 20 ha należy 
do rezydencji). Usypano na 
nich liczne, niewielkie, poro
śnięte drzewami wysepki, 
którym nadano romantyczne 
nazwy (Wyspa Słowicza, 
Wyspa Zakochanych). Nad 
kanałami łączącymi stawy 
przerzucono malownicze ka
mienne i drewniane mostki. 
Właściciel wzniósł dwie al
tany: jedną - w modnym 
wówczas stylu „zakopiań
skim”, drugą - w której la
tem mieściła się czytelnia 
z książkami - usytuował na 
wyspie. Niewielki domek

1

1.2. Dwór
od strony dziedzińca (1) 

i dawna lodownia (2)

dla łabędzi także przypomi
nał swym wyglądem drew
niane obiekty z okolic Zako
panego. To chyba najbar
dziej na północ zlokalizowa
ne budowle w tym stylu! 

W 1911 r. Michał Bażeński 
zamówił kilka rzeźb do de
koracji parku u młodego 
rzeźbiarza z pobliskiego 
Poniewieża - Kazimierza 
Ułańskiego (Kazimierasa
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3. Pomnik 
wielkiego księcia Witolda 

4. Figura M.B. Niepokalanie Poczętej 
z wmurowanym w cokót kamieniem 

z odciskiem stopy 
5. Kamienny lew na mostku 

6. Fragment parku

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska)

Ulanskisa, 1878-1914), któ
ry wzniósł w Burbiszkach 
pierwszy na Litwie pomnik 
wielkiego księcia Witolda. 
Betonowy posąg, wzorowa
ny na portrecie z katedry 

wileńskiej, umieszczono na 
niewysokim cokole w po
bliżu dworu. W tym czasie 
powstał też pomnik Adama 
Mickiewicza i figura Naj
świętszej Panny Marii Nie

pokalanie Poczętej. Beto
nową postać Marii wznie
siono poza terenem rezy
dencji - przy drodze do ma
jątku, obok głównej bramy 
wjazdowej do parku. W co

kół wmurowano kamień, na 
którym według miejscowej 
tradycji zachował się od
cisk stopy Matki Bożej. Po
nadto Ułański wyrzeźbił fi
gury czterech kamiennych 

11



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

lwów na moście przy głów
nej alei parkowej, posąg 
fauna, z którego do dzisiaj 
ocalał zaledwie fragment, 
oraz nimfę, która nie zacho
wała się. Był również auto
rem trzech popiersi człon
ków rodziny właścicieli, 
także trzech kartuszy her
bowych.
Drewniany dwór, wyposażo
ny w liczne dzieła sztuki, 
spłonął prawdopodobnie 
podczas pierwszej wojny 
światowej łub kilka lat wcze
śniej. Na budynek mieszkal
ny przeznaczono wówczas 
dawną oficynę wzniesioną 
z kamienia polnego - najbar
dziej popularnego materiału 
budowlanego używanego 
w tamtym rejonie. Partero
wy dom obsadzono zielenią, 
bluszcz i winorośl pięły się 
malowniczo po jego ścia
nach. W Burbiszkach gościli 

pisarze: Józef Weyssenhoff 
oraz Kornel Makuszyński, 
w 1908 r. ożeniony z Emilią 
Bażeńską, siostrą Michała, 
wówczas studentką Uniwer
sytetu Lwowskiego, która 
przyjaźniła się z Tadeuszem 
Boyem-Żeleńskim i Leopol
dem Staffem.
Po wojnie majątek przejęło 
na własność państwo 
i umieszczono w nim ho
dowlę trzody chlewnej. Od 
początku lat osiemdziesią
tych opiekę nad zdewasto
wanymi zabudowaniami 
dworskimi i parkiem spra
wują służby konserwator
skie. Z inicjatywy Egidijusa 
Prasceviciusa rozpoczęto 
prace nad przywróceniem 
dawnego stanu parku. 
W 1987 r. oczyszczono sta
wy, następnie uporządko
wano system dróg, zrekon
struowano kamienny most 

lwi (dwa lwy zostały zato
pione w jednym ze stawów) 
oraz odbudowano mostki 
drewniane przerzucone nad 
kanałami. W latach 1989- 
1996 prowadzono restaura
cję pomników, którym 
przywrócono dawny wy
gląd. Obecnie kontynuowa
ne są prace konserwatorskie 
przy zabudowaniach dwor
skich; wyremontowano 
dawną lodownię, trwają 
prace we wnętrzu dworu. 
Przed fasadą domu miesz
kalnego i obok pomników 
odtworzono rabaty kwiato
we; we własnym zakresie 
przygotowuje się materiał 
szkółkarski, którym obsa
dza się gazon i kwietniki. 
W parku rośnie obecnie 
około 800 gatunków roślin. 
Kilka lat temu mieszkający 
w Polsce syn Michała, 
Adam, oficjalnie przekazał 

swój dwór państwu litew
skiemu z przeznaczeniem na 
cele kulturalne i udostępnił 
zachowane materiały archi
walne dotyczące dziejów re
zydencji i rodziny Bażeń- 
skich. Dawny właściciel od
wiedza miejsca związane 
z dzieciństwem.
Egidijus Prascevicius przy
gotowuje niewielką ekspo
zycję muzealną poświęconą 
historii majątku w Burbisz
kach i ludzi z nim związa
nych. Niezwykłe zaangażo
wanie jednego tylko czło
wieka sprawiło, że po blisko 
dwudziestu latach odzyskuje 
świetność ta malowniczo po
łożona rezydencja, a współ
praca z dawnymi właścicie
lami wydaje się dobrze 
świadczyć o kontaktach pol
sko-litewskich.

Jolanta B. Kucharska

Nieznany pomnik

W Burbiszkach znajduje się nieznany dotąd 
pomnik Adama Mickiewicza. W 1911 r. wła

ściciel majątku Michał Bażeński zamówił kilka 
rzeźb do dekoracji parku u młodego rzeźbiarza 
z pobliskiego Poniewieża - Kazimierza Ułańskie
go. Uczeń Hipolita Marczewskiego w warszaw
skiej Szkole Sztuk Pięknych i Konstantego 
Laszczki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
wzniósł w Burbiszkach prawdopodobnie jedyny 
tej wielkości monument poety ufundowany w pry
watnej posiadłości. Wyrzeźbiona w piaskowcu 
postać wieszcza na wysokim postumencie z napi
sem „Litwo Ojczyzno moja" ustawiona jest na osi 
dworu i głównej bramy wjazdowej. Początkowo 
posąg stanął na niższym cokole w głębi parku, 
jednak wkrótce właściciel majątku przeniósł go 
w bardziej reprezentacyjne miejsce. Twarz poety 
Ułański wzorował na znanym portrecie Wańkowi
cza.
Pomnik zniszczono po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, kiedy w dawnym majątku umieszczo
no hodowlę trzody chlewnej - postaci Mickiewi
cza utrącono głowę. Dopiero w latach 1989-1996 
opiekę nad zdewastowanymi zabudowaniami 
dworskimi i parkiem przejęty rejonowe służby 
konserwatorskie. Z inicjatywy Egidijusa Prascevi
ciusa odrestaurowano ten pomnik i inne, (jbk)
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1.2. Neogotycki 
kościół parafialny (1) 

i cerkiew (2) 
3. Obudowa źródła Biruty

względu na walory zdro
wotne i krajobrazowe. Nie
którym kuracjuszom za
pewne kojarzą się z tym, że 
w latach dwudziestych czę
sto przebywa! tu Józef Pił
sudski, także z rodziną. 
Wprawdzie Druskienniki 
pojawiają się w źródłach z 
XVI w., ale ich początki 
jako uzdrowiska sięgają 
pierwszej połowy XIX w. 
Mając na uwadze popular
ność miejscowych wód, gu
bernator wileński w 1830 r. 
polecił ich zbadanie profe
sorowi chemii Uniwersyte

wość stała się wkrótce mod
nym uzdrowiskiem w tej 
części cesarstwa rosyjskie
go. W końcu lat osiemdzie
siątych XIX w. było tu oko
ło 150 drewnianych do
mów, będących podczas se
zonu miejscem zamieszka
nia kilkudziesięciu tysięcy 
kuracjuszy. Wówczas to, 
jak i teraz, poza spacerami, 3

Druskienniki
tu Wileńskiego Ignacemu 
Fonbergowi. Opublikowane 
wyniki, wraz ze znaczną po
życzką państwową udzie
loną na rozwój sanatorium, 
spowodowały, że miejsco

Położone na Litwie, 
nad brzegiem Nie
mna, tuż przy grani
cy z Polską Druskienniki 

ostatnio są szczególnie od
wiedzane przez Polaków ze 
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piciem wód, zabiegami, 
w tym okładami z borowi
ny, wolny czas urozmaicał 
letni teatr, uznany na prze
łomie wieków za jedną 
z lepszych scen prowincjo
nalnych. Warto dodać, że 
z solankowych wód warzo
no sól i robiono ług.
Niestety, dawną zabudowę 
uzdrowiska odnaj dzietny 
głównie w archiwalnych 
dokumentach. Tylko kilka 

obiektów pochodzi z ubie
głego wieku. Należy do 
nich drewniana cerkiew 
wzniesiona w 1865 r. z in
teresującym ikonostasem 
pochodzącym z okresu bu
dowy. Znacznie późniejszy 
jest neogotycki katolicki 
kościół parafialny Matki 
Boskiej Szkaplerznej, któ
rego budowę rozpoczęto 
w 1912, a ukończono 
w 1932 r.; jego projektan

tem był Stefan Schiller. 
Wystrój świątyni pochodzi 
z XIX i XX w. Parafia ka
tolicka powstała tu w 1921 
r. Wart uwagi jest cmentarz 
w pobliskiej Ratnyczy, 
gdzie znajduje się grób 
przyjaciela Adama Mickie
wicza - Jana Czeczota, któ
ry zmarł w 1847 r. podczas 
kuracji. Wraz z budową 
cerkwi założono cmentarz 
prawosławny, do którego

4. 5. Budynki muzealne: 
J. Lipschitza (4)
i M.K. Czurlianisa (5) 
(zdjęcia: Adam Penkalla)

dołączono cmentarz kato
licki . W tej części dominu
ją polskie nagrobki, głów
nie z końca XIX w. 
i z okresu międzywojenne
go. Pochowano tu wiele 
osób zasłużonych dla miej
scowości, uzdrowiska 
i okolicy. Obecnie wśród 
budownictwa dominują 
monumentalne obiekty 
sanatoryjne. Z dawnej za
budowy na uwagę zasługu
je murowana willa „Link- 
sma” - ośrodek życia towa
rzyskiego w okresie mię
dzywojennym. Związana 
jest z rodziną Jacquesa Lip
schitza (Chaima Jakowa 
Lipschitza), urodzonego 
w Druskiennikach znanego 
rzeźbiarza, przedstawiciela 
kubizmu i abstrakcjoni- 
zmu. Z osobą tą związane 
jest miejscowe muzeum ży
dowskie, mieszczące się 
w zabytkowym drewnia
nym domu.
W Druskiennikach urodził 
się Mikołaj Konstanty 
Czurlianis (1875-1911). 
Jego ojciec był organistą 
w miejscowym kościele 
katolickim. Dom rodzinny 
Czurlianisa - to przykład 
dawnej zabudowy; mieści 
się tam muzeum artysty. 
Wybitny znawca sztuki, 
profesor Uniwersytetu Wi
leńskiego Juliusz Kłos pi
sa! o nim, że „...byłniewąt
pliwie najwybitniejszym 
artystą malarzem litew
skim, którego obrazy pełne 
są nieraz bogactwa i sym
boliki, a jednocześnie do
skonałe w swym wykona
niu artystycznym. Był rów
nież Czurlianis kompozy
torem”.
Nad Niemnem odnajdzie- 
my jeszcze drewniane wille 
z okresu międzywojenne
go, także dawne budynki 
sanatoryjne i pijalni, w tym 
ujęcie źródła Biruty.

Adam Penkalla
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Dwadzieścia pięć lat temu, dokładnie 7 maja 1974 r., 
odbyło się założycielskie zebranie Społecznego Ko
mitetu Opieki nad Starymi Powązkami w Warsza
wie. Pomysłodawcą i głównym animatorem działań 
był Jerzy Waldorff, krytyk muzyczny i pisarz, który 
kieruje Komitetem do dzisiaj. Od pierwszych zbió
rek pieniędzy i darowizn, składanych przez różne 
firmy, instytucje, urzędy, rozpoczęły się na cmenta
rzu prace konserwatorskie. O przebiegu niektórych 
z nich możemy dowiedzieć się z artykułu (niżej 
przedstawiamy ostatni odcinek) Tomasza Rogali - 
czołowego, wieloletniego konserwatora cmentar
nych rzeźb i kamiennych nagrobków. Ukazuje on 
nie tylko mało znane metody pracy w specyficznych 
warunkach cmentarza, ale także oddaje klimat kon
serwatorskich zmagań i zawiera wiele pożytecznych 
informacji o postępowaniu przy odnawianiu na
grobków. Artykuł ten, razem z wieloma innymi 
m.in. o dziejach cmentarza i Komitetu wraz ze 
wspomnieniami uczestników kwest, zamieszczony 
będzie w książce pt. Nasza pamięć, która ukaże się 
z okazji jubileuszu Komitetu.

Konserwatorzy 
dla 

Powązek (2)

S
tatym punktem każdego 
programu prac konserwa
torskich jest nasycanie ka
mieni porowatych środkiem 

wzmacniającym ich osłabioną 
strukturę. Na ogól stosuje się im
pregnaty, które oprócz działania 
konsolidującego uniemożliwiają 
penetrację wody w głąb kamie
nia, przez co znacznie zwiększa
ją jego odporność na działanie 
czynników niszczących, a w po
równaniu z elementami nieim- 
pregnowany mi, powierzchniowe 
zabrudzenia nawarstwiają się 
dużo wolniej. Co ważniejsze - 
kurz, mchy, porosty, które po ja
kimś czasie osadzają się na im
pregnowanych obiektach, dają 
się bez większych trudności usu
nąć. Takimi właściwościami od
znaczały się rzeźby nasycone 
roztworem żywicy epoksydowej 
według metody prof. Wiesława 
Domasłowskiego z UMK w To
runiu. W Warszawie metoda ta 
nie spotkała się z jednomyślną 
oceną. Gdy przedstawiłem pro
gram prac planowanych przy 

pierwszym nagrobku, jaki przy
szło mi konserwować na Powąz
kach, a było to popiersie Wacła
wa Maciejowskiego (kwatera 3, 
rząd II), członkowie Komisji 
Naukowo-Konserwatorskiej zgo
dnie oprotestowali zamiar nasy
cenia zniszczonej rzeźby roz
tworem żywicy epoksydowej. 
Moje głębokie przekonanie o za
letach metody udzieliło się jed
nak członkom komisji, a poza 
tym nagrobek był w opłakanym 
stanie. W końcu wszyscy zgo
dzili się, że o wartości rzeźby de
cyduje jej forma, którą trzeba jak 
najszybciej ratować. Popiersie 
Maciejowskiego zostało więc 
zaimpregnowane metodą zanu
rzeniową, co dawało gwarancję 
całkowitego nasycenia. Jedyną 
trudnością było zdobycie meta
nolu - głównego składnika roz
tworu żywicy. Po utwardzeniu 
żywicy nastąpiło wzmocnienie 
struktury, a po ulotnieniu się 
rozpuszczalników kamień odzy
ska! swoją naturalną barwę. Za
bieg ten wykonany został 

w 1978 r., jednak zanim upłynę
ło 20 lat, które są bez wątpienia 
miarodajnym czynnikiem oceny, 
przez długi czas przyglądano się 
popiersiu w celu stwierdzenia 
ewentualnych zmian. Ale rzeźba 
była i jest w dobrym stanie, nie 
licząc oczywiście powierzchnio
wych zabrudzeń.
Problem stosowania tej kontro
wersyjnej metody rozwiązał 
nieoczekiwanie... sanepid, któ

rego inspektor orzekł, że nasza 
pracownia mieszcząca się w sta
rej karawaniarni przy cmentarzu 
nie spełnia warunków bhp zwią
zanych z przechowywaniem 
metanolu, w związku z czym ze
zwolenia na zakup tego materia
łu nie wydał. Ratunek przyszedł 
z Zachodu w postaci preparatu 
Sandsteinverfestiger, produko
wanego przez firmę Wacker 
w byłej RFN. Był to lotny płyn

1.Jedna 
z najpiękniejszych 

rzeźb powązkowskich 
znajduje się 

na nagrobku 
Lusi Raciborowskiej, 

a wykonat ją ok. 1900 r. 
artysta z Mediolanu, 

Donato Barcaglio 

o aromatycznym zapachu, któ
rego jedynymi wadami były wy
soka cena i szkodliwe oddziały
wanie na śluzówki. Zabieg im
pregnacji wykonywałem więc 
w wojskowej masce przeciwga
zowej, zakrywającej prawie całą 
głowę. Liczne wycieczki miały 
dodatkową atrakcję, widząc 
mnie w pełnym rynsztunku (far
tuch, kalosze, rękawice gumo
we) uwijającego się z pędzlem 
na rusztowaniu. Jeśli zabieg 
przedłużał się do zmroku (z po
wodu wolnego wchłaniania im
pregnatu), straszyłem swoim
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2.3. Popiersie na nagrobku Wacława Maciejowskiego z 1883 r. 
przed konserwacją wykonaną w 1978 r. (2) i dwadzieścia lat później (3)

4.5. Zniszczona rzeźba na nagrobku Tekli Bądarzewskiej 
z 1861 r. (4) i po konserwacji (5) 

(zdjęcia: Tomasz Rogala)

wyglądem spóźnionych space
rowiczów nerwowo poszukują
cych bramy, którą mogliby wy
dostać się na oświetloną ulicę.
Z konserwatorskiego punktu 
widzenia niemiecki środek od
znacza! się samymi zaletami, 
dobrze penetrował i stosunko
wo szybko wiązał, skutecznie 
wzmacniając osłabione partie, 
po zakończeniu procesu wiąza
nia kamień mia! dokładnie tę 
samą barwę, co przed zabie
giem. Trudności wiązały się 
głównie ze sprowadzaniem pre
paratu do Polski, zwłaszcza 
w ilościach odpowiadających 
naszym, skromnym wtedy, moż
liwościom dewizowym. Bardzo 
nam pomógł Społeczny Komi
tet Opieki nad Powązkami, mo
gący jako zarejestrowana orga
nizacja sprowadzać większe ilo
ści tego środka, który później 
rozdzielał pomiędzy konserwa
torów. Przydziały nie były zbyt 
duże i ilość impregnatu nie za
wsze zaspokajała potrzeby. Do
piero w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych sytuacja po
prawiła się i w 1986 r. miałem 
do dyspozycji 200 litrów tego 
preparatu, które w całości 
przeznaczyłem na wzmocnienie 

monumentalnego nagrobka To
karskich (kwatera 181, rząd V). 
Inwestycja opłaciła się i dziś, 
po 12 latach, jakie upłynęły, 
górne kondygnacje nagrobka 
nasycone „Wackerem” znajdują 
się w bardzo dobrym stanie. Na 
początku lat dziewięćdziesią
tych pojawił się nowy, produ
kowany w Polsce środek Ahy- 
drosil, nie ustępujący zbytnio 
środkom niemieckim. Liczne 
zalety tego preparatu (również 
cenowe) oraz fakt, że można 
było go nabyć w wytwórni znaj
dującej się tuż obok cmentarza, 
spowodował, że do chwili obec
nej jest szeroko stosowany 
przez większość konserwato
rów.
Nagrobki, których elementy nie 
są zniszczone strukturalnie, pod- 
daje się zabiegowi hydrofobiza- 
cji. W jego wyniku powierzch
nia kamienia nie wchłania wody. 
Nasycone tym preparatem 
obiekty nie zostają jednak 
wzmocnione, ale uodpornienie 
na działanie wody, śniegu i lodu 
zabezpiecza kamień na długie la
ta. Szczególnie dużą trwałością 
i odpornością na zabrudzenia od
znaczają się obiekty nasączone 
preparatem Silak M-l 1, którego 

działanie ochronne można zaob
serwować na przykładzie kon
serwowanego 10 lat temu na
grobka Franciszka Anczewskie- 
go (kwatera 35, rząd VI).
W pierwszych latach renowacji 
Powązek ubytki nagrobków uzu
pełniano zaprawą cementowo- 
-wapienną (nazywaną w gwarze 
konserwatorskiej kitem). Była to 
mieszanina białego cementu 
i drobno mielonego kamienia 
(tego samego rodzaju, co orygi
nał), mozolnie ucierana z ciasto- 
watym wapnem gaszonym. 
Przygotowanie takiej zaprawy, 
zwłaszcza większych jej ilości, 
trwało potwornie długo, ale na
grodą był duży komfort pracy, 
ponieważ kity w trakcie nakła
dania były bardzo plastyczne 
i bez trudności można było mo
delować brakujące elementy, na
wet te bardziej skomplikowane. 
Trwałość tego rodzaju zapraw 
wydawała się duża, jednak na 
początku lat osiemdziesiątych 
procentowa zawartość wapna 
gaszonego w kitach znacząco 
zmalała. Stało się tak za sprawą 
wyjątkowo deszczowego listo
pada 1980 r. i fali silnych mro
zów. jakie nastąpiły, zanim za
wilgocone rzeźby zdołały pode- 

schnąć. Kity z dodatkiem wapna 
nie zdały egzaminu, większość 
z nich popękała, rozwarstwiła 
się lub po prostu odpadła, co nie 
przydarzyło się kitom sporzą
dzonym bez dodatku wapna. 
Równocześnie z zaprawami mi
neralnymi (cementowo-wapien- 
nymi), choć już nie tak po
wszechnie, stosowane były kity 
na bazie żywicy epoksydowej. 
Metoda ta, podobnie jak stoso
wanie żywicy do impregnacji, 
budziła wśród członków komisji 
wiele obaw, gdyż, jak wtedy są
dzono, kity miały żółknąć, a na
wet brązowieć. W końcu jednak 
zostały warunkowo dopuszczo
ne, gdyż zwolennikom tej meto
dy udało się przekonać komisję, 
że przyczyną żółknięcia kitów 
jest zazwyczaj ich niefachowe 
przygotowanie.
Metoda rzeczywiście była dość 
skomplikowana i polegała na 
zmieszaniu bardzo dużej ilości 
mielonego kamienia (10-15 czę
ści) z bardzo małą ilością żywi
cy (1 część), do której należało 
jeszcze dodać 12% utwardza
cza. Mieszanie było bardzo pra
cochłonne, toteż zdarzało się, że 
niektórzy wykonawcy zwięk
szali zawartość żywicy, „aby się
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lepiej utarło”. Właśnie ów nad
miar epoksydowego spoiwa po
wodował ciemnienie kitów, a na 
dodatek niepokojąco upodabniał 
je do tworzywa sztucznego, 
mocno różniącego się właści
wościami od kamienia natural
nego; uzupełnienia te były nie- 
porowate, niezawilżane i nie
wiarygodnie twarde. Tymcza
sem kity wykonane według ory
ginalnej receptury i umiejętnie 
nałożone dawały wieloletnią 
gwarancję trwałości, o czym 
można przekonać się oglądając 
popiersie W. Maciejowskiego: 
liczne uzupełnienia w partii 
włosów, ust i brody znajdują się 
w bardzo dobrym stanie, mimo 
że od czasu ich założenia upły
nęło 21 lat. Byłby więc to śro
dek idealny, gdyby nie skompli
kowany proces przygotowania 
oraz bardzo mała plastyczność 
mieszanki utrudniająca nakłada
nie i modelowanie. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych pojawił się 
nowy, wyprodukowany na bazie 
żywic krzemoorganicznych, 
polski preparat Adhesil. Zalety, 
którymi się odznaczał, wyraźnie 
przewyższały pozostałe, toteż 
jest on obecnie powszechnie 
stosowany, tym bardziej że jego 

trwałość i odporność na niszczą
ce czynniki atmosferyczne jest, 
jak można sądzić, wysoka. 
Równie odporna i trwała jest co
raz częściej stosowana gotowa 
zaprawa konserwatorska produ
kowana przez niemiecką firmę 
Remmers; jak zapewnia produ
cent, jej składniki są pochodze
nia mineralnego.
Niezależnie od coraz lepszych 
technologii sztucznego kamie
nia, trzeba powiedzieć, że trady
cyjna metoda uzupełniania 
wstawkami z kamienia, bardzo 
swego czasu krytykowana, jest 
również godna polecenia, oczy
wiście w odniesieniu do elemen
tów architektonicznych. W wy
padku rzeźb metoda ta niezbyt 
się nadaje, gdyż aby zamonto
wać kostkę kamienia, w której 
wykuty będzie brakujący frag
ment, należy najpierw wykuć 
foremne gniazdo o wymiarach 
podobnych do kamiennej 
wstawki, a więc usunąć część 
substancji zabytkowej. Nie
mniej jednak po kilkunastu la
tach obserwacji stanu zachowa
nia nagrobków już zakonserwo
wanych można śmiało stwier
dzić, że większość kamiennych 
uzupełnień trzyma się znakomi

cie. Niezależnie od rodzaju 
składników każdy materiał sto
sowany jako kit uzupełniający 
powinien mieć właściwości 
zbliżone do kamienia oryginal
nego - barwę, uziamienie, na- 
siąkliwość i twardość (wytrzy
małość mechaniczną); musi też 
być odporny na działanie nisz
czących czynników atmosfe
rycznych. Spełnienie tych 
wszystkich warunków jedno
cześnie jest możliwe, chociaż 
wymaga dużej inwencji przy do
borze składników. Dość często 
zdarza się bowiem, że jeśli pew
ne spoiwa (oczywiście w połą
czeniu z kruszywem) wyjątko
wo dobrze imitują kamień, to 
ich odporność na czynniki nisz
czące pozostawia wiele do ży
czenia. Zachodzi też sytuacja 
odwrotna - kity odznaczające 
się dużą wytrzymałością są ob
ce, niedopasowane.
Dużo trudności sprawia również 
dobieranie właściwego koloru, 
zwłaszcza przy uzupełnianiu 
obiektów wykonanych z pia
skowca. Przy nakładaniu kitów 
okazuje się, że ten pozornie jed
nobarwny, beżowo- lub krerno- 
woszary kamień ma mnóstwo 
odcieni i nie da się go uzupełnić 

mieszanką o stałym kolorze. 
Trzeba więc wyszukać tonację 
zasadniczą, a później w trakcie 
pracy ostrożnie ją modyfikować 
dodatkami pigmentów - bieli, 
czerni, ugru, sjeny, umbry natu
ralnej. Warto też sprawdzić, jaki 
kolor przybierze skomponowa
na w ten sposób mieszanka po 
zakończeniu procesu wiązania. 
Przy stosowaniu kitów mineral
nych zawierających w swoim 
składzie wodę, zmiana tonacji 
następująca po wyschnięciu kitu 
jest znaczna. Różnice tonalne 
mogą ujawnić się dopiero 
w trakcie zabiegów wykonywa
nych po zakończeniu jego wią
zania. Na przykład podczas szli
fowania marmurowych kitów 
nałożonych na powierzchnię 
marmurowych tablic następuje 
pogłębienie barwy marmuru 
niewspółmiernie duże w stosun
ku do zmian tonalnych szlifowa
nego kitu.
Jeśli uzupełnianie ubytków koja
rzy się głównie z wypełnianiem 
niewielkich utrąceń, szczelin lub 
zagłębień, to przez rekonstruk
cję rozumie się odtwarzanie 
większych partii stanowiących 
część kompozycyjną dzieła sztu
ki. Głównym zadaniem prac re
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konstrukcyjnych jest scalenie 
zniekształconej formy, dzięki 
czemu rzeźba nabiera właści
wych proporcji, zaś jej stylowy 
charakter uczytelnia się. Ważne 
też jest uchwycenie swoistego 
sposobu kształtowania formy 
rzeźbiarskiej, a także nawiązanie 
do śladu narzędzia, za pomocą 
którego artysta kształtował dzie
ło. Przeciwnicy rekonstrukcji ar
gumentują, że każda ingerencja 
jest fałszerstwem, ponieważ nie
możliwe jest. ich zdaniem, uksz
tałtowanie formy utraconych ele
mentów zgodnie z niepowtarzal
nym zamysłem autora. Zwolen
nicy całkowitej rekonstrukcji dą
żą zaś do odtworzenia pierwot
nego wyglądu dzieła. Nie wdając 
się w polemikę, należy zauwa
żyć, że przy konserwacji rzeźb 
powązkowskich pozostawienie 
figur nagrobkowych z utrącony
mi fragmentami ramion, skrzy
deł lub też nieodtworzenie bra
kującej części twarzy - pozbawia 
konserwowaną rzeźbę wyrazu, 
zaciera przekaz ikonograficzny 
i symboliczny, często nadaje 
dziełu karykaturalny wygląd, co 
zwłaszcza w wypadku rzeźb wy
obrażających świętych jest nie 
do przyjęcia. Podobnie zresztą 
jest z dużymi ubytkami elemen
tów architektonicznych nagrob
ka, które dzięki powtarzalności 
swoich form mogą być odtwo
rzone z idealną dokładnością.

W pierwszych latach akcji 
ratowania Powązek zda

rzały się rozwiązania „pury- 
styczne”, tłumaczone względa
mi estetycznymi, ale były one 
raczej mało przekonujące. 
Szczytem „troski” o czystość 
stylową było przeprowadzenie 
pełnego programu konserwacji 
krzyża dekorowanego ornamen
tem roślinnym (dość typowego 
na cmentarzu) i pozostawienie 
go bez odtworzenia górnego ra
mienia, co upodobniło go do li
tery „T”. Innym wydarzeniem 
było wykonanie konserwacji 
rzeźby przedstawiającej żałob
nicę wspierającą głowę na zgię
tym w łokciu ramieniu. Ramię 
zaginęło, zostały jednak... trzy 
palce przytknięte do czoła. Re

konstrukcji ramienia nie prze
prowadzono. Było to rozwiąza
nie co najmniej dyskusyjne, to
też na zorganizowanej kilka 
miesięcy później konferencji pt. 
„Rekonstruować czy nie rekon
struować” zwolennicy rekon
strukcji krytykowali ów swoisty 
nieinterwencjonizm, zaś rzecz
nicy opcji purystycznej przeko
nywali. że nie można odtwarzać 
bez zdjęcia lub ryciny ilustrują
cych wygląd ramienia przed 
zniszczeniem. Byłoby to nawet 
dość przekonujące, gdyby nie... 
te trzy palce na czole. W końcu 
dyskusja wypłynęła na szerokie 
wody i ktoś dramatycznie zapy
tał: „Czy wyobrażacie sobie 
państwo Nike z Samotraki z gło
wą?”, na co padła odpowiedź: 
„A czy wyobraża sobie pani 
Mickiewicza bez głowy?”: po
wstała ogólna wrzawa, którą 
przerwał przewodniczący zebra
nia pytając: „No dobrze, ale co 
zrobimy z tą rzeźbą bez ręki?” 
Odpowiadano: „Zostawić jak 
jest!" i „Zrekonstruować!", ale 
nagle gdzieś z końca sali ktoś 
powiedział: „Odbić jej te pa
luszki!”. Ogólny śmiech, jaki 
rozległ się wśród uczestników 
zebrania, rozładował napiętą at
mosferę. Dowcip był znakomi
tym komentarzem do całej spra
wy - owe palce absurdalnie 
przyczepione do czoła nie miały 
przecież nic wspólnego z sza
cunkiem dla oryginału, o który 
tak walczyli „puryści”. W imię 
czystości stylowej rzeźbę pozo
stawiono w formie dziwacznego 
preparatu, w absolutnie grote
skowej, nictiumaczącej się ni
czym pozie, z pewnością nie
zgodnej z zamiarem autora. 
Większość konserwatorów chęt
nie jednak podejmowała (i po
dejmuje do dziś) odtwarzanie 
brakujących elementów, tym 
bardziej że jest to zadanie najle
piej prezentujące ich możliwo
ści artystyczne. Zakres i sposób 
przeprowadzenia rekonstrukcji 
uzależniony jest od stanu zacho
wania obiektu, dostępności ma
teriałów ikonograficznych (re
plik, starych fotografii, rycin, 
rysunków) przedstawiających 
obiekt przed zniszczeniem. Re

konstrukcja większych frag
mentów rzeźb przebiega wielo
etapowo. Rozpoczyna się od 
wykonania projektu w glinie, 
odlanego następnie w gipsie. 
Gipsowy model kopiuje się za 
pomocą punktownicy w kamie
niu. po czym odtworzony ele
ment przymocowuje się zgodnie 
z projektem we właściwym 
miejscu. Mniejsze fragmenty 
wykuwa się bezpośrednio 
w kostkach kamienia wkleja
nych w miejscach ubytków. Sto
suje się też technikę narzutową, 
która polega na nakładaniu bez
pośrednio na powierzchnię rzeź
by zaprawy uzupełniającej. Wy
maga to pewnej wprawy, szcze
gólnie przy instalowaniu drucia
nego zbrojenia, którego wymia
ry powinny być niewiele mniej
sze od wymiarów odtwarzanego 
fragmentu (zbyt małe zbrojenie 
niedostatecznie wzmacnia kon
strukcję).

Opisane wyżej metody mają 
zastosowanie przy rekon
strukcji brakujących elementów, 

opierającej się na miarodajnym 
materiale źródłowym, jak do
brze zachowana replika czy ze
staw zdjęć ukazujących rzeźbę 
co najmniej z dwóch, trzech 
punktów. Możliwe jest w takim 
wypadku sprecyzowanie formy 
do najdrobniejszych detali, pod 
warunkiem, że obiekt, którego 
fragment jest odtwarzany, znaj
duje się w dobrym stanie. Dość 
często jednak powązkowskie 
rzeźby są w dużym stopniu 
zwietrzałe, rozległe fragmenty 
powierzchni są zatarte, szczegó
ły nieczytelne. W takim wypad
ku stosuje się rekonstrukcję sca
lającą, kształtując formę synte
tycznie, akcentując jedynie od
twarzany element na tyle, aby 
powstało wrażenie jednolitej 
kompozycji rzeźbiarskiej. Aby 
efekt ten wzmocnić, fakturę re
konstruowanego fragmentu 
upodabnia się do faktury sąsia
dujących z nią partii. Niezależ
nie od stopnia zaawansowania 
oraz od różnych problemów 
technicznych rekonstrukcję zali
czyć można do najtrudniejszych 
zabiegów z całego programu 

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.

prac konserwatorskich. Oprócz 
umiejętności artystycznego 
kształtowania formy, niezbędna 
jest tu znajomość historii sztuki, 
ikonografii i symboliki. Dopiero 
taka wiedza umożliwia trafną 
interpretację materiałów źródło
wych, rysunków i zdjęć rekon
struowanego obiektu. Gdy ma
teriałów tych nie ma. konserwa
tor zdany jest tylko na siebie. 
Chyba że nastąpi szczęśliwy 
wypadek (jaki w rzeczywistości 
zdarzył się kilka lat temu), kiedy 
po zakończeniu długiej i mozol
nej rekonstrukcji niezachowane- 
go fragmentu rzeźby pojawiła 
się opiekunka nagrobka z braku
jącym fragmentem w ręku, mó
wiąc z dumą: „Przyniosłam to 
z domu, może to się panu przy
da...”
Na koniec pozostaje jeszcze za
stanowić się nad tym. jak długo 
oczyszczone i zabezpieczone 
obiekty zachowają w nienaru
szonym stanie swoją oryginalną, 
dopiero co odsłoniętą po
wierzchnię. W kilka lat po za
kończeniu prac renowacyjnych 
nagrobki pokrywają się kurzem, 
miejscami zazieleniają od glo
nów, a w niektórych partiach 
ponownie tworzą się smugi za
cieków. Nie dysponujemy jesz
cze impregnatem zabezpieczają
cym powierzchnię kamienia 
przed osadzaniem się kurzu, sa
dzy i innych zanieczyszczeń, ale 
te środki, które stosujemy, po
wodują, że wtórne nawarstwie
nia można bez trudu usunąć. 
Zresztą może to lepiej, że świe
żo oczyszczone nagrobki z bie
giem czasu szarzeją i powoli 
wtapiają się w otoczenie, łącząc 
się z nim w jedną całość. Warto 
jednak dokładnie obejrzeć te od 
nowa starzejące się pomniki. 
Zauważymy wtedy, że kamień 
nie pęka, nie kruszy się i nie 
osypuje, zaś jego powierzchnia 
wolna jest od nawarstwień koro
zyjnych. Świadczy to, że proce
sy destrukcyjne zostały zatrzy
mane, a tym samym główny cel 
działań konserwatorskich został 
osiągnięty.
Dociekliwi Czytelnicy chcieliby 
z pewnością dowiedzieć się, jak 
będą wyglądały odrestaurowane 
dziś nagrobki za jakieś 50-80 
lat. Obserwując rozwój techno
logii konserwatorskich, jaki na
stąpił w ciągu ostatnich lat, 
można założyć, że gdy za kilka
dziesiąt lat zabytkom powąz
kowskim zagrożą czynniki nisz
czące, ich destrukcyjne działa
nie zostanie bez trudu zatrzyma
ne za pomocą nieznanych dziś 
jeszcze metod.

Tomasz Rogala
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Cystersi w Kamieńcu
Kamieniec Ząbko

wicki leży nad Nysą 
Kłodzką, w miej
scu, gdzie rzeka po przeło

mie w Górach Bardzkich 
skręcana wschód. W 1096 r. 
książę czeski Brzetysław II, 
podczas najazdu na Śląsk, 
zbudował tu gród obronny, 
ale kiedy ustały wojny pol
sko-czeskie i ziemie te 
zwrócono Polsce, twierdza 
nad Nysą straciła obronne 
znaczenie. W opuszczonym 
grodzie osiedlili się w 
1210 r. augustianie (kanoni
cy regułami reguły św. Au
gustyna) przybyli z klaszto
ru na Piasku we Wrocławiu. 
Ale już w 1249 r. opuścili 
Kamieniec, a na ich miejsce 
biskup wrocławski Tomasz 
sprowadził cystersów z Lu
biąża. Powstało tu czwarte 
opactwo cysterskie na Ślą
sku, które w 1251 r. zostało 
zatwierdzone przez papieża 
Innocentego IV. Rozlegle 
dobra klasztoru znajdowały 
się wokół Kamieńca, w ob
szarze wyznaczonym przez 
miasta: Bardo, Ząbkowice 
Śląskie, Ziębice i Złoty 
Stok. Zakonnicy czerpali 
dochody z organizowania 
targów i utrzymywania 
warsztatów rzemieślni
czych, mieli też prawo do 
części zysków z poszuki
wań górniczych na swoich 
terenach.
Po pomyślnym wieku XIV 
nastały wojny husyckie, 
a w XVII w. ciężka wojna 
trzydziestoletnia. Dopiero 
po niej przyszły czasy 
prawdziwego rozkwitu 
opactwa. Za rządów Opa
tów: Augustyna Neudecka 
(1682-1702) i Gerarda 
Woywode’a (1702-1732) 
rozwijała się prężnie go
spodarka, przeprowadzano 
inwestycje budowlane, 
znacznie podniósł się po
ziom życia religijnego i in
telektualnego. Powstała bi
blioteka z cennym księgo
zbiorem, wielu zakonni

1. Kościół klasztorny

ków kształciło się na uni
wersytetach. Od 1741 r., 
wraz z nastaniem panowa
nia pruskiego, zaczął się 
stopniowy upadek opac
twa, z którego już nie zdo
łało się podnieść, a 23 XI 
1810 r. nastąpiła kasata 
klasztoru. Dobra cysterskie 
przeszły pod zarząd admi
nistracji królewskiej, ko
ściół zamieniono na para
fialny. Poginęło wtedy 
wiele cennych przedmio
tów z wyposażenia kościo
ła i klasztoru, przepadia też 
część księgozbioru.
W 1812 r. dobra kamie
nieckie, podobnie jak ze
spół henrykowski, zakupi
ła królowa Fryderyka Lu
iza Wilhelmina Nider
landzka. Po jej śmierci 
w 1837 r. posiadłości 
odziedziczyła jej córka 
księżna Marianna Orań- 
ska, żona Albrechta Ho
henzollerna, jednego z sy
nów Fryderyka Wilhelma 

III. Na wzgórzu wznoszą
cym się nad zabudowania
mi klasztornymi księżna 
Marianna wzniosła repre
zentacyjną rezydencję - 
wielki neogotycki pałac 
według projektu Karola 
Fryderyka Schinkla. Budo
wa trwała do 1867 r., 
a prowadził ją po śmierci 
Schinkla Ferdynand Mar- 
tius. Około 1850 r. księżna 
przekazała pałac synowi 
Albrechtowi, który koń
czył budowę i urządzał 
wnętrza. Jego potomkowie 
mieszkali tu do wybuchu 
drugiej wojny światowej. 
Niemcy urządzili w pałacu 
i budynkach poklasztor- 
nych składnicę dzieł sztu
ki, zwożonych z terenu 
Dolnego Śląska.
Gotycki kościół klasztorny 
powstał w latach 1290- 
1350. Jest to bezwieżowa 
budowla trójnawowa, halo
wa, zbudowana na planie 
krzyża łacińskiego, z trój- 

nawowym prezbiterium 
otoczonym kaplicami. 
Charakterystyczne są wy
sokie skarpy oraz długie 
ostrołukowe okna z ma- 
swerkami. Na początku 
XVIII w. kościół przebu
dowano w stylu baroko
wym. W 1722 r. odbyła się 
jego konsekracja i otrzy
mał wezwanie Wniebo
wzięcia NMP i św. Jakuba 
Starszego. Barokowe wy
posażenie kościoła jest 
dziełem wielu artystów. 
Rzeźbiarz Krzysztof Kóni- 
ger był twórcą prawie 
wszystkich ołtarzy w świą
tyni, w tym ołtarza głów
nego wykonanego z niema
lowanego drewna; jego au
torstwa jest także ambona. 
Tomasz Weissfeld - to au
tor czternastu wolno stoją
cych figur Świętych Wspo
możycieli, figur św. Józefa 
i św. Jana Nepomucena 
oraz ołtarza Matki Boskiej 
Bolesnej. Antoni Jórg wy-
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konywał wiele pojedyn
czych rzeźb w ołtarzach, 
wyrzeźbił teź wielkie figu
ry znajdujące się na za
chodnim szczycie kościoła 
(Chrystus z Krzyżem, Mat
ka Boska i św. Józef). Ob
razy w ołtarzach są pędzla 
Michała Willmanna oraz 
jego ucznia, Jana Krzysz
tofa Liski. Zachowały się 
fragmenty stalli zakonnych 
z końca XVII w.
Pierwszy cysterski klasztor 
powstał prawdopodobnie 
w końcu XIII w. i miał for
mę czworoboku z wiryda- 
rzem otoczonym krużgan
kami (zachowały się jego 
fundamenty). Usytuowany 
był od północnej strony ko
ścioła, nie zaś od południo
wej, jak nakazywała cy
sterska tradycja budowla
na. W XVII w., za rządów 
Fryderyka Steinera (1666- 
1681) i Augustyna Neu-
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decka, przeprowadzono 
modernizację i rozbudowę 
klasztoru w stylu baroko
wym. W latach 1683-1685 
architekt Mateusz Kirch
berger zbudował reprezen
tacyjny budynek opacki. 
Podczas pożaru w 1817 r. 
prawie cały klasztor spło
nął. Pozostało skrzydło 
północne, tzw. prałackie. 
Kompozycja fasad tego 
ocalałego fragmentu jest 
właściwa dla stylu Kirch- 
bergera i wykazuje duże 
podobieństwo z budyn
kiem klasztornym w Hen
rykowie, budowanym 
w tym samym czasie przez 
tegoż architekta.
Dziś mieści się tu oddział 
Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu. Dobiegają 
końca prace renowacyjne 
przy jego elewacjach, od
nawiane są także pozostałe 
obiekty zespołu pocyster- 
skiego. Należą do niego 
zabudowania dawnego fol
warku oraz domy z XVIII 
i XIX w. usytuowane na
przeciw zachodniej elewa
cji kościoła. Na utworzony 
w ten sposób dziedziniec 
prowadzi brama i most z fi
gurami św. Jana Nepomu
cena i św. Floriana, dłuta 
Antoniego Jórga. Zabudo
wania dawnego folwarku 
użytkowane są przez Ośro
dek Hodowli Zarodowej, 
jednak bliskość gospodar
stwa rolnego nie przeszka
dza w utrzymaniu we wła
ściwym stanie otoczenia 
cennych zabytków. Na 
wzgórzu górującym nad 
zespołem poklasztomym, 
wtopiony w zieleń, wznosi 
się romantyczny zamek; 
w 1946 r. był spalony, 
przez wiele lat bezmyślnie 
dewastowany. Ogromna 
kubatura i bardzo solidne 
wykonanie sprawiły, że 
wandale nie zdołali dokoń
czyć dzieła zniszczenia. 
Od około 10 lat jest zabez
pieczany i remontowany, 
z przeznaczeniem na cele 
turystyczne i kulturalne.

Elżbieta Śledzińska

Bochotnica
- historia i legendy
Między Puławami 

i Kazimierzem, 
u ujścia rzeki By
strej do Wisły, w miejsco

wości Bochotnica znajdują 
się pozostałości zamku. Je
go ruiny tkwią w roman
tycznej scenerii, otoczone 
drzewami i zaroślami, i są 
prawie zupełnie zapomnia
ne przez ludzi.
Przypuszczalnie w tym 
miejscu już w XIII w. znaj
dowała się drewniana wa
rownia, zaś murowany za
mek powstał prawdopodob
nie około 1340 r. Jego zada
niem było uzupełnienie sys
temu obronnego tworzone
go przez Kazimierza Wiel
kiego, który zbudował zam
ki w Lublinie, Kazimierzu 
i Wąwolnicy. Była to jed
nak zapewne warownia ry
cerska, a nie królewska, po
nieważ zamek nie miał 
wież - symbolu władzy. 
Taką hipotezę potwierdzają 
też jego niewielkie rozmia
ry. Przed 1317 r. Bochotni- 
cę otrzymał od Władysława 
Łokietka Ostafi, protoplasta 
rodu Firlejów. Pierwszą hi
storyczną wzmiankę o zam
ku znajdujemy przy okazji 
rozgraniczania Bochotnicy 
od osi Szawłowic i Włosto- 
wic, co miało miejsce 
w 1368 r. W 1398 r. wnuk 
Ostafiego sprzedał Bochot- 
nicę wraz z zamkiem Kle
mensowi z Kurowa. Zamek 
miał w tym czasie otoczoną 
suchą fosą formę czworo
boku o wielostronnie ścię
tych narożach, z jednym 
budynkiem mieszkalnym 
stojącym przy północnym 
murze obwodowym. Zbu
dowano go z miejscowego 
wapienia, a jako okładziny 
użyto czerwonej cegły.
W 1462 r. zamek należał do 
Piotra z Kurowa, kasztelana 
lubelskiego, wnuka Kle
mensa. Po jego śmierci do-

1. Ruina zamku w Bochotnicy

bra bochotnickie otrzymała 
wnuczka Katarzyna, żona 
Jana z Oleśnicy, która wy
stępowała jako „Heredissa 
de Bochotnica”. Utrzymy
wała załogę złożoną z ryce- 
rzy-rabusiów, którzy pusto
szyli okoliczne wsie; jej syn 
Jan przybrał nazwisko Bo- 
chotnicki. W tym czasie na
stąpiła przebudowa zamku. 
Wewnątrz powstały dwa 
budynki oddzielone dzie
dzińcem. Budynek północ
ny miał w przyziemiu trzy, 
a południowy dwie izby; 
nad nimi wzniesiono jesz
cze co najmniej dwie kon
dygnacje. W zachodniej 

części budynku południo
wego na drugiej kondygna
cji znajdowało się pomiesz
czenie o specjalnym zna
czeniu, być może kaplica, 
o czym świadczą fragmenty 
dekoracji. Do górnych po
mieszczeń wchodzono ze
wnętrznymi schodami. Bra
ma umieszczona była w po
łudniowo-zachodnim naro
żu, dojście do niej prowa
dziło przez most, być może 
częściowo zwodzony.
W połowie XVI w. warow
nia była własnością rodziny 
Walewskich, następnie Du- 
nin-Borkowskich, Tarłów, 
Lubomirskich, Sangusz-
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2. Plan zamkowego przyziemia 
(wg E. Różyckiej):
A - dziedziniec,
B - budynek północny,
C - budynek południowy, 
D - brama

ków. W końcu XVIII w. 
B Ochotnica weszła w skład 
dóbr celejowskich Sewery
na Potockiego, z czasem 
stała się własnością ks. 
Adama Czartoryskiego, 
którego dobra za udział 
w powstaniu listopadowym 
zostały w 1832 r. skonfi
skowane i rozparcelowane. 
Bochotnicę nabyła wów
czas rodzina Klemensow- 
skich, dla których zamek 
stanowił argument w stara
niach o uzyskanie szlachec
twa. Niszczejący zamek 
należał do nich do 1944 r. 

Ciekawą kartę w dziejach 
zamku stanowił projekt je
go odbudowy w XIX w., 
stworzony przez architekta 
Aleksandra Zwierzchow- 
skiego (rysunki znajdują 
się w muzeum PTTK w Pu
ławach). Wynika z niego, 
że zamek miał być odbudo
wany w stylu neogotyckim, 
jednak nie zostało to zreali
zowane, być może dlatego, 
że ówczesny właściciel Lu
dwik Klemensowski nie 
mógł finansowo podołać 
inwestycji, co uchroniło ru
inę z XIV w. przed osta
tecznym zniszczeniem. 
W latach 1964-1965 Za
kład Historii Architektury 
Polskiej Politechniki Wro
cławskiej prowadził tu ba
dania archeologiczne, które 
pozwoliły określić pierwot-

3. Projekt 
odbudowy 

bochotnickiego 
zamku 

z 1889 r.
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ny kształt zamku i kolejne 
etapy rozbudowy.
Jak każdy zamek, również 
bochotnicki ma swoje legen
dy. Pierwsza związana jest 
z osobą Esterki - żydow
skiej przyjaciółki Kazimie
rza Wielkiego. Była ponoć 
kobietą niezwykłej urody. 
Początkowo mieszkała 
w Opocznie, gdzie żydow
scy mieszkańcy zbulwerso
wani tym, że Esterka nie 
przestrzega postów i nie 
świętuje Paschy, postanowi
li ją zgładzić. Ostrzeżona 
w porę zdołała uciec do Kra
kowa, a tu poznał ją król Ka
zimierz. Nie mogąc ożenić 
się z nią, wybudował dla Es
terki zamek w Bochotnicy, 
gdzie odbywały się ich ro
mantyczne spotkania, kiedy 
król sprawował rządy w są

siednim Kazimierzu. Z tego 
związku Esterka urodziła 
dwóch synów, lecz o ich lo
sach legenda nic nie mówi. 
Druga opowieść związana 
jest z osobą właścicielki 
zamku Katarzyny Zbąskiej, 
która stała na czele grupy 
zbójców, rabując okoliczne 
dwory i karawany kupiec
kie. Opowiadano o niej nie
samowite historie. Jedni 
twierdzą, że była to piękna 
dziewczyna, która w wyni
ku zawiedzionej miłości 
zajęła się zbójnictwem. 
Pierwsza wchodziła do wy
branych domów i otwierała 
drzwi swoim kompanom. 
Inni upierają się, że była to 
baba-chłop, która nacierała 
w pierwszym szeregu 
z mieczem w dłoni. Zebrała 
ogromne lupy, które trzy

mała w zamkowych pod
ziemiach. Za zbrodnie po
niosła okrutną karę - sąd 
skazał ją na łamanie kołem. 
Starzy ludzie powiadają, że 
to za przyczyną chroniące
go skarbów ducha Katarzy
ny warownia opustoszała. 
Podobno jeszcze nie tak 
dawno można było do
strzec wyłaniającą się 
z głębi ziemi postać w dłu
giej niewieściej szacie.
Na sąsiednim wzgórzu 
znajdują się drugie tajemni
cze ruiny; jest to parterowa 
budowla ze śladami okrą
głych okien. Według legen
dy jest to kaplica będąca 
miejscem pochówku Ester
ki. Za czasów Izabeli Czar
toryskiej rzeczywiście od
naleziono tu trumnę ze 
zwłokami ludzkimi, które 

jednak zostały określone na 
podstawie znalezionego sy
gnetu z herbem jako szcząt
ki Jana Bochotnickiego.
Zarówno historia zamku 
i okolic, jak i legendy z ni
mi związane, świadczą 
o atrakcyjności tego miej
sca dla badaczy i turystów. 
Odwiedzając zamek w po
bliskim Kazimierzu i Ja
nowcu, nie można zapo
mnieć o Bochotnicy. Choć 
warownia ta jest zdecydo
wanie mniejsza i gorzej za
chowana, nie oznacza to, 
że jest mniej ciekawa, 
wręcz przeciwnie — duch 
tajemniczości otaczający 
ruiny przyciąga nas z nie
odpartą silą.

Katarzyna Kuba 
Marcin Kroner

Dwór w Koszutach

Położony w Koszu
tach, wsi leżącej 30 
km na południowy 

wschód od Poznania, 
dwór szlachecki może 
stanowić wzór dla zago
spodarowania zabytko
wych budowli. Miejsco
wość ta znana była już 
w XIII w., gdy jej właści
cielami byli Leszczyce- 
-Koszuccy. Potem prze
chodziła z rąk do rąk, aż 
trafiła do podczaszego 
poznańskiego Józefa 
Zabłockiego. On też za
pewne około 1760 r. 
wzniósł nowy dwór 
w Koszutach, wykorzy
stując do tego funda
menty starszej budowli. 
Budynek na planie pro
stokąta z narożnymi al
kierzami zorientowany 
jest na „godzinę jedena
stą” i położony w czę
ściowo zdewastowanym 
(obecnie w trakcie reno
wacji) parku (4,67 ha). 
Wykonany został techni

ką szkieletową z drewna 
modrzewiowego i gliny na 
dębowej podwalinie, choć 
niektóre elementy są muro
wane cegłami. Elewacje 
frontowa i ogrodowa są je- 
denastoosiowe. Do drzwi 
wejściowych w drugiej po
łowie XIX w. dobudowano 
drewnianą werandę. Łama
ny dach jest jak dawniej 
pokryty gontem, ściany są 
otynkowane. W XIX w. 

dwór był własnością Ra
kowskich, a następnie Ko
sińskich, by w 1928 r. znów 
powrócić do Rekowskich. 
W 1941 r. właściciele zosta
li wysiedleni, a ich miejsce 
zajęła niemiecka rodzina 
Kottke. Po wojnie począt
kowo we dworze mieścił 
się radziecki szpital wojsko
wy, a po parcelacji majątku 
w 1948 r. zajmowały go 
osoby dość przypadkowe, 

do czasu uruchomienia 
w nim szkoły. Dzięki sta
raniom społecznika, 
Franciszka Kosińskiego 
w 1976 r. szkoła wynio
sła się z budynku, w któ
rym urządzono mu
zeum. Od 1985 r. pre
zentowana tam jest eks
pozycja „Mata siedziba 
ziemiańska w Wielkopol- 
sce” (eksponaty sprzed 
1939 r.), doskonale kom
ponująca się z pierwot
ną funkcją budynku.
Muzeum wynajmuje 
obecnie pomieszczenia 
dworku na koncerty, 
konferencje, często też 
gości ekipy filmowe. 
Jest to doskonały po
mysł na samofinanso
wanie się cennych za
bytków naszej kultury, 
których położenie nie 
pozwala na przyciągnię
cie odpowiedniej liczby 
zwykłych turystów.

Piotr M. Pilarczyk

23



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Nietypowy dwór myśliwski
Dwór myśliwski w 

Turośni Kościelnej 
bardziej przypomina 
pawilon ogrodowy, w któ

rym balowali osiemnasto
wieczni dandysi, niż pusz
czańską siedzibę przezna
czoną dla „prawdziwych 
mężczyzn”, przedkładają
cych Iowy na grubego zwie
rza nad jakąkolwiek inną 
uciechę. Okazuje się jednak, 
że przymiotnik „myśliwski” 
nadano dworowi nie bez po
wodu. W okresie, w którym 
został wybudowany - na 
przełomie lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych 
XVIII w. - dobra turośniań- 
skie bogate były w duże 
kompleksy leśne. Jeszcze 
w 1902 r. lasy te zajmowały 
bez mała 700 ha. Nie ulega 
zatem wątpliwości, że wła
ściciele Turośni mogli na te
renie swojego majątku orga
nizować zbiorowe polowa
nia i zapraszać na nie licz
nych gości.
Nietypowy dwór zbudowano 
najprawdopodobniej na pod
stawie planów Jana Henryka 
Klemma, tego samego, który 
projektował letnią rezydencję 
Branickich w Choroszczy 
i bramę wjazdową do „Wer
salu Podlaskiego” w Białym
stoku. Właścicielem dóbr tu- 
rośniańskich był wówczas 
Wiktoryn Jan Zaleski, wy
chowanek warszawskiego 
Collegium Nobilium, starosta 
borecki w województwie ru
skim (ziemia halicka), który 
postanowił przebudować 
w stylu późnego baroku ist
niejące od początku XVI w. 
renesansowe założenie dwor- 
sko-ogrodowe. Najął więc 
odpowiednich fachowców, 
którzy wznieśli mu baroko
wy pawilon w centralnej 
kwaterze dawnego ogrodu 
włoskiego. Wprawdzie prze
bywał on stale w Borkach ko
ło Tarnopola, ale posiadanie 
dworu myśliwskiego na Pod
lasiu było wówczas w mo
dzie i znacznie podnosiło 
prestiż jego właściciela.

Myśliwski pawilon ogrodowy 
w Turośni Kościelnej 
(fot. Jerzy Samusik)

Kiedy zmarł Wiktoryn Zale
ski, posesorką majątku zo
stała jego bratanica Marian
na, córka generała Piotra Za
leskiego, później żona Józe
fa Kajetana hrabiego Osso
lińskiego, właściciela Rudki. 
Począwszy od 1798 r. Tu
rośń Kościelna stała się na 
100 lat centrum jednego 
z kluczy dóbr rudzkich. Jó
zef Kajetan Ossoliński i jego 
syn Wiktor Maksymilian, 
prawowity dziedzic turo- 
śniańskich włości, mieszkali 
na stałe w Rudce. W tym 
czasie, z wyjątkiem baroko
wego pawilonu, inne dwor
skie zabudowania były za
niedbane i Ossolińscy pod

czas krótkich pobytów 
w Turośni zatrzymywali się 
tylko w nim. Wyruszali 
wówczas z fuzjami na polo
wania i prawdopodobnie od 
tego czasu ogrodowy pawi
lon zaczął być powszechnie 
nazywany myśliwskim dwo
rem. Po Ossolińskich wła
ścicielami dóbr turośniań- 
skich byli w krótkich odstę
pach czasu Potoccy, Jabło
nowscy, Zamoyscy i Grun- 
nerowie. Ci ostatni popadli 
w długi i majątek poszedł 
pod młotek. W wyniku licy
tacji, która odbywała się 
w Banku Ziemskim w Wil
nie w latach 1903-1910, 
uległ on znacznemu roz
drobnieniu i przeszedł w rę
ce Zimnochów, Michała 
Bartosiewicza, Onufrego 

Zabrodzkiego, Juszczuków, 
którzy kupili pawilon my
śliwski, oraz Józefa i Marii 
Szrzedzińskich, nabywców 
właściwego dworu wraz 
z oficyną, zabudowaniami 
gospodarczymi oraz 186 ha 
ziemi.
Dwór z zewnątrz prezento
wał się zupełnie przyzwo
icie, miał - podobnie jak pa
wilon myśliwski - baroko
wy wystrój, otoczony był 
parkiem i murowanym par
kanem, który przekroczyć 
można było przez dwie 
ozdobne bramy. Zaniedbane 
przez wiele lat wnętrze 
przedstawiało jednak żało
sny widok i nowi właściciele 
zamieszkali w będącej 
w znacznie lepszym stanie 
oficynie dworskiej. Ponie
waż majątek został kupiony 
wraz z długami, które trzeba 
było spłacić, zabrakło pie
niędzy na remont dworu. 
Rozebrano go więc w latach 
1937-1938, a z pozyskanej 
cegły zbudowano nowe bu
dynki gospodarcze. Syn Jó
zefa Szrzedzińskiego, rów
nież Józef, walczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej i byl 
oficerem wojskowej żandar
merii. Kiedy więc w 1939 r. 
sowieckie wojska zajęły 
Białostocczyznę, został 
przez NKWD aresztowany 
i ślad po nim zaginął na wie
le lat. Dopiero po zakończo
nej wojnie przyszło z Rosji 
zawiadomienie, że w marcu 
1945 r. zmarł w szpitalu 
w zawołżańskim Melekes- 
sie. Wdowa po nim, Józefa 
Szrzedzińska, zachowała 50- 
hektarowy majątek, ale stop
niowo rozprzedała ziemię za 
bezcen, a oficyna dworska 
została rozebrana w 1949 r. 
Zachowała się tylko resz
to wka dla jej dwóch synów: 
2,5 ha dla Jana i 7 ha dla Ta
deusza.
Na tej resztówce doktor far
macji Jan Szrzedziński za
czął w 1982 r. budować 
dom. Aby być w zgodzie 
z obowiązującymi wówczas 
przepisami, ukończył kursy 
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rolnicze i ogrodnicze, a dom 
nosił szyld przechowalni 
owoców i warzyw, chociaż 
był wyraźnie stylizowany na 
szlachecki dworek. Zasko
czonym wyglądem budynku 
kontrolerom doktor pokazy
wał pismo zaprzyjaźnionego 
z nim wojewódzkiego kon
serwatora zabytków, zobo
wiązujące go - ze względu 
na sąsiedztwo zabytkowego 
myśliwskiego dworu - do 
zbudowania przechowalni 
owoców w stylu staropol
skiego dworku.
Nieco wcześniej, na począt
ku lat siedemdziesiątych 
Juszczukowie sprzedali pa
wilon ogrodowy Urzędowi 
Gminy. Pozbawiony wła
ściciela dwór myśliwski 
popadał stopniowo w ruinę. 
Przypomniano sobie o nim 
jako o cennym zabytku 
w 1979 r. i po dokonaniu 
generalnego remontu, pod
czas którego zniszczono 
piękną barokową boazerię, 
przeznaczono go na Gmin
ny Ośrodek Kultury. Wśród 
resztek starych parkowych 
drzew odnowiony dwór czy 
może pawilon ogrodowy 
świetnie prezentuje swoje 
późnobarokowe walory. 
Jest budowlą jednopiętro
wą, zwieńczoną czterospa
dowym, łamanym dachem, 
pokrytym dachówką. Jego 
elewacje różnią się między 
sobą tylko liczbą okien 
i drzwi. Płaskie pilastry, 
wąskie otwory okienne 
w kształcie prostokątów za
mkniętych od góry lukiem 
stanowią charakterystyczne 
elementy późnego baroku.
Barokowy pawilon jest 
rzadkim już dzisiaj w Pol
sce przykładem dworu my
śliwskiego, zbudowanego 
w XVIII w. I chociaż za
miast myśliwych korzystają 
z niego miłośnicy książek 
oraz młode pary, którym 
przedstawiciel Urzędu Sta
nu Cywilnego udziela ślu
bów w sali na piętrze, 
mieszkańcy Turośni nadal 
nazywają go dworem my
śliwskim, a nie Gminnym 
Ośrodkiem Kultury.

Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie

Uratowany patac
Położona na Pomorzu 

wieś Rynkówka w po
bliżu Smętowa ma 
zwartą zabudowę, od połu

dnia i zachodu otoczona jest 
lasami południowego skraju 
Borów Tucholskich. Już 
z daleka dostrzegamy w kraj
obrazie wzniesienie porosłe 

Po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej właści
cielem pałacu wraz z ma
jątkiem została niemiecka 
rodzina von Plehn. Po 
opuszczeniu pałacu w 
styczniu 1945 r. władza lu
dowa przeznaczyła rezy
dencję na mieszkania dla

elementy budowlane i wy
posażenie, a w parku wyci
nano drzewa.
Kiedy na początku lat 
osiemdziesiątych runęły 
stropy budynku i zawalił się 
dach, wydawało się, że nic 
już nie uratuje obiektu. Wte
dy właśnie właścicielami ru

pięknym, dostojnym staro
drzewem. Pomiędzy drzewa
mi prześwituje okazała bu
dowla pałacu. Zbudowany 
został w końcu XIX w. na 
miejscu zniszczonego w XVI 
w. zamku krzyżackiego, a na
stępnie zamku Czapskich, 
który spłonął w 1883 r. 
Wzniesiono go na planie wy
dłużonego prostokąta z peł
nej cegły ceramicznej w stylu 
neogotyckim, jako budowlę 
dwukondygnacyjną z czę
ściowo użytkowym podda
szem; fasada jest bogato zdo
biona elementami neogotyc
kimi. Pałac otoczony został 
przepięknym parkiem krajo
brazowym o powierzchni 4 
ha. Najstarsze okazy lip i bu- 

• ków mają około 400 lat i są 
zabytkami przyrody.

Elewacja pałacu 
od strony południowo-zachodniej 

(fot. Henryk Spychalski)

ludności wiejskiej. Pocią
gnęło to za sobą liczne 
zmiany architektoniczne 
wewnątrz budowli, która 
była systematycznie dewa
stowana. W 1964 r. z po
wodu zagrożenia runięciem 
stropów nastąpiło wykwa
terowanie rodzin chłop
skich, a obiekt został za
mknięty. Kilka lat później 
pałac nabyła Stocznia 
Gdańska na ośrodek wypo
czynkowy, jednak nie prze
prowadzono żadnych prac 
remontowych, nie zadbano 
też o park. Budynek nadal 
niszczał, rozkradziono jego 

iny zostali państwo Olowscy 
i w ciągu kilku lat dokonali 
cudu. Prace restauratorskie 
przeprowadzono bardzo pie
czołowicie. z wielką dbało
ścią o szczegóły. We wnę
trzach odtworzono stylową 
stolarkę okienną, drzwiową 
oraz kominki, pod sufitami 
zainstalowano ozdobne ży
randole; na piętro prowadzą 
szerokie, drewniane schody 
z rzeźbionymi balustradami. 
Pozostałością po krzyżackiej 
warowni są doskonale za
chowane gotyckie piwnice 
oraz fosa. Cały teren wraz 
z parkiem ogrodzono drew
nianym parkanem. Pałac od 
dwóch lat pełni funkcję pen
sjonatu.

Henryk Spychalski
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Willa za walem
W bardzo oddalonej 

części Saskiej Kę
py w Warszawie, 

całkowicie skryta za wałem 
wiślanym i porastającą go ro
ślinnością znajduje się cieka
wa architektonicznie willa 
z 1931 r. Jej projekt wykonał 
jeden z czołowych warszaw
skich architektów lat trzy
dziestych, Bohdan Pniewski 
(1897-1965). inwestorem byl 
Stanisław Zaleski, inżynier 
górniczy. Nie wiemy, co za
decydowało o wyborze przez 
Zaleskiego tak peryferyjnej 
części Saskiej Kępy. Dzielni
ca ta podlegała intensywnej, 
ale niezbyt uporządkowanej 
zabudowie od połowy pierw
szego międzywojennego dzie
sięciolecia. Jej część zurbani
zowana kończyła się jeszcze 
w latach trzydziestych nieja
ko w naturalny sposób na ul. 
Zwycięzców. W kierunku po
łudniowym rozciągały się 
prawie niezabudowane, ale 
oświetlone już przez miasto 
tereny. Pewnym usprawiedli
wieniem dla inwestorów mo
że być jedynie fakt, że nasyp 
Wału Miedzeszyńskiego prze
biegał wówczas znacznie ni
żej , otwierając wspaniałe 
możliwości widokowe i pro
jektant skorzystał z nich w 
całej rozciągłości.
Elewacja główna skierowana 
została ku południowi i otrzy
mała monumentalny, nieomal 
pałacowy charakter. Chodziło 
przede wszystkim o to, aby 
uniknąć skrótów właśnie od 
strony wału. Ta elewacja - to 
de facto, według intencji ar
chitekta, a zapewne i inwesto
rów - fasada omawianego 
obiektu. Składa się ona 
z dwóch części. Jednokondy
gnacyjny ryzalit z balkonem 
na parterze i grupą pięciu wą
skich okien na piętrze z pra
wej strony rozwija się w prze
ciwnym kierunku serią czte- 
rodzielnych, dużych otworów 
na parterze oraz długim, czę
ściowo zadaszonym tarasem 
z opadającymi pod kątem 
schodami na poziomie pierw
szej kondygnacji. Dziewięć 
wysokich słupów pomiędzy 
czterema oknami o kształcie 
podobnym do znajdujących 

się niżej, podtrzymuje owo 
specyficzne, dekoracyjno- 
-kompozycyjne zadaszenie 
podcieniowe. Słupy, a właści
wie kolumny tego podcienia 
z namiastką kapiteli i baz, 
wykonano nowatorską w tej 
epoce techniką. Puste, mie
dziane gilzy w celu uniknię
cia szalowania pokryto bo
wiem zbrojonym betonem. 
Elewacja północna od strony

znalazły się oprócz podwój
nego garażu: kuchnia, pral
nia, trzy pokoje z łazienką dla 
służby, zapasowa garderoba, 
kotłownia centralnego ogrze
wania, piwnica i ubikacje go
spodarcze. Na parterze za 
przedsionkiem z dodatkowy
mi schodami rozplanowano: 
salonik (buduar) połączony 
z tarasem nad garażami, kre
dens, pokój jadalny oraz bi

Znamy też niektóre szczegó
ły techniczne wykończenia 
domu. Wewnętrzny system 
odprowadzania wód desz
czowych - to ciekawe, nie
konwencjonalne rozwiąza
nie. Ceglane mury zewnętrz
ne o grubości 55 cm pokryto 
skalenitem młotkowanym, 
balustrady i schody ze
wnętrzne wykonano techniką 
„lastriko”, taras na piętrze 

zaprojektowanej dopiero 
w połowie lat trzydziestych 
ul. Rzymskiej ma o wiele 
mniej interesujący, czysto 
użytkowy charakter. Od stro
ny wschodniej wyróżnia się 
natomiast półowalny ryzalit 
klatki schodowej, a od za
chodniej, oprócz paradnych 
schodów na główny taras, do
dano jeszcze inne prowadzą
ce na drugi, mniejszy nad ga
rażami oraz do patio, a także 
balkon wsparty, podobnie jak 
ten od południa, na trzech 
wyrazistych konsolach.

Pierwotny układ wnętrz 
znamy z opublikowanego 
w 1932 r. przez „Architekturę 
i Budownictwo” skrótowego 

opisu domu. W suterenach, 
a raczej wysokim przyziemiu 

bliotekę. W drugiej części 
parteru oddzielonej hallem 
z otwartą galerią umieszczo
no właściwy, dwuczęściowy 
salon z dużym kominkiem 
w niższej, oddzielonej kotarą 
partii oraz westybul. Oprócz 
tego ostatniego pomieszcze
nia pozostałe stanowiły jedną 
przestrzenną całość. Na pię
trze usytuowano: hall z ła
zienką, dwa pokoje sypialne 
(jeden z sanitariatami), studio 
oraz pokój gościnny. Cztery 
wielkie portfenetry oraz do
datkowe drzwi umożliwiały 
komunikację przez kolumno
wy podcień z głównym tara
sem, a w konsekwencji zej
ście do ogrodu. Na płaskim 
dachu wydzielono jeszcze 
osłonięte solarium z pryszni
cem.

wyłożono terakotą, dachy 
pokryto trokalem. Zastoso
wano stolarkę okienną typu 
szwedzkiego, malowane, 
blatowe drzwi z wyjątkiem 
tych do saloniku z gruszy 
oraz dębowych dla jadalni 
i biblioteki. Posadzki w salo
nie wykonano z dębu łączo
nego z hebanem. Ściany ga
lerii w hallu wyłożone były 
skalenitem, a balustrady i pa
rapety marmurem (te pierw
sze kieleckim). Kraty zasła
niające kaloryfery były bądź 
z blachy mosiężnej, bądź 
chromoniklowane. Okucia 
drzwi z brązu patynowanego 
były dziełem znanej firmy 
„Bracia Łopieńscy”, nato
miast ogrzewanie ciepło- 
wodne, urządzenia sanitarne, 
kanalizacyjne i gazowe zain
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stalowała firma „Józef Bucz
kowski i S-ka”.

Budowę willi o kubaturze 
2900 m3 rozpoczęto we 
wrześniu 1930 r., a ukończo
no jesienią roku następnego. 

Całość założenia uzupełniał 
starannie zaprojektowany 
ogród z basenem. Perfekcyj- 
ność działań architekta posu
nęła się tak daleko, że w ogro
dzie umieścił małe reflektorki 
oświetlające wieczorem fasa
dę. Pod względem stylistycz
nym powstała ciekawa kom
pozycja, powielana później 
z upodobaniem w innych jego 
pracach. Głównym jej ele
mentem była uproszczona ko
lumnada przecinająca werty
kalnie jedną, a najczęściej kil
ka kondygnacji. Motyw ten 
odnajdziemy np. w projekto
wanym dla Jana Kiepury 
w tym samym czasie (1930- 
1932) pensjonacie „Patria” 
w Krynicy, a nieco później 
w słynnym pawilonie doda
nym do pałacu Briihla, prze
budowanego według koncep
cji Pniewskiego na siedzibę 
Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych. Rozwiązanie to - 
określane jako próba powrotu 
do tradycji klasycznej - wyni
kało, jak się zdaje, bardziej 
z wykształcenia i twórczego 
temperamentu projektodaw
cy. Różnorakie „cytaty histo
ryczne” znajdowały się zresz
tą również wewnątrz budyn
ku. Najbardziej wyrazistym 
przykładem było z pewnością 
w tym wypadku uskokowe, 
wręcz „wawelskie” nadproże 
drzwi prowadzących z wła
ściwego salonu do westybulu. 
Tym ciekawsze wydaje się 
stwierdzenie Tadeusza Bro
niewskiego, który w ostatnim 
tomie swojej Historii archi
tektury określił masywne 
wnętrza domu Zaleskich jako 
zbliżone do tych, które pro
jektował F.L. Wright (!). 
W trakcie budowy przyszli 
mieszkańcy domu przebywali 
za granicą. Willa mimo mo
numentalnych rozmiarów 
okazała się mało praktyczna 
i zaraz po powrocie Zalescy 
przystąpili do wprowadzania 
zmian (np. zamurowania nie
których otworów).
Architektura willi wzbudzała 
silne emocje już w momencie 
jej powstania i to nawet 

w środowisku architektów. 
We wspomnianym już wcze
śniej opisie nieprzypadkowo 
skontrastowano ze sobą dwa 
przykłady ówczesnej archi
tektury jednorodzinnej. Obok 
omawianego domu przedsta
wiono bowiem inny, zapro
jektowany przez spółkę: Lu
cjan Komgold i Henryk 
Blum. Ci ostatni, wywodzący 
się z tej samej generacji archi
tekci, zaprojektowali w zu
pełnie innym duchu ciekawy 
obiekt przy ul. Chocimskiej 
w Warszawie. W swoim ko
mentarzu Stanisław Woźnic- 
ki, pomimo stwierdzenia, że 
obie wille projektowano z du
żą kulturą, określa jedną jako 
wywodzącą się z kultury 
łacińskiej (Pniewski), a drugą 
zalicza do zimnego geome- 
tryzmu (Komgold i Blum). 
Te dwie opinie świadczą do
bitnie o istniejącym wtedy 
konflikcie postaw i braku zro
zumienia dla różnych upodo
bań artystycznych. Z dzisiej
szego punktu widzenia obie 
tendencje, a więc zarówno tę 
tradycjonalistyczną, jak i tę 
modernistyczną uznajemy, 
oczywiście, za równorzędne. 
Prześledzenie poszczegól
nych etapów projektowych 
w fazie koncepcyjnej do
mu Zaleskich, jakkolwiek 
w chwili obecnej bardzo 
utrudnione, mogłoby jednak 
okazać się ciekawym, a nawet 
pożytecznym przedsięwzię
ciem. Przechowywany nie
gdyś w warszawskim Mu
zeum Narodowym zespół 
sześćdziesięciu rysunków 
projektowych, podobnie jak 
i inne projekty Pniewskiego 
wywieziono, niestety, w cał
kowicie nieodpowiedzialny 
sposób do innego miasta.
Z powodu swego „frontowe
go” położenia willa Zaleskich 
ucierpiała bardzo w końco
wym okresie wojny. Przez 
kilka dziesięcioleci egzysto
wała jedynie jako malowni
cza ruina z monumentalną 
kolumnadą. Dopiero niedaw
no spadkobiercom byłych 
właścicieli udało się przywró
cić pierwotną bryłę, z nie
wielkimi zmianami. Nato
miast w całkowicie prze
kształcone wnętrze wbudo
wano cztery mieszkania.

Marek Tomiczek

Młyn w Bononii
Nad doliną rzeki Biała

Łada we wsi Bono- 
nia koło Goraja do

minuje bryła nieużytkowa- 
nego od lat murowanego 
młyna. Trójkondygnacyjna 
budowla wzniesiona na pla
nie prostokąta z wapiennej 
opoki, zwieńczona dwuspa
dowym dachem krytym bla
chą, stoi opuszczona, przy

go i urządzenia transmisyj
ne. Zachowane do dziś wej
ście na wyższą kondygnację 
prowadziło przez ganek od 
strony północnej.
W 1932 r. młyn zakupiony 
został przez Żyda Lichtera, 
który przybył do Bononii 
z innych stron. Nowy wła
ściciel dokonał jego rozbu
dowy i modernizacji, nad- 

(fot. Wiesław Wiącek)

gnębią czarnymi otworami 
po oknach na tle jasnych 
ścian i ziejącą w narożu da
chu dziurą. O istnieniu 
w Bononii „ ...młyna wodne
go o 2 kamieniach ordyna
cji zamojskiej” wspomina 
Słownik Geograficzny Kró
lestwa Polskiego z 1880 r. 
Według publikacji Zabytki 
architektury i budownictwa 
w Polsce (t. 48, 1991) zbu
dowano go w 1925 r., ale 
mieszkańcy Bononii utrzy
mują, że istniał już przed 
pierwszą wojną światową. 
Fundamenty młyna z ka
miennych ciosów posado
wiono na drewnianych pa
lach z uwagi na podmokły 
grunt. Młyn był pierwotnie 
budowlą dwukondygnacyj
ną, w dolnej, niższej znajdo
wał się wał koła napędowe

budowal trzecią kondygna
cję, zlikwidował napęd 
wodny, zastępując go napę
dem z lokomobili parowej 
opalanej drewnem, umiesz
czonej w murowanej przy
budówce od strony wschod
niej, unowocześnił urządze
nia przemiałowe. Młynarz 
mieszkał z rodziną w drew
nianych zabudowaniach, 
prowadził też własne go
spodarstwo. Młyn pracował 
na potrzeby mieszkańców 
okolicznych wsi do czasu 
wybuchu wojny, a w okre
sie okupacji do opuszczenia 
go przez właściciela zabra
nego przez hitlerowców, 
którzy poddali ekstermina
cji całą żydowską ludność 
pobliskiego Goraja. W lip- 
cu 1943 r. wysiedlono 
wszystkie wsie wchodzące 
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w skład gminy Goraj, część 
ludności ukrywała się 
w okolicy. Opuszczone za
budowania i młyn zaczęły 
niszczeć, urządzenia prze
miałowe wywieziono, do
mostwo rodziny młynarza 
popadło w ruinę i rozebrane 
zostało pod koniec wojny. 
Budynek młyna spełniał 
różne funkcje, przez jakiś 
czas mieścił się w nim klub 
rolnika, nieremontowany 
niszczał coraz bardziej, 
w końcu stał się ruiną. Nie 
istnieje już przybudówka, 
w której mieściła się loko- 
mobila, zapadły się drew
niane stropy, od strony rze
ki widać w północnej ścia
nie biegnące od fundamen
tów do dachu pęknięcie 
muru zagrażające całej bu
dowli, w południowo- 
-wscnodnim narożu mur za
lewany jest deszczem przez 
wyrwę w połaci dachu.
Z dawnego wyposażenia 
pozostały w najniższej kon
dygnacji fragmenty kamie
ni młyńskich. Zmieniło się 
też otoczenie młyna - rzeka 
Biała Łada została uregulo
wana, znikł układ wodny 
zapewniający niegdyś na
pędzanie koła młyńskiego, 
dolinę przecięła utwardzo
na droga przebiegająca 
obok młyna, a brzegi rzeki 
połączył dwuprzęsłowy ka
mienny most zbudowany 
w 1959 r.
Młyn i most - to przykłady 
budownictwa powstałego 
w różnym czasie, które łą
czy materiał, z jakiego zo
stały wykonane i interesu
jąca „swojska” architektu
ra. dzięki czemu stanowią 
ciekawe elementy krajo
brazu. Niemniej jednak 
młyn - to przykład lekce
ważenia i obojętności wo
bec niemych świadków lo
kalnej historii i coraz rzad
szych w krajobrazie obiek
tów architektury przemy
słowej.

Wiesław Wiącek

Żeliwne płyty

N
a terenie Śląska 
Opolskiego znaj
duje się kilkana
ście ozdobnych płyt że
liwnych odlanych w dru

giej połowie XVI w. 
Niemiecki badacz Kurt 
Bimler, który zajmował 

znajdującej się na we
wnętrznej ścianie kruch- 
ty kościoła w Gryżowie 
koło Nysy. Na płycie tej, 
o wymiarach 71 x 53 cm, 
przedstawiono w stylu 
gotyckim scenę Ukrzy
żowania. Płyta żeliwna 

Bimler uważa, że płyta 
ta odlana została w tym 
samym warsztacie i w 
tym samym czasie, co 
pozostałe, natomiast ja
ko modelu do wykonania 
formy odlewniczej użyto 
późnogotyckiej plakiet-

się tymi płytami w latach 
dwudziestych (Die Gies- 
serei, 1924, nr 35, s. 
533) uważał, że ze 
względu na specyficzny 
wyraz artystyczny nie 
mają one odpowiedni
ków tak w Niemczech, 
jak i w sąsiednich Cze
chach, są wytworem hut
nictwa Śląska Opolskie
go i należą do najstar
szych tego rodzaju za
bytków w ówczesnych 
Niemczech. Płyty te re
prezentują styl renesan
su, z wyjątkiem jednej, 

o takich wymiarach 
i grubości około 1,5 cm 
waży około 40 kg. Ze 
względu na brak in
skrypcji jest ona od
mienna od pozostałych, 
renesansowych, zaopa
trzonych w napisy odno
szące się do znanych 
i znaczących osób lub 
rodów. Tadeusz Chrza
nowski („Ziemia”, 1968) 
przyjmuje, że płyta gry- 
żowska jest starsza od 
pozostałych i datuje ją 
na pierwszą połowę XVI 
w. Wspomniany już K. 

Żeliwna 
płyta wotywna 

w kościele 
w Gryżowie

ki, którą datuie na około 
1500 r.
Autor ten przytacza miej
scową tradycję utrzy
mującą się wśród miesz
kańców okolic Gryżowa 
jeszcze w latach dwu
dziestych XX w., według 
której płytę tę przyniósł 
pokutujący grzesznik 
powracający z piel
grzymki do Częstocho
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wy. W XVII i XVIII w., 
a także później kult Mat
ki Boskiej Częstochow
skiej byl na Śląsku bar
dzo żywy, mimo że Śląsk 
znajdował się poza gra
nicami Korony Polskiej. 
Nietypowe usytuowanie 
płyty, a mianowicie 
w kruchcie, tj. w po
mieszczeniu przeznaczo
nym dla pokutujących 
grzeszników, oraz tema
tyka płyty są zbieżne 
z treścią legendy. Warto 
zaznaczyć, że na zachód 
od Częstochowy przy 
ówczesnej granicy ze 
Śląskiem nad rzeką Li- 
swartą i jej dopływami 
znajdowało się zgrupo
wanie kilkunastu kuźnic, 
z których największa - 
Panki założona została 

jeszcze w 1374 r. Pod 
koniec XVI w. kuźnice 
w okolicach Częstocho
wy zaczął wykupywać 
i modernizować Mikołaj 
Wolski, marszałek na
dworny króla Zygmunta 
III Wazy. Kuźnica Panki 
była centralnym zakła
dem zespołu kuźnic Wol
skiego. Na początku 
XVII w. odlewano tam 
kule armatnie, lufy dział, 
moździerze i kotły. Ist
niały więc techniczne 
możliwości odlania ta
kiej płyty w hucie Panki 
w pierwszej dekadzie 
XVII w. Jeżeli gotycki 
relief płyty gryżowskiej 
nie jest argumentem na 
rzecz wczesnego jej od
lania, jak uważa K. Bim- 
ler, nie można wyklu

czyć jej wykonania na 
początku XVII w. ze 
znacznie wcześniejszego 
modelu. Brak jednak ja
kiegokolwiek zachowa
nego egzemplarza żeliw
nej płyty dekoracyjnej, 
której odlanie w końcu
XVI lub na początku
XVII w. w którejś z hut 
okręgu częstochowskie
go jest bezsporne oraz 
brak innych przekazów 
przemawia za śląskim 
pochodzeniem płyty gry
żowskiej.
Warsztat, w którym odla
no płyty opolskie, nie zo
stał jednoznacznie ustalo
ny. Musiała to być huta 
dysponująca nowocze
snymi jak na owe czasy 
piecami podobnymi do 
pieców, które wchodziły 

dopiero w użycie na za
chodzie Europy. W XVI 
w. pod Karłowicami (nie
daleko Brzegu), które 
wtedy nazywały się Ket- 
zerdorf i były rodową sie
dzibą rodziny Bessów, 
działał duży zakład hutni
czy należący do tej rodzi
ny. Jak wielką wartość 
miała ta huta, można wy
wnioskować z dokumentu 
z 1504 r., wystawionego 
w Brzegu i dotyczącego 
podziału majątku pomię
dzy braćmi Adamem i Ja
nem Bessami. Adam 
otrzymał zamek Ketzer- 
dorf (Karłowice) ze wsia
mi Kurów, Kolnie, Sto
brawa, Tarnowiec, Bieli- 
dło i Radoszowice z przy- 
należnościami, zaś Jan 
dostał kuźnicę ze stawem

Delfiny nad Regą

Kolej żelazna do Trzebiatowa 
dotarła w 1882 r., gdy oddano 

do użytku linię z Dąbia do Koło
brzegu. W rozwoju sieci kolejowej 
ówczesne władze miasta widziały 
dużą szansę na wzrost gospodarki 
i podniesienie poziomu życia 
mieszkańców. W związku z tym 
przeprowadziły wiele inwestycji ko
munalnych, mających przybliżyć 
ową linię kolejową do miasta. Były 
to inwestycje niezbędne, ponieważ 
projektanci ulokowali dworzec 
dość daleko za rzeką Regą. Ko
nieczne stało się więc usprawnie
nie dojazdu do stacji. W 1905 r., 
czyli ponad rok przed przyjazdem 
pierwszego pociągu z Kamienia, 
zbudowano ul. Dworcową i nowy 
most. Szybko stał się on wizytówką

1.2. Ogólny widok mostu (1) 
i jego część środkowa z delfinami 

oraz trójzębem Neptuna (2)

(zdjęcia: Filip Karoński) 

miasta. Wybudowany w stylu sece
syjnym obiekt o długości 53,9 m 
i szerokości 10,5 m miał szokować 
przyjezdnych bogatą dekoracją 
rzeźbiarską. Oba przyczółki zwień-

2

czono piaskowcowymi wyobraże
niami delfinów i motyw ten powtó
rzono w centralnej części środko
wego przęsła, gdzie dwóm posta
ciom tych ssaków towarzyszy trój
ząb Neptuna. Oprócz podkreślenia 
związku budowli z wodą, ozdoby te 
sprytnie ukrywały przed oczami 
przechodniów elementy nośne mo
stu, wykonane z niezbyt atrakcyjne
go przecież żelbetu.
Zaniedbany przez lata most podda
no gruntownemu remontowi 
w 1993 r. Jego zabytkowy charak
ter uwzględniono też przy opraco
wywaniu trasy turystycznej, uła
twiającej zwiedzanie miasta. Sece
syjny most nad Regą stanowi do 
dziś świadectwo kunsztu inżynie
rów sprzed wieku, potrafiących bez 
problemu połączyć piękne z poży
tecznym.

Filip Karoński
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oraz wsie Mąkoszyce 
i Bąkowice ze wszystkimi 
przynależnościami. Do
kument upoważniał też 
Jana do szukania i eksplo
atacji rudy na terenie na
leżącym do niego oraz je
go braci. Jak widać, kuź
nica ze stawem i dwie 
wsie równoważyły war
tość rodowego zamku 
i sześciu wsi.
Płyty z napisami umiesz
czone na murach katedry 
w Opolu dotyczą właśnie 
Bessów i spowinowaco
nych z nimi Oppersdor- 
fów. Także w kaplicy 
zamkowej Bessów w 
Karłowicach znajdowały 
się podobne płyty. Z du
żym prawdopodobień
stwem można przyjąć, że 
płyty te, a przypuszczal
nie także płyta gryżow- 
ska, zostały odlane w 
wymienionej wyżej hu
cie. Bimler, który wysu
nął tę hipotezę, zmienił 
zdanie w następnej swo
jej publikacji i nawiązu
jąc do dokumentu z ar
chiwum Oppersdorfów 
z XIX w. przyjął możli
wość odlania tych płyt 
w kuźnicy pod Zagwiź- 
dziem (około 25 km na 
północ od Opola), na 
miejscu której po wie
kach założono w ramach 
uprzemysłowienia fryde- 
rycjańskiego w końcu 
XVIII w. hutę Kreuzbur- 
gerhutte. Brak jakichkol
wiek przekazów i doku
mentów dotyczących tej 
pierwotnej huty osłabia 
znacznie tę hipotezę 
i skłania do przyjęcia hu
ty pod Karłowicami za 
miejsce odlania płyt 
opolskich, w tym rów
nież płyty gryżowskiej.

Kazimierz Sękowski

Biblia w kamieniu
Dziesięć kilometrów 

na południe od 
Edynburga, w nie

wielkiej miejscowości Ro- 
sslyn znajduje się jeden 
z najcenniejszych i najbar
dziej oryginalnych szkoc

septu. Wszystko przetrwało 
do dzisiaj w niemal nie 
zmienionej formie, a jedy
nym uzupełnieniem jest 
kruchta dodana podczas 
gruntownego remontu 
w 1862 r.

Rosslyn Chapel jest nie
wielka, liczy tylko 21 
m długości, jednak jej wnę
trze można studiować go
dzinami. Niemal każda do
stępna powierzchnia po
kryta jest bogato rzeźbio-

1
kich zabytków - Rosslyn 
Chapel. Jest to niezwykłe 
prezbiterium kolegiackiego 
kościoła św. Michała, który 
jednak nigdy nie został wy
budowany.
Niewiele wiadomo o histo
rii Rosslyn Chapel, kroniki 
spisane w 1447 r. wspomi
nają tylko, że Wiliam, trze
ci i ostatni książę Orkadów, 
rozpoczął budowę kościo
ła. Nie zachowały się nato
miast żadne dokumenty do
tyczące postępu prac, 
a śmierć fundatora całko
wicie je wstrzymała. Z pla
nowanej ogromnej świąty
ni powstało tylko prezbite
rium, niewielkie pomiesz
czenie - najpewniej zakry
stia i zaczątki ścian tran-

1. Widok
na Rosslyn Chapel 
od strony 
południowej

2. Wnętrze 
świątyni
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Szwajcarskie 
Valais

Jest to niezwykle rozle
gły - zajmuje obszar 
ponad 5000 km - górski 

region Szwajcarii, z dzie
sięcioma najwyższymi 
szczytami (wszystkie po
wyżej 4000 m). Słynie na 
cały świat z ośrodków 
narciarskich i tutaj znajdu
je się około 40% wszyst
kich szwajcarskich winnic. 
Stolicą regionu jest poło
żony pośród szczytów 
górskich, nad doliną Ro
danu Sion, założony 
w 580 r. przez biskupa Va
lais. Nad miastem domi
nują dwa wzgórza: jedno 
wieńczą pozostałości śre
dniowiecznego zamku To- 
urbillon, drugie - potężna 
bazylika de Valere z XII w.; 
w jej wnętrzu znajdują się 
najstarsze czynne organy 
na świecie, zbudowane 

w XV w. Obydwa wzgórza 
widoczne są z daleka 
i stanowią jakby symbol 
dawnej władzy w regionie. 
W samym mieście wart 
obejrzenia jest także ra
tusz, katedra z romańską 
dzwonnicą, okazały dom 
wybudowany w 1505 r. 
przez Georgesa Supersa- 
xo - poplecznika miejsco
wego biskupa.
Sion, obok naszego Zako
panego, kandyduje do or
ganizacji zimowych igrzysk 
olimpijskich w 2006 r.

1.2. Sion
- widok na pozostałości 

zamku Tourbillon 
ze wzgórza z bazyliką (1) 

oraz widok 
na nową część miasta (2)
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siedmiu uczynków miło
sierdzia, cnoty Boskie 
i główne. Realistyczne 
i symboliczne postacie pre
zentują też motywy pogań
skie - jest tu więcej niż 
w jakiejkowiek innej śre
dniowiecznej świątyni wy
obrażeń pogańskiego bożka 
Green Man’a. Nie brak też 
odniesień do symboliki 
templariuszy i masonów. 
Na szczególną uwagę za
sługują wierne przedsta
wienia kaktusów i kukury
dzy, które zdają się dowo
dzić prawdziwości legendy 
mówiącej, że pradziad fun
datora, znany żeglarz, ksią
żę Henry odkrył Nowy 
Świat na sto lat przed Ko
lumbem.
Niewątpliwym arcydziełem 
rzeźbiarskim jest kolumna 
czeladnika w południowo- 
-wschodniej części kościo
ła. Ten filar opleciony zo
stał czterema pasami mi
sternie rzeźbionych moty
wów roślinnych i jest 
przedmiotem lokalnej le
gendy. Mówi ona, że ko
lumna została wyrzeźbiona 
przez ucznia podczas nie
obecności jego mistrza i że 
uczeń ten miał zostać za
mordowany przez zazdro
snego mistrza. Potwierdze
niem legendy mają być 
rzeźby trzech głów przed
stawiające mistrza, ucznia 
i pogrążoną w żałobie mat
kę.
Świątynia w Rosslyn była 
miejscem kultu religijnego 
przez wieki i nadal jest re
gularnie wykorzystywana 
na nabożeństwa przez 
szkocki kościół episkopal- 
ny. Nie brak też turystów 
i badaczy, którzy zagłębia
ją się w gąszcz symboli 
sprzed 600 lat. Rosslyn 
Chapel nadal intryguje i in
spiruje...

Paweł Kubisztal

Czytelnicy o zabytkach
W numerze 10, 1998, w „Od re
dakcji” zaapelowaliśmy do 
Czytelników o zaprezentowa
nie na tamach pisma swoich 
wrażeń z letnich wędrówek 
i zwiedzania zabytków. Poniżej 
drukujemy dwa listy.

Propozycja dla Czytelników 
„Spotkań z Zabytkami” - to pięk
ny pomyst. Uwrażliwiacie w ten 
sposób nas wszystkich na 
obiekty i przedmioty, nawet te 
najdrobniejsze, na które od daw
na powinniśmy patrzeć innym 
okiem. Wszystko to przecież jest 
dorobkiem naszej kultury, tak 
bardzo uszczuplonej przez cha
os polityczny, który nie oszczę
dza! nas przez wieki i nie oszczę
dza w dniu dzisiejszym. I o tym 
wtaśnie chcialbym napisać, 
dzieląc się pewną bulwersującą 
informacją, o której chyba nie
wiele osób wie, choć zdaję sobie 
sprawę, że pozostanie ona bez 
odzewu jako „niemy krzyk” 
wrażliwych ludzi.
To, że częstym łupem złodziei 
padają rzeźby, nie jest żadnym 
odkryciem. Ale dziwi mnie, dla
czego w związku z tym nie ma 
wzmożonej kontroli wszelkiego 
typu bazarów staroci? Nie trzeba 
być znawcą, aby się zoriento
wać, że np. blisko metrowa po
stać Chrystusa Ukrzyżowanego 
nie pochodzi z wiejskiego stry
chu. Takich rzeźb na bazarach 
jest wiele i odczuwam wielki żal, 
a przy tym złość, że muszę prze
chodzić obojętnie obok dowo
dów tak jawnej kradzieży. Zo
rientowałem się, że rzeźby świę
tych najbardziej cieszą „kolek
cjonerów” z Niemiec. Utwierdzi
łem się w tym przekonaniu po 
ostatniej wizycie u mojego kuzy
na, Krzysztofa Woźnicy, który 
jest przewodnikiem po Rozto
czu. Z wielkim smutkiem opo
wiadał, jak masowo giną prze
szło stuletnie, pięknie rzeźbione 
przez wiejskich artystów figurki 
z przydrożnych kapliczek. Dużą 
odpowiedzialność za to ponoszą 
dziennikarze z regionalnych ga
zetek - najczęściej kradzieże do
konywane są natychmiast po 
ukazaniu się artykułu na temat 
wartości zabytkowej danej figur
ki. Od wielu lat Krzysztof Woźni
ca prowadzi spis i kontrolę przy
drożnych kapliczek. Objechali
śmy kilka miejsc i rzeczywiście 
w wielu z nich nie ma już rzeźb. 
Zatrzymaliśmy się w malej wio
sce Flisy, w której stoi urokliwa 
kapliczka, a w niej znajduje się

Flisy - kapliczka z drugiej połowy XIX w.

Chrystus Frasobliwy owinięty 
w biały tiul. Obok mieszka eme
rytowany leśnik, który ze Izami 
w oczach mówił, że póki żyje 
bronić będzie figurki (raz już wy
płoszył złodziei, którym pozostał 
do wyciągnięcia tylko jeden 
gwóźdź!). Jak wspomniałem, 
polskie drewniane figurki świę
tych nabywane są przede 
wszystkim przez Niemców. 
W kraju za Odrą w „dobrym to
nie”, a tym samym w modzie jest 
mieć taką rzeźbę, którą po licz
nych przeróbkach można usta
wić w domu. W figurę Matki Bo
żej lub św. Jana Nepomucena 
wstawiane są drzwiczki po 
uprzednim wydrążeniu korpusu. 

Tam wkładane są butelki z alko
holem. Często też w postać 
Chrystusa Frasobliwego wbijane 
są haki i służy ona jako wieszak 
w przedpokoju. Nie potrafię zna
leźć komentarza...

Robert Garwoliński
Otwock

★ ★ ★

Nigdy do Was nie pisałam, ogra
niczając się do czytania „Spo
tkań z Zabytkami”. Jednakże po 
wycieczce, o której chcę napi
sać, zabrakło mi cierpliwości 
i wyrozumiałości dla notoryczne
go polskiego marnotrawstwa. 
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Muszę ulżyć swojej złości: to 
nieprawda, że nie ma funduszy 
na ratunek zabytków w kraju. 
Pieniądze są, ale nie na ten cel, 
lecz na nowe samochody służ
bowe dla VIP-ów pasących sobie 
brzuchy naszymi podatkami. 
Dawniej wszystko kładło się na 
karb komunistycznych rządów, 
obecnie jednak rządy są w rę
kach zadufanych w sobie dyle
tantów, bezradnych wobec du
żych afer (patrz sprawa Doliny 
Radości w Gdańsku-Oliwie, 
gdzie nie ma winnych, nikomu 
nic się nie stanie, nikt nie ponie
sie odpowiedzialności, jedynie 
Dolina została zdewastowana. 
Ale w końcu, co to kogo obcho
dzi).
Teraz mogę opisać stan obiek
tów zabytkowych na trasie mojej 
wycieczki po tzw. Żuławach Mal- 
borskich. Proszę wybaczyć mo
że zbyt familiarny styl listu, ale 
ponieważ od wielu lat jesteście 
Państwo przez „Spotkania” 
obecni w moim domu i życiu, 
traktuję Was jak starych, szale
nie cennych znajomych. Kiedyś 
wyraziłam się, że nie lubię Żu
ław, że tu nie ma nic ciekawego, 
że tu płasko i smutno, ale to by
ło w czasach, kiedy nie odkryli
śmy z mężem smaku włóczęgi 
po bezdrożach i kiedy nie zna
łam historii Żuław, kiedy jeszcze 
nie było to „moje miejsce na zie
mi”. Koto Nowego Stawu (tzw. 
Żuławy Niskie) znajduje się za
padła dziura: Palczewo. Trafili
śmy tam na drewniany wiatrak 
typu holenderskiego. Stoi on na 
podmurowanej górce, w owej 
podmurówce-górce znajdują się 
zamknięte na rachityczną kłódkę 
wrota. „Holender” ma śmigła, ty
le że dziurawe, kryty jest łusz
czącą się ze starości i zaniedba
nia łuską gontową; wewnątrz ma 
pełne (łącznie z pasami napędo
wymi) wyposażenie... Brakuje 
mu tylko gospodarza. Na podło
dze nawet widać pęknięte worki 
i rozsypany groch... Wrażenie 
przygnębiające. Tuż obok stoi 
chałupa młynarza; nie jest to ja
kieś cudo, ale kiedyś musiat to 
być całkiem dostatni i spokojny 
dom. W kuchni jest jeszcze biały 
rozłożysty piec z niemieckimi na
pisami na kaflach, kredens z lat 
trzydziestych (zaglądnęłam 
przez zakurzone okno). Poza 
tym i zwartymi chaszczami nie 
ma tam nic. Dom chyli się ku 
upadkowi, tak jak i „holender”. 
Ciekawe, czy konserwator zabyt
ków w ogóle wie, gdzie leży ta 
miejscowość, choć dumna zielo
na tablica ze znakiem PTTK 
umieszczona jest na wrotach 
wiatraka. (...) Z Palczewa poje
chaliśmy do Nowego Stawu. 

Jest to przedziwne miasteczko, 
jakby zawieszone między prze
szłością a teraźniejszością. (...) 
Na tych terenach charaktery
styczny jest brak zainteresowa
nia historią wśród mieszkańców, 
ludzie wciąż traktują te miejsca 
jako „cudze" i jeszcze gdzienie
gdzie z zapałem niszczą to, co 
pozostało, jako „niemieckie”. 
Wejście do stojącego przy rynku 
kościoła wiodło niegdyś przez 
wieżę dzwonnicy. Teraz kościół 
stoi zamknięty i pusty (za cza
sów radosnych rządów komuni
stycznej szczęśliwości byt tam 
magazyn meblowy). (...) Następ
ne miejsce, sprawiające wraże
nie jakby żywcem było wyjęte 
z mrocznego opowiadania skan
dynawskiego, znajduje się nie
daleko Dzierzgonia i nazywa się 
Ankamaty. Tu też trafiliśmy na 
„holendra”, tyle że murowanego 
i już bez czapy. Jest to sam kor
pus - ceglany, z otworami 
drzwiowymi i okiennymi (...) We
wnątrz nie ma nic, jedynie 
spróchniałe belki stropowe. Do
okoła hula wiatr, bowiem „holen
der” ustawiony jest na małym 
wzgórzu. Poniżej wzgórza jesz
cze stoją pozostałości domu 
młynarza. Stan domu pozwala 
przypuszczać, że w przyszłe wa
kacje już go nie zastaniemy. 
W domu, w izbie bocznej znaj
dował się kurnik i chlewik, w do
budówce stajnia czy obora, 
a nad mieszkaniem stodoła. 
Wszystko jakby porzucone 
w pośpiechu. Sprzętów domo
wych nie ma, ściany już się walą, 
nie wiem, czy im ktoś pomógł, 
czy to raczej czas i brak gospo
darza. Najsmutniejsze jest to, że 
w zapuszczonym sadzie stoją 
zamieszkane ule... Ponad 
wszystkim hulał wiatr i było jakoś 
tak niesamowicie. Totalne pust
kowie, świst wiatru, zawalony 
dom, zniszczony wiatrak. Obraz 
dbałości o relikty kultury regio
nu. Ale również wyraz braku go
spodarza tych terenów. Myślę 
tutaj o samorządzie i sposobie 
spożytkowania takich obiektów, 
jeżeli już nie na cele, do których 
zostały zbudowane, to przynaj
mniej ku ściągnięciu pieniędzy 
z turystów. Turyści zawsze są 
głodni albo mają głodne i spra
gnione dzieci, szukają również 
toalet, czasem taniego noclegu. 
I to można by wykorzystać.
Przez Dzierzgoń przejechaliśmy 
rozglądając się dokoła, mia
steczko nam się podobało. Jest 
czyściutkie, jasne, zwarte. Jako 
dawna siedziba komtura, peł
niącego zarazem funkcję wiel
kiego szatnego zakonu, na 
pewno ma jakieś zabytki, co 
sprawdzę przy następnej tam 

bytności. W okolicy Dzierzgonia 
trafiliśmy na drogowskaz do Św. 
Gaju - miejsca śmierci św. Woj
ciecha. Miejsce i sam kościółek 
zupełnie bez stylu, bez atmosfe
ry, jedynie misa chrzcielna robi 
wrażenie. (...) Nasz zachwyt 
wzbudził opuszczony dom żu
ławski, ale o nieco innej bryle 
niż ten w Palczewie. Zamiast 
ganku bowiem ten dom ma 
dwie drewniane kolumny, 
a kształtem i wielkością przypo
mina do złudzenia analogiczny, 
stojący przy Pruszczu Gdań
skim. Tyle że tamten jest za
mieszkany, a ten stoi pusty 
i zdewastowany. Teraz pojecha
liśmy w stronę Iławy. W Starym 
Mieście znaleźliśmy śmierdzący 
odchodami zagajnik cmentarny 
z osobliwym nagrobkiem. Był to 
mur z kamienia z trzema nisza
mi. Dwie byty już puste, ktoś 
pracowicie skul tablice, trzecia 
zaś miała jeszcze resztkę gru
bej szklanej płyty poświęconej 
„drogiemu zmarłemu”. Byt nim 
niejaki Richard Zu Dohna 
Schlobitten, zmarły 18 listopada 
1918 r. Nad imieniem i nazwi
skiem widnieje krzyż z laurami. 
Po jakichś 10 kilometrach trafili
śmy na dom rodzinny Richarda 
Zu Dohna. Wjechaliśmy do Ka
mieńca. Widok zapierający 
dech w piersiach. Ruina ma
gnackiej rezydencji tuż przy 
drodze przelotowej Malbork-lta- 
wa. Pałac rodziny Finck-Finc- 
kensteinów, potem od końca 
XVIII w. do 1945 r. w rękach 
spokrewnionej z Finckensteina- 
mi i dworem pruskim - rodziny 
Zu Dohna. W tym pałacu spoty
kał się Napoleon z Walewską, 
przebywali tu przed wyprawą na 
Moskwę; z tej też podobno oka
zji pałac został przerobiony 
i w każdej sali wybudowano po 
dwa kominki, żeby Marysieńka 
nie marzła. W latach ostatniej 
wojny częstym gościem Zu Do- 
hnów był admiral Canaris, zaś 
gen. Heinrich Zu Dohna został 
stracony po zamachu na Hitlera 
w Wilczym Szańcu. Pałac 
z frontem osłoniętym dwoma 
skrzydłami bocznymi byt cegla
ny, z białymi gzymsami okien 
i zielonym dachem ze szkliwa 
oraz z 12 kominami koloru 
ciemnoniebieskiego. Musial ro
bić wrażenie. W 1945 r., nieste
ty, przyszli Rosjanie i z braku 
godziwej rozrywki wysadzili bu
dowlę. Teraz można więc podzi
wiać tylko pozostałości po niej. 
Chodzi się po zwałowisku gru
zów, na ocalałych ścianach 
jeszcze widać ślady po komin
kach, nawet pozostały ślady 
ozdób sal... Na zewnętrznych 
murach smętnie zwisają resztki 

rynien, jeszcze istnieją drewnia
ne zegary słoneczne (doliczyli
śmy się sześciu) i ozdobne 
drewniane gzymsiki od frontu. 
Przesmutne wrażenie robi zej
ście do ogrodu, widać jeszcze 
pozostałości szerokich półokrą
głych schodów. (...) Może „no
we” w Polsce wymusi na kon
serwatorach zabytków zajęcie 
się obiektami przeze mnie opi
sanymi. Może nowe władze za
miast swoimi, zajmą się sprawa
mi tzw. wyższymi. Ruina w Ka
mieńcu może przecież zostać 
odpowiednio zabezpieczona 
i doskonale służyć mieszkań
com, ale nie na budulec ani też 
jako miejscowa toaleta. Na rui
nach gmina też może zbić ma
jątek. Wiatrak w Palczewie też 
nie musi dożywać ostatnich dni 
(...), a potem będziemy biado
lić, że wyniszczyli nas Niemcy 
i Rosjanie. Nieprawda - sami 
się niszczymy...
Byliśmy też z mężem na wyciecz
ce sentymentalnej, śladami mo
jej rodziny, w powiecie Grybów 
w Galicji (z czego moja Matka 
była szalenie dumna), w miejsco
wości Polna, gdzie na wzgórzu 
stal kiedyś dwór otoczony prze
pięknym parkiem (mój pradziad 
był z zamiłowania ogrodnikiem, 
a poza tym miał w rękach to 
„coś”, dzięki czemu nawet kij od 
miotły zakwita). Po dworze nie 
pozostał ślad, za to na wzgórzu 
pośród powycinanego parku, 
stanął dom - nowobogackie „pu
dło”. Kiedy usiłowałam pokazać 
mojej rodzinie samo miejsce, tak 
dobrze mi znane z opowiadań 
Matki i starych fotografii, z nowo
bogackiego „pudla” wypadl jakiś 
osobnik w walonkach na nogach 
i z siekierą w ręku. Wycofaliśmy 
się, bowiem zagroził spuszcze
niem psów z łańcucha, wykrzy
kując: „Pany już tu nie mieszkają, 
tera to moje...”Nie pozostał rów
nież ślad po ogromnej stajni 
z kamiennymi przyporami, jaka 
stała na zboczu wzgórza (...) 
Gorszym czynem niż zburzenie 
pozostałości po dworze było 
zniszczenie akt parafialnych 
w Polnej. Księża, którzy mieli cał
kiem prywatny zatarg o własność 
lasu, w akcie zemsty na sobie 
zniszczyli wszystkie akta parafii. 
Do tego doszła dewastacja stare
go kościoła: nie ma już dawnego 
wyposażenia, znikły też stare 
ławki kolatorskie.
Ucieklam z Polnej, więcej tam 
nie wrócę. Dzieciom pokazałam 
to miejsce, wychowane są w tra
dycji, znają swoje korzenie. Cza
sy się zmieniły, żadne dokumen
ty nie ocalały, jako spadkobierca 
nawet nie miałabym jak walczyć 
o odzyskanie utraconego (...) 
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(...) Z Polnej zajechaliśmy do 
Szalowej. Kiedyś należała do 
Rylskich. Teraz dworek straszy 
zaniedbaniem. Mieszka w nim 
starszy, chory człowiek, którym 
opiekuje się dziewczyna „słaba 
na głowę”, jak wyjaśnili miesz
kańcy Szalowej. Dworek jest błę
kitny, z kolumnami, stoi przy sa
mej drodze, werandą zwrócony 
ku niej. Obok dworku stoi budy
nek kuchni - podobno z XVII- 
XVIII w. Przed dworem niegdyś 
musiat znajdować się przepięk
ny gazon. Włos się jeży na gło
wie, gdy spojrzy się w głąb 
ogromnego ogrodu: kończy się 
budowa nowobogackiego „dwo
ru”. Że niebiosa nie grzmią na ta
kie barbarzyństwo i brzydactwo, 
to jakiś cud. Jakby nie dość było 
tego, tuż obok dworu powstała 
jakaś „przesypownia” cementu. 
W sam raz towarzystwo dla 
„substancji zabytkowej” (...)
Tyle mojego utyskiwania na stan 
zabytków w kraju. Jest to tylko 
drobny wycinek tego, co się 
u nas marnuje bezpowrotnie. 
Mam nadzieję, że dla dworu 
w Szalowej nie wybita jeszcze 
ostatnia godzina, że znajdzie się 
ktoś, kogo obejdzie los „holen
drów” na Żuławach, może nawet 
Kamieniec doczeka się jakiejś 
opieki. Wiem, że ani nie dyspo
nujecie Państwo odpowiednimi 
funduszami, ani mocą, która 
wstrząsnęłaby decydentami, 
która by wymusiła pewne decy
zje, może wreszcie rozsądne 
w morzu głupoty, ale lżej mi się 
zrobiło, kiedy zrzuciłam z siebie 
ciężar rozgoryczenia, a poza 
tym pamiętam Waszą „akcję 
dwory” czy „akcję cmentarze”. 
Od wielu lat jestem Państwu 
wierna. „Spotkania z Zabytkami” 
- to jedno z niewielu czasopism, 
które czytam na wyścigi z rodzi
ną, od „deski do deski”, wraca
jąc z przyjemnością do poszcze
gólnych numerów. Zresztą trak
tuję je jako swoistą encyklope
dię. Moje dzieci wielokrotnie ko
rzystały ze „Spotkań z Zabytka
mi” na lekcjach historii w szkole, 
co nie zawsze podobało się na
uczycielom, bowiem niepopular
ne jest, by uczeń miał więcej za
interesowań niż nauczyciel. 
A nie daj Boże, by więcej wie
dział... Lecz właśnie dzięki Wam 
moi synowie chcą wiedzieć wię
cej, tym bardziej że wiele podró
żujemy po kraju. A głupio jechać 
przez daną miejscowość i nic nie 
wiedzieć o jej historii albo o oso
bliwościach. Pozostaję z głębo
kim szacunkiem i pozdrawiam.

Katarzyna 
Czaykowska-Stój 

Gdańsk

Zloty skarb

Jest to przeszło pól ty
siąca złotych pierście
ni, zapinek, naszyjników, 

bransolet, zegarków, ta- 
bakier, naczyń, symboli 
kultowych, monet, medali, 
orderów, a także tkanin. 
Dzieła te pochodzą od 
połowy drugiego tysiącle
cia p.n.e. aż po czasy 
współczesne. Poza bla
skiem cennej materii ce
chuje je wielkie mistrzo

starożytnego Egiptu - na
leży do nich statuetka bo
gini Neith o sukni bogato 
inkrustowanej zlotem 
z VIII w. p.n.e. Wysokiej 
klasy jest także złota gło
wa byka z Iranu, z granu
lacją i filigranem, również 
z VIII w. p.n.e., a poza tym 
biżuteria grecka i rzym
ska, m.in. kolczyki zdob
ne głowami lwów z okresu 
hellenistycznego oraz 

i staranność wykonania, 
powstawały wówczas mi
niaturowe rzeźby nawią
zujące do antyku, zaś ulu
bioną ozdobą były wisio
ry, tzw. zawieszenia no
szone na łańcuchach na 
piersiach. W muzeum 
znajduje się piękne zawie
szenie w kształcie orła, 
dekorowane emalią i ka
mieniami z XVI w. Jest po
nadto mały, lecz wyjątko

stwo, z jakim wykonywali 
je złotnicy starożytnego 
Egiptu, Grecji, Rzymu, 
Europy Zachodniej, Pol
ski, również Tybetu i Chin. 
Ten skarb gromadzony 
przez wiele pokoleń, ra
bowany i znów odzyska
ny, znajduje się w Mu
zeum Narodowym w War
szawie. Na co dzień prze
chowuje się go w maga
zynach i z konieczności 
skazany jest na rzadkie 
oglądanie, ale ostatnio 
został pokazany szerokiej 
publiczności.
Najstarsze zabytki sztuki 
złotniczej w zbiorach Mu
zeum Narodowego w 
Warszawie pochodzą ze 

fragment złotej czary 
ofiarnej związanej z kul
tem Zeusa. Wśród muze
alnych skarbów rzadkie 
są klejnoty średniowiecz
ne, jak efektowne zapinki 
koliste. Należy do nich też 
cenny zabytek złotnictwa 
gotyckiego - wrocławska 
herma relikwiarza św. Do
roty, którą przez wieki 
przechowywano w spe
cjalnym wykuszu wro
cławskiego ratusza. God
ny uwagi jest zespól biżu
terii renesansowej zalicza
ny w Polsce do rzadkości 
na skutek rozproszenia 
lub późniejszych przeró
bek. Wyroby tej epoki ce
chuje wielka precyzja 

wej urody fragment deko
racji kapelusza z pięknie 
wykończoną i emaliowa
ną figurką Bachusa z oko
ło 1600 r. O różnorodno
ści form biżuterii renesan
sowej świadczy też po
dwójny pierścionek narze- 
czeński - z okolicznościo
wymi napisami na we
wnętrznych stronach ob
rączek.
Biżuteria barokowa z XVII 
i XVIII w. - to wyroby jubi
lerskie niezwykle koloro
we i błyszczące. W tym 
czasie bowiem z upodo
baniem stosowano ka
mienie o intensywnych 
barwach, jak rubiny, 
szmaragdy, szafiry, któ-
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1.2. Insygnia 
koronacyjne 

Augusta III Sasa 
i jego żony (1) 

oraz płaszcz 
obszyty 

gronostajem (2)

3. Różne monety, 
medale i ordery

(zdjęcia: 
Wiesław Wudzki)

rych blask powiększano 
podkładając grube złote 
powierzchnie. W skarbcu 
znajdują się tabakierki, 
papierośnice w bogatych 
jubilerskich kopertach, 
używane zarówno przez 
kobiety, jak i mężczyzn, 
a także duży wybór luksu
sowych, w pięknie opra
wionych złotych koper
tach, zegarków z XVII-XX 
w., m.in. wspaniale lon
dyńskie czasomierze Ca- 
briera i Craytona z pierw
szej potowy XVIII w.
Wyroby jubilerskie w cią
gu XVIII w. stawały się co
raz delikatniejsze i bar
dziej ażurowe, nastąpiło 
kolorystyczne uspokoje
nie zarówno w doborze 
kamieni, jak i stosowaniu 
barwnej emalii. Z tego 
okresu szczególne miej
sce w skarbcu zajmują in
sygnia koronacyjne króla 
Augusta III Sasa i Marii 
Józefy - berło, korona, 
jabłko i inne - dzieło drez
deńskiego jubilera Johan

na Kehlera, wykonane ze 
srebra złoconego. Kontr
kandydatem w elekcji Au
gusta III był Stanisław 
Leszczyński, do jego 
zwolenników, a przeciw
ników politycznych Sasa, 
należeli również kustosze 
skarbca koronnego, toteż 
historyczne insygnia pol
skie wywieźli z Wawelu 
i ukryli. Aby postawić 
przeciwników przed fak
tem dokonanym, August 
polecił wykonanie w 
Dreźnie drugiego kom
pletu regaliów i w 1734 r. 
w katedrze wawelskiej zo
stał nimi koronowany 
wraz z małżonką. Historia 
tego zespołu koronacyj
nego na tym się jednak 
nie kończy. Do naszego 
stulecia regalia przecho
wywane były w Dreźnie, 
po proklamowaniu Sak
sonii republiką oddano je 
jako własność prywatną 
królowi saskiemu. Mu
zeum Narodowe w War
szawie odkupiło ten zaby

tek w 1935 r. Podczas 
drugiej wojny światowej 
wywieziony został do Nie
miec, a stamtąd znalazł 
się w Moskwie. Dopiero 
w latach sześćdziesiątych 
regalia powróciły do War
szawy i pozostają do dziś 
jedynymi insygniami, któ
rymi polski władca był ko
ronowany.
Wśród zabytków złotnic- 
twa nowożytnego za
chwyca w skarbcu brylan
towa brosza berlińskiego 
jubilera Hallera z XIX w. 
Z przełomu XIX i XX w. 
pochodzi efektowny gar
nitur francuski - diadem, 
kolczyki, devant-de-cor- 
sage. Ze słynnej peters
burskiej firmy Faberge są 
dwie broszki, dwie papie
rośnice oraz lorgnon. 
Z warsztatu włoskiego 
złotnika zachowała się 
efektowna zeszłowieczna 
bransoletka zdobiona 
gemmami i kameami 
z portretami rzymskich 
cesarzy.

Na złoty skarb składają 
się również monety, me
dale i ordery. Jest tu wiele 
monet greckich, cesar
stwa rzymskiego, bizan
tyjskich, średniowiecz
nych, renesansowych 
i późniejszych. Spośród 
monet antycznych na 
uwagę zasługują elektro
nowe (ze stopu złota 
i srebra) statery królów ki- 
meryjskiego Bosforu, tak
że seria solidów póżno- 
rzymskich i bizantyjskich. 
Wśród monet nowożyt
nych wyróżnia się portu
gal Zygmunta Augusta 
wybity w Wilnie w 1562 r. 
Wśród medali są wybitne 
dzieła wielkich medalie- 
rów XVII w., jak pamiątko
wy medal Sebastiana Da- 
dlera z 1629 r. z panora
mą Wrocławia czy Jana 
Hohna z 1646 r., wybity 
z okazji ślubu Władysła
wa IV z Ludwiką Marią 
Gonzaga.
Zachowały się też tkaniny 
i ubiory, do których deko
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racji jako surowca użyto 
nici złotej lub srebrnej, 
stąd też odznaczają się 
wyjątkową dekoracyjno
ścią i wytwornością, 
a przeznaczone dla moż
nych tego świata podno
siły ich godność i prestiż. 
Należały do nich cenne 
kobierce tapis polonais, 
wykonane w dawnej Per
sji w XVII w.; ich dekora
cja powstała ze skręconej 
złotej nici. Z warsztatów 
polskich pochodzą pasy 
kontuszowe, głównie ze 
Słucka i z manufaktury 
Paschalisa z Lipkowa.
Wśród sztuki orientalnej 
wyróżniają się naczynia 
w kształcie słonia, nawią
zujące do starożytnych 
brązów zdobionych zło
tem płatkowym. Z kolei 
zespół tybetański zawiera 
złote wyobrażenia Buddy. 
Ze sztuki muzułmańskiej 
najcenniejszy jest bogato 
złocony rękopis Koranu 
z 1552 r. Złoto nie było 
w tych kręgach kulturo
wych cenione najwyżej, 
ale - jak się okazuje - by
ło na tyle piękne i warto
ściowe, że mogło służyć 
bóstwom lub zdobić 
święte księgi.
Gdy zwiedzamy muzea 
Wiednia, Paryża czy Lon
dynu i porównujemy z ni
mi złote zasoby Muzeum 
Narodowego w Warsza
wie, wypadają one skrom
nie i ubogo. Narzekamy 
wówczas, że nasze dobra 
kultury ucierpiały wskutek 
wojen. To fakt, że nasze 
dzieje nie były tak spokoj
ne i dostatnie, jak dzieje 
społeczeństw zachod
nich, ale czy z tego powo
du mamy być pozbawieni 
satysfakcji z tego, co po
siadamy?!

Hanna Markert

Wystawa „Złoto ze skarbca Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Biżuteria 
i wyroby sztuki ztotniczej od starożyt
ności do XX wieku" czynna w Mu
zeum Narodowym w Warszawie od 
października 1998 r. do marca br.

Społeczni opiekunowie 
i fortyfikacje
Ubiegłoroczny ogólnopolski 

zjazd społecznych opieku
nów i wojewódzkich konserwa

torów zabytków odbył się na 
początku października w Gdyni 
i połączony został z obcho
dami osiemdziesięciolecia Ma
rynarki Wojennej RP’. Stąd też 
tematy wystąpień dotyczyły 
przede wszystkim zabytko
wych obiektów Wybrzeża 
Gdańskiego związanych z tą 
dziedziną wojskowości. W czę
ści oficjalnej zjazdu przema
wiali: komandor Jan Chlopec- 
ki, prezes oddziału PTTK Mary
narki Wojennej, Generalny 
Konserwator Zabytków prof, dr 
Andrzej Tomaszewski oraz dr 
Franciszek Midura, przewodni
czący Komisji Opieki nad Za
bytkami PTTK. Rozdano także

odznaki za opiekę nad zabyt
kami (złotą otrzymał m.in. do
wódca Marynarki Wojennej ad
mirał Ryszard Łukasik).
Referaty poświęcone były 
m.in. gmachom Akademii Ma
rynarki Wojennej na Oksywiu 
z lat dwudziestych XX w. 
(J. Chtopecki), fortyfikacjom 
Gdańska z lat 1845-1919 (L. 
Biskup), Westerplatte w 1939 r. 
(W. Kurowski), Półwyspu Hel
skiego (W. Pater), Jastarni (J. 
Miniewicz) oraz militarnym za
bytkom ruchomym znajdywa
nym na tym terenie (J. Wą- 
siewski). Społeczni opiekuno
wie zabytków niejednokrotnie 
po raz pierwszy mieli okazję 
zetknąć się z problemami 
ochrony zabytków militarnych, 
a także zwiedzić budynki Aka

demii oraz fortyfikacje Helu. 
Tutaj delegacja uczestników 
zjazdu złożyła wieniec pod po
mnikiem poległych marynarzy. 
Należy podkreślić, że na zjazd 
wydana została przez Mary
narkę Wojenną publikacja pt. 
Ochrona zabytków architektu
ry obronnej zawierająca wy
głoszone referaty wraz z ilu
stracjami. (s)

* Organizatorzy zjazdu: Do
wództwo Marynarki Wojennej 
RR Generalny Konserwator Za
bytków, Departament Społecz
no-Wychowawczy MON, Biuro 
Ochrony Dóbr Kultury i Muze
ów, Zarząd Główny PTTK, Za
rząd Główny Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji, PTTK 
Marynarki Wojennej.

Z kroniki stowarzyszeń

Gdański konkurs

W dniu 23 października 
1998 r. zakończył się VII 

Międzyszkolny Konkurs Histo
ryczny w Gdańsku na opraco
wanie dokumentacji zabytku 
z regionu gdańskiego. Była to 
kolejna propozycja dla nauczy
cieli historii i uczniów średnich 
szkól zawodowych wojewódz
twa gdańskiego. Konkurs miał 
na celu rozwijanie zaintereso
wań przeszłością naszej ziemi 
przez opracowanie dokumen
tacji wybranego zabytku sa
kralnego lub świeckiego zwią
zanego z regionem gdańskim. 
Wybór tematyki konkursu i je
go zasięg terytorialny byt efek
tem uzgodnień organizatorów 
i nauczycieli ze szkół, którzy 
wzięli udział w poprzedniej 
edycji konkursu, cieszącego 
się ogromną popularnością 
wśród młodzieży. Wyraźnym 
postępem w stosunku do 1997 
r. było rozszerzenie zasięgu te
rytorialnego konkursu z miasta 
Gdańska na całe wojewódz
two. Przestane prace oceniane 
byty pod kątem wybranego za
bytku, bogactwa zawartej 
w opracowaniu treści, biblio
grafii, estetyki wykonania pracy 
i pomysłowości. Wcześniej 
proszono nauczycieli o zachę
canie uczniów do szukania 
mniej znanych zabytków. 
Organizatorami konkursu były: 
gdański Oddział Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami, Cen
tralne Muzeum Morskie, Archi
katedra Oliwska św. Trójcy, Ze
spół Szkół Zawodowych nr 7 
w Gdańsku i Koto Przewodni
ków przy gdańskim Oddziale 
PTTK. Wzięty w nim udział 
szkoty z Gdańska: Zespól 
Szkói Energetycznych (z opie
kunem Witoldem Wierzbic
kim), Zespói Szkot Morskich 
(z Krystyną Ihnatowicz), Ze
spól Szkói Budowlano-Archi- 
tektonicznych (z Ewą Kobyliń- 
ską-Panylik), Zespól Szkot Za
wodowych nr 3 (z Eugenią 
Aponowicz), Zespól Szkól 
Przemyślu Spożywczego 
i Chemicznego (z Elżbietą 
Pawłowską), Zespól Szkól Za
wodowych nr 1 (z Urszulą Sta- 
wiarską), Zespól Szkot Budow
nictwa Okrętowego (z Katarzy
ną Wardzińską i Jadwigą Ole
szek), Szkoty Okrętowe i Ogól
nokształcące (z Elżbietą 
Ochmen), Zespót Szkól Zawo
dowych nr 7 (ze Zdzisławem 
Skrago), Zespót Kształcenia 
i Wychowania nr 1 (z Jarosła
wem Braunem); z Sopotu: Ze
spót Szkot Handlowych (z J. 
Ruckim); z Gdyni: Zespót 
Szkot Administracyjno-Ekono
micznych (z Alicją Wysocką); 
z Tczewa: Zespól Szkól Kolejo
wych (z Kazimierzem Ickiewi- 
czem); z Wejherowa: Zespót 
Szkot Elektrycznych (z Dariu

szem Szymanowskim) oraz 
z Kościerzyny: Zespót Szkól 
Zawodowych nr 1 (z Jerzym 
Słonimskim). W sumie byto to 
374 uczestników z 15 szkól 
województwa gdańskiego, 
którzy wykonali estetyczne, 
bogate w treści, ilustrowane 
fotografiami i rysunkami prace 
pokazujące bogactwo i różno
rodność zabytków regionu 
gdańskiego. Taki udziat w kon
kursie przeczy twierdzeniom 
o dehumanizacji młodzieży, 
szczególnie w szkołach zawo
dowych. Warto dodać, że 
w porównaniu z rokiem ubie
głym liczba uczestników zde
cydowanie wzrosła.
23 października 1998 r. w cza
sie finatu konkursu młodzież 
spotkała się z księdzem prała
tem Brunonem Kędziorskim 
w Archikatedrze Oliwskiej św. 
Trójcy, a w trakcie wycieczki 
dydaktycznej zapoznała się 
z zabytkami Gdańska-Oliwy. 
Spotkanie podsumowujące 
konkurs odbyło się w sali edu
kacji morskiej w spichlerzach 
Centralnego Muzeum Morskie
go. Prowadził je mgr Zdzisław 
Skrago, a funkcję gospodarza 
pełnił mgr inż. Roman Klim, 
prezes gdańskiego Oddziału 
TOnZ i wicedyrektor CMM. Na 
ręce 43 laureatów konkursu 
przekazane zostały piękne 
i wartościowe wydawnictwa al-

36



ROZMAITOŚCI

bumowo-książkowe (w tym 23 
ufundowane przez gdański 
Oddział TOnZ), ze stosownymi 
dedykacjami.
Na roboczym spotkaniu na
uczycieli historii - opiekunów 
młodzieży biorącej udział 
w konkursie i członków gdań
skiego oddziału TOnZ posta
nowiono w kolejnych latach 
kontynuować konkurs na 
znacznie poszerzonym teryto
rialnie województwie pomor
skim. Dopracowano zasady 
i techniczne szczegóły doty
czące jego organizowania, 
a także współpracy w tym za
kresie. Omawiano też możli
wość rozszerzenia konkursu 
na cały kraj, zwracając się 
w tej sprawie o pomoc i współ- 
organizację lub objęcie patro
natu do Zarządu Głównego 
TOnZ, dokonano wyboru naj
lepszych prac konkursowych 
do opracowania i wydrukowa
nia, postanowiono podnieść 
wartość nagród oraz wprowa
dzić ich klasyfikację i gradację, 
aby można było wyłonić naj
lepsze prace i konkretnych 
zwycięzców konkursu. Opie
kunowie tegorocznego kon
kursu otrzymali medale CMM, 
uhonorowani nimi zostali też 
ks. Tomasz Kosewski z Archi
katedry Oliwskiej oraz Stani
sław Sikora, prezes Kota Prze
wodników przy oddziale gdań
skim PTTK. Można powie
dzieć, że VII Międzyszkolny 
Konkurs Historyczny był naj
lepszą formą obchodów Euro
pejskich Dni Dziedzictwa.

Roman Klim

Z kroniki stowarzyszeń

Bytomski konkurs
Finał konkursu pt. „Zabyt

ki w sztuce”, połączony 
z wystawą prac pokonkurso
wych, odbył się w paździer
niku 1998 r. Celem konkursu 
zorganizowanego przez by
tomski oddział Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami było 
upowszechnienie wiedzy 
o zabytkach i wyrobienie 
wśród młodzieży wrażliwości 
na ich piękno i wartość dla 
kultury narodowej. Pragnęli
śmy także wykazać, że

1.2. Dwie pierwsze nagrody: 
Wojciech Urbański, lat 12 (1) 

oraz Michalina Wieszolek, 
lat 14 (2)

Pokwitowanie dla wpłacającego

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

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

Odcinek dla posiadacza rachunku

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

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

Odcinek dla poczty lub banku

zl.....................................................................

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 na rachunek na rachunek
AMOS AMOS AMOS

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

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

stempel stempel stempelpobrano opłatę pobrano opłatę pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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wbrew dość powszechnym 
opiniom, zabytki można 
zwiedzać nie tylko w Krako
wie, Warszawie czy w Toru
niu. W rozpropagowaniu 
konkursu pomogło nam Ku
ratorium Urzędu Wojewódz
kiego w Katowicach przez 
zamieszczenie artykułu te
matycznego w „Magazynie 
Szkolnym” oraz pani mgr Łu
cja Lenik, dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w By
tomiu. Konkurs był przezna
czony dla dwu kategorii wie
kowych - dla uczniów star
szych klas szkól podstawo
wych i wszystkich ponad
podstawowych. Finanse na 
przeprowadzenie konkursu 
uzyskaliśmy z różnych źró
deł: z funduszu wojewody 
katowickiego przeznaczone
go na realizację przedsię
wzięć kulturalnych, Wydziału 
Kultury Urzędu Miejskiego 
w Bytomiu, Wydziału Eduka
cji w Bytomiu oraz Towarzy
stwa Miłośników Bytomia. 
Salę koncertową na przepro
wadzenie finału oraz salę na 
urządzenie wystawy udo
stępnił nam nieodpłatnie dy
rektor Muzeum Górnoślą
skiego w Bytomiu.
Rezultat konkursu przeszedł 
nasze oczekiwania. Otrzy

maliśmy 258 prac od ponad 
stu autorów ze szkół w róż
nych miastach, m.in. z Byto
mia, Chorzowa, Katowic, 
Siemianowic, Tarnowskich 
Gór, nawet z dość odległego 
Raciborza. Autorami byli 
przeważnie uczniowie ze 
starszych klas szkól podsta
wowych. Nadesłane prace 
oceniało czterech profesjo
nalnych artystów-plastyków. 
Mieli oni bardzo trudne za
danie, ponieważ większość 
prac prezentowała wysoki 
poziom artystyczny. Przed
stawiały one różne obiekty 
zabytkowe: kościoły, ka
pliczki, krzyże przydrożne, 
secesyjne kamienice, wnę
trze zabytkowej chaty, strój 
rozbarski itp. Przyznano 
dwie pierwsze, dwie drugie 
i dwie trzecie nagrody w każ
dej kategorii wiekowej oraz 
po 12 wyróżnień. Z funduszu 
otrzymanego od sponsorów 
zakupiono nagrody i wyróż
nienia, m.in. albumy malar
stwa, architektury i inne. Po
za tym młodzi autorzy otrzy
mali książki historyczne, 
sztalugi malarskie, komplety 
farb i pędzli itd.
Finał odbył się 21 paździer
nika 1998 r. w sali koncerto
wej Muzeum Górnośląskie-

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!

go w Bytomiu z udziałem 
członka Zarządu Głównego 
TOnZ, pana Feliksa Pta- 
szyńskiego, przedstawiciela 
Górnośląskiego Centrum 
Kultury w Katowicach, 
przedstawicieli Wydziału 
Kultury Urzędu Miejskiego 
w Bytomiu, Wydziału Eduka
cji w Bytomiu, Towarzystwa 
Miłośników Bytomia, na
uczycieli i młodzieży. Uro
czystość uświetnił swoim 
występem zespół Młodzie
żowego Domu Kultury. 
Wszyscy goście otrzymali 
wydany przez nas z tej oka
zji katalog zawierający kolo
rowe zdjęcia 18 nagrodzo

nych i wyróżnionych prac, 
a laureaci przyznane im na
grody. W przeprowadzenie 
konkursu ogromny wkład 
pracy włożyli przede wszyst
kim: artysta rzeźbiarz - Sta
nisław Pietrusa i mgr Łucja 
Lenik - dyrektor Zespołu 
Szkól Ekonomicznych w By
tomiu. Główny cel został 
osiągnięty - młodzież zain
teresowała się zabytkami 
naszego regionu, a poza 
tym wielu młodych autorów 
wykazało duże zdolności ar
tystyczne, co także nie jest 
bez znaczenia.

Władysława Ślęzak

Prenumerata ’99

miesięczniki
Cena
1 egz./zł

Liczba 
egz.

Prenumerata 
od - do

Oplata 
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Spotkania 
z Zabytkami
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3,50

Płomyczek 2,00

Poznaj 
Swój Kraj 3,00

Echa Leśne 3,50

Nauka
i Przyszłość 3,50
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Biuletyn 
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Razem zł
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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, Mały 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

2. Kilimy XVIII - XIX w.

Kilim - to dwustronna tkanina dekoracyjna, wykony
wana z nici wełnianych, tworzących wątek na wełnia
nej lub lnianej osnowie. Tkano je na warsztatach po
ziomych (kilimy igłowe), gdzie nici wątku były przy
bijane do osnowy grubą, kościaną lub drewnianą igli
cą, a przede wszystkim na warsztatach pionowych (ki
limy grzebyczkowe), przybijając wątek dużym grze
bykiem.
Tkaniny kilimowe należą do najstarszych wyrobów 
tkackich. W Polsce tą techniką były wykonywane już 
w XI-XII w. barwne pasiaki, używane jako materiały 
odzieżowe. Tkanie kilimów dekoracyjnych byio cha
rakterystyczne dla narodów słowiańskich i skandy
nawskich, ale tradycja ich wytwarzania w czasach no
wożytnych utrzymała się tylko na południowo- 
-wschodnich, północno-wschodnich i północnych 
krańcach Europy. Ze wschodnich kresów Rzeczypo
spolitej pochodzą też najstarsze zachowane kilimy 
polskie, tkane głównie na Ukrainie, we Wschodniej 
Małopolsce i na Grodzieńszczyźnie.
Wielka popularność kilimów wiązała się w dawnej 
Polsce z kilkoma czynnikami. Kilim, zwany też swoj
sko gunią lub derką, traktowano nie tylko jako ozdo
bę (i ocieplenie) ściany komnaty, ale był on także uży
wany do nakrywania stołów, skrzyń, ław, podłóg, na
kładany pod siodło na koniu, narzucany na siedzenia 
w wozach, powozach czy saniach. Krajowe kilimy by
ły tańsze od zachodnioeuropejskich tapiserii i wschod
nich kobierców. Również ich ornamentyka i kolory
styka znakomicie odpowiadały sarmackiemu gustowi 
naszych przodków. Toteż w staropolskich inwenta
rzach i testamentach wymieniano zazwyczaj sporo ki
limów, służących ozdobie i pożytkowi zarówno w ma
gnackich siedzibach, jak i w szlacheckich dworkach 
czy chłopskich chatach.
Kompozycja kilimu odpowiadała schematowi, spoty
kanemu w większości tkanin dekoracyjnych. Prosto
kątne pole środkowe wypełniał dość szczelnie orna
ment, odmienny od wzorów pokrywających bordiurę. 
Specyficzność techniki kilimowej narzucała stosowa
nie przede wszystkim prostych wzorów geometrycz
nych: rombów, gwiazdek, zygzaków, rozmieszczo
nych na tkaninie w symetrycznym układzie pasowym. 
Taki najprostszy i łatwy do utkania ornament wystę
pował najczęściej w polskich kilimach ludowych. 
Wpływy wschodnie, widoczne już w samej nazwie ki
lim, wywodzącej się z języka tureckiego, oddziałały 
na polskie tkaniny tego typu w końcu XVII w. Wtedy 
to pojawiły się na kilimach zgeometryzowane, uprosz
czone motywy listków, kwiatów, drzewek, palmet, 
znane z orientalnych kobierców. Z kolei wpływy za
chodnioeuropejskie, nasilające się w polskim rzemio

śle artystycznym w XVIII w., wprowadziły do kili
mów wzorowane na rokokowych tapiseriach i haftach 
giętkie wici roślinne, gałązki i bukiety kwiatów. 
W pierwszej połowie XIX w. stosowano też w kili
mach popularne w sztuce biedermeieru kosze kwiatów 
i kwiatowe girlandy.
W tkaninach kilimowych motywy ornamentalne z re
guły wyraźnie odcinały się od jednolitego tła płaską, 
wycinankową plamą barwną. Najstarsze kilimy miały 
tło utrzymane w naturalnych barwach wełnianego su
rowca - białe lub, częściej, czarne. Na ciemnym tle 
umieszczano jasne wzory o stonowanej kolorystyce. 
W kilimach z drugiej połowy XVIII w. przeważało ja
sne, kremowe tło, a kwiecisty ornament wykonywano 
nićmi w ciemniejszych, nasyconych kolorach.
Długowiekowe tradycje tkactwa ludowego zostały 
wykorzystane w rozwijającym się bujnie na Kresach 
kilimkarstwie dworskim w XVIII i XIX w. W dwor
skich warsztatach starano się „zeuropeizować” ludo
wy kilim, nadając mu subtelniejszą kolorystykę 
i kwiatową ornamentykę. Podobna chęć upodobnienia 
kilimu do modnych, zagranicznych tapiserii towarzy
szyła produkcji wykonywanej w magnackich manu
fakturach. Działająca już w latach trzydziestych XVIII 
w. pracownia w Białej Podlaskiej, założona przez An
nę z Sanguszków Radziwiłłową dostarczała, obok ta
piserii i kobierców, także kilimów. Kilimy o wzorach 
dużych bukietów kwiatów produkowano również 
w manufakturze grodzieńskiej, założonej w 1768 r. 
przez Antoniego Tyzenhausa.
W XIX w. tradycja tkania ludowych kilimów o pro
stych wzorach geometrycznych lub mocno zgeometry- 
zowanych motywach roślinnych najdłużej przetrwała 
na terenach południowo-wschodniej Galicji. Takie ty
py kilimów produkowano m.in. w dworskim warszta
cie w Kossowie czy w założonej w 1886 r. przez Wła
dysława Fedorowicza pracowni w Oknie. Kilimy 
z Małopolski Wschodniej były obiektem studiów zna
komitego wiedeńskiego historyka sztuki, Aloisego 
Riegla, który poświęcił im wydaną w 1891 r. pracę 
Ruthenische Teppiche.
Dawne polskie kilimy stały się też punktem odniesie
nia dla artystów, którzy w czasach Drugiej Rzeczypo
spolitej doprowadzili do odrodzenia tego gatunku de
koracyjnej tkaniny artystycznej, wprowadzając ją na 
powrót do polskich wnętrz. O ich pracach opowiemy 
w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka
Literatura
S. Szuman, Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie. Poznań 1929
T. Mańkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII w., Wroclaw 1954



1. Kilim dworski (?), druga pot. XVIII w. 4. Kilim dworski, druga pot. XVIII w.
2. Kilim ludowy (?), XVIII/XIX w. 5. Kilim manufakturowy, pierwsza pot. XIX w.

3. Kilim dworski, koniec XVIII w. 6. Kilim z Kossowa, druga pot. XIX w.
(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)



Jak w kolorowym 
namiocie
Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie powstał 
w drugiej połowie XIV w. Zbudowany został na prostym 
planie z prawie kwadratową nawą, węższym prostokąt
nym prezbiterium otoczonym sobotami i wieżą z nad
wieszoną izbicą (obecna pochodzi z XVII w.); dachy 
pokryte zostały gontem (ii. 1). Na stropie, ścianach, 
belce tęczowej, balustradzie chóru muzycznego, am
bonie i ławce kolatorskiej ok. 1500 r. wykonane zosta
ły malowidła tzw. patronowe za pomocą nakładanych 
na siebie szablonów wycinanych zapewne z pergami
nu. Ustalono, że dekoracja ma 77 motywów powtarza
nych w układach pasmowych. Wśród nich pojawiają 
się ornamenty późnogotyckie i renesansowe. Są tu 
więc: rozety, elementy architektury, sceny polowań, 
jeźdźcy i halabardnicy, jelenie, gryfy, heraldyczne orły, 
liczne ornamenty roślinne i geometryczne (ii. 2, 3, 4). 
Skalę kolorystyczną tworzą podstawowe barwniki na
turalne: biel, błękit, zieleń, czerwień, żółć i czerń. 
Przez upodobnienie dekoracji do tkanin wnętrze ko
ścioła przypomina wielki namiot zszyty z wielu barw
nych piatów. Wyjątkowy charakter tego wnętrza 
wzmacniają elementy wyposażenia: tryptykowy ołtarz 
główny z XVI w. z Matką Boską w otoczeniu Michała 
Archanioła i św. Katarzyny w środku (il. 5), późnogo
tyckie tabernakulum, ambona, ława, gotyckie posągi 
Matki Boskiej i czterech świętych dziewic w ołtarzach 
bocznych oraz figura św. Mikołaja w szafie tryptykowej 
z ok. 1440 r. (sk)
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