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Od redakcji
Często konflikty między osobą (lub fir
mą) kupującą obiekt zabytkowy a służ
bą konserwatorską biorą się stąd, że 
przyszły właściciel nie zna obowiązują
cych przepisów i na dodatek jest prze
konany, że konserwator zabytków na
rusza jego prawo własności, kiedy wy- 
daje różne nakazy lub zakazy. Taka nie
wiedza prowadzi do długotrwałych 
i niepotrzebnych zatargów - u obu stron 
rośnie sterta korespondencji albo też 
konflikt latami rozstrzygają sądy. Tym
czasem wystarczy przynajmniej podsta
wowa wiedza na ten temat, ewentualnie 
zatrudnienie prawnika obeznanego 
z przepisami dotyczącymi nieruchomo
ści zabytkowych. Taką wiedzę przynosi 
nasz cykl „Zabytki i prawo”, który kon
tynuujemy na s. 9 - dziś o obrocie 
obiektami zabytkowymi. To właśnie 
omijanie prawa było i jest główną przy
czyną dramatycznego losu zabytkowych 
cerkwi. Sytuacja naszkicowana w arty
kule (s. 4) dotyczy tylko okolic Przemy
śla, ale przecież zdajemy sobie sprawę, 
że taka sama spowodowała niszczenie 
tych obiektów również w innych rejo
nach kraju. Odnośnie do byłego woje
wództwa przemyskiego warto dodać, że 
jeszcze przed nową reformą admini
stracyjną, w grudniu 1998 r. konserwa
tor przemyski wystąpił pisemnie do 
wszystkich urzędów gminnych, zobo
wiązując je do natychmiastowego za
bezpieczenia znajdujących się na tere
nie ich działań cerkwi, którym zagraża 
zniszczenie. Jest to przykład godny na
śladowania, choć z góry wiadomo, że 
nawet na szczelne zamknięcie drzwi 
i okien czy naprawę dachu zabraknie 

odpowiednich funduszy. Niestety - 
sprawy kultury, w tym ochrony zabyt
ków w budżetach gminnych są na coraz 
dalszych miejscach. Istnieją jednak 
pewne możliwości sprawniejszego fi
nansowania ochrony zabytków, które 
powinny szybko przynieść pozytywne 
rezultaty. Przedstawiamy je w ostatnim 
odcinku cyklu „Mijają lata i wieki” (s. 
12), w rozdziale „W poszukiwaniu im
pulsów”. Potrzebni są do tego przede 
wszystkim sprawni menedżerowie! 
Bieżący numer nie pozbawiony jest ak
centów wielkanocnych. Należy do nich 
przede wszystkim fotoreportaż z Wiel
kopostnego Misterium w Kalwarii Ze
brzydowskiej (okładka s. IV), informa
cja o związanej z misteriami pasyjnej fi
gurze Chrystusa w Pińsku (s. 22), a tak
że przypomnienie malowanych chat 
w Zalipiu, które nieodmiennie kojarzą 
się z wiosną (s. 23). Dowiemy się też, ja
ki zabytkowy obiekt „zagrał” w filmie 
„Ogniem i mieczem” (s. 36), o zapo
mnianym kurorcie w Głuchołazach 
(s. 17), skansenie lokomotyw w Krzeszo
wicach (s. 28) i miejscu urodzenia Zyg
munta Freuda (s. 35). W następnym nu
merze będziemy kontynuować temat 
obrotu zabytkowymi nieruchomościa
mi, damy lekcję skromności tym, którzy 
uważają, że cywilizacja zaczęła się 
w XX w. oraz przedstawimy raport 
z walk o fabrykę znajdującą się w cen
trum Warszawy. Będzie także ogłoszo
ny konkurs, który organizuje Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami z okazji 
mijającej w tym roku rocznicy 25 lat 
powojennej działalności.
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Do końca roku trwać ma general
ny remont Collegium Maius Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Nie
dawno zakończone zostały pra
ce konserwatorskie przy znajdu
jącym się w tym obiekcie wspa
niałym portalu z XVI w., prowa
dzącym z Auli Jagiellońskiej na 
Schody Rektorskie. Wykonany 
z wapienia i czerwonego marmu
ru portal został poddany licznym 
żmudnym zabiegom. Najwięk
szym problemem - według jed
nego z konserwatorów zabytku, 
Jolanty Pollesch - było usunięcie 
przemalowań wykonanych farba
mi emulsyjnymi i olejnymi, doro
bienie fragmentów zniszczonych 
rzeźb oraz uzupełnienie marmu
rów w zwieńczeniu. Wiązało się 
to z koniecznością wyszukania 
podobnych kolorystycznie mate
riałów, a następnie wpasowa
niem ich w miejsce niewłaściwie 
wykonanych w XIX w. sztukaterii. 
Ostatnią czynnością było pokry
cie portalu zlotem płatkowym.

♦ * *

* * *
Na północnej ścianie kamienicy 
przy ul. Kanoniczej 16 w Krako
wie, w jednej z sal pierwszego 
piętra zespól konserwatorów 
pod kierunkiem Mieczysława 
Steca odkrył malowidła z przeło
mu XV i XVI w. Przedstawiają one 
czterech świętych: Hieronima, 
Grzegorza, Ambrożego i Augu
styna. Mimo licznych ubytków 
(np. św. Augustyn nie ma twarzy) 
odsłonięte malowidła cechuje 
dobrze zachowany rysunek oraz 
żywa kolorystyka. Po przeprowa
dzeniu prac konserwatorskich 
i remoncie całego wnętrza odkry
te malowidła mają być odpo
wiednio wyeksponowane.
W innych pomieszczeniach ka
mienicy odkryto renesansowy 
fryz oraz piękne drewniane stro- 
py-

Policja rocznie notuje w Polsce 
ponad 1500 kradzieży dzieł sztu
ki. Pod tym względem znajduje
my się w pierwszej piątce krajów 
Europy - twierdzi Piotr Ogrodzki, 
dyrektor Ośrodka Ochrony i Kon
serwacji Zabytków. „W ponad 
90% kradzieże te dotyczą obiek
tów sakralnych, których mamy 
w Polsce 17 tysięcy. Kościoły nie 
są właściwie chronione. We 
wszystkich muzeach (około 600 
placówek) odnotowuje się tylko 
kilka kradzieży w roku. ” Te kilka 
to jednak też za dużo. Niektórych 
muzeów nie stać na kosztowne 
systemy alarmowe, a prywatne 
kolekcje chroni często tylko ano
nimowość ich właścicieli.

♦ * *
„Ogród. Forma. Symbol. Marze
nie” - pod takim tytułem w dniach
18 grudnia 1998 - 14 marca 1999 
czynna była w Zamku Królewskim 
w Warszawie wystawa, która uka
zała ogród jako zjawisko z pogra
nicza sztuki, literatury, religijnej 
medytacji i codzienności. Trzysta 
wybitnych dzieł sztuki - malarstwo, 
grafika, rysunki, rzeźby, tkaniny, 
ceramika, meble - pochodzących 
z pięćdziesięciu polskich muzeów, 
bibliotek i archiwów oraz kilku ko
lekcji zagranicznych, ukazało bo
gactwo artystycznych i symbolicz
nych treści ogrodu. Cała ekspozy
cja - zaaranżowana z wielkim roz
machem - podzielona została na
19 grup problemowych, obejmują-

Gillis Claesz d’Hondecoeter, 
„Raj”, przed 1638 r.

cych m.in. takie tematy, jak Drze
wo (symbolika drzewa - świętego 
centrum, osi Wszechświata), 
Ogród rzymski, Średniowieczne 
wizje ogrodów, Kuszący Wschód. 
Ogrody kultury islamu, Ogrody hu
manistów, Ogród miłości, Ogród 
jako teatr. Ostatni temat wystawy - 
Nasze ogrody-doprowadził zwie
dzających do czasów współcze
snych, kiedy ogród znów nawiązu
je do dawnych treści.

* * *
Pękają mury renesansowego 
zamku w Dębnie. Dzięki otrzyma
nym z Ministerstwa Kultury 
i Sztuki 100 000 zł podjęte zosta
ły pierwsze prace zmierzające do 
stabilizacji zamkowych funda
mentów. Niezbędne są dokładne 
badania tychże fundamentów 
oraz skarpy, na której są posado
wione. Potem całość powinna 
być wzmocniona betonowymi 
zastrzykami, a ściany po spoje
niu pęknięć należy wzmocnić 
metalowymi klamrami. Aby wy
konać wszystkie prace, które 
ochronią zamek w Dębnie przed 
zniszczeniem, potrzeba co naj
mniej 1,2 min zł.

* * *
Niszczeją cenne polichromie Ja
na Bogumiła Plerscha w zdewa
stowanym dworze Skarbka 
w Grodzisku Mazowieckim. Dwór 
powstał w XVIII w. jako siedziba 
rodziny Mokronoskich. W 1782 r. 
jego westybul pokryty polichro
mie wykonane przez Plerscha. Po 
wojnie dwór po wywłaszczeniu 
właścicieli miał kilku użytkowni
ków i popadał w coraz większą 
ruinę. Nie zmienił się też stan za

bytku po nabyciu go w latach 
dziewięćdziesiątych przez prywat
nego antykwariusza. Wewnątrz 
całkowicie zdewastowanego bu
dynku panuje duża wilgoć, ściany 
porósł grzyb. Z malowidła Pler
scha płatami odpada tynk, moty
wy antyczne i alegoryczne wi
doczne są już tylko w partiach 
środkowych. Niezbędny jest jak 
najszybszy remont dworu i kon
serwacja polichromii. Na razie na 
ratowanie zabytku nie ma pienię
dzy ani wojewódzki konserwator 
zabytków, ani gmina.

* * *
Żydowski Instytut Historyczny 
w Warszawie wraz z Instytutem 
YIVO z Nowego Jorku zorganizo
wały wystawę „Plakat żydowski 
w II Rzeczypospolitej” ze zbiorów 
YIVO. Instytut YIVO założony zo
stał w 1925 r. w Wilnie, ocalała po 
drugiej wojnie światowej część 
jego zbiorów data początek zbio
rom YIVO w Nowym Jorku - jed
nej z najważniejszych placówek 
dokumentujących i badających 
historię i kulturę Żydów Europy 
Wschodniej. Na zorganizowanej 
w Warszawie wystawie obejrzeć 
możemy ponad 150 plakatów 
ukazujących życie polityczne 
i kulturalne społeczności żydow
skiej w Polsce międzywojennej. 
Są to plakaty dokumentujące wy
bory parlamentarne i samorzą
dowe, wybory do gmin żydow
skich, plakaty dokumentujące 
działalność żydowskich organi
zacji społecznych i samopomo
cowych, a także plakaty teatralne 
i filmowe obrazujące bogactwo 
i różnorodność życia kulturalne
go polskich Żydów. Przy doborze 
eksponatów kierowano się 
przede wszystkim ich wartością 
informacyjną, ale często mają 
one także dużą wartość arty
styczną. Wystawa, zorganizowa
na w Galerii Żydowskiego Insty
tutu Historycznego w Warszawie, 
czynna będzie do 9 kwietnia br.

* * *
Warszawskie Muzeum Narodo
we zorganizowało w dniach 26 
stycznia - 5 marca br. niezwykłą 
wystawę: „Nieznane dzieła wiel
kich mistrzów - malarstwo pol
skie XIX/XX wieku, pokaz depo
zytów”. Depozyty te uzupełniły 
dotychczasowe zbiory muzeum, 
wzbogacając Galerię Sztuki Pol
ski Nowożytnej. Wystawa zapre
zentowała ponad 30 obrazów 
wybitnych artystów działających 
w XIX i XX w. i jednocześnie uka
zała, dzieła jakich twórców kupu
ją prywatni kolekcjonerzy, uzna
jąc je za pewną lokatę kapitału. 
Zgromadzone obrazy w większo
ści wypadków pochodziły z ryn
ku aukcyjno-antykwarycznego; 
ich ceny nie pozwalały muzeom 
stanąć do licytacji. Na wystawie 
obejrzeć mogliśmy m.in. dzieła 
Aleksandra Gierymskiego, Józe
fa Chełmońskiego, Olgi Boznań- 

skiej, Józefa Pankiewicza, Woj
ciecha Weissa, Stanisława Wy
spiańskiego. Obecnie warszaw
skie Muzeum Narodowe prze
chowuje około 30 tys. zdepono
wanych obiektów. Trafiają one do 
muzeum jako tzw. własność edu
kacyjna, a pozostają jednocze
śnie własnością prywatną.

Olga Boznańska, „Japonka”

* * *
W dawnym województwie jelenio
górskim następuje poprawa stanu 
zabytkowych pałaców. Dotyczy to 
szczególnie obiektów, które sprze
dane zostały osobom dysponują
cym znacznym kapitałem. Najlep
sze tego przykłady - to remonty 
pałaców w Łomnicy koto Jeleniej 
Góry, Wojanowie, Lipie Jawor
skiej, Łagowie i Karpnikach. 
Wbrew obiegowym opiniom 
Niemcy nie przejawiają zbyt duże
go zainteresowania kupnem znaj
dujących się na tym terenie obiek
tów zabytkowych. Z 66 budowli 
znajdujących się w rejestrze za
bytków sprzedano 53; Niemcy ku
pili tylko cztery spośród nich.

* * *
Powstał projekt rewitalizacji starej 
części Olsztyna; jego pomysło
dawcami są Łukasz Ztakowski 
i Piotr Górny. Projekt ten dotyczył
by określonych obszarów miasta, 
np. Starego Miasta lub śródmie
ścia. W pierwszej kolejności od
nawiane byłyby budynki, będące 
w złym stanie technicznym. Cały 
proces rewitalizacji byłby długo
trwały i bardzo kosztowny, ozna
czałby największą inwestycję 
w powojennej historii Olsztyna. 
Miasto nie ma środków na takie 
przedsięwzięcie. Na temat projek
tu muszą wypowiedzieć się radni 
i mieszkańcy Olsztyna.

PP przeglądy 
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ww wiedzieć 
więcej

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

„Zwracam się z uprzejmą 
prośbą o udzielenie mi infor
macji na temat obrazu (olej, 
piótno, 64x110 cm), którego 
zdjęcie przesyłam. Obraz zo
stał podpisany: R. Śliwiński”.

Willibald Fabian 
Racibórz

Obraz (ii. 1) został namalowa
ny przez Roberta Śliwińskie
go, działającego na Śląsku 
malarza i grafika, o którym nie 
mamy zbyt wielu informacji. 
Urodził się w listopadzie 1840 
r. w Lesznie. Studia artystycz

(Schlesisches Museum der 
bildenden Kunste) znane są 
jego obrazy „Pejzaż górski” 
oraz „Zamek w Świnach” 
(ukazujący siedzibę śląskiej li
nii rodu Świnków, jedną z naj
piękniejszych rycerskich wa
rowni, leżącą nieopodal Bol
kowa na Dolnym Śląsku). 
Obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu 
znajdują się dwie prace tego 
artysty; obie w ekspozycji sta
łej. Są to obrazy olejne, malo
wane na płótnie: „Pejzaż 
z Kliczkowa” (widok okolic 
niewielkiej miejscowości poło

ne rozpoczął we wrocławskiej 
Kunstschule, u Albrechta 
Brauera (1830-1897), a konty
nuował je w Stadelsches Insti- 
tut we Frankfurcie nad Me
nem. W 1870 r. osiadł na stałe 
we Wrocławiu i tam też umarł 
5 września 1902 r. Uprawiał 
przede wszystkim malarstwo 
pejzażowe (najczęściej obie
rając jako temat góry lub oko
lice podgórskie), rzadziej ma
larstwo rodzajowe (w którym 
umiejętnie łączył nastrojowe 
scenki z życia wiejskich dzieci 
z urokiem krajobrazu bliskich 
mu rejonów Pogórza Sudec
kiego). Z dawnych zasobów 
muzealnych we Wrocławiu 

żonej w pobliżu Bolesławca 
na Dolnym Śląsku) - 52x74 
cm, sygnowany z lewej na do
le: R. Śliwiński oraz „Widok 
z Alp” - 82x113 cm, sygnowa
ny z prawej na dole: R. Śliwiń
ski. Z kolei Muzeum Narodo
we w Warszawie ma trzy 
akwarele Śliwińskiego: „Kraj
obraz wiejski z domem na 
wzgórzu” - 23 x 32,3 cm, sy
gnowany z prawej na dole: 
RS (wiązane), „Widok ruin 
zamku w Bolkowie” - 34,2 
x 27,5 cm oraz „Bielany wro
cławskie” - 18,7x26 cm, sy
gnowany i datowany z prawej 
na dole: Bettlerm 1889 / RS 
(wiązane). Wiadomo też, że

artysta zajmował się litografią. 
Jedyna znana praca Roberta 
Śliwińskiego, jaka pojawiła się 
w ostatnich latach na aukcji, 
to niewielkich rozmiarów (21 
x 17,5 cm) obraz olejny nama
lowany na desce „Dziecko 
w wózku”, sygnowany i dato
wany z prawej na dole: R. Śli
wiński/ 1872 (II. 2). Obraz ten, 
oferowany przez warszawski 
Dom Aukcyjny AGRA, został 
sprzedany w dniu 9 paździer
nika 1994 r. za 2300 zł (przy 
cenie wywoławczej 2000 zł). 
Pomimo widocznego w obu 
reprodukowanych tu pracach 
podobieństwa w obrazowaniu 
postaci, dobieraniu oraz usta
wieniu rekwizytów, a także po
mimo narzucającej się zbież
ności podejmowanego w nich 
tematu, nie można w sposób 
jednoznaczny wiązać ze sobą 
tych obrazów. Być może na
malowane one zostały mniej 
więcej w tym samym czasie, 
ale widoczny w nich całkowi
cie odmienny nastrój oraz in
ny sposób traktowania pejza
żu nie wskazują na bliższe za
leżności między tymi obraza
mi. Nie ma to wszakże żadne
go znaczenia przy ocenie wa
lorów artystycznych tych 
prac, a niewątpliwie obraz 
z dziećmi pasącymi przy ogni
sku kozy - ukazanymi na tle 
przepełnionego spokojem, 
nostalgicznego pejzażu w po
rze zmierzchającego się dnia 
- może się podobać. Jego 
wartość rynkowa, ze względu 

na ujęcie tematu oraz rozmia
ry, kilkakrotnie przewyższa tę, 
jaką w wyniku licytacji osią
gnął obraz z AGRY. Jeśliby 
nasz Czytelnik decydował się 
na sprzedaż tego płótna, trud
no byłoby znaleźć dla obrazu 
lepsze miejsce do jego eks
pozycji niż Muzeum Narodo
we we Wrocławiu, gdzie znaj
dują się już dwie wspomniane 
wyżej prace Roberta Śliwiń
skiego.

* * *
Pod koniec ubiegłego roku 
wzrósł popyt na zabytkowe 
meble. Wiązało się to zapew
ne ze zbliżającymi się święta
mi. Można było zauważyć za
interesowanie meblami mo
dernistycznymi o prostych 
formach i oszczędnych deko
racjach. Niemniej jednak 
w dalszym ciągu kupowane 
są także meble biedermeie- 
rowskie i empirowe. Oto kilka 
przykładowych cen mebli 
z XIX w. w warszawskich anty
kwariatach:
- kredens neorenesansowy 
4,5 tysiąca zł
- biurko modernistyczne 3,2 
tysiąca zł
- sekretera biedermeier 11 ty
sięcy zł
- stół eklektyczny 1,1 tysiąca 
zł.

lA/ł/lZ wiedzieć 
więcej

3



„Pusto w cerkwi tu tylko słońce i księżyc 
Leżą na posadzce krzyżem 

Drogą zamiast wiernych dziś mrówki idą do cerkwi 
I rosną w rękach świętych kwiaty prawdziwe”

Jerzy Harasymowicz

Cerkwi 
dzieje 

najnowsze
EUGENIUSZ ZAWALEŃ

W
 Polsce po drugiej wojnie światowej 

zaistniała nienaturalna polityczno- 
-prawna sytuacja, która spowodowała 
zaburzenia ciągłości rozwojowej róż

nych dziedzin życia, w tym religijnego. Najdobit
niej wyraziło się to organizacyjnym upadkiem Ko
ścioła greckokatolickiego. Masowe przesiedlenia 
wiernych i aresztowania duchownych spowodowa
ły zanik elementarnej opieki nad setkami obiektów 
cerkiewnych w Polsce południowo-wschodniej. Do 
1939 r. jedynie w granicach obecnego wojewódz
twa przemyskiego*  funkcjonowało co najmniej 250 
cerkwi, w tym cerkiewne kaplice liturgiczne. 
Podczas działań wojennych i przed przesiedleniem 
miejscowej ludności pochodzenia ukraińskiego, po
ważnym uszkodzeniom uległy jedynie cztery cer
kwie (Hurko, Nielepkowice, Huta Różaniecka 
i Chołowice). Liczba faktycznych zniszczeń obiek
tów w czasie drugiej wojny była więc relatywnie 
niewielka w odniesieniu do pogromu, jakiego doko
nano podczas pierwszej wojny światowej, głównie 
na przedpolach Twierdzy Przemyśl. Straty na tere
nach znajdujących się w granicach województwa 
przemyskiego wynosiły wówczas około 80 cerkwi 
i wolno stojących dzwonnic, natomiast w okresie 
PRL zagładzie uległo niemal dwukrotnie więcej za
bytków architektury cerkiewnej.

* Tekst pisany przed reformą administracyjną kraju 1 stycznia 1999 
r.; obecnie jest to woj. podkarpackie.

Status prawny opuszczonych cerkwi po drugiej 
wojnie światowej regulowała ustawa rządowa 
z dnia 6 maja 1945 r. „O majątkach opuszczonych 
i porzuconych”. Nie podlegał tej ustawie majątek 
prawnie uznanych Kościołów, a więc i Kościoła ka
tolickiego. Kościół ten nie był jednak traktowany 
przez powojenny rząd według interpretacji zawartej 
w konkordacie państwa polskiego ze Stolicą Apo
stolską z 23 kwietnia 1925 r., zniesionym uchwałą 
Rady Ministrów z 12 września 1945 r., a pod nazwą 
Kościół katolicki rozumiano jedynie obrządek 
rzymskokatolicki. Nieuznawanie obrządku grecko
katolickiego było odbiciem polityki sowieckiej, 
ukierunkowanej na drastyczne ograniczenie życia 
religijnego, przy całkowitym wykluczeniu antyra
dziecko nastawionego Kościoła greckokatolickie
go. Potwierdzeniem był zainspirowany w 1946 r. 
przez władzę radziecką tzw. Synod lwowski Cerkwi 
greckokatolickiej. W wyniku jego uchwał włączono 
ją do rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na terenie 
ZSRR, a w Polsce do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. W ten sposób wierni 
Ukraińcy znaleźli się w rozproszeniu, a Cerkiew 
greckokatolicka przestała istnieć jako legalna orga
nizacja religijna. Dekrety z 25 września 1947 r. 
i z 28 września 1949 r., mówiące o przejęciu na wła
sność państwa mienia pozostawionego po osobach 
przesiedlonych, utrwaliły status quo majątku Ko
ścioła greckokatolickiego w Polsce, chociaż de jure 
tego Kościoła nigdy nie zlikwidowano. Według 
Kościoła rzymskokatolickiego wspomniane uchwa
ły centralnych władz państwa były niezgodne z pra
wem kanonicznym, na którego podstawie roszczo
no sobie prawo do objęcia majątku po jednym z je
go obrządków - w razie organizacyjnego upadku. 
W pierwszych powojennych latach administracja 
państwowa wyrażała zgodę na przejęcie w użytko
wanie jedynie samych budynków cerkiewnych, 
a nie całego majątku Kościoła greckokatolickiego, 
jak tego żądał Kościół rzymskokatolicki. W pierw
szym etapie przejęto więc te cerkwie, które były 
niezbędne do funkcjonowania rzymskokatolickich 
parafii, a w określonej miejscowości nie było ko
ścioła lub gdy znajdował się w znacznej odległości. 
W Przemyskiem rzadko zdarzały się wypadki przej
mowania cerkwi dla samej idei uchronienia jej 
przed dewastacją i rozbiórką (wyjątkiem cerkiew 
w Jarosławiu).
W tym okresie w diecezji krakowskiej przejęto pra
wie wszystkie cerkwie. W Przemyskiem, w miarę 
osiedlania się ludności polskiej w miejscowo
ściach, które przed wojną były zdominowane przez 
Ukraińców, zachodziła potrzeba tworzenia placó
wek duszpasterskich. W tym celu rzymskokatolic
ka kuria biskupia w Przemyślu oraz przedstawiciel
stwo archidiecezji lwowskiej w Lubaczowie podję
ły długofalowe działania przejmowania od skarbu 
państwa świątyń pozbawionych właścicieli. Ko
ściół rzymskokatolicki w latach 1945-1996 przej
mował na terenie województwa przemyskiego cer
kwie sukcesywnie, ich liczba wyniosła blisko dzie
więćdziesiąt. Od strony formalnoprawnej problem 
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nie był definitywnie rozwiązany do 1989 r., a no
minalnym właścicielem tych świątyń pozostawał 
skarb państwa, zaś diecezja była użytkownikiem 
lub dzierżawcą.

Od początku lat pięćdziesiątych polityka władz 
centralnych w stosunku do mienia Kościoła 
greckokatolickiego została zdecydowanie zaostrzo

na. Rozpoczęto planową akcję niszczenia cerkwi 
i przycerkiewnych dzwonnic. Gromadzkie Rady 
Narodowe sprzedawały okolicznym mieszkańcom 
budynki cerkiewne, pod warunkiem ich niezwłocz
nej rozbiórki (m.in. Kormanice-Zjawlennie). Pozy
skany materiał był wykorzystywany do stawiania 
budynków gospodarskich lub na opał. Najszybciej 
i najskuteczniej niszczono cerkwie podczas plano
wych akcji rozbiórkowych w ramach tzw. partyj
nych i społecznych czynów (m.in. rozebrano wtedy 
kompleks cerkiewno-odpustowy w Pacławiu, cer
kwie parafialne w Radymnie, Stubnie, filialną 
w Nakle itd.). Do 1996 r. na terenie województwa 
przemyskiego zniszczono w ten sposób 120 z 250 
przedwojennych cerkwi.
Starania wojewódzkich konserwatorów o uratowa
nie choć najcenniejszych obiektów spotykały się 
z odmową władz politycznych. Udało się jedynie 
uzyskać akceptację na interwencyjną zwózkę wy
posażenia cerkwi, która doszła jednak do skutku 
poza granicami obecnego województwa przemy
skiego. Nieliczne wyposażenie cerkiewne ratował 
etnograf Krzysztof Wolski dla Muzeum Ziemi 
Przemyskiej.
Po październiku 1956 r., w miarę rozluźniania po
lityki represyjnej władz wobec ukraińskiej mniej
szości narodowej, nastąpił nieznaczny powrót prze
siedleńców. Równocześnie greckokatolickie du
chowieństwo oraz nowo powstałe Ukraińskie To
warzystwo Społeczno-Kulturalne podjęły starania 
o odtworzenie działalności duszpasterskiej. W tym 
celu zwrócono się do centralnych władz partyjnych 
i rządowych oraz prymasa Polski z petycjami o re
aktywowanie Kościoła greckokatolickiego w na
szym kraju. Domagano się również zwrotu cerkwi 
(z ich pierwotnym wyposażeniem), zamienionych 
na kościoły lub różnego rodzaju magazyny oraz 
wydania zakazu ich rozbierania. Postulaty nie zo
stały spełnione. Centralne władze polityczne umo
tywowały swoją decyzję niezgodnością żądań 
z obowiązującym prawem. Zezwolono jedynie na 
przejmowanie byłych greckokatolickich świątyń 
przez Kościół prawosławny, którego działalność 
nie została zakazana. Do chwili obecnej Kościół 
prawosławny przejął w użytkowanie siedem obiek
tów m.in. w Przemyślu-Wilcze, Kłokowicach, Kal- 
nikowie. Pokaźną liczbę cerkwi użytkowały Gro
madzkie Rady Narodowe i inne instytucje lokalne, 
np. PGR, Spółdzielnie Rolnicze. Zróżnicowanie 
użytkowników warunkowało sposób eksploatacji. 
Te świątynie, które pozbawiono pełnienia jakich
kolwiek funkcji sakralnych, ulegały gwałtownej 
dewastacji, zwłaszcza gdy je przeznaczano na ma
gazyny gospodarcze, np. nawozów sztucznych 

i zboża (m.in. w Krowicy Samej, Łukawcu, Mala- 
wie) oraz na obory (m.in. w Makowej) czy warsz
taty remontowe (np. Oleszyce).
Obiekty cerkiewne nawet przejęte wcześniej przez 
Kościół rzymskokatolicki były częściowo zdewa
stowane przez wojsko i cywilów, ale były też rato
wane przez ludność przed przeznaczeniem na ma
gazyny gospodarcze (np. Gorajec). Adaptacja dla 
potrzeb kultu odmiennego od poprzedniego spo
wodowała zmiany głównie we wnętrzach obiek
tów; polegały one na usunięciu w całości lub we 
fragmentach ikonostasu. Ów proces nasilił się po 
wydaniu instrukcji episkopatu Polski „O ochronie 
zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej” 
z 16 września 1966 r. (w następstwie decyzji Sobo
ru Watykańskiego Drugiego z 1964 r.). Konstytucja 
o liturgii postulowała takie uwydatnienie ołtarza, 
aby stał się centrum wnętrza świątyni. W miarę bo
gacenia się społeczności parafialnej zwiększał się 
zakres prac adaptacyjnych i renowacyjnych. Re
montów dokonywano sposobem najprostszym, po
mijając obowiązujące zasady konserwatorskie. 
Zniszczone elementy architektoniczne często wy
mieniano na nowe, a polichromie zasłaniano klep
kami boazerii, zamiast dokonać ich konserwacji 
(m.in. Borchów, Bihale). Likwidowano nie tylko 
pierwotne podziały segmentów wewnątrz cerkwi, 
ale nawet je rozbudowywano (np. Horyniec). Powo
dem była potrzeba pozyskania dodatkowej prze
strzeni dla zwiększonej liczby parafian. Podczas ge
neralnych remontów ulegała również zmianie kom
pozycja bryły cerkwi (np. w Ułazowie). Następowa
ło także dobudowywanie wieży od strony zachod-

Spotkanie z książką

Drugi spacer przez stulecia
W1994 r. (nr 4, s. 15) anonsowaliśmy książkę Sztuka w Polsce

Piastów i Jagiellonów - zarys dziejów pióra Tadeusza Chrza
nowskiego. Pod koniec ubiegłego roku Wydawnictwo Naukowe 
PWN przygotowało dalszy ciąg „spaceru przez stulecia historii 
sztuki" - jak pisał we wstępie do pierwszej książki jej autor. Tamten 
spacer kończył się śmiercią Zygmunta Augusta w 1572 r., ten obej
muje 400 lat i rozpoczyna się od okresu pierwszych królów elek
cyjnych. Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej - zarys dzie
jów - to wędrówka po dziełach renesansu, baroku, klasycyzmu, 
różnych stylów XIX i XX w. aż do czasów współczesnych. Obejmu
je podstawowe dziedziny twórczości: architekturę, malarstwo, 
rzeźbę i rzemiosło artystyczne. Autor swoją penetrację rozszerza 
na obszary Kresów Wschodnich, gdzie znajdujemy szczegółowo 
opisane najcenniejsze zabytki m.in. Lwowa i Wilna.
Autor jest konsekwentny. Zgodnie z zapowiedzią zajmuje się hi
storią sztuki jako integralną częścią historii. Uważa, że „praca hi
storyka sztuki polega na porządkowaniu wydarzeń", zaś nazwy 
stylów są tylko pojęciami sumującymi, bowiem „same przez się 
nie istnieją rzeczywiście". Istnieje natomiast „sekwencja wyda
rzeń historycznych" i jej podporządkowuje swój „zarys dziejów". 
Książka kierowana jest do czytelników, którzy już pasjonują się 
sztuką lub też chcą ją dopiero poznać. W porównaniu z pierw
szym tomem Wydawnictwo Naukowe PWN podwyższyło po
ziom drugiego, drukując go na lepszym papierze ze znaczną 
przewagą ilustracji kolorowych, co w wypadku ukazywanych 
dzieł sztuki jest niezwykle istotne, (kmn)
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1. Brusno Nowe - cerkiew z XVIII w. w trakcie remontu
2. Bobrówka - cerkiew z XVIII w. rozebrana w 1984 r.
3. Leszno (d. Pożdziacz) - dzwonnica z końca XVI w.

zawalita się w 1997 r.

niej (np. w Rozbórzu Okrągłym) lub jej likwidacja 
(np. Reczpol), zmiana kształtów baniastych zwień
czeń sygnaturek i latami (np. Węgierka), a także 
całkowite ich likwidowanie (np. w Mołodyczu, ko
puły na katedrze w Przemyślu). Większość prac 
adaptacyjno-remontowych odbywała się bez nadzo
ru konserwatorskiego. W rezultacie tych nie kontro
lowanych działań zabytek tracił oryginalną substan
cję i uzyskiwał nowy standard, który pozostawał 
w dysharmonii z charakterem architektury cerkiew
nej. Najtragiczniejsza w skutkach była niekiedy bu
dowa nowego kościoła, często na placu pocerkiew- 
nym; bywało, że rozbierano przeszkadzającą cer
kiew (np. Stare Sioło) bądź przesuwano ją poza 
wieniec starodrzewia na przycerkiewny cmentarz 
(np. Zadąbrowie). Żenującym przykładem jest roz
biórka cerkwi z 1734 r. w Bobrówce, by na jej miej
scu zbudować w 1988 r. kościół. Zdarzały się też 
nieudolne przenoszenia drewnianych cerkwi, na 
skutek których zabytek bezpowrotnie ginął (np. 
podczas przenoszenia cerkwi z Ostrowa do Duńko- 
wiczek w 1983 r.). Wiele cerkwi po wybudowaniu 
nowego kościoła stawało się przykościelnymi ma
gazynami (Koniaczów, Zabłotce) lub domami po
grzebowymi (Węgierka, Kańczuga). Nie zabrakło 
też adaptacji przeprowadzanych bez najmniejszej 
straty oryginalnej substancji zabytkowej przez traf
ne wykorzystanie zastanego wnętrza (Leżachów, 
Młyny, Gorajec), ale realizacji tego rodzaju było 
niewiele.
Bogacenie się parafii odbiło się również na losach 
zabytkowych przycerkiewnych dzwonnic. Ambicją 
wiernych były fundacje nowych dzwonów, które 
zawieszano na metalowych konstrukcjach, niekiedy 
z elektrycznym mechanizmem. Wysłużone drew
niane dzwonnice, nie użytkowane i nie remontowa
ne, niszczały (Torki) lub zawalały się (Pożdziacz).

Prawną ochronę zabytkowych cerkwi w PRL na
leży rozpatrywać w powiązaniu z ochroną 
wszystkich zabytków. Podejście ówczesnych władz

politycznych do takich elementów kultury material
nej, jak budownictwo i sztuka ludowa, a zwłaszcza 
greckokatolickie cerkwie, nie różniło się od trakto
wania budowli rezydencjonalnych czy kościelnych, 
które reprezentowały „szlachetczyznę” i „kleryka
lizm”. Tylko dzieła sztuki o najwyższych warto
ściach artystycznych, powszechnie znane i udoku
mentowane, znalazły się w sferze zainteresowania 
ówczesnych władz. Wystąpiły więc diametralne 
sprzeczności między założeniami ochrony i kon
serwacji zabytków a polityką kształtowaną przez 
rządy PRL. Nie słabły jednak starania terenowych 
konserwatorów i historyków sztuki o ratowanie za
bytków cerkiewnych. Od początku lat sześćdziesią
tych przystąpiono do drugiego etapu zwózki sprzę
tu liturgicznego z zagrożonych cerkwi. Tym razem 
objęła ona obiekty z terenu województwa przemy-
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4. Chotyniec
- cerkiew 
z 1615 r. 

w trakcie 
remontu 

w 1994 r.
5. Miękisz 

Stary
- ruina 
cerkwi 

z 1811 r.

(zdjęcia:
2, 3 - Wacław 

Górski, 
4, 5 - Jarosław 

Giemza)

skiego. Funkcję pośrednich składnic pełniły nie 
użytkowane cerkwie, głównie murowane (np. 
w Krzywczy, Krupcu). Podczas tych akcji przepro
wadzano elementarne dokumentowanie obiektu 
i wyposażenia. Znormalizowane prace dokumenta
cyjne (tzw. zielone karty) zaczęli prowadzić woje
wódzcy konserwatorzy zabytków, a następnie po
wołane w tym celu biura dokumentacji zabytków. 
Inicjatorem podjęcia szerszych prac badawczych 
nad zabytkami sztuki cerkiewnej był Instytut Sztuki 
PAN; polegały one na inwentaryzacji opisowej, 
częściowo fotograficznej i pomiarowej.
Na początku lat siedemdziesiątych opracowano 
program konserwatorski ochrony architektury cer
kiewnej, który przewidywał trzy zasadnicze formy 
postępowania: 1) zachowanie in situ pojedynczych 
zabytkowych budynków, przyznanie im funkcji sa

kralnej lub zagospodarowanie na cele muzealne, tu
rystyczne i inne; 2) tworzenie muzeów architektury 
drewnianej, pełniących zarazem funkcje sakralne 
bądź muzealne i turystyczno-wypoczynkowe, po
przez konserwację in situ całych zespołów cerkiew
nych; 3) przenoszenie zabytków architektury do 
parków etnograficznych.
Realizacja programu przyczyniła się do urato
wania kilku cennych zabytków, ale w tym czasie 
kolejne cerkwie znikały z krajobrazu Nadsania. 
Prowadzenie prac renowacyjnych odbywało się 
w zwolnionym tempie. Przyczyną było istnienie 
ograniczających konserwatora wojewódzkiego 
przepisów dotyczących zlecania remontów - finan
sowanych z kredytów centralnych i terenowych - 
osobom prywatnym lub wykonania ich sposobem 
gospodarczym. Zlecenia można było kierować do 
powołanych dla tej działalności PKZ. Ponadto 
urząd konserwatora podlegał jednostce politycznej 
- Wydziałowi Kultury Urzędu Wojewódzkiego 
i był przezeń zobowiązany do tzw. koncentracji na
kładów. W praktyce polegało to na przeznaczeniu 
funduszy na kompletną renowację jednego obiektu, 
a nie na bieżące zabezpieczanie zabytków. Dodat
kowym utrudnieniem był fakt, że większość cerkwi 
nie była wpisana do rejestru zabytków, a tylko taki 
zabytek mógł podlegać opiece prawnej. Zresztą 
opieka prawna nad zabytkami architektury cerkiew
nej pozostawała teorią. Władze konserwatorskie 
zgłaszające zniszczenie takiego zabytku prokuratu
rze otrzymywały odpowiedzi o umorzeniu sprawy 
z powodu małej szkodliwości społecznej. Jeszcze 
w latach osiemdziesiątych uległo spaleniu wiele 
cerkwi (np. w Majdanie Sieniawskim, Załużu). 
W 1989 r. 40 zabytkowych cerkwi i dzwonnic wo
jewództwa przemyskiego wymagało przeprowadze
nia pilnych prac renowacyjnych.

Wiatach osiemdziesiątych zaistniały możliwo
ści tworzenia towarzystw i fundacji wspiera
jących ochronę sztuki cerkiewnej. Jedną z nich jest 

założona w 1983 r. Społeczna Komisja Opieki nad 
Zabytkami Sztuki Cerkiewnej w ramach Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami. Komisja ta przepro
wadziła m.in. w Łukawcu całkowitą renowację cer
kwi łącznie z rekonstrukcją jej części zachodniej 
(przy realizacji popełniono kilka błędów meryto
rycznych wynikających z braku dokumentacji hi
storycznej). W Krakowie w 1989 r. powstała Fun
dacja Świętego Włodzimierza, chrzciciela Rusi Ki
jowskiej, mająca zalążki specjalistycznej sekcji 
ukierunkowanej na kompleksowe i długofalowe 
badania oraz ochronę sztuki cerkiewnej. Dotych
czasowe realizacje ograniczają się jednak do pro
wadzenia badań i konserwacji zabytków rucho
mych, głównie ikon. Najbardziej efektywna 
w dziele ochrony architektury cerkiewnej okazała 
się Pracownia Kultury Tęczy w Rzeszowie. Orga
nizowane przez nią młodzieżowe obozy pracy dla 
zabezpieczania zabytkowych cerkwi przyczyniły 
się w dużym stopniu do zatrzymania dewastacji 
kilkunastu obiektów z terenów Polski południowo- 
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-wschodniej (m.in. w Miękiszu Starym, Żmijowi- 
skach, Wólce Żmijewskiej, Opace).
Restytucja Kościoła greckokatolickiego w Polsce 
w 1988 r. doprowadziła do wznowienia formalnej 
działalności administracji parochialnej na terenie 
byłego biskupstwa przemyskiego. Jej rozwój przy
spieszyły przemiany polityczne po czerwcu 1989 
r., które spowodowały, że nasilił się powrót prze
siedleńców z „Akcji Wisła” na ziemie swoich 
przodków. Stało się to kolejną motywacją dla rato
wania nielicznej już architektury cerkiewnej. Do 
chwili obecnej odzyskano dziesięć cerkwi (m.in. 
w Jarosławiu, Chotyńcu i Poździaczu). Przywróce
nie zabytkowym obiektom ich prawowitego wła
ściciela i użytkownika spowodowało, że odzysku
ją one pierwotną kompozycję przestrzenną i wypo
sażenie, nabierając ponownie charakteru cerkiew
nego. Częstym inicjatorem remontów zabytków 
cerkiewnych staje się greckokatolickie ducho
wieństwo i parochialne komitety odbudowy, które 
częściowo partycypują w ich finansowaniu, pozo
stałe koszty pochodzą z kredytów państwowych, 
przy równoczesnym nadzorze terenowych służb 
konserwatorskich. Przywrócenie cerkwi do pier
wotnego kultu gwarantuje im stałą opiekę, odcią
żając zarazem budżet państwowy i samorządowy. 
Owa kompensacja inicjatorów i inwestorów po
zwoliła na intensyfikowanie skutecznych prac 
konserwatorskich zabytkowej architektury cer
kiewnej.
Zreorganizowanie terenowej służby konserwa
torskiej, która uniezależniła się od Wydziału Kul
tury Urzędu Wojewódzkiego, powołanie na jej 
miejsce Państwowej Służby Ochrony Zabytków ja
ko jednostki administracji specjalnej, podlegającej 
bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki, 
umożliwiło prowadzenie niezależnej i specjali
stycznej działalności, a zarazem skuteczniejszą 
ochronę zabytków. Jednak przy odczuwalnym 
kryzysie inflacyjnym pomniejszono środki prze
znaczone na ochronę zabytków. Dopiero po 1992 r. 
zaczęto prowadzić ochronę zabytków sztuki cer
kiewnej zgodnie z centralnym programem prac in
terwencyjnych pn. „Zabytki cerkiewne”, który po
wstał jako rezultat międzyrządowego porozumie
nia Polski i Ukrainy. W konsekwencji uzyskano 
dodatkowe fundusze docelowe. Przy wsparciu fi
nansowym terenowej i cerkiewnej administracji 
wstrzymano rujnację i doprowadzono do komplek
sowej renowacji kilku dzwonnic, cerkwi i ich wy
posażenia (m.in. Chotyniec, Łuczyce). Równocze
śnie podjęto uzupełniające prace ewidencyjne, in
wentaryzacyjne i dokumentacyjne. Nie bez znacze
nia było opracowywanie raportów o stanie obiek
tów, propozycji i planów zatrzymania rujnacji oraz 
programów remontu zabytków cerkiewnych, wy
konanych przez Społeczną Komisję Opieki nad Za
bytkami Sztuki Cerkiewnej, Pracownię Kultury Tę
czy oraz Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego w Rzeszowie. Niestety, 
obserwujemy również hamowanie ratowania relik
tów sztuki cerkiewnej, przede wszystkim ze strony

rozmaitych lokalnych organizacji, określanych ja
ko patriotyczno-kombatanckie, które stwarzają nie
przychylną atmosferę wokół działań na rzecz 
ochrony tych zabytków, co w konsekwencji po
średnio wpływa na decyzje służb konserwatorskich 
i wikła je w polityczne rozgrywki.
Zintensyfikowana ochrona zabytków cerkiewnych 
nie objęła jednak wszystkich zagrożonych obiek
tów. Najpilniejszych zabezpieczeń wymagają 
drewniane cerkwie m.in. w Krowicy Samej (zbu
dowana w 1870 r., zawaliła się jesienią 1994 r.) 
i w Kotowie (zbudowana w 1923 r., brak większo
ści zadaszeń) oraz w Huwnikach (murowana cer
kiew i dzwonnica z 1825 r., uszkodzone dachy). 
W tragicznym stanie znajdują się nielicznie zacho
wane greckokatolickie plebanie, wchodzące nie
jednokrotnie w skład zespołów cerkiewnych, a np. 
murowana plebania w Poździaczu-Lesznie (1904) 
rozebrana została przez obecnego użytkownika - 
parafię rzymskokatolicką.
Spośród przeszkód, które utrudniają komplekso
wą ochronę tej grupy zabytków, należy podkre
ślić częsty brak wiedzy wśród szeroko rozumia
nych decydentów o oczywistych wartościach za
bytkowych obiektów pochodzących z XIX i XX 
w. Są to bowiem przykłady architektury, której cią
głość rozwojowa została sztucznie przerwana po
nad 50 lat temu. Ponadto są to pomniki historii, 
swoiste identyfikatory regionu, a często przykłady 
oryginalnych rozwiązań artystycznych. Wobec za
istniałych w okresie PRL nienaturalnych warunków 
dla ich egzystencji należy stale poszukiwać nad
zwyczajnych metod ich ratowania.

Eugeniusz Zawaleń

Spotkanie z książką

Losy cerkwi
Książka wydana przez Regionalny Ośrodek Studiów 

i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie oparta 
jest na niepublikowanych dotąd referatach, wygłoszonych na 

odbytej w 1989 r. sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, uzu
pełnionych nowymi opracowaniami. Publikacja zatytułowana 
Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku przypomina dzieje ich nisz
czenia, oskarża ówczesnych decydentów, którzy doprowadzili 
do ich likwidacji, a także przedstawia porażającą statystykę po
niesionych strat. Można przytoczyć liczby z jednego tylko daw
nego powiatu leskiego, gdzie w 1939 r. znajdowało się 76 cer
kwi unickich, a obecnie jest ich tylko 24, w tym trzy w stanie 
kompletnej ruiny; zlikwidowano więc około 70% obiektów! Licz
by te przedstawione są na tle polityki partii i rządu w stosunku 
do ludności prawosławnej i unickiej, bowiem właśnie meandry 
tej polityki spowodowały największe spustoszenia na terenach 
Polski południowo-wschodniej. Z drugiej strony zawarte 
w książce materiały ukazują, w jaki sposób konserwatorzy, in
wentaryzatorzy i po prostu miłośnicy architektury cerkiewnej 
potrafili w sposób legalny i nielegalny ratować cerkiewne zabyt
ki. Książka i załączone do niej mapy z rozmieszczeniem znisz
czonych i istniejących cerkwi w rejonach przemyskim i lubel
skim, unaocznia nam autentyczną tragedię nie tylko zabytków, 
ale również tzw. mniejszości narodowych. Aby przybliżyć Czy
telnikom tę tragedię, zamieszczamy jedno z publikowanych 
w książce opracowań, (as)
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Zabytki i prawo

Na liczne pytania Czytelników 
dotyczące różnych prawnych aspektów 

związanych z zabytkami 
odpowiada radca prawny w Urzędzie 

Generalnego Konserwatora Zabytków, 
Tadeusz Jaworski. 

Tym razem zagadnienia 
obrotu zabytkami nieruchomymi 

przedstawiamy w dwóch odcinkach.

Obrót
zabytkami

nieruchomymi (1)
TADEUSZ JAWORSKI

O
brót nieruchomościami, które są wpisa
ne do rejestru zabytków, może odbywać 
się w formie różnych umów; mogą to 
być w szczególności: umowa sprzedaży, 
umowa darowizny, umowa zamiany, a także umo

wa zbycia spadku, jeżeli w skład spadku wchodzi 
wyłącznie nieruchomość wpisana do rejestru zabyt
ków. Aczkolwiek głównym celem artykułu jest 
omówienie sprzedaży zabytków nieruchomych, zo
staną w nim przedstawione: umowa przedwstępna, 
czyli umowa zobowiązująca do zawarcia umowy 
sprzedaży zabytku nieruchomego, a także niektóre 
zagadnienia związane z prywatyzacją, ze sprzedażą 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pań
stwa lub własność gminy oraz nabywaniem nieru
chomości przez cudzoziemców.
Sprzedaż zabytków nieruchomych wpisanych indy
widualnie do rejestru zabytków stanowi niewielki 
odsetek całości obrotu nieruchomościami w Polsce. 
Gdy dodamy do niego obrót nieruchomościami na 
obszarach objętych ochroną konserwatorską na 
podstawie tzw. wpisów urbanistycznych do rejestru 
zabytków lub chronionych przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków na podstawie ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania prze
strzennego, to odsetek ten jest znacznie wyższy. 
Z tego powodu ta marginalna część obrotu nieru
chomościami nabiera większego znaczenia, zwłasz
cza na terenach zabytkowych ośrodków miejskich 

oraz na terenach wiejskich, na których znajduje się 
wiele zabytków będących we władaniu Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jeżeli zwrócimy 
uwagę na to, że wojewódzcy konserwatorzy zabyt
ków mają także prawo wpływania na sposób zago
spodarowania nieruchomości znajdujących się 
w pobliżu zabytków - wojewódzki konserwator za
bytków, działając na podstawie art. 27 ust. 3 „Usta
wy o ochronie dóbr kultury” z dnia 15 lutego 1962 
r., może nie wyrazić zgody na wybudowanie obiek
tów mogących przyczynić się do zeszpecenia oto
czenia zabytku nieruchomego lub widoku na ten za
bytek - to okazuje się, że zagadnienia związane 
z obrotem nieruchomościami wpisanymi indywidu
alnie do rejestru zabytków znacznie wykraczają po
za krąg tych nieruchomości.
Kupno zabytku nieruchomego wpisanego do reje
stru zabytków, a także nieruchomości znajdującej 
się na obszarze objętym ochroną konserwatorską - 
bądź przez wpis zabytkowego układu urbanistycz
nego do rejestru zabytków, bądź przez zapisy miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego - 
wymaga w każdym wypadku starannego przygoto
wania. Przyszły nabywca powinien dokładnie 
wiedzieć, jaką nieruchomość ma nabyć oraz ja
kie obowiązki i uprawnienia będzie miał w przy
szłości jako właściciel zabytku lub nieruchomości 
znajdującej się pod ochroną konserwatorską. 
Znajomość jedynie stanu fizycznego zabytku to za 
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mało; trzeba znać również stan prawny nierucho
mości, którą zamierza się nabyć. Najpewniejszym 
źródłem informacji o stanie prawnym nieruchomo
ści jest księga wieczysta, która ujawnia własność 
oraz inne prawa rzeczowe na nieruchomości. 
W księdze wieczystej mogą być także ujawnione 
prawa osobiste i roszczenia np. hipoteki obciążają
ce nieruchomość, prawo odkupu, prawo pierwoku
pu. Księgi wieczyste są jawne, wobec czego każdy 
może je przeglądać; prowadzą je wydziały ksiąg 
wieczystych sądów rejonowych. Chociaż księga 
wieczysta powinna ujawniać fakt wpisania nieru
chomości do rejestru zabytków, to nie zawsze go 
ujawnia. W związku z tym przyszły nabywca zabyt
ku powinien zapoznać się z decyzją w sprawie wpi
sania dobra kultury do rejestru zabytków. Decyzję 
tę powinien udostępnić mu aktualny właściciel za
bytku. Może się z nią zapoznać również w siedzibie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, który pro
wadzi rejestr zabytków znajdujących się na teryto
rium całego województwa. W wypadku zamiaru na
bycia nieruchomości (niekoniecznie musi to być 
nieruchomość wpisana indywidualnie do rejestru 
zabytków) położonej na terenie wpisanym do reje
stru zabytków jako zabytkowy układ urbanistyczny, 
niezbędne jest zapoznanie się z zasadami ochrony, 
które obowiązują na obszarze tak ukształtowanej 
strefy ochrony konserwatorskiej.
Ochrona konserwatorska na terenie zabytkowego 
układu urbanistycznego polega najczęściej na: za
chowaniu rozplanowania ulic i placów, co oznacza 
konieczność zachowania historycznych linii zabu
dowy, na zachowaniu historycznych podziałów 
działek oraz na zachowaniu proporcji wysokościo
wych istniejącej zabudowy. Wynika z tego, że na 
obszarach zabytkowych ośrodków miejskich nawet 
nowa zabudowa plombowa musi być zbliżona do 
zachowanej wysokości historycznej budynków oraz 
nie może przekraczać granic historycznych podzia
łów własnościowych. Podobne, a także inne ograni
czenia o charakterze konserwatorskim (i nie tylko 
konserwatorskim) mogą wynikać z ustaleń miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Z planem tym należy się zapoznawać przed naby
ciem jakiejkolwiek nieruchomości, zwłaszcza jeże
li zamierza się na niej inwestować: wznosić nowy 
obiekt lub modernizować istniejący.
Znajomość „Ustawy o ochronie dóbr kultury”, 
znajomość decyzji w sprawie wpisania dobra 
kultury do rejestru zabytków oraz znajomość 
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego pozwala uniknąć przykrych niespo
dzianek ze strony Służby Ochrony Zabytków po 
nabyciu nieruchomości. Sprawa „wpasowania się” 
nabywcy w obowiązujące w określonym miejscu 
zasady ochrony dóbr kultury jest stosunkowo pro
sta, jeżeli kupuje on zabytek nieruchomy w celu 
użytkowania go zgodnie z pierwotnym przeznacze
niem lub w celu wyremontowania go albo odbudo
wy zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi. Sy
tuacja nabywcy może się natomiast bardzo skompli
kować w wypadku, gdy kupił on zabytek lub nieru

chomość na obszarze objętym ochroną konserwa
torską w celu przebudowy zabytku, np. rozbudowy, 
zmiany dotychczasowej funkcji lub nawet - co się 
także zdarza - w celu rozebrania zabytku i wznie
sienia nowego obiektu. Taki nabywca popada naj
częściej w konflikt ze Służbą Ochrony Zabytków, 
wdaje się w długotrwałe spory z wojewódzkim kon
serwatorem zabytków, co więcej, jest przekonany 
(zupełnie niesłusznie), że konserwator bezprawnie 
ingeruje w jego prawo własności. Nie warto spraw 
tych komentować. Natomiast warto wskazać, jak 
postępować, aby uniknąć tego rodzaju konflikto
wych sytuacji.
Przyszły nabywca nieruchomości wpisanej do reje
stru zabytków lub położonej na obszarze zabytko
wego układu urbanistycznego, zamierzający po na
byciu inwestować na jej terenie (wznieść nowy 
obiekt, przebudować istniejący, nadbudować lub 
zmienić jego funkcję, np. zabytkowy dwór lub pałac 
przeznaczyć na hotel), powinien - najlepiej po prze
prowadzeniu konsultacji z wojewódzkim konserwa
torem zabytków - sprecyzować swoje zamiary in
westycyjne i wystąpić do wójta, burmistrza lub pre
zydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji 
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowa
nia terenu. Decyzja ta (jej projekt) - zgodnie z art. 
40 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago
spodarowaniu przestrzennym - wymaga uzgodnie
nia z wojewódzkim konserwatorem zabytków w od
niesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną

Spotkanie z książką

Tylko dla inwestorów
Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych wydat 

w ubiegłym roku książeczkę pt. Archeologiczne badania 
ratownicze - poradnik inwestora', autorem jest Ratal Maciszew- 

ski. Jest to pierwsza w Polsce, niezwykle ważna próba podjęcia 
rozmowy z potencjalnym inwestorem, który zamierza prowadzić 
prace ziemne, np. pod budowę autostrady, zakładu przemysło
wego, gazociągu, osiedla, nawet pojedynczej willi. Wszędzie 
tam istnieje możliwość natrafienia na znajdujące się w ziemi za
bytki archeologiczne, co zgodnie z „Ustawą o ochronie dóbr kul
tury" powinno być zgłoszone do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a badania sfinansowane właśnie przez inwestora. 
„ Targany wątpliwościami inwestor, uwikłany w decyzje admini
stracyjne (...) staje przed problemem, w jaki, możliwie najdogod
niejszy (i najtańszy) dla siebie sposób sprostać wymaganiom 
(...)“- pisze w przedmowie dyrektor Ośrodka, prof, dr Zbigniew 
Bukowski. Te wątpliwości wyjaśnia książka i jednocześnie prze
konuje, że współpraca z archeologami opłaca się w efekcie obu 
stronom. Celowość badań archeologicznych, krótki podręcznik 
naszych pradziejów, rodzaje badań i stanowisk archeologicz
nych, nawet kalkulacja kosztów tych badań - to podstawowe te
maty tej książeczki. Aby jednak rozmowa z inwestorem przebie
gała bez zakłóceń, zamieszczony w niej jest słowniczek wybra
nych terminów używanych w archeologii. Szkoda tylko, że więk
szość materiału ilustracyjnego pochodzi z opracowań zagra
nicznych, nie brakuje przecież przykładów z badań polskich. 
Choć książka przeznaczona jest tylko do użytku wewnętrznego 
- polecamy ją wszystkim inwestorom przed przystąpieniem do 
rozmów ze służbą konserwatorską. Poradnik rozprowadzany 
jest bezpłatnie przez Ośrodek Ratowniczych Badań Archeolo
gicznych, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel. 826-10-68.

(td)
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konserwatorską. Gdy przyszły nabywca nierucho
mości uzyska decyzję o ustaleniu warunków zabu
dowy i zagospodarowania terenu oraz przyjmie jej 
warunki, wówczas może kupować nieruchomość 
bez obawy, że wojewódzki konserwator zabytków 
nie wyrazi zgody na realizację jego zamiarów inwe
stycyjnych.
Umowa przeniesienia własności powinna być 
sporządzona, pod rygorem nieważności, w for
mie aktu notarialnego. Kupno nieruchomości bez 
udziału notariusza jest niezwykle ryzykowne: na
bywca nie staje się właścicielem, właściciel może 
zażądać zwrotu nieruchomości, może ją obciążyć 
hipoteką, a także po raz drugi sprzedać innej osobie, 
zwłaszcza że nadal w księdze wieczystej jest on 
wpisany jako właściciel nieruchomości. Notariusz - 
będąc osobą zaufania publicznego o wysokich kwa
lifikacjach prawniczych - dba o to, aby akt notarial
ny zawierał wszystkie niezbędne elementy i był 

prawnie skuteczny. Notariusz jest także płatnikiem 
podatku dochodowego od przychodów ze sprzeda
ży nieruchomości; jest więc podmiotem obowiąza
nym obliczyć, pobrać od podatnika należny podatek 
oraz przekazać go właściwemu urzędowi skarbowe
mu. Przy sprzedaży zabytków nieruchomych stano
wiących własność osób fizycznych (własność pry
watną) nie występują żadne ograniczenia dotyczące 
określania ich wartości. Prywatni właściciele zabyt
ków nieruchomych nie mają obowiązku korzystania 
z usług biegłych lub rzeczoznawców majątkowych 
w celu ustalenia ceny sprzedaży zabytku (obowią
zek taki występuje w wypadku sprzedaży zabytków 
nieruchomych stanowiących własność Skarbu Pań
stwa lub własność gminy). Zabytki nieruchome - to 
nieruchomości nietypowe, które mogą być trudne 
do oszacowania nawet dla rzeczoznawcy majątko
wego. Obrót tymi nieruchomościami jest niewielki. 
Z punktu widzenia zasad prawidłowego użytko
wania zabytków, więcej argumentów przemawia 
za kształtowaniem cen obiektów zabytkowych na 
niskim poziomie. Na poziom ten wpływają (nieza
leżnie od wszystkich innych czynników) wysokie 
koszty utrzymania zabytków, obowiązek stałej, 
wzmożonej pieczy nad ich stanem, szczególne wa
runki remontów i konserwacji oraz różne ogranicze
nia związane z ich użytkowaniem, które mają cha
rakter bezwzględnie obowiązujący.
Skoro Skarb Państwa i gminy mają możliwość 
sprzedaży zabytków nieruchomych po cenach pre
ferencyjnych, nie ma rzeczowych argumentów 
przemawiających za tym, aby osoby fizyczne sto
sowały w obrocie zabytkami nieruchomymi ceny 
przeciętne lub wysokie. Jeżeli cena zabytku wystę
pująca w akcie notarialnym znacznie odbiega od 
wartości rynkowej, urząd skarbowy wzywa strony 
umowy sprzedaży do zmiany tej ceny lub wskaza
nia przyczyn uzasadniających podanie ceny znacz
nie odbiegającej od wartości rynkowej. W wypad
ku braku odpowiedzi, niedokonania zmiany ceny 
lub niewskazania przyczyn uzasadniających poda
nie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynko
wej, urząd skarbowy ustali wartość na podstawie 
opinii biegłych. Jeżeli cena ustalona przez biegłych 
odbiega co najmniej o 33% od ceny określonej 
w akcie notarialnym, koszty opinii biegłych ponosi 
sprzedający.
Sprzedawca zabytku nieruchomego jest obowiąza
ny - na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 „Ustawy 
o ochronie dóbr kultury” - zawiadomić wojewódz
kiego konserwatora zabytków o przejściu własności 
zabytku na inną osobę. Otrzymawszy zawiadomie
nie, konserwator ma możliwość przesłania nowemu 
właścicielowi odpisu decyzji o wpisaniu dobra kul
tury do rejestru zabytków (nabywca powinien mieć 
pełną informację o statusie prawnym zabytku, któ
rego stał się właścicielem). Odpisowi tej decyzji po
winien zawsze towarzyszyć wyciąg z przepisów 
„Ustawy o ochronie dóbr kultury”, aby nowy wła
ściciel mógł zapoznać się ze skutkami, które wyni
kają z wpisu dobra kultury do rejestru zabytków.

Tadeusz Jaworski
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Futurologia zajmuje się 
przyszłością i tym, 

co z przyszłości tkwi 
w teraźniejszości. 

Nas interesują pytania 
o przyszłe losy zabytków, 

a także, jak za kilkaset lat 
będą widzieć wiek XX 

przyszłe pokolenia.

Mijają 
lata 

i wieki (7)
N

a początku tego cyklu mówiliśmy 
o nieuniknionym przepływie czasu, 
przyrównując go do rzeki wyrzucają
cej na brzegi różne okruchy. Św. Au
gustyn - żyjący w latach 354-430 teolog i autory

tet filozofii chrześcijańskiej - pisał o czasie: „ ist
nieją trzy dziedziny czasu: teraźniejszość rzeczy 
minionych, teraźniejszość rzeczy obecnych, te
raźniejszość rzeczy przyszłych. Teraźniejszością 
rzeczy minionych jest pamięć, teraźniejszością 
rzeczy obecnych jest dostrzeganie, teraźniejszo
ścią rzeczy przyszłych - oczekiwanie...” (Wy
znania, Warszawa 1982). Nasza pamięć i nasze 
dostrzeganie były głównymi tematami poszcze
gólnych odcinków tego cyklu. Pozostała jeszcze 
„teraźniejszość rzeczy przyszłych” - przyszłość 
zabytków i ich ochrony. Na możliwość takiej in
terpretacji przemyśleń św. Augustyna zwrócił 
uwagę piętnaście lat temu historyk sztuki i redak
tor naszego pisma, nieżyjący już Janusz Kubiak.

Rozszerzanie pojęć
Po ostatniej wojnie Ośrodek Dokumentacji Za
bytków w Warszawie trzykrotnie wydawał spisy 

polskich zabytków architektury: w 1964 r., na po
czątku lat siedemdziesiątych i publikowany od 
1988 r. do chwili obecnej. Wybierzmy losowo ja
kąkolwiek miejscowość. Oto wieś Narew koło 
Białegostoku. W 1964 r. do zabytków architektu
ry zaliczono tam: drewniany kościół z dzwonnicą 
(XVIII w.), drewnianą cerkiew (XVIII w.) i ka
plicę cmentarną (XIX w.). W spisie z 1971 r. do 
tych obiektów doszła drewniana plebania (XIX 
w.), natomiast w 1992 r. znalazły się jeszcze: 
drewniany dom parafialny (początek XX w.), 
dwa drewniane budynki szkolne (z końca XIX 
i lat trzydziestych XX w.) oraz 67 (sic!) drewnia
nych domów wiejskich (XIX-XX w.). Inny przy
kład pochodzi ze wsi Parzęczew koło Łęczycy. 
W spisie z 1964 r. znajdują się tylko dwa obiek
ty: kościół parafialny (XIX w.) i kościół cmentar
ny (XVI w.), w 1971 r. do obu kościołów dopisa
no dwór (połowa XIX w.), natomiast w 1995 r. 16 
domów drewnianych i murowanych (XIX-XX 
w.) oraz młyn (1920 r.).
Na tych i wielu innych przykładach widać, jak 
rozszerzało się pojęcie zabytku. Należy przypo
mnieć, że po ostatniej wojnie jako granicę „zabyt-
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1.2. Teraźniejszość 
rzeczy minionych
- pamięć:
o dawnych czasach
i własnej młodości (1), 
o miejscach 
tradycyjnego kultu 
(Grabarka) (2)

kowości” przyjęto rok 1850, co dotyczyło przede 
wszystkim zabytków architektury, ale także za
bytków ruchomych (np. wykonanych po 1850 r. 
wyrobów rzemiosła) oprócz niektórych dzieł ma
larstwa i rzeźby autorstwa uznanych twórców. 
Cezura ta pokutowała jeszcze w latach sześćdzie
siątych. Jak wynika z pierwszych spisów zabyt
ków, pomijano w nich m.in. fortyfikacje, krajo
brazy i otoczenie zabytku, cmentarze, budownic
two wiejskie, architekturę przemysłową i kamie
nice mieszczańskie, np. secesyjne (ten kierunek 
sztuki jeszcze nie tak dawno uważano za synonim 
brzydoty) czy międzywojenne; m.in. dlatego 
było tak dużo - najczęściej nieuzasadnionych 
stanem technicznym - wyburzeń obiektów po 
1945 r.
W 1997 r. rozgorzała słynna dyskusja na temat 
wpisania do rejestru zabytków gmachu b. Komi
tetu Centralnego PZPR w Warszawie z lat 1948- 
1951. Zwolennicy wzięcia obiektu pod ochronę 
uważają, że nawiązuje on do modernizmu lat 
trzydziestych, cechuje go architektoniczna 
zwartość, czytelny układ wnętrz oraz zharmoni
zowanie z sąsiednimi budynkami Muzeum Na

rodowego z lat 1928-1938 i Polskiej Agencji 
Prasowej z lat 1928-1931. Przeciwnicy uznają 
ochronę tzw. Białego Domu za przedwczesną, 
a sam gmach za twór realizmu socjalistycznego 
bez żadnej wartości. Nie jest to rzeczywiście 
wielkie dzieło sztuki, lecz na pewno świadectwo 
naszej historii. Należy przypuszczać, że takich 
sporów będzie coraz więcej i za kilkadziesiąt lat 
mogą one dotyczyć także obiektów zbudowa
nych pod koniec XX w. Jest to proces naturalny 
i zrozumiały.
Na naszych oczach rodzą się więc istotne pro
blemy oraz pytania na przyszłość - o sposób 
ochrony zabytków, stosunek konserwatorów do 
nowych kierunków i możliwości technicznych, 
a przede wszystkim - jak daleko powinny zajść 
zmiany w obowiązujących - pisanych i niepisa
nych - konserwatorskich zasadach, gdzie prze
biega granica konserwatorskich interwencji 
oraz podstawowe - jaka jest i jaka będzie war
tość zabytku? Konflikt, który dotychczas prze
biegał między teoriami konserwacji i konserwa
torami zabytków, obecnie zarysowuje się mię
dzy konserwatorem a architektem i inwestorem.
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3.4.5. Teraźniejszość 
rzeczy obecnych 

- dostrzeganie piękna: 
drewnianych drzwi 

(kolegiata w Czerwińsku) (3), 
odbojów przy bramach 

kamienic (Warszawa) (4), 
zwykłej ulicznej 

pompy (Szczecin) (5)

6.7.8. Teraźniejszość 
rzeczy przyszłych 

- oczekiwanie: 
przydrożnej figury 

Chrystusa 
(Nowy Sącz) (6), 

resztek murów 
kościoła (Trzęsacz) (7), 

wiejskiej zabudowy 
(Sułoszowa) (8)

Wynika z niego pytanie o granice koniecznego 
kompromisu - z jednej strony wykluczającego 
zbędne zmiany obiektu zabytkowego i oczywi
ście samowolę, z drugiej rozluźniającego kon
serwatorskie zasady. Oczywiście każdy obiekt 
zabytkowy wymaga indywidualnego podejścia 
i ten fakt nie powinien ulec zmianie - przy jed
nym będzie to ustępstwo w wizji architekta, 
przy innym - w żądaniach konserwatorskich. 
A wartość zabytku? Każde dzieło rąk ludzkich 
określone jest przez materiał, czyli substancję, 
formę, czyli myśl twórczą i wykonanie, czyli 
rękę twórcy. Te trzy elementy decydują o war
tości dzieła. Wynika z nich emocjonalny walor 
obiektu czy przedmiotu - bezpośredni kontakt 
z oryginałem, ze śladem pracy ludzkiej, także 
z faktami historycznymi, legendami itp. W mia

rę mijania XX stulecia taka wartość zabytku 
stawała się coraz częściej iluzją, bowiem coraz 
rzadziej te walory można było utrzymać w ide
alnej formie. Odbudowy i dobudowy, moderni
zacje i adaptacje, także rekonstrukcje, pomija
jąc już źle wykonane prace konserwatorskie, 
stanowią, że w wielu wypadkach dzieło dawnej 
sztuki przestaje być zjawiskiem jednorazowym 
i niepowtarzalnym. Stopniowo głównym zada
niem staje się jego dowartościowanie w taki 
sposób, aby otrzymało dodatkową, rzeczywistą 
wartość z widocznym śladem ręki drugiego 
twórcy, którego dzieło będzie integralnie i har
monijnie związane z oryginałem. W tym miej
scu rodzi się kolejne pytanie: do jakiego stopnia 
konserwatorowi wolno ingerować w dzieło ory
ginalne?
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9.10.11. Wszystko to są dzieła 
ludzkiej myśli i rąk: 
krużganki zamku
w Lidzbarku Warmińskim (9), 
wieża ciśnień w Zabrzu (10), 
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (11)

12. Szeroko rozlana rzeka czasu 
nieustannie osadza na brzegach 
swoje okruchy

(zdjęcia: 3, 12 - Zygmunt Malinowski, 
5,7 - Henryk Kuglarz)

Zmienia się podejście do zabytków i ich 
ochrony na świecie, bowiem pojawiły się zja
wiska i procesy nie brane dotąd pod uwagę. 
Na przykład w Japonii istnieje zespół drewnia
nych świątyń, które co dwadzieścia lat są budo
wane od nowa, co należy do tradycyjnego ob
rzędu. Ochronie powinien więc tu podlegać 
sam proces ich budowy w cyklu dwudziestolet
nim, a nie świątynie. Z kolei w Anglii pojawi! 
się problem, do którego zbliżają się także inne 
kraje. Obecnie liczba angielskich obiektów za
bytkowych wynosi około miliona, podczas gdy 
w 1945 r. było ich... 1200. Anglicy mają coraz 
mniejsze możliwości finansowe, zachodzi więc 
konieczność przeprowadzenia selekcji, a tym 
samym zróżnicowania metod konserwator
skich.

Zmiany idą w kierunku zastąpienia obowią
zującej dotąd zasady konserwacji dziedzic
twa kulturalnego zasadą ochrony wartości te
go dziedzictwa, gdzie pojęcie wartości jest 
najważniejsze. Do takiego przekonania doszła 
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków 
(ICOMOS), która jest w trakcie wypracowywa
nia nowego spojrzenia na sprawy ochrony za
bytków.

W poszukiwaniu impulsów
Nasz kraj nie od dzisiaj ma problemy z finanso
waniem ochrony zabytków, na co niewątpliwy 
wpływ ma m.in. ich wzrastająca liczba. Z drugiej 
jednak strony - co trzeba otwarcie powiedzieć - 
dla kolejnych rządzących ekip ochrona zabyt
ków nie była i nie jest priorytetem, zaś o spekta
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kularnych akcjach (np. na początku lat dziewięć
dziesiątych) szybko zapominamy. Do przeszło
ści należy mecenat np. państwowych gospo
darstw rolnych w stosunku do dworów i pała
ców. Liczymy na reprywatyzację - oddanie za
bytkowych obiektów ich dawnym właścicielom 
lub spadkobiercom. Ale remont i utrzymanie ta
kich obiektów wymaga kolosalnych pieniędzy. 
Przed 1945 r. np. dwory utrzymywały się dzięki 
produkcji całego majątku, w tej chwili są one 
oderwane od gospodarczego zaplecza, zaś jego 
odbudowa wymaga wielu lat ciężkiej pracy. Nie
mniej jednak nadał szansą dla zabytków są wła
śnie prawdziwi ich gospodarze, ale aby mogli 
oni skutecznie je ratować, zapewniając także sta
łą ochronę, konieczne jest wprowadzenie róż
nych preferencji, szczególnie w systemie podat
kowym. Po prostu od dochodu tych osób powin
ny być odliczane do określonej wysokości 
wszystkie wydatki na remont i konserwację, od
liczać się powinno także stawki podatku od to
warów i usług zawarte w cenach materiałów uży
tych do prac remontowo-konserwatorskich 
(podatek VAT). Z drugiej strony taki system 
zmuszałby właścicieli do prowadzenia prac pod 
nadzorem konserwatorów, co obecnie jest często 
pomijane ze szkodą dla autentyczności zabyt
ków. Natomiast dotowanie obiektów należących 
do skarbu państwa odbywałoby się przez dotych
czasowe dotacje bezpośrednie. W takim syste
mie finansowania dużą rolę mogą odegrać funda
cje, na pewno zaś społeczna świadomość 
konieczności ratowania wspólnego dziedzictwa.

Starożytny wiek dwudziesty
Za pięćset czy tysiąc lat tak mogą określać nasz 
kończący się wiek żyjące wówczas pokolenia. 
Z takim samym uczuciem, z jakim patrzymy dzi
siaj na wiek X czy XV, na odtwarzane z „okru
chów czasu” życie ludzi, patrzeć będą na nas lu
dzie w przyszłości. Może to być podziw, gdy na
trafią na coś wartościowego (z ich punktu widze
nia), ale także politowanie, gdy dowiedzą się np. 
o naszych problemach. Co będzie dla nich po
mocne w odtwarzaniu dziejów XX w.? Zapewne 
to samo, czym dziś posługuje się archeologia, hi
storia, historia sztuki i architektury. Będą jednak 
mieli w ręku znacznie więcej źródeł niż my w ba
daniu minionych stuleci - dokumenty, dyskietki, 
filmy, mikrofilmy, aczkolwiek prawdziwy na
ukowiec będzie szukał i dociekał tak długo, aż 
wyczerpie wszystkie możliwości. W związku 
z tym nietrudno przewidzieć, że odkrywanie 
i poznawanie przedmiotów i obiektów z odle
głej epoki, a następnie wysnuwanie wniosków, 
choćby robił to robot czy komputer, będzie 
w przyszłości stwarzało uczucie tej samej sa
tysfakcji naukowej, co dzisiaj. Wiele naszych 
miast po ostatniej wojnie było wielkimi rumowi

skami. Potem nastąpiło odgruzowanie i wyrów
nanie terenu pod nową zabudowę. Gruz i niewy- 
dobyte resztki wyposażenia domów zostały spra
sowane, tworząc grubą warstwę widoczną dzisiaj 
w różnych głębokich wykopach. W ziemi pozo
stały także fragmenty fundamentów dawnych bu
dynków. Nie wiemy, ile zmian w zabudowie cze
ka jeszcze miasta, wszystkie jednak odnotowane 
będą w ziemi. Przekaże ona przyszłym stuleciom 
także nasze śmieci, tym bardziej że używane 
przez nas przedmioty są bardziej odporne na 
upływ czasu niż np. te z X w.
Za kilkaset lat nie powinno być problemów 
z konserwacją zabytków - tak ruchomych, jak 
i obiektów architektury. Liczymy na wynalezie
nie nowych środków i metod. Być może któryś 
z dzisiejszych budynków przetrwa jako 
obiekt zabytkowy z XX w. Mamy nadzieję, że 
nie będzie to wykładana kolorowymi szkiełkami 
willa w formie zamczyska! Można przypuścić, 
że właśnie mijające nasze stulecie przez wiele 
wynalazków, osiągnięć oraz wielkie wojny zo
stanie wyróżnione osobnym muzeum. Czy napis 
nad wejściem „Muzeum XX wieku” będzie 
brzmią! dumnie - ocenią zwiedzający. Nasi po
tomkowie będą mogli zgromadzić tam wszyst
kie okruchy osadzone na brzegach rzeki o na
zwie CZAS...

W cyklu „Mijają lata i wieki” pominięte zostały te sprawy zwią
zane z zabytkami, o których najczęściej możemy przeczytać 
w „Spotkaniach z Zabytkami". Jeśli jednak Czytelnicy uważają, 
że warto poruszyć niektóre z nich - prosimy o listy.

Spotkanie z książką

Jeszcze raz gotyk
Umieszczenie rok temu Torunia na Liście Światowego Dzie

dzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO owocuje na 
niespotykaną dotąd skalę liczbą publikacji na temat historii mia
sta i jego zabytkowej architektury. Niestety, tylko nieliczne z nich 
spełniają funkcję rzetelnej informacji, a wśród nich na szczegól
ną uwagę zasługuje - sygnowane przez Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu - popularne opracowanie Kościół Najświętszej Marii 
Panny w Toruniu (Toruń 1998) autorstwa Jerzego Domastow- 
skiego i Jarosława Jarzewicza. Na książkę składają się: opis 
dziejów świątyni, architektury, wyposażenia oraz pokaźny ze
staw ilustracji. Niezwykle ciekawa jest charakterystyka samej 
konstrukcji, reliktów pierwszego i drugiego kościoła (obecny jest 
już trzecim stojącym w tym miejscu), etapów wznoszenia po
szczególnych elementów budowli. Jarosław Jarzewicz, posłu
gując się specjalistycznym językiem, przekazuje jednocześnie 
sporą dawkę wiedzy zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy. 
Zwykła - wydawać by się mogło - szczerba w licu muru, staje 
się źródłem intrygującej historii, a zachowany w sklepieniu oku- 
lus z otworu wentylacyjno-remontowego przemienia się w cen
trum cudownej sceny moralitetu. Po lekturze tej książki znany mi 
od lat kościół zmienia się w cały skarbiec doznań i romantycz
nych natchnień. Siedemsetletnia budowla dzięki tym niepozor
nym stu kartkom druku nabiera głębokiego oddechu do dal
szych zadziwień...

Tomasz Kruszewski
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Polskie zdroje

Zapomniane uzdrowisko
Głuchołazy w woje

wództwie opolskim, 
leżące tuż przy grani
cy czeskiej - to miasto z za

chowanym historycznym 
układem urbanistycznym i in
teresującymi zabytkami. Po
łożenie w Górach Opaw
skich, w malowniczej dolinie 
Białej Głuchołaskiej zdecy
dowało także o wypoczynko
wym i uzdrowiskowym cha
rakterze miejscowości, która 
powstała jako osada górnicza 
należąca do biskupstwa wro
cławskiego. Tu, w zakolach 
rzeki na początku XIII w. od
kryto osadzający się w pia
skach i żwirach złoty kruszec. 
W celu jego wydobycia bi
skupi specjalnie sprowadzali 
osadników z Turyngii i Fran- 
konii, dobrze obeznanych 
z rzemiosłem górniczym. 
Prawa miejskie osada otrzy
mała w 1263 r. Nazwano ją 
Kozia Szyja (tac.: Caprae Co- 
lium, niem.: Ziegenhals) 
prawdopodobnie od krętej 
i wąskiej doliny rzecznej. Z tą 
nazwą wiąże się herb miasta: 
czarna głowa kozy na białym 
tle. Nazwa Głuchołazy po
chodzi z 1945 r. To Czesi na
zwali opustoszałe uzdrowi
sko: „hluche lazne”, czyli 
„głuche, puste uzdrowisko”. 
Tereny złotonośne były źró
dłem bogactwa biskupów 
wrocławskich i powstałego 
w XIII w. księstwa nyskiego. 
Tradycyjnie już od średnio
wiecza Wrocław i Nysa były 
dużymi ośrodkami złotnic- 
twa. W Nysie, stolicy księ
stwa, działała mennica bisku
pia. Złoto w Głuchołazach 
i okolicach wydobywano do 
XVI w. Początkowo wypłuki
wano grudki kruszcu z pia
sków i żwirów nanoszonych 
przez rzekę. Potem zaczęto 
kopać sztolnie oraz szyby 
i płukano wydobyty z nich 
urobek. Jednak złoża zaczęły 
wyczerpywać się i kopalnie 
zamierały. Wojna trzydzie
stoletnia i wojny śląskie osta
tecznie przyniosły kres gór
nictwu w tych okolicach. 
Jeszcze w XIX i XX w. po
szukiwano nowych złóż, jed

nak bezskutecznie. Dzisiaj 
w niedalekich Zlatych Ho
rach wydobywa się miedź 
i cynk oraz uzyskuje się nie
wielkie ilości złota.
W XIX w. Głuchołazy rozwi
jały się jako ośrodek drobne
go przemysłu. Miasto uzy
skało połączenia kolejowe 
i drogowe z Nysą, Jeseni- 
kiem i Opawą; zaczął się też 
rozwój uzdrowiska. Prawdo-

1.2. Kościół św. Wawrzyńca: 
portal (1) i jego fragment (2) 

podobnie już w XVI w. jezu
ici odkryli lecznicze właści
wości tutejszego mikroklima
tu i założyli dom wypoczyn
kowy dla zakonników. Jed
nak dopiero na początku XIX 
w. zaczęły powstawać pier
wsze sanatoria i pensjonaty. 
Część uzdrowiskowa miasta 

usadowiła się u podnóża Gó
ry Parkowej (grzbiet składa
jący się z trzech szczytów: 
Przednia, Średnia i Tylna Ko
pa), w malowniczej dolinie 
Białej i jej dopływu Zdrojni- 
ka. Wzorem dla Głuchołaz 
stało się uzdrowisko w pobli
skim Jeseniku (Lazne Jese- 
nik, niem.: Grafenberg), które 
założył w 1831 r. chłop samo
uk Wincenty Priessnitz, wy
nalazca hydroterapii - meto
dy leczenia polegającej na 
stosowaniu zabiegów (kom
presów, natrysków itp.) 
z czystej źródlanej wody (od 
jego nazwiska powstała na
zwa prysznic). Około połowy 
XIX w. sławny był inny hy- 
droterapeuta - ks. Sebastian 
Kneipp z Bawarii. Przez cały 
XIX w. „leczenie wodą” było 
modne w wielu kurortach, 
także w Głuchołazach. Stoso
wano tu również specjalne 
kąpiele w wywarze z igliwia 
i miazgi drzewnej. Leczono 
choroby nerwowe, nerwobó
le, choroby układu oddecho
wego, niedokrwistość, oty
łość itp. W 1875 r. powstało 
Towarzystwo Promenadowe, 
z którego inicjatywy zbudo
wano promenadę z miasta do 
uzdrowiska, dzisiejszą ul. Ja
na Pawła II. Na zboczach Gó
ry Parkowej wytyczono trasy 
spacerowe, na Przedniej Ko
pie postawiono wieżę wido
kową, spiętrzono wody 
Zdrojnika i utworzono dwa 
stawki, po których pływały 
gondole. Głuchołazy nie były 
dużym uzdrowiskiem, ale 
przyjeżdżano tu chętnie 
z uwagi na miłą atmosferę 
i niskie ceny. Wielka powódź 
w 1903 r. zniszczyła park 
zdrojowy i wypłoszyła na ja
kiś czas kuracjuszy, a potem 
„leczenie wodą” wyszło 
z mody.
Po pierwszej wojnie świato
wej w Głuchołazach zaczęto 
leczyć choroby układu odde
chowego, szczególnie gruźli
cę. Na leczenie i wypoczynek 
przyjeżdżali mieszkańcy 
Górnego Śląska, a dla dzieci 
organizowano „zielone szko
ły”. Po 1945 r. w Głuchota-
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zach nie wznowiono lecznic
twa uzdrowiskowego na taką 
skalę, jak dawniej. Obecnie 
działają tu cztery sanatoria 
i szpitale uzdrowiskowe, 
w których leczy się choroby 
układu oddechowego i krąże
nia. Znajduje się tu także kil
ka domów wczasowych i pry
watnych pensjonatów. Może 
w przyszłości Głuchołazy od
zyskają utracony status 
uzdrowiska, czemu na prze
szkodzie stoi m.in. zanie
czyszczenie środowiska 
przez przemysł miejscowy 
i czeski.
Najciekawsze zabytki Głu
chołaz znajdują się w obrębie 
starego miasta i w części 
zdrojowej. Najcenniejszy jest 
romański kościół św. Waw
rzyńca z końca XIII w. W śre
dniowieczu św. Wawrzyniec 
był patronem „złotych górni
ków” oraz Frankonii, z której 
przybyli do Głuchołaz pierw
si osadnicy. Z dawnego, śre
dniowiecznego założenia za
chowała się część przyziem
na, dwuwieżowa elewacja za

chodnia oraz cenny wczesno- 
gotycki portal ostrołukowy 
z drugiej połowy XIII w. Ka
pitele kolumienek w portalu 
wyobrażają głowy ludzkie 
(każda jest inna). W latach 
1729-1734, na zlecenie bi
skupa Franciszka Ludwika 
von Neuburg (1683-1732), 
kościół został przebudowany 
w stylu barokowym przez ar
chitekta pochodzącego 
z Prudnika - Jana Innocente
go Tóppera (1699-1778). 
Przebudowę wiązano także 
z osobą jezuity Krzysztofa 
Tautscha (1673-1731) - ar
chitekta i dekoratora. Jest to 
niepotwierdzona nigdzie hi
poteza, choć możliwe, że ar
tysta ten, będący doradcą bu
dowlanym biskupa Francisz
ka Ludwika, miał jakiś udział 
w tworzeniu nowego, baroko
wego wizerunku głuchoła
skiej świątyni. Wieże kościo
ła nakryte są neobarokowymi 
hełmami z lat 1903-1907, za
projektowanymi przez wro
cławskiego architekta Hansa 
Poelziga. W wyposażeniu 

wnętrza znajduje się wiele 
elementów barokowych i ro
kokowych. Choć neobaroko- 
wy ołtarz główny wykonany 
został w 1921 r., można się 
w nim dopatrzyć pewnych 
cech sztuki Tautscha. Być 
może przy jego realizacji po
sługiwano się dawnym pro
jektem artysty.
Ciekawy jest mały kościółek 
św. Rocha, niegdyś kościół 
pogrzebowy na dawnym 
cmentarzu. Powstał około 
1350 r., w czasie epidemii 
dżumy. Podczas każdej zara
zy nawiedzającej miasto piel
grzymowano do niego i mo
dlono się do świętego Rocha 
o ustrzeżenie przed zachoro
waniem na dżumę. Dzisiejszy 
wygląd budowli pochodzi 
z pierwszej połowy XVII w. 
W przeszłości miasto otoczo
ne było murami, z których za
chowały się niewielkie frag
menty i gotycko-renesansowa 
wieża Bramy Górnej z rene
sansową attyką. Wieża nakry
ta jest, niezbyt pasującym do 
całości, ceglanym hełmem 

z 1902 r. Liczne kamieniczki 
w rynku i przyległych ulicach 
pochodzą z XIX i początku 
XX w. Mają one bogate zdo
bienia empirowe i secesyjne. 
Zwracają uwagę stare drew
niane bramy wejściowe. We 
wschodniej pierzei rynku wy
różnia się kamieniczka opa
trzona wieżyczką z zegarem, 
niegdyś ratusz. Obecnie 
w mieście prowadzi się prace 
remontowe, ale wiele obiek
tów czeka jeszcze na renowa
cję.
Z dawnej zabudowy uzdrowi
ska najciekawszy jest duży 
budynek dawnego sanato
rium „Ferdinandsbad” z 1882 
r. z secesyjną dekoracją ele
wacji. Znajduje się w nim 
dom wczasów dziecięcych. 
Zachowało się dawne sanato
rium „Wilhelmsbad" z 1892 
r., w którym mieści się 
dom wczasowy „Polonia". 
Z pierwszych lat XX w. po
chodzą: budynek „Polonia 
III” (dawne „Waldfrieden” 
z 1907 r.), Kolejowe Sanato
rium Chorób Płuc i Gruźlicy
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3. Kościółek św. Rocha

4. Fragment elewacji 
dawnego sanatorium 
„Ferdinandsbad”

5. Kamieniczki w rynku

(zdjęcia: 
Elżbieta Śledzińska)

(niegdyś „Sanitas” z 1902 r.) 
oraz dom „Zacisze” wybudo
wany jako „Waldesruh” 
w 1908 r. i przeznaczony dla 
pracowników kopalń grafa 
Ballenstrema ze Śląska. Jest 
także dużo starych willi i pen
sjonatów o interesującej ar
chitekturze. W latach trzy
dziestych w miejscu jednego 
ze stawków na Zdrojniku 
zbudowano nowoczesny 
kompleks basenów pływac
kich. Przy nich powstał duży 
hotel, który później został 
przebudowany.
Na wschodnich zboczach Gó
ry Parkowej znajdują się sta

cje Drogi Krzyżowej, założo
nej w 1859 r.; obecne kaplicz
ki pochodzą z 1930 r. Nieda
leko szczytu Przedniej Kopy, 
na Wiszących Skałach stoi 
kaplica św. Anny zbudowana 
w 1908 r. W 1898 r. na szczy
cie wybudowano kamienną 
wieżę widokową, a w okresie 
międzywojennym dostawio
no do niej schronisko, które 
funkcjonowało jeszcze do 
niedawna, dziś obiekty te są 
zniszczone. Na opadającym 
stromo do rzeki zachodnim 
stoku Przedniej Kopy znajdu
je się rezerwat krajobrazowo- 
-geologiczny „Nad Białą Głu
chołaską”. Obejmuje on daw
ne tereny górnictwa złota 
z pozostałościami szybów 
i sztolni z XIII i XIV w. oraz 
hałd przemytego urobku. 
Jeszcze dziś w piaskach - na
noszonych przez rzekę i spły
wające do niej potoki - osa
dzają się mikroskopijne dro
binki złota...

Elżbieta Śledzińska

Plenery u Flemingów

Historia pochodzących 
z Flandrii Flemingów, 
którzy przybyli na Pomo

rze Zachodnie w XIII w. 
wiąże się z położoną oko
ło 15 km na wschód od 
Przybiernowa miejscowo
ścią Buk, w pobliżu drogi 
Szczecin - Świnoujście. 
Znajduje się tu renesanso
wy dwór - najlepiej w wo
jewództwie pomorskim za
chowany zabytek tego ro
dzaju. Jednak początki 
wsi związane byty z rycer
ską rodziną von Plotzów, 
która zbudowała tu obron
ny zamek. Około 1523 r. 
właścicielami „Bucka” lub 
„Boicka” stali się Flemin
gowie i wznieśli w pobliżu 
warowni Plotzów swe ro
dowe gniazdo, wymienia
ne w XV w. jako „Schloss- 
gesessen”, czyli siedziba 
zamkowa. Świerzańska 
gałąź rodu w XV w. zmo

dernizowała zamek, zastępu
jąc waty ziemne ceglanym 
murem obwodowym wzmoc
nionym wieżą bramną. 
W XVII w. wskutek „potopu” 
szwedzkiego zamek popadt 
w ruinę, która około 1850 r. 
została przebudowana na 
dwór. W 1945 r„ po opusz
czeniu majątku przez właści

cieli, w dworze usadowił się 
PGR, potem przedszkole. 
Mocno już zniszczony obiekt 
w 1980 r. przejęła Książnica 
Szczecińska - filia Biblioteki 
Narodowej, umieszczając tu 
magazyny, przedtem jednak 
gruntownie wyremontowała 
obiekt, ze szczególnym 
uwzględnieniem elewacji 

i wnętrz. Dzisiaj ten urato
wany zabytek stanowi do
bry przykład typowej szla
checkiej siedziby na tere
nie dawnego Księstwa Za
chodniopomorskiego. 
Najciekawszym elemen
tem w elewacji frontowej 
dworu jest wykonany 
z piaskowca kartusz her
bowy z 1683 r., zdemonto
wany i porzucony w 1930 
r. i na powrót tam umiesz
czony. To miejsce urzekło 
szczecińskich plastyków, 
odbywających tu często 
swoje plenery, których 
efekty w postaci np. rzeźb 
możemy oglądać w parku 
otaczającym dwór. Inspi
ruje ich tu urozmaicona 
przyroda, pozostałości ry
cerskiego zamku Plotzów 
i grodzisko.

Mirosław Miadziótko

(fot. Mirosław Miadziótko)
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Kamienne krzyże Poborza
W województwie war

mińsko-mazurskim 
znajduje się jedna 

gmina, która różni się od pozo
stałych terenów województwa 
zarówno historią, jak i krajo
brazem kulturowym. Jest to 
gmina Janowiec Kościelny, le
żąca na południowym krańcu 
województwa między Nidzicą 
i Mławą. Do niedawna była je
dyną gminą w województwie, 
która we wszelkich ankietach 
wykazywała brak na jej terenie 
obiektów zabytkowych. Istot
nie, w ewidencji wojewódz
kiego konserwatora zabytków 
w Olsztynie z terenu gminy Ja
nowiec znany był tylko jeden 
neogotycki kościół w Janowcu 
Kościelnym, co w jaskrawy 
sposób kontrastowało z zaso
bem dóbr kultury na terenie in
nych obszarów województwa. 
Stan taki wynikał z pewnością 
z braku rozpoznania zasobu, 
ale również ze specyficznego 
rytmu rozwoju historycznego, 
różniącego się od pozostałych 
ziem województwa.
Gmina Janowiec Kościelny jest 
częścią historycznego Poborza 
(poborzanami nazywano drob
ną szlachtę osiadłą w borach) - 
ziemi znajdującej się na pół
nocnych rubieżach Mazowsza, 
graniczącej bezpośrednio z te
renami Prus. Granica w tym 
miejscu była bardzo stabilna 
i przebiegała w ten sam sposób 
co najmniej od średniowiecza 
aż do 1939 r. Poborze, w tym 
teren gminy Janowiec Kościel
ny, zawsze należało do Polski, 
skutkiem czego gmina ta jest 
jednym z nielicznych terenów 
naszego województwa, na któ
rych po drugiej wojnie świato
wej nie nastąpiła wymiana lud
ności i mieszkają tu do dziś lu
dzie, o których można by po
wiedzieć, że żyją tu ,,z dziada 
pradziada”. Historycznie Pobo
rze wyróżniało się z pozosta
łych części Mazowsza i tere
nów pruskich sposobem zasie
dlenia polegającym na loka
cjach niewielkich dóbr szla
checkich (wcześniej rycer
skich) nadawanych na terenach 
przygranicznych, w celu za
pewnienia pierwszej obrony ru
bieży państwa. Podobne zjawi
sko można zaobserwować rów
nież na ziemi kolneńskiej 
w dawnym woj. łomżyńskim.

1.2. Bielawy - krzyż 
przy skrzyżowaniu dróg 
przed wsią z 1903 r. (1) 
oraz napis na krzyżu (2); 
błędy sugerują, że kamieniarz 
nie znał liter

3. Gwoździe - krzyż 
przy skrzyżowaniu dróg 
z lat dwudziestych XX w.

4. Nowa Wieś Wielka
- krzyż przy południowej 
granicy wsi z początku XX w.

(zdjęcia: Jacek Wysocki)

Z biegiem wieków majątki za
mieniły się w zaścianki szla
checkie, a z czasem we wsie 
chłopskie, których ludność za
chowała jednak świadomość 
swego wyjątkowego rodowo
du i do dziś pielęgnuje pamiąt
ki z dawnych wieków.
W okresie przedwojennym do
minowała tu, podobnie jak 
w pozostałej części Mazowsza, 
zabudowa drewniana, tylko bu

dynki państwowe, jak na przy
kład szkoły oraz niektóre obiek
ty zabudowy gospodarczej 
w obrębie siedlisk były muro
wane. W okresie powojennym 
nastąpiła wymiana zabudowy 
i obecnie obraz architektonicz
ny tego terenu jest mało cieka
wy. Stąd brak informacji o za
bytkach w ewidencji konserwa
torskiej oprócz neogotyckiego 
kościoła w Janowcu. Jednak już

pobieżna penetracja terenu gmi
ny ujawniła wiele bardzo cieka
wych dóbr kultury.
Jednym z nich są występujące 
bardzo licznie kamienne krzy
że. Znajdujemy je w miejsco
wościach, przy drogach, na ich 
rozstajach, a czasem wśród pól. 
Są otaczane opieką przez 
mieszkańców miejscowości. 
Niemal z każdym z nich zwią
zana jest jakaś historia. Każdy 
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ma kilkadziesiąt, a niektóre po
nad 100 lat. Zaopatrzone są 
w napisy i daty. Często widać, 
iż wykonane były ręką rze
mieślnika, który potrafił obra
biać kamień, ale nie można wy
kluczyć, że nie potrafi! pisać. 
Litery są niezgrabne i czasem 
błędnie napisane. Właściwie 
większość tych obiektów to 
krzyże wykonane z kamienia 
i żelaza. Przeważnie na kamien
nym cokole w formie obelisku 
umieszczony jest kuty z żelaza 
krzyż, choć zdarzają się wyko
nane w całości z kamienia. Że
lazne krzyże w większości wy
padków są misterną robotą ko
wala znającego dobrze swe rze
miosło. Mimo upływu wielu lat 
i narażenia krzyży na wpływ 
czynników atmosferycznych 
stan większości z nich jest nad
spodziewanie dobry, co może 
świadczyć o wykonywaniu ich 
z żelaza pozyskiwanego lokal
nie prostymi metodami. Praca 
nad inwentaryzacją krzyży do
piero się rozpoczęła, dowie
dzieliśmy się już, że krzyże wy
konywane były przez miejsco
wych kamieniarzy, trudniących 
się na co dzień obróbką kamie
nia na budowę budynków go
spodarczych, które zresztą sami 
wznosili. Mimo iż twórcy tych 
obiektów dawno nie żyją, 
mieszkańcy wsi pamiętają za
równo ich nazwiska, jak i inten
cje, dla których postawiono 
krzyże. Tajemnicą pozostaje 
natomiast, kto wykuwał żelazne 
części krzyży, umieszczane na 
cokołach. Mamy jednak nadzie
ję, że szczegółowe wywiady 
pozwolą również na identyfika
cję kowali.
Zamierzeniem wojewódzkie
go konserwatora zabytków 
w Olsztynie jest zinwentary
zowanie i objęcie ochroną 
wszystkich krzyży z terenu 
gminy, a następnie przy 
współpracy oddziału olsztyń
skiego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami publikacja wy
ników inwentaryzacji w for
mie katalogu. Cenne byłoby 
wykonanie podobnego rozpo
znania dla pozostałej części 
Poborza, znajdującej się 
w granicach województwa 
mazowieckiego. Być może 
jest to kategoria zabytków 
szczególnie charakterystyczna 
właśnie dla tego terenu i sta
nowiąca o jego odrębności 
kulturowej i krajobrazowej.

Jacek Wysocki

Kościół jak zamek
Kętrzyn położony jest 

nad rzeką Guber, pra
wym dopływem Ły
ny, w historycznej części Ma

zur zwanej Barcją. Założony 
został w 1326 r., a w 1329 r. 
powstał pierwszy zamek kę
trzyński wzniesiony przez 
Krzyżaków w systemie straż
nic pogranicza litewskiego. 
Przywilej lokacyjny na prawie 
chełmińskim nadał Kętrzyno
wi komtur Bałgi Jan Schinde- 
kopf 11 października 1357 r. 
On również zapoczątkował 
budowę nowego murowanego 
zamku. Zamek włączono 
w południowo-wschodnią 
część murów obronnych, które 
w 1374 r. otoczyły miasto, na
dając mu plan zbliżony do pro
stokąta. W narożniku połu
dniowo-zachodnim, na wyso
kiej skarpie nadrzecznej w la
tach 1359-1375 wzniesiono 
obronny zespół kościoła fame- 
go św. Jerzego. Pierwotna 
świątynia, integralnie związa
na z systemem fortyfikacji, po
wstała przy murze obronnym 
(pierwszego zamku?), dosta
wiona do wcześniejszej wieży 
jako budowla jednonawowa, 
z drewnianym stropem, bez 
wydzielonego prezbiterium.
27 stycznia 1378 r. wielki 
mistrz krzyżacki Winrich von 
Kniprode lokalizował nowe 
miasto Kętrzyn, co oznaczało 
rozszerzenie terenu pod zabu
dowę we wschodniej części 
miasta. Statut tzw. miasta kolo
nialnego Zakonu (tj. zobligo
wanego do świadczenia usług 
dla okolicznych wsi oraz udzie
lania schronienia ich mieszkań
com podczas wojny) i prosperi
ty budowlana sprzyjały też roz
budowie fary. Po 1400 r. przy 
ścianie wschodniej świątyni 
dobudowano wieżę dzwonną, 
zaś w latach 1470-1485 znacz
nie rozbudowano kościół, 
kształtując go w formie trzyna
wowej pseudobazyliki, o gru
bych filarach i masywnych mu- 
rach, których grubość 1,8 
m wynikająca z obronnego cha
rakteru zredukowała potrzebę 
dostawiania przypór do korpu
su; w 1500 r. pożar strawił 
przede wszystkim wyposażenie 
wnętrza. Wkrótce przystąpiono 
do rekonstrukcji, a raczej roz
budowy obiektu, w efekcie któ
rej kościół uzyskał swój obecny

1. Widok na mur obronny 
i szczyt zachodni kolegiaty 

w trakcie remontu

wygląd. Architektoniczną for
mę świątyni ukończono w 1515 
r. (napis na filarze). Wówczas 
wzniesiono krótkie, trzyprzę- 
słowe prezbiterium, o jedno 
przęsło wykraczające poza 
wschodni odcinek murów. Cie
kawostkę stanowi fakt, że pre
zbiterium jest odchylone od osi 
świątyni w stronę północną, 
czego przyczyn należy upatry
wać w zamierzeniu architekta, 
który dostosował się do linii 
przebiegu wcześniejszego mu- 
ru obronnego.
We wnętrzu kościoła przede 
wszystkim zachwycają sklepie
nia kryształowe, wszystkie 
ukończone przez mistrza Matza 
z Gdańska wraz z zakrystią od 
północy i emporą na piętrze 
otwartą na prezbiterium. Ude
rza wręcz idealna, perfekcyjna 
dokładność form sklepiennych. 
Gdański mistrz zastosował tu 
trzy różne wzory sklepień 
kryształowych, powtarzające 
się w przęsłach nawy głównej, 
naw bocznych, prezbiterium 
i kruchty pod chórem. Światło

cieniowa gra wysklepek, czyli 
pól sklepiennych, tworzy za
mierzony efekt struktury krysz
tałów; nieożebrowane krawę
dzie wysklepek optycznie uni
fikują wnętrze (spotykane 
zwłaszcza w kościołach halo
wych, np. Gdańska, Torunia), 
w poziomym rzucie tworząc ry
sunek misternych gwiazdek. 
Najcenniejszym zabytkiem wy
stroju wnętrza jest renesansowa 
drewniana ambona z polichro
miami obrazującymi czterech 
ewangelistów; na balustradzie 
schodów znajdują się przedsta
wienia Chrystusa, Św. Pawła, 
Lutra i Melanchtona. Nie za
chowało się natomiast epita
fium Fryderyka Spillera z 1625 
r. przedstawiające najstarszy 
widok Kętrzyna. Na tle panora
my miasta z dziesięcioma 
głównymi budowlami, w tym
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2. Kryształowe 
sklepienie 

nawy głównej

3. Empora 
nad zakrystią

4. Pokrzyżacki 
karcer 

w podziemiu 
wysokiej wieży 

obronnej

(zdjęcia:
Antoni J. Koseski)

kościoła św. Jerzego, umiesz
czono na koniu personifikację 
śmierci, która symbolizuje ów
czesną epidemię dżumy. Spo
śród epitafiów ocalały trzy pły
ty nagrobne z inskrypcjami 
z XVI i XVII w., wmurowane 
w ściany nawy północnej. 
W 1721 r. Jan Jozue Mosengel 
zbudował organy, które w 1882 
r. M. Terletzki przebudował 
i nadał im nowy prospekt.
W 1818 r. miasto podniesiono 
do rangi siedziby powiatu, co 
przy przeprowadzeniu linii 
kolejowej wpłynęło na jego 
rozwój jako ośrodka przemy
słu (m.in. wielka cukrownia, 
tartak) i centrum turystyczne
go (kilka pensjonatów i hote
li). W XIX w. dwukrotnie re

staurowano farę: w 1822 r. 
i w latach 1861-1862, kiedy 
wymieniono okna i wyremon
towano wnętrze. Na miejscu 
ołtarza głównego z 1620 r. 
wstawiono neogotycki (obec
nie w nawie południowej) pro
jektu Zuedenfelda z obrazem 
Ukrzyżowanego namalowa
nym przez Rosenfeldera.
Od 1525 r. świątynia służyła 
protestantom, w 1945 r. ko
ściół św. Jerzego przekazano 
katolikom, a 1 czerwca 1954 r. 
erygowano parafię św. Jerze
go. W 1973 r. w prezbiterium 
świątyni założono witraże we
dług projektu Marii Powalisz— 
Bardońskiej z Poznania, 
w 1975 r. zbudowano nowe or
gany koncertowe o 43 głosach.

Chrystus zmartwychwstały
„Na górze w parku, długo jeszcze zwanej Kalwarią, 
krzyżowano trzech wynajętych Żydów w ten spo
sób, że przywiązywano ich, a ćwieki wbijano mię
dzy palcami. Podczas zdjęcia z krzyża, Żyda zastę
powała drewniana figura Chrystusa, którą składano 
do grobu w kaplicy. W niedzielę wielkanocną, gdy 
ksiądz śpiewał »Resurrexit Christus» figura ta... 
wstawała z grobu". Tak działo się w wołyńskim Ro
manowie w drugiej dekadzie XIX w. Widowiskowe 
zmartwychwstanie nawiązywało do tradycji śre
dniowiecznego teatru liturgicznego i misteryjnego, 
gdy przed sceną nawiedzenia grobu przez trzy Ma
rie figurę Chrystusa podciągano w górę na sznu
rach, z rękami uniesionymi w geście błogosławień
stwa. Takich teatralnych figur z ruchomymi ramio
nami zachowało się u nas niewiele. Jedna, z końca 
XIV w., znajduje się w Mszczonowie, inna z XV w., 
w krakowskim klasztorze klarysek. Znacznie zaś 
późniejsza, z XVIII w. stoi przy filarze chóru kościo
ła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Piń
sku. Szczelnie okryta purpurowo-złotym płasz
czem, na pierwszy rzut oka nie zdradza swego 
szczególnego charakteru.
Do pińskiej katedry figura przewieziona została 
po ostatniej wojnie ze zdewastowanej kaplicy 
dworskiej Orzeszków w Zakozielu. Drewniano- 
■gipsowy Chrystus z twarzą naznaczoną cierpie

niem i zamkniętymi oczami, w nieproporcjonalnie 
grubej cierniowej koronie i z przepaską na bio
drach, ma ruchome wszystkie stawy rąk. W wy
padku ramion są to zawiasy z bolcami, pozwala
jące na ruch w bok i do góry. Ruchomość łokci 
i nadgarstków, ważną dla upozowania wyraziste
go gestu, zapewniają skórzane przeguby. Mimo 
braku przekazów funkcja figury, jej związek z wi
dowiskami pasyjnymi, nie budzi wątpliwości. 
Skąd natomiast trafiła do zbudowanej około 1838 
r. kaplicy Orzeszków, można jedynie przypusz
czać. Niedaleko Zakoziela, w Torokaniach, znaj
dował się - zburzony po 1945 r. - kościół i klasz
tor bazylianów, ważny ośrodek unickiego zakonu. 
Teatralna działalność bazylianów znana jest z wie
lu miejscowości, mogli więc i na Polesiu prezen
tować misteria. Po zerwaniu przez Rosję unii 
brzeskiej w 1839 r. torokański monastyr zlikwido
wano, a kościół w 1852 r. zamieniono na cerkiew, 
niepotrzebną figurę mogli zaś pozyskać Orzesz- 
kowie. Niewykluczone więc, że „ruchomy" Chry
stus z Pińska, rzadki i cenny zabytek dawnego re
ligijnego teatru, jest także pamiątką po doszczęt
nie zniszczonej świątyni.

Jarosław Komorowski
(fot. Jarosław Komorowski)
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Od 1992 r. prowadzony jest ka
pitalny remont i konserwacja 
kościoła. Spośród całego za
kresu prac, mających na celu 
przywrócenie jego świetności, 
wyliczmy najważniejsze. Na
prawiono dach, remontując 
krokwie, łacenia i przełożono 
pokrycie dachówką holender
ską. W latach 1994-1998 wy
mieniono instalację elektrycz
ną (z 1905 r.!) oraz gruntownie 
wyremontowano ściany i skle
pienia wnętrza obiektu. Pod
czas prac remontowych doko
nano cennych odkryć: nad za
krystią odsłonięto zamurowaną 
emporę o sklepieniu kryształo
wym, w północnej ścianie 
kruchty pod chórem odkryto 
luk gotycki, za ścianą zachod
nią nawy południowej w pod
ziemiu wysokiej wieży obron
nej - pokrzyżacki karcer, 
w którym przetrzymywano 
więźniów zakonu. Według le
gendy byli w nim więzieni 
rzeźbiarz podobizny Maryi, 
która dała początek Świętej 
Lipce, oraz Kiejstut pojmany 
przez Henryka z Kranichsfel- 
du, kętrzyńskiego prokuratora. 
Powyższe oryginalne fragmen
ty zakonserwowano, karcer 
jest wyeksponowany dla zwie
dzających przez podświetlenie 
i umieszczenie odmykanej kra
ty. Do jego wnętrza prowadzą 
biegnące w dół schody. Prze
strzeń lochu stanowią dwie 
niewielkie salki o wymiarach 
około 1,6x1,8 m przy 1,8 
m wysokości. Świątynię za
bezpieczono także przed woda
mi opadowymi, zakładając no
we rynny i rury spustowe. 
W wieży obronnej usunięto za
murowany szlam i gruz, rekon
struując ceglane schody do po
ziomu ponad chórem i odkryto 
drugi, większy karcer dla więź
niów o łagodniejszych wyro
kach. Ponadto przeprowadzo
no prace murowe przy ze
wnętrznych ścianach kościoła: 
wymieniono część zlasowa- 
nych cegieł, uzupełniono ubyt
ki pinakli wraz ze spoinowa
niem w szczycie zachodnim.
Dominująca nad Kętrzynem 
kolegiata św. Jerzego z dwie
ma masywnymi wieżami, 
przykrytymi dachami namio
towymi, wpisana w system 
obronny miejskich murów 
z pobliską Basztą Niedźwie
dzią przypomina bardziej za
mek warowny niż kościół.

Antoni J. Koseski

Kwiatowe malowanki

M
alarstwo ścien
ne w Zalipiu 
na Powiślu 
Dąbrowskim koło Tar
nowa jest niewątpliwie 

fenomenem. Chałupy 
były malowane w wielu 
regionach Polski, malo

we, malujące je kobiety 
wykonywały swoje 
dzieła w sposób indywi
dualny, a kolorystyka 
ich była różnorodna - 
albo prezentowały bo
gatą gamę barw, albo 
były to subtelne, jedno

jest sztuką spontanicz
ną. Indywidualne cechy 
różnych malarek wy
kształcały się drogą 
wzajemnego podpatry
wania i konkurencji.
Felicja Curyłowa 
(zmarła w 1974 r.) była

wanki na zewnętrznych 
ścianach miały najczę
ściej zakomunikować, 
że w domu jest panna do 
wzięcia. W Zalipiu 
kwiatowe ornamenty 
pokrywały cale ściany 
zewnętrzne domów 
mieszkalnych i gospo
darczych, wypełniały 
ściany izb z piecami 
włącznie. Nie były to 
malowanki standardo

kolorowe malowanki 
kwiatów, rzucone na 
jednolite, świetnie z ni
mi zharmonizowane tło. 
Zadziwiają w tym ma
larstwie właśnie owe 
niezwykle piękne zesta
wienia kolorystyczne. 
Zważyć należy, że ma
larki z Zalipia nie po
bierały żadnych nauk 
w szkołach plastycz
nych i ich malarstwo 

1. Malowanka 
na studni 
w Zalipiu

najbardziej znaną ma
larką zalipiańską. W jej 
rodzinnej zagrodzie 
urządzono dziś muzeum 
i jest to jedno z tych 
nielicznych wiejskich 
obejść w Polsce, które 
powinno się koniecznie 
obejrzeć. Dom niczym 
specjalnym się nie wy-
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różnią, chociaż bryłę 
ma foremną, a otocze
nie jest dlań przyjemną 
oprawą. Głównymi wa
lorami tej zagrody są 
malowanki Felicji Cu- 
ryłowej, starannie - mi
mo upływu czasu - 
konserwowane. Curyło- 
wa wraz z Czesławą 
Konopkową, najbar-

2.3. Malowanki 
na drzwiach chaty (2) 

i na przydrożnym 
krzyżu (3)

(zdjęcia: 
Lechosław Herz) 

dziej znaną wycinan- 
karką kurpiowską, czę
sto towarzyszyły pre
mierowi Józefowi Cy
rankiewiczowi na try

bunach najważniej
szych pochodów pierw
szomajowych. Obie za
pewne nie do końca 
zdawały sobie sprawę, 
do jakich celów były 
wykorzystywane. Nie
mniej jednak na ścia
nach zalipiańskich do
mów rozkwitały kwia
ty, w 1948 r. zorgani

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.

zowano pierwszy kon
kurs malowania chałup 
i w Zalipiu powstał 
Dom Malarek, pokazy
wany różnym ważnym 
delegacjom jako wzor
cowy, ludowy dom kul
tury. Konkursy te są na
dal organizowane, lecz 
przejeżdżającym wiej
skimi drogami Zalipia 
malowanki nie rzucają 
się w oczy i niemało 
trzeba sobie zadać tru
du, aby natrafić na do
my ozdobione barwny
mi kwiatami. Mogły 
one teraz pojawić się 
także na przydrożnym 
krzyżu.

Lechosław Herz
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Czytelnicy o zabytkach

Kontynuujemy publikację ma
teriałów zebranych przez na
szych Czytelników w czasie 
wędrówek po kraju. Katarzyna 
i Grzegorz Ossolińscy z Kato
wic piszą: „naszą piękną Pol
skę zwiedzamy głównie rowe
rami już od sześciu lat. Każda 
wycieczka wiedzie po dwo
rach i pałacach w różnych re
gionach kraju. W ten sposób 
odkryliśmy przebogatą w za
bytki "Wielkopolskę. Mamy na
dzieję, że nasza próba spodo
ba się redakcji, a nas zachęci 
do dalszych artykułów”. Poni
żej publikujemy fotoreportaż, 
który pp. Ossolińscy zatytuło
wali

Wielkopolska stoi pałacami 
i dworami

Jak nigdzie indziej w Polsce, 
przetrwała tutaj ogromna 
większość tego, co można na

zwać „Polską ziemiańską”. 
W większości są to obiekty za
dbane, z dobrze zachowanymi 
wnętrzami, mające wspaniałe 
parki, których układ zieleni do 
dziś cieszy oko, zarówno wio
sną, jak i jesienią. Rogalin, 
Kórnik, Gołuchów - to zabyt
ki, gdzie zawsze tłoczno od tu
rystów. Prawdziwa Wielko
polska zaczyna się jednak 
z boku głównych dróg, w ma
łych miejscowościach, dokąd 
wiodą przepiękne, lipowe ale
je, gdzie przed letnim skwa
rem można przysiąść pod roz
łożystym platanem i podzi
wiać dwór czy pałac. Nasza 
wędrówka wiodła od obronne
go dworu w Grocholinie przez 
bardzo rzadkie dziś dwory al
kierzowe w Koszulach i Kotli
nie, urokliwy Siedmiorogów, 
po neogotyckie Arcugowo 
i styl narodowy z początku XX 
w. reprezentowany przez Win- 
nogórę i Oporowo. To tylko 
niektóre z dworów, jakie moż
na znaleźć na tej ziemi, 
a w każdym z nich jest kawa
łek polskiej historii, specyficz
nego dla Wielkopolski układu 
zabudowań gospodarczych i, 
co najważniejsze, wspaniałego 
otoczenia parkowego.

Katarzyna i Grzegorz 
Ossolińscy

Koszuty (il. 1).
Dość zaskakująco położony jest 
dwór w Koszutach: 
niedaleko głównej drogi, 
schowany w zieleni 
otaczającego go ogrodu. 
Swoim klimatem pozwala 
na odtworzenie życia, 
jakie przed laty toczyło się tutaj 
i na oderwanie się od zgiełku 
otaczającej nas cywilizacji.
Zbudowany w XVIII w. dla Zabłockich, 
z wykorzystaniem starszej budowli, 
nieco przebudowany w XIX w. 
stanowi interesujący przykład 
dworu alkierzowego.
Dziś przepięknie utrzymany, 
użytkowany jako muzeum, 
stanowić powinien jedną z głównych 
atrakcji turystycznych Wielkopolski.

Kotlin (il. 2).
Całkowicie inaczej przedstawia się 
sytuacja w Kotlinie.
To wstyd, że doprowadzono do takiego 
stanu tak ciekawy zabytek. 
Przeznaczony do rozbiórki, 
już niedługo będzie cieszył oko 
swym barokowym założeniem. 
Alkierze, łamany polski dach 
- to cechy, które zwracają uwagę, 
a co wprawniejszy znawca architektury 
znajdzie tam jeszcze więcej 
ciekawych detali z XVIII w.

Gębice (il. 3).
Przenosimy się teraz do epoki 
klasycyzmu, która króluje w Wielkopolsce. 
Uroczą budowlą z tego okresu 
jest dwór w Gębicach, 
wzorem był wybudowany wcześniej 
pałac w Śmiełowie.
Zbudowany na początku XIX w. 
dla Gorzeńskich, 
należy do całej serii klasycystycznych 
rezydencji z tego okresu;
rozbudowany na początku XX w. 
(przybudówki, wieża).
Otoczony parkiem jest dziś naprawdę 
wzorowo utrzymany.
Takie miejsca, jak Gębice, 
można nazwać „wielkopolskim 
stylem w architekturze".
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Grab (il. 4). 
„U progu ruiny" - można by 

zatytułować artykut o tym dworze. 
Rozmiarami bardziej przypomina 

patac niż wiejską rezydencję, 
którą byt dla Mycielskich, 

później Taczanowskich 
w końcu XIX w. 

Budynek nie ma czystych 
cech klasycystycznych. 

Jego symetria została zachwiana 
przez dobudowanie 

z prawej strony wieży, 
a z lewej przybudówki, 

co było podyktowane zapewne 
zmieniającą się modą 

w architekturze. 
Mimo tych zmian 

najistotniejszym elementem dworu 
pozostał piękny, 

czterokolumnowy portyk, 
dodający dostojeństwa obiektowi.

Btociszewo (II. 5). 
To jedno z tych miejsc, 

do których chce się wracać. 
Piękny park z dworem, 

nieopodal drewniany kościół, 
a przy nim maleńki cmentarz 

z grobami ostatnich właścicieli. 
Blociszewo od 1793 r. 

do drugiej wojny 
należało do Kęszyckich 

i na ich zamówienie 
powstał tutejszy dwór. 

Realizacji tego projektu 
podjął się architekt 

K. Skórzewski 
i ukończył go w 1893 r. 

Jest to zgrabna, 
malownicza budowla.

Architekci nazywają 
ten styl eklektyzmem: 

dwór łączy w harmonijny sposób 
wiele elementów, 

widać tu jednak 
wyraźną przewagę rokoka 

(mansardowy dach 
w duchu francuskim). 

Obecnie znajduje się tu sanatorium. 
Jest więc to obiekt otwarty, 

a warto wejść do środka, 
żeby podziwiać zachowane 

na stropach jadalni 
oryginalne malowidła.

Winnogóra (II. 6).
To z pewnością jedna 

z piękniejszych rezydencji wiejskich 
w Wielkopolsce. 

Majestatyczny dwór, pięknie 
zespolony z otaczającym 

go parkiem, stoi 
na łagodnym wzniesieniu. 

Jest to budowla parterowa, 
choć sprawia wrażenie 

wysokiego pałacu, 
a to za sprawą polskiego dachu, 

a głównie portyku 
w wielkim porządku. 

Dwór ten zaliczany jest 
do tzw. stylu polskiego. 

Na styl ten składa się 
nie tylko wygląd zewnętrzny, 

ale i wewnętrzny rozkład pokoi 
reprezentacyjnych na parterze, 
których wysokie okna otwarte 

są bezpośrednio na ogród. 
Styl narodowy byt na początku XX w. 

reakcją na antypolską politykę 
ówczesnej władzy. 

Dwór został wybudowany w 1910 r. 
według projektu St. Boreckiego 

dla H. Mańkowskiego. 
Z historią tej miejscowości 

związana jest postać 
gen. H. Dąbrowskiego, 

któremu Napoleon podarował 
tę posiadłość. 

Dąbrowski spędził tu 
ostatnie lata życia 

i tutaj zmart, w pobliskim kościele 
znajduje się jego grób.
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Manieczki (il. 8). 
To stara wielkopolska osada, wymieniana w dokumentach już w XIV w. 

Obecnie jest to mata miejscowość niedaleko Śremu.
Celem wizyty jest nieduży dwór usytuowany, 

jak większość wielkopolskich rezydencji, w parku. 
Budynek postawiono w 1894 r. dla ówczesnych właścicieli Gródeckich. 
Jest to parterowa budowla z ukrytym w mansardowym dachu piętrem. 

Obecnie w świeżo odremontowanym dworku mieści się muzeum 
poświęcone gen. J. Wybickiemu, gtównie z racji tego, że miejscowość ta 

przez krótki okres byta własnością autora narodowego hymnu. 
Manieczki są zresztą rekordzistą w Wielkopolsce, 

jeśli chodzi o zmiany właścicieli: 
w ciągu niecałych czterdziestu lat znalazły się w rękach aż pięciu rodzin.

(zdjęcia: Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy)

Oporowo (il. 7).
To doskonały przykład tzw. kostiumu narodowego w architekturze.
Styl ten, zwany również krajowym,
stal się na początku XX w. niemałym wyzwaniem 
dla wielu architektów.
R. Sławski jest jednym z tych,
którzy podjęli to wyzwanie i osiągnęli doskonały efekt.
Około 1910 r. Stawski dobudował do prostego dworku z XIX w. 
dwa piętrowe neobarokowe skrzydła.
Właścicielem tego pięknego obiektu
do drugiej wojny światowej byt W. Morawski.

Fundacja Odnowy Zabytków poleca 
ZABYTKI NA SPRZEDAŻ

Posiadamy największy wybór ofert 
sprzedaży obiektów zabytkowych 

na terenie catego 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!
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Stoją na stacji lokomotywy

Już od kilku lat przejeż
dżający przez niewiel
ką stację Krzeszowice 
przy linii Kraków - Katowi

ce zwracają uwagę na długi 
sznur stojących na bocznicy 
lokomotyw. Widok rzeczy
wiście niecodzienny - kilka
naście parowozów, jeden 
obok drugiego, to we współ
czesnej Polsce, gdzie wszyst
ko, co stare idzie na złom al
bo na śmietnik, naprawdę 
wielka rzadkość. Ci, których 
ów obrazek zaciekawił i zde
cydowali się wysiąść, po 
wejściu na kładkę nad torami 
mogą ujrzeć ten skansen 
w pełnej okazałości...
Pierwszy eksponat - to paro
wóz serii Ty42, potężna, 
145-tonowa maszyna, prze
znaczona do prowadzenia 
pociągów towarowych. Lo
komotywy tego typu były

budowane w latach 1945- 
1946 w zakładach Cegiel
skiego w Poznaniu i w chrza
nowskim Fabloku, na wzór 
niemieckich BR52. Kolejną 
atrakcją krzeszowickiej sta
cji jest Ty43-1, pierwszy eg
zemplarz serii, wraz z ten
drem beczkowym 32D47- 
344. Parowóz ten zbudowa-

1. Parowóz Ty42
2.3. Parowóz Ty43-1 (2) 

i napis na tendrze (3)
4. Widoczny układ 

osi parowozu Ty51-17 
5. Parowóz TKp 

6. Bezptomieniowy parowóz TKb

(zdjęcia: Hadrian Jakóbczak)
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no w 1946 r. Ogółem w la
tach 1946-1949, opierając się 
na niemieckiej serii BR42, 
wyprodukowano 126 loko
motyw tego typu. Podobnie 
jak Ty42, 156-tonowe paro
wozy Ty43 prowadziły 
głównie pociągi towarowe, 
osiągając maksymalną pręd
kość 80 km/godz. Krzeszo
wicki Ty43 prezentuje się 
wyjątkowo okazale - nie
dawno odmalowany jest nie
wyczerpanym tematem na 
ciekawe zdjęcia. Obok no
wej farby można znaleźć 
również stare napisy - jako 
przykład może służyć ta
bliczka „woda zatruta”, 
umieszczona na ścianie ten
dra. Listę parowozów towa
rowych uzupełniają dwa 
Ty45 (nr 149 i 158) oraz po
tężny Ty51-17 z tendrem se
rii 25D51. Lokomotywy te 
produkowano od 1953 do 
1957 r. (krzeszowicki Ty po
chodzi z 1954 r.), łącznie po
wstało ich 232. Konstrukcja 
była częściowo wzorowana 
na amerykańskich Ty246, 
parowóz z tendrem ważył 
189 ton i mógł rozwijać 
prędkość do 80 km/godz. 
Obok olbrzymów z doczep- 
nymi tendrami (w tym miej
scu można jeszcze wymienić 
parowozy do pociągów pasa
żerskich osobowych 0149- 
15 i pospiesznych Pt47-101) 
na bocznicy drzemią również 
mniej efektowne, ale równie 
interesujące, wszelkiego ty
pu tendrzaki. Zobaczyć tam 
można m.in. kilka egzempla
rzy parowozu TKp, TKw2 
z 1920 r. oraz bezpłomienio- 
wy parowozik TKb.
Każdy z tych eksponatów ma 
swoją własną historię, każdy 
wart jest osobnego artykułu. 
Dzięki energii właściciela te
go skansenu - pana Jerzego, 
być może czeka je lepszy los 
niż złomowisko albo piec 
hutniczy, czyli koniec, który 
stał się udziałem setek in
nych lokomotyw. Chwilę za
dumy przerywa ryk syreny 
i narastający stukot kół, pe
ron dygocze, z torów podno
si się obłok pyłu. Po kilku se
kundach wszystko cichnie. 
W Krzeszowicach pospiesz
ne nawet nie zwalniają...

Hadrian Jakóbczak
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Wrocławska kolej dojazdowa

W 1991 r. zakończono 
eksploatację Wro
cławskiej Kolei Do

jazdowej, wkrótce potem roze
brano torowisko. Przestała ist
nieć niezwykle malownicza ko
lej o bogatej, niemal stuletniej 
historii, mająca szansę przewo
zić dużą liczbę turystów korzy
stających w rejonie Milicza 
z największego w Europie ze
społu stawów rybnych, położo
nych w atrakcyjnym kompleksie 
leśnym. Niestety, wraz z likwi
dacją tej kolejki zaprzepaszczo
no szansę aktywizacji regionu. 
W 1889 r. powstał projekt bu
dowy drugorzędnej linii kolejo
wej, biegnącej ze Żmigrodu 
przez Milicz do granicy powia
tu. W celu realizacji zamierze
nia powołano Spółkę Akcyjną 
Kolei Powiatowej Żmigrodzko- 
-Milickiej. Firma ta w 1893 r. 
zajęła się organizacją budowy 
wąskotorowej linii o szerokości 
toru 750 mm, biegnącej ze Żmi
grodu przez Milicz do Sulmie
rzyc z odgałęzieniem do Prusic. 
Wykonanie inwestycji powie
rzono wyspecjalizowanej firmie 
pod nazwą Spółka Komandyto
wa Budowy i Eksploatacji Ko
lejek Schneege & Co. Pierwszy 
odcinek łączący Żmigród z Pru
sicami przez Przedkowice 
otwarto 8 grudnia 1894 r., na
stępny ze Żmigrodu do Sulmie
rzyc 1 października 1895 r. Za
plecze kolei - parowozownię 
i warsztaty naprawcze umiej
scowiono w Żmigrodzie. Spół
ka kolei powiatowej dyspono
wała niewielkim kapitałem ak
cyjnym. Konieczność wybudo
wania znacznej liczby mostów 
i przepustów w okolicach Mili
cza zmuszała ją do oszczędno
ści, wskutek czego użyto naj
tańszych materiałów drogo
wych. Zbyt cienkie szyny i nie- 
nasycane podkłady trzeba było 
wymieniać już po kilku latach. 
Oszczędności szukano także 
w ograniczeniu prac ziemnych, 
lokując ponad 30 km linii na 
poboczach dróg, co w przyszło
ści prowadziło do częstych koli
zji pomiędzy koleją a transpor
tem samochodowym.
Każdego roku za pomocą 4 pa
rowozów, 6 wagonów osobo
wych, 106 towarowych oraz 1 
pocztowo-bagażowego prze

wożono około 100 000 osób 
i 80 000 ton towarów. Przeła
dunek z kolei wąskotorowej na 
normalnotorową odbywał się 
na stacjach w Miliczu i Żmi
grodzie. Z tej ostatniej wagony 
normalnotorowe transportowa
no do odbiorców po torze wą
skim dzięki zastosowaniu tzw. 
rollbocków, czyli transporte
rów. W 1900 r. eksploatację 
kolei przejęła Ogólnoniemiec- 
ka Spółka Kolejkowa z siedzi
bą w Berlinie.
W celu lepszego połączenia 
miejscowości leżących między 
Trzebnicą oraz Wrocławiem 
w 1897 r. zawiązano Spółkę 
Akcyjną Kolei Wrocławsko- 
-Trzebnicko-Prusickiej. Głów
nym udziałowcem nowej firmy 
była Ogólnoniemiecka Spółka 
Kolejkowa z Berlina. Budowę 
linii prowadziła ta sama firma, 
która zbudowała kolej żmi- 
grodzko-milicką. 1 lipca 1898 r. 
oddano do użytku wąskotorową 
linię o szerokości toru

1
1. Schemat przebiegu linii

2. Most nad Baryczą

30



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

750 mm. Trasa biegła z Wrocła- 
wia-Karłowic przez Trzebnicę 
do Prusic, gdzie znajdowało się 
połączenie z koleją żmigrodz- 
ko-milicką. Warsztaty i zaple
cze techniczne wybudowano 
w Trzebnicy. Mimo funkcjono

zy po torach wąskotorówki wy
nosiły około 400 000 pasażerów 
i 100 000 ton towarów rocznie. 
Pracę taką wykonywano za po
mocą 9 parowozów, 25 wago
nów osobowych, 3 pocztowo- 
-bagażowych oraz 132 towaro-

3. Stacja 
Milicz Wąskotorowy

wania w tym mieście kolei pań
stwowej , wąskotorówka nie 
miała z nią stacji stycznej. Prze
ładunek z toru normalnego od
bywał się w Różance, skąd 
transportowano wagony nor
malnotorowe za pomocą wspo
mnianych „rollbocków”.
W 1899 r. linię na terenie Wro
cławia przedłużono o 2 km. No
wy odcinek z Karłowic do 
Dworca Nadodrze przeznaczony 
był wyłącznie dla ruchu pasażer
skiego. Średnie roczne przewo

4. Przystanek 
w Książęcej Wsi

5. Chorzowskie 
wagony motorowe 
w lokomotywowni 

Trzebnica-Gaj

(rys. i zdjęcia: 
Marek Barszcz) 

wych. W 1900 r. firma została 
przejęta przez wspomnianą 
Spółkę Kolejkową z Berlina.
Po 1900 r. berlińska spółka pro
wadziła eksploatację opisanych 
linii, wymieniając dowolnie ta
bor zależnie od potrzeb przewo
zowych. Scalone przedsiębior
stwo zaczęło przynosić zyski, 
zwłaszcza że w okresie pierw
szej wojny światowej zaznaczył 
się wyraźny wzrost przewozów. 
W 1920 r. w związku z regula
cją granic, na terytorium Polski 
znalazły się Sulmierzyce wraz 
z odcinkiem toru kolei wrocław
skiej (1,1 km). Niemcy prowa
dzili ruch tylko do stacji Ostro- 
wąsy Milickie, a nieużywane to
ry po obu stronach granicy roze
brano. Wraz z dynamicznym 
rozwojem transportu samocho
dowego w państwie niemiec
kim, przewozy wykonywane 
przez kolej wrocławską malały. 
Najbardziej zmniejszyły się one 
na linii Wrocław-Trzebnica- 
-Żmigród, która przebiegała 
wzdłuż drogi kołowej. Ponowny 
wzrost przewozów nastąpił pod
czas drugiej wojny światowej. 
W takich warunkach kolej prze
trwała do 1945 r.
W okresie powojennym, z uwa
gi na brak transportu samocho
dowego, znaczenie kolei, 
w tym wąskotorówek bardzo 
wzrosło. Już 16 lipca 1945 r. po 
usunięciu największych znisz
czeń PKP uruchomiły kolej wą
skotorową, którą wykorzysty
wano do zagospodarowywania 
terenów przejętych z rąk nie
mieckich, przede wszystkim 
Wrocławia. Pociągami do stoli
cy Dolnego Śląska dostarczano 
głównie produkty żywnościo
we, wzmożony był także ruch 
osób podróżujących do pracy 
w odbudowywanym mieście. 
W latach pięćdziesiątych rocz
nie przewożono średnio około 
700 000 osób oraz 150 000 ton 
towarów. Przewozy takie reali
zowano przy wykorzystaniu 12 
parowozów, 51 wagonów oso
bowych i 194 towarowych. 
PKP przeprowadziły w tym 
czasie kilka inwestycji: przebu
dowano część stacji, przepro
wadzono dość pobieżny remont 
torów, a w Miliczu postawiono 
nowy budynek stacyjny i roz
budowano zaplecze służby dro
gowej. Ponieważ pociągi wą
skotorówki utrudniały ruch 
tramwajowy w mieście (wspól
ne torowisko kolejowe i tram
wajowe), 17 grudnia 1951 r. 
został zlikwidowany odcinek 
miejski łączący stację Wro- 
cław-Nadodrze z Karłowicami. 

W latach pięćdziesiątych poja
wiły się na kolei wrocławskiej 
nowe ciężkie parowozy Px48, 
które usprawniły ruch towaro
wy. W przewozach pasażer
skich wykorzystywano trzy wa
gony motorowe, pochodzące 
z kolei wąskotorowej w Zittau, 
oznaczone: MBxdl-114, 115, 
116 o napędzie wiązarowym 
w dwuosiowym wózku napęd- 
nym. Lata sześćdziesiąte - to, 
podobnie jak na innych kole
jach wąskotorowych, okres 
spadku przewozów. Z kolei 
wrocławskiej korzystało rocz
nie już tylko 500 000 pasaże
rów, przewozy towarowe spa
dły do 60 000 ton towarów. 27 
maja 1967 r. zamknięto odcinek 
z Wrocławia - Karłowic do 
Trzebnicy. Kolej wrocławska 
stała się wtedy lokalną wąsko- 
torówką łączącą ze sobą małe 
miasteczka Dolnego Śląska. 
W następnych latach sytuacja 
pogarszała się. Władze PKP, 
dążąc do śmierci technicznej li
nii, prowadziły politykę znie
chęcania klientów. Ostatecznie 
w 1985 r. zawieszono i tak już 
nie prowadzone przewozy to
warowe. Jeszcze na początku 
lat osiemdziesiątych z pocią
gów pasażerskich korzystało 
150 000 osób, a pod koniec tego 
okresu już tylko około 100 000 
osób. W ostatnich latach w ru
chu pasażerskim eksploatowa
no chorzowskie wagony silni
kowe serii MBxdl typ IMw. 
Zamknięcie Wrocławskiej Ko
lei Dojazdowej nastąpiło 14 
września 1991 r. i był to ostatni 
dzień funkcjonowania linii. 
Rozgoryczeni pracownicy 
i mieszkańcy regionu przybyli 
na stację z transparentami, na 
których widniały hasła: „Nie 
płacz, kiedy odjadę”, „Żegnaj 
kolejko ukochana, przez pozna
niaków zlikwidowana”, „Ży
łam za Gierka, byłam za Woj
ciecha, padłam za Lecha”. Nie
stety, podejmowane przez kilka 
lat po zamknięciu kolei próby 
zachowania linii nie przyniosły 
efektów. Wojewódzki konser
wator zabytków odmówił wpi
sania systemu komunikacyjne
go kolei wrocławskiej do reje
stru dóbr kultury. Obecnie po 
wrocławskiej wąskotorówce 
pozostało niewiele śladów, 
część obiektów popadła w ru
inę, torowisko i metalowe ele
menty mostów rozebrano 
i sprzedano na złom. Pozostały 
jedynie wspomnienia i nielicz
ne archiwalne fotografie.

Marek Barszcz
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Willa dwurodzinna
Dwurodzinną willę w re

prezentacyjnej części 
Warszawy, w bezpo
średnim sąsiedztwie Belwede

ru, zaprojektował w 1935 r. 
Bohdan Pniewski (1897-1965), 
pełniący od trzech lat stanowi
sko profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze Kompozycji Ar
chitektury Monumentalnej 
Wydziału Architektury Poli
techniki Warszawskiej. Inwe
storami, a zarazem zlecenio
dawcami profesora byli: inż. 
Leszek Muszyński, przedsię
biorca budowlany, wykonawca 
mostu w Toruniu i szosy ra- 
dzymińskiej oraz prawnik, pre
zes Rady Adwokackiej, obroń
ca w procesie brzeskim, Stefan 
Urbanowicz. Niewielkie dział
ki (456 i 530 m2) przy ul. Klo
nowej 6-8 przeznaczone były 
do zabudowy zespolonej, 
a zrządzeniem losu obaj przy
szli mieszkańcy zgłosili się 
w tym samym czasie do archi
tekta. Przychylny w zasadzie 
Pniewskiemu, jego starszy ko
lega, Edgar Norwerth, który 
opisał „bliźniaka” na łamach 
ekskluzywnych „Arkad” (nr 1, 
1936), zarzucił mu, nie bez po
wodu, pewną teatralność uży
tych efektów. Taką dwuplano- 
wość scenicznej dekoracji od
najdujemy np. w sposobie usy
tuowania domu wzdłuż stosun
kowo wąskiej ulicy. Starannie 
zakomponowane i wykonane 
kamienne ogrodzenie z wy
dzielonym specjalnie wejściem 
od strony ulicy stanowi jak 
gdyby pierwszy plan w stosun
ku do cofniętej o kilka metrów 
elewacji frontowej.
Wspomniane wejście oraz 
przegroda na balkonie pierw
szej kondygnacji stanowią 
zresztą jedyne elementy po
zwalające na domyślenie się 
dwurodzinnego charakteru ca
łego założenia. Jednolitość 
kompozycyjna bryły zewnętrz
nej kontrastuje więc z widocz
nym w planie budynku zdecy
dowanym podziałem na dwie 
samodzielne, mocno wyodręb
nione części. Wymienione 
przez Norwertha „sztuczki” 
techniczne (słupy, nadwieszo
ne ściany, wiszące schody) wy
nikały bez wątpienia z wypeł
nionej cegłą dziurawką żelbe
towej konstrukcji budynku. 
Przy okazji zastosowano 
w niektórych wypadkach zna-

Willa przy ul. Klonowej

ne nam już z domu Zaleskich 
na Saskiej Kępie („Murator”, 
nr 7, 1998) stalowe spawane 
gilzy stanowiące szalunek żel
betowych słupów, wyekspono
wane po pomalowaniu jako ich 
zewnętrzna powierzchnia. Ele
wacje zewnętrzne wyłożono 
piaskowcem, który, zależnie 
od wymagań kompozycyjnych, 
poddano obróbce rustykowanej 
lub młotkowanej. We wnę
trzach architekt zastosował 
ulubione przez siebie szlachet
ne materiały, których właści
wości, podobnie jak efekty ob
róbki kamieniarskiej, wyko
rzystano umiejętnie. W ten 
sposób użyto aż trzech rodza
jów krajowego marmuru: 
„Barwinek”, „Dębnik” i „Ra
cławice”, a wewnątrz również 
alabaster. Nie mniej szlachet
nie wyłożono podłogi - pokry
to je klepką dębową oraz cały
mi taflami z dębiny z wkładka
mi hebanowymi, jaworowymi, 
a nawet mahoniowymi.
Układ wnętrz w części zajmo
wanej przez Urbanowiczów 
znamy zarówno z opisu, jak 
i relacji byłych mieszkańców. 
Odnajdujemy więc tu kancela
rię adwokacką oraz gabinet 
właściciela, pokój maszynistki 
i aplikanta, poczekalnię, kuch
nię, pralnię i dwa pokoje służ

bowe - na poziomie niskiego 
parteru, dwudzielny (z kotarą 
i ścianką działową z alabastru 
nasuwanego na konstrukcję 
metalową) i dwupoziomowy 
salon z kominkiem w partii 
wyższej oraz jadalnię - na wy
sokim parterze, pokoje: właści
ciela, jego żony, dwóch córek, 
gościnny i dwie łazienki - na 
pierwszym piętrze oraz po
mieszczenie na sprzęt sportowy 
i jeszcze jeden pokój gościnny 
- na poziomie tarasu. Wyposa
żenie wnętrza uzupełniały win
dy do dostarczania posiłków 
i zsypy na brudną bieliznę. Od 
zachodu do domu Urbanowi
czów przylega głęboki garaż. 
O rozplanowaniu drugiej części 
(Muszyńskich) z wejściem 
w elewacji bocznej mamy 
znacznie mniej informacji. 
Z zamieszczonych przez „Ar
chitekturę i Budownictwo” 
w 1937 r. planów wynika, że 
w przyziemiu znalazły się: ro
dzaj gabinetu z kominkiem, ob
szerna kuchnia, dwa pokoje 
służbowe, łazienka oraz ubika
cja. Wysoki parter - to jedno 
wielkie pomieszczenie z wy
dzieloną jadalnią. Na półpiętrze 
umieszczono niewielki salonik 
z kominkiem i wyjściem na 
balkon. Na piętrze rozplanowa
no pięć pokoi oraz dwie duże 

łazienki. Dzięki typowemu dla 
epoki płaskiemu zadaszeniu 
obie części zostały wyposażone 
w obszerne tarasy. Podobną 
„rekreacyjną” rolę wyznaczono 
zapewne balkonom, otaczają
cym budynek z trzech stron na 
jednym lub dwóch poziomach. 
W precyzyjnie zaplanowanych 
ogródkach architekt zachował 
na sposób proekologiczny znaj
dujący się już wcześniej na tym 
terenie drzewostan. Przekazany 
do Muzeum Narodowego 
w Warszawie przez wdowę po 
Bohdanie Pniewskim, Jadwigę, 
zespół 78 rysunków projekto
wych willi Urbanowicza i Mu
szyńskiego został, niestety, 
wysłany do Wrocławia.
W swoim szkicu Norwerth 
stwierdza: „Pniewski idzie 
swoją drogą i szuka wtasnej 
nowoczesności". Podkreśla 
też, że potrafił on „zachęcić 
klijenta do materjalów szla
chetnych i trwałych", a przez 
wnikliwe podejście do zadania 
zapewnić „najdalej posunięte 
dążenie do sprostania indywi
dualnym wymaganiom konsu
menta", biorąc przy tym pod 
uwagę „wzgląd na specyficzny 
układ jego życia”. Wymienia 
też „panią domu” jako współ
autorkę „ w nadaniu właściwe
go oblicza pomieszczeniom 
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i wydobyciu z nich intymności, 
która stanowi ogólną charak
terystykę tego wnętrza ”. 
O „nieco zbyt wyrafinowanej” 
Anieli Urbanowiczowej, go
spodyni bardzo eleganckich 
przyjęć w domu przy Klono
wej, wspomina też zresztą słyn
na „gorszycielka”, czyli Irena 
Krzywicka. Kominek wyłożo
ny kaflami z Delft, biblioteka 
podokienna w podwyższonej 
części salonu wraz z ustawioną 
tam rekamierą i inne detale 
w duchu Księstwa Warszaw
skiego stanowiły integralny 
element pierwotnego wyposa
żenia domu Urbanowiczów. 
Niewykluczone, że w aranżacji 
tak wysublimowanych wnętrz 
brał również udział, znany 
wówczas głównie jako dekora
tor i projektant mebli, architekt 
Jan Bogusławski, gdyż według 
nie potwierdzonych do końca 
informacji zatrudniony został 
w tym charakterze przez Mu
szyńskich.
Działania wojenne 1939 r. nie 
spowodowały większych 
zniszczeń w willi przy ul. Klo
nowej. Pomimo że obiekt zna
lazł się na obszarze tzw. dziel
nicy niemieckiej, a część przy 
ul. Klonowej 8 zajmował po
czątkowo Hauptmann Klaus 
z Geheime Feldpolizei, to już 
w maju 1940 r. zdekompleto
wana rodzina Urbanowiczów 
powróciła do swego domu 
i pozostała w nim aż do wybu
chu powstania. Po zakończe
niu wojny byłą „dzielnicę nie
miecką” zajęli, jak wiadomo, 
przedstawiciele nowej wła
dzy. W willi zamieszkali po
czątkowo okryci ponurą sła
wą: Józef Berman i Stanisław 
Radkiewicz, a następnie Józef 
Cyrankiewicz (ukrywał się 
w części Urbanowiczów pod
czas wojny!) i Michał Rola- 
-Żymierski. W późniejszym 
okresie mieścił się tutaj hotel 
dla ważnych gości Urzędu Ra
dy Ministrów PRL. O budyn
ku zaczęło być głośno w 1991 
r., gdyż miał w nim zamiesz
kać świeżo wówczas wybrany 
prezydent Lech Wałęsa. For
malna reprywatyzacja domu 
nastąpiła w styczniu 1992 r. 
Spadkobiercy Muszyńskich 
sprzedali swoją część i mieści 
się w niej obecnie Polska Ra
da Biznesu, a właścicielka 
obiektu przy ul. Klonowej 8, 
córka Urbanowiczów Halina 
wynajmuje swój dom spółce 
„Dewey Ballantaine”.

Marek Tomiczek

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Pieniądze dominialne
Pieniądze zastępcze zwa

ne dominialnymi były 
w obiegu w majątkach 
ziemskich. Wydawali je włoda

rze za pracę na rzecz dworu. Wy
konywane były z różnych mate
riałów: drewna, szkła, skóry, me
talu; drukowano je lub wręcz od
ręcznie rysowano na papierze. 
Pierwsze tego rodzaju pieniądze 
ukazały się w XVI w. i krążyły 
między chłopem, karczmą i dwo
rem. Miały za zadanie podwoić 
zarobki właściciela i utrudnić 
chłopom przemieszczanie się, 
w wiekach późniejszych służyły 
jako żetony rozliczeniowe. 
Najbardziej znana grupa pienię
dzy dominialnych pochodzi 
z Wielkopolski. Znamy je 
z przodujących i postępowych 
majątków rolnych, jak: Czacz - 
własność Jana Żółkiewskiego, 
Gola - Edwarda Potworowskie
go, Kiączyn - Bogusława Łu
bieńskiego, Kopaszewo - Ada
ma Ludwika Czartoryskiego 
i wielu innych. Pieniądze krąży
ły do lat pięćdziesiątych nasze
go wieku na terenach PGR, peł
niąc taką samą funkcję, jak czte
ry wieki wcześniej. Na początku 
istnienia pieniądze dominialne 
ułatwiały rozliczanie się z prac 
polowych, np. oznaczone kołem 
od wozu czy koniem symbolizo
wały dniówkę sprzężajną, syl
wetką wieśniaka, butem lub ko
są - dniówkę pieszą itd. Pienią
dze mogły mieć również prymi
tywne znaki - dziś dla nas nie
czytelne - a przez niepiśmienne
go chłopa bez trudu rozpozna
wane. Równorzędnym znacze
niem była jednostka miary sze- 
fel, odmierzana drewnianą 
skrzynią o pojemności 50 kg. 
Wygląd pieniędzy często odbie
gał od powszechnie przyjętych 
norm, zasięg zaś ograniczał się 
do majątków ziemskich; numi
zmatyka obecnie się nimi nie in
teresuje. Co prawda ostatnio 
wiele osób doceniło wartości hi
storyczne tych numizmatów, ale 
problemem stał się szybko ucie
kający czas, który zabiera ludzi 
mogących nam młodym przy
bliżyć zapomniany temat. Prze
cież, pomijając inne aspekty, 
były to w pewnym okresie jedy
ne polskie pieniądze z nazwami 
majątków, nazwiskami właści
cieli, herbami rodowymi, świad
czące o naszej tożsamości.
Jak wszystkie środki płatnicze, 
także monety dominialne nie 
ustrzegły się fałszerstw. Trudno 
jest mówić o fałszerstwach 
z epoki, bo z uwagi na skąpe ma-

1. Żeton dominialny - odcisk 
pieczęci w szkle przedstawia 

herb Dąbrowa oraz inicjały 
„KZCCPWM” oznaczające: 

Krzysztof z Ciechanowca 
Ciechanowiecki, podstoli 

województwa mścistawskiego 
(żeton znaleziony w ziemi 

w okolicy Mścistawia; 
zbiory Zamku Królewskiego 

w Warszawie)

teriały źródłowe możemy rozpa
trzyć tylko fałszerstwa obecne. 
Gdy na Wschodzie dostrzeżono 
zainteresowanie Polaków mone
tami zastępczymi, natychmiast 
rozpoczęto ich produkcję. Naj
pierw zajęto się kontrsygnatura- 
mi, najłatwiejszymi do podro
bienia z uwagi na możliwość do
robienia lub wynalezienia odpo
wiedniej puncy i wybicia jej na 
obiegowej monecie z epoki. Po
nieważ powszechnie wiadomo, 
że monety z kontrsygnaturami 
pojawiły się na dworach szla
checkich w XVIII w., możemy 
je znaleźć na monetach m.in. 
Augusta III i Stanisława Augu
sta Poniatowskiego. Z czasem 
niektóre fałszerstwa wychodzą 
na jaw, np. dowiadujemy się, że 
z muzeum została „wypożyczo
na” punca lub szklany odcisk, na 
podstawie którego dorobiono 
nową puncę. Ktoś przybił ją na 
monecie np. brazylijskiej albo 
nieczytelnej dalekowschodniej, 
przyczyniając się do jej identyfi
kacji. Pomyłki nie ustrzegły się 
profesjonalne aukcje, gdzie za
pomniano, że punce nigdy nie 
były wybijane na monetach na
dających się do dalszego obiegu. 
Monety szklane wycinano z ce
chowanych szyjek butelek i szli
fowano boki. Również typowe 
żetony dominialne fałszowano, 
robiąc odlewy. Żeton dominial
ny był w swojej treści czytelny 
przede wszystkim dla pracujące
go chłopa. I prawdą jest, że zwy
kły krążek metalu odpowiednio 
przycięty (jeżeli materiałowo 
był niedostępny dla chłopa) 
mógł służyć jako oznaczenie 

2. Żeton dominialny 
hr. Korycińskich 

przedstawia herb Topór, 
koronę dziewięciopatkową 

na obręczy diademowej 
z ornamentem 

(znaleziony 
w skarbie monet 

w Bieczu; 
zbiory autora)

wartości za wykonaną pracę. 
Spotykamy krążki okrągłe, ścię
te na boku, ośmiokątne, sześcio
kątne, trójkątne, owalne, małe 
i duże. Jak łatwo jest je podro
bić! Właściciel posiadłości 
ziemskiej, aby obniżyć koszty 
produkcji, zlecał wybicie ich ko
walowi, od którego trudno było 
wymagać wybijania pojedyn
czymi puncami nazw miejsco
wości czy nazwisk właścicieli. 
W obiegu kolekcjonerskim po- 
zostają setki żetonów, których 
pochodzenie majątkowe jest 
prawdopodobne, ale z braku do
wodów nigdy nie zaliczymy ich 
do żetonów dominialnych i na 
zawsze pozostaną niemym 
świadkiem minionej epoki. Dla 
osób, które nie znają tematu, po- 
daję niektóre napisy mogące 
znaleźć się na pieniądzach domi
nialnych: DOMINIUM, DO
MAINS, DOM, DOBRA; MA
JORAT, MAJĘTNOŚĆ, SZE- 
FEL, BUTTER, LEHNGUT, 
VOLLMILCH; R1TTERGUT, 
HERRSCHAFT, GUTS-VER- 
WALTUNG, także napisy zwią
zane z pracą, robotą połową lub 
ręczną (PIESZY, CIĄGŁY). 
Wśród rysunków można natrafić 
na herby, wizerunki konia, wo
zu, chłopa, odbite często na pry
mitywnych blaszkach, inicjały 
lub same nazwy miejscowości 
bite pojedynczymi stemplami 
oraz kontrsygnatury.

Robert Gorzkowski

Autor uprzejmie prosi osoby zainte
resowane tematem o kontakt za po
średnictwem redakcji.
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Pomnik dwóch powodzi

Jarnołtówek - to niewielka 
wieś letniskowa położona 
w malowniczej dolinie Zło
tego Potoku, u podnóża Gór 

Opawskich. Prowadzą stąd szlaki 
turystyczne m.in. na Biskupią Ko
pę, do Głuchołaz i do Pokrzyw- 
nej. Nazwa wsi pochodzi od jej 
pierwszego - po lokacji - sołtysa 
Arnolda (niem. Amoldsdorf). Lo
kacja ta musiała mieć miejsce już 
w połowie XIII w., gdyż pierwsza 
pisana wzmianka o miejscowości 
pochodzi z 1268 r. O pierwszym, 
zapewne drewnianym parafial
nym kościele w Jarnołtówku 
wspominają dokumenty z 1339 r. 
Tę średniowieczną budowlę za
stąpił nowy, murowany kościół 
w latach 1753-1754, zapewne sta
raniem ówczesnych właścicieli 
wsi. Ta barokowa świątynia nie 
przetrwała jednak do naszych 
czasów, zaczęła podupadać już 
pod koniec XIX w., a ostatecznie 
zniszczyła ją wielka powódź 
w 1903 r. Groźny ten żywioł do
tknął wówczas znacznych obsza
rów Śląska, wyrządzając szkody 
w wielkich miastach - bardzo 
ucierpiał wtedy Wrocław - oraz 
zalewając małe wsie, przede 
wszystkim w rejonach podgór
skich, jak np. Jarnołtówek.
Z pomocą powodzianom pospie
szyła wtedy cesarzowa Augusta 
Wiktoria (1858-1921), która wi
zytowała zniszczone tereny 
w zastępstwie chorego męża, ce

sarza Wilhelma II. Na początku 
sierpnia 1903 r. przybyła do Głu
chołaz, gdzie doglądała regulacji 
rzeki - Białej Głuchołaskiej, 
a następnie do Jarnołtówka. Tam 
wspierała finansowo budowę ta
my na Złotym Potoku, nowej 
szkoły oraz odbudowę kościoła 
parafialnego. Nowy, neoromań- 
ski kościół stanął już w 1907 r., 
szkoła zapewne nieco wcześniej, 
a dwa lata później Zloty Potok 
przegrodziła kamienna zapora 
o długości około 50 m i wysoko
ści około 15 m. W Głuchołazach 
upamiętniono pobyt cesarzowej, 
nadając jej imię mostowi na rze
ce oraz źródełku przy Potoku 
Zdrojowym. Natomiast wdzięcz
ni mieszkańcy Jarnołtówka na 
pamiątkę ufundowali marmuro
wy pomnik. Stanął on na placu 
przy nowej szkole. Na betono
wym fundamencie ustawiono 
obelisk z cokołem o przekroju 
prostokąta, z białego marmuru, 
o wysokości około 2 m. Na fron
towej ścianie pomnika wyryto 
napis w języku niemieckim: „Na 
Pamiątkę/Odwiedzin/Jej Maje
statu/Cesarzowej i Królo- 
wej/Augusty Wiktorii/w Jarnot- 
tówku/po!Klęsce Powodzi/od 10 
do 13 Lipca 1903”. Pod tekstem 
wykuto gałązkę laurową, a ścia
ny boczne ozdobiono ornamen
tem z liści dębowych.
Po drugiej wojnie światowej po
mnik uległ dewastacji. Najpierw

(fot.
Wojciech

Mielewczyk)

służył jako tarcza strzelecka, 
o czym świadczą okrągłe wgłę
bienia widoczne na obelisku, 
a następnie przewrócony niszczał 
w zapomnieniu pod płotem szkol
nego boiska. Dopiero dwa lata te
mu, w tzw. roku wielkiej wody 
przypomniano sobie o pomniku 
i zasługach cesarzowej Augusty 
Wiktorii dla Jarnołtówka, chociaż 
powódź, która wtedy dokonała 
ogromnych zniszczeń na Śląsku, 
obecnie nie dotknęła wsi. Wodę 
powstrzymała tama zbudowana 
niegdyś dzięki pomocy cesarzo
wej, mimo że do przelania się bra
kowało zaledwie 30 cm... Był to 
wystarczający powód, aby po
nownie uczcić pamięć cesarzo
wej. Stary pomnik odnowiono

i ustawiono przy kościele para
fialnym, na nowej, marmurowej 
podstawie, a na tablicy wmuro
wanej w cokół umieszczono pol
skie tłumaczenie niemieckiej in
skrypcji oraz napis: „ W roku po
wodzi 6-7 lipca/odtworzylo/To- 
warzystwo Przyjaciół Głucho
łaz”. Przy kościele ustawiono 
również gablotę z wizerunkiem 
cesarzowej i informacją o jej za
sługach dla Jarnołtówka.
W ten sposób odżył fragment hi
storii wsi związany z osobą Augu
sty Wiktorii i obelisk stał się po
mnikiem dwóch wielkich powo
dzi, upamiętniając katastrofy z po
czątku i końca naszego wieku.

Beata Marcisz

Dwie 
bramy

Gdy znajdziemy się przed głównym 
wejściem do Zootechnicznego 
Zakładu Doświadczalnego w Metnie 

(jest to teren dawnego przypatacowe- 
go folwarku Bielerów), zobaczymy ob
szerną ceglaną bramę o neogotyckim 
wystroju. Zaledwie kilka kilometrów na 
zachód od Mętna, w miejscowości Po- 
krzywno znajdują się ruiny krzyżackie
go zamku z XIII-XIV w. Zachowała się tu 
m.in. brama przedzamcza z XIV w. 
i właśnie ta gotycka budowla posłużyła 
za wzór przy wznoszeniu pod koniec 
XIX w. wjazdowej bramy do majątku 
w Metnie. Najprawdopodobniej któryś 
z właścicieli majątku należał do miło

śników starożytności, o czym świadczą 
także malowidła w pałacowym holu, 
przedstawiające ruiny pokrzyżackich 
zamków. Jak wiadomo, w XIX w. śre
dniowiecze i gotyk budziły największy 
podziw wśród amatorów historii, za
pewne więc metneński dziedzic Hugo 
Bieler, oglądając ruiny zamku w Po- 
krzywnie, podziwiał bramę z XIV w. z jej 
oryginalnym zwieńczeniem w postaci 
sterczyn i wimpergów i zapragnął mieć 
podobne dzieło koto swojego domu. 
Tak też się stało.

Henryk Kamiński

1.2. Gotycka brama 
na zamku w Pokrzywnie (1) 
i neogotycka folwarku 
w Metnie (2)

(zdjęcia: Henryk Kamiński)
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Z ZAGRANICY

Cesarska strażnica
Najwyższym wzniesie

niem Gór Opawskich le
żących na pograniczu 
polsko-czeskim jest Biskupia 

Kopa, której wysokość według 
map polskich wynosi 889 
m n.p.m., a według czeskich - 
890,6 m n.p.m. Nazwa góry uży
wana jest od XIII w., kiedy bullą 
papieża Grzegorza IX z 1229 r. 
przez jej masyw wytyczono gra
nicę pomiędzy biskupstwem 
wrocławskim i morawskim 
w Ołomuńcu. Rozgraniczenie 
dóbr dwóch biskupów mogło 
mieć wpływ na powstanie nazwy 
góry, chociaż według innej wer
sji nazwa ta związana jest z jej 
kształtem, gdyż sylwetki Bisku
piej i sąsiadującej z nią Srebrnej 
Kopy przypominają nieco zarys 
biskupiej infuły.
W czasach nowożytnych masyw 
Biskupiej Kopy stał się z kolei 
naturalną granicą międzypań
stwową: od połowy XVIII w., po 
wojnach śląskich, przebiegała tę
dy granica prusko-austriacka, 
która stała się jednocześnie gra
nicą rozdzielającą Śląsk pruski 
od pozostającego we władaniu 
Habsburgów Śląska Opawskie
go. Od 1918 r. biegła tu granica 
niemiecko-czechosłowacka, od 
1945 r. - polsko-czechosłowac
ka, a od 1993 r. - polsko-czeska. 
Biskupia Kopa już w XVIII w. 
była celem wycieczek turystycz
nych. Między innymi w 1797 r. 
wjechał na nią konno Teodor von 
Schón, późniejszy pruski mini
ster i burgrabia Malborka, autor 
najstarszego opisu krajoznaw
czego tego masywu. W XIX w. 
Biskupia Kopa zaczęła pełnić 
również funkcję ważnego punktu 
geodezyjnego; stanęła wtedy na 
niej pierwsza drewniana wieża 
triangulacyjna.
W 1890 r. po austriackiej stronie 
szczytu wybudowano pierwszą 
wieżę widokową. Ta dwunasto- 
metrowej wysokości drewniana 
konstrukcja runęła jednak już po 
sześciu latach. Morawsko-Slą- 
skie Sudeckie Towarzystwo Gór
skie podjęło wówczas budowę 
wieży murowanej. Budowę 
ukończono w 1898 r„ w pięćdzie
siątym roku panowania cesarza 
Franciszka Józefa (1830-1916). 
Dla uczczenia tego jubileuszu 
nadano wieży nazwę „Strażnicy 
cesarza Franciszka Józefa” 
umieszczając nad wejściem napis 
w języku niemieckim: ,,Kaiser 
Franz Josef Warte”. Uroczyste 
otwarcie wieży odbyło się 26 
sierpnia 1898 r.; orkiestra odegra
ła hymny Austro-Węgier i Prus,

(fot. 
Wojciech 
Mielewczyk)

a także utwory Mozarta i Men
delssohna. Uroczystość ta stała 
się okazją do zamanifestowania 
przyjaźni austriacko-pruskiej. 
Wieża na Biskupiej Kopie była 
pierwszą murowaną wieżą wido
kową na Śląsku Opawskim. Zbu
dowana z kamienia miała cegla
ne obramienia otworu wejścio
wego, nadproży okiennych oraz 
kolistych blend. Kolista budowla 
wysokości 18 m, lekko zwężają
ca się ku górze, ma kilka wąskich 
okienek. Najwyższą kondygna
cję odcina gzyms kordonowy 
wsparty na kroksztynach. Ta 
część jest ośmioboczna, a ozda
biają ją koliste blendy, wieńczy 
zaś pas pilastrów i prostokątnych 
blend. Z wyjątkiem ceglanych 
obramowań oraz gzymsów kor
donowych i kroksztynów, które 
pomalowane zostały na kolor ce- 
glasty, cala wieża pokryta jest 
białym tynkiem. Swoją architek
turą przypomina średniowieczną 
budowlę obronną. Jej wnętrze 
wypełnia klatka schodowa, jedy
nie przy wejściu znajduje się nie
wielkie pomieszczenie. Z tarasu 
widokowego na szczycie wieży 
można podziwiać panoramę Gór 
Opawskich, Jesioników, Masy

wu Śnieżnika oraz Płaskowyżu 
Głubczyckiego.
W 1966 r. ustawiono na jej 
szczycie przekaźnik telewizji 
czechosłowackiej i wieża stała 
się niedostępna dla turystów. Jej 
ponowne otwarcie było możliwe 
kilka lat temu, gdy przekaźniki 
telewizyjne przeniesiono na spe
cjalnie w tym celu zbudowaną 
stalową konstrukcję. W 1990 r. 
urząd miasta Zlate Hory przy po
mocy Klubu Przyjaciół Zlatych 
Hor wyremontował schody na 
wieżę, a wiosną 1998 r. rozpo
częto remont elewacji. Zakoń
czono go w setną rocznicę zbu
dowania wieży; nad wejściem 
ponownie umieszczono napis: 
„Kaiser Franz Josef Warte”.
Mimo że wieża stoi po czeskiej 
stronie granicy, jest dostępna dla 
polskich turystów bez koniecz
ności posiadania paszportu. 
Również wstęp można opłacać 
w polskiej walucie, za złotówki 
można nabyć także pamiątki. 
Obok wieży od 1996 r. funkcjo
nuje sezonowe turystyczne przej
ście graniczne do Zlatych Hor.

Wojciech Mielewczyk

Miasto 
Freuda
Zygmunt Freud, twórca 

psychoanalizy, urodzo
ny 6 kwietnia 1856 r. 
we Freibergu na Morawach - 

to wyczytać można w niejed
nym leksykonie. Czeska na
zwa miejscowości Pfibor jest 
już mniej znana, podobnie jak 
fakt, że leży ona zaledwie 40 
km na zachód od granicy 
w Cieszynie, łatwo więc wy
brać się tam na wycieczkę. 
Pierwotna osada wzmianko
wana była w 1178 r., miasto 
Pfibor lokował w połowie 
XIII w. margrabia morawski 
Przemysł, późniejszy król cze
ski Przemysł Otokar II. 
W XVI w. powstało tu ważne 
centrum sukiennictwa, przez 
kilka stuleci źródło zamożno
ści mieszkańców. Od założe
nia w 1694 r. kolegium pija
rów ze znakomitym gimna
zjum stał się też Pfibor zna
czącym ośrodkiem szkolnic
twa. Najstarszą zabytkową bu
dowlą Pfiboru jest gotycki ko
ściół famy Narodzenia Panny 
Marii, którego potężna wieża 
z późniejszym, barokowym 
hełmem dominuje nad mia
stem. Wznoszony od XIV do 
XVI w., inkastelowany, mie
ści w głównym ołtarzu cenną 
rzeźbę Madonny z około 1400 
r. Przy kościele znajdowała 
się szkoła parafialna, do której 
w latach 1589-1593 uczęsz
czał św. Jan Sarkander (kano
nizowany przez Jana Pawia II 
w 1995 r.). Po przeciwnej 
stronie centrum znajduje się 
pijarski kościół św. Walente
go, w obecnym kształcie baro
kowy z lat 1740-1750, ze star
szą, renesansową wieżą. Przez 
ulicę sąsiaduje z nim wielki 
gmach słynnego kolegium, 
mieszczący dziś m.in. miej
skie muzeum. Trzeci, niewiel
ki kościół św. Krzyża pocho
dzi z XVII w. Pośrodku rynku 
stoi kamienna figura Matki 
Bożej z Dzieciątkiem z 1713 
r., obok święci Józef i Florian 
(jest też w bocznej uliczce 
„obowiązkowa” w Czechach 
figura św. Jana Nepomucena). 
Szesnastowieczne, podcienio
we kamieniczki z barokowymi 
w większości fasadami - to 
najcenniejsza część rynkowej 
zabudowy. Rynek nosi nazwę
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placu Zygmunta Freuda, 
a przy ulicy Freuda stoi 
skromny, piętrowy domek, 
w którym urodził się Zyg
munt, syn żydowskiego kupca 
bławatnego Jakuba i jego trze
ciej żony. W Pfiborze spędził 
wprawdzie niewiele ponad 
trzy lata, ale do wspomnień 
z owego najwcześniejszego 
dzieciństwa przywiązywał 
później wielką wagę. „Głębo
ko wciąż we mnie żyje to 
szczęśliwe dziecko z Freiber- 
gu, pierworodny syn młodej 
matki, który z tej atmosfery, 
tej gleby czerpał pierwsze 
trwale wrażenia” - napisał 
w 1931 r. do tutejszego burmi
strza. Wydarzenia z pierw
szych lat życia przywoływał 
też Freud przy tworzeniu psy
choanalitycznych teorii. Do
brze pamiętał służącą, prostą 
kobietę, która miała być jego 
pierwszą nauczycielką w spra
wach seksualnych. Zabierała 
go też do famego kościoła, 
wpajając ponoć przez to 
„rzymskokatolicką nerwicę". 
W 1872 r. Freud, wówczas 
gimnazjalista w Wiedniu, od
wiedził Pfibor i zakochał się 

w siostrze swego przyjaciela, 
Emilii Flusse, którą często po
tem wspominał.
Pierwszą tablicę pamiątkową, 
umieszczoną na domu rodzin
nym w 1931 r., zniszczyli tuż 
po wkroczeniu w 1938 r. hitle
rowcy ze względu na żydow
skie pochodzenie Freuda. Po 
wojnie upamiętnienie długo 
nie było możliwe - w końcu 
dla Stalina psychoanaliza sta
nowiła „reakcyjny prąd 
w służbie imperializmu amery
kańskiego" . Dopiero w 1969 
r., w dobie Praskiej Wiosny, 
odsłonięto ową tablicę z profi
lem sławnego doktora i zwię
złym napisem. Wtedy też na 
skwerze, w połowie drogi mię
dzy domem a rynkiem, stanął 
pomnik autorstwa Franciszka 
Navratila i Wincentego Ma
kowskiego. W muzeum po
święcono Freudowi osobną sa
lę. ale zdjęć z dzieciństwa tam 
niestety nie ma. W domu ro
dzinnym mieści się obecnie 
prywatna lecznica ziołami oraz 
ulokowany w dawnym dzie
cinnym pokoju salon masażu.

Jarosław Komorowski 

Ruina 
na poligonie
„Niebo było już ciemne, a potem 
i step z wolna mroczył się coraz 
bardziej. Na lewym brzegu, na 
niewielkiej wyniosłości podobniej- 
szej do mogiły niż do wzgórza, 
świeciły tylko resztki murowanej 
stanicy, którą niegdyś jeszcze 
Teodoryk Buczacki wystawił, 
a którą potem napady starty. Od 
ruiny owej padał długi cień (...)”.

wyłącznie w wyobraźni wójta. Ro
la ruin w filmie polegała jedynie 
na zapewnieniu odpowiedniej 
scenerii do epizodu uratowania 
życia Chmielnickiemu przez 
Skrzetuskiego. Produkcję filmu 
zakończono, ruina uszczerbku nie 
poniosła; jaka będzie jej przy
szłość - trudno dokładnie przewi
dzieć. A jaka była przeszłość?

Sceną tą zaczyna się akcja powie
ści Henryka Sienkiewicza Ogniem 
i mieczem, filmu Jerzego Hoffma
na także. A w roli ruin owej stani
cy „wystąpiły” w filmie znajdujące 
się na poligonie w Biedrusku ru
iny kościoła z XVI w. Wykorzysta
nie ich dla potrzeb filmu miało 
z początku posmak nieledwie afe
ry. Na początku 1998 r. ukazały 
się w poznańskiej prasie informa
cje, jakoby ekipa filmowa zamie
rzała dla potrzeb akcji filmu wysa
dzić ruiny w powietrze. O zamia
rze takim, powziętym jakoby 
przez producenta filmu w porozu
mieniu z dowództwem poligonu, 
powiadomił wojewódzkiego kon
serwatora zabytków oficjalnym pi
smem wójt gminy Suchy Las, na 
terenie której znajduje się poli
gon. Konserwator zareagował tak 
jak powinien - wystosował pismo 
zakazujące dokonania zniszcze
nia obiektu. Ta wymiana pism 
urzędowych wywołała najwyższe 
zdumienie władz wojskowych 
i kierownictwa ekipy filmowej. 
Okazało się, że nikt nigdy nie za
mierzał wysadzać ruin (nawiasem 
mówiąc wszelkie większe efekty 
pirotechniczne realizowano w fil
mie za pomocą symulacji kompu
terowej). Wyszło więc na to, że 
plany zniszczenia zabytku istniały 

Poligon wojskowy w Biedrusku 
powstał na przełomie XIX i XX w., 
czyli jeszcze w okresie zaborów, 
kiedy ówczesny właściciel tych te
renów Arthur von Treskow sprze
dał państwu niemieckiemu trzy 
wsie: Knyszyn, Tworkowo i Trzus- 
kotowo. Mieszkańców wysiedlo
no i utworzono na tym terenie 
wojskowy obóz ćwiczeń. W 1918 
r. poligon zdobyli powstańcy wiel
kopolscy i do wybuchu drugiej 
wojny światowej służył wojsku 
polskiemu. W okresie okupacji 
władze niemieckie poszerzyły po
ligon o tereny kolejnych pięciu 
wsi (m.in. Chojnicy), nie wysiedla
jąc jednak ludności. Po wojnie 
wytyczone przez Niemców grani
ce poligonu zostały utrzymane; 
w 1947 r. mieszkańcy wsi zostali 
wysiedleni, a zabudowania roze
brano. Po wsi Chojnica został je
dynie póżnogotycki kościół Ścię
cia św. Jana Chrzciciela. Zbudo
wano go w 1531 r. (z tego roku ta
blica inskrypcyjna) z fundacji ów
czesnego właściciela Chojnicy - 
wicewojewody poznańskiego Ja
na Przectawskiego. Z biegiem lat 
Chojnica przechodziła w ręce ko
lejnych rodzin. W pierwszej poło
wie XVIII w. podkomorzy poznań
ski Franciszek Radzewski doko
nał przebudowy kościoła w duchu
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1. Kościół od strony 
południowo-zachodniej
2. Wnętrze kościoła
w kierunku prezbiterium; 
arkada po lewej stronie 
łączy nawę z kaplicą
3. We wnętrzu kaplicy 
widoczne jest 
zniszczone sklepienie krypty

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)

baroku: sklepienia kaplicy i zakry
stii zmieniono na żaglaste, zmie
niono profile otworów okiennych, 
dodano okrągłe okno nad kruch- 
tą, zbudowano barokowy portal 
główny. Zmieniono także wyposa
żenie wnętrza. Kolejne remonty 
prowadzono w XIX w., m.in. prze
łożono dach, naprawiono ceglaną 
posadzkę, wyremontowano głów
ny gzyms, zbudowano nową 
dzwonnicę. W 1838 r. opracowa
no projekt regotyzacji kościoła 
(nie zrealizowany). Ostatni remont 

kościoła przeprowadzono w okre
sie międzywojennym na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora za
bytków, który po dokonaniu 
w 1929 r. oględzin stwierdził 
znaczną dewastację obiektu, spo
wodowaną przede wszystkim za
wilgoceniem murów (m.in. ryso
wały się mury i sklepienia). Koszty 
remontu pokryta częściowo para
fia, częściowo wojsko. Nie obyło 
się przy tym bez zgrzytu, gdyż 
prace podjęto bez powiadomienia 
konserwatora. Remont ukończo
no w 1935 r., nie wiadomo jednak, 
czy wykonano wszystkie konser
watorskie zalecenia.
Po drugiej wojnie światowej 
stwierdzono, że konstrukcja ko
ścioła nie uległa zniszczeniu, na
tomiast zostało znacznie zdewa
stowane wnętrze. Jego stan opi
sał szczegółowo w 1945 i 1947 r. 
znany poznański krajoznawca 
Franciszek Jaśkowiak. Władze 

wojskowe oświadczyły, że ze 
względu na prowadzone na poli
gonie strzelania artyleryjskie nie 
mogą gwarantować utrzymania 
kościoła w całości. W 1949 r. (we
dług innych źródeł w 1954 r.) znaj
dujące się dotychczas w kościele 
dwa renesansowe piaskowcowe 
nagrobki (Jana Przectawskiego 
i piętrowy - Janusza Przeclaw- 
skiego oraz jego żony Anny) i pia
skowcowe epitafium inskrypcyjne 
Piotra Przectawskiego przeniesio
no do katedry poznańskiej. Mon
strancja i malowane epitafia Prze- 
ctawskich trafiły do Muzeum Ar
chidiecezjalnego. Pomimo wyko
nania w 1958 r. pewnych prac za
bezpieczających, kościół nadal 
popadał w ruinę. W 1975 r., w od
powiedzi na wystąpienie konser
watora wojewódzkiego władze 
wojskowe oświadczyły, że pono
szenie nakładów na remont ko
ścioła jest „bezcelowe i ekono

micznie nieuzasadnione". W 1976 
r. zawaliły się sklepienia (zacho
wało się jedynie sklepienie żagla
ste w zakrystii). W 1977 r. konser
wator zlecił poznańskim PKZ-tom 
wykonanie dokumentacji inwenta
ryzacyjnej. Wobec nieuzyskania 
zezwolenia na wstęp na teren po
ligonu pracy tej nie wykonano.
Do sprawy powrócono w ostat
nich latach. W 1994 r. mgr Bole
sława Krzyślak opracowała doku
mentację historyczno-konserwa- 
torską kościoła, a w 1995 r. mgr 
inż. arch. Antoni Kąsinowski do
konał inwentaryzacji architekto
nicznej i powierzchniowych ba
dań archeologicznych. Z opraco
wań tych dowiadujemy się, jak 
kościół niegdyś wyglądał. Wznie
siono go z cegły palonej (wiąza
nie polskie) na fundamencie 
z granitowych otoczaków. Budy
nek jednoprzestrzenny z wielo- 
bocznie zamkniętym prezbite-
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Z kroniki stowarzyszeń

Konkurs opieki nad grobami
rium, oskarpowany, o wymiarach 
23,7x11,3 m. W zachodnich na
rożach zamiast skarp wzniesiono 
okrągte „baszty” (w jednej byta 
klatka schodowa wiodąca na 
poddasze). Do północnej ściany 
dostawiono zakrystię i kaplicę 
(pod nią znajduje się krypta), do 
południowej - kruchtę. Nawa 
przesklepiona była sklepieniem 
gwiaździstym, kaplica - kolebko
wym z lunetami, kruchta - koleb
kowym, zakrystia - żaglastym. 
Obecnie zachowane jest - ze 
znacznymi uszkodzeniami - tylko 
to ostatnie. Portal główny od stro
ny zachodniej - barokowy.
Obiekt jest w stanie ruiny. Wpraw
dzie władze wojskowe twierdzą, 
że kościół nigdy nie byt bezpo
średnim celem ognia artyleryj
skiego podczas ćwiczeń na poli
gonie, jednak widoczne uszko
dzenia (dziurawe sklepienie 
zakrystii, otwór o powierzchni ok. 
5 m2 w jej ścianie północnej) 
świadczą, że niektóre pociski go 
dosięgły. Autorzy obu wymienio
nych opracowań uważają, że re
konstrukcja obiektu jest możliwa 
i celowa - mógłby on ponownie 
służyć celom kultowym lub ewen
tualnie innym. Na razie, na pod
stawie wydanego w kwietniu 1994 
r. przez konserwatora zezwolenia 
na prowadzenie robót konserwa
torskich, wykonano wstępne pra
ce zabezpieczające - oczyszczo
no wnętrze z gruzu, drzew i krze
wów oraz uzupełniono ubytek 
muru w podstawie „baszty" pół
nocno-zachodniej.

Aleksander Stukowski

W dniu 3 grudnia 1998 r. 
w Oddziale TOnZ w Byto

miu odbyto się zakończenie kon
kursu pt. „Opiekujemy się gro
bami ludzi zasłużonych i zabyt
kowymi nagrobkami”. Według 
regulaminu uczestnicy konkursu 
mieli za zadanie sprawowanie 
opieki nad wybranymi przez sie
bie nagrobkami, tj. utrzymanie 
ich w należytym porządku, przy
branie i oświetlenie zniczami 
w czasie świąt państwowych 
i kościelnych, szczególnie 
w dniu Wszystkich Świętych. In
nym zadaniem było wykonanie 
albumu ze zdjęciem danej oso
by, życiorysem i przedstawienie 
przebiegu wykonanych prac po
rządkowych.
W konkursie wzięto udział sześć 
szkół (ponad 40 osób), w tym 
trzy szkoły podstawowe i trzy po
nadpodstawowe (pięć z Bytomia 
i jedna z Rudy Śląskiej). Opieką 
objęto nagrobki: ks. Józefa Sza- 
franka, proboszcza bytomskiego 
w latach 1840-1874, gorliwego 
kapłana i bojownika o równo
uprawnienie języka polskiego 
z niemieckim (jego nagrobek zo
stał odnowiony na nasz wniosek 
przez władze miejskie), Ludwiki 
Radziejewskiej - właścicielki cza
sopisma „Katolik” redagowane
go w języku polskim na terenie 
Bytomia na przełomie XIX i XX w., 
Poli Maciejowskiej - studentki 

Uniwersytetu Warszawskiego 
i działaczki w czasie plebiscytu 
na rzecz Polski, zamordowanej 
w więzieniu bytomskim, Wincen
tego Janasa - także działacza 
plebiscytowego na terenie Rudy 
Śląskiej, zamordowanego przez 
bojówkę niemiecką, Piotra Mięt- 
kiewicza - profesora Polskiego 
Gimnazjum w Bytomiu (1933- 
1939) oraz pierwszego prezy
denta Bytomia po drugiej wojnie 
światowej i Schwiedernocha - 
kupca, któremu postawiono 
piękny nagrobek.
Pięć z sześciu szkół wywiązało 
się należycie z podjętych przez 
siebie zadań. Jako nagrody na
uczyciele otrzymali dyplomy, 
a młodzież albumy i słowniki, 
mogące stanowić pomoce na
ukowe w szkole. Po zakończeniu 
oficjalnej uroczystości nauczy
ciele i członkowie TOnZ prze
dyskutowali celowość przepro
wadzania takich konkursów. Na
uczyciele uznali, że konkurs po
winien być kontynuowany, prosi
li tylko o lepszą informację. We
dług nich nagrody mogłyby być 
nawet bardzo skromne, ale prze
znaczone dla wszystkich uczest
ników konkursu. W uroczystości 
wzięta udział przedstawicielka 
Wydziału Edukacji Urzędu Miej
skiego w Bytomiu.

Władysława Ślęzak

Śląskie 
wieże
W numerze 10 „Spotkań z Zabytkami” 

z 1998 r. znalazł się interesujący ar
tykuł Bogusława Czechowicza pt. Śląskie 

wieże widokowe. Tak szeroko zakreślona 
tematyka została jednak przedstawiona 
dość wybiórczo; autor poprzestał w zasa
dzie na encyklopedycznym opisie obiek
tów widokowych stawianych na terenie 
Śląska w XIX i XX w., pomijając prawie zu
pełnie adaptację do takich celów wież 
zamków, kościołów, ratuszy czy też wież 
obronnych średniowiecznych fortyfikacji 
miejskich. Ponadto nie ustrzegł się kilku 
rażących błędów, a mianowicie:
1. Wieża widokowa projektu Carla 
Schmidta stanęła we Wrocławiu na miej
scu dawnego Bastionu Sakwowego (lub 
Kaletniczego, zwanego dziś Wzgórzem 
Partyzantów), a nie na dawnym Bastionie 
Ceglarskim (nazwanym przez autora błęd
nie „Ceglanym” a noszącym dziś nazwę 
Wzgórza Polskiego), znajdującym się nad 
Odrą nieopodal Muzeum Narodowego.
2. Helmut von Moltke pokonał Austrię 
w 1866, a nie w 1864 r., w którym popro
wadził również zwycięską dla Prus kam
panię przeciwko Danii.
3. Budowla sakralna stojąca na szczycie 
Ślęży - to nie kaplica św. Anny, lecz ko
ściół Nawiedzenia NP Marii. Przy okazji 
warto tu dodać, że starsza świątynia, 
wzniesiona w tym miejscu w latach 1698- 
1702, również miała galerię widokową, 
którą dobudowano w 1822 r.; kościół ten 
został zniszczony przez pożar w 1834 r.
4. Aż trzy błędy znalazły się w informa
cjach dotyczących wieży widokowej 
wzniesionej na Biskupiej Kopie. Błędnie 
podany został rok jej budowy, a także jubi
leuszu cesarza Franciszka Józefa I, który 
miała upamiętniać. Poza tym nie byta ona 
„elementem zespołu złożonego z części 
gastronomicznej i noclegowej" (szerzej 
o tym obiekcie napisałem na s. 35).
Mimo tych niedostatków artykuł B. Cze
chowicza może stać się punktem wyjścia 
do bardziej szczegółowego omówienia 
tej ciekawej tematyki, a także pełniejszej 
ikonograficznej prezentacji śląskich (i nie 
tylko) wież widokowych, zwłaszcza w od
niesieniu do obiektów już nieistniejących.

Wojciech Mielewczyk

Prenumerata ’99
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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 przyj
mowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084- 
77578-270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 10 egz. każ
dego numeru - 25-procentowy rabat. Prenumerata zagra
niczna 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, w księgarni „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie
ście 7) oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami 
(Warszawa, ul. Piękna 44a). Sprzedaż „Spotkań z Zabytka
mi” prowadzą:

BOCHNIA: Księgarnia „U Jacka”, ul. Wolnica 5
BRZEG: Muzeum Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, 
ul. Kopernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. NMP 65 
DUBIECKO: Muzeum Ignacego Krasickiego
JAWOR: Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KAZIMIERZ DOLNY: Muzeum Nadwiślańskie, 
ul. Senatorska 11
KIELCE: Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KROTOSZYN: Oddział PTTK, Mały Rynek 1
LUBLIN: Muzeum Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Muzeum Centralne Włókiennictwa,
ul. Piotrkowska 282
PRZEMYŚL: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
pl. Czackiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
SZCZECINEK: Muzeum Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
WARSZAWA: Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, 
pl. Zamkowy
WARTA: Muzeum Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Muzeum Narodowe,
pl. Powstańców Warszawy 5
ZABRZE: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Księgarnia Górska, ul. Zaruskiego
ŻNIN: Muzeum Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24

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 do
datkowych 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 III kwartał 1999 r. do 5 czerwca br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
V. TKANINY DEKORACYJNE

4. Kobierce XVII - XVIII w.

Tkaniny dekoracyjne zwane kobiercami lub dywanami 
stanowiły w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
ulubiony element wyposażenia polskich wnętrz. Najwię
cej tego typu tkanin docierało do Polski z Persji i z Tur
cji, ale już od końca XV w., a zwłaszcza w XVIII stule
ciu, wytwarzano także kobierce rodzime, które stały się 
jednymi z najbardziej oryginalnych wyrobów polskiego 
tkactwa artystycznego.
Orientalny rodowód kobierców wpłynął na rodzaj surow
ca, technikę wykonania i ornamentykę wyrobów krajo
wych, choć jednocześnie potrafiono im nadać lokalną od
rębność. W Polsce kobierce sporządzano głównie 
z owczej wełny, grubszej i twardszej niż wełna owiec ho
dowanych w cieplejszym i suchszym klimacie azjatyc
kim. Wełnę farbowano barwnikami pochodzenia roślin
nego. Polskie kobierce tkano na pionowych krosnach, 
charakterystycznym dla tego typu tkanin sposobem wią
zania, czyli oplatania wokół pionowych nici osnowy wę
złów, które po przytrzymaniu ich poziomymi nićmi wąt
ku tworzą po rozcięciu puszystą okrywę włosową (tzw. 
runo) na prawej stronie kobierca. Schemat kompozycyj
ny kobierców polskich odpowiadał przyjętemu dla 
wszystkich tkanin dekoracyjnych podziałowi na bordiurę 
i pole środkowe. Natomiast ornamentyka i kolorystyka 
różniły się, mimo znacznej orientalizacji polskiej sztuki 
dekoracyjnej, od wzorów wschodnich.
Najstarsze wzmianki o polskim kobiernictwie pochodzą 
z końca XV i z XVI w. Produkowano wówczas na Ma
zowszu (w Sochaczewie, Czersku, Łomży) kobierce z na
turalnej , nie farbowanej wełny - stąd ich czarno-biała ko
lorystyka, nie spotykana w kobiercach wschodnich. Dłu
gotrwała w polskiej sztuce, zwłaszcza na terenach pół
nocnych, tradycja gotycka wpłynęła na odmienne wzor
nictwo tych tkanin, operujących zgeometryzowanymi 
sylwetami zwierząt. Podobny typ prezentują nieliczne za
chowane przykłady kobierców mazowieckich z XVII 
w., w których naśladowaniu wzorów perskich w bordiu- 
rze towarzyszy często spotykany w polskich tkaninach 
dekoracyjnych motyw dużego kosza z kwiatami, wypeł
niający pole środkowe.
Przykładem rzadkich w polskim kobiernictwie wpływów 
tureckich były tkaniny, produkowane od czwartej ćwier
ci XVI w. w Zamościu pod kierunkiem Ormianina Mura
ta Jakubowicza, pokryte dużymi medalionami ze zge- 
ometryzowanym wzorem roślinnym. Wyjątkiem było 
także stosowanie w polskich kobiercach schematu deko
racyjnego charakterystycznego dla wschodnich dywa
nów - modlitewników z motywem mihrabu (ozdobnej ni
szy, która w meczecie wskazuje kierunek świętego miej
sca wyznawców islamu - Mekkę). Występujące we 
wschodnich modlitewnikach wypełnienie mihrabu 
„drzewkiem życia” lub lampą w Polsce zastępowano cen
tralnie umieszczonym herbem właściciela tkaniny.
Najchętniej wykorzystywano w Polsce jasną kolorystykę 
tła i subtelną ornamentykę kwiatową dywanów per
skich, dostosowując jednak całość tkaniny do rodzimych 

gustów. Takim polskim akcentem było częste występo
wanie na kobiercach herbów oraz spotykana w omawia
nych już tkaninach dekoracyjnych tendencja do pogodze
nia wschodnich wpływów z modną zachodnią ornamen
tyką.
Do najstarszych polskich wytwórni kobiemiczych nale
żała manufaktura w Brodach na Ukrainie, założona 
w 1643 r. przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, od 
początku XVIII w. będąca własnością Potockich. Wtedy 
to wpływy perskie łączyły się w kobiercach z Brodów 
z wzorami charakterystycznymi dla sztuki rokoka: strusi
mi piórami, koszami kwiatów, rogami obfitości. Często 
towarzyszył im herb właścicieli, a podobieństwo do go
belinu wzmagało użycie nici jedwabnych i złotych.
Około połowy XVIII w. doskonale prosperowała wy
twórnia Radziwiłłów w Białej Podlaskiej (gdzie, jak pa
miętamy, wytwarzano także gobeliny), a po połowie 
XVIII w. kobierce produkowały też Radziwiłłowskie ma
nufaktury w Połonnem, Boracinie, Koreliczach. Wyro
bem tych kobierców trudniły się głównie kobiety, a wzo
rów do nich dostarczali nadworni malarze. Stąd też w ko
biercach tych przeważały uproszczone ornamenty, czer
pane ze stylu Ludwika XV i Ludwika XVI.
Jeszcze bardziej w kierunku „europeizowania” tkanin de
koracyjnych poszła wytwórnia Antoniego Tyzenhausa 
w Grodnie, której tapiserie, kilimy i kobierce o linear
nych, delikatnych wzorach kwiatowych wyraźnie naśla
dowały motywy sztuki rokoka i klasycyzmu.
Ostatnią w dziejach Pierwszej Rzeczypospolitej manu
fakturą, której wyroby tkackie oddawały sarmacki gust, 
była wytwórnia Ogińskich w Sokołowie. W pochodzą
cych z niej kobiercach sięgano do wzorów perskich, a na
wet chińskich, mocno je upraszczając i stosując stonowa
ne barwy, a wśród orientalnej ornamentyki pojawiał się 
herb właściciela.
Polskie kobierce były wyrobami łączącymi sarmackie 
upodobanie do orientalizmu z ambicjami współuczestnic
twa w kulturze europejskiej. Stąd ich niepowtarzalny 
charakter, wyróżniający i ten gatunek tkanin dekoracyj
nych na tle wschodniego i zachodniego rzemiosła arty
stycznego.

Anna Sieradzka
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1. Kobierzec „mazowiecki”, XVII w.
2. Kobierzec z herbem „Ogończyk”, XVII w.

3. Kobierzec z manufaktury w Brodach,
około potowy XVIII w.

4. Kobierzec z manufaktury w Grodnie,
druga połowa XVIII w.

(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)





Wokół tradycji

Misterium
Odbywa się w Wielkim Tygodniu od końca XVIII w. 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Klerycy z seminarium 
oo. bernardynów i okoliczni mieszkańcy przebierają 
się za postacie spektaklu „Chwalebne Misterium 
Pańskie”. Są to postacie Chrystusa, Apostołów, Mat
ki Bożej, Piłata, rzymskich strażników itd. Na oczach 
tłumu pielgrzymów rozgrywane są sceny poprze
dzające ukrzyżowanie. Znajduje się tu ponad 40 ka
plic, których budowę rozpoczął Mikołaj Zebrzydow- 3 
ski na początku XVII w. Obecnie jest to najstarszy 
polski zespół pielgrzymkowy - wybitne osiągnięcie 
barokowej architektury i sztuki ogrodowej, które 
kandyduje do wpisania na Listę Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

1. Na przedzie procesji idą ministranci 
z drewnianymi kołatkami 

2.3. Chrystus w otoczeniu Apostołów (2) 
i rzymskich strażników (3) 

4. Pielgrzymi przechodzą Cedron, czyli rzekę Skawinkę
5. Jeden ze stałych uczestników misterium

(zdjęcia: Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński) 4


