
KULTURA • TRADYCJE • PAMIĄTKI

977013722299608



\n numerze m.in.:

Czy warto się spotykać?
Witold P. Glinkowski 2

Zabytki i prawo: Rejestr zabytków 
Tadeusz Jaworski 5

Było swojsko i błogo... 
Maria Bryzgalska 8

Wokół jednego zabytku: Jeden z najlepszych 
Maria Smoleń 12

Nasz felieton: Łata wiecznie żywa 
Marek Konopka 13

SPOTKANIA NA WSCHODZIE 
Ratowanie cmentarza 
Anatol Franciszek Sulik 14

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 
Pierwszy przewodnik 
Maria Lewicka 16

W cieniu Łańcuta
Teresa Fabijańska-Żurawska 19

Kórnik — zielona kolekcja 
Justyna Sadlowska 21

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Polskie reklamy samochodowe 
Mieczysław Kurzątkowski 24

Trzymacze, ściskacze, podpórki 
Zygmunt K. Jagodziński 27

Co byto przedtem? 
Józef Pilch 29

Zapomniany przepust 
Jacek Goździewicz 31

ROZMAITOŚCI 
Ćwierć wieku TOnZ 33

Pamiątki z powstania 
Zbigniew Puchalski 34

Muzeum w Oporowie - 50 lat 
Stanisław Szpilewski 34

Porządki przy Próżnej 
Janusz Sujecki 36

Inżynieria miejska 
Waldemar Brzoskwinia 38

Czy zostaną zabytkami? 
Aleksander Stukowski 38

Rzemiosło artystyczne w Polsce: VI. Hafty. 
1. Hafciarstwo sakralne XIII-XVI w.
Anna Sieradzka 40

NA OKŁADCE:

Obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z Dzieciątkiem malo
wany na dębowej desce na przełomie XV i XVI w. (ko
ściół w Ostrowie). Zdjęcie pochodzi z albumu Polskie 
Madonny, którego drugie wydanie ukaże się w najbliż
szym czasie.

(fot. Janusz Rosikoń) Jl

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
miesięcznik popularnonaukowy
TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

dotowany przez 

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Generalnego Konserwatora Zabytków

8 (150) XXIII Warszawa 1999

ADRES REDAKCJI:
00-672 Warszawa
ul. Piękna 44a 
tel./fax: 622-46-63
e-mail: spotkania@zabytki-tonz.pl 
http: //www.spotkania.pl

REDAKCJA:

Krzysztof Nowiński
redaktor naczelny

Lidia Bruszewska
zastępca red. nacz.

Ewa A. Kamińska
sekretarz redakcji

Jarosław Komorowski

RADA REDAKCYJNA:
prof, dr Ryszard Brykowski, prof, 
dr Tadeusz Chrzanowski, dr Woj
ciech Fijałkowski, prof, dr Tade
usz S. Jaroszewski, mgr Paweł 
Jaskanis, dr Franciszek Midura, 
red. Krzysztof Nowiński, mgr inż. 
Maria Sarnik-Konieczna, mgr Ewa 
Siurawska, dr Marian Sołtysiak 
(przewodniczący), mgr Stanisław 
Szpilewski

WSPÓŁPRACUJĄ:
Michał Gradowski, Mieczysław 
Kurzątkowski, Janusz Milisz- 
kiewicz, Wojciech Przybyszew
ski, Anna Sieradzka, Janusz 
Sujecki, Wiesław M. Zieliński

Wydaje: RMOS
Oficyna Wydawnicza 
01-806 Warszawa
ul. Zuga 12, tel. 834-65-21

Numer zamknięto w czerwcu 1999 r. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian i skrótów w ma
teriałach przeznaczonych do publika
cji oraz zmian i skrótów tytułów. Mate
riałów nie zamówionych redakcja nie 
zwraca. Za treść reklam i ogłoszeń re
dakcja nie odpowiada.

Wojskowe Zakłady Graficzne
Warszawa, ul. Grzybowska 77 
Zam.90422



Od redakcji
Wydanie sto pięćdziesiątego 
numeru „Spotkań z Zabytka
mi” skłoniło kilku autorów, 
którzy tworzyli pierwszy nu
mer w 1977 r. do przypo
mnienia się na łamach pisma 
w 1999 r. Dwadzieścia dwa 
lata temu Mieczysław Ku- 
rzątkowski i Józef Pilch 
zainaugurowali dział „To też 
są zabytki” artykułami o sta
rych samochodach i lokomo
tywach - obecnie pojawiają 
się w tym samym dziale (s. 24 
i 29). Teresa Fabijańska-Żu- 
rawska zamieściła wówczas 
artykuł na temat zabytko
wych karet - w bieżącym nu
merze pisze o leśniczówkach 
pod Łańcutem (s. 19). Maria 
Lewicka rozpoczęła wtedy 
cykl artykułów pt. „Porozma
wiajmy o zabytkach” (kon
tynuowany aż do 1984 r.) - 
teraz prowadzi nas po War
szawie z najstarszym prze
wodnikiem w ręku (s. 16).

Z kolei Marek Konopka w fe
lietonie Przeciw łataniu dziur 
zastanawiał się, czy potrzeb
ne są naukowe odkrycia, sko
ro nie ma kto o nie zadbać - 
o łataniu nowych dziur pisze 
również dzisiaj w reaktywo
wanym w tym celu „Naszym 
felietonie” (s. 13).
W ówczesnym tekście odre- 
dakcyjnym zastanawialiśmy 
się, kogo powinno zaintereso
wać nasze pismo; traktowali
śmy je „jako eksperyment 
i propozycję”. Dzięki Ośrod
kowi Dokumentacji Zabyt
ków, gdzie pismo powstało 
i było wydawane przez osiem
naście lat (z dotacji Minister
stwa Kultury i Sztuki), 
„Spotkania z Zabytkami” 
mogły wypłynąć na szerokie 
wody. Różnie na tych wodach 
bywało i tak jest do dzisiaj, 
ale najważniejsze, że „ekspe
ryment” trwa nadal.
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Oto garść filozoficznych refleksji 
na temat SPOTKAŃ jako takich 
i „Spotkań z Zabytkami”.
Z okazji 150. numeru pisma swoimi uwagami 
dzieli się jeden z naszych nowych autorów, 
filozof z wykształcenia.

Czy 
warto się spotykać ?
WITOLD P. GLINKOWSKI

■P i; W koliczność ukazania się 150. numeru „Spotkań z Zabytka- 
F 1 mi” usposabia do refleksji sięgającej głębiej niż czysto ze- 
l 1 wnętrzny fenomen pisma. O tym, że „Spotkania z Zabytka- 
■bhSSJI mi” potrafią zainteresować chyba każdego - a to za sprawą 
atrakcyjności i zróżnicowania prezentowanych materiałów, przyjem
nej szaty graficznej, a także autentyczności formuły: żywej, suge
stywnej, potrafiącej w sposób wyrazisty wykazać, że historia jest 
czymś bardzo nam bliskim - nie trzeba nikogo przekonywać. Zby
teczne byłoby mnożenie pochwał, na jakie pismo zasługuje - samo 
pismo, co miesiąc, najlepiej nas w tym potrafi utwierdzić. Warto na
tomiast postawić pewne pytanie - naiwne i prowokacyjne: czym 
w ogóle są SPOTKANIA i kto w nich bierze udział? Pozornie odpo
wiedź wydaje się oczywista: w uczestnikach spotkań rozpoznajemy 
z jednej strony siebie - Czytelników, a także Autorów oraz Redakcję 
pisma, z drugiej zaś dostrzegamy to, co spotykane - Zabytki. Oto ci, 
którzy wychodzą sobie naprzeciw i spotykają się. Mówiąc o spotka
niu myślimy nie o czymś „namacalnym”, lecz raczej o relacji między 
tymi, którzy się spotykają. Z drugiej strony, rzeczywistość spotkania, 
jego realność, nie sprowadza się wyłącznie do realności jego uczest
ników - w nie mniejszym stopniu wynika ona z samego faktu spoty
kania się. Ów fakt poucza przede wszystkim o tym, że coś jest dla 
kogoś ważne.
Każde spotkanie jest wydarzeniem, a zatem darem, zawierzeniem, 
powierzeniem... nie wiem, czym może być jeszcze. Spotkanie niesie 
z sobą zapowiedź nowych, ciekawych doświadczeń i w tym sensie 
wielorako nas intryguje i pociąga. Czasem wprawdzie mówi się, że 
kogoś „spotkało” coś przykrego, jednak użycie tego pojęcia w takim 
kontekście z pewnością nie jest podstawowe, a nawet niezbyt zasad
ne. Jest to raczej pewna metafora, odnosząca się nie tyle do spotka
nia, ile do jego braku - do tego, że nie spotkało nas to, czego skłon
ni byliśmy oczekiwać.



koro dysponujemy już wstępną intuicją na temat spotkania, spró
bujmy zapytać o to, ku czemu kierują się nasze SPOTKANIA. 

A zatem: czym są zabytki? Nie trzeba nikogo zapewniać, że spotyka
jąc zabytek stajemy się bogatsi, wrażliwsi - kto wie - może nawet 
lepsi. Nieważne, że tym, co spotykane nie jest człowiek, osoba, lecz 
coś, wydawałoby się nieżyjącego - zabytek. Myślę, chyba zresztą 
niezbyt przewrotnie, że skoro właśnie zabytki są obiektami naszych 
spotkań, to sama ta okoliczność wystarcza za najlepszy dowód ich 
życia, ich trwania, ich niestrudzonej obecności - przed nami, wobec 
nas, a czasem nawet całkiem blisko - przy nas.

Może przez moment należałoby się zatrzymać na tym, co zewnętrz
ne, na słowie zabytek - zdawałoby się oczywistym, lecz zarazem 
niesprowadzalnym do jednego sensu, do oczywistości - słowie nie
uchwytnym, objawiającym przed nami swoją głębię. Morfologia te
go słowa sugeruje jakiś „byt”, czy może jakieś „bycie”, ale także je
go „za... (chowanie?)”. Trudno tu spekulować. Wyczuwamy jednak 
dwa podstawowe momenty: po pierwsze jest coś, po drugie przysłu
guje mu trwanie. Mamy zatem dwa horyzonty: przestrzeni - tego, 
co jest jakieś (przestrzeń wewnętrzna), będąc zarazem wewnątrz 
czegoś (przestrzeń zewnętrzna), oraz czasu - w którym jako trwają
ce jest ono zanurzone. Czym zatem jest zabytek - czy potrafimy po
dać jedną, w pełni zadowalającą odpowiedź? Wszak zabytki bywają 
różne, o czym „Spotkania z Zabytkami” systematycznie nas uwiada
miają. Co wiąże maleńką monetę z drewnianym kościółkiem czy 
z monumentalnym zamkiem? W czym upatrywać pokrewieństwa 
między wiekowym parowozem a zapomnianą fabryką? Co wspólne
go miałby opuszczony park z cybuchem pięknie rzeźbionej fajki 
albo reliktem mostu, który jeszcze tak niedawno spełniał swoją 
funkcję? Cóż wreszcie szczególnego miałoby przysługiwać owym, 
całkiem świeżej daty „okruchom pamięci”, jakich wokół nas wiele, 
i które stały się już prawie niewidzialne przez swoje wtopienie się 
w naszą codzienność? Niełatwo odpowiadać na takie pytania. Każda 
jednak rzetelna próba odpowiedzi kieruje nas z powrotem w obręb 
horyzontu spotkań, każąc powrócić do postawionej już wcześniej 
kwestii. Jaki zatem charakter mają tytułowe SPOTKANIA z nasze
go pisma?

Żadne spotkanie nie dokonuje się w próżni, lecz w jakichś realiach. 
Nie wystarczy sama obecność spotykających się. Potrzebne jest jesz
cze miejsce i czas, w ramach których dochodzi do spotkań. Tak się 
składa, że o czasie i przestrzeni pisał przed dwustu laty jeden z naj
wybitniejszych filozofów nowożytnych - Immanuel Kant. U Kanta 
oba te pojęcia - jako dwa podstawowe warunki wszelkich ludzkich 
doświadczeń - sytuowane były poza ludzkim doświadczeniem, 
a zatem także poza sferą wartości. Filozof uznał je formami zmysło
wości - czynnikami, bez których nie byłoby możliwe żadne przed
stawienie, wyobrażenie, słowem - żaden ogląd świata. Wyczuwamy, 
że czas i przestrzeń są również nieodzowne, jeśli chcemy doświad
czyć spotkania. Czy jednak dla spotykających się obie te kategorie 
należą do jednej „warstwy sensu”? Czy zatem czas i przestrzeń są 
warunkami na równi konstytuującymi doświadczenie będące udzia
łem tych, którzy się spotykają? Czy wreszcie wartość, jaką dla spo-
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Sto pięćdziesiąt spotkań...

tykających się stanowi spotkanie, jest w równym stopniu określana 
przez oba te czynniki? Kant milczy. Nic dziwnego - wątpliwe, by 
w jego niezbyt długich, choć regularnych spacerach po Królewcu 
spotkania z kimś lub z czymś miały odgrywać jakąś znaczącą rolę. 
O określonej porze przemierzał określoną przestrzeń - i myślał... był 
przecież myślicielem. My jednak - może za sprawą dostrzeżenia 
w spotkaniach ich szczególnego uroku - skłonni jesteśmy odróżniać 
owe Kantowskie formy, nawet przeciwstawiać je sobie. Do tego 
skłaniałaby dynamika spotkań, ich dramatyzm, ich magia, ich nie
zwykła siła przyciągania, czyli to, co Kant - mimo swej genialności 
- mijał obojętnie.

la filozofa przechadzającego się niemal z dokładnością chrono
metru po ulicach Królewca kategoria przestrzeni miała zastoso

wanie w odniesieniu do danych zmysłu zewnętrznego, zaś czasu - 
w obrębie zmysłu wewnętrznego. To, co pojawia nam się jako usytu
owane w przestrzeni, musi być zarazem zanurzone w horyzoncie cza
su - choć niekoniecznie odwrotnie. Nietrudno dostrzec, że dla nas - 
pytających o SPOTKANIE - powyższe Kantowskie dystynkcje stają 
się nieprzydatne. Nie jest ważne ani to, które zmysły uczestniczą 
w doświadczanym przez nas miejscu i czasie spotkania, ani to, że 
wszystko, z czym się stykamy, musi być przestrzenne, a zatem i cza
sowe - ważne jest coś innego. Ilekroć bowiem odwołujemy się do 
przestrzeni, do miejsca spotkania, pragniemy jedynie zwrócić uwagę 
na okoliczność, że coś nam jest dane i powierzone, że mamy jakąś 
szansę, której nie powinno się zaprzepaścić. Przestrzeń roztacza się 
przed nami ofiarowując nam spotkanie, czyniąc je możliwym i real
nym. Z kolei czas poucza nas o kruchości spotkania, o jego niepowta
rzalności, wreszcie przestrzega przed końcem, jaki każdemu spotka
niu zagraża. Miejsce-obietnica czyni nasze spotkanie zrozumiałym 
i otwartym - niczym okno, z którego rozpościera się piękny widok. 
Czas-przestroga - przeciwnie - ostrzega, że jeśli czegoś zaniedbamy 
dziś, zaniedbamy na zawsze.
Ale przestrzeń i czas - nieodzowne ramy naszych SPOTKAŃ - to nie 
wszystko. W każdym spotkaniu oprócz tła, „sceny”, na której się ono 
dokonuje, obecni są przede wszystkim uczestnicy spotkania. Aby się 
spotkać, wychodzą sobie naprzeciw. A wychodząc ku sobie, mówią 
do siebie, coś sobie komunikują. Co? Może to, że są sobie potrzebni, 
że są dla siebie ważni, że sens każdego z nich nie byłby tak bogaty, 
gdyby nie owo zwierciadło, jakim każdy z nich jest dla swego part
nera.
Na koniec tych rozważań nasuwa się uwaga, a zarazem apel - jak naj
dalszy jednak od wszelkiego moralizatorstwa: pozwólmy zabytkom 
spotykać się z nami. A uczynią to niezawodnie, jeśli tylko otoczymy 
je przyjaźnią i pomożemy przetrwać w tej najcenniejszej spośród 
wszystkich otaczających nas przestrzeni - przestrzeni kulturowego 
sensu. Ta przestrzeń - sama nosząc na sobie znamię wartości - otwie
ra się przed nami i dzieli się z nami. Tym samym utwierdza nas 
w przekonaniu, że również my, uczestnicząc w SPOTKANIACH, 
uczestniczymy w wartościach, przeżywamy swoje życie jako warto
ściowe.

Witold P. Glinkowski



Zabytki i prawo

Wiele listów od Czytelników 

dotyczy rejestru zabytków, 

który dla przeciętnego obywatela 

nie jest na ogól zrozumiały. 

Poniżej mamy możliwość poznać 

skomplikowane prawne aspekty 

wpisywania 

i wykreślania zabytków 

z tego rejestru.

Rejestr 
zabytków

TADEUSZ JAWORSKI

R
ejestr zabytków jest podstawową in
stytucją prawną systemu ochrony dóbr 
kultury. Wynika to stąd, że wpisanie 
dobra kultury do rejestru zabytków 
określa precyzyjnie sytuację prawną zabytku 

oraz umożliwia jego skuteczną ochronę. Obiekt 
wpisany do rejestru zabytków podlega ochronie 
prawnej, wynikającej przede wszystkim z prze
pisów „Ustawy o ochronie dóbr kultury” z dnia 
15 lutego 1962 r. Rejestr zabytków znajdują
cych się na terenie województwa prowadzi wo
jewódzki konserwator zabytków. Rejestr ten ma 
formę księgi i dzieli się na dział A (zabytki nie
ruchome) i dział B (zabytki ruchome), przy 
czym w ramach działu A może być prowadzona 
odrębna księga dla zabytków archeologicznych. 
Dla każdego zabytku wpisanego do rejestru gro
madzi się zbiór dokumentów, który powinien 
w szczególności zawierać: decyzję w sprawie 

wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, 
kartę ewidencyjną zabytku, dokumentację iko
nograficzną, fotograficzną, historyczną, inwen
taryzacyjną i rysunkową, dokumentację prawną, 
akta dotyczące przeprowadzonych robót konser
watorskich, zestawienie nakładów ponoszonych 
na prace konserwatorskie z podaniem źródeł fi
nansowania, a także inne dokumenty mające 
znaczenie dla zabytku. Sposób prowadzenia re
jestru zabytków określa szczegółowo rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dnia 23.04.1963 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i cen
tralnej ewidencji zabytków (Dz. U. Nr 19, poz. 
101, zm. 1986 r., Nr 42, poz. 204). Z wnioskiem 
o wpisanie do rejestru zabytków ma prawo 
wystąpić właściciel, użytkownik oraz zarząd 
gminy właściwej dla miejsca położenia dobra 
kultury. Postępowanie administracyjne zmie
rzające do wpisania dobra kultury do rejestru 
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zabytków może być także wszczęte na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a w wyjątkowych wypadkach przez Generalne
go Konserwatora Zabytków. Po wniesieniu 
wniosku lub w wypadku wszczęcia postępowa
nia z urzędu prowadzone jest ogólne postępowa
nie administracyjne - według zasad i trybu, któ
re określa Kodeks postępowania administracyj
nego. Merytoryczną podstawę tego postępowa
nia stanowią przepisy „Ustawy o ochronie dóbr 
kultury”. Postępowanie ma na celu ustalenie, 
czy dobro kultury będące jego przedmiotem, ze 
względu na swą wartość naukową, historyczną 
lub artystyczną „ma znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego”. Przy rozpatrywaniu 
sprawy wpisu 
do rejestru za
bytków pomoc
ne jest szczegó
łowe wylicze
nie obiektów, 
które mogą być 
przedmiotem 
ochrony, zawar
te w art. 5 „Usta
wy o ochronie 
dóbr kultury”. 
Należy wyja
śnić, że wylicze
nie to ma jedynie 
charakter przy
kładowy, czyli 
nie zawiera za
mkniętego katalogu obiektów, które mogą być 
wpisane do rejestru zabytków. Postępowanie 
kończy się decyzją administracyjną w sprawie wpi
sania dobra kultury do rejestru zabytków albo od
mową w przedmiocie wpisania do tego rejestru. 
Aby wpisać dobro kultury do rejestru zabytków, 
nie jest wymagana zgoda jego właściciela. Wła
ściciel dobra kultury, będąc stroną postępowa
nia administracyjnego, w którym ma być wyda
na decyzja o wpisaniu dobra kultury do rejestru 
zabytków, ma oczywiście prawo wypowiadania 
się w tej sprawie, jednak jego sprzeciw co do 
wpisania obiektu do rejestru wywodzony 
z prawa własności jest bezskuteczny w sytu
acji, gdy obiekt ma cechy kwalifikujące go do 
wpisania do rejestru.
Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do 
rejestru zabytków powinna zawierać nie tylko 
składniki określone w art. 107 § 1 Kodeksu po
stępowania administracyjnego oraz uzasadnie
nie odpowiadające wymaganiom stawianym 

w art. 107 § 3 tego Kodeksu, lecz także poucze
nie o skutkach wpisu do rejestru zabytków, naj
lepiej w formie wyciągu z przepisów „Ustawy 
o ochronie dóbr kultury”. Jest to bardzo istotne; 
bowiem ma na celu zapobiegnięcie ziszczeniu 
się znanej od czasów rzymskich maksymy igno- 
rantia iuris nocet (nieznajomość prawa szko
dzi) pa osobie właściciela czy użytkownika za
bytku, lecz także - co jest najistotniejsze - na 
samym zabytku. Działania niezgodne z pra
wem szkodzą przede wszystkim zabytkom, 
niekiedy w sposób nieodwracalny.
Decyzję o wpisaniu dobra kultury do rejestru za
bytków doręcza się właścicielowi, użytkownikowi 
lub posiadaczowi zabytku, urzędowi gminy właści

wej dla miejsca 
położenia zabyt
ku, a także 
Ośrodkowi Do
kumentacji Za
bytków w War
szawie w celu 
zamieszczenia 
zabytku w cen
tralnej ewidencji 
dóbr kultury. 
Prawomocna de
cyzja o wpisaniu 
do rejestru za
bytku nierucho
mego powinna 
być ogłoszona w 
wojewódzkim 

dzienniku urzędowym, co daje podstawę do do
mniemania, że decyzja dotarła do powszechnej 
wiadomości. O wpisie do rejestru zabytków nieru
chomości lub jej części czyni się - na wniosek wo
jewódzkiego konserwatora zabytków - wzmiankę 
w księdze wieczystej nieruchomości.
Skreślenie zabytku nieruchomego z rejestru zabyt
ków ma charakter wyjątkowy. „Ustawa o ochronie 
dóbr kultury” upoważnia do wydawania decyzji 
administracyjnych w tym przedmiocie tylko jeden 
organ - Generalnego Konserwatora Zabytków. Za
bytek może zostać skreślony z rejestru zabytków 
tylko w dwóch wypadkach, określonych w art. 16 
ust. 1 „Ustawy o ochronie dóbr kultury”, a miano
wicie: gdy zabytek utracił swą wartość zabytkową 
wskutek całkowitego zniszczenia, albo gdy war
tość zabytkowa obiektu została zdyskwalifikowana 
wobec nowych ustaleń naukowych. W sytuacji, 
gdy część zabytku, nawet znaczna, uległa zniszcze
niu, nie ma podstaw do skreślenia go z rejestru za
bytków. W praktyce można zaobserwować pozba- 
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wionę podstaw poglądy niektórych właścicieli 
i użytkowników zabytków nieruchomych, że znaj
dujący się w bardzo złym stanie technicznym zaby
tek może zostać skreślony z rejestru. Są to poglądy 
całkowicie błędne, zwłaszcza że art. 5 pkt 1 „Usta
wy o ochronie dóbr kultury” stanowi, iż przedmio
tem ochrony mogą być dzieła budownictwa urbani
styki i architektury „niezależnie od ich stanu za
chowania”. Z przepisu tego wynika, że częścio
we zniszczenie zabytku lub jego zły, nawet bar
dzo zły stan techniczny, nie dają podstaw do 
skreślenia zabytku z rejestru.
W związku z powyższym należy wskazać na te
zę zawartą w uzasadnieniu do wyroku Naczelne
go Sądu Administra
cyjnego z dnia 
22.03.1995 r. (Sygn. 
akt I SA 87/94), a mia
nowicie, że: „Powoły
wanie się w skardze 
na katastrofalny stan 
budynków (...) nie jest 
wystarczającą prze
słanką do wykreślenia 
obiektu z rejestru za
bytków, gdyż tylko 
obiekt całkowicie 
zniszczony może zo
stać z tego rejestru 
skreślony”. Próby do
prowadzenia zabytku 
do zniszczenia po
przez zaniedbywanie 
remontów lub podejmowanie działań destruk
cyjnych mogą zakończyć się odpowiedzialno
ścią karną.
Drugi wypadek dotyczący możliwości skreśle
nia obiektu z rejestru zabytków, tj. dyskwalifi
kacja jego wartości wobec nowych ustaleń na
ukowych, w praktyce może częściej dotyczyć 
zabytków ruchomych, np. gdy okaże się, że 
dzieło znanego artysty malarza jest falsyfika
tem. Dyskwalifikacja zabytku ze względów na
ukowych jest niezmiernie rzadka; wynika to 
stąd, że wpis do rejestru zabytków zawsze po
przedza badanie obiektu oraz dotyczących go 
przekazów historycznych i archiwalnych. 
Szczególnym wypadkiem jest skreślenie z reje
stru zabytków stanowiska archeologicznego po 
jego przebadaniu przez archeologów. Stanowi
sko takie traci swoją wartość zabytkową jako 
miejsce podlegające ochronie, gdyż przestało 
kryć w sobie ruchome zabytki archeologiczne.
Z powyższego wynika, że skreślenie zabytku z re

jestru - to wypadki wyjątkowe, ściśle określone 
przez prawo, zarówno co do przesłanek, których 
zaistnienie jest warunkiem niezbędnym do skreśle
nia, jak i co do trybu postępowania. W związku 
z tym jako pozbawione podstaw oraz naiwne na
leży uznać kalkulacje niektórych nabywców nie
ruchomości wpisanych do rejestru zabytków 
z budowlami będącymi w złym stanie, polegają
ce na tym, że tanio nabywają te nieruchomości 
z zamiarem rozbiórki zabytkowych budynków 
w celu wzniesienia na ich miejscu nowych obiek
tów budowlanych.
Obserwując w praktyce konserwatorskiej oraz są
dowej instytucję rejestru zabytków, a w szczególno

ści próby wpisania do 
rejestru obiektów o ni
kłej wartości albo usiło
wania zmierzające do 
skreślenia zabytku z re
jestru, próby deprecjo
nowania cennych dóbr 
kultury, a nawet ich 
niszczenie - odnoszę 
wrażenie, że rejestr za
bytków to oblężona 
twierdza. Jedni chcą się 
do niej dostać, drudzy 
(niestety, tych jest wię
cej), chcą się z niej wraz 
z zabytkami wydostać. 
Niezbyt liczna i słabo 
uzbrojona służba ochro
ny zabytków stoi na 

straży twierdzy, broniąc jej przed jednymi i drugi
mi. W interesie społecznym obecnego oraz przy
szłych pokoleń służbę tę powinna wspomagać 
armia obrońców twierdzy, wywodząca się także 
z tych, którzy chcą twierdzę opuścić, którym jest 
w niej niewygodnie. Jak tych dezerterów, burzycie
li, wandali, a niekiedy biedaków niezdolnych do 
służby przemienić w obrońców twierdzy, aby nie 
chcieli z niej uciekać, aby było im w niej lepiej 
i bezpieczniej, aby trwanie w twierdzy było dla nich 
zaszczytem, honorem i nagrodą za trudy utrzymy
wania zabytków w dobrym stanie? Dobre, mądre 
prawo może przyczynić się do tej oczekiwanej 
przemiany. Niestety, może ono także utrudniać, 
opóźniać, a nawet ją niweczyć. Oby prawo wspo
magało obrońców i mieszkańców twierdzy oraz 
efektywnie broniło jej zawartości, która - co po
winno być dla wszystkich oczywiste - na pewno 
jest cenniejsza niż złoto!

Tadeusz Jaworski
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Tu klimat tworzył się 
przez lata. 

Przyczyniali się do tego ludzie 
zamieszkujący tzw. Kolonię 

i architektura domów 
z okresu międzywojennego. 

Ostatnio zaczęła się 
ich dewastacja.

Było swojsko 
i błogo...

MARIA BRYZGALSKA

J
est w moim mieście dzielnica - opowieść, dziel
nica - podręcznik, atlas architektury międzywo
jennej Warszawy. Ileż to razy zmęczona wido
kiem klocków z okresu „późnego Gomułki” 
szlam nacieszyć oczy panującą tam jednością w róż

norodności. Miejsce, którego pięknem chciałam się 
z Czytelnikami podzielić, znajduje się między Aleja
mi Niepodległości, Wawelską, Grójecką, pl. Naruto
wicza i Filtrową. Świadomie nazwałam je dzielnicą, 
choć administracyjnie należy do Ochoty. Wtedy, kie
dy powstawało, Ochota kojarzyła się z nieparlamen
tarną piosenką, nieletnim znaną tylko z pierwszych 
stów: „Ja mam ciocię na Ochocie, moja ciocia ma 
sklep... ” Sami o sobie mówili: mieszkam na Kolonii 
Staszica, na Kolonii Lubeckiego. Dla mnie - to po 
prostu Kolonia, cacko wypieszczone przez myśl ar
chitektoniczną dwudziestolecia, od wielu lat syste
matycznie i z premedytacją niszczone.
Cały obszar jest, co prawda, uznany za zabytkowy, 
a wiele domów podlega ochronie konserwatorskiej, 
ale taki stan prawny upoważnia tylko osoby urzędowe 
- jak np. dzielnicowego architekta - do wydawania 
decyzji dotyczących budynku bez konsultacji z kon
serwatorem zabytków. Skrajnym przykładem była 
sprawa posesji przy ul. Mochnackiego 3/5,7/9, 11/13. 
Inżynier Andrzej Gerełlo, architekt dzielnicowy, kie
rownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzo
ru Budownictwa na Ochocie, wydał zgodę na podnie
sienie jednego z budynków (nr 3/5) o kondygnację. 
Burzyło to całą koncepcję architektoniczno-urbani
styczną opartą na symetrii. Wszystkie trzy domy są 

bowiem dwupiętrowe, ośmioosiowe, środkowy (nr 
7/9) ma ryzalit sześcioosiowy, a 3/5 i 11/13 - po dwa 
ryzality trzyosiowe. Walka zdesperowanych miesz
kańców i członków Towarzystwa Przyjaciół Warsza
wy doprowadziła do cofnięcia decyzji dzielnicowego 
architekta. Zdarzenie to znalazło spory oddźwięk 
w prasie warszawskiej, a wszystkie jego okoliczności 
byłyby doskonałym tematem kryminału.
Niestety, przy okazji dowiedzieliśmy się, że w pol
skim myśleniu o architekturze nic się nie zmieniło. 
Kryterium wartości nie jest kształt artystyczny za
bytku, tylko data jego powstania. To, co powstało 
w czasach dzieciństwa naszych rodziców czy dziad
ków, ma niewielkie szanse nawet na uznanie za zaby
tek. Na całym terenie Kolonii Staszica i Lubeckiego 
są dwa obiekty o takim statusie. Więcej domów pod
lega ochronie konserwatorskiej, co - jak już wiadomo 
- praktycznie nie znaczy nic. Ponieważ argumenty es
tetyczne nie trafiają do odpowiednich uszu czy też 
oczu, a o gustach się nie dyskutuje, może uda się wy
prosić ocalenie w imię dowodów historycznych. To 
osiedle jest bowiem żywym dokumentem polityki 
mieszkaniowej i myślenia urbanistyczno-architekto
nicznego Drugiej Rzeczypospolitej. Spróbujmy mu 
się przyjrzeć uważniej, a czegoś się nauczymy. Jeżeli 
tylko będziemy chcieli, oczywiście...
Jest rok 1916. Generał gubernator Besseler wyraża 
zgodę na propozycję magistratu warszawskiego i wy- 
daje rozporządzenie o przyłączeniu przedmieść do 
Warszawy. Decyzję, dzięki której obszar miasta zo- 
staje ponad trzykrotnie powiększony, wydaje się 
z myślą o pozyskaniu dla Niemców przychylności Po
laków. Do tej pory musieli gnieździć się na 3273 hek
tarach, a wszelkie projekty rozwoju miasta hamowała 
powstała po 1830 r. cytadela i pierścień jej fortów. 
Obecnie powierzchnia terytorium wynosi 11 483 hek
tary i zarząd miejski natychmiast wykorzystuje sytu
ację. Powołuje Biuro do Spraw Regulacji i Rozbudo
wy Miasta, kierowane przez inżyniera Władysława 
Michalskiego. Komisja z Koła Architektów (Tołwiń
ski, Jankowski, Lilpop, Heurich, Rudnicki, Szyller) 
przygotowuje nowy plan regulacyjny. Kiedy w 1918 
r. Warszawa zostaje stolicą niepodległego Państwa 
Polskiego, grunt jest już przygotowany. Mimo to wła
dze muszą wykazać mnóstwo zmysłu organizacyjne
go, żeby podołać zastanej sytuacji - przeraźliwemu 
brakowi mieszkań i idącemu za tym wzrostowi czyn
szów w całym kraju. Wszystko udaje się nadspodzie
wanie dobrze.
Tereny należące do wojsk zaborców przechodzą na 
własność państwa, a rząd wydaje kolejne ustawy 
umożliwiające ruchowi spółdzielczemu budować do
my za umiarkowaną cenę. Budownictwo rozwija się 
w całej Europie, a inżynierowie i architekci polscy 
szybko włączają się w ten nurt. Już w 1920 r. przed
stawiciele rządu, Związku Miast Polskich i Zarządu 
Miasta Stołecznego Warszawy wyjeżdżają na Mię
dzynarodowy Kongres w Londynie, poświęcony ar
chitekturze i budownictwu. Jesteśmy czwartym kra
jem na świecie (po USA, Anglii i Niemczech), w któ
rym powstał Instytut Badań Naukowych Budowla
nych, w tym samym roku zostaje w Sejmie złożony 
projekt ustawy o komitetach rozbudowy miast. Zanim 
ustawa będzie zatwierdzona, magistrat warszawski,
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1.2. Ul. Langiewicza 15: 
wejściowy portyk (1) 
i fragment klatki 
schodowej (2)

ufny w rozsądek parlamentarzystów, powołuje Komi
sję Rozbudowy, wprowadzającą w życie projektowa
ną ustawę. Czas już najwyższy - problemy mieszka
niowe nękają całą Polskę, a stolica jest w szczególnie 
trudnej sytuacji. Kolejne zarządzenia pomagają 
w uzyskaniu miejsca i kredytu, natomiast sami ludzie, 
niezależnie od władz, organizują spółdzielnie. To 
władze spółdzielni starają się o teren pod budowę 
i pieniądze.
Jednym z takich terenów, szalenie atrakcyjnym ze 
względu na położenie i niskie ceny, jest właśnie ob
szar, na którym powstaje Kolonia. W czasach zabo
rów wojsko rosyjskie przyjeżdżało tu na obozy ćwi
czebne, zostały więc drewniane baraki i cerkiewka 
(później rozebrane). Wojsko polskie występuje
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3

3. Ul. Prezydencka 11
- jedna 

z szeregowych 
willi

o przydział. Ostatecznie dostaje kilka placów za 
ul. Suchą. Natomiast m.in. między Suchą (obecnie 
Krzywickiego) a Topolową ma budować Spółdzielnia 
Budowlano-Mieszkaniowa Sędziów i Prokuratorów 
im. Stanisława Staszica. Nazwa tej spółdzielni obej
mie później całą Kolonię aż do Skweru Wielkopol
skiego. Części Kolonii między Skwerem Wielkopol
skim i pl. Narutowicza spółdzielcy nadają imię Lu- 
beckiego. Można zacząć budować. Ogólna zasada - 
pilnować gabarytów! Jednopiętrowe wille nie przytło
czą wąskich uliczek, a ich identyczna wysokość po
może uzyskać wrażenie osiedla-satelity, nawiązać do 
modnej idei miasta-ogrodu. Na tym niewielkim tere
nie powstaje około 100 willi. Niektóre z nich, jak np. 
dom prezydenta Warszawy Zygmunta Słomińskiego, 
projektują sami właściciele. Na indywidualne zamó
wienie powstaje prześliczna willa ujęta po obu skraj
nych osiach dwukolumnowymi portykami, przezna
czona dla prezydenta Wojciechowskiego. Większość 
- to jednak stawiane niewielkim kosztem domy szere
gowe, a jednak nie monotonne. Projektują je: Dygat, 
Paprocki, Referowski, Kontkiewicz. W zmęczonej 
wojną Europie wraca styl historyczny, a Polska ma 
wyjątkowe powody, by go zaakceptować. U nas jest 
to styl dworkowy, pozwalający ludziom często od stu 
lat wyzutym z ziemi poczuć się wreszcie jak u siebie. 
Architekci operują motywami baroku i klasycyzmu. 
Nad owalnymi oknami zdobiącymi trójkątne frontony 
odkrywamy ornament przypominający pęki marchwi, 
podziwiamy przyklejone do muru pilastry, kolumny 
wywodzące się z rozmaitych porządków (są nawet lo
tosowe!), ornament wstęgowy, przerywane naczółki 
i umiłowane przez Zuga boniowanie. Dachówki mają 
brązowo-rudy kolor z obrazów Canaletta, a mury bar
wę polnego kamienia.
Całą falę krytyk wywołuje postawienie domów o kil
ku kondygnacjach od strony ul. Topolowej, ale są one 
ładnie wkomponowane i sprawiają wrażenie muru, 

oddzielającego od reszty miasta. Tutaj również zadba
no o detal, pojawiają się „karbowane” obramowania 
drzwi - echo szkoły krakowskiej. Na Kolonii Lubec- 
kiego willi jest mniej, spotykamy tu najnowsze trendy 
w architekturze. Plastycy, jak na ich niekonwencjo
nalne charaktery przystało, zamawiają projekt 
u awangardowego architekta - Jana Stefanowicza. 
Wielbiciel Le Corbusiera łączy kubistyczne bryły sze
regami głębokich loggii, a dach wieńczy kilkoma 
szklanymi piramidami, zapewniającymi światło pra
cowniom malarskim. To właśnie tu (Akademicka 1) 
w jednej z loggii siaduje kopista, czarujący Zygmunt 
Waliszewski, i daje się podziwiać wracającym ze 
szkoły dziewczętom.
Trochę dalej, u zbiegu Grójeckiej i Wawelskiej oraz 
Wawelskiej i Pługa, powstają trzy domy inspirowane 
szkołą krakowską - manierą trójkątów i Art Deco. 
Najokazalszy dom przy ul. Glogera 1 przypomina ro
mańską twierdzę (czyżby celowe nawiązanie do ko
ścioła na pl. Narutowicza?). Masywna wieża z płaskim 
dachem stojąca u zbiegu Wawelskiej i Glogera spina 
dwie kilkunastoosiowe elewacje dekorowane fryzem 
w grubo ciosane romby. Zachwyca dbałość o detal, 
gdyż romby widzimy również na balustradach balko
nów i kratach piwnicznych okien. Latem słychać tu 
czasem doskonałą muzykę - właśnie do swych kuzy
nów Młynarskich przyjechał Artur Rubinstein.
Jest więc swojsko i błogo. Mieszkańcy mają blisko do 
pracy, bowiem nieopodal stoją gmachy Wolnej 
Wszechnicy, Zarządu Leśnictwa, Szkoły Nauk Poli
tycznych. Doskonale wykształceni polscy inżyniero
wie również nie mają daleko na Politechnikę. Dobrze 
się tu czują przybysze z Galicji, Kielecczyzny i Litwy. 
Brat Melchiora Wańkowicza - Tol nigdy nie zamyka 
drzwi, a po maturze zrobionej przez pannę Helunię 
Siemińską ktoś wiedzie poloneza Filtrową. W całko
witym zadomowieniu pomagają nazwy spółdzielni, 
np.: „Nasz kąt”, „U siebie”, „Własna siedziba”, „Ogni-
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4. Zabudowa
ul. Prezydenckiej 3/5

5. Nadokienny 
ornament domu 
u zbiegu ulic 
Langiewicza
i Prezydenckiej

(zdjęcia: 
Przemysfaw
Wierzchowski)

sko”, „Bożydar” (tu już widać próbę podkreślenia cią
głości historycznej - nazwa przejęta od dawnej jury- 
dyki). Ulice również są swojskie. Prócz tych histo
rycznych - Filtrowa, Sucha, Wawelska, Topolowa - są 
i takie, którym imiona nadali sami mieszkańcy - Pro
kuratorska, Aplikancka, Sędziowska, świadczące 
o sympatii do wykonywanego zawodu. Tu zwraca się 
uwagę na tradycję pracy. Rośnie młode pokolenie i za
sila pobliskie szkoły: Słowackiego czy Staszica.

1 września 1939 r. na Prokuratorskiej urocza panna 
Hania Zielińska, przyszła aktorka, wpada do pokoju 
braci i woła „Hej bracia, budzą się burze! Za broń! 
Za broń! Za broń!”. Oni wszyscy, ci młodzi, nie wie
rzą jeszcze w to, co stanie się za chwilę. A potem jest 
tylko coraz mroczniej. Część ul. Trybunalskiej znika 
z powierzchni ziemi. Ranni ludzie, domy, drzewa 
i zwierzęta. Kapitulacja, okupacja, powstanie, wysie
dlenie. Powrót. Część domów rekwiruje wojsko, ale 
w rzeczywistości - to całkiem inny urząd. Dzicy loka
torzy niszczą wszystko, co nadaje się do zniszczenia, 
wysiedlanie ich trwa dziesiątki lat.
Mamy już Trzecią Rzeczpospolitą i prawie trzecie ty
siąclecie. Dom prezydenta Wojciechowskiego jest 
systematycznie niszczony, ze stolarki w jego wnętrzu 
zostały smętne resztki. Nie przyznaje się budynkom 
statusu zabytków, żeby nie dawać pieniędzy na ich 
remont. Odbiera się w ten sposób ostatnią szansę 
ocalenia. Często sami spółdzielcy, w większości lu
dzie nowi, nie rozumiejący architektury, niszczą to, co 
mają, na czym mogliby zarobić w inny sposób. Tak 
stało się właśnie przy ul. Akademickiej, w domu pla
styków, gdzie zabudowano szklane piramidy oświetla
jące pracownie malarskie. Z opisanych domów tylko 
jeden (Grójecka 43) wpisany został do rejestru zabyt
ków. Niestety, jego układane w cegle licowe romby 
nadal są otynkowane. Dom przy ul. Glogera nie ma na 
razie szans na dostanie się na listę zabytków. Nam wi
dać podoba się co innego. Wracamy do tradycji, ow
szem - w architekturze Kolonii ma ona formę przybyt
ków zalecanych przez Sławoja-Składkowskiego. Tyl
ko nie wiedzieć czemu stawianych na dachach!

Maria Bryzgalska

Autorka pracuje nad monografią architektury Kolonii Staszica i Lu- 
beckiego i będzie wdzięczna za wszelkie korekty i informacje prze
słane pod adresem redakcji.
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Wokół jednego zabytku

Jeden z najlepszych

1. Zachowana płyta nagrobkowa
2. Jedna z prób rysunkowej rekonstrukcji nagrobka 

(fot. i rys.: Maria Smoleń)

W ścianie prezbiterium ko
ścioła parafialnego św. 
Zygmunta w Szydłowcu 
osadzona jest płyta nagrobna 

z czerwonego marmuru z przedsta
wieniem leżącego mężczyzny 
w zbroi. Pochodzi ona z nagrobka 
podskarbiego Mikołaja Szydlo- 
wieckiego — obiektu o wielkim 
znaczeniu dla rozwoju polskiej re
nesansowej rzeźby sepulkralnej, 
wykonanego w 1532 r. (fundatorem 
byt brat zmarłego, kanclerz wielki 
koronny Krzysztof Szydtowiecki). 
Nagrobek został rozebrany praw- 1 
dopodobnie w 1881 r. Zachowane 
w ogrodzeniu cmentarza przyko
ścielnego niektóre fragmenty po
mnika oraz nieliczne informacje 
sprzed końca XIX w. pozwoliły na 
rekonstrukcję jego pierwotnego 
wyglądu.
Nagrobek prezentował typ przy
ściennego, „pulpitowego” grobow
ca. Środkową część wypełniała pły
ta z wyobrażeniem zmarłego, opie
rająca się na cokole ozdobionym 
od frontu płaskorzeźbą z gryfami 
i trupią czaszką oraz ryzalitowo wy
suniętymi po bokach plycinami 
z głową Meduzy. Boki płyty ujmo
wały dwie wolutowe konsole, pod
trzymujące belkowanie z dwie-ma 
kostkami herbowymi (Jastrzębiec 
i Sulima) w skrajnych partiach fryzu. 
Zwieńczenie tworzył albo sam orna
ment roślinny ograniczony po bo
kach dwoma pozostałymi herbami 
rodowymi (Odrowąż i Łabędź), albo 
tablica inskrypcyjna między herba
mi, ozdobiona od góry i z boków 
dekoracją roślinną, albo wreszcie 
herby i tablicę zamykał wspólny 
gzyms, a całość wieńczył motyw 
spiętych wolut roślinnych. Powo
dem demontażu nagrobka byt za
pewne zły stan zachowania oprawy 2 
architektoniczno-ornamentalnej. 
Ponieważ nie jest znany kontrakt na 
wykonanie pomnika, ustalenie atry- 
bucji musi z konieczności pozostać 
w kręgu hipotezy i oprzeć się na 
analizach stylistyczno-porównaw- 
czych kompozycji, opracowania 
formy i użytego zasobu motywów 
dekoracyjnych. Wszystkie elementy 
ukazane na bordiurze płyty oraz na 
cokole nagrobka podskarbiego (li
ściaste maszkarony, głowa Meduzy, 
gryfy, rogi obfitości, płomieniste 
kandelabry, rozety kwiatowe i inne 
formy roślinne) odnaleźć można 
w dekoracji Kaplicy Zygmuntow- 
skiej i nagrobka biskupa Tomickie
go w katedrze na Wawelu. W kom
pozycji postaci, opartej na zasadzie 
przenikających się trójkątów, widać 
cechy wspólne z posągiem króla 
Zygmunta I w jego pomniku na

grobnym, realizującym w pełnej 
rzeźbie analogiczny układ oparty 
na zasadach geometrii. Poziom wy
konania figury Szydtowieckiego 
świadczy o wysokim stopniu opa
nowania materiału. Formy kute są 
w marmurze pewnie i energicznie. 
Sposób opracowania twarzy, ujętej 
portretowo, o rysach nieidealizowa- 
nych, najbliższy jest głowom króla 
i biskupa Tomickiego oraz niektó
rych postaci z Kaplicy Zygmuntow- 
skiej (św. Paweł, św. Zygmunt, Da
wid i Śalomon). Układ postaci Miko
łaja Szydtowieckiego stanowi jakby 
wypadkową póz figur króla i bisku
pa, Od pierwszego przejął silne

zgięcie wewnętrznej nogi (prawie 
pod kątem prostym) i ułożenie le
wej ręki wzdłuż ciała, zaś z figurą 
Tomickiego łączy go gest podpar
cia mocno ugiętą prawą ręką głowy 
leżącej na poduszce.
Czas powstania nagrobka i wyraź
ne zbieżności z ornamentyką Kapli
cy Zygmuntowskiej oraz nagrobka 
Tomickiego, a także relacje styli
styczne z figurami nagrobnymi kró
la i biskupa i innymi postaciami 
z kaplicy pozwalają wysunąć hipo
tezę o wspólnym ich autorstwie. 
Nagrobek w Szydłowcu byłby więc 
dziełem Berrecciego, wykonanym 
w tym samym czasie, co pomnik 

biskupa Tomickiego. Trudno obec
nie przesądzić, czy słynny florencki 
artysta byt wykonawcą tylko płyty, 
czy całego nagrobka. Biorąc jed
nak pod uwagę fakt, że przy jed
nym pomniku pracowało zwykle 
kilku artystów o określonej specjali
zacji, należy przypuścić, że ele
menty dekoracyjnego obramienia 
wyszły spod ręki rzeźbiarza 
z warsztatu, zaś sam Berrecci wy
konał najważniejszą i najbardziej 
odpowiedzialną część nagrobka — 
płytę z wyobrażeniem zmarłego. 
O wyborze artysty zdecydował 
z pewnością fundator pomnika, 
który będąc kanclerzem państwa 
i kasztelanem krakowskim, a więc 
osobą ze ścisłego otoczenia króla, 
śledził zapewne wszystkie poczy
nania artystyczne w stolicy, stąd 
i wybór królewskiego rzeźbiarza. 
Nagrobek ten wykonany został naj
prawdopodobniej również w Krako
wie.
W zakresie rozwoju form polskich 
nagrobków szlacheckich zasługą 
Berrecciego i jego warsztatu było 
wprowadzenie postaci uśpionej, 
z silnie poruszonymi nogami, ujętej 
petnoplastycznie (figura Zygmunta 
I) oraz płyty nagrobnej z wyobraże
niem zmarłego w reliefie, w pozie 
poruszonej, z głową wspartą na rę
ce (nagrobek Mikołaja Szydlowiec- 
kiego). Ten ostatni układ szybko się 
rozpowszechnił w licznych nagrob
kach rycerskich, wykonywanych 
od lat czterdziestych XVI do lat trzy
dziestych XVII w., zgrupowanych 
zasadniczo na obszarze Małopol
ski, Wielkopolski i północnego Ma
zowsza. Większość z nich swym 
poziomem artystycznym nie do
równywała jednak prototypowi.
Nowatorstwo nagrobka Mikołaja 
Szydtowieckiego przejawia się 
w dwóch aspektach. Pod wzglę
dem ikonograficznym jest to pierw
szy przykład zastosowania motywu 
trupiej czaszki w cokole nagrobka, 
święcącej triumfy popularności 
w wielu późniejszych realizacjach 
plastyki nagrobnej. W aspekcie for
malnym natomiast — niemal cale 
sto lat ciągłości naśladownictw 
i nawiązań do ukształtowanej w la
tach trzydziestych XVI w. formuły 
kompozycyjnej — wyraźnie świad
czy o wielkim znaczeniu Berrec- 
ciowskiego' wzorca. Wysoka war
tość artystyczna i ikonograficzna 
pozwalają zaliczyć nagrobek Miko
łaja Szydtowieckiego do grupy naj
lepszych realizacji polskiej rzeźby 
sepulkralnej doby renesansu.

Maria Smoleń



Nasz felieton

ŁiiSitoi

Przed bez mała ćwierćwieczem szef
Działu Wydawnictw Ośrodka Do
kumentacji Zabytków, zajmujące

go się publikacją dzieł fachowych i trud
nych, wpadł na pomysł (wraz ze swoją 
zastępczynią) opracowania popularnego 
informatora o zabytkach. Możliwość 
przekształcenia go w czasopismo była ni
kła, ale trudno zaprzeczyć, że nie brano 
jej pod uwagę. Dać mu szansę — znaczy
ło pokazać, jak mogłoby takie czasopi
smo wyglądać. Przede wszystkim należa
ło namówić autorów, których dotychcza
sowym zadaniem było pisać uczenie, aby 
zaczęli czynić to zgoła na odwrót. Studia, 
materiały i komunikaty miały być zastą
pione przez informację, publicystykę, ko
mentarz i felieton. Ten ostatni kwitł w la
tach siedemdziesiątych na łamach czaso
pism wszystkich maści. W niektórych au
torzy przemycali krytykę różnych aspek
tów rzeczywistości PRL, innym służyły 
do wykpiwania imperialistów. Właśnie 
napisanie felietonu w owym czasopiśmie 
in spe było moim udziałem. Wyniknął 
z tego tekst niestety mało śmieszny, zaty
tułowany Przeciw lataniu dziur, w któ
rym próbowałem przemycić tezę, że wo
jewódzcy konserwatorzy zabytków nie 
powinni stale przypominać pogotowia ra
tunkowego jadącego na sygnale do rozpa
dających się zabytków, lecz działać we
dług planu, wyprzedzać zagrożenia, sło
wem — prowadzić politykę konserwator
ską. Bezpośrednim bodźcem do sformu
łowania tego postulatu był mamy los 
wspaniałych romańskich zabytków wi
ślickich, które 15 lat po ich odkryciu były 
nieustannie zagrożone, nie udostępniane 
i nie wykorzystane, choć co chwilę napra
wiano je doraźnie. Sprawa miała jednak 
szerszy kontekst. W tym samym czasie na 
łamach „Ochrony Zabytków” odbyła się 
bardzo interesująca (i ważna!) dyskusja 
(zapoczątkowana przez niezapomnianego 
profesora architektury Jerzego Stankiewi
cza), której myślą przewodnią było 
stwierdzenie, że powinniśmy chronić nie 
tylko pałac, lecz i oficyny (choć później
sze i wcale nie reprezentacyjne), nie tylko 
ratusz i kościół, ale i kamienice, nie tylko 
mur, ale i drewno, nie tylko obiekty, ale 
i plan historyczny, który wyznaczają. 
Tamta dyskusja była ukoronowaniem 
wieloletniego procesu przemian rozumie
nia pojęcia zabytku, które przez wiele lat 
ograniczane było do wybranych wielkich 
dzieł. Okazało się, że dotychczasowe spi
sy zabytków obejmują zaledwie fragment 
dziedzictwa kulturowego. Z inicjatywy 
profesora Wojciecha Kalinowskiego, ów
czesnego dyrektora Ośrodka Dokumenta
cji Zabytków, podjęto wielkie zadanie re
alizacji nowych spisów obejmujących ar
chitekturę i budownictwo, archeologię 
i zabytki dawnego przemysłu. Należało

wiecznie
także pilnie zmieniać świadomość fa
chowców i zwykłych obywateli.
Pomysł stworzenia popularnego czasopi
sma był więc swoistą odpowiedzią na 
wyzwania tamtej chwili i zrozumiałe, że 
„Spotkania z Zabytkami” stały się flago
wym okrętem ODZ (co prawda najpierw 
niewielkim jachtem, gdyż przekształca
nie w kwartalnik, a następnie w miesięcz
nik trwało kilkanaście lat), służącym pro
cesowi przemian w systemie ochrony za
bytków. Nieprzypadkowo najsłynniejszą 
rubryką „Spotkań” jest dział „To też są 
zabytki” ukazujący wartości obiektów 
wcale o „zabytkowość” nie podejrzewa
nych. Musiało jednak upłynąć wiele lat 
i zmienić się niemal wszystko, aby woje
wódzki konserwator zabytków z urzędni
ka wydziału kultury „od zabytków” pil
nującego remontu kilku obiektów stał się 
kimś, kto może kształtować politykę wo
bec dziedzictwa kulturowego. Na dobrą 
sprawę dopiero nowy podział administra
cyjny kraju od początku 1999 r. określił 
jednostki przestrzenne uwzględniające 
częściowo historyczne regiony i odrębno
ści kulturowe ukształtowane przez stule
cia. Niemniej jednak od czasu noweliza
cji ustawy w 1990 r. (tzw. małej) i powo
łania Służby Ochrony Zabytków sytuacja 
całkowicie zmieniła się. Toteż postano
wiłem i tym razem poszukać tropów „no
wego” w dziedzinie ochrony polskich za
bytków. Najpierw w najbliższym otocze
niu.
Przed 1 stycznia 1999 r. konserwator 
warszawski miał województwo maciup- 
kie i niezbyt bogate w „wielkie” zabytki, 
za to dostatek małych miasteczek, dwo
rów bez liku, a do tego niewielkie partie 
oryginalnej mieszkalnej i przemysłowej 
dawnej Warszawy, no i oczywiście Szlak 
Królewski. Trosk więc całkiem sporo, ale 
materia zabytkowa do ogarnięcia i wyma
gająca właśnie mądrej strategii wobec za
bytków XIX i XX w. Okazało się jednak, 
że polityka konserwatorska była tu towa
rem wręcz wykopaliskowym. Co miesiąc 
wybuchała natomiast kolejna dzika awan
tura, w której nieodmiennie padało pyta
nie, gdzie był urząd konserwatorski 
wcześniej? Ostatnio wybuchł spór o naj
starszy dom przy ul. Chmielnej. Niestety, 
nie jest wpisany do rejestru. Ćwierć wie
ku temu mówiono w Warszawie, że nie 
mamy rozeznania, co chronić. Dzisiaj 
każdy może zajrzeć do Atlasu dawnej ar
chitektury ulic i placów Warszawy Jaro
sława Żielińskiego (wydaje TOnZ) 
i przeczytać, które kamienice są najstar
sze. W Zabłotni rozebrano piękny dwór 
klasycy styczny, nie wpisany do rejestru. 
Gdy przekazywano go Agencji Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa przed kilku la
ty, nawet nie wspomniano, że obiekt wart 
jest ochrony. Przed trzema laty opisał

żywa
i przedstawił go Tadeusz Jaroszewski 
w swoim nieocenionym przewodniku po 
dworach Mazowsza. Prawdopodobnie 
książki tej nikt w urzędzie nie czytał, a je
śli czytał, to nie wyciągnął żadnych wnio
sków. Oczywiście nie wszystko da się 
ochronić, ale polityka polega na świado
mie wybranych celach i strategii. W War
szawie urząd biegnie z igłą i dratwą, gdy 
dziura już na wylot przeziera. Napisaw
szy te słowa pomyślałem: „a może taka 
polityka, konsekwencja i racjonalność 
w ogóle nie jest możliwa?” W tym mo
mencie jednak uświadomiłem sobie, że 
w warszawskim urzędzie konserwator
skim od wielu lat prowadzi się niezwykle 
konsekwentną i skuteczną politykę 
ochrony pomników. Co więcej, umożli
wia to nasz młody kapitalizm. Nikt już 
nie pamięta, co wisiało trzy miesiące na 
kolumnie Zygmunta III, każdy widzi, jak 
starannie jest chroniona. A przecież to ani 
nie pierwszy, ani drugi pomnik doprowa
dzony do porządku. Już chciałem wymie
nić nazwisko odpowiedzialnego za tę 
konsekwentną pracę, ale przypomniałem 
sobie, ile pomyj wylewało się na jego 
głowę w warszawskim światku (Kaziu, 
trzymaj się!).
Być może w innych województwach jest 
lepiej. Jak jednak jest — nie wiadomo. 
Od pięciu lat nie sporządza się żadnych 
raportów. Regionalne ośrodki działają 
w sferze prywatnych zadań, bo nikt nie 
formułuje celów, nie kreuje żadnej wizji 
i nie gromadzi środków do ich osiągnię
cia.
O łataniu dziur można mówić także przy 
okazji nowej ustawy o ochronie dziedzic
twa kulturowego (pojęcia z uporem zastę
powanego „dobrami kultury”). Ustawa 
wygląda jak zmurszała sieć rybacka, 
z której połowę wycięły muzea, a kolejne 
„oczka” likwidują różne inne ustawy 
przyjmowane przez Sejm. Mija drugi rok 
od powołania nowego parlamentu, a pro
jekt ustawy grzęźnie między płotami inte
resów lokalnych środowisk. Rzekłby pan 
Longinus — „słuchać hadko, dobrodzie
ju! ” Może Redakcja (oby dożyła w zdro
wiu 200. numeru!) użyczy krzynę miej
sca, to i na tych łamach można będzie 
przynajmniej dokonać... inwentaryzacji 
dziur. Cóż bowiem zostaje, jeśli nikt nie 
dostrzega, że nawet najzacniejszego po
chodzenia odzienie nie może składać się 
z samych łat...

Marek Konopka

P. S. Aż ciśnie się pytanie, dlaczego ODZ 
nie zadbał o to, aby w Radzie Redakcyj
nej miesięcznika był przedstawiciel insty
tucji, w której pismo narodziło się i było 
wydawane przez 18 lat?!
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Ratowanie cmentarza

O istnieniu w Kowlu 
nagrobków poli
cjantów Policji 

Państwowej wiedziałem 
jeszcze jako dziecko. Czę
sto bawiliśmy się z kolega
mi na starym rzymskokato
lickim cmentarzu, który ra
czej byl podobny do lasu. 
Już wtedy zwróciłem uwa
gę na dość dużą liczbę tych 
grobów. Zresztą uczyłem 
się czytać po polsku z tych 
właśnie inskrypcji grobo
wych. Z czasem, gdy już 
brakło miejsca na pochów
ki, przedsiębiorstwo gospo
darki komunalnej miasta 
zaczęło wydawać zezwole
nia na pogrzeby między 
starymi, polskimi mogiła
mi. W 1985 r. cmentarz zo
stał zamknięty i to uratowa
ło resztę polskich nagrob
ków od zniszczenia. Na po
czątku lat dziewięćdziesią
tych, gdy powstało na Wo
łyniu Towarzystwo Kultury 
Polskiej i zaczęto reakty
wować działalność kościel
ną, zacząłem uczestniczyć 
w pracach społecznych, 
m.in. zorganizowałem re
gularne sprzątanie „naszej” 
części cmentarza. Zadanie, 
które postawiliśmy przed 
sobą, było bardzo trudne, 
bowiem stary cmentarz był 
już bardzo zaniedbany. 
Ludzie sprzątający groby 
swoich bliskich, z przy
zwyczajenia, a może z bra
ku kultury, wyrzucali śmie
ci na stare mogiły. Wiele 
z nich zostało zasypanych 
aż do ramion krzyży!
Po oczyszczeniu cmentarza 
i dokładnym rozeznaniu 
ustaliłem, że na całym tere
nie części rzymskokatolic
kiej zachowały się 24 gro
by policjantów poległych 
bądź zmarłych w okresie 
dwudziestolecia między
wojennego (Kowel i pra
wie cały Wołyń znajdował 
się w granicach Rzeczypo
spolitej Polskiej). Dosze

dłem do wniosku, że za
chowane nagrobki mają 
dużą wartość nie tylko jako 
zabytki, lecz też jako wy
mowne świadectwo po
święcenia funkcjonariuszy 
w obronie życia i mienia 
współobywateli. Prawie na 
każdej inskrypcji zazna
czone jest, że policjant 
zmarł tragicznie albo z rę
ki bandyty. Najstarszy na
grobek, a raczej mogiła po
chodzi z 1919 r., natomiast 
ostatnia nosi wymowną da
tę 17 września 1939 r. 
Tylko połowa nagrobków 
zachowała się w mniej wię
cej dobrym stanie, pozosta
łe wymagały dorobienia 
krzyży albo całej górnej 
części. Betonowe ramy za
padły się głęboko w ziemię 
i nie wymagały prawie żad
nych zabiegów konserwa
cyjnych. W jednym wypad
ku dla odtworzenia tekstu 
inskrypcji trzeba było zesta
wić drobne fragmenty roz
bitego nagrobka.
Najważniejsze było znale
zienie środków na odno
wienie nagrobków. Udało 
się to przez zwykły przypa
dek. Akurat w tym czasie 
na zalewie w Kowlu odbyły 
się zawody wędkarskie 
między drużynami woje
wódzkiej Komendy Policji 
z Chełma oraz miejsko-re- 
jonowego oddziału milicji 1 
w Kowlu. Postanowiłem 
wykorzystać tę przyjaźń or
ganów ochrony porządku 
publicznego i zwróciłem 
się do naczelnika oddziału 
milicji w Kowlu z prośbą, 
żeby wystąpił urzędowo do 
policji w Chełmie w spra
wie opieki nad grobami 
polskich żołnierzy i poli
cjantów. Z odpowiednim 
pismem udałem się do Ko
mendy Policji w Chełmie 
i spotkałem się z przewod
niczącym NSZZ policjan
tów oraz z komendantem, 
którzy poparli moje zamia- 2 

ry i obiecali pomóc. W ten 
sposób od 1996 r. problem 
finansowania został roz
wiązany.
Prace renowacyjne rozpo
cząłem latem 1997 r. Dla

1.2.3. Odnowione 
nagrobki 

na cmentarzu 
w Kowlu

(zdjęcia: Anatol F. Sulik)
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podnoszenia podwójnych 
ram grobowych o wadze 
kilkuset kilogramów uży
łem lewarków hydraulicz
nych. Okazało się, że ramy 
znajdują się na głębokości 
30-40 cm. Z dorobieniem 
brakujących fragmentów 
nagrobków nie miałem kło
potu, ponieważ większość 
jest identyczna. Ten fakt 
wskazuje na to, że wykona
ne zostały w niedużym od
stępie czasowym i przez 

jednego wykonawcę. Moż
na przypuszczać, że na
grobki wykonano na zamó
wienie miejskiej Komendy 
Policji w połowie lat trzy
dziestych przez Zakłady 
Miejskie. Zrobione zostały 
z betonu, z użyciem jako 
zbrojenia drutu kolczastego 
(wymiary nagrobków: wy
sokość z krzyżem - ok. 
240 cm, szerokość - 75 cm, 
długość — 195-200 cm).
Nagrobki tworzą trzy stre

fy. Najstarsze grupują się 
w środkowej części cmen
tarza, z przełomu lat dwu
dziestych i trzydziestych - 
w najdalszej oraz z końca 
lat trzydziestych w pobliżu 
wejścia na cmentarz. Te 
ostatnie są zgrupowane 
w kwaterze liczącej 16 na
grobków, reszta jest roz
rzucona po dość obszer
nym terenie i tylko w jed
nym miejscu znajdują się 
trzy nagrobki obok siebie. 

Prowadząc inwentaryzację 
i rozeznanie terenu, wy
wnioskowałem, że na 
cmentarzu było więcej po
licyjnych nagrobków. Nie
stety, cmentarz jest tak 
zdewastowany, że odtwo
rzenie wszystkich grobów 
wymaga poszukiwań archi
walnych i ustalenia danych 
o pochowanych. Zwraca
łem się w tej sprawie do 
Archiwum Centralnego 
MSWiA w Warszawie - 
niestety, nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi.
Obecnie nagrobki są za
dbane i dzięki opiece poli
cjantów z Chełma możliwa 
jest ich stała konserwacja, 
sadzenie kwiatów i utrzy
manie trawników. Regular
nie otrzymujemy znicze 
i wieńce. Nie powiodły się 
jednak poszukiwania ro
dzin pochowanych oraz da
nych o przebiegu służby, 
nieznane są także okolicz
ności, w jakich zginęli ci 
młodzi (25-30 lat) ludzie. 
Poszukiwania trwają nadal.

Anatol Franciszek 
Sulik

Autor jest mieszkańcem Kowla, za 
przedstawioną w artykule pracę 
otrzymał w 1998 r. Srebrny Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo
wej od Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.

Kobylnik-Narocz lub tylko Narocz) 
nie mieli sto lat temu wątpliwości, 
kiedy przypada koniec i początek 
stulecia. I postanowili ten fakt upa
miętnić w swojej nowej parafialnej 
świątyni. Neogotycki kościół 
św. Andrzeja zaczęto budować 
w 1897 r. i rychło ukończono. Sta
nął na miejscu drewnianego, po 
którym pozostała osiemnasto
wieczna dzwonnica. Wewnątrz zaś, 
tuż przy wejściu umieszczono małą 
metalową tabliczkę z napisem: NA 
PAMIĄTKĘ SZCZĘŚLIWIE SKOŃ
CZONEGO WIEKU OD NARODZE
NIA CHRYSTUSA I ZBAWIENIA 
ŚWIATA XIX, W 1901 ROKU.

Jarosław Komorowski

(fot. Jarosław Komorowski)

Na koniec XX w. i początek no
wego czekają chyba wszyscy. 
Niektórzy jednak mylnie wyobraża

ją sobie, że koniec ten jest tuż, tuż 
- i liczą ostatnie w ich mniemaniu 
miesiące i dni, sądząc, że 1 stycz
nia 2000 r. obudzą się w XXI w. 
Tymczasem nic z tego - nowe stu
lecie rozpocznie się dopiero w nocy 
z 31 grudnia 2000 r. na 1 stycznia 
2001 r. - i ani chwili wcześniej. Wiek 
ma bowiem równe sto lat, zatem 
wiek I po narodzeniu Chrystusa to 
lata 1-100 włącznie, wiek II to lata 
101-200 włącznie i tak dalej. Wiek 
XIX - to zatem lata od 1801 do 1900 
włącznie, a wiek XX - od 1901 do 
2000 r. włącznie. Za nieporozumie
nie odpowiedzialna jest głównie 
magiczna data 2000, no i nie tak 
znów rzadka niechęć do rachun
ków.
Błędy w tej sprawie popełniali 
zresztą nawet najwięksi, jak Juliusz 
Słowacki, który w Kordianie omył
kowo zakończył wiek XVIII „roku

Koniec stulecia
1799 dnia 31 grudnia w nocy", co 
mu do dziś wypominają komentato
rzy. Natomiast mieszkańcy malej 
wsi Kobylniki nad jeziorem Narocz 
na Wileńszczyźnie (obecna nazwa
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Pierwszy przewodnik

W obchodzonych niedawno 
uroczystościach zwią
zanych z 400-leciem 

stołeczności Warszawy nie zna
lazł należnego mu miejsca Adam 
Jarzębski. W 1643 r. ukazała się 
jego książka pt. Gościniec, abo 
krótkie opisanie Warszawy, uzna
na za pierwszy przewodnik po 
mieście. Była to również pierwsza 
tego rodzaju publikacja na grun
cie polskim, a Warszawa dzięki 
Jarzębskiemu wyprzedziła na tym 
polu inne miasta Polski, nawet 
Kraków.
Gościniec..., mimo że napisany 
naiwnym wierszem, zakwalifiko
wany został jako wiarygodny do
kument czasu. „Cenne jako obraz 
i zwierciadło pomyślności krajo
wej” - określił rymy Jarzębskiego 
historyk, Aleksander Kraushar. 
Czytelnik oprowadzany jest po 
mieście, do którego niedawno 
przeniósł się król z dworem i naj
wyższe urzędy Rzeczypospolitej. 
Zyskujemy obraz dynamicznego 
rozwoju dawnej stolicy Mazow
sza. W tekście eksponowana jest 
potęga ściągających za królem 
magnatów, barwnie rysowani są 
mieszczanie, których sytuacja 
w rozbudowującym się i bogacą
cym mieście była wyjątkowa. 
Wspaniale oddany został nastrój 
zmieniającej się Warszawy, której 
zabudowa wylała się poza śre
dniowieczne mury obronne, a te
raz nawet poza zbudowane przez 
Zygmunta III nowe obwarowa- 
nia-wały, które objęły Starą War
szawę wraz z rozległymi przed
mieściami. Oglądamy budowle 
okresu książęcego i liczne nowo 
wznoszone lub modernizowane. 
Oprowadza nas człowiek pełen 
podziwu i entuzjazmu dla wszyst
kiego, co się wokół niego dzieje. 
Na kamienicy „Pigułczyńskiej” 
przy ul. Świętojańskiej (narożnej 
z pl. Zamkowym) widnieje tablica 
z napisem: „ W tym domu miesz
kał i zmart w 1649 r. znakomity 
mieszczanin Warszawy, Adam 
Jarzębski, kompozytor, skrzypek, 
budowniczy królewski, autor opi
su Warszawy”. Już sam ten tekst 
zapowiada niezwykły życiorys. 
Ograniczymy się w tym miejscu 
do przypomnienia, że wykształco
ny za granicą muzyk Adam Ja
rzębski był skrzypkiem na dworze 
elektora brandenburskiego, a na
stępnie w kapeli królów polskich 

Zygmunta III i Władysława IV. 
Opinia współczesnych nam spe
cjalistów stawia go wysoko, okre
ślając jako jednego z czołowych 
kompozytorów wczesnego baro
ku na podstawie odnalezionych 
po wojnie w zbiorach klasztor
nych i kościelnych jego dzieł. 
Liczne nadania królewskie po
zwalają sądzić o dużym uznaniu, 
jakie miał na dworze. Tytuł „bu
downiczego jego królewskiej mo
ści” przypadł mu w 1635 r., kiedy 
podjął zupełnie nową dla siebie 
funkcję (zapewne typu admini
stracyjnego) przy budowie zamku 
Ujazdowskiego.
Opisanie rozpoczyna się od Pragi. 
Tłumaczy to jedynie fakt, że 
sponsorem Gościńca... był Adam 
Kazanowski - marszałek wielki 
koronny, jeden z najbogatszych 
ludzi w Polsce, bliski przyjaciel 
króla. Byi on właścicielem 150 ha 
gruntów praskich, uznając ich za
kup za korzystną lokatę kapitału. 
Budował tu spichrze, których 
w opisie nie zabrakło. Na prawym 
brzegu Wisły zwiedzamy jeszcze 
kościół oo. bernardynów z Kapli
cą Loretańską i zaglądamy do 
świeżo lokowanego miasteczka 
Skaryszew.
Po lewej stronie Wisły - to już 
„Warszawa Koronna”. „Cudać 
się tam dzieją" - pisze Jarzębski, 
rozpoczynając wędrówkę od ryn
ku z „bardzo ślicznymi kamieni
cami” i wspaniałym, niedawno 
przebudowanym ratuszem po
środku. Do wyjątkowo udanych 
zalicza się opis codziennego życia 
na placu. W wierszowanych stro
fach spotykamy przekupniów, 
rzemieślników, nieuczciwych 
urzędników miejskich, podziwia
my piękne, przechadzające się 
panny, ich bogate stroje. Na ratu
szu odbywa się wybór burmistrza, 
a my dowiadujemy się nawet, ja
kie podawano trunki.
W Gościńcu... znalazł się opis 24 
kościołów. Pierwszy opisany na 
lewym brzegu Wisły należy do 
oo. jezuitów. Ten dominujący 
w kraju, wpływowy zakon ścią
gnął właśnie za królem do War
szawy. Zespół kościelno-klasztor- 
ny powstał w latach 1609-1620 
tuż przy kolegiacie, bo jedynie tu 
jezuici znaleźli, po wykupieniu 
kilku spalonych kamienic, miej
sce w obrębie murów obronnych 
i w pobliżu zamku, o co zabiegali.

1. Widok Warszawy w 1656 r., w czasie oblężenia 
przez wojska szwedzkie (rysunek Samuela Puffendorfa) 

2. Współczesny widok Starego Miasta z lotu ptaka 
3. Widok rynku i ratusza w XVIII w. na rysunku Zygmunta Vogla 

4. Zamek Ujazdowski 
5. Pałac Kazimierzowski w XVIII w. na rysunku Zygmunta Vogla
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Inaczej dominikanie, zakon nie 
pozbawiony również aspiracji po
litycznych, którzy wybrali rozle
gły teren za murami, budując 
w latach 1614-1638 duży kościół 
i największy w mieście, zaczęty 
za Jarzębskiego klasztor. Kościół 

św. Anny, określony w Gościń
cu... jako „mierno wielki”, sytu
owany tuż za murami przy wjaz
dowej Bramie Krakowskiej, nale
żał od XV w. do bernardynów. 
I oni nie pozostali w tyle, w tym 
okresie niezwykle ożywionego

ruchu budowlanego, wzbogacając 
swój „mierno wielki” wtedy ko
ściół modną kaplicą kopułową 
(istniejącą do dziś). Monumental
ny (wspomniany wyżej) kościół, 
wzniesiony wraz z osobno stojącą 
Kaplicą Loretańską sumptem 
Władysława IV, objęli bernardyni 
na Pradze w latach 1640-1644. Po 
zniszczeniu kościoła przez wojska 
napoleońskie ocalała kaplica - 
najstarszy zabytek dzisiejszej Pra
gi, a jednocześnie wspaniały 
przykład architektury epoki wa- 
zowskiej. Jarzębski skoncentro
wał się na opisie kaplicy w Loreto 
- pierwowzoru praskiej, do której 
peregrynowali wszyscy trzej nasi 
Wazowie, a którą i on musiał 
oglądać. Osiedleni od XIV w. 
w Warszawie augustianie włączy
li się w nastrój ówczesnego mia
sta, przebudowując swój kościół 
w stylu barokowym. Nie był to 
jednak, jak pisze Jarzębski, naj

starszy kościół Warszawy. Była 
nim kolegiata, która w nowej sy
tuacji przejmowała w pewnej 
mierze funkcję katedry wawel
skiej. Zawalenie się wieży i pożar 
na początku wieku poczyniły wie
le szkód w kościele wymagają
cym, zgodnie z opinią Jarzębskie
go, dużych inwestycji. Zarówno 
Zygmunt III, jak i jego syn, wal
nie przyczynili się do uświetnie
nia świątyni, czego ślady odnaj
dujemy do dziś. Kościół Panny 
Marii na Nowym Mieście, pozo
stałość epoki Warszawy książę
cej, zyskał w Gościńcu... określe
nie „najprzedniejszego i naj- 

ozdobniejszego". Przy zbudowa
nym za życia Jarzębskiego przez 
mieszczan narodowości niemiec
kiej kościele św. Benona na No
wym Mieście, istniał sierociniec 
i o nim wspomina autor Gościń
ca... Kilkanaście opisywanych 
przez niego kościołów zbudowa
nych było z drewna, wymurowa
ne zostały dopiero w następnych 
epokach. Do nich zalicza się ko
ściół kamedułów na Bielanach. 
Sprowadzeni do Warszawy przez 
Władysława IV zakonnicy obda
rowani zostali terenem zwanym 
odtąd Bielanami (od ich białych 
habitów). Za Jarzębskiego wymu
rowali dopiero kilka domków pu
stelniczych (zachowanych do 
dziś). W Gościńcu... znajdujemy 
opis uroczystości „wprowadze
nia” kamedułów, połączonej 
z obiadem nad Wisłą, w obecno
ści pary królewskiej i dworu.
„ Teraz mamy jako nowy ” - pisze 
Jarzębski o rozbudowanym do 
rozmiarów dzisiejszych Zamku 
Królewskim. Funkcję zamku 
określa obrazowo współczesny 
Jarzębskiemu dyplomata francu
ski: „jest to właściwie pałac Rze
czypospolitej zamieszkiwany 
przez królów, bo znajduje się 
w nim sala senatu i druga dla 
drobnej szlachty, która się tam 
zbiera w czasie sejmu". Królowie 
elekcyjni byli tylko użytkownika
mi części zamku, zwanej „pokoja
mi królewskimi”; ich własnością 
były natomiast dwa pałace: Ujaz
dowski i Kazimierzowski.
Opis pałacu Ujazdowskiego, a na
wet uwagi krytyczne wobec archi
tekta są szczególnie cenne w Go
ścińcu..., bo wyszły spod pióra 
człowieka biorącego przecież 
udział w jego budowie. Zaczęty 
przez Zygmunta III, a kończony 
przez Władysława IV pałac ten 
zachował tradycyjną jeszcze for
mę magnackiej rezydencji zamko
wej. Nową epokę reprezentował 
drugi pałac nazywany „Villa re
gia” (Kazimierzowski, po przebu
dowach dzisiejszy uniwersytet). 
Dawny zamek przeistaczał się 
wówczas w okazałą, wygodną re
zydencję na wzór modnych willi 
włoskich z ogrodami. Przełom 
w tego rodzaju architekturze do
konywał się właśnie w Warsza
wie, gdzie magnaci i dostojnicy 
kościelni, idąc za przykładem 
króla, zaczęli wznosić swoje rezy
dencje. Pięć z nich opisuje barw
nie Jarzębski. Podobnie jak „Villa 
regia”, sytuowano je chętnie na 
skarpie wiślanej, korzystnie od 
strony widokowej i warunków dla 
zakładanych wspaniałych ogro
dów. Nie istnieje już najobszer
niej opisany przez Jarzębskiego
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wspaniały pałac Kazanowskiego. 
Obecny pałac prezydencki, wów
czas hetmana Koniecpolskiego, 
zaczęto przy Jarzębskim muro
wać; „Z wielkim kosztem rozpo
częta, sroga machina zaczęta" - 
pisze o nim.
W Gościńcu... znajduje się opis 
57 dworów, nie wszystkich zresz
tą, które stały w ówczesnej War
szawie. Ta charakterystyczna dla 
Polski, zwykle drewniana siedzi
ba ziemiańska, która znalazła po
czesne miejsce w krajobrazie mia
sta, budziła podziw cudzoziem
ców. Dwory budowała szlachta, 
ludzie piastujący wysokie urzędy, 
a nawet rodziny magnackie. Na
zwa obejmowała nie tylko budy
nek mieszkalny, ale również kom
pleks ogrodzonych zabudowań 
gospodarczych. Praktyczny Ja- 
rzębski, opisując poszczególne 
dwory, chętnie podkreśla stopień 
ich zagospodarowania.
Poza ratuszem niewiele było 
w Warszawie budynków użytecz
ności publicznej, zamek zaspoka
jał przecież wszelkie w tym za
kresie potrzeby. Tym bardziej du
mą miasta - co znajduje potwier
dzenie w strofach Gościńca... - 
stał się okazały gmach arsenału 
przy ul. Długiej, opisywany przez 
Jarzębskiego jako „Cekauz Króla 
Mci”. Decyzja o budowie arsena
łu zapadła na sejmie w 1638 r. 
(dokończono go w roku wydania 
Gościńca...). Panowanie Włady
sława IV przyniosło wiele reform 
systemu obronnego kraju, a arty
leria, broń wówczas najnowocze
śniejsza, wymagała dużych po
mieszczeń. Mimo późniejszych

przebudów arsenał przy ul. Dłu
giej do dziś daje pojęcie o gmachu 
z czasów Jarzębskiego, który 
twierdził, że nie będzie „nad war
szawski sławniejszego". Istotnie, 
jedynie arsenał gdański przewyż
szył go dekoracyjnością.
Dzisiejszy placyk Kanonia to, jak 
wiadomo, teren dawnego cmenta
rza, który od XV w. obudowywa
no domami kanoników obsługują
cych kolegiatę. „Wszystkich tam 
są kamienice wokół cmentarza 
Z ulice” - czytamy w Gościńcu... 
Dzisiejsza pierzeja północna - ze
spół odrestaurowanych maniery- 
stycznych kamieniczek szczyto
wych - powstała po pożarze 
w 1607 r. Przypuszcza się, że po
dobny wystrój miała przebudowa
na później pierzeja zachodnia pla
cyku.
I wreszcie ostatni obiekt wymie
niony w Gościńcu... i istniejący 
do dzisiaj. Jest nim dawna Brama 
Mostowa (zamieniona później na 
skład prochu tzw. Prochownia). 
Zbudowano ją dla osłony mostu 
przed ostrzałem. Most ten - wspa
niałe dzieło inżynierii, wzniesio

ny sumptem Zygmunta Augusta 
i Anny Jagiellonki - zniszczony 
został przez krę w 1603 r. „Na 
Pamiątkę się dostała" - pisze 
o dawnej bramie Jarzębski. Stała 
w pobliżu przystani wiślanej, do
kąd zmierzał właśnie autor udają
cy się szkutą do Gdańska. Może 
z tej samej przystani, do której cu
mowały statki królewskie w War
szawie?
Warto na koniec wymienić kilka 
ruchomych zabytków warszaw
skich, które wspomniane lub opi
sane w Gościńcu... można dziś 
oglądać. W katedrze znajduje się 
chrzcielnica z charakterystycz
nego dla sztuki wazowskiej czar
nego marmuru, ze złoconą pokry
wą. Jej twórca. Petrus Noire Gal
lus, swoje nazwisko i datę „1631” 
wyeksponował na nóżce (rozbita 
w czasie wojny, została pieczoło
wicie scalona z 30 kawałków). 
Z katedralnych „epitafij wielu 
różnych” zachowało się należące 
do Adama Parzniewskiego, dwo
rzanina królewny Anny Wazów- 
ny, zmarłego w 1614 r. Szczątki 
dworzanina z doskonale zachowa-

6. Marmurowa 
rzeźba delfina

(zdjęcia: 2 - W/esfaw Stępień, 
6 - Witalis Wolny)

nym strojem znaleziono w pod
ziemiach katedry podczas prac re
konstrukcyjnych. W kościele po- 
bernardyńskim św. Anny, w Ka
plicy Loretańskiej z XIX w. zna
lazła pomieszczenie czarna figur
ka Matki Boskiej, przeniesiona 
wcześniej do tego kościoła przez 
bernardynów praskich z ich Ka
plicy Loretańskiej. Tam właśnie 
widział ją Jarzębski. opisując: 
„Czarny sam obraz Loreckiej 
Panny, pici niejako greckiej”. 
Wreszcie zabytek o szczególnie 
ciekawym życiorysie: rzeźba del
fina z Muzeum Historycznego m. 
st. Warszawy, wykuta z jednego 
kawałka szarego, żyłkowanego 
marmuru. „ Wpadnę na delfinory- 
ba/z okrutną paszczęką ryba/Na 
niej stoi chłopiątko/z jakąś palką 
niebożątko" - pisze Jarzębski. Po 
utrąconym „chłopiątku” pozosta
ło jedynie wgłębienie na grzbie
cie. Identyfikacji rzeźby dokonał 
historyk Władysław Korotyński 
po wyłowieniu jej z Wisły wraz 
z innymi dziełami sztuki zrabo
wanymi przez Szwedów w czasie 
„potopu". Opis Jarzębskiego sko
jarzył z przekazami historyczny
mi dotyczącymi zatonięcia części 
wywożonych przez Szwedów 
łupów.

Maria Lewicka

Budowa nowomiejskiej fary św.
Jakuba w Toruniu zapoczątko

wana została w 1309 r. W krótkim 
czasie przyległy do budowli teren 
przeznaczono na parafialny cmen
tarz i został on ogrodzony. Najpraw
dopodobniej już w XV w. oddano do 
użytku główną bramę, ustawioną 
prostopadle do centrum rynku. 
Przedzielała ona biegnący dookoła 
świątyni mur, którego średniowiecz
ne elementy zostały w znacznej 
większości zastąpione późniejszymi 
przebudowami. Lewa część bramy 
skonstruowana jest w górze jako 
ceglany i otynkowany filar. Na jego 
szczycie postawiono w XVIII w. so
snową figurę św. Jakuba Apostoła. 
Najciekawszym elementem bramy 
jest jej prawa część z wieńcem ster- 
czyn i ozdobnych w wimpergi 
blend. Kryją one stożkowe zadasze
nie znajdującej się wewnątrz skle
pionej salki. Nie jest znane przezna-

Kościelna brama

(fot Tomasz Kruszewski)

ozenie tego budynku, sięgającego 
kiedyś dalej w stronę rynku, być 
może była to kostnica, furta klasz
torna lub pokutna cela. Wydaje się, 
że najmniej prawdopodobna, ze 
względu na wąskie drzwi, jest 
pierwsza z tych funkcji. Być może 
jednak sakralne traktowanie tego 
zagadkowego zabytku ogranicza 
przybliżenie się do prawdy. Tak roz
winięte handlowo miasto, jak Toruń, 
mogło przecież wykorzystać salkę 
na zupełnie świeckie cele, np. jako 
punkt sprzedaży dewocjonaliów lub 
akcesoriów odpustowych. Przy
puszczenie to potwierdzać może 
np. przekazanie pobliskiego ratusza 
nowomiejskiego na potrzeby skła
du sukna. Zatem kto wie, czy już 
w XV w, nie narodził się zalążek sta
łego dzisiaj handlowego elementu 
przy większości kościołów.

Tomasz Kruszewski
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W cieniu Łańcuta

Antoni Bauman, syn 
znakomitego sztukato
ra epoki klasycyzmu, 
Fryderyka, autora wystroju 

Sali Balowej. Wielkiej Jadal
ni. kopuł kaplicy w wieży 
Zamku i w Zameczku Roman
tycznym w Łańcucie (wg proj. 
Piotra Aignera), sam również 
pracował jako dekorator dla 
Potockich w Łańcucie i Lubo
mirskich w Przeworsku. 
W pozostawionym w rękopi
sie pamiętniku opisał niektóre 
wydarzenia z życia dworskie
go. które szczególnie utkwiły 
mu w pamięci. Jako dziecko 
dobrze ułożone często asysto
wał księżnej Izabeli Lubomir- 
skiej. powszechnie zwanej 
marszałkową. w jej codzien
nych spacerach. Wielkie wra
żenie wywarła na nim przygo
da z tarantami. którą przyto
czę: „Xiężna często wyjeżdża
ła z gośćmi do lasów na Dą
brówki, gdzie zwykle kredens 
wyprzedzał z podwieczor
kiem. A jeździła karetą za
przęgniętą w cztery taranty 
(konie białe w ciemne plamki 
— grana, przyp. aut.). Ogiery 
śliczne to byty i rosłe konie. 
Na przednich siedział foryś 
Bartek tęgi, krępy i czerstwo 
wyglądający, młody do lat 
dwudziestu mający, chłopak 
w wysokich, kutych butach 
z ostrogami”. Pewnego razu 
zdarzyło się. że podczas prze
prawy przez Wisłok konie 
oszalały, zaczęły się gryźć 
i miotać na promie, omal nie 
ściągnęły karety do wody. Je
dynym ratunkiem było odcię
cie ich z uprzężą. Wpadły do 
rzeki, para utopiła się, para 
wypłynęła. Dzisiaj Wisłok nie 
jest ani szeroki, ani głęboki, 
a murowany, nowy most i as
faltowa droga poprowadzi tu
rystę bez przykrych niespo
dzianek do lasów i leśniczó
wek w Dąbrówkach, odle
głych o 5 km od Łańcuta 
w kierunku Leżajska.
Wiadomo, że w końcu XVIII 
w. istniał tam już folwark

1.2. Leśniczówki 
w Dąbrówkach

2

(zbombardowany we wrze
śniu 1939 r.) i zabudowania 
mieszkalne dla służby leśnej, 
a zapewne i jakaś obszerna al
tana, gdzie księżna marszałko
wa mogła podejmować swych 
gości podwieczorkiem. Trady
cja rekreacyjnych wyjazdów 
dworskich do lasu istniała 
w Polsce co najmniej od dru

giej połowy XVI w. Wspomnę 
tu chociażby dwór królowej 
Anny Jagiellonki, która 
z Zamku Ujazdowskiego uda
wała się sześciokonnymi ko
lebkami do podwarszawskich 
lasów na „marcepanowe grzy
bobranie”. A więc las był 
atrakcją nie tylko na polowa
nia.

Podłańcuckie Dąbrówki, od 
wieków związane z zamkiem, 
pełniły bardzo ważną funkcję 
w dziale gospodarki leśnej. 
W 1845 r., w piętnaście lat po 
ustanowieniu Ordynacji (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 
5,1995), pierwszy ordynat — 
Alfred hr. Potocki, postać bar
dzo interesująca, a wciąż mało
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znana, polecił J. Sokalskiemu 
zaprojektowanie domu na 
„Pomieszkanie i Kancelarię 
Nadleśniczego” w Dąbrów
kach. W latach 1845-1846 
wybudowano pod nadzorem 
Jana Tokarskiego dom miesz
kalny, stajnię i stodoły. Dom 
stanął pięcioosiowy z cztero- 
kolumnowym portykiem 
i dwoma lukamami w dachu. 
Stoi do dzisiaj, widoczny 
z drogi, po lewej stronie jadąc 
z Łańcuta; jest to pierwszy 
z zespołu budynków nadle
śnictwa. Od szosy oddziela go 
ogrodzenie i duży, w kształcie 
serca gazon. Dom został po
szerzony o narożne ryzality, 
analogiczne od frontu i od 
ogrodu, jak dawniej alkierze. 
Okna ozdobione są drewnia
nymi opaskami o barokizują- 
cych formach rustykalnych. 
Nie jest to dwór szlachecki, 
chociaż nadleśniczymi często 
bywali potomkowie zubożałej 
szlachty polskiej.
Drugi budynek w pobliżu opa
trzony jest datą „1928” na 
frontonie, a więc powstał za 
ostatniego ordynata. Zwartą 
bryłą, łamanym dachem 
i czterokolumnowym porty
kiem też przypomina dworek 

szlachecki. Warto dodać, że 
gdy przeglądałam w AGAD 
oprawną w skórę księgę Pla
nów i kosztorysów Budowli 
w Dobrach Galicyjskich Jego 
Excelencji J. W. Hr. Alfreda 
Potockiego — 1841-1854/5, 
zafascynowały mnie pięknie 
wykonane projekty różnych 
budowli folwarcznych, prze
mysłowych, austerii, domów 
mieszkalnych dla oficjalistów 
najczęściej o formach dworu 
szlacheckiego z nieodłącznym 
gankiem. Budynków takich 
powstało dużo, niektóre jesz
cze istnieją. Z księgi wyłania 
się kilku architektów polskich, 
a na ich czele Leon Bogo- 
chwalski, znakomity archi
tekt, klasycysta, można chyba 
powiedzieć — nadworny pro
jektant Alfreda Potockiego. 
W łańcuckim parku zachowa
ła się jego przepiękna ujeż
dżalnia zimowa (1830), chyba 
jedyna w Europie o tak wyso
kim poziomie artystycznym. 
Sam ordynat — jak wynika 
z księgi — był troskliwym go
spodarzem, mądrym człowie
kiem, mecenasem sztuki i jed
nocześnie przemysłowcem 
świadomym konieczności roz
woju rodzimego potencjału 

i popierającym tradycję pol
ską. Godne to podkreślenia 
zważywszy, że rys biograficz
ny raczej na to nie wskazuje. 
A dodać trzeba, że jego syn 
Alfred Józef i wnuk Roman 
pozostawili po sobie architek
turę obcą Polsce, bez znamion 
tradycji rodzimej, wyróżniają
cą się w krajobrazie innością 
formy i kolorytu budulca. Zaj
mowanie się gospodarowa
niem w dobrach i kierowanie 
nowoczesnym przedsiębior
stwem typu kapitalistycznego, 
jakim stała się Ordynacja Łań
cucka, nie przeszkadzało Al
fredowi Potockiemu w osią
gnięciu kolejnych szczebli ka
riery dworskiej w Wiedniu; 
został nadprokuratorem Gali
cyjskiej Kasy Oszczędności 
i marszałkiem Galicji.
W łańcuckim Zamku udekoro
wanym neogotyckim kostiu
mem, upiększonym parkiem, 
gdzie jeszcze niedawno stały 
armaty i budynki straży, to
czyło się życie dworskie wy
stawne, gościnne, atrakcyjne 
w występy teatralne i słynne 
polowania łańcuckie „parfor
ce" . Te polowania organizo
wano właśnie w Dąbrówkach. 
A było gdzie, bowiem od Dą-

3. Kapliczka z 1899 r. 
przy wjeżdzie do lasu
4. Polowanie
na obrazie z 1845 r.

brówek do Leżajska ciągnął 
się jednolity pas upraw le
śnych, które podlegały admi
nistracyjnie nadleśnictwu 
w Dąbrówkach. Tutaj urzędo
wali i mieszkali dwaj ostatni 
dyrektorzy lasów ordynac
kich. a także nadleśniczy, kon
troler i adiunkci w osobnym, 
skromnym domku zwanym 
adiunktówką. Ostatnim 
„udzielnym panem” na Dą
brówkach był inż. Wiesław 
Krawczyński, leśnik z wy
kształcenia i zamiłowania, au
tor książek i artykułów facho
wych. po wojnie wykładowca 
na Wydziale Rolnictwa i Le
śnictwa Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Przed pierwszą 
wojną Franciszek Reichard, 
a przed drugą inż. Krawczyń
ski byli odpowiedzialni za or
ganizację polowań, do których 
używano myśliwskich wozów 
podjazdowych o specjalnej 
konstrukcji z dużym drabinia
stym pojemnikiem z tyłu na 
upolowaną zwierzynę. Część 
przeznaczoną dla Zamku skła
dano do obszernej piwnicy dla 
skruszenia mięsa. Ta piwnica 
z portalem oznaczonym her
bem Pilawa z inicjałami „AP” 
i datą „1927” istnieje 
do dzisiaj.
Podczas jednego polowania 
zabijano kilkaset zajęcy i kil
kadziesiąt sztuk grubego 
zwierza. Po gorącym bigosie, 
pełne wrażeń towarzystwo 
wracało do Zamku. Tymcza
sem życie w leśniczówkach 
toczyło się podobnie, jak 
w polskich dworach. Julian 
Wierciński, ostatni oficjalista 
hr. Potockiego, wspomina 
swoje dzieciństwo w Kurowi
cach, gdzie jego ojciec był ofi
cjalistą przed pierwszą wojną 
światową: „Kurowice były 
centralnym folwarkiem, przy 
którym lokowały się warszta
ty dla całego klucza. Mam 
przed oczami obszerny i wy
godny dom kurowicki o typie 
starego dworu z czterema ko
lumnami, przed którym roz
pościerał się owalny gazon, 
ogromny, jak łąka, wokół któ
rego rozmieszczone były inne 
domy pracowników Zarządu 
Dóbr Podlwowskich. Wszyscy
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żyli blisko ze sobą. Grywano 
w tenisa, wieczorami w wista, 
muzykowano. Niezapomniane 
wieczory, kiedy dźwięki mu
zyki Chopina zlewały się z po
szumem drzew, a w zimie 
Z poświstami wichrów w pie
cach. Ojciec grał ulubione 
mazurki i nokturny. Do domu 
przylegał duży, stary sad 
i ogród warzywny”. (J. Wier
ciński, Wspomnienia oficjali
sty, Kraków 1970; maszyno
pis w Bibliotece Mu- 
zeum-Zamku w Łańcucie). 
Łańcuckie lasy obfitowały 
w poziomki, które zbierano na 
polecenie Zamku i przygoto
wywano z nich wodę do ką
pieli dla Józefiny z Czartory
skich Potockiej.
Leśniczówki w Dąbrówkach 
stoją u początku lasów: od 
drogi podjazdy, za domami 
budynki gospodarskie, piwni
ce, warzywniki, drzewa owo
cowe i za nimi las. Oba domy 
są dwutraktowe z sienią wej
ściową i portykowymi ganka
mi tak je upiększającymi i tak 
ważnymi dla funkcji domu. 
Jak pisał J. S. Bystroń w Dzie
jach obyczajów w dawnej 
Polsce: „... dom się otwierał 
na zewnątrz i łączył Z ogro
dem; wielki ganek przy 
drzwiach wejściowych stano
wił przejście pomiędzy poko
jami mieszkalnymi a światem 
zewnętrznym. Ganek ten był 
zazwyczaj ożywiony; tutaj 
gromadziła się w cieplejszej 
porze roku cała rodzina, tutaj 
zasiadano do stołu, tutaj ga
wędzono z poufałymi gośćmi, 
tutaj wreszcie gospodarz za
łatwiał większość spraw go
spodarskich, przyjmował ra
porty, wydawał polecenia 
służbie”. Leśniczówki te nie 
były gniazdami rodzinnymi, 
mieszkały w nich czasowo ro
dziny oficjalistów Ordynacji, 
którzy po latach pracy zazwy
czaj dorabiali się własnych 
domów. Wnętrza niegdyś ob
szerne i wygodne, kilkupoko
jowe z przyleglościami ku
chennymi i sienią na osi, z jed
nym pokojem na kancelarię, 
współcześnie zostały podzie
lone na kilka mieszkań; for
malnie należą do nadleśnictwa 
w Leżajsku.

Teresa 
Fabijańska-Żurawska

Kórnik
- zielona kolekcja

Kórnik jest malowniczym, 
wielkopolskim mia
steczkiem położonym na 
północny wschód od Poznania, 

nad Jeziorem Kórnickim, nieda
leko od Rogalina. Miejscowość 
ta słynie z jednego z bogatszych 
pod względem dendrologicznym 
zabytkowego parku kolekcjoner
skiego w Polsce. Arboretum to 
zostało założone w pierwszej 
połowie XIX w. przez Tytusa 
Działyńskiego, który poświęcił 
się zbieraniu egzotycznych dla 
naszego klimatu gatunków 
drzew i krzewów.
Historia Kórnika sięga XIV w., 
kiedy w 1362 r. pojawiła się 
pierwsza wzmianka o miejsco
wości. W tym czasie właściciele 
Kórnika - rodzina Górków, zna
ny i szanowany wielkopolski 
ród, buduje swoją pierwszą sie
dzibę - średniowieczną warow
nię położoną na wyspie. Przy
puszcza się, że ówczesna siedzi
ba Górków otoczona była mura- 
mi wzniesionymi na planie 
czworoboku, z bramą wjazdową 
i okrągłą wieżą. W XV w. 
oprócz istniejącego wewnątrz 
murów budynku mieszkalnego, 
przerobionego w tym samym 
wieku na spichlerz, wzniesiono 
po zachodniej stronie wewnętrz
nych murów dwa trzykondygna
cyjne budynki, każdy wyposażo
ny dodatkowo w kolisty ze
wnętrzny alkierz. Z biegiem lat 
zmieniały się potrzeby miesz
kańców, dlatego w XVI w. na
stąpiła kolejna przebudowa. Wa
rownia kórnicka zachowała wte
dy swój kształt wyznaczony 
czworobocznym obwodem śre
dniowiecznych murów. Pozosta
wiono natomiast narożną, okrą
głą wieżę, a po bokach podwór-

1. 2. Zamek (1) 
i jego najbliższe otoczenie: 

woda oraz miękka linia 
drzew I krzewów (2)

3. Fragment kolekcji 
różaneczników i azalii
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ca dobudowano liczne izby 
mieszkalne. Jak na swe czasy, 
zamek w Kórniku musial być re
prezentacyjny i robić niemałe 
wrażenie, skoro w 1574 r. bawił 
tutaj podążający na swą korona
cję do Krakowa Henryk Walezy. 
Już w średniowieczu zamek kór
nicki otoczony był ogrodem, 
w którym rosły te same gatunki 
drzew i krzewów, co w okolicz
nych lasach. Niestety, do na
szych czasów nie zachował się 
ani jeden okaz dendrologiczny 
z XV czy XVI w. Natomiast 
ośmiokątna rotunda, stanowiąca 
obecnie fragment najstarszego 
budynku arboretum (mieści się 
w nim Muzeum Dendrologicz
ne), była prawdopodobnie zbu
dowana przez Stanisława Górkę; 
w drugiej połowie XIX w. był to 
pawilon dla ptaków.
Kórnik pozostał główną siedzibą 
rodu Górków do XVII w., kiedy 
w 1678 r. przeszedł na własność 
Działyńskich, będąc w ich rę
kach do 1880 r. Nowi właścicie
le także postanowili wprowadzić 
zmiany w bryle zamku i w dru
giej połowie XVIII w. siedziba 
Działyńskich zgodnie z obowią
zującym stylem otrzymała cha
rakter barokowy. Efekt ten uzy
skała przez dobudowanie od 
frontu dwóch ryzalitów przykry
tych kopulastymi dachami oraz 
wysokiego szczytu flankowane
go figurami między ryzalitami. 
Przemianom zostaje poddany 
także renesansowy ogród. Teofi
la z Działyńskich Szołdrska, ów
czesna właścicielka kórnickiego 
majątku, założyła na terenach 
najbliższych zamkowi ogród ba
rokowy. Do czasów dzisiejszych 
zachowały się fragmenty dwu- 
i trzyrzędowych alei grabowo-li- 

powych, którym towarzyszyły 
charakterystyczne dla tych ogro
dów strzyżone żywopłoty, sa
dzawki, wodotryski, kamienne 
figury oraz sadzone w pojemni
kach egzotyczne rośliny, usta
wiane na wiosnę i lato w ogro
dzie.
Pierwsza połowa XIX w. przy
niosła ogromne zmiany. W 1820 
r. właścicielem zamku i parku 
został Tytus Działyński - poli
tyk i znawca kultury, uczestnik 
powstania listopadowego. To 
właśnie jemu zamek zawdzięcza 
swoją obecną formę neogotyku 
angielskiego. Działyński zamó
wił projekty u Antoniego Coraz- 
ziego, Henryka Marconiego i au
tora elewacji zamkowej - Karo
la Fryderyka Schinkla. Realiza
cja ciągnęła się latami i nie zo
stała doprowadzona do końca, 
głównie z powodu represji 
w stosunku do właściciela ma
jątku za uczestnictwo w powsta
niu listopadowym. W zamku Ty
tus Działyński umieścił kolekcję 
militariów oraz zbiory biblio
teczne, w których zgromadził 
liczne polskie starodruki i opra
cowania związane z Polską, za
bytkowe mapy i rękopisy. Zbie
rał także liczne pamiątki narodo
we, tak cenne i szczególnie bli
skie w czasach rozbiorów. Nowe 
tendencje w sztuce ogrodowej 
sprawiły, że barokowy ogród zo
stał zamieniony na krajobrazo
wy, a dodatkowo tereny parko
we zostały poszerzone w kierun
ku południowym. Dzięki temu 
powstał wielohektarowy park 
położony w dolinie jeziora, 
w bezpośrednim jego sąsiedz
twie, co powoduje, że panują tu
taj warunki siedliskowe niezwy
kle korzystne dla wielu gatun

ków roślin. Aby powiększyć 
liczbę gatunków roślin, część te
renu była nawet osuszana lub 
podwyższana. W czasie zakłada
nia parku kształtowanie prze
strzeni ulegało zmianom. 
Sztucznie formowane geome
tryczne formy ustępowały miej
sca kompozycji naturalnej 
o miękkiej linii drzew i krzewów 
oraz o rozległej przestrzeni par
kowych polan urozmaicanej gru
pami drzew, krzewów, klomba
mi, a także soliterami - pojedyn
czymi okazami drzew o niezwy
kłej i pięknej formie. Tendencje 
takie spowodowały zwrócenie 
zainteresowań w kierunku róż
norodności form roślinnych. 
Bardzo ważny stal się kolor, 
kształt i wielkość poszczegól
nych gatunków i odmian, i te ce
chy stanowią podstawę kompo
zycji. Pociąga to za sobą nie tyl
ko wzrost zainteresowania den
drologią, ale także potrzebę za
kładania ogrodów-kolekcji gro
madzących różne gatunki drzew 
i krzewów, najczęściej obcego 
pochodzenia. Twórcą takiego 
zbioru był także Tytus Działyń
ski. Doprowadził do stworzenia 
najbogatszej w Europie Środko
wej kolekcji drzew i krzewów, 
która według jej autora miała 
stać się ogrodem botanicznym 
przeznaczonym dla szkoły le
śnej. Działyński sprowadzał no
we sadzonki z najlepszych szkó
łek europejskich we Francji, An
glii i Niemczech, czego dowo
dem są odnalezione w kórnickiej 
bibliotece kwity i rachunki wy
stawiane dla właściciela Kórni
ka. Za jego sprawą na terenie 
Wielkopolski pojawiły się po raz 
pierwszy orzeszniki, cypryśniki 
błotne i magnolie drzewiaste.

4.5. Delikatna zielona 
oprawa mostu (4) 

i południowej 
elewacji zamku (5) 

6. Parkowa łąka 
z kolekcją roślin iglastych

7. Stary buk 
porośnięty bluszczem

8. Neogotycka architektura 
w oprawie z bluszczu 
i kwitnących krzewów

9. Plan parku: 
1 - zamek, 

2 - Muzeum Dendrologiczne, 
3 - wejście do parku, 

4 - Instytut Dendrologii PAN

(zdjęcia:
Justyna Sadlowska)

Po śmierci Tytusa Działy ńskie- 
go opiekę nad arboretum przejął 
jego syn Jan, również zapalony 
miłośnik dendrologii, absolwent 
studiów systematyki roślin oraz 
geografii drzew i krzewów w Pa
ryżu. I jemu przyświecała idea 
wzbogacania rodzimej flory no
wymi gatunkami. W tym celu 
sprowadzał rośliny nie tylko ze 
znanych szkółek europejskich, 
ale także z naturalnych stano
wisk w Tatrach i Karpatach. Na
stępny właściciel Kórnika - 
Władysław Zamoyski był rów
nież miłośnikiem roślin, ale nie 
było mu dane mieszkać w zam
ku. Ze względów politycznych 
zmuszony został przez władze 
pruskie do długoletniego pobytu 
we Francji. Do Kórnika powró
cił dopiero po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej, 
a tuż przed śmiercią w 1924 r. 
utworzył fundację „Zakłady 
Kórnickie”, przekazując założe
nie zamkowo-parkowe narodowi 
polskiemu.
W 1927 r. dyrektorem Zakładów
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Kórnickich został Antoni Wró
blewski, który podczas 17 lat 
pracy przywróci! kórnickiej ko
lekcji dawną świetność oraz 
przyczyni! się do poszerzenia 
zbiorów oraz stworzenia kolek
cji pomologicznej. Powiększono 
także tereny szkółkarskie do 
około 20 ha, a na terenie starych 
szkółek rozszerzono kolekcję 
dendrologiczną. Wróblewski 
stworzył także dokładną doku
mentację kolekcji i pozostał dy

rektorem placówki do wybuchu 
wojny, by po jej zakończeniu 
powrócić do Kórnika, gdzie do 
śmierci pracował jako ogrodnik. 
W 1952 r. Zakłady Kórnickie 
zostały skonfiskowane przez 
władze komunistyczne; przeka
zane Polskiej Akademii Nauk 
stały się częścią Instytutu Den
drologii. W latach 1960-1970 
poszerzono tereny kolekcji den
drologicznej na obszar położony 
po drugiej stronie ul. Parkowej. 

Znana nam dzisiaj forma parku 
jest dziełem Działyńskich. Ich 
działania doprowadziły do zgro
madzenia na terenie parku około 
1200 gatunków i odmian drzew 
i krzewów liściastych oraz 300 
gatunków i odmian roślin igla
stych, zawartość kolekcji została 
rozszerzona przez kolejnych 
właścicieli do 3000 gatunków 
i odmian roślin liściastych i igla
stych. Drzewa, krzewy leśne 
i parkowe zostały usystematyzo
wane według zasad naukowych, 
ale tworząc kolekcje skompono
wano je w piękne klomby i gru
py położone wśród łąk i polan 
parkowych. Dodatkowo układ 
większości alei i ścieżek parko
wych pełni funkcję granic po
między sąsiadującymi ze sobą 
sekcjami. Stworzony przez 
Działyńskich park kolekcjoner
ski zamknięty jest pomiędzy uli
cami Średzką, Zamkową i Par
kową. Tytus i Jan Działyńscy nie 
zrezygnowali całkowicie ze sta
rego barokowego układu. Pa
miątką po ogrodzie w tym stylu 
są położone najbliżej zamku ale
je lub ich fragmenty, przecinają
ce się pod kątem prostym, w tym 
biegnąca na południe zabytkowa 
aleja lipowa łącząca zamek i pa
wilon mieszczący Muzeum Den
drologiczne. Stare arboretum po
łożone jest w dolinie Jeziora 
Kórnickiego, na terenie daw
nych bagien, zamienionych w łą
ki parkowe, dlatego też na ob
szarze dawnego ogrodu baroko
wego teren sztucznie podwyż
szono przez nasypanie warstw 
ziemi i gruzu. Wskutek tego 
wspomniana aleja biegnie po 
szczycie usypanej grobli i pro
wadzi z zamku do południowej 
części parku. Najstarsze drzewa, 

posadzone jeszcze przez założy
ciela parku, mają 130-160 lat, 
np. 160-letni miłorząb, ende
miczny gatunek z rodziny nago- 
zalążkowych pochodzący 
z Chin, rosnący tuż za furtką 
prowadzącą obecnie na teren 
parku. Jednak najstarszym drze
wem w Kórniku jest buk rosnący 
nieopodal fosy, od strony połu
dniowej, którego wiek szacowa
ny jest na 200-250 lat. Drzewo to 
wiele lat rosło samotnie, więc 
ma wspaniale wykształconą, ni
sko osadzoną, rozłożystą koro
nę. Jego pień porośnięty jest 
bluszczem, który gęstym dywa
nem pokrywa także glebę pod 
koroną buka. Takich miejsc 
o niezwykłym charakterze jest 
w kórnickim parku bardzo wiele, 
wystarczy wspomnieć o kolekcji 
różaneczników czy malowniczej 
łące, na której rośnie cypryśnik 
błotny - iglaste drzewo zrzucają
ce na zimę zielone pędy z igłami. 
Towarzyszy mu pokaźna grupa 
pneumatoforów, czyli specjal
nych korzeni wyrastających po
nad powierzchnię gleby. Stwo
rzenie wielu różnorodnych 
miejsc i malowniczych prze
strzeni wymagało od twórców 
parku nie lada zręczności i talen
tu, zwłaszcza jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że przede wszystkim 
miała to być kolekcja, a dopiero 
później park służący wypoczyn
kowi i rekreacji. Dodatkowym 
atutem tego miejsca jest atmos
fera ciszy i spokoju, możliwość 
niezmąconego obcowania 
z przyrodą i delektowania się 
pięknem natury.

Justyna Sadłowska
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Polskie reklamy samochodowe

1

TYGODNIK ILLUSTROWANY.

1 POWOZI AUTOMATTCZME
z beiizynoweini motorami fabryki Benz & O” w Mannheim dwu, cztero, szcścio 

i oiimio - osobowe poleca

Reprezentant na Królestwo Polskie

Alfred Grodzki
WARSZAWA, 33 SENATORSKA.

Reklama samochodów 
pojawiła się, gdy ten 
opatentowany w 1886 
r. nowy środek transportu 

stal się przedmiotem handlu, 
a więc w ostatnim dziesię
cioleciu XIX w. Początko
wo były to ogłoszenia 
w prasie i katalogi ofertowe. 
Nieatrakcyjne pod wzglę
dem formy graficznej, były 
one wystarczające, dopóki 
liczba amatorów tego jesz
cze mało przekonującego 
pojazdu była znikoma i nie 
rozpoczęła się walka 
o klienta. W miarę kształto
wania się rynku automobilo
wego i narastania konkuren
cji mnożyły się sposoby 
zjednywania nabywców: 
prospekt, ulotka, plakat, 
plansza, firmowe czasopi
smo, artykuł promocyjny, 
reklama świetlna, krótko
metrażówka do wyświetla
nia w kinach przed filmem. 
Jednak największy zasięg 
oddziaływania miała rekla
ma w prasie. Docierała ona 
do najgłębszej prowincji, 
nawet tam, gdzie jeszcze nie 
pojawił się samochód, 
utrwalała w pamięci marki 
i znaki firm, skojarzone 
z sugestywnymi sloganami, 
informacjami o sukcesach 
na wyścigach i rajdach.
Na ziemiach polskich auto
mobile, jeszcze jako „powo
zy automatyczne”, zaczęto 
reklamować w ostatnich la

tach XIX w. Do pierwszej 
wojny światowej byty to 
niewielkie inseraty, czasem 
ilustrowane ryciną lub foto
grafią, rzadko krótkie teksty 
promocyjne w czasopi
smach wysokonaktadowych 
(„Tygodnik Ilustrowany”, 
„Świat”), elitarnych (np. 
„Wieś i Dwór”) lub specjali
stycznych („Lotnik i Auto- 
mobilista”). Wszystko to 
było tak skromne, jakby 
producenci zdawali sobie 
sprawę, że zainteresowanie 
nabyciem samochodu jest 
bardzo nikle. Sytuacja zmie
niła się radykalnie po woj
nie, gdy scalone w państwo 
polskie ziemie trzech zabo
rów nie były już margine
sem rynków austriackiego 
i niemieckiego. Stały się od
rębnym, nowym obszarem 
eksportu aut kompletnych, 
podwozi, podzespołów do 
montażu, licencji, szczegól
nie atrakcyjnym, gdyż po
zbawionym własnych fa
bryk samochodów. Na 
wzrost zainteresowania po
siadaniem auta miała wpływ 
wojna. Była ona bowiem 
pierwszym wielkim spraw
dzianem przydatności po
jazdów mechanicznych, 
a znacznej liczbie ludzi słu
żących w wojsku dala spo
sobność bezpośredniego za
poznania się z samochodem. 
Wśród nich było wielu po
tencjalnych nabywców, do-

1. Pierwsza
polska 

reklama 
samochodów 

z 1896 r. 
(„Tygodnik 

Ilustrowany”)
2. Przykład 

reklamy
tzw. gotowca 

z 1929 r.

2

tychczas niezdecydowa
nych.
Obie te okoliczności sprawi
ły, że w latach dwudziestych 
około 130 europejskich 
i amerykańskich producen
tów aut - od względnie ta
niego wówczas Forda po 
Rolls-Royce’a - ulokowało 
w Polsce swe przedstawiciel
stwa, zabiegając o klienta 
różnymi formami reklamy. 
Po najbardziej efektowną 
sięgnął General Motors, 
umieszczając znak firmowy 
Chevroleta złożony z 1600 
żarówek na warszawskiej 
kamienicy u zbiegu ulic

Zgoda i Szpitalnej. Więk
szość marek samochodów 
miała swą reprezentację tyl
ko w jednym mieście w Pol
sce. Reklama w prasie była 
najskuteczniejszym środ
kiem dotarcia do potencjal
nych klientów. Tym tłuma
czy się istna erupcja reklam 
samochodów w dziennikach 
i czasopismach, ogólnokra
jowych i lokalnych, po
wszechnych i elitarnych po 
ustabilizowaniu polskiej 
waluty w 1924 r.
Wiele przedstawicielstw po
sługiwało się „gotowcami” 
otrzymanymi od producen-
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rtJŁI WE2MIECIE TE WSZYSTKIE WZGLĘDY POD UWAGĘ 
TO WYBÓR PADMIE

IAMEJ MARKI i JE i PRZEDSTAWICIELA

„HOTCHKISS”

HOTCHKISS

SP. AKC. HAMOLOWO-ROLNICZA

„K O O P R O L N A”
•MlliWt. HOPtKNIM* 10

3. Reklama samochodu Hotchkiss 
Józefa Hollaka z 1928 r.
4. Reklama samochodu Tatra 
Tadeusza Gronowskiego z 1928 r.
5. Reklama samochodów Steyr 
(jednocześnie okładka 
miesięcznika „Naokoło Świata”) 
Mariana Walentynowicza z 1928 r.
6. Okładka numeru monograficznego 
„Tygodnika Ilustrowanego”
z reklamą samochodów Hispano-Suiza 
Stefana Norblina z 1928 r.

ta, z pozostawionym miejscem na włama
nie tekstu w języku kraju publikowania. 
Praktykowali to: Ford, General Motors, 
Citroen. Chrysler. „Gotowce” były spo
rządzane w firmowych biurach promocji 
z myślą o całkowicie anonimowym od
biorcy i niewiadomych warunkach druko
wania. Dlatego zachowując dobry poziom 
graficzny, wystrzegały się efektów pla
stycznych, które mogłyby odstręczyć czy
telnika prasy niechętnego artystycznym 
nowinkom. Przyjęta konwencja czar
no-białej ryciny umożliwiała publikowa
nie bez uszczerbku dla estetyki na każ
dym gatunku papieru, nawet gazetowego 
i w każdych warunkach poligraficznych. 
Indywidualnością wyróżniały się reklamy 
autorstwa polskich artystów, które zaczy
nają pojawiać się od 1924 r. Były one za
mieszczane w elitarnych miesięcznikach 
„Pani” oraz „Teatr i Życie Wytworne”. 
Reklamy, najczęściej barwne - co było 
nowością w polskiej prasie - stanowiły 
w tych periodykach integralny składnik 
kompozycji numeru. Podobną postawę 
edytorską zajmował „Tygodnik Ilustro
wany” w monograficznych zeszytach po
święconych automobilizmowi i turystyce. 
Wielki kryzys światowy, zapoczątkowa
ny „czarnym czwartkiem” 24 październi
ka 1929 r., wpłynął na drastyczne ograni-
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7. Samochód Oświęcim-Praga reklamuje 
Marian Walentynowicz w 1931 r.

8. Reklama z fotografią samochodu 
przed wejściem do pałacu Myślewickiego w Łazienkach 

- jeden z pierwszych w Polsce przykładów zastosowania 
fotografii barwnej w reklamie samochodowej w 1930 r.

9. Strona tytułowa tygodnika „Kino” z 1933 r. 
- Lena Żelichowska reklamuje Polskiego Fiata 508 

10. Reklamowa pocztówka Chevrolets 
Wacława Siemiątkowskiego w 1929 r.
11. Pocztówka z reprodukcją obrazu 

Wojciecha Kossaka „Dwa światy”, namalowanego 
na zamówienie Sp.Akc.Polski Fiat w 1934 r., 

wykorzystywanego też na plakatach reklamowych

czenie reklamy samocho
dów w Polsce, jak i w całej 
Europie, dopiero w 1931 r. 
W ciągu pierwszego roku 
kryzysu próbowano jeszcze 
przyciągać klienta obniżką 
cen, ale bezskutecznie. Po
tem o swej ofercie przypo
minali najsilniejsi (Citroen, 
Fiat, Ford, Renault), a także 
dogasające marki krajowe 
(CWS, Ursus, Oświęcim- 
-Praga).
Po kryzysie reklama samo
chodów odżyła w 1936 r. 
Można z niej odczytać nową 
politykę motoryzacyjną, 
zmierzającą do ograniczenia 
różnorodności taboru, m. in. 
z myślą o jego mobilizacji 
na wypadek wojny, za po
mocą przyznawania ulg cel
nych i przywilejów podat
kowych określonym mar
kom i typom. Toteż reklama 
nie jest już tak „rozpasana”, 
jak w „szalonych latach 

dwudziestych”. Zamiesz
czana jest systematycznie 
tylko w dziennikach i czaso
pismach, które czytywane są 
przez sfery mogące sobie 
pozwolić na kupno samo
chodu, jak „Kurier War
szawski”, „Gazeta Giełdo
wa”, „Elitę”, „Zwierciadło”, 
„Touring”, „Auto”.
Reklamy „autorskie” pro
jektowali najbardziej reno
mowani artyści zajmujący 
się grafiką użytkową oraz 
ilustratorstwem: Tadeusz 
Gronowski, Stefan Norblin, 
Józef Hollak, Leon Chejfec, 
zaczynający karierę plakaci- 
sty Tadeusz Trepkowski. 
Ich prace cechuje syntetycz
na, płaszczyznowa geome
try zacj a form z wyraźnie za
kreślonym konturem, cza
sem dynamiczna kreska ma
jąca dać wrażenie szybko
ści, nowoczesne liternictwo 
dobrane i wykonane z wiel

ką starannością. Wymienie
ni graficy byli dziećmi cza
sów futuryzmu, kubizmu, 
fowizmu, ekspresjonizmu, 
formizmu, wzornictwa Bau- 
hausu, Werkbundu, De 
Stijl’u. Z tych kierunków 
i szkół czerpali inspiracje 
do projektowanych przez 
siebie reklam, jeszcze nie
świadomi, że tworzą w sty
lu, któremu w końcu lat 
sześćdziesiątych historycy 

sztuki nadadzą nazwę Art 
Deco.
Odrębnie wypada wspo
mnieć o Marianie Walenty
nowiczu i Wacławie Sie
miątkowskim. Pierwszy 
z nich, zapamiętany jako 
ilustrator przygód Koziołka 
Matołka, reklamom przez 
siebie projektowanym za
wsze nadawał żartobliwy 
charakter. Drugi był „na
dwornym” plastykiem Ge- 
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neral Motors w Polsce. Sie
miątkowski projektował 
dlań wystrój salonów sprze
daży, plakaty, plansze, 
okładki firmowego mie
sięcznika „Nowiny General 
Motors”, pocztówki, a na
wet kartę tytułową nut foks
trota „Chewroletka zgrabna 
jak kobietka”, skompono
wanego przez Zygmunta 
Karasińskiego.
W latach dwudziestych po
jawiła się fotografia już nie 
w formie wstawki w ogło
szeniu, lecz jako reklama. 
Samochód jest ujmowany 
na tle jakiegoś zabytku, naj
częściej w towarzystwie 
osoby zachęcającej do zaku
pu. Udział powszechnie 
znanych postaci w reklamo
waniu, dziś wielu tak gor
szący, sięga początkami 
tamtych czasów. Na okładce 
„Świata” z 1928 r. Maria 
Gorczyńska pozuje przy au
cie Peugeot, a generał Mi
chał Karaszewicz-Toka- 
rzewski wyraża zadowole
nie ze swego Chryslera. 
W „Tygodniku Ilustrowa
nym” samochód Oświęcim- 
Praga zachwala Wojciech 
Kossak. W końcu lat trzy
dziestych miejsce reprodu
kowanych zdjęć reklamo
wych zajmuje grafika z za
stosowaniem fotomontażu 
i kompozycja fotomontażo
wa, w czym specjalizuje się 
Jerzy Merand.
Lata 1920-1950 - to na 
świecie najlepszy okres 
w stuletniej historii reklamy 
samochodowej jako plastyki 
użytkowej. Dziś, choć czę
sto świetna, jest anonimo
wa, kosmopolityczna i bar
dzo rzadko inna niż fotogra
ficzna. W tamtych latach 
wykorzystywała ona wszel
kie techniki malarstwa i gra
fiki, fotografii i fotomonta
żu. Była reklamą autorską, 
sygnowaną przez artystę lub 
agencję i stylem oraz moty
wami była osadzona w kraju 
publikowania. U nas wpisa
ła się w polską spuściznę 
stylu Art Deco.

Mieczysław 
Kurzątkowski

Trzymacze, ściskacze, 
podpórki
Jak mawia Franciszek Staro

wieyski - artysta malarz 
i koneser sztuki - „para to 
więcej niż trzy”. Trudno się 

z tym stwierdzeniem nie zgo
dzić, wszak trzy, np. różne spin
ki do mankietów, nigdy parą nie 
będą. I tak też należy postrzegać 
przedmioty, o których mowa. 
Chodzi tu o trzymacze do ksią
żek, zwane niekiedy - chyba 
mylnie - ściskaczami, podpór
kami bądź podstawkami lub 
jeszcze inaczej. Nie pomogą 
nam w tej mierze również pod
ręczne słowniki czy encyklope
die sztuki, w których próżno by 
szukać stosownego określenia. 
Dlatego - dodajmy - naszym 
celem nie będzie też zdefinio
wanie owej nazwy. Tę kwestię 
zostawiamy otwartą.
Te niewielkie elementy archi
tektoniczne, do niedawna zapo
mniane i nieczęsto dzisiaj spo
tykane, wracają powoli - na 
szczęście - do łask po bardzo 
długiej, bo co najmniej kilku
dziesięcioletniej nieobecności 
wśród nas. Na powrót rozpoczy
nają swoją służbę, stając się 
równocześnie stałymi elementa
mi ważnego, bo fizycznego i du
chowego wyposażenia nie tylko 
naszych przydomowych biblio
tek. Niejako przy tej okazji ro
dzi się pytanie, skąd się trzyma
cze wzięły i z jaką tradycją są 
związane? Aby odpowiedzieć 
na to pytanie, trzeba przywołać 
z naszej pamięci wiek XIX, 
a wraz z nim salony i późniejsze 
gabinety.
Salony stanowiły nieodzowną 
część każdego mieszczańskie
go, hrabiowskiego czy też ary
stokratycznego domu. Spełniały 
przy tym pewną misję, porów
nywalną pod wieloma względa
mi - choć mierzoną w innej ska
li - do dworu szlacheckiego. 
Z natury rzeczy więc, dla nie
małej rzeszy rodzin, najczęściej 
wielopokoleniowych, byty 
miejscami szacownymi i wielce 
zasłużonymi. Ich rola i znacze
nie w kształtowaniu życia pu
blicznego i kulturalnego przy
padała właśnie na wiek XIX 
i trwała niezmiennie do końca 
Drugiej Rzeczypospolitej. 
W ciągu swojego istnienia, wła
śnie salony jako najbardziej re

prezentacyjne części domów 
i rezydencji były równocześnie 
siedliskiem życia towarzyskie
go. Gościły niejednokroć zna
komite postacie minionych 
epok, pozwalały smakować ży
cie codzienne. Zwykle herbatą 
i winem przyjmowano tam go
ści, dyskutowano, słuchano ży
wej muzyki. Nierzadko do 
owych salonów docierały jako

czas czytania były ustawiane 
w ulubionych miejscach, na 
wspomnianych meblach. Z tej 
właśnie potrzeby z jednej i z mi
łości do książek z drugiej strony 
prawdopodobnie zrodziły się 
trzymacze. Względy estetyczne 
zaś być może sprawiły, że wolu
miny leżące - w pojęciu ówcze
snych - wyglądały, jak mawia
no, jakby były zapomniane, zaś

pierwsze, przynoszone z szero
kiego świata wieści. Z potrzeby 
serca i ku pokrzepieniu serc 
czytano poezję, powieści histo
ryczne i inne nie mniej ważne 
treści dla życia duchowego do
mowników. Trudno więc na tym 
tle wyobrazić sobie wspomnia
ne miejsca bez bibliotek z książ
kami, które „od zawsze” były 
dobrem najcenniejszym, podob
nie jak portrety antenatów. To 
właśnie książki, będące dla wie
lu pokoleń nośnikiem kultury 
i nieograniczonej wiedzy 
o świecie, ugruntowywały przez 
lata naszą tożsamość narodową, 
równocześnie pozwalały prze
trwać niejedną historyczną za
wieruchę.
Temu wszystkiemu zaś towa
rzyszyły przywołane przez nas 
trzymacze, a ich stałym miej
scem funkcjonowania - warto to 
przypomnieć - były m. in. ele
ganckie sekretery i sekretarzyki, 
dostojne komody i biurka, 
ozdobne i lekkie etażerki, duże 
stoły i stoliki oraz niekiedy for
tepiany. Tworząc pary, trzymały 
zazwyczaj w swoich objęciach 
te książki - zwykle kilka - któ
re wybrane spośród innych na 

1. Orzet w stylu Art Dćco 
(brąz patynowany) 

odlany w pracowni brązowniczej 
Braci Łopieńskich 

w latach dwudziestych XX w.

stojące, pyszniące się swoimi 
pięknymi grzbietami - to książ
ki godne szacunku, obdarzone 
przez gospodarzy wyjątkową 
atencją, zawsze gotowe, aby 
z nich korzystać.
Owe wyszukane i interesujące 
przedmioty świadczyły równo
cześnie o guście i zamożności 
ich właścicieli. Przy tym te nie
wielkie ponderabilia częstokroć 
były i są niepowtarzalnymi 
dziełami sztuki, bowiem wiele 
z nich zamawiano u znakomi
tych brązowników, którzy 
współpracowali niejednokrotnie 
ze znanymi i uznanymi rzeźbia
rzami, wykonawcami pierwo
wzorów, czyli modeli odlewni
czych. Miłośnicy zwierząt, roz
miłowani w sztuce łowieckiej 
myśliwi zwykli otaczać się trzy- 
maczami o tematyce zoomor- 
ficznej, a więc takimi, które wy
obrażały, np. łby jeleni, kozłów, 
łosi, słoni, lwów itp. Zafascyno
wani historią starożytną poszu-
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2. Łeb kozia (brąz złocony, 
podstawa patynowana) 
sprzed 1939 r.
3. Stylizowany delfin (brąz złocony) 
wykonany prawdopodobnie w firmie 
Braci Łopieńskich przed 1939 r.;
w gtębi trzymacze tworzące parę 
(marmur czarny) - jeden z kulą, 
drugi ze słoniem
sprzed 1939 r. — Niemcy
4. Łeb łosia (alabastrowa podstawa, 
łeb odlewany, brązowiony) 
sprzed 1939 r.
5. Głowa egipska
(brąz patynowany) odlana 
w pracowni Aleksandra 
w Warszawie przed 1939 r.
6. Dzwon (brązowione żeliwo) 
wykonany w Weronie przed 1939 r.

(zdjęcia: Zygmunt K. Jagodziński) 

kiwali zupełnie innych, ozdo
bionych elementami antyczny
mi. Jeszcze inni nabywali tylko 
te, które swoimi kształtami 
i formą pasowały do miejsca ich 
przeznaczenia. Okres przełomu 
wieków zaznaczył się pełnymi 
uroku modelami o lekkiej, czę
sto bardzo zwiewnej szacie, tak 
charakterystycznej dla secesji. 
Niestety, te ostatnie trudno dzi
siaj spotkać i należą do niezwy
kłych rzadkości.
Wśród rozlicznych form trzy- 
maczy, obecnie już zabytków, 
spotkać można było także, a po
twierdzają to działający tu i ów
dzie ostatni brązownicy, ozdo
bione postaciami ludzi, miniatu
rowymi książkami z brązu, glo
busami czy scenkami rodzajo
wymi. Jednym słowem było to 
nieprzebrane bogactwo form. 
Znakomitym przykładem tych 
ostatnich jest para trzymaczy fi
guralnych, połączonych dwiema

O tym budynku dworcowym w Modlinie pisaliśmy 
trzy lata temu. Ze względu na piękną, wyważo

ną formę jego zdjęcie znalazło się na okładce listo
padowego numeru w 1996 r. Przypomnijmy: dwo
rzec powstał w okresie międzywojennym, zapewne 
w latach dwudziestych. Przysadzista bryła, kolum
nowy ganek i łamany dach - to podstawowe cechy 
tzw. stylu dworkowego. Pisaliśmy wtedy o postępu
jącym niszczeniu, zdewastowanych wnętrzach z za
bytkową stolarką, o śladach po rozebranych kaflo
wych piecach. Okazuje się, że obecnie budynek jest 
jeszcze bardziej zniszczony, m.in. wyrwane zostały 
drzwi wejściowe od strony podjazdu i peronów, wy
bito szyby także na piętrze, odpadają tynki i da
chówki. A więc nic nie pomogły nasze apele do 
służby konserwatorskiej, dyrekcji PKP i Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie o uratowanie całego ze
społu: dworca, kamiennego podjazdu i wieży ci
śnień, z której również zaczyna odpadać tynk. Jak 
się dowiedzieliśmy w Modlinie, PKP są deficytowe, 
nie mają pieniędzy na remont, a poza tym zespół 
nie jest uznany za zabytek. W wielu krajach wiedzia
no by, co zrobić z tym zespołem dworcowym poło
żonym tuż przy atrakcyjnej turystycznie twierdzy 
Modlin. Widzimy umieszczony w dworcu motel z re
stauracją, w wieży zaś punkt widokowy na fortyfika
cje i ujście Narwi do Wisty. Do sprawy dworca w Mo
dlinie jeszcze wrócimy...(k)

Deficytowe PKP
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scenkami rodzajowymi, wyko
nana w latach dwudziestych 
w firmie Braci Łopieńskich. 
Oba przedstawiają „gazeciarzy” 
- młodych chłopców podpiera
jących mur, każdego w innej po
zie, obok nich leżą paczki gazet 
i książek. Odlane w brązie, sta
rannie wykończone, zatrzymały 
na trwałe to, co odeszło w naszą 
niepamięć - wizerunek war
szawskich „gawroszów”.
Do losów trzymaczy historia 
dopisała nowy wątek bezpo
średnio związany z firmą Braci 
Łopieńskich i autorem tego ar
tykułu. W jednym z warszaw
skich antykwariatów, nie tak 
dawno pojawiła się para trzyma
czy wspomnianej firmy, wyko
nanych w stylu Art Deco. Dwa 
dumne, odlane w brązie orły 
z podstawami, dłuższy czas - 
przy swojej wysokiej cenie - 
stały w cieniu wielu innych cie
kawych przedmiotów. Po ja
kimś czasie jeden z nich został 
skradziony. Pomimo to, piszący 
te słowa nabył ten pozostawiony 
i dzięki życzliwości obecnych 
właścicieli istniejącej jeszcze na 
szczęście firmy Łopieńskich, 
w ich warsztacie zrealizował re
plikę drugiego. Tym sposobem 
po blisko 80 latach - wskutek 
złego zrządzenia losu, a następ
nie dość szczęśliwego zakoń
czenia - spotkały się dwie epo
ki: miniona z dzisiejszą w po
staci dwóch orłów. Orłów pięk
nych z rozpiętymi dostojnie 
skrzydłami - tego starego i no
wego, które na powrót stanowią 
ze sobą parę. I jak dawniej stoją 
na straży książek.
Wśród ocalałych trzymaczy są 
także wykonane z różnych su
rowców, np. trzymacze z pod
stawami z marmuru czy alaba
stru noszące na sobie najróż
niejsze ęlementy, np. z brązu, 
często złoconego w ogniu, odle
wane z cynku (brązowionego), 
czy też żeliwne. Bywają rów
nież powstałe w znanych farfur- 
niach jako rzeźby fajansowe lub 
porcelanowe, bogato malowane. 
Niestety, w wyniku ostatniej 
wojny, grabieży i zniszczeń, te 
ze wszech miar przydatne i nie 
pozbawione swoistego uroku 
przedmioty, w większości wy
padków podzieliły los wielu in
nych ruchomych zabytków. Do
dajmy do tego niemałą część 
tych, które dokonały żywota 
w rodzimych składnicach złomu 
lub uległy samozniszczeniu. Te 
i inne wypadki losowe znacznie 
zubożyły ich stan liczebny. Tym 
też sposobem nieliczne tylko 
stały się i tak wystarczającym 

dowodem dawnej ich po
wszechności, wielości form 
i kształtów, stosowania najróż
niejszych materiałów, niepod
ważalnej wartości artystycznej, 
historycznej i materialnej. Co 
więcej, dzieje trzymaczy często
kroć związane były ze znanymi 
osobistościami świata nauki 
i sztuki, lekarzami, adwokatami 
oraz tymi wszystkimi, którzy 
uwrażliwieni na „rzeczy pięk
ne” mieli je w swoim otoczeniu. 
Z racji swoich niekwestionowa
nych przymiotów trzymacze 
często stawały się obiektami 
okazjonalnymi. Opatrzone sto
sownymi dedykacjami stanowi
ły wyszukane prezenty wręcza
ne z okazji różnych rocznic 
bądź imienin. Tak więc mimo 
woli były i są nośnikami cieka
wych informacji o darczyńcach 
i obdarowywanych. Dają świa
dectwo rodzin, nierzadko też ich 
przenoszenia się z miejsca na 
miejsce. Zdarzają się i takie, 
które przywędrowały do kraju 
z powracającymi z przymuszo
nej emigracji. Wszystkie zwią
zane były z losami ludzkimi, 
niektóre z nich pamiętają jesz
cze zachodzące przemiany 
w technice i technologiach - od 
palących się świec, lamp nafto
wych i gazowych po pierwsze 
światło elektryczne. Osadzająca 
się na nich przez lata patyna jest 
dzisiaj jakby niepowtarzalnym 
śladem linii papilarnych prze
mijającego czasu.
Jaką dzisiaj odgrywają rolę i ja
kie są dalsze losy trzymaczy? 
Czas nieubłaganie przemija, 
przeminęła już epoka salonów 
i ich niepowtarzalnej atmosfery. 
Po ostatniej wojnie przyszło 
„nowe”, a z nim domy „mrów
kowce” ze swoimi niewielkimi 
„em - ileś ”. Moda na regały 
„Kowalskich” ostatecznie prze
kreśliła na długo ich rację bytu 
- nagle stały się zbędne. Reszty 
dopełniła „mizeria” rynku anty
kwarycznego. Od jakiegoś cza
su coś się jednak zmienia. Trzy
macze coraz częściej są poszu
kiwane, a pojawiające się od 
czasu do czasu w salonach z an
tykami bez trudu znajdują na
bywców. Choć dzisiaj inną peł
nią funkcję - bardziej dekora
cyjną niż użytkową - powoli 
wracają do łask. Należy więc je 
traktować z wielkim szacun
kiem, bowiem te cudem ocalałe 
zabytki są już świadectwem hi
storii.

Zygmunt K. Jagodziński

Co było 
przedtem?

Szara i surowa bryła 
gmachu dawnego 
Funduszu Kwaterun

ku Wojskowego w Warsza
wie wypełniająca kwartał 
Krakowskiego Przedmie
ścia między hotelem „Euro
pejskim” (ul. Gen. M. Kara- 
szewicza-Tokarzewskiego) 

skich, w południowej zaś 
dwór, stajnia i browar kró
lewski. Widok perspekty
wiczny z około 1750 r. wy
raźnie pokazuje prostokąt
ny czworobok budynków, 
którego krótsze boki zajmo
wały budynki piętrowe, zaś 
boki dłuższe — parterowe 

1. Fragment 
widoku 
perspektywicznego 
wschodniej 
części 
rezydencji 
królewskiej 
z ok. 1750 r.

i ul. Królewską, zwanego 
popularnie „Domem bez 
kantów”, kontrastująca wy
raźnie z otaczającą go zabu
dową, ma swoją ciekawą 
genezę.
Pierwotnie przy ul. Królew
skiej stał pałac Bielińskich, 
kupiony w 1713 r. przez 
Augusta II pod projektowa
ne założenie rezydencjonal- 
ne. Kontynuacja rozbudo
wy tego założenia przez 
Augusta III doprowadziła 
do poszerzenia terenu rezy
dencji od Krakowskiego 
Przedmieścia, na którym 
w części północnej znajdo
wał się pałac ks. Lubomir

zabudowania gospodarcze. 
Na dziedzińcu usytuowany 
był wolno stojący, podłuż
ny budynek parterowy. 
Wobec przejścia rezydencji 
królewskiej w 1779 r. na 
własność państwa, obja
śnienia na planie z 1815 r. 
podają, że poszczególne 
budynki to: od zachodu — 
Zarząd Dóbr Koronnych, 
od południa i północy — 
stajnie, kuźnie i wozownie 
związane z obsługą potrzeb 
wojskowego garnizonu 
warszawskiego, od wscho
du — budynek mieszkalny 
dla rzemieślników. Taryfa 
domów Warszawy z 1830 r.
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nazywa zespół „Kamienicą 
i oficyną Rządową Zarządu 
Jenerała Komendanta Mia
sta” i warszawskim „Ordy- 
nanshausem” (Komendą 
Miasta), zaś taryfa domów 
z 1852 r. do poprzedniej na
zwy dodaje jeszcze „Po
lowy Audytoriat Armii” 
(Polowy Sąd Wojenny). 
Nadal był to zwarty czwo
robok budynków, który 
przed 1836 r. przebudowa
no w formach klasycystycz- 
nych. Układ ten uległ za
kłóceniu około 1866 r., gdy 
na miejscu skrzydła za
chodniego wzniesiono 
gmach rosyjskiego sztabu 
okręgowego, zaś miejsce 
skrzydła północnego zajął 
gmach Komendy Miasta 
i Odwach Wojskowy. Pozo
stałe części zespołu zamie
niono na mieszkania oficer
skie.
Inwentaryzacja wykonana 
przez Politechnikę War
szawską (J. Graefe) w 1925 
r. wskazuje, że środek zaj
mował pięcioosiowy, dwu- 
traktowy budynek z nie
wielkim ryzalitem i obszer
ną, półkoliście sklepioną 
bramą przejazdową na osi. 
Skośnie do niego przylega
ły, również dwutraktowe, 
skrzydła boczne, pięcio- 
osiowe, zakończone krótki
mi trójosiowymi elewacja
mi bocznymi. Ostatnie osie 
tych elewacji mieściły pół
koliste przejścia dla pie
szych na dziedziniec we
wnętrzny. Klasycystyczna 
elewacja frontowa od Kra
kowskiego Przedmieścia

2.3. Elewacja 
frontowa 

(ul. Krakowskie Przedmieście) 
Domu Oficerskiego 

według pomiaru 
Zakładu Architektury Polskiej PW 

z 1925 r. (2) 
oraz widok na zdjęciu 

z ok. 1930 r. (3) 
4. Obecny „Dom bez kantów” 

przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 11

(fot. Józef Pilch)

przypominała współczesne 
rozwiązania pałacowe. Pię- 
cioosiowe skrzydła boczne 
o skromnym podziale po
ziomym podporządkowano 
bogatemu siedmioosiowe
mu portykowi w wysunię
tym ryzalicie. Jego trzy osie 
środkowe rozdzielono joń- 
skimi półkolumnami, ujęty
mi po bokach parami rów
nież jońskich pilastrów 
podtrzymujących klasyczne

belkowanie i trójkątny 
przyczółek. Środek wyzna
czała szeroka, półkoliście 
zamknięta sień przejazdo
wa, zaś nad nią — równie 
szerokie okno balkonowe 
z bogatą żeliwną balustra
dą. Krótkie elewacje bocz
ne potraktowano skromniej, 
powtarzając jedynie po
działy poziome zwieńczone 
trójkątnymi przyczółkami. 
Wszystkie okna ujęto 

w profilowane obramienia, 
wzbogacone nadprożami 
nad oknami parteru.
Niestety, do chwili obecnej 
otwarta pozostaje sprawa 
autorstwa tej klasycystycz- 
nej przebudowy. Przypisy
wanie jej przez Mariana La- 
lewicza Jakubowi Kubic
kiemu nie znajduje potwier
dzenia w innych publika
cjach, natomiast forma ar
chitektoniczna nie pozwala
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na jednoznaczne związanie 
jej z konkretnym twórcą.
Po odzyskaniu niepodległo
ści w 1918 r. początkowo 
były tu biura Komendy 
Miasta, później zaś ponow
nie mieszkania oficerskie. 
Los tej ostatniej, klasycy- 
stycznej pozostałości ze
społu dawnej rezydencji 
królewskiej, nazywanej 
wtedy „Domem Oficer
skim” lub „Kuźniami Sa
skimi”, dopełnił się w 1933 
r. w związku z decyzją dy
rekcji Funduszu Kwaterun
ku Wojskowego o wznie
sieniu w tym miejscu no
woczesnego gmachu. We
dług jej opinii {Domy 
mieszkalne Funduszu Kwa
terunku Wojskowego, t. 
I-III, Warszawa 1933- 
1938) budynek: „...po wie
lokrotnych przebudowach, 
wewnętrznie zniszczony, 
pozbawiony współczesnych 
urządzeń sanitarnych, z za
ciekającymi dachami, z ob
sypującymi się tynkami 
usytuowany w najruchliw
szym centrum stolicy daw
ny Ordynanshaus musi 
ustąpić najżywotniejszym 
potrzebom. Budynek jedno
piętrowy zajmujący dwie
ście metrów frontowej ele
wacji wzdłuż głównych ulic 
miasta należy zastąpić 
wielkim nowoczesnym 
gmachem...” . Przed zbu
rzeniem, na szczęście, bu
dynek zinwentaryzowano, 
pozwalając tym samym na 
prezentację Czytelnikom 
przynajmniej jego wyglądu. 
Na powstałym placu w la
tach 1933-1935 wzniesiono 
budowlę obecną, zaprojek
towaną w stylu postmoder
nistycznym przez prof. 
Czesława Przybylskiego, 
ale jest to już historia doty
cząca zupełnie innego 
obiektu, związanego z po
stępującą modernizacją za
budowy stolicy niepodle
głej Polski.

Józef Pilch

Zapomniany przepust

Poruszając się czerwonym 
szlakiem przez „Trójmiej
ski Park Krajobrazowy” 
w okolicach Gdyni Orłowa w re

zerwacie „Kacze Łęgi”, gdzie 
wytyczony szlak turystyczny 
przecina strumyk rzeki Kaczej, 
można napotkać imponujący 
obiekt inżynieryjny. Po dokład
nym przyjrzeniu się budowli bez 
wątpienia stwierdzamy, że mamy 
do czynienia z przepustem kole
jowym, mimo że w tym miejscu 
nie ma torów kolejowych. Ten 
zagadkowy obiekt ma wyjątkowo 
bogate elementy dekoracyjne, 
umożliwiające określenie jego 
przeznaczenia. Są to umieszczo
ne z obu stron na zwieńczeniu lu
ku godła kolei — uskrzydlone 
kola, a na bokach łuków — napi
sy: „Gdynia 1921" ze strzałką 
w kierunku Gdyni oraz „Kokosz
ki 1920” ze strzałką w kierunku 
Kokoszek. Na tej podstawie moż
na stwierdzić, że przepust wybu
dowano w tych latach, kiedy za
czął powstawać port w Gdyni 
i pilną potrzebą było zapewnienie 
nowego połączenia kolejowego 
z resztą kraju. Jest to okres odbu
dowy po pierwszej wojnie świa
towej oraz scalania sieci kolejo
wej w jeden organizm.
Jedyną wówczas linią kolejową 
łączącą Gdynię z resztą kraju by
ła linia przechodząca przez ob
szar Wolnego Miasta Gdańska 
i taki układ byl bardzo niedogod
ny z polityczno-gospodarczego 
punktu widzenia. Zadecydowało 
to o podjęciu w 1920 r. budowy 
niewielkiej (długości 26 km) li
nii kolejowej łączącej Kokoszki 
z Gdynią. Do prac Towarzystwo 
Robót Inżynieryjnych (TRI), 
które było głównym wykonaw
cą, przystąpiło w listopadzie 
1920 r. W trakcie robót prze
mieszczono 420 000 m3 ziemi 
oraz zużyto 1840 m’ betonu. 
Linia ta powstawała bardzo 
szybko i ruch kolejowy podjęty 
został już 10 listopada 1921 r„ 
ale oficjalne otwarcie odbyło się 
dziesięć dni później. Daty te tłu
maczą symbolikę umieszczoną 
na przepuście: 1920 — to rok 
rozpoczęcia inwestycji, a 1921 
— rok zakończenia budowy. 
W ten sposób Gdynia otrzymała 
bezpośrednie połączenie z siecią 
kolejową Polski. Jednak miało 
ono stosunkowo niskie parame
try techniczno-eksploatacyjne 
i wkrótce okazały się one niewy

starczające dla przewidywanych 
transportów węgla ze Śląska do 
portu Gdynia. Łuki o małych 
promieniach, znaczne wzniesie
nia oraz konieczność zmiany 
kierunku na stacji Kartuzy zade
cydowały, że w okresie budowy 
magistrali węglowej linia ta stra
ciła na znaczeniu.

daty rozebrania toru nikt dzisiaj 
już nie pamięta. Pozostały jedynie 
nasypy, przejmując rolę dogod
nych traktów drogowych i space
rowych oraz budowle inżynieryj
ne. Największa z nich — to wła
śnie przepust na Kaczej. Do dzi
siaj dzieło to zachowało kunszt 
budowniczych kolei tamtego

1. Przepust 
kolejowy

2. Napis 
na jednym 
z boków 
luku

(zdjęcia: 
Jacek
Gożdziewicz)

Na odcinku Gdynia-Osowa wyty
czono nowy przebieg toru kolejo
wego, zaś linię Kokoszki-Gdynia 
postanowiono zakończyć na nowo 
budowanej stacji Osowa (obecnie 
Gdańsk-Osowa). Nowy odcinek 
Osowa-Gdynia przebiega co 
prawda w niewielkiej odległości 
od toru linii Kokoszki-Gdynia, ale 
znacznie zwiększono promienie 
łuków i zmniejszono pochylenia. 
Uroczystego otwarcia magistrali 
dokonano 9 listopada 1930 r. 
i w ten sposób zbudowany w roku 
1921 tor kolejowy na odcinku 
Owczarnia (Osowa) — Gdynia 
przestał być potrzebny. Dokładnej 

okresu, choć nie bardzo wiadomo, 
dlaczego obiekt położony w sa
mym środku lasu, z dala od waż
nych traktów komunikacyjnych 
przyozdobiono tak wieloma ele
mentami dekoracyjnymi. Jedno 
jest pewne — przepust służy! ko
lei jedynie dziewięć lat, ale dzięki 
niepowtarzalnemu urokowi do 
dziś wzbudza podziw. Szkoda tyl
ko, że ten zapomniany obiekt nie 
jest objęty żadną ochroną prawną, 
a czas i porastający mech zaczyna 
nadwerężać jego elementy.

Jacek Gożdziewicz
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W toczącej się na tamach „Gazety 
w Opolu” dyskusji dotyczącej za
bytkowego centrum Opola wypo
wiedział się m. In. Jan Trzos, czło
nek Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami, pracownik Uniwersytetu 
Opolskiego. Oto fragment jego wy
powiedzi: „Powstaje wrażenie, że 
architekt miejski i konserwator wo
jewódzki opanowani są obsesją 
niszczenia starego miasta, przezna
czając najdroższe i najcenniejsze 
tereny starówki pod budowanie 
swoich awangardowych knotów... 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
nie zamierza poprzestać jedynie na 
krytyce poczynań architektów i ule
gających im wfadz miasta. Posia
damy własną koncepcję odbudowy 
zabytków i ratowania starej sub
stancji Opola. Takie plany Towarzy
stwo gotowe jest przedłożyć prezy
dentowi i wojewodzie, popierając 
je prośbą o wydanie zakazu wybu
rzania czegokolwiek ze starej zabu
dowy miasta bez zgody tej organi
zacji wyższej użyteczności".

Zostata zarejestrowana fundacja 
Wiek Pary. Celem nowo powstałej 
fundacji jest ochrona zabytków ko
lejnictwa oraz promowanie rozwo
ju transportu szynowego. W jej 
władzach są m. in. znany reżyser 
Kazimierz Kutz i posłanka do sej
miku śląskiego Elżbieta Pierzchała.

W Muzeum Narodowym w Warsza
wie od 31 maja do 1 sierpnia br. 
czynna była wystawa szkła francu
skiego z XIX-XX w. ze zbiorów 
Musee des Arts Decoratifs w Pary
żu. Muzeum to powstało w 1878 r. 
i posiada jeden z najbogatszych 
zbiorów sztuki dekoracyjnej we 
Francji. Od początku swego istnie
nia gromadziło wyroby szklane ku
powane bezpośrednio na wielkich 
wystawach, m. In. na Wystawie 
Światowej w Paryżu w 1900 r. lub 
bezpośrednio w pracowniach arty
stów. Otrzymywano je także jako 
dary od wybitnych francuskich ko
lekcjonerów i twórców. W 1981 r. 
kolekcja zostata uzupełniona depo
zytem Musee d’Art Moderne. Na 
wystawie w warszawskim Muzeum 
Narodowym zgromadzono około 
100 przedmiotów ze szkła, wykona
nych od 1878 r. do współczesności. 
Mogliśmy na niej podziwiać dzieła 
takich twórców, jak Emile Galló, 
Rene Lalique, Franęois Decorche- 
mont, Maurice Marinot i wielu in
nych. Tytuł wystawy - „Poetyckie 
tworzywo” - zaczerpnięty został 
z inskrypcji umieszczonej przez jed
nego z artystów na swym dziele.

Spadkobiercy Karola Olbrachta 
Habsburga domagają się zwrotu 
dwóch gobelinów flamandzkich 
oraz 64 obrazów i miedziorytów 
zdeponowanych w 1945 r. na Wa

welu. Gobeliny - „Powrót z polowa
nia” (350x410 cm) i „Dziewczyna 
z koszem owoców" (355x320 cm) - 
należą do najwybitniejszych dzieł 
tkactwa z XVII w., wykonane zostały 
w Brukseli według projektu Jacoba 
Jordaensa, w serii gobelinów ze 
scenami rodzajowymi „Życie na 
wsi”. Z kolei wśród obrazów i mie
dziorytów, głównie z XVIII-XIX w., 
najwięcej jest portretów monarchów 
i przedstawicieli rodziny Habsbur
gów. Pełnomocnik dyrekcji Zamku 
Królewskiego na Wawelu, powołu
jąc się m. in. na dekret z 8 marca 
1946 r. o majątkach opuszczonych 
i poniemieckich, uważa, że tytuł wła
sności gobelinów i obrazów nie

Ogólnopolskie Targi Antykwarycz
ne; uczestniczyło w nich około 90 
wystawców. Na bogaty, trzydnio
wy program targów złożyły się m. 
in. spotkania seminaryjne, oferty 
wystawców oraz prezentacja do
robku największych polskich 
ośrodków kształcących konserwa
torów - Instytutu Zabytkoznaw- 
stwa i Konserwatorstwa Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 
Wydziałów Konserwacji i Restau
racji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie 
i Krakowie, Zakładu Fotogrametrii 
i Informatyki Teledetekcyjnej AGH. 
Na Targach Antykwarycznych zo
stała m. in. przedstawiona nowo
czesna metoda identyfikacji i zna

(rys. Małgorzata Tabaka)

przysługuje spadkobiercom Habs
burgów, lecz Wawelowi.

Zespól pałacowy w Sztynorcie 
w województwie warmińsko-mazur
skim popada w ruinę. Obiekt ten, 
uznawany za jeden z piękniejszych 
zabytków w regionie, pochodzi 
z przełomu XVII i XVIII w. W XIX w. 
został przebudowany w stylu neo
gotyckim i w takim kształcie archi
tektonicznym zachował się do dziś. 
W czasie drugiej wojny światowej 
właścicielem pałacu był generał 
niemiecki Henryk von Lehndorff, po 
wojnie kolejni inwestorzy mieli róż
ne koncepcje zagospodarowania 
obiektu. Od kilkunastu lat jest nie 
remontowany i popada w coraz 
większą ruinę. Ostatni właściciel (od 
lipca ub. roku) - firma „TIGA Mari
na” Sp. z o. o. z Warszawy - planu
je utworzenie w pałacu centrum ho
telowego z przystanią żaglową. Nie
stety, od roku nie przeprowadzono 
tu żadnych prac remontowych.

W maju br. odbyły się w Krakowie 
Drugie Targi Konserwacji Zabyt
ków i Dzieł Sztuki oraz Pierwsze 

kowania dziel sztuki, przedmiotów 
wartościowych i kolekcjonerskich, 
tzw. Micro Photographic Finger
printing. Honorowy protektorat 
nad targami sprawowało Minister
stwo Kultury i Sztuki.

★ * *

W dniach 20-21 maja br. Zarząd 
Główny Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami zorganizował w Muzeum 
Narodowym w Warszawie sesję na
ukową „Święci przydrożni, patroni 
przyuliczni”. Na sesji wygłoszonych 
zostało 20 referatów, wśród których 
znalazły się też tematy opracowane 
przez gości z Białorusi, Ukrainy 
i Litwy. Oto niektóre tytuły referatów: 
Refleksje o rzeźbie pomnikowej 
(dr Bożena Wierzbicka); Antyczni 
bogowie i „święci" przy drogach 
ogrodów pałacowych (dr Wojciech 
Fijałkowski); Przydrożni, przyuliczni, 
lecz niekoniecznie święci (dr Irena 
Grzesiuk-Olszewska); Rzeźba po
mnikowa w urbanistycznym kontek
ście Lwowa końca XX wieku (prof, 
dr hab. Bohdan Posatsky). Śesja 
zorganizowana zostata dzięki po
mocy Komitetu Badań Naukowych, 
Generalnego Konserwatora Zabyt
ków, Muzeum Narodowego w War
szawie.

Osuwa się skarpa pod pałacykiem 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
co grozi katastrofą budowlaną. Na 
skutek ruchów skarpy doszło do 
spękania murów i fundamentów bu
dynku. Ekspertyza inżynieryj- 
no-geologiczna ma określić stopień 
zagrożenia i wskazać metodę za
bezpieczeń. Mają być wykonane 
wiercenia geologiczne, badania la
boratoryjne, projekt stabilizacji skar
py oraz zabezpieczenie fundamen
tów i murów budynku. Wszystkie te 
działania wymagają dużych nakła
dów finansowych; według wstęp
nych kalkulacji na same prace za
bezpieczające potrzeba około 65 
tys. zł. Tymczasem Muzeum Naro
dowe w Kielcach, któremu podlega 
muzeum H. Sienkiewicza w Oblę
gorku, nie ma na ten cel ani złotów
ki. Problemami ratowania pałacyku 
pisarza władze świętokrzyskie pró
bują zainteresować producentów fil
mu „Ogniem i mieczem”. Chcą się 
do nich zwrócić z apelem o przezna
czenie części dochodów z dystrybu
cji filmu na ratowanie pałacyku.

W Zamku Królewskim w Warsza
wie czynna jest (od 15 maja do 
8 sierpnia br.) wystawa „Ornamen- 
ta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztu
ki sakralnej, wiek X-XVIII”. Zorgani
zowana została ku czci dwudzie
stolecia pontyfikatu Jana Pawia II 
i jego czerwcowej pielgrzymki do 
ojczyzny. Zgromadzone na wysta
wie obiekty - to cenne zabytki ze 
skarbców katedralnych, kościel
nych i klasztornych, a także ze 
zbiorów polskich muzeów i biblio
tek. Większość z nich nie była do
tychczas eksponowana publicznie. 
Na wystawie możemy obejrzeć 
około 100 zabytków rzemiosła ar
tystycznego - monstrancje, naczy
nia liturgiczne, relikwiarze, ornaty, 
gobeliny. Najstarsze prezentowane 
obiekty pochodzą z X w. i są to: 
włócznia św. Maurycego i tzw. cza
ra włocławska. Szczególną uwagę 
zwraca też patena kaliska z końca 
XII w., srebrny relikwiarz św. Anny 
Samotrzeciej, wykonany w 1511 r. 
przez Andreasa Heideckera z Wro
cławia i wiele innych znakomitych 
dziel.

Orawski Park Etnograficzny w Zu
brzycy Górnej, wkomponowany 
malowniczo w górską przyrodę Be
skidów, czeka na pomoc. Grozi mu 
upadek, a nawet zniknięcie z mapy 
polskich obiektów cennych pod 
względem przyrodniczym i kulturo
wym. Fundacja Zielonych „Ratuj
my Ziemię" zwraca się do wszyst
kich o pomoc finansową przezna
czoną na ratowanie skansenu 
w Zubrzycy Górnej. Wszyscy ofia
rodawcy otrzymają tytuł Honoro
wego Donatora Fundacji oraz list 
dziękczynny.

PP przeglądy 
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Ćwierć wieku TOnZ

Od 1945 r. trwały starania 
o reaktywowanie Towa
rzystwa Opieki nad Zabytka

mi Przeszłości - organizacji 
wyrosłej w 1906 r. ze spo
łecznego ruchu na rzecz 
ochrony narodowych pa
miątek, istniejącej przez cały 
okres międzywojenny. Do
piero 26 kwietnia 1973 r. do
szło do założycielskiego ze
brania, które odbyto się 
w Sali Balowej Pałacu na 
Wodzie w warszawskich Ła
zienkach. Rok później - czy
li 25 lat temu - został za
twierdzony statut Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami. 
Z nazwy organizacji zniknęło 
słowo „przeszłość”, czego 
większość miłośników za
bytków żałuje do dzisiaj. Wi
docznie wówczas nie podo
bało się „starożytnicze” 
określenie „zabytki przeszło
ści”. Dziś warto powrócić do 
tej tradycyjnej nazwy.
Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami zrzesza około 1200 
członków, ma dwadzieścia 
oddziałów w siedemnastu 
województwach, a przy Za
rządzie Głównym działa 
sześć Komisji (m. in. opieki 
nad zabytkami sztuki cer
kiewnej, żydowskich cmen
tarzy, ekologiczna). Celem 
statutowym jest „uświada
mianie potrzeby i znaczenia 
społecznej opieki nad zabyt
kami jako dobrami kultury 
narodowej, jak również po
dejmowanie wszelkimi do
stępnymi środkami działań 
i realizowanie przedsięwzięć 
zmierzających do ochrony 
zabytków". TOnZ prowadzi 
szkolenia dla społecznych 
opiekunów zabytków (także 
z dawnych Kresów), nauczy
cieli, przewodników tury
stycznych, organizuje plene
ry, konkursy, wystawy i kon
ferencje, wydaje liczne pu
blikacje naukowe i populary

1. Uroczystość otwiera 
prezes TOnZ,
dr Marian Sołtysiak

zujące wiedzę o zabytkach 
(m. in. również „Spotkania 
z Zabytkami”).
O tych wszystkich działa
niach Towarzystwa mówił na 
uroczystości dwudziestopię- 
ciolecia prezes dr Marian 
Sołtysiak. Spotkanie odbyło 
się - jak założycielskie 
w 1973 r. - w Sali Balowej ła
zienkowskiego pałacu 20 
maja br. Wyrazy uznania zło
żyli organizacji: wiceminister 

kultury i sztuki Stanisław Żu
rowski, dyrektor generalny 
Biura Generalnego Konser
watora Zabytków Paweł Ja- 
skanis, przewodnicząca Sto
warzyszenia Konserwatorów 
Zabytków Maria Sarnik-Ko- 
nieczna, a także dyrektor 
Centrum Światowego Dzie
dzictwa UNESCO Mounir 
Bouchenaki. Uroczystość, 
w której wystąpił duet gitar 
klasycznych Ryszard Ba-

2. Goście spotkania,
m.in. dr Wojciech Fijałkowski, 
przewodniczący
Komitetu Powązkowskiego 
Jerzy Waldorff
i prof. Janusz Durko

3. Dyrektor biura ZG TOnZ 
Ewa Siurawska 
otrzymuje kwiaty
od sekretarza SKZ 
Jana Gromnickiego

(zdjęcia:
Jolanta B. Kucharska)

tauszko i Janusz Raczyński 
oraz Krzysztof Kolberger 
z recytacją prozy Jarosława 
Iwaszkiewicza z Podróży do 
Włoch, sponsorowała łazien
kowska restauracja „Belve
dere” i firma cukiernicza An
drzeja Blikle. Równocześnie 
odbywała się zorganizowa
na przez TOnZ sesja pt. 
„Święci przydrożni, patroni 
przyuliczni” (zob. s. 32).

(kmn)
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Pamiątki z powstania

Pięćdziesiąt pięć lat temu, 
w sierpniu 1944 r. rozpo

częto się powstanie warszaw
skie. Wiele pamiątek z tamtego 
dramatycznego okresu przepa- 
dto bezpowrotnie, choć Mu
zeum Wojska Polskiego w War
szawie zawsze starało się gro
madzić takie zabytki i w miarę 
swych możliwości udostępniać 
je zwiedzającym. Obecnie 
znajduje się tu największa ko
lekcja powstańczych pamiątek. 
Zwracają uwagę produkowane 
przez powstańców wyrzutnie, 
za pomocą których miotano 
butelkami z benzyną; konstru
owano je na przykładzie staro
żytnych urządzeń tego rodzaju. 
Przeciwnik dysponował znacz
nie lepszą techniką wojenną. 
Przykładem może być ekspo
nowana w muzeum samobież
na mina „Goliat” w kształcie 
małego czołgu sterowanego 
elektrycznym kablem. W takiej 
obudowie mieściło się kilka
dziesiąt kilogramów materiału 
wybuchowego. „Goliatów” po 
raz pierwszy użyta grupa Rei- 
nefartha na Woli bronionej 
przez żołnierzy Armii Krajowej 
(zgrupowanie „Radosław”), Ar
mii Ludowej i organizacji bojo
wej PPS.

\N muzeum pokazane są tak
że osobiste pamiątki uczestni
ków powstania. Na szczegól
ną uwagę zasługują mundury, 
np. battle-dress dowódcy sło
wackiego plutonu Mirosława 
Ihringa, niemiecka zdobyczna 
„panterka” podchorążego 
Stanisława Komornickiego 
„Nałęcza", obecnie generała 
WP i Kanclerza Kapituły Orde
ru Wojennego Virtuti Militari. 
Trzy tego rodzaju krzyże - to 
pamiątki po dowódcy powsta

2. Samochód pancerny „Kubuś” 
zbudowany przez inż. 
Waleriana Bieleckiego
na Powiślu

(zdjęcia:
Dariusz Borowicz)

1. Fragment
stałej ekspozycji 
„Powstanie Warszawskie 1944”

nia generale Antonim Chru
ścielu „Monterze”. Są też od
znaczenia por. Jana Rodowi
cza „Anody”, którego śmierć 
w czasie stalinowskiego terro
ru zawsze wzbudza smutne 
refleksje.
W zbiorach znajduje się kilka
naście egzemplarzy powstań
czej broni. Muzeum może po
szczycić się unikatowymi oka
zami pistoletów maszyno
wych „Błyskawica”, których 
zachowało się bardzo mato,

produkowanymi w warunkach 
konspiracji „polskimi Stena
mi” i znakomitymi pistoletami 
„Vis” z przedwojennej produk
cji w Radomiu. W archiwum 
muzeum znaleźć można wiele 
dokumentów, fotografii i eg
zemplarzy powstańczych ga
zet. W 55. rocznicę wybuchu 
powstania warszawskiego 
warto odwiedzić tę muzealną 
placówkę.

Zbigniew Puchalski

Muzeum w Oporowie - 50 lat
Jednym z ciekawszych 

zabytków architektury 
obronnej w Polsce jest za

mek rycerski w Oporowie 
koto Kutna. Powstat w okre
sie późnego średniowiecza 
i prezentuje typ budowli 
obronnej połączonej z roz
szerzającą się z czasem 
funkcją mieszkalną i rezy- 
dencjonalną. Zamek jest 
malowniczo usytuowany 
na sztucznie wzmocnionej 
wyspie otoczonej wodą. 
Od strony zachodniej pro
wadzi do niego drewniany 
most (dawniej byt to most 
zwodzony). Mury z czerwo
nej cegty wspierają się na 
kamiennej podmurówce. 
Zamek zbudowany jest na 
planie zbliżonym do czwo

roboku o wymiarach 25 
m x 30 m, w środku znajdu
je się brukowany dziedzi
niec, do którego prowadzi 
ostrotukowa brama. Z lewej 
strony bramy wznosi się 
kwadratowa, trójkondygna- 
cyjna wieża mieszkalna 
wzmocniona skarpami, 
z prawej — szczytowa ścia
na budynku mieszkalnego, 
stanowiącego południowe 
skrzydło zamku. Od strony 
północnej i wschodniej 
dziedziniec otoczony jest 
murem kurtynowym zwień
czonym gankiem z blanka
mi i otworami strzelniczymi. 
Do muru wschodniego 
przylega baszta czołowa, 
do połowy wysokości cylin
dryczna. Górna jej kondy

gnacja na planie sześcio- 
boku wspiera się na kro- 
ksztynach. Znajduje się tu 
kaplica, której przedsionek 
otwiera się arkadą na dzie
dziniec.
Przyjmuje się, że ten „dwór 
obronny” wzniesiony został 
w latach 1434-1453 przez 
biskupa kujawskiego Wła
dysława Oporowskiego, 
rektora Akademii Krakow
skiej, postaci wybitnej, ale 
i kontrowersyjnej. Pisał 
o nim Orgelbrand w Ency
klopedii z 1865 r. „Dyjecezy- 
ją tą rządzi! lat 17 i miesięcy 
8 nieszczególnie, myślal bo
wiem tylko o zgromadzeniu 
majątku...”. \N XVII w., kiedy 
Oporów należał do Tarnow
skich, przekształceniu ule

gły wnętrza budynku miesz
kalnego, m. in. sale na pię
trze otrzymały drewniany 
strop pokryty renesansową 
polichromią, a obok zamku 
powstał zgeometryzowany 
park. Kolejne przebudowy 
zostały przeprowadzone 
w XVIII w. (właścicielami byli 
m. in. Sottohubowie), nastą
piła wówczas m. in. baroki- 
zacja elewacji i przebudowa 
części bramnej. Od 1837 r. 
Oporów znajdował się w rę
kach Orsettich i w latach 
1837-1844 dokonano prze
budowy zamku w stylu neo
gotyckim, m. in. na otwór 
bramny nałożono neogo
tyckie obramienie, usuwa
jąc średniowieczną tablicę 
fundacyjną, wybudowano
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1.2. Zamek 
w Oporowie (1) 
i fragment 
krużganku (2)

(zdjęcia: 
Stanisław
Szpilewski)

tzw. kredens w narożniku 
dziedzińca, wjazd do zamku 
przybrał formę tarasu. Zmia
ny te ocenił wspomniany 
Orgelbrand: „Mury główne 
są te same jakie byty od za
łożenia swego, starodawne, 
zczerniate, nietynkowane. 
Do nich umiejętnie zastoso
wane są tegoczesne przy- 
murowania... " Z tego też 
czasu pochodzi założony 
wokół park krajobrazowy. 
Główną jego oś stanowi ale
ja kasztanowa prowadząca 
na most ku zamkowi. Rosną 
tu przede wszystkim drzewa 
rodzime, ale również i rzad
kie okazy.
W latach 1962-1965 prze
prowadzono kompleksowy 
remont całego założenia 
z częściową rekonstrukcją 
zamku. Usunięto przeróbki 

i przybudówki z XIX w., od
słonięto gotyckie portale 
i renesansowy strop w sa
lach na piętrze. Dokonano 
rekonstrukcji dachów 
i ganku łączącego skrzy
dło mieszkalne z kaplicą. 
Od 1949 r. oporowski za
mek pełni funkcje muzeal
ne, początkowo jako 
składnica, a od 1957 r. ja
ko Muzeum Zamkowe. 
Jest to jedno z nielicznych 
muzeów w Polsce prezen
tujących stylowe wnętrza 
mieszkalne — od gotyc
kich, przez renesansowe, 
barokowe, aż do bieder- 
meierowskich z połowy 
XIX w. Ekspozycję zorgani
zowano w ten sposób, że 
w poszczególnych salach 
zgromadzono eksponaty 
(obrazy, meble, rzemiosło

artystyczne) zgodnie 
z pierwotnymi funkcjami 
pomieszczeń. Oglądamy 
więc jadalnię, salon, sy
pialnię, skarbczyk. Ekspo
naty w znacznej części po
chodzą z okolicznych 
dworów i majątków. Nale
ży podkreślić, że udało się 
pozyskać kilka cennych 
zabytków historycznie 
związanych z zamkiem, 
np. portrety Sołłohubów 
z XVIII w., lustra z żardinie- 
rami z początku XIX w., po
jedynkowe pistolety z XVIII 
i XIX w. oraz fajansowy ser

wis firmy Shelton z końca 
XIX w. Od wielu lat Mu
zeum w Oporowie prowa
dzi pani Grażyna Majew
ska — historyk sztuki.
W pamięci zwiedzających 
i gości zamku w Oporowie 
pozostaje urok tego miej
sca, kameralność i zwar
tość zabudowy, strzelistość 
dachów i czerwień murów 
zameczku, u stóp którego 
rozściela się seledynowy 
dywan rzęsy na tafli wody, 
obwiedziony ciemną ziele
nią drzew. Obrazu dopełnia 
sylwetka „kasztelanki” (jak 
nazywają p. Majewską) z jej 
ciepłem, gościnnością 
i barwnymi opowieściami 
o dziejach oporowskiego 
zamku.

Stanisław Szpilewski

Fundacja Odnowy Zabytków poleca 
ZABYTKI NA SPRZEDAŻ 

Posiadamy największy wybór ofert 
sprzedaży obiektów zabytkowych 

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

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

siedliska
CZEKAJĄ NA RATUNEK!
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Porządki przy Próżnej

Próżna jest dziś jedyną ulicą 
warszawskiego getta, która 

przetrwała, zachowując na 
znacznym odcinku obustronną 
zabudowę. Do wybuchu drugiej 
wojny światowej ta niewielka 
uliczka, tącząca plac Grzybow
ski z Marszałkowską, była barw
ną enklawą polsko-żydowskie
go pogranicza kulturowego. 
Fragment Próżnej przylegający 
do Grzybowa ocalał, choć 
w sierpniu 1944 r. toczyły się 
wokół zacięte walki. Po wojnie 
kamienice systematycznie de
wastowano, gdyż działający 
wówczas architekci i urbaniści 
starali się doprowadzić do wy
burzenia wszelkich reliktów war
szawskiej zabudowy z XIX w.
W latach osiemdziesiątych, 
dzięki staraniom Społecznego 
Zespołu Opiekunów Zabytków 
przy Towarzystwie Przyjaciół 
Warszawy (obecnie: Zespół 
Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy „ZOK"), obo
wiązujące wciąż wytyczne 
o rozbiórce kamienic ul. Próżnej 
anulowano, a ocalałe domy 
wpisane zostały do rejestru za
bytków. Prawdziwy przełom na
stąpił w 1993 r., gdy społeczni
cy zainteresowali losem ul. 
Próżnej Fundację Ronalda S. 
Laudera. W czerwcu 1997 r. 
spółka Próżna Street Company, 
utworzona przez Jewish Renai
ssance Foundation, kupiła 
kamienicę przy ul. Próżnej 9. 
Budynek ten, ukończony 
w 1882 r., byt pierwotnie wła
snością Zalmana Nożyka — 
fundatora jedynej istniejącej 
obecnie w Warszawie synagogi. 
Miłośnicy zabytków z niecierpli
wością czekali na rozpoczęcie 
remontów. Fundacja Laudera 
potrzebowała jednak sporo 
czasu, by przygotować się do 
rewaloryzacji ulicy. Połowę 
1997 r. i cały rok 1998 poświę
cono na uregulowanie spraw 
własnościowych związanych 
z sąsiednią kamienicą nr 7 (dom 
sióstr Braun z lat 1880-1882), 
która także została zakupiona. 
Trwały również prace nad pro
jektami renowacji domów nr 
7 i 9, a także planami zrekon
struowania wystroju elewacji 
kamienic nr 12 i 14, do czego 
Fundacja zobowiązała się jesz
cze w 1997 r. Po długim okresie

przygotowań, w styczniu 1999 r. 
specjalna ekipa robotników 
przystąpiła do porządkowania 
piwnic pod kamienicami. Roz
poczęto prace, poprzedzające 
generalne remonty zabytków. 
Po raz pierwszy miałem okazję 
zwiedzić podziemia ul. Próżnej 
7 i 9. W piwnicznych komorach, 
osnutych pajęczynami i przypo
minających niekiedy fragmenty 
Lindleyowskich kanałów, oglą
dałem ściany i sklepienia wyko
nane z masywnej, dobrze za
chowanej cegły, liczącej już po
nad 110 lat.
Początkowo mogło się wyda
wać, że piwnice zasypane są je
dynie śmieciami, resztkami wę
gla i zawalone stosem przegni
tych, bezwartościowych rupieci. 
Ekipy oczyszczające komory 
natrafiły jednak wkrótce na wie
le interesujących reliktów, wy
niesionych tu zapewne przed 
1939 r.: skorodowany korpus 
aparatu telefonicznego z lat 
trzydziestych, noszący czytelny 
jeszcze napis „Siemens i Hal
ske", fragmenty żeliwnych 
ozdobnych drzwiczek pieca, ni
klowane ramię starego gramo
fonu, przedwojenną buteleczkę 
po wodzie kolońskiej z zacho
waną etykietą oraz wiele sta
rych okuć do mebli. W jednej 
z piwnic znaleźliśmy misternie 
opleciony pajęczynami fotel 
z lat dwudziestych i połamane 
dębowe krzesło z końca XIX w. 
Szczególnie interesującym od
kryciem było jednak odnalezie
nie sporej skrzyni wypełnionej 
korespondencją i rachunkami 
z lat 1946-1954, gromadzonymi 
przez sklepy i firmy działające 
przy ul. Próżnej. Dokumenty są 
niestety mocno zagrzybione 
i będą wymagały pracochłon
nych zabiegów konserwator
skich. Na fotografii widoczny 
jest list z 12 października 1950 r., 
w którym poznańska wytwórnia

1.2. Ul. Próżna 9: 
jedna z piwnicznych komór (1) 

i demontaż balustrady schodów 
w kwietniu 1999 r. (2)

3. Niektóre eksponaty 
odnalezione w piwnicach 

kamienic przy ul. Próżnej 7 i 9

(zdjęcia: 
Janusz Sujecki)
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okuć metalowych Sylwestra 
Musiala i Mieczysława Domowi- 
cza informuje właściciela jedne
go ze sklepów przy ul. Próż
nej 9 o możliwości dostarczenia 
„żądanej ilości okuć do tore
bek”. Na razie odnajdywane 
eksponaty i dokumenty groma
dzone są w wydzielonym po
mieszczeniu kamienicy nr 9. Po 
zakończeniu rewaloryzacji ulicy 
najciekawsze pamiątki prezen
towane będą na stałej ekspozy
cji, planowanej w jednym z za
bytkowych domów.
Do potowy maja 1999 r. ekipy 
zdemontowały detal wystroju 
sztukatorskiego z przejazdów 
bramnych, klatki schodowej do
mu Nożyka i mieszkań w kamie
nicach nr 7 oraz 9. Zabezpie
czono najlepiej zachowaną sto
larkę drzwi, fragmenty mozaiko
wych parkietów oraz żeliwne 
balustrady schodów. Robotnicy 
przystąpili także do trudnego 
demontażu kamiennych balu
strad balkonów kamienicy nr 9. 
W domu tym odkryto podczas 
prac porządkowych interesują
ce polichromie zdobiące strop 
przejazdu bramnego, ukryte 
dotąd pod grubą skorupą farby. 
Teraz pozostaje tylko oczekiwać 
pierwszych robót budowlanych, 
zwiastujących początek kapital
nego remontu kamienic niepa
rzystej strony ul. Próżnej.

Janusz Sujecki

Na polskim wybrzeżu znajduje się 18 la
tarń, z czego 17 jest czynnych. Jedną 
z nich jest latarnia w miejscowości Stilo ko

ło Łeby. Zbudowana została przez Nie
mców w latach 1904-1906 na fundamencie 
z betonu i marmuru białego, zmontowana 
z gotowych stalowych elementów skręca
nych śrubami; jest to jedna z trzech tego 
rodzaju konstrukcji na świecie. Na począt
ku oświetlenie było gazowe w formie palni
ka, luster i pryzmatów, następnie zainstalo
wano oświetlenie żarowe z żarówką 2500 
W, lustrami i pryzmatami. Od 15 lat haloge
ny o mocy światła od 600 W zasilane są 
z sieci oraz awaryjnie z agregatu prądo
twórczego i akumulatorów z rezerwą na 18 
godzin. Zapalanie światła odbywa się 
przez fotokomórkę lub tradycyjnie ręcznie. 
Wysokość latarni wynosi 34 m, wzgórza, 
na którym stoi — 41 m n. p. m., co sprawia, 
że wysokość świateł wznosi się 75 m nad 
poziomem morza. Zasięg świateł latarni 
dochodzi do 23,5 mili morskiej (43,5 km), 
a ich pełny cykl trwa 12 sekund. Ostatnim 
latarnikiem niemieckim byt R Pruztt, obsłu
gujący latarnię do 1945 r. W 1948 r. latarnię 
objął Stefan Łozicki, uczestnik walk pod 
Monte Cassino, a po nim jego syn, Romu
ald, pracujący tu do dziś. Ważnym dodat
kowym obowiązkiem współczesnych latar
ników jest nasłuch na kanale bezpieczeń
stwa UKF, na którym odbywa się łączność 
pomiędzy statkami i stacją brzegową. In
formacje o sytuacji na morzu przekazuje 
się do stacji głównej, która w razie potrze
by uruchamia ratownictwo morskie. Latar
nię w Stilo od czerwca 1992 r. udostęp
niono zwiedzającym.

Piotr Walczak

Latarnia w Stilo

Pokwitowanie dla wpłacającego

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

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

Odcinek dla posiadacza rachunku

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

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

Odcinek dla poczty lub banku

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

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

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

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

na rachunek
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek 
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

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

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

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

stempel
pobrano opłatę

stempel
pobrano opłatę

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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Inżynieria 
miejska

Przy ul. Świętego Wawrzyńca 
na krakowskim Kazimierzu 

znajduje się cenny zespól zabudo
wy z XIX i XX w. związanej z obsłu
gą miasta: elektrownia, gazownia 
i zajezdnia komunikacji miejskiej. 
Pierwsze budynki zajezdni po
wstały w 1882 r. z chwilą urucho
mienia tramwaju konnego przez 
Belgijskie Towarzystwo Kolei Lo
kalnych. Od tej pory kompleks za
jezdni rozrastał się sukcesywnie 
w miarę rozwoju komunikacji 
w Krakowie, przechodząc przez 
etapy elektryfikacji linii tramwajo
wych (1901), wprowadzenia trakcji 
normalnotorowej (1913 — do lat 
pięćdziesiątych funkcjonowała 
równocześnie z wąskotorową) itd. 
Później tramwaje znalazły miejsce 
w nowych zajezdniach, zaś naj
starszą zajezdnię przekształcono 
w autobusową.
W 1985 r. wojewódzki konserwator 
zabytków wpisał ten zespól do re
jestru zabytków, a w 1992 r. zaczę
ty tu wracać wozy tramwajowe, 
bowiem Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne przeznaczyło 
część budynków na Składnicę Ta
boru Zabytkowego. Byt to pierw
szy krok do utworzenia ogólnopol
skiego muzeum komunikacji miej
skiej. 18 czerwca 1998 r. Rada 
Stołecznego Królewskiego Miasta 
Krakowa uchwaliła powołanie Mu
zeum Inżynierii Miejskiej, opartego 

na zbiorach Składnicy i Krakow
skiego Towarzystwa Ochrony Za
bytków Techniki; rozpoczęcie 
działalności muzealnej nastąpiło 
1 X 1998 r. Według założeń uzgod
nionego z Ministerstwem Kultury 
i Sztuki statutu, muzeum ma sze
roki profil historyczno - technicz
ny, niemniej jednak komunikacja 
należy do głównych jego działań.
12 marca 1999 r. w powstałej 
w 1900 r. hali otwarto pierwszą wy
stawę czasową pt. „Cracovie auto
mobile”. Ekspozycja — oparta na 
zbiorach Andrzeja Bogunia-Ra- 
czyńskiego (komisarza wystawy), 
Archiwum Państwowego, Bibliote
ki Jagiellońskiej i innych placówek 
objęta archiwalia przedstawiające 
początki motoryzacji w Krakowie. 
Pokazano materiały dotyczące nie 
tylko samochodów i innych pojaz
dów, które pojawiały się na ulicach 
do pierwszej wojny światowej, ale 
także ówczesnych warsztatów, 
w których powstawały (np. pierw
szy całkowicie polski samochód 
„Star” w 1912 r.), wkraczania mo
toryzacji do służb miejskich oraz 
różnych wydarzeń, np. rajdów sa
mochodowych. Otwarcie wystawy 
uświetniły pojazdy z tamtych cza
sów: motocykle „Laurin et Kle- 
ment” i „Wanderer”, użyczone 
przez właścicieli dzięki pomocy 
Automobilklubu Krakowskiego. 
W tym roku muzeum planuje m. 
in. otwarcie jeszcze trzech wystaw 
czasowych i rozpoczęcie edycji 
studiów, opracowań oraz materia
łów źródłowych.

Waldemar Brzoskwinia

Czy zostaną 
zabytkami?

Jeśli teraz ulegną zniszcze
niu, to na pewno nie zosta

ną. A chodzi o przedmioty zwią
zane z istnieniem do 31 stycz
nia 1998 r. 49 województw — 
szyldy urzędowe, pieczęcie, 
znaki drogowe oznaczające 
granice województw itp. 
W książce Archeologia prawna 
Europy (PWN, Warszawa-Po- 
znań, 1989) prof. Witold Maisel 
zdefiniował archeologię praw
ną: ,,/est fo nauka pomocnicza 
historii ustrojów państwa i pra
wa sądowego, zajmująca się 
wyszukiwaniem i badaniem za
bytków materialnych, posiada
jących prawnie ustalony, instru
mentalny charakter w stosunku 
do funkcji stanowienia i realizo
wania norm prawnych". W za
kresie przedmiotowym tej nauki 
wymienione powyżej atrybuty 
organów wojewódzkich jak naj
bardziej się mieszczą. Jaki los 
spotka (lub już spotkał) szyldy 
i pieczęcie instytucji wojewódz
kich, które utraciły swój status 
po 1 stycznia 1999 r.? Znala
złem na ten temat dwa teksty, 
które ukazały się pod koniec 
1998 r. w „Gazecie Wielkopol
skiej” (dodatek „Gazety Wybor
czej”) nr 303 — Tablica na pa

miątkę i nr 305 — Tablice pod 
młotek! Okazało się, że na
prawdę poważnie o zachowa
niu dla potomności nieaktual
nej tablicy urzędowej pomyśleli 
strażacy z Konina. Tablica z na
pisem „Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Koninie” trafi do Muzeum Po
żarnictwa w Rakoniewicach. 
A co z Komendą Wojewódzką 
Policji? Rzecznik komendy po
informował, że tablice zostaną 
„poddane brakowaniu protoko
larnemu” (czyli zniszczone), ale 
będą mogły być przekazane na 
cele muzealne, pod warunkiem 
wszakże, że jakieś muzeum 
o to wystąpi. Na zagospodaro
wanie tablic byłego urzędu wo
jewódzkiego pomysły byty róż
ne. Od komisyjnego zniszcze
nia, przez humorystyczną kon
cepcję pocięcia ich na kawałki 
i sprzedawania na pamiątkę 
wzorem muru berlińskiego, 
propozycję zlicytowania na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy, aż po przeka
zanie do muzeów okręgowych. 
Ten ostatni pomysł jest najroz
sądniejszy. Nie utrudniajmy 
pracy przyszłym pokoleniom 
archeologów, którzy będą ba
dać okres PRL i Trzeciej Rze
czypospolitej!

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

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

wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó

wienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 

Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-806 Warszawa, ul. 

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

270-1-111.

I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe

- cała kolumna wewnętrzna - 1200 zł 

-1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł 

-1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł 

-1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł

- cała kolumna zewnętrzna 

(okładka s. IV) - 1400 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

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

mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

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

- 1300 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka ceny 

O 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane:

artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, reportaże, 

fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 zł według in

dywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

- jedno słowo - 70 gr

- jedno słowo w ramce - 1 zł

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych 

opiekunów zabytków udzielana jest zniżka w wyso

kości 20%.

W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace re

dakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku dostar

czenia przez zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do 

druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 10%. 

Podatek VAT doliczany jest do zleceń:

- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodar

czych w wysokości 22% ceny reklamy-ogłoszenia;

- osób prywatnych nie prowadzących działalności 

gospodarczej w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem do
staw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 Warsza
wa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 
270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla prenume
ratorów zamawiających minimum po 10 egz. każdego nume
ru - 25-procentowy rabat. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera do
datkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać 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 (Warsza
wa, ul. Piękna 44a). Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” pro
wadzą:

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
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 dodat
kowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. 
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane 
są na IV kwartał 1999 r. do 5 września br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
VI. HAFTY

1. Hafciarstwo sakralne XIII - XVI w.

Zdobienie haftem tkanin, odzieży świeckiej oraz szat litur
gicznych i paramentów kościelnych ma w Polsce tradycję 
sięgającą epoki romańskiej. Hafciarstwem trudnili się za
równo zrzeszeni w cechach rzemieślnicy (mężczyźni), jak 
też hafciarze i hafciarki w pracowniach dworskich oraz za
konnice w klasztorach żeńskich (zakon brygidek miał za
warty w swej regule nakaz haftowania). Oczywiście hafto
wano także „prywatnie” w niemal każdym domu, bowiem 
umiejętność ta zaliczana była do podstawowych zajęć ko
biecych.
W czasach średniowiecza ze szczególną pieczołowitością 
i artyzmem wykonywano hafty sakralne na szatach litur
gicznych (głównie na ornatach, dalmatykach, kapach, ale 
także na infułach biskupich i stułach) oraz na paramentach 
kościelnych (antependiach ołtarzowych, puryfikaterzach, 
palkach, bursach).
W Polsce zachowały się głównie średniowieczne haftowa
ne ornaty i nieliczne stuły. Dekorowano je zawsze haftem 
figuralnym z postaciami świętych, scenami z życia Matki 
Boskiej i małego Chrystusa, a zwłaszcza motywem Ukrzy
żowania. Haft na ornacie umieszczano z tyłu, na wąskim, 
pionowym pasie środkowym zwanym kolumną. Scena 
Ukrzyżowania dawała okazję do stworzenia kompozycji 
w formie krzyża, czyli preteksty, niekiedy łączącej 
Ukrzyżowanie z „drzewem życia” (drzewem Jessego).
Średniowieczne hafty sakralne w XIII, a zwłaszcza w XIV 
w. dążyły do naśladowania ówczesnego malarstwa, stąd 
też określane były jako acupictura - malowane igłą. Efek
ty malarskie uzyskiwano dzięki stosowaniu cienkich nici 
jedwabnych, pokrywających szczelnie drobnymi ściegami 
całą tkaninę podkładu, naszywanego na jedwabną lub ak
samitną powierzchnię ornatu. Podkład stanowiło luźno 
tkane, lniane białe płótno, na którym rysowano schemat 
kompozycji.
W XIV i na początku XV w. szczególnie często posługi
wano się techniką haftu rozłupanego: nitka każdego ście
gu wpuszczana była w koniec nici ściegu poprzedniego, 
rozłupując go na dwoje. Przy stosowaniu wielu odcieni te
go samego koloru nici osiągano subtelne zróżnicowania 
kolorystyczne i pożądaną malarskość przedstawienia. 
W XV i XVI w. obok nici jedwabnych stosowano też z re
guły w haftach sakralnych nici srebrne i złote. Nici meta
lowe uzyskiwano przez okręcenie nici jedwabnej (tzw. du
szy) cienką metalową blaszką. W Polsce najchętniej posłu
giwano się nićmi metalowymi ze złota błonkowego, zwa
nego też cypryjskim, gdyż wytwarzano je głównie na Cy
prze. W niciach tego rodzaju „duszę” lnianą lub konopną 
owijały złocone błony zwierzęce.
W późnym średniowieczu, prawdopodobnie w związku 
z dużą liczbą zamówień na hafty sakralne, sięgano chętnie 
do prostej metody haftowania długimi, nieregularnymi, za
chodzącymi na siebie ściegami. W partiach bezprzedmio
towego tła stosowano technikę point d’Orient, polegającą 
na gęstym pokrywaniu podkładu równoległymi, luźnymi 
nićmi jedwabnymi, które przytwierdzano do podłoża pro
stopadłymi, gęsto kładzionymi ściegami z nici metalo
wych.

Jednocześnie prestiżowe zlecenia na bogate i okazałe sza
ty liturgiczne realizowano niezmiernie dekoracyjną techni
ką haftu reliefowego.
Rzeźbiarski efekt wypukłości wzoru uzyskiwano metodą 
aplikacji, wycinając z jedwabnej tkaniny części figuralne 
i umieszczając je na tzw. maskach - podłożeniach ze 
skrawków miękkich tkanin, waty, a nawet wosku, drew
na czy korka. Całość przymocowywano do podkładu 
i uzupełniano w szczegółach różnymi ściegami hafciar
skimi. Reliefowo kształtowane postacie uwypuklały się 
na tle wykonanym przeważnie złotymi nićmi, które krót
kimi ściegami pokrywały przytwierdzone do podłoża ni
ci jedwabne, tworząc geometryczny ornament kratki lub 
plecionki - jak w gotyckich obrazach. Często też stoso
wano do haftowania tła spiralnie skręcone nici metalowe, 
co dawało wrażenie światłocieniowego, mieniącego się 
podłoża.
Tradycje sakralnego hafciarstwa średniowiecznego prze
trwały w Polsce bardzo długo - przez cale XVI stulecie aż 
w głąb XVII w. W gotyckim stylu utrzymany jest powsta
ły w 1504 r. jeden z najznakomitszych przykładów nasze
go hafciarstwa - ornat z fundacji Piotra Kmity, przecho
wywany w skarbcu Katedry Wawelskiej. Na pretekście or
natu (przeniesionej w XVI w. na inną tkaninę) przedsta
wiono sceny z życia i męczeństwa św. Stanisława. Kom
pozycję wykonano łącząc plastyczną aplikację z misterny
mi ściegami hafciarskimi. Prócz nici jedwabnych i złotych 
posłużono się też w ornacie Kmity perłami, podkreślając 
nimi kontury figur i ornamentów obramień poszczegól
nych kwater preteksty. Używanie pereł było bardzo cha
rakterystyczne dla haftów z XV w., choć w wielu szatach 
liturgicznych zachowały się tylko ślady ich stosowania - 
nanizane na cienką nitkę perły w miarę upływu czasu ła
two się osypywały.
W epoce baroku hafciarstwo sakralne nadal cieszyło się 
w Polsce dużą popularnością. Zmieniła się wprawdzie 
ornamentyka haftów, ale dążenie do okazałości i dekora
cyjności nadal towarzyszyło pracy hafciarzy i hafciarek. 
Opowiemy o tym w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka
Literatura
M. Gutkowska-Rychlewska, M. Taszycka, Polskie hafty średnio
wieczne, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1967 
J. Chruszczyńska, Polskie hafty figuralne na ornatach od końca 
XV do XVII wieku, Warszawa, br.

1. Fragment haftowanej stuły 
(aksamit, nici jedwabne, nić złota), XIII w.

2. Ornat z haftowaną pretekstą 
(aplikacja z jedwabiu, nici jedwabne, srebrne i złote), 

przełom XV i XVI w.

3.4. Fragmenty haftowanej preteksty z ornatu 
(aplikacja z jedwabiu, nici jedwabne, srebrne i złote), 

Śląsk, koniec XV w.
(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)
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W stu pięćdziesięciu numerach naszego pisma 
mieliśmy dobre i złe spotkania z zabytkami. Sym
bolizują je okładki tego numeru: pierwsza — to 
piękno zachowanego dzieła sztuki, ostatnia — to 
zniszczona przez czas i ludzi rzeźba z XIX w., któ
ra okaleczoną ręką prosi o ratunek. Z zabytkami 
jest jak z ludzkim życiem — obok stron jasnych 
muszą być także ciemne. Nam chodzi o to, aby 
dobrych, jasnych spotkań z zabytkami było jak 
najwięcej...


