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Czym jest narodowe dziedzictwo?
ziedzictwo narodowe - to przeszłość i miejsce w świecie współczesnym. To istnienie narodu, jego toż
samość tak w sensie materiainym, jak i duchowym. Na wspólne dziedzictwo narodowe składa się wie
le elementów: historia, kultura, sztuka, nauka, język, obyczaj, tradycja, także przyroda i krajobraz. 
Wszystkie te elementy przenikają się wzajemnie i są nierozerwalnie ze sobą związane. To kraj młodo

ści Chopina objawił się wspaniałą, nieśmiertelną muzyką, to tęsknota za krajem kazała pisać Mickiewiczowi 
strofy „Pana Tadeusza”...

O ile ochrona wybitnych dzieł sztuki nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle w wypadku ochrony krajobrazu 
sprawa przedstawia się nieco inaczej. Ochrona krajobrazu kulturowego polega bowiem na zachowaniu w har
monii różnych form przestrzennych będących wytworem natury oraz działalności człowieka. W otaczającej nas 
przestrzeni przebiega tymczasem nieustanny proces zmian, którego uczestnikami jesteśmy my wszyscy. Działania 
poszczególnych osób powodują przekształcenia w istniejącej strukturze przestrzennej, a brak świadomości tego 
problemu skutkuje często nieodwracalną utratą takich wartości, jak harmonia i piękno krajobrazu. A to właśnie, 
czyli zgodne funkcjonowanie w otaczającej przestrzeni elementów natury, zabytków historii i obiektów będących 
wynikiem działalności współczesnego człowieka, podlega w wielu państwach ochronie jako jedno z podstawo
wych dóbr narodowych. Krajobraz, charakterystyczny dla określonego regionu, wynikający także z odmienności 
kulturowej jego mieszkańców, jest wartością nadrzędną dla podkreślania własnej tożsamości i określenia wyraź
nego miejsca poszczególnych społeczności wśród innych. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy staramy się 
o potwierdzenie naszej przynależności do struktur europejskich. Tylko podkreślanie własnej odrębności, przeja
wiającej się m.in. pięknem i odmiennością naszego krajobrazu, może spowodować, że bez kompleksów, z poczu
ciem własnej wartości odnajdziemy miejsce we wspólnocie europejskiego kręgu kulturowego.

Jednym z przejawów dbałości o krajobraz jest nasz stosunek do elementów przyrodniczych, kształtujących 
przestrzeń. Potężne drzewa, często uznane za pomniki przyrody, wzbudzają bezsprzeczny podziw nad doskonało
ścią natury, pięknem formy i potęgą długowieczności. Potrzeba ich ochrony wydaje się czymś oczywistym. Ale 
trzeba uzmysłowić sobie, że to często tylko jakiś przypadek decydował o tym, że drzewa te przetrwały, że nie 
zniszczyły ich wojny i że w czasach pokoju nie znalazł się nikt, kto podniósłby na nie rękę. Tylko pełna świado
mość ich wartości pozwalała na ich trwanie przez wieki. Często, gdy nie ma już nawet śladu istnienia dawnych 
siedzib ludzkich, rząd równo posadzonych drzew mówi: tu była droga, tu był dom, tu żyli ludzie! Komponowa
ne układy roślinne są cenną informacją o miejscach i ludziach, o tym, jak ważna była dla nich przyroda i otacza
jąca przestrzeń. Zabytkowe parki i ogrody, stare przydrożne aleje warte są zachowania, tym bardziej że powsta
wały z potrzeby piękna i często - serca. Elementy przyrody są szczególnie uzależnione od sposobu gospodarowa
nia człowieka, mogą łatwo ulec zniszczeniu i jedynie nasza pełna świadomość ich znaczenia może zapewnić im 
dalsze istnienie.

Należy zwracać szczególną uwagę na występowanie ścisłych zależności między obiektem i krajobrazem. Poszcze
gólne zabytki wzbudzają zainteresowanie głównie ze względu na swoje indywidualne walory, historyczne czy ar
tystyczne. Nie zawsze podkreślany jest fakt, że stanowią fragment określonej przestrzeni, którą były najczęściej 
uwarunkowane w momencie powstania i na którą często silnie oddziałują. To nie tylko sam obiekt przykuwa nasz 
wzrok, ale często także jego otoczenie, usytuowanie i piękno zamierzonej przez twórców kompozycji całości. Za
chwycać nas może malowniczy widok, co trudno jednoznacznie zdefiniować, jak nie można jednoznacznie zdefi
niować pojęcia samego piękna. Ale to przecież widok, na który składa się piękno poszczególnych elementów uję
tych w określoną całość, staje się podstawą wyodrębniania obiektów takich, jak parki krajobrazowe, prawem chro
nione. Dobrze, że istnieje potrzeba tworzenia takich obiektów. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby piękny 
krajobraz, piękne widoki, jako coś nadrzędnego chronić z samej istoty ich istnienia, a nie tylko w wyniku badań 
i działań administracyjnych. Powinniśmy doceniać to, co wokół nas najpiękniejsze, a także nauczyć się żyć zgod
nie z własnymi potrzebami, ale w harmonii z tym, co nas otacza. Musimy mieć świadomość, że nasz świat, nasza 
„mała ojczyzna” nie należą tylko do nas samych, ale do wszystkich, którzy byli tu przed nami i do tych, którzy po 
nas przyjdą. Piękny krajobraz - to także nasze dziedzictwo narodowe, wszechotaczające, bez wątpienia wspólne 
i każdemu dostępne.

Minione 40 lat wycisnęło wyraźne piętno w krajobrazie naszego kraju. Ostatnie lata również nie są zbyt ła
skawe dla polskiego pejzażu. W wielu miejscach toczą się nieustające dyskusje nad ostatecznym kształtem nasze
go otoczenia, ścierają się różne postawy, od przejawów troski o historyczne dziedzictwo do żądań odmiennego 
sposobu gospodarowania przestrzenią, będących wynikiem presji ekonomicznej i oczekiwań dnia dzisiejszego. 
Wiele jest w Polsce także pozytywnych przykładów dbałości o zachowanie piękna w krajobrazie. Napawa to na
dzieją, że nie wszędzie dzieje się źle. Ważne jest uświadomienie sobie spoczywającej na nas wszystkich odpowie
dzialności za własne decyzje, które niejednokrotnie wpływają na ostateczny kształt krajobrazu. Oby nasze pol
skie krajobrazy nie pozostały tylko w opisie i na obrazach dawnych mistrzów jako przywołane piękne wspomnie
nie świata, który już nie istnieje.

Beata Fortuna-Antoszkiewicz
Warszawa

Przypominamy Czytelnikom o ogłoszonym w iwnerżS 5, 3000, konkursie „Spotkania z zabytkami romański
mi”. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 31 \lfj^ca Nagrody pieniężne czekają na najlepszych!
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W Warszawie w dniach 6-9 kwietnia 
odbyto się międzynarodowe sympo
zjum „Rzemiosło artystyczne w zakre
sie ztotnictwa: wartość i znaczenie 
przedmiotów liturgicznych”; wzięli 
w nim udział eksperci z kilkunastu 
krajów europejskich. Cykl konferencji 
i spotkań poświęconych rzemiosłu 
w sztuce sakralnej - m.in. zagadnie
niom konserwacji i zapobieganiu kra
dzieżom - stanowi część kampanii 
„Europa, wspólne dziedzictwo”, za
inicjowanej przez Radę Europy. War
szawskie sympozjum zostało zorga
nizowane przez Stolicę Apostolską, 
Archidiecezję Warszawską i Urząd 
Generalnego Konserwatora Zabyt
ków; szersze omówienie sympozjum 
w następnym numerze „Spotkań".

Na strychu dawnej plebanii kościoła 
Podwyższenia Krzyża w Brzegu zna
leziono pietę z około potowy XVIII w. 
Sposób wykonania figury Marii wska
zuje, iż przeznaczona była do ubiera
nia w specjalne szaty. Postać przed
stawiona jest w formie siedzącej ma
rionetki z opracowaną rzeźbiarsko tyl
ko głową i dłonią. Głowa pozbawiona 
włosów oraz twarz z wpótotwartymi 
ustami i wyrzeźbionymi łzami wypły
wającymi z otwartych oczu robi nie
samowite wrażenie. Brzeska pieta 
jest rzadkością w całej Europie, 
a w Polsce trudno znaleźć dla tego ty
pu przedstawień analogie. Rzeźba 
wymaga gruntownej konserwacji. 
Niezbędna też będzie rekonstrukcja 
odzienia, w jakie byta ubierana Matka 
Boska z okazji różnych uroczystości 
religijnych.

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Na
uk obchodził w tym roku 50-lecie 
swojego istnienia. Do zadań tej zasłu
żonej dla polskiej kultury i nauki pla
cówki należy dokumentacja polskiej 
sztuki i działalności artystycznej. In
stytut prowadzi archiwum fotograficz
ne, archiwum teatru i współczesnych 
artystów polskich, wydaje m.in. tak 
cenne pozycje, jak „Katalog zabyt
ków sztuki w Polsce”, „Słownik arty
stów polskich", „Słownik teatru pol
skiego", „Bibliografię sztuki polskiej". 
Z okazji jubileuszu wydana została 
księga pamiątkowa, zorganizowana 
wystawa pt. „Pozostało tylko na foto
grafii" ukazująca 200 zdjęć ze zbio

rów fotografii i rysunków pomiaro
wych Instytutu, odbyta się też uroczy
stość jubileuszowa, na której szesna
stu uczonym wręczone zostały od
znaczenia.

Oddział opolskiej służby ochrony za
bytków w ramach funduszy przewi
dzianych na prace konserwatorskie 
w 2000 r. wytypował sześć obiektów 
do przeprowadzenia zabiegów re
stauracyjnych. Należą do nich; malo
widła ścienne z XVIII w. w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Brzesku, malowidła w kościele 

zbiorów w Sankt Petersburgu. Wielkie 
płótno Rubensa stanowiło najważ
niejszą część ekspozycji. Pozostałe 
przedstawienia pasyjne pochodziły 
ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, a wśród 91 prac ekspo
nowanych w układzie chronologicz
nym znalazły się m.in. grafiki Albrech
ta Durera i Rembrandta, miedzioryty 
Hendricka Goltziusa, obrazy Joosa 
van Cleve i Abrahama Janssena.

W Muzeum w Gliwicach czynna jest 
(do 15 sierpnia br.) wystawa pt. 
„Ukrzyżowanie”, która ukazuje różne 

cmentarnym w Baborowie, figury św. 
Jana Nepomucena i św. Trójcy w Wy
sokiej, ottarz główny w katedrze 
w Opolu oraz ołtarz kaplicy Świętego 

Krzyża w katedrze św. Jakuba w Ny
sie. Oczywiście na konserwację cze
ka na Opolszczyźnie dużo więcej 
obiektów, ale brak środków nie po
zwala na podjęcie przy nich prac.

Warszawskie Muzeum Narodowe 
w ramach rozwijającej się współpracy 
z innymi muzeami na świecie spro
wadziło z Ermitażu arcydzieło Petera 
Paula Rubensa „Zdjęcie z krzyża". 
Wraz z dwoma szkicami tego same
go autora zostato ono pokazane na 
wystawie „Z tradycji przedstawień pa
syjnych w malarstwie i grafice pót- 
nocnoeuropejskiej XVI i XVII wieku", 
czynnej od 8 kwietnia do 28 maja 
2000 r. „Zdjęcie z krzyża” (1611- 
1625) pochodzi z kolekcji cesarzowej 
Józefiny z zamku w Malmaison pod 
Paryżem, stamtąd obraz trafił do 

interpretacje oraz różne tendencje 
w przedstawianiu Chrystusa Ukrzyżo
wanego, m.in. zwraca uwagę na uję
cia nietypowe, jak np. Chrystus 
Ukrzyżowany, ale jednocześnie królu
jący, krzyż jako Drzewo Życia. Pre

zentuje malarstwo, rzeźbę i grafikę od 
XIV w. do współczesności. Na wysta
wie zobaczyć można m.in. gotyckie 
krucyfiksy, grafiki Durera i Wyczół
kowskiego, malarstwo XVII-XIX w. 
Eksponowane prace pochodzą ze 
zbiorów wielu muzeów Polski Połu
dniowej oraz kolekcji prywatnych.

Pod Zieloną Bramą w Gdańsku pra
cownicy gdańskiego Muzeum Arche
ologicznego odkryli fragment śre
dniowiecznego statku, prawdopo
dobnie kogi - żaglowego statku han
dlowego z XIV w. Statku nie można 
jednak na razie wydobyć w całości, 
bowiem poszerzenie wykopów mo
głoby grozić zawaleniem Zielonej 
Bramy, w której od dłuższego czasu 

pękają filary. Być może w przyszłości 
uda się wydobyć cały statek przy 
okazji remontu nabrzeża lub mostu. 
Trzy deski wycięte z burty kogi po do
kładnym zbadaniu trafią do Muzeum 
Archeologicznego. Jak dotychczas, 
nie ma w Polsce zachowanej w cało
ści średniowiecznej kogi. Całe statki 
udało się wydobyć w Szwecji 
i w Niemczech.

Z funduszy konserwatora zabytków 
województwa kujawsko-pomorskiego 
prowadzone są prace budowlane 
w kościele w Gąsawie. Kościołowi 
groziło zawalenie, wzmocniona więc 
została konstrukcja budowli. W cza
sie prac odkryto zabytkowe polichro
mie, które zostały zasłonięte tynkiem 
w XIX i XX w.; malowidła będą podda
ne zabiegom konserwatorskim. Mają 
być podjęte badania również na in
nych ścianach kościoła. W woje
wództwie kujawsko-pomorskim trwa
ją ponadto prace w kościele pofran- 
ciszkańskim w Chełmnie oraz pobe- 
nedyktyńskim klasztorze w Mogilnie, 
gdzie ma powstać Europejskie Cen
trum Spotkań.

Późnorenesansowa krata, chroniąca 
epitafium Thomasa Schróra z kościo
ła św. Elżbiety we Wrocławiu, wróciła 
po przeprowadzonej konserwacji na 
swoje pierwotne miejsce. Epitafium 
umieszczone jest na zewnętrznej 
ścianie kościoła, przed południowym 
wejściem; wykonane zostato po 1629 
r. z piaskowca i marmuru. Stanowi 
ono jedno z najbogatszych epitafiów 
przełomu renesansu i baroku we 
Wrocławiu.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zor
ganizowało wystawę pt. „Dzieci 
w malarstwie polskim". Zgromadzo
no na niej dzieła kilkudziesięciu arty
stów różnych epok - baroku, roman
tyzmu, realizmu, Młodej Polski, dwu
dziestolecia międzywojennego. Do 
najstarszych eksponowanych prac 
należą portrety dzieci z rodzin szla
checkich powstałe w XVIII w. Z okre
sów późniejszych pokazano portrety 
dzieci i całych rodzin m.in. pędzla 
Grottgera, Wojciecha Kossaka, Mal
czewskiego, Boznańskiej, Witkace
go. Eksponaty pochodzą ze zbiorów 
własnych muzeum rzeszowskiego, 
z muzeów Polski Południowej oraz 
kolekcji prywatnych. Wystawa wzbo
gacona została dziecinnymi przed
miotami - starymi zabawkami, ksią
żeczkami, strojami. Czynna jest do 
końca sierpnia br.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kiedy i gdzie powstały. Jed
nocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu 
różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i ry
sunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne 
niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także na inne pytania związane 
z zabytkami. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„W moim posiadaniu znajduje się 
przedmiot przypominający kształtem 
monetę o średnicy 17 mm i grubości 
1 mm. Nie wiem, z czego jest zrobiona. 
Z jednej strony widoczna jest liczba (5) 
i jakby rok - •> 1875- oraz pojedyncze li
tery wokół. Z drugiej strony prawdopo
dobnie orzeł z jakimś herbem w środ
ku. Jest ona w bardzo złym stanie 
i niestety nie widać na niej zbyt dużo. 
To co udało mi się odczytać za pomo
cą szklą powiększającego, przedsta
wiam na oddzielnej kartce. Bardzo 
proszę o jakieś bliższe informacje: co 
to jest, z jakiego roku pochodzi, przez 
kogo wyprodukowana itp."

Wanda Glomb 
Tarnowskie Góry

Opisany w liście i przedstawiony na 
rysunkach przedmiot - to moneta 
o wartości 5 fenigów z czasów pano
wania Wilhelma I Hohenzollerna, ce
sarza II Rzeszy Niemieckiej w latach 
1871-1888. Podobne pieniądze miały 
w Niemczech edycje w latach 1874- 
1876, a następnie z przerwami od 
1888 do 1915 r. Wycofano je z obiegu 
10 października 1924 r. Natomiast do
kładne określenie mennicy, w której 
została wybita moneta z 1875 r., bez 
odczytania oznaczenia literowego 
stosowanego na rewersie, nie jest 
możliwe. Można jedynie zaznaczyć, 
że pięciofenigówki w 1875 r. były bite 
w Berlinie (oznaczenie - A), Hanowe
rze (B), Frankfurcie nad Menem (C), 
Monachium (D), Dreźnie (E), Stuttgar
cie (F), Karlsruhe (G), Darmstadt (H) 
i w Hamburgu (J). Monetę wprowa
dzono do użycia w wyniku ogólnonie- 
mieckiej reformy systemu pieniężne
go, zapoczątkowanej 4 grudnia 1871 r. 
ustawą o emisjach monety złotej i za
kończonej 9 lipca 1873 r. ustawą 
o systemie monetarnym w Rzeszy 
Niemieckiej, która w miejsce dotych
czasowych walut krajowych (opartych 
na srebrnym talarze = 30 groszom 
srebrnym = 360 fenigom) wprowadzi
ła opartą na systemie dziesiętnym wa
lutę markową (1 marka = 100 feni
gom). Monety pięciofenigowe były 
w użyciu na terenie całej Rzeszy, 
a więc i w niemieckiej strefie polskich

ziemi porozbiorowych. Do ich produk
cji używano stopu menniczego o skła
dzie 25% niklu i 75% miedzi (można 
więc mówić, że byty to monety mie- 
dziowo-niklowe), przy czym z jednego 
funta takiego stopu uzyskiwano 200 
monet pięciofuntowych. Na awersie 
monety (ił. 1) widnieje centralnie 
umieszczona cyfra „5”, a wokół niej, 
pisany zgodnie z biegiem wskazó
wek zegara, napis: ,,[D]EU[TSCH]ES 
[REICH] 1875”, u dołu zaś, w prze
ciwnym kierunku: ,,[PFENN]IG”. Na 
rewersie (il.2) znajduje się godło II 
Rzeszy Niemieckiej (orzeł pruski pod 
koroną cesarzy niemieckich i z tarczą 
herbową Hohenzollernów na pier
siach), a pod nim powinno być po
dwójne oznaczenie literowe mennicy. 
Obecna wartość takiej monety jest 
niewielka i waha się od kilkudziesięciu 
groszy do jednej złotówki. Jedynie za 
wyjątkowo pięknie zachowane eg
zemplarze (określane przez kolekcjo
nerów „stanem menniczym") można 
oczekiwać oferty kupna dochodzącej 
nawet do 100 zł.

„W domu moich rodziców i dziadków 
wizerunek księcia Józefa Poniatow
skiego na koniu wskakującym do El
stery towarzyszy! mi od dzieciństwa. 
Mam zresztą wrażenie, że ujęcie to 
(wykonane, jeśli się nie mylę, według 
obrazu Verneta) jest chyba po
wszechnie znane. Ale kiedy wyjęłam 
rycinę z ramek w celu przygotowania 
dla niej nowego passe-partout, stwier
dziłam, że jest to chyba ilustracja wy
darta z jakiejś starej książki (na co 
wskazywałyby charakterystyczne nie

równości przy jednym z brzegów pa
pieru), a nie grafika funkcjonująca ja
ko niezależne dzieło sztuki. Czy pomi
mo to przedstawia ona jakąś istotną 
wartość? Gdzie znajduje się oryginal
ny obraz, według którego wykonano 
moją rycinę? Ile lat liczy sobie ta ilu
stracja?"

Maria Szymańska
Częstochowa

Obraz Horacego Verneta (1789-1863) 
zatytułowany „Śmierć ks. Józefa Po
niatowskiego w Elsterze” - to rzeczy
wiście dzieło powszechnie znane i to 
nie tylko w Polsce, ale także w całej 
Europie. Można nawet zaryzykować 
twierdzenie, że w pierwszej połowie 
XIX w. nie było od niego bardziej po
pularnego przedstawienia odnoszą
cego się do naszych dziejów. Wizeru
nek ten, spopularyzowany w wielu po
wtórzeniach malarskich oraz w niezli
czonych wersjach graficznych, głębo
ko zapadl w naszą świadomość. Czę
sto też w sposób automatyczny koja
rzymy go z nazwiskiem twórcy. Para
doksalnie jednak nie umiemy wska
zać, gdzie znajduje się (jeśli w ogóle 
dotrwał do naszych czasów) oryginal
ny obraz Verneta. A chodzi tu nie 
o jedno dzieło tego artysty, ale o dwie 
różne kompozycje, namalowane olej
no na płótnie i wystawione na kolej
nych Salonach w latach 1817, 1819 
i 1822 w Paryżu. Ta, z którą wiązać na
leży rycinę znajdującą się u naszej 
Czytelniczki, zaprezentowana została 
w Salonie w 1817 r. i niezwłocznie po
wtórzona w akwatincie Philiberta Lo
uisa Debucourta, zaprezentowanej 
zresztą na tym samym Salonie 
w Dziale Graficznym. Był to - znany 
nam dzisiaj z kilku kopii olejnych - ob
raz ukazujący ks. Poniatowskiego 
w mundurze generalskim, z lewą ręką 
na temblaku, a prawą opuszczoną, 
z przewieszoną u jej przegubu szablą 
i ujmującą pistolet, skaczącego na si
wym koniu do rzeki przez leżące na 
brzegu zwłoki nieznanego krakusa. 
Jedno z powtórzeń tego obrazu, na
malowane przez nieznanego artystę, 
znajduje się w zbiorach Muzeum Woj
ska Polskiego w Warszawie. Dwie in

ne kopie (wykonane przez Marcina 
Zaleskiego w 1820 r. oraz Januarego 
Suchodolskiego przed 1830 r.) poja
wiły się ostatnio na naszym rynku an
tykwarycznym. Ale być może rycina, 
której reprodukcję otrzymaliśmy w li
ście (charakteryzująca się brakiem 
huzara - jednej z trzech pierwszopla
nowych postaci obecnych w wersjach 
malarskich), jest odwzorowaniem 
jeszcze jednej, nieco zmienionej 
przez autora kompozycji ukazującej 
śmierć ks. Józefa Poniatowskiego 
w Elsterze. Mamy tu na myśli litogra
fię (sygnowaną przez Horacego Ver
neta i datowaną „1817”), ważną także 
z tego powodu, że była to jedna 
z pierwszych znanych historykom 
sztuki prac wykonanych w tej techni
ce. Z niej najczęściej korzystali rysow
nicy przygotowujący kolejne podkła
dy do odbitek graficznych. Rycinę za
tytułowaną „Tod des Poniatowsky” 
(„Śmierć Poniatowskiego”) przygoto
wano jako ilustrację do niemieckoję
zycznego wydania książki Romana 
Sottyka La Pologne, precis historique, 
politique et militaire de sa revolution, 
precede d'une esquisse de h'istoire 
de la Pologne depuis son origine ju- 
squ'au 1830, t. 1-2, Paris 1833, funk
cjonującego pod tytułem: Polen und 
seine Helden Im letzten Freiheit- 
skampfe, nebst einem kurzeń Abriss 
der polnischen Geschichte seit ihrem 
Beginne bis zum Jahre 1830, t. 1-2, 
Stuttgart 1834. W wydaniu tym tablica 
z wizerunkiem umierającego ks. Jó
zefa Poniatowskiego - staloryt nie
mieckiego grawera F. Sauttera we
dług wskazanej kompozycji H. Verne
ta - umieszczona została, jako trzecia 
w kolejności ilustracja, na końcu 
pierwszego tomu książki. Wiemy jed
nak, że w rodzinie naszej Czytelniczki 
funkcjonowała ona niezależnie, jako 
grafika oprawna z passe-partout. Fakt 
ten można skomentować jedynie 
krótką uwagą, że tego rodzaju prakty
ki (a więc rozmontowywanie starych 
książek w celu pozyskania z nich gra
fik) znane są, niestety, od dawna. 
Wartość rynkową stalorytu Sauttera 
(w oprawie z passe-partout) można 
oszacować na około 100 zł.
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Na krawędzi wieków

Refleksje petenta
„Mam poczucie, że pora zacząć 

rozmawiać o ochronie zabytków pełniej, 
dobitniej i krytycznie” - napisał w liście 

do redakcji autor tego artykułu, 
z wykształcenia historyk sztuki, były 

pracownik wojewódzkiej służby 
ochrony zabytków; obecnie prowadzi 

własne Biuro Usług Konserwatorskich 
Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu.

ANDRZEJ WILK 
„Organy rządowe i samorządowe są zobowiązane do 
zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych 

i finansowych dla ochrony dóbr kultury” 
(Ustawa o ochronie dóbr kultury, art. 1 ust. 2)

ziś, „na krawędzi wieków” odbiór dzieł sztuki i ar
chitektury, zwłaszcza tej dawnej, nie jest już taki 
sam, jaki był dawniej, kiedy liczne i powszechnie 
stosowane symbole (kolor, forma i styl) były dla 

większości ówczesnych odbiorców czytelne i zrozumiałe. 
Dzisiaj oglądamy wszystko przez pryzmat wartości, walorów 
estetycznych, dyskutujemy o tym, co i czy się podoba.

Upłynęło dziesięć lat od zapoczątkowania przemian ustro
jowych w Polsce, dwa lata od wprowadzenia nowego po
działu terytorialnego i kolejnej reformy służb konserwator
skich (znowelizowana ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochro
nie dóbr kultury). Wszystko to skłania nas do refleksji nad 
zabytkami, sposobami konserwacji i formami prawnymi ich 
ochrony, nad ich rolą w naszym krajobrazie, instytucjami 
powołanymi do ich ochrony, badań, nawet promocji. Poniż

sze uwagi mają charakter subiektywny, zwłaszcza że spra
wy te są szczególnie mi bliskie, bo wiążą się z moją pracą. 
Znajomość tych zagadnień wynika z tego, że swoją aktyw
ność zawodową rozpoczynałem w Państwowej Służbie 
Ochrony Zabytków jako inspektor, zaś od kilku lat pracuję 
samodzielnie i jestem petentem Służby Ochrony Zabytków. 
Nie bez powodu jako mottem posłużyłem się fragmentem 
ustawy o ochronie dóbr kultury. Mam wrażenie, że wysocy 
urzędnicy w ministerstwach, w organach terenowej admini
stracji rządowej i gminnej - nie pamiętają o tym. Natomiast 
wszyscy zgodnie narzekają na brak środków na konserwa
cję i odbudowę zabytków, na niemoc urzędniczą i społecz
ną, na wszystko... Nie chcą jednak wiedzieć, że mogą wie
le, że to także od ich dobrej woli zależy los wielu zabytków. 
Nieważne gdzie, czy na „ziemiach odzyskanych”, w „cen
trali” czy na „wschodnich rubieżach”.

Nadeszła już chyba pora, aby np. samorządy (zarówno 
gminne, jak i powiatowe) oraz służby konserwatorskie 
przypatrzyły się zobowiązaniom właścicieli niektórych 
obiektów zabytkowych zapisanym w aktach notarialnych, 
zwłaszcza dotyczącym terminów zakończenia restauracji, 
i rozpoczęli ich egzekucję. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
niektóre gminy nadzwyczaj sprawnie skomunalizowały wie
le obiektów zabytkowych, które równie prędko sprzedały. 
I chwała im za to, bo dawało to szansę na uratowanie wie
lu zabytków. Rozumiem też, dlaczego zostały sprzedane za 
symboliczne kwoty - nie byłoby w tym nic złego, gdyby ku
pione obiekty zostały odbudowane i zagospodarowane 

zgodnie ze zobowiązaniami nabywców. Nie rozumiem na
tomiast braku zainteresowania się ich losem. Niestety, 

wiele z nich nabyto w celach spekulacyjnych, bo 
czym można wytłumaczyć całkowitą bierność 

właścicieli, którzy nie wysilili się nawet na 
podstawowe zabezpieczenia substancji zabyt

kowej, nie mówiąc o braku działań inwestycyj
nych związanych z odbudową i rewitalizacją 

opuszczonych zabytków i ich otoczenia? Zdaje się, 
że wielu właścicieli zabytków do dziś jeszcze wierzy 

w mit o bogatych Niemcach, którzy za zrujnowane pała
ce (nabyte za równowartość kawalerki) zapłacą tyle, co za 
luksusowe rezydencje np. we Francji, na czym właściciele 
„zbiją fortunę”. Dotyczy to także zabytków przejętych od 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Budowanie więzi łączących społeczności lokalne z prze
szłością, z jej historią - to trudne zadanie, zwłaszcza na 
tzw. ziemiach odzyskanych. Dolny Śląsk jest dla większości 
mieszkańców „nową ziemią” i pomimo kolejnych pokoleń, 
wyrosłych z dala od kresowych ojcowizn, ziemią nieznaną 
(w programach szkolnych nadal brakuje bloków regional
nych o historii, lokalna prasa i telewizja popularyzację hi
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dla

cyzyjnych odpowiedzi na pytania o cel, środki i sposoby 
ochrony zabytków w Polsce oraz na terenach należących 
niegdyś do Rzeczypospolitej. Może nadeszła pora, aby 
przemodelować struktury urzędów konserwatorskich tak, 
aby redukując nadmiar personelu administracyjnego i tech
nicznego - zwiększyć liczbę pracowników merytorycznych, 
pracujących w poszczególnych inspekcjach. Nie można ty

loma zadaniami i nadmiernymi obowiązkami obciążać tak 
niewielu, łamiąc przy tym prawa petentów, m.in. przedłu
żając terminy załatwiania spraw przewidziane w kodeksie 
postępowania administracyjnego. Trzeba wypracować no
woczesne wzorce postępowania urzędników SOZ zwłasz
cza względem społeczności lokalnych (sztuka negocjacji), 
sprawny system promocji zabytków i problematyki konser
watorskiej, lepszych motywacji dla władz lokalnych, inwe
storów i właścicieli zabytków (np. regionalne konkursy na 
najlepiej użytkowany i odnowiony zabytek). Pora wzmóc 
wysiłki promujące i wartościujące zabytki na danym tere
nie. Najwyższy czas, aby stawiać pytania o ich wartość, 
zwłaszcza że przybyło opracowań naukowych i inwentary
zacyjnych, że zmieniły się perspektywy, np. geograficzne 
w związku z likwidacją dawnych województw. To, co kiedyś 
było czymś wyjątkowym, rzadkim w małym województwie, 
w wielkim już nim nie jest i często w skali nowego woje
wództwa prezentuje się zupełnie inaczej, bowiem nie może 
sprostać innym swą skalą, klasą artystyczną czy stanem za
chowania pierwotnej substancji zabytkowej. Do podejmo
wania decyzji wartościujących zabytki konserwatorzy mu
szą mieć dobry warsztat historyczno-artystyczny, doskonałą 
znajomość terenu, ludzi, odpowiednie środki i odwagę. 
A z tym bywa różnie...

Reforma administracji rządowej zakładała zbliżenie 
urzędów do społeczeństwa, usprawnienie ich funkcjono
wania. Jak jest naprawdę, wiedzą ci, którzy mieszkając da
leko od siedziby województwa i konserwatora muszą uzy

storii i zabytków traktuje marginalnie). Troska władz o re
alizację podstawowych zadań komunalnych, oświatowych 
i zdrowotnych przy niedostatku środków finansowych nie 
może zwalniać nikogo od odpowiedzialności za zabytki i ca
łe dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza za ich mizerny lub 
opłakany stan. Twierdzenie, że to poniemieckie, zniszczone, 
nie nasze - nie może już nikogo usprawiedliwiać. Ciekawe, 
że istnieje u nas silne lobby ekologiczne. Prawie jak grzyby 
po deszczu powstają nowe rezerwaty przyrody, par
ki krajobrazowe i narodowe, liczne (i koniecz
ne) inwestycje proekologiczne, natomiast 
brak jest sprawnego „lobbingu” na rzecz 
zabytków. Tym zajmują się wyłącznie 
amatorzy (za co bardzo ich cenię). Ce
lem strategicznym wielu działaczy samo
rządowych jest rozwój agroturystyki - 
i doskonale. Proszę tylko odpowiedzieć, 
jak ma się do tego troska tych działaczy 
i władz lokalnych o stan zabytków na 
„ich” terenie? A przecież to właśnie one 
stanowią dla turystów dużą atrakcję, a 
mieszkańców wielki, wciąż zaniedbywany kapitał.

Z powstaniem powiatów i organizacją starostw wiązałem 
nadzieję, że zostaną nareszcie wykorzystane możliwości, ja
kie od dawna dawała ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochro
nie dóbr kultury (art.8.1 ust. 7 i 8) do powierzania kompe
tencji wojewódzkich konserwatorów gminom, powiatom 
i ich związkom. Powołanie „gminnych, miejskich i powiato
wych konserwatorów zabytków” - nie tylko sprawnych 
urzędników, ale dobrych fachowców i miłośników regionu 
z jego historią i dziedzictwem kulturowym - mogłoby po
zytywnie wpłynąć na jakość działań służb konserwatorskich 
w terenie. Któż bardziej od nich mógłby skuteczniej zabie
gać o to, czemu oddalony urzędnik z województwa nie po
doła, nie musi i nie zawsze chce podołać? Któż miałby takie 
możliwości oddziaływania na lokalną społeczność, władze, 
właścicieli, jak nie jej przedstawiciel? Tylko czy powszechna 
u nas praktyka obsadzania „stołków” ludźmi z klucza par
tyjnego czy przez protekcję i nepotyzm nie zniweczy tych 
szans? Przejęcie części kompetencji konserwatorów woje
wódzkich przez teren (gminę, powiat lub ich związki) spo
woduje stałą obecność konserwatora na miejscu, co uspraw
ni (przyspieszy i uskuteczni) pracę Służby Ochrony Zabyt
ków i stanie się sprawą istotną dla znacznie szerszego kręgu 
zainteresowanych. Zniknie dotychczasowa bezimienność 
inspektora „opiekującego się” daną jednostką terytorialną, 
miejscowy konserwator zabytków stanie się osobą znaną 
i poważaną. Ale bez intensywnych starań władz gminnych, 
powiatowych i miejskich, bez ich skutecznego nacisku na 
swojego wojewodę - nic się nie stanie. Panowie Prezydenci, 
Starostowie, Wójtowie i Radni wszystkich szczebli, pamię
tajcie, że los zabytków i dziedzictwa kultury jest w waszych 
rękach!

Służba Ochrony Zabytków, aby spełnić swe społeczne 
posłanie, musi przejść trudną drogę „od sprawy do czło
wieka” i stać się urzędem pełniącym prawdziwą służbę dla 
społeczeństwa i kultury. Nie można dłużej uciekać od pre- 

(rysunki: Małgorzata Tabaka)
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skać zgodę, np. na wymianę zniszczonej stolarki okiennej. 
Jaki jest sens utrzymywania delegatur jako oddziałów za
miejscowych SOZ w dawnych miastach wojewódzkich? 
Czyż nie bardziej efektywna jest praca w powiecie, gminie 
czy mieście niż w takim administracyjnym relikcie? Mam 
nadzieję, że gdy dojdzie do zmian, nikt z tam zatrudnio
nych, a mających wysokie kwalifikacje zawodowe nie straci 
pracy. Przeciwnie - prawdziwa reforma służb konserwator
skich powinna także stworzyć nowe miejsca pracy dla przy
szłych konserwatorów: historyków sztuki, konserwatorów 
zabytków, archeologów - tak oczekiwane przez absolwen
tów i społecznie uzasadnione. Tylko kiedy do tego dojrzeją 
nasi szanowni decydenci? Nie chcę tu winić samorządow
ców, to raczej na wysokich urzędnikach ministerialnych 
spoczywa obowiązek informowania i wspierania tych na 
„dole” w ich działaniach. Nie chodzi tu wyłącznie o brak 
środków w budżecie. Koszt zorganizowania takiego stano
wiska (za dobrą pracę należy się przecież godziwa zapłata) 
jest niewspółmierny do korzyści płynących dla lokalnej spo
łeczności czy wygody mieszkańców.

Nowe wyzwania niosą wyniki współczesnych badań nad 
dziedzictwem kulturowym, odkrywające walory wielu nie
docenianych zabytków, zwłaszcza na tzw. ziemiach odzy
skanych. Ich wyniki pozwalają na pełniejsze poznanie tych 
nieznanych i zapomnianych zabytków, na ich pełniejszą re
cepcję. Akceptacja estetyki XIX i XX w. poszerzona została 
także o budownictwo i architekturę przemysłową. Współ
czesne studia ukazują nam pełniejszy obraz wartości tech
nicznych, kulturowych, starożytniczych i estetycznych ar
chitektury przemysłowej, zabytków techniki i budownic
twa. Przemiany własnościowe w Polsce, zwłaszcza w re
strukturyzowanym przemyśle, wymagają podejmowania 
nowych działań i odważnych decyzji. Nie znaczy to, że na
leży przychylić się do głosów domagających się zgody na 
wyburzanie budynków dawnych zakładów (np. ze wzglę
dów ekonomicznych czy dla interesu wąskiej grupy nowych 
właścicieli) w celu uzyskania terenów pod nowe inwestycje. 
Kto dziś interesuje się losami archiwów likwidowanych fa
bryk (dokumentacja techniczna, wzorce, prototypy, wzor
nictwo, ikonografia, kroniki zakładowe i muzea przyzakła
dowe)? Szkoda, aby wszystko to poszło w niepamięć i ule
gło zniszczeniu. Bogatsze kraje europejskie od lat doskona
le adaptują zabytkowe zespoły na nowe cele mieszkalno- 
-biurowe, np. w duchu postindustrialnym, a muzea (bran
żowe czy regionalne) eksponują przedmioty związane 
z przemysłem. Nie mamy się czego wstydzić - to też nasza 
historia i jej materialne ślady warte są zachowania. Inna 
sprawa - dlaczego przyzwala się na popełnianie w zespo
łach staromiejskich rażących błędów planistycznych i urba
nistycznych? Niezachowywanie wysokości i linii zabudowy 
czy wielkości gabarytów współczesnych budowli wznoszo
nych w historycznych zespołach miejskich czy w ich bezpo
średnim otoczeniu (hotele, biurowce, „plomby”) należy 
niestety do codzienności. Inną skrajnością, w jaką często 
popadają konserwatorzy, jest chęć zachowania „wszystkie
go za wszelką cenę” bez względu na rzeczywistą wartość hi
storyczną, artystyczną, stan zachowania oryginalnej sub

stancji zabytkowej, koszty społeczne i inne konsekwencje. 
Nasuwa się tu także pytanie o sens ochrony tzw. ogrodów 
warzywnych, znanych tylko z ikonografii XVIII w., po któ
rych nic już nie pozostało. Czy powojenne zadrzewienia na 
tym obszarze zasługują na wpis do rejestru zabytków, czy 
dla ich ochrony nie wystarczy odpowiedni zapis w planie 
zagospodarowania przestrzennego? Coraz częściej rażą 
dziesiątki wadliwych (formalnie i merytorycznie) decyzji 
o wpisaniu zabytku do rejestru (np. zdezaktualizowane da
ne geodezyjne, nieprecyzyjne datowanie, określenie obsza
ru ochrony, przesadne, nieuzasadnione wartościowanie za
bytku, brak podstawowej dokumentacji). Za każdą decyzją 
idą przecież (hipotetycznie) zobowiązania (skarbu państwa 
i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) do refinan
sowania prac przy tych zabytkach, w związku z czym po
winna istnieć szczególna odpowiedzialność urzędników. 
Czy konserwator-urzędnik musi aż tak zawzięcie walczyć 
tylko o detale (zapominając o sztuce kompromisu), aby 
w ferworze walki zgubić ogląd całości i wiele więcej? Czy 
środowiska opiniotwórcze (historycy sztuki, historycy, kon
serwatorzy, urbaniści i architekci, krajoznawcy) są zwolnio
ne z odpowiedzialności za poczynania swoich kolegów kon
serwatorów? Co dzieje się z radami konserwatorskimi? Kto 
je tworzy? Jak funkcjonują? Mogły być przecież dobrym za
pleczem merytorycznym i społecznym dla wojewódzkich 
konserwatorów zabytków.

Dzisiejszy konserwator-urzędnik musi posiąść także 
umiejętności menedżerskie. Czas zacząć rozmawiać ze 
społeczeństwem, informować, zapraszać dziennikarzy, 
na konferencjach prasowych przedstawiać swoją pracę, 
problemy, poszukiwać sprzymierzeńców. Do tego potrze
ba nowych współpracowników (etatów i wyposażenia) 
i o to apeluję do wszystkich decydentów. Bez szeroko po
jętej edukacji społecznej (to rola dla ludzi nauki, dzien
nikarzy, społeczników) trudno myśleć o lepszej przyszło
ści zabytków i kultury, a także o realizacji ustawowych 
zobowiązań.

Chciałbym doczekać czasów, kiedy dobro kultury i do
bro zabytków staną się sprawą nas wszystkich, a nie tylko 
amatorów (z całym szacunkiem dla nich), kiedy ochrona za
bytków będzie służyć zabytkom i KULTURZE, a nie tylko 
licznym ekspertom i specjalistom (choćby z najznakomit
szych list), fundacjom, firmom (ileż to wyprodukowano 
bezwartościowych opracowań za olbrzymie pieniądze bu
dżetowe, których brakuje choćby na naprawę dachów i ry
nien). Może te, skromne przecież środki, trafią tam, gdzie 
ich najbardziej potrzeba. Czego życzę wszystkim służbom 
konserwatorskim w wieku XXI!

Andrzej Wilk

Od redakcji: Zdajemy sobie sprawę, że tekst ten może wzbudzać kontro

wersje. Zgodnie z powiedzeniem o prawdziwej cnocie, która nie boi się 

krytyki, oczekujemy - jak zresztą po wszystkich artykułach z cyklu „Na 

krawędzi wieków" - wypowiedzi dyskusyjnych z udziałem konserwato

rów pracujących w terenie.
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Dlaczego nie lubimy stosować sprawdzonych gdzie indziej 
metod ratowania zabytków drewnianych?

Relacje polsko-norweskie
DOMINIK MĄCZYŃSKI

a granicą polska zabytkowa drewniana archi
tektura sakralna często jest kojarzona ze 

zniszczonymi prawosławnymi cerkwiami w Bieszcza
dach, natomiast wspaniale zachowane kościoły drew
niane utożsamiane są z Norwegią. Taka sytuacja nie 
może dziwić, gdyż jest wynikiem: 1) wieloletnich za
niedbań w promocji polskich zabytków na forum mię
dzynarodowym, 2) chronicznego braku środków na 
konserwację coraz rzadszych, drewnianych obiektów 
sakralnych w naszym kraju oraz 3) nieprawidłowości, 
jakie często występują w eksploatacji i w czasie prowa
dzenia prac remontowych przy tych cennych obiek
tach. Także wyposażenie świątyń w nowoczesne syste
my ochrony istotnie różni oba kraje. W Polsce więk
szość starych kościołów jest bezbronna, w Norwegii 
prawie wszystkie najstarsze drewniane obiekty sakral
ne mają systemy alarmowe, zabezpieczające przed 
włamaniem i automatyczne, stałe systemy gaśnicze.

1.2. Drewniany kościół z 1744 r. w Lutkówce przed (1) i po pracach 
remontowych (2); w Polsce nie ma tradycji szalowania obiektów 
murowanych, w tym wypadku zakrystii
3. Belka tęczowa obłożona nowymi deskami - takie rozwiązanie 
świadczy o braku odpowiedniego nadzoru konserwatorskiego



Zobaczmy na konkretnych przykładach, na czym 
polegają błędy, które pojawiają się w czasie remontów 
kościołów w naszym kraju. W 1999 r. miałem możli
wość sprawdzenia w praktyce działań konserwator
skich podejmowanych przy dwóch zabytkowych świą
tyniach - w Gliniance i Lutkówce w woj. mazowiec
kim; oba obiekty pochodzą z XVIII w. W pierwszym 
wypadku już na początku prac wystąpił konflikt po
między proboszczem i służbami konserwatorskimi. 
Proboszcz zakupił dużą ilość nowego drewna i chciał 
„wszystko, co zepsute, wymienić”. Miało to spowodo
wać całkowitą wymianę konstrukcji więźby dachowej 
zarówno nad prezbiterium, jak i nad nawą niewielkie
go kościoła. Konserwatorzy nakazywali ratowanie sta
rych elementów i ochronę autentycznego materiału, 
grozili zamknięciem budowy. Po wyjeździe ekipy kon
serwatorskiej proboszcz dokonał wymiany więźby nad 
prezbiterium, całkowicie niszcząc starą konstrukcję. 
Następna interwencja konserwatorska uratowała na 
szczęście pozostałą część więźby nad nawą obiektu, 
a proboszcz i komitet parafialny zostali przekonani 
o celowości pozostawienia i naprawy starego materia-

4. Kościół w Bergen w Norwegii
5. Instalacja wykrywcza i stała instalacja gaśnicza we wnętrzu 
jednego z kościołów norweskich
6. Schemat instalacji gaśniczej zamontowanej w norweskim 
kościele w Urnes

(zdjęcia: 1, 2, 3- Dominik Mączyński,
4 - Grażyna Puszczyk, 5 - Piotr Ogrodzki)
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łu. Jednym z powodów była jego jakość - okazał się 
on lepszy od tego, na jaki chciano go wymienić. 
W drugim wypadku błąd polegał na braku szczegóło
wych wytycznych konserwatorskich, które powinny 
być przed rozpoczęciem prac uzgodnione z inwesto
rem i przekazane w formie dokumentu. Po ogólnym 
omówieniu z konserwatorem zakresu robót ksiądz 
proboszcz praktycznie już bez żadnego nadzoru decy
dował o zakresie prac i stosowanych metodach. 
W wyniku tak prowadzonych robót dopuszczono się 
podstawowych błędów konserwatorskich, polegają
cych m.in. na oszalowaniu murowanej zakrystii 
i kruchty dobudowanej później do drewnianego kor
pusu świątyni („bo tak będzie ładniej”) oraz dużych 
zmianach we wnętrzu obiektu, dotyczących zarówno 
wystroju architektonicznego, jak i wyposażenia. 
W pierwszej z opisanych sytuacji prace remontowe 
rozpoczęte były przez ekipę tzw. górali spod Krakowa, 
a po jej ucieczce kontynuowane przez dość przypad
kowe osoby, w drugim wypadku zespół cieśli praco
wał tak, by jak najbardziej ułatwić sobie zadanie, 
a więc prace wykonał częściowo w sposób „prowizo
ryczny” i nie doprowadzi! ich w prawidłowy sposób 
do końca.

Nie można się zatem dziwić, że ocena efektów tak 
prowadzonych prac musi być negatywna. Nie szukam 
winnych i nie chcę ich piętnować, ale przytoczone 
przykłady warte są krótkiego komentarza, bo znisz
czono autentyczną substancję i wystrój wnętrza, który 
miał wartość bezcenną. W czasie prac nie kierowano 
się względami historycznymi i poważnymi argumenta
mi merytorycznymi. Ulegano zdaniu ludzi, którzy nie 
mają odpowiedniego przygotowania, aby decydować 
o zakresie i sposobach prowadzenia prac, pozostawio
no dowolność w zmienianiu wystroju obiektów. 
A przecież podstawowym wymogiem prac przy zabyt
kowych obiektach jest sformułowanie koncepcji kon
serwatorskiej opartej na naukowych przesłankach. 
W założeniu ma ona doprowadzić do utrwalenia lub 
przywrócenia określonego stanu lub wyglądu obiektu. 
Tak pracują Norwegowie, a efekty ich prac zachwyci
ły cały świat. Z dziewięciuset średniowiecznych drew
nianych kościołów zachowało się tam dwadzieścia 
dziewięć, które udostępnione są do zwiedzania. Trud
no się zatem dziwić, że otoczono je wyjątkową opieką 
i stały się one prawdziwym narodowym skarbem Nor
wegów.

Te niewielkie budowle wywierają na zwiedzających 
niezapomniane wrażenie nie tylko dzięki częściowe
mu autentyzmowi materiału i pięknie dekorowanych 
wnętrz, ale także przez szczególne usytuowanie 
w norweskim pejzażu. A wybór miejsca pod budowę 
świątyni nie był przypadkowy - musialo ono nosić na 
sobie piętno Stwórcy i jednocześnie być przygotowa
ne przez Naturę. Dlatego świątynie te stoją w dokład
nie zaplanowanych miejscach - na półwyspach, skie

rowane ku fiordom i nad zakolami rzek. Dom Boży, 
miejsce modlitwy i sprawowania Przenajświętszej 
Ofiary - ta funkcja podkreślona była także proporcja
mi, kompozycją i dekoracją obiektów. Wnętrze tych 
świątyń wprowadza nas w atmosferę sprzed dziewię
ciu wieków. Uderza w nich klimat mistycyzmu, spotę
gowany mrokiem i grą światła prowadzącą wzrok 
w kierunku prezbiterium. Pierwszym elementem, któ
ry dostrzegamy jest ołtarz, potem odkrywamy malo
widła pokrywające ściany, liczne rzeźby i kunsztownie 
dopracowane detale. W X w. także ludzie byli elemen
tem tej atmosfery - zarówno wierni odziani w przepa
sane sznurami owcze skóry, zakapturzeni pielgrzymi 
w zgrzebnych, wełnianych opończach, jak i wyróżnia
jący się na ich tle duchowni we wspaniałych, błyszczą
cych, jedwabnych i wyszywanych szatach. W kościele 
unosił się zapach żywicy, wymieszany z wonią drewna, 
skór i kadzideł. Ten pełen tajemniczości nastrój nosił 
piętno północy, gdzie nawet w okresie lata jasne świa
tło słoneczne pojawia się niezwykle rzadko. Tę atmos
ferę możemy odczuwać także dzisiaj. Niezmieniony 
pozostał układ przestrzenny kościołów - niezwykle 
wąskie wejście prowadzi do wnętrza nawy. Jest to 
symboliczny „próg do zbawienia”, przez który trzeba 
przejść pojedynczo, wyzwalając się z towarzystwa 
złych duchów. Wchodząc do środka, mijamy alego
ryczne przedstawienia walki dobra ze złem - umiesz
czone na ścianach i konstrukcji węże i uskrzydlone 
smoki oraz lwy strzegące bram. Wędrówka przez wnę
trze kościoła symbolizuje drogę ku zbawieniu, a pię
trzące się nad świątynią dachy - to modlitwy wzno
szone do Boga... Wnętrza te, podobnie jak statki wi
kingów, są przykładem perfekcyjnego opanowania 
konstrukcji i wykorzystania budulca, jakim jest drew
no. Do naszych czasów przetrwały te świątynie, 
w których zastosowano kamienne podmurówki. Pio
nowe elementy drewnianych konstrukcji nigdy nie by
ły zbijane gwoździami lub klejone, dzięki czemu 
wszystkie połączenia mogły pracować w sposób nie
zwykle elastyczny w zależności od zmian pogody. 
W czasie burzy, sztormów i wichur porywiste wiatry 
uderzały w ściany kościołów, jednak dzięki zastosowa
nym rozwiązaniom konstrukcyjnym budowle oparły 
się biegowi czasu.

Zabytki te są świadkami narodowych przemian i hi
storii Norwegii. Z jednej strony pokazują, w jaki spo
sób można głosić wartości humanistyczne, jak budow
la może harmonizować z pejzażem, jak przekazuje po
koleniom mądrość i zapobiegliwość swoich twórców, 
dzięki którym świątynia trwa w czasie, opierając się 
żywiołom. Z drugiej strony jest to symboliczne zwró
cenie się człowieka ku Bogu w poszukiwaniu dobra 
poza ludzkim światem wypełnionym przez zło. 
O obiekty te dbano stale, wykorzystując tradycyjne 
techniki - smołowano ściany, wykonywano bieżące 
naprawy.
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Warto też przyjrzeć się, w jaki sposób wykorzysta
no w Norwegii współczesną technikę w celu ochrony 
tych wyjątkowych budowli.

Jednym z największych niebezpieczeństw dla drew
nianej architektury jest zagrożenie pożarowe. Przyczy
ną powstania ognia może być uderzenie pioruna, iskra 
z instalacji elektrycznej lub celowe podpalenie. Dlate
go norweskie kościoły zostały wyposażone w stale, 
automatyczne systemy gaśnicze, uruchamiane przez 
systemy alarmowe. Przykładem może być system za
bezpieczający w drewnianym kościele w Urnes, na 
wschodnim brzegu Lusterfjord. Jest to najstarszy 
drewniany kościół w Norwegii - wybudowano go 
w 1150 r. W 1980 r. budowla została wpisana na Li
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do chwili po
łączenia miejscowości drogą kołową ze stałym lądem, 
do Urnes można było się dostać jedynie drogą wodną. 
Oznaczało to, że trzeba było stosunkowo dużo czasu, 
by dotrzeć na miejsce. Po wybudowaniu nowego po
łączenia lądowego w 1983 r., mimo że droga prowa
dzi prosto do zabytkowego kościoła, czas dojazdu 
z odległej o 40 km jednostki straży pożarnej nadal jest 
długi. Towarzystwo Opieki i Ochrony Zabytków Nor
wegii, które jest obecnie właścicielem kościoła, zda
wało sobie sprawę z występującego zagrożenia poża
rem i już w 1967 r. wykonało w obiekcie instalację 
alarmową oraz gaśniczą. W 1983 r. Centralny Urząd 
ds. Konserwacji Zabytków unowocześnił system alar
mowy i mechanizm kontroli środka gaśniczego.

Obecnie zamontowany w kościele system gaśniczy 
składa się z podziemnego betonowego bunkra, w któ
rym umieszczono wykonany z nierdzewnej stali zbior
nik na wodę, i centralnego systemu sterującego roz
prowadzanie środka gaśniczego zarówno w środku, 
jak i na zewnątrz obiektu. Centralka rozpoznaje i ana

lizuje sygnały pochodzące z czujek zamontowanych 
w obiekcie i umożliwia w momencie zagrożenia włą
czenie alarmu, powiadomienie najbliższej jednostki 
straży pożarnej lub natychmiastowe włączenie syste
mu gaśniczego. Zbiornik ma pojemność 30 m3, jest 
w połowie wypełniony wodą i utrzymywany pod ciś
nieniem. W chwili uruchomienia systemu woda kiero
wana jest przewodami do tryskaczy. W związku z ry
zykiem jej zamarznięcia w przewodach znajduje się 
tylko sprężone powietrze. Jeżeli detektory zauważą 
pożar, zostają otwarte zawory wodne i powietrze z rur 
systemu gaśniczego natychmiast zostaje wyparte przez 
wodę. Spadek ciśnienia powoduje podanie następnej 
partii wody. W ten sposób uruchamiane są kolejne try- 
skacze, zapewniające prawidłowe roszenie dachów 
kościoła i mające zapobiec roznoszeniu się ognia, np. 
przez wiatr. System alarmowy opiera się na detekto
rach dymu zamontowanych we wnętrzu kościoła 
i w galerii zewnętrznej oraz na przewodach wykrywa
jących zmiany temperatur, ukrytych pod okapami da
chu. Zaletami takiego systemu są: odporność na wa
runki meteorologiczne i szybka reakcja niezależnie od 
temperatury zewnętrznej.

Jest to przykład dla wszystkich służb odpowiedzial
nych za stan drewnianych obiektów zabytkowych 
w naszym kraju, gdzie ich podpalenia są już plagą 
(zob. nr 2, 2000, s. 3). Musi być wreszcie utworzone 
stanowisko koordynatora, którego działania zmierza
łyby do natychmiastowego stworzenia programu za
bezpieczenia przynajmniej najcenniejszych budowli 
oraz zapobiegania obniżaniu ich wartości zabytko
wych w trakcie remontowania.

Dominik Mączyński

Spotkanie z książką

Po siedmiu latach od pierwszego wydania Histo

rii Torunia pod redakcją Mariana Biskupa ukazał się 
jej pierwszy - licząc chronologicznie - tom obejmu
jący dzieje miasta do lutego 1454 r. (Historia Torunia, 
1.1: W czasach średniowiecza (do roku 1454), Toruń 
1999). Poprzednie woluminy, sygnowane wspólnie 
jako tom drugi, w trzech częściach omawiały okres 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Teraz przyszła kolej na 
opracowanie średniowiecznego miasta do momentu 
zrzucenia zwierzchnictwa krzyżackiego. Książka 
przedstawia w sposób najpełniejszy od ponad 65 lat 
(poprzednia monografia historyczna miasta wydana 
została w 1933 r.) dzieje Torunia w aspektach poli
tycznych, społecznych i gospodarczych. Jedną z no
wych treści jest obszerny rozdział omawiający środo
wisko geograficzne. Pozostałe części książki dotyczą 
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rozwoju przestrzennego miasta w świetle źródeł ar
cheologicznych, uwarunkowań przedlokacyjnych 
i związanych z nadaniem praw miejskich w 1233 r., 
a także późniejszych aż do wybuchu wojny trzyna
stoletniej. Omawiają one sprawy ustrojowe, społecz
ne, kulturalno-religijne, a przede wszystkim związane 
z rozkwitem toruńskiego handlu i rzemiosła.

Niestety, mimo bogactwa gotyku w Toruniu, tak 
w architekturze, jak w sztuce sakralnej i użytkowej, 
Historia Torunia nie zawiera rozdziału podsumowują
cego dorobek w tej materii. Nadal brak jest całościo
wego ujęcia zagadnienia sztuki średniowiecznej 
miasta i praktycznie jedynymi monografiami są 
przedwojenne opracowania Gwidona Chmarzyń- 
skiego. Jak słusznie zauważa we wstępie Marian Bi
skup, badacze rodzimej historii sztuki, jak dotąd, nie 

dokonali żadnego podsumowania dorobku średnio
wiecznej sztuki Torunia. Dość przypomnieć, że to
ruńskie dziedzictwo artystyczne nie doczekało się 
opracowania w Katalogu zabytków sztuki. Poza więc 
załączonym do wydanego tomu zbiorem kilkudzie
sięciu ilustracji zabytków architektury, sztuki sakral
nej i rzemiosła, problematyka sztuki toruńskiej zo
stała pominięta. Być może przyczyną takiej sytuacji 
jest dobór autorów, którzy wywodzą się głównie z in
stytutów historii i archeologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Jednak przy braku jakichkolwiek mono
graficznych opracowań dziejów miasta, praca ta za
sługuje na uznanie i zaciekawienie wszystkich miło
śników historii nadwiślańskiego grodu.

Tomasz Kruszewski
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Tak powstają zabytki

Dom nad Wodą
JANUSZ MILISZKIEWICZ

wietnie odnowione!” - zachwycają się goście, 
gdy pierwszy raz zwiedzają ten dom. „Te sło

wa to dla mnie największy komplement” - mówi Anna 
Hinckfuss, właścicielka „Domu nad Wodą” w podwar
szawskim Konstancinie. W czasie jednego z przyjęć przy
padkiem usłyszała na swój temat, że „na remont musia- 
ła stracić majątek...” Znakiem rozpoznawczym willi jest 
charakterystyczny belwederek z półkolistymi oknami. 
Już na pierwszy rzut oka widać, że projektant inspirował 
się Pałacem na Wodzie w Łazienkach. Bryła domu wyda- 
je się jednak lepiej skomponowana niż pałac, ma lepsze 
proporcje, więcej wdzięku. Goście nie chcą uwierzyć, 
gdy pani Anna wyjaśnia, że dom nie jest reliktem daw
nej architektury i że powstał w latach 1995-1998.

Anna Hinckfuss dłuższy czas przebywała w Australii. 
Do kraju przyjechała w 1989 r. wraz z mężem, rodowi
tym Australijczykiem. Pobyt zaplanowali najwyżej na 
półtora roku, ponieważ przedłużał się, pani Anna zaczę
ła odwiedzać pośredników, żeby kupić dom. Niektórzy

przyjmowali ją arogancko. Uważali, że kobieta ubrana 
w dżinsy, jeżdżąca maluchem, niegodna jest zaszczytu, 
by zostać ich klientką. Na domiar złego każda z wysta
wionych na sprzedaż zabytkowych willi miała wielu lo
katorów, którym trzeba było kupić mieszkania. W prasie 
pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży dworku, ale dwór 
nie wzbudził zainteresowania. Na szczęście mąż pani 
Anny, który dzieciństwo spędził nad oceanem i lubi wi
dok wody, w chwili pożegnania z pośredniczką nagle 
poprosił, aby żona spytała, czy w ofercie nie ma domu 
nad wodą? Była tylko działka. „Przeszliśmy przez płot. 
To było wielkie wysypisko śmieci. Ale kiedy nad rzeczką 
Jeziorką zobaczyłam kaczki, łabędzie, czaple i cudowne 
światło, wiedziałam, że właśnie tego szukamy.” Po pół
rocznych staraniach podpisano akt notarialny. Przygoto
wanie projektu domu zajęło rok, ale został odrzucony. 
I wtedy, we wrześniu 1994 r. pojawił się następny pro
jektant. Andrzej Grzybowski zaraz na pierwszym spot
kaniu, słysząc, jak pani Anna zachwyca się Łazienkami 
i pałacykiem Sobańskich w Alejach Ujazdowskich 13,

1. „Dom nad Wodą” od strony podjazdu



2. Dom w trakcie budowy od strony rzeki
3. Fragment sztukaterii w jadalni

(zdjęcia: Janusz Miliszkiewicz)

spontanicznie naszkicował na karteczce fasadę i plan 
parteru. Nie wierzył jednak, że ta wizja może być realna. 
Anna Hinckfuss powiedziała: „Tak, to jest właśnie to.” 
Po wykonaniu projektu, który został entuzjastycznie 
przyjęty, robota ruszyła galopem. Od maja 1995 r. przez 
cztery miesiące w podmokły grunt wbito dziesiątki beto
nowych pali.

Czytelnicy „Spotkań z Zabytkami” znają zapewne 
twórczość Andrzeja Grzybowskiego, który bodaj jako je
dyny architekt między Odrą i Bugiem z powodzeniem 
tworzy w historycznych stylach. Profesor Aleksander 
Gieysztor powierzał mu wiele ważnych zadań przy urzą
dzaniu wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie. Pro
fesor Marek Kwiatkowski napisał o nim: „W znajomości 
zabytkowego detalu i znajomości dawnej sztuki napraw
dę mało kto może mu dorównać”. Profesor Tadeusz S. 
Jaroszewski poświęcił mu kilka rozdziałów swych ksią
żek. Obszerny wywiad z artystą ukazał się w „Spotka
niach z Zabytkami”, nr 2, 1994. Anna Hinckfuss dobrze 
wiedziała, że tej klasy specjaliście może spokojnie za
ufać, że zadba on o każdy szczegół. Tak narodziła się nie
zbędna więź między mecenasem i artystą, bez której ni-
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gdy nie powstanie dom - dzieło sztuki. Ta więź - to ta
jemnica powodzenia. Wyrósł dom, który ponad wszelką 
wątpliwość wpisany zostanie w przyszłości do rejestru 
zabytków jako wyraz najlepszych możliwości naszych 
czasów.

Plac ma hektar powierzchni. Willa wraz z oranżerią 
ma powierzchnię około tysiąca metrów. Od frontu, po
przedzonego okrągłym, wysypanym żwirem podjazdem, 
dom budzi skojarzenia z Pałacem Łazienkowskim. Od 
tyłu, od strony rzeki Grzybowski skomponował półkoli
sty ryzalit otoczony kolumnami. Centralną część wnę
trza stanowi hall z klatką schodową, oświetlony oknami 
belwederku. Parter ma charakter reprezentacyjny, mieści 
dwa salony, bibliotekę, jadalnię i kredens oraz przestron
ną kuchnię. Pierwsze piętro zajmuje część prywatna. 
Wystrój wnętrz jest niezwykle wysmakowany. Niewąt
pliwą ozdobą są sztukaterie: tryglifowy fryz w hallu, 
owocowe motywy w jadalni czy słynne medaliony Thor- 
waldsena w ogrodzie zimowym. Zachwyt budzą kute 
balustrady, wiernie oddające perfekcyjny rysunek pro
jektanta. O kafelkach w kuchni wszyscy sądzą, że to 
prawdziwe „delfty”. W rzeczywistości jest to dzieło 
współczesnej polskiej artystki, która równie wiernie zre
konstruowała kafelki w pałacu w Łazienkach. Z czasem 
salon ozdobią malowidła groteskowo-arabeskowe, 
w ogrodzie zaś przybędą estetyczne garaże i kordegarda.

„Dom nad Wodą” jako jeden z niewielu domów zbu
dowanych w Polsce po 1939 r. na zawsze związany bę
dzie z nazwiskiem inwestora i architekta. W Paryżu lub 
w którejś eleganckiej dzielnicy, np. Rzymu czy Wiednia, 
dom ten byłby zaledwie jeszcze jednym pięknym do
mem. Gdzie jako społeczeństwo zaszliśmy, skoro tak 
oczywiste piękno budzi aż takie zdumienie? W Europie 

od kilkudziesięciu lat ceniony jest nurt architektury na
wiązującej do historycznych stylów. Najsłynniejszym 
przedstawicielem tego nurtu jest Quinlan Terry - współ
czesny architekt angielski, twórczość Grzybowskiego łą
czą z Terrym pewne pokrewieństwa, przede wszystkim 
miłość do dawnej architektury.

Pamiętam, jak zaledwie kilkanaście lat temu gościłem 
w gabinecie dyrektora Muzeum Narodowego w Krako
wie i Tadeusz Chruścicki usprawiedliwiał się, że na razie 
nie może otworzyć Muzeum Wyspiańskiego, bo nie ma 
drewna do budowy gablot... (dębinę eksportowaliśmy). 
Dziś jest inaczej. Anna Hinckfuss z satysfakcją podkre
śla, że wszystkie materiały zakupiono w Polsce. Kunsz
towne prace wykonali rzemieślnicy-artyści, których 
średnia wieku wyniosła mniej niż 30 lat. Do każdego ro
dzaju prac zawsze zgłaszało się co najmniej pięciu róż
nych wykonawców. Dom wyposażono w instalacje tech
niczne na miarę XXI w.

Anna Hinckfuss uważa architekturę za królową sztuk. 
„Cala reszta to zaledwie dodatek do architektury” - za
pewnia. Jej dom jest często kopiowany przez prywat
nych inwestorów - niestety, nieudolnie. Wini za to ar
chitektów. Ubolewa nad upadkiem naszej architektury, 
nad szpetotą nowej siedziby Sądu Najwyższego, budyn
ku przy pl. Trzech Krzyży róg Książęcej czy tandetnością 
np. Ursynowa.

Poeta Jarosław Iwaszkiewicz w tomie Aleja Przyjaciół 
opisuje atmosferę życia rodziny Sobańskich, właścicieli 
wspomnianego pałacyku w Alejach Ujazdowskich 13. At
mosfera życia „Domu nad Wodą” jest równie naturalna, 
tu nic nie dzieje się na pokaz. Widać wyraźnie, jak pro
centuje rodzinne wychowanie w harmonii z pięknem.

Janusz Miliszkiewicz

Spotkanie z książką

W ostatnich miesiącach 1999 r. w wydawnictwie 
„Silesia" ukazała się książka zatytułowana Edukacja 
regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej 
szkole. Tytuł ten nie w pełni odpowiada treści. Jest 
to praca zbiorowa wydana staraniem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, pomyślana jako podręcznik 
dla nauczycieli, którzy w zreformowanej szkole bę
dą prowadzili zajęcia na tzw. ścieżce regionalnej, 
w skład której wchodzi także wiedza o zabytkach. 
Całość tekstu liczącego 324 strony została podzie
lona na trzy części. Pierwsza - to akty prawne i do
kumenty, które nauczyciel winien poznać, gdyż są 
one podstawą ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Część druga - to wybór materiałów z II Krajowej 
Konferencji odbytej 11-13 marca 1999 r. w Rytrze 
o temacie podobnym do tytułu przedstawianej 
książki. Autorzy zawartych w tej części artykułów 
uzasadniają na wybranych przykładach wyższość 
nowego systemu nauczania przedmiotów humani
stycznych nad systemem dotychczasowym.

Najważniejsza wydaje się część trzecia, mają
ca ułatwić nauczycielowi przygotowanie i prowa

CENNA PUBLIKACJA

dzenie lekcji w nowym systemie nauczania. Trzy 
pierwsze artykuły tej części prezentują ramowe 
programy zajęć na „ścieżce regionalnej” zatwier
dzone przez MEN do wykorzystania przy plano
waniu zajęć. Znacznie ciekawsze są jednak wypo
wiedzi przedstawiające szczegółowo programy 
autorskie tych nauczycieli, którzy już opracowali 
wzorce nauczania w szkole zreformowanej. Po
równując prezentowane programy z tym, czego 
nas kiedyś uczono, a zwłaszcza jak nas uczono, 
można pozazdrościć jutrzejszym uczniom przy
jemności zdobywania wiedzy. Już samo hasło - 
jak najwięcej lekcji poza klasą szkolną, to coś, co 
dotąd było jedynie nieosiągalnym marzeniem. 
Uczyć o zabytkach nie na podstawie zniszczo
nych slajdów, lecz w bezpośrednim kontakcie 
z zabytkiem - o tym marzyliśmy od dawna. I jesz
cze jedna niepodważalna zaleta nowego syste
mu: poznawanie zabytków nie rozpoczyna się od 
arcydzieł włoskich czy francuskich, a jeśli już pol
skich, to nie od Wawelu czy Wilanowa, ale od 
tych, które znajdują się w najbliższym sąsiedz

twie. Dzięki temu dużo łatwiej uczniowi docenić 
wartość zabytkową wiatraka czy kamienicy z XIX 
w. Z satysfakcją czytałem programy drobiazgowo 
opracowane dla terenów o tradycjach wielokultu
rowych, jak np. region pszczyński czy kociewski. 
Wydaje mi się, że właśnie takie nauczanie będzie 
najlepszą drogą do integracji grup o różnych tra
dycjach i wyznaniach.

Skromne ramy informacji nie pozwalają na szer
sze omówienie atrakcyjności nauczania na „ścieżce 
regionalnej” Trzeba jednak postawić zasadnicze 
pytanie: czy nasza szkoła taka, jaką jest dzisiaj, po
trafi realizować tak ambitne plany? Czy nauczyciele 
narzekający obecnie na nadmiar zajęć znajdą dosyć 
czasu i ochoty, aby przygotować się do wdrożenia 
nowej techniki nauczania? I wreszcie czy szkoły nie- 
doinwestowane znajdą odpowiednią liczbę etatów, 
koniecznych do realizacji tego planu? Jeżeli te prze
szkody uda się pokonać, to jestem pewien, że 
w przyszłości nie będziemy musieli tracić energii na 
uświadamianie społeczeństwu, dlaczego zabytki 
należy chronić.(T.R.)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Serebryniec
- podolska rezydencja

ad jednym z jarów, w daw
nym powiecie mohylowskim 
woj. podolskiego, stoi dawny 
pałac Czackich w Serebryńcu. 

W XVI w. dobra te należały do Jazło- 
wieckich, później do Czuryłów. Ostat
nim właścicielem z tego rodu był ks. 
Stanisław Czuryło, sufragan łucki, 
proboszcz lwowski. Po jego śmierci 
dobra serebrynieckie, wielokrotnie 
pustoszone w czasie wojen kozackich, 
pozostawały bezpańskie aż do począt
ku XVIII w., kiedy objęli je spadko
biercy Czuryłów - Dzieduszyccy. 
Około 1721 r. Stanisław Dzieduszyc- 
ki, chorąży lwowski, oddał Serebry- 
niec swemu synowi Janowi, którego 
córka Urszula wniosła majątek w po
sagu mężowi Ignacemu Potockiemu. 
Ich córka, Beata, wyszła za Michała

Czackiego (1755-1828), posła na 
Sejm Czteroletni i publicystę; Serebry- 
niec stał się więc własnością Czackich.

Po 1793 r. Katarzyna II zasekwe- 
strowała dobra i oddała je feldmar
szałkowi Piotrowi Rumiancewowi. 
Wkrótce jednak odzyskał je syn Mi
chała, Aleksander Czacki (1791- 
1876), marszałek szlachty powiatu 
mohylowskiego, gorliwy propagator 
rozwoju miejscowego przemysłu. 
Ostatnim polskim właścicielem Sere- 
bryńca był Władysław Czacki (1832- 
1873), wnuk słynnego Tadeusza 
Czackiego z Porycka. Po jego śmierci 
zadłużone dobra zostały sprzedane na 
licytacji rosyjskiemu generałowi-lejt- 
nantowi, I. G. Biereżnikowowi, 
obrońcy Sewastopola w czasie wojny 
krymskiej. W rękach tej rodziny pałac 

pozostał do rewolucji bolszewickiej.
Roman Aftanazy uważa, że pałac 

serebryniecki zbudował nie Michał 
Czacki (około 1780 r., jak pierwotnie 
sądzono), lecz dopiero syn Michała, 
Aleksander (po 1831 r.), który też zle
cił zaprojektowanie parku krajobrazo
wego Dionizemu Miklerowi. Aleksan
der Czacki postawił też pierwszą na 
Podolu cukrownię i zainicjował plan
tacje buraków. Domniemaną projek
tantką pałacu była Beata z Potockich 
Czacka, malarka i miniaturzystka.

Wzniesiony na stoku wzgórza opa
dającym ku stawowi pałac wyróżnia 
się doskonałością proporcji i bogatym 
wystrojem plastycznym. Elewacja 
wschodnia ma płytki portyk cztero- 
kolumnowy, bardziej okazała elewa
cja zachodnia, widoczna przez staw 
z dużej odległości, ma portyk głęboki 
i monumentalny, ustawiony na arka
dach przyziemia. Najokazalej prezen
tował się salon środkowy z obiegają
cym go fryzem o motywie gryfów, 
splecionych z ornamentem geome- 
tryczno-roślinnym. W innych salo
nach były sztukaterie o motywie liści 
akantu i owoców winogron.

Dziś w pałacu mieszczą się biura 
kołchozu. Udało mi się wejść do
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1. Pałac w Serebryńcu w 1995 r.
2.3. Fragmenty wystroju wewnętrznego

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

dwóch pomieszczeń ozdobionych ko
lumnami i fryzami. Podobno inne sa
le również zachowały dawny wystrój. 
Były jednak niedostępne ze względu 
na prowadzone tam prace konserwa
torskie. Bezpośrednie otoczenie pała
cu oraz pomieszczenia przyziemia są 

bardzo zaniedbane. Jak się już wielo
krotnie przekonałem w czasie moich 
licznych podróży na Ukrainę, fakt, że 
pałac w Serebryńcu i inne zachowały 
się, potwierdza reguła, że rewolucję 
i czasy, które po niej nastąpiły, prze
trwały tylko te obiekty, które na dłu

go przed rewolucją przeszły w ręce 
rosyjskie. Wiadomo - „swoich” za
bytków nie niszczy się lub niszczy się 
je w mniejszym stopniu niż „obce”...

Zbigniew Hauser

W dniach 5-7 października 1999 r. odbyła się 
w Mińsku międzynarodowa sesja pt. „Uniwersytety 
Jelskich" z okazji 165. rocznicy urodzin Aleksandra 
Helskiego z Zamościa (1834-1916) - historyka, etno
grafa, tłumacza, publicysty, kolekcjonera, twórcy 
prywatnego Muzeum i Biblioteki w Zamościu, jedne
go z najbardziej kompetentnych w XIX w. znawców 
problematyki białoruskiej. Głównym organizatorem 
sesji byt Białoruski Uniwersytet Kultury w Mińsku, na
tomiast współorganizatorami: Muzealno-Produkcyj- 
ny Kompleks „Dudutki”, zlokalizowany na terenie 
miejscowości Dudzicze - jednego z dawnych mająt
ków ziemskich należących do rodziny Jelskich, Ko
mitetu Wykonawczego Puchowickiego Rejonu oraz 
Instytutu Polskiego w Mińsku. Tematy sesji obejmo
wały: dzieje rodziny Jelskich, jej wkład do polskiej 
i białoruskiej kultury, ze szczególnym uwzględnie
niem dorobku naukowego Aleksandra Jelskiego 

RODZINNA SESJA

oraz losy historycznych siedzib, niegdyś należących 
do rodziny Jelskich, znajdujących się na obszarze 
dzisiejszej Białorusi. W sesji, oprócz zespołu history
ków, etnografów, specjalistów od zespołów dwor- 
sko-parkowych oraz badaczy historii literatury z kilku 
białoruskich uczelni i muzeów, udział wzięli potom
kowie rodziny Jelskich mieszkający we Francji, Pol
sce i na Ukrainie. Referaty opublikowano w zbioro
wej pracy pt. Dzielja blizkich i pryszlasci (Mińsk 
1999).

Sesji towarzyszył objazd terenowy, w trakcie któ
rego zwiedzono historyczne siedziby Jelskich na 
Mińszczyźnie, uczestniczono w uroczystym nabo
żeństwie, celebrowanym przez księdza Władysła
wa Zawalniuka - proboszcza parafii rzymskokato
lickiej św. Heleny i św. Szymona w Mińsku, pod
czas której została dokonana ponowna konsekra
cja odtworzonego, dzięki usilnym zabiegom prof. 

dra Anatola Fedoruka z Mińska, malowniczo poło
żonego na niewielkim wzgórzu zwanym „koban”, 
zabytkowego cmentarzyka rzymskokatolickiego ro
dziny Jelskich w Dudziczach. Uczestnicy mieli rów
nież okazję zapoznać się z działalnością Muzeum 
„Dudutki", w którym wysłuchali koncertu utworów 
muzycznych autorstwa przedstawicieli dwóch ge
neracji rodziny Jelskich: Karola (1789-1855), Mi
chała (1831-1904) i Aleksandra (1834-1916). 
W trakcie sesji podjęto dwie uchwały dotyczące 
powołania fundacji im. rodziny Jelskich, której ce
lem byłoby wspieranie badań nad historycznymi 
siedzibami ziemiańskimi, znajdującymi się na tery
torium dzisiejszej Białorusi i opublikowania mono
grafii poświęconej życiu i działalności Aleksandra 
Jelskiego.

Andrzej Jelski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Odnowiona kapliczka
iewiele już można znaleźć 
śladów polskości, podróżując 
szlakami Wołynia. Bezpow
rotnie zniknęły z miejscowe

go krajobrazu tak liczne niegdyś pała
ce, dwory oraz budynki folwarczne, 
niewiele pozostało także zabytków 
architektury sakralnej. Oglądając sta
re przedwojenne zdjęcia, z przeraże
niem zaczynamy sobie uświadamiać, 
jak wielkie są to straty. A przecież nie
które z tych zabytków niszczono na 
oczach żyjących obecnie pokoleń. 
Cóż, pokolenia te budowały „nowe 
życie”, a w nim nie było miejsca dla 
sentymentów oraz żalu. Jedynym kry
terium wartości różnych obiektów 
było to, czy nadają się do pozyskania 
budulca. Nie szczędzono nawet umar
łych - zabierano z cmentarzy nagrob
ne płyty i kruszono mury ogrodzeń.

A jednak zdarzały się szczęśliwe 
wyjątki i do dziś przetrwały zabytki 
o wymownych cechach patriotyczno- 
-narodowych, w cudowny sposób 
ocalone przez zbieg okoliczności. Na
leży do nich skromna przydrożna ka
pliczka - stojąca na niewysokim 
piaszczystym kopcu niedaleko wsi 
Radowicze, przy szosie wiodącej z Tu- 
rzyska na Kupiczów i dalej do Ro- 
żyszcz. Z okolicznych wiosek już 
dawno wyjechali Polacy, a samotna 
kapliczka wciąż trwa w otoczeniu 
czterech pni starych akacji...

Od wielu lat przyglądałem się tej 
kapliczce. Szczególnie zaintrygowany 
byłem tajemniczym napisem w jej 
dolnej części: „1939.R.”, „K.S.M.Ż.” 
i „WS.”. Miejscowi Ukraińcy mówili, 
że kapliczkę postawili rolnicy Polacy, 
lecz co oznaczają zagadkowe litery - 
nie wiedzieli. Domyślałem się, że jest 
to związane z fundatorami i pewno 
wykonawcami, ale pragnąłem poznać 
szczegóły. Poza tym kapliczka wyma
gała remontu, bowiem była popękana 
i poszczerbiona.

Postanowiłem zwrócić się do żoł
nierzy 27.Wołyńskiej Dywizji Piecho

ty AK, wiedząc, że powinno być tam 
kilka osób z Radowicz. Odpowiedź 
przyszła bardzo szybko. Pisała miesz
kanka wsi Radowicze, obecnie żyjąca 
w Zamościu p. Janina Gruszka-Ra- 
czyńska. Okazało się, że to właśnie 
ona była jedną z inicjatorek postawie
nia kapliczki. Wiele lat temu Radowi
cze były miejscowością o długości 5 
km, a wokół wsi znajdowało się jesz
cze dziesięć kolonii. Mieszkańcami 
w większości byli Polacy. We wsi nie

było kościoła i wszyscy należeli do 
parafii w odległym Turzysku. Od nie
pamiętnych czasów na granicy wsi 
stał wysoki dębowy krzyż, przy któ
rym żegnano zmarłych, odprowadza
nych na cmentarz w Turzysku, odpra
wiano tu także majowe i czerwcowe 
nabożeństwa. Niestety, w czasie jed
nej z letnich burz krzyż został zwalo
ny. Miejscowe Katolickie Stowarzy
szenie Młodzieży Żeńskiej, w którym 
działała pani Janina, przeprowadziło 
zbiórkę pieniędzy na postawienie ka
pliczki. Wykonania podjął się budow
niczy Wincenty Szewczyk, który po
stawił ją w czerwcu 1939 r. Wyjaśnio
ne więc zostały napisy: „K.S.M.Z.” — 

to Katolickie Stowarzyszenie Mło
dzieży Żeńskiej, a „W-S.” - pierwsze 
litery imienia i nazwiska muratora ka
pliczki. Pani Janina uznała, że remont 
kapliczki jest konieczny, prosiła tylko 
o dorobienie drzwiczek we wnęce, 
przysłała także figurkę Matki Bożej 
z Niepokalanowa oraz makatkę.

Pracę rozpocząłem w maju 1999 r. 
Okazało się, że renowacja nie wyma
gała dużych nakładów, wystarczyło 
bowiem kilka garści cementu. 
Drzwiczki wykonałem ze stalowych 
kątowników, w które wstawiłem 
szkło o grubości 8 mm. Żeliwną figu- 
rę Męki Pańskiej oraz daszek (stara 
ocynkowana blacha doskonale się za
chowała!) pofarbowałem złotawo- 
-srebrzystą emalią samochodową.

1.2. Kapliczka przed (1)
i po odnowieniu (2)

(zdjęcia: Anatol F. Sulik)

Podstawę krzyża udekorowałem bia
ło-czerwoną wstążką, a pod stopami 
Marii ułożyłem wianuszek polnych 
sztucznych kwiatów. 31 maja 1999 r. 
kapliczkę poświęcił proboszcz rzym
skokatolickiej parafii w Kowlu. Minę
ło właśnie 60 lat od 1939 r. ...

Anatol Franciszek Sulik
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Wokół jednego zabytku

W Hali Zaprzęgowej w budynku zam
kowej wozowni w Łańcucie zwraca 
uwagę dużych rozmiarów obraz 

przedstawiający młodą damę w stroju do 
konnej jazdy stojącą obok 
osiodłanego wierzchowca. 
Twórcą obrazu jest Wojciech 
Kossak, a sportretowana na 
nim osoba - to Irena Warden.

Kossak, w opublikowa
nych w 1985 r. Listach do żony 
i przyjaciół (...) dużo miejsca 
poświęca malowaniu tego 
portretu, jak i samej portreto
wanej. O Irenie Warden, pięk
nej, młodej Polce, wdowie po 
amerykańskim milionerze pi- 
sze także obszernie w swych 
wspomnieniach Artur Rubin
stein. Bardzo często wspomi
nają ją w pisanych do siebie li
stach, wydanych w 1971 r. pt. 
Dzieje przyjaźni, Zofia Kochań
ska i Karol Szymanowski. Ire
na Warden była bowiem oso
bą, która mieszkając poza 
krajem, na przełomie lat dwu
dziestych i trzydziestych za
częta w Polsce bywać częściej, planując przy 
tym powrót na stałe. Wtedy właśnie wspoma
gała finansowo będącego zawsze w tarapa
tach Karola Szymanowskiego. Kompozytor 
zadedykował jej swój pisany wtedy balet Har
nasie. Ona z kolei wciągnęła go na listę 
swych spadkobierców z pensją roczną w wy
sokości 2000 dolarów. Irena Warden ufundo
wała także otwarty na początku 1932 r. Insty
tut Oftalmonologiczny (okulistyczny) w War
szawie. Dla siebie kupiła pałacyk w Alejach 
Ujazdowskich, którego wnętrze miał ozdobić 
malowany przez Wojciecha Kossaka portret.

Z powstaniem tego portretu wiąże się jej 
znajomość z braćmi Potockimi z Łańcuta: 
Alfredem i Jerzym. I o ile z Jerzym, zwanym 
Iziem, była to jedynie dobra znajomość, o ty
le Alfred zabiegał o jej rękę. To Jerzy Potocki 
poznał Kossaka z Ireną Warden w grudniu 
1931 r. w Warszawie. Tak pisał po tym spot
kaniu malarz do żony: „najmilsza, mądra i fa
natyczka mojej sztuki (...). Pierwsza prosiła 
mnie o portret duży do jej pałacyku (...)". Za
raz potem Kossak wyruszył do Stanów, 
gdzie malować miał dla Polonii „Panoramę 
Racławicką". Planował także rozpocząć za 
oceanem portret pani Warden. Jednak z li
stów pisanych do żony nie wynika jedno
znacznie, czy zaczął tam malowanie portre
tu, ale otrzymał za niego, już w Stanach, 
część honorarium.

Właściwe malowanie nastąpiło już po 
powrocie do Polski. Obraz powstawał 
w warszawskiej pracowni malarza oraz

Portret pani

Warden

u ks. Albrechta Radziwiłła w Nieświeżu, 
gdzie w sierpniu 1932 r. wykonał Kossak 
„studia” pani Warden. Malując w Warsza
wie postać swej klientki, posługiwał się ma
larz „doskonałymi fotografiami” portretowa
nej. Być może Kossak malował go także 
w Łańcucie, wskazywałoby na to umiesz
czenie na obrazie widoku łańcuckiego par
ku i informacja samej portretowanej. W li
stopadzie Kossak pisał do żony: „Robię ca
łą parą portret pani Warden (prócz jej figury), 
przyjedzie jak mi pisała między 10 a 15 listo
pada (...)". W styczniu 1933 r. obraz byt już 
gotowy. „Pani Warden portret skończyłem 
(...). Teraz odbywa się procesja jej znajo
mych od Potockich i Radziwiłłów do skrom
niejszych (...), którzy ją znali... ongiś. Wszy
scy są jednomyślni, że to jest wyjątkowo 
udana rzecz a podobieństwo wręcz bez za
rzutu" pisał do swej przyjaciółki Zofii Hoesi- 
kowej. „Stoi baba wypisz wymaluj podobna 
i śliczna. Izio Potocki był cenzorem od tego 
jak ją ubrać, i jest tym portretem wprost 
oczarowany. Zupełnie coś nowego" - pisał 
artysta do żony 14 stycznia. Kilka dni póź
niej donosił: „Właśnie dziś ostatnią złotówkę 
wydałem na ekspedycję listu z fotografią jej 
portretu do pani Warden. Należy mi się od 
niej 1500 dolarów (...). Napisałem jej że 
wszyscy, Radziwitly, Izio Potocki, itd. są tym 
portretem zachwyceni i podobieństwem i że 
to z Iziem tak ją ładnie w żółty sweater i kha
ki jodpoors (to długie obcisłe do kolan 
spodnie) ubraliśmy (...)".

Kossak przedstawił Irenę Warden ubraną 
rzeczywiście w sportowy, swobodny strój do 
konnej jazdy, stojącą bokiem, w kontrapo- 
ście przy kasztanowym, z białymi odmiana

mi na pęcinach i pysku, 
koniu o nazwie John Pili. 
Obok konia z zadartym 
w górę łebkiem stoi mały 
czarny terier, w którym 
syn Jerzego Potockiego, 
Stanisław, rozpoznał psa 
swej matki. Tłem portretu 
uczynił Kossak staw 
w łańcuckim parku. Na 
pierwszym planie w rogu 
obrazu namalował nieist
niejącą tam balustradę 
z wazonem, w którym ro
sną czerwone pelargo
nie. Dzisiaj nie wiemy już 
niestety, kto byt pomy
słodawcą tego łańcuc
kiego entouragu - czy 
sama portretowana, 
Kossak, czy też może 
Jerzy Potocki, który 
„uczestniczył” przecież 
w powstaniu portretu, 

ma być na nim ubrana.
Z czasem okaże się, że te łańcuckie remini
scencje nie byty bez znaczenia również dla 
niej. Postać pani Warden malował Kossak 
głównie z wykonanych wcześniej „studiów” 
oraz z fotografii i może dlatego pomimo 
tych zachwytów ona sama zażądała popra
wek. Jeszcze więc w lipcu pisał żonie nieza
dowolony Kossak: „Pani Irena tres animable, 
ale chce jeszcze pozować (...) i na to nic nie 
mogę poradzić".

Nie wiemy dokładnie, jakie były losy por
tretu: czy i jak długo znajdował się w pała
cyku w Alejach Ujazdowskich i kiedy został 
przez panią Warden, która wyszła powtórnie 
za mąż za hr. Cittadiniego, radcę ambasady 
włoskiej w Warszawie, wywieziony z Polski. 
Powtórnie trafił do kraju w 1963 r. Hrabina 
Cittadini, mieszkająca wówczas w USA, za 
pośrednictwem ambasadora Lewandow
skiego poinformowała Muzeum Narodowe 
w Warszawie, że zdecydowała się przeka
zać swój portret do Polski. Transportem za
jęła się firma „Hartwig”. Wpisany do inwen
tarza Muzeum Narodowego w Warszawie 
obraz trafił do Łańcuta jako depozyt. Na od
wrocie naklejona jest kartka z napisem: 
„Wojciech Kossak Portret hr. Cittadini malo
wany w 1933 roku w Łańcucie. Uwaga: hr. 
Cittadini ofiarowuje portret za pośrednic
twem Ambasady dla Muzeum-Zamku w Łań
cucie".

Aldona Kruszyńska

(fot. Marek Kosior)(fot. Marek Kosior) 

sugerując, jak
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

uda należy do najstarszych osad 
ziemi wieluńskiej. O atrakcyjno
ści niepozornej dziś wsi, a w śre
dniowieczu liczącego się ośrod

ka administracyjnego, przesądza kościół 
pod wezwaniem św. Wojciecha. Mimo że 
obecnie nosi on znamiona wielu przebu
dów, jego cechy romańskie są nadal czy
telne. Pierwszy kościół drewniany istniał 
już u schyłku XI w. Według tradycji po
budowano go na miejscu dawnej pogań
skiej świątyni na pamiątkę pobytu św. 
Wojciecha, który podążając z Krakowa 
z misją do Prusów, zatrzymał się w tej 
miejscowości i miał tu głosić słowa 
Ewangelii. Świątynię murowaną zbudo
wano ok. 1104 r. na fali ponownego 
wzrostu popularności jego kultu, z czym 
zbiegły się wyprawy przeciwko Pomorza
nom. W XII w. w Rudzie funkcjonowało 
zapewne kilkuosobowe zgromadzenie

Romańska
Rudy

kanoników, które dało początek później
szej kapitule kolegiackiej. Do rangi kole
giaty rudzką świątynię wyniesiono na 
przełomie XII i XIII w., a wiązało się to 
z utworzeniem archidiakonatu rudzkie
go. Do najwcześniejszych tekstów źró
dłowych wymieniających tę miejscowość 
należy wzmianka z drugiej księgi kroniki 
Galla Anonima, umieszczona pod datą 
1107, odnosząca się do konsekracji bliżej 
niezidentyfikowanego kościoła. Współ
czesne badania poświęcone Bolesławowi 
Krzywoustemu pozwalają jednak wiązać 
pierwszą wzmiankę o Rudzie z począt
kiem 1106 r. Z kolei bulla z 1136 r. wy
mienia Rudę obok Gniezna, Kalisza, Lą
du i innych miejscowości, przy okazji 
określania dziesięcin, które miały być 
z nich pobierane na rzecz arcybiskupa 
gnieźnieńskiego. Również badania arche
ologiczne, w czasie których natrafiono 

na pochodzący z pierwszej połowy XI w. 
skarb srebrnych monet, potwierdzają 
dawną metrykę Rudy.

Wiadomo też, że przed X w. wokół tej 
miejscowości rozciągało się terytorium 
niewielkiego państewka plemiennego, 
o obszarze zbliżonym do opola. Pozosta
łością po tym organizmie plemiennym 
jest pierścieniowate wczesnośrednio
wieczne grodzisko, nazywane Widoradz, 
położone na kępie pośród moczarów, 2 
km na północ od Rudy. Niewykluczone, 
że właśnie tam znajdował się zamek - je
go istnienie poświadczają źródła z XIII w. 
W 1249 r. książę Przemysław I miał - jak 
podaje Kronika Wielkopolska - zająć 
rudzki zamek, będący siedzibą jednej 
z najstarszych polskich kasztelanii oraz 
archidiakonatów. W państwie Piastów 
Ruda weszła w skład prowincji kaliskiej. 
Zapewne już w pierwszej połowie XII w. 
była stolicą kasztelanii, której obszar wy
nosił około 1650 km2. To stulecie upłynę
ło pod znakiem rozgrywek mających do
prowadzić do objęcia Rudy przez książąt 
śląskich. W latach trzydziestych XIII w. 
miejscowość znajdowała się w rękach 
księżnej Wioli, wdowy po księciu opol
skim, Kazimierzu. Na dokumencie 
z 1238 r. widnieje podpis Wioli, tytułują
cej się „księżna z Kalisza i Rudy”, które to

1. Najstarsza, 
północna ściana 
nawy z romańskimi, 
zamurowanymi 
oknami i portalem
2. Fragment 
romańskiego portalu

sformułowanie może świadczyć o znacze
niu miejscowości. Z kolei w 1253 r., po
dobnie jak Gniezno, Kalisz, Giecz, Bnin 
i Biechów, w wyniku dokonanego wów
czas podziału, Ruda dostała się pod 
zwierzchnictwo Bolesława Pobożnego.

W 1281 r. siedzibę kasztelanii przenie
siono z Rudy do Wielunia, a w latach 
1419-1420 Wieluń stał się też siedzibą ar
chidiakonatu i kolegium kanoników, co, 
jak się wydaje, ostatecznie przypieczęto
wało utracenie przez Rudę pozycji ośrod
ka miejskiego, jaka przysługiwała jej for
malnie od połowy XIII w. Niewątpliwie 
jedną z przyczyn tego stanu rzeczy był 
wspomniany przez Jana Długosza deficyt 
wody pitnej; niedogodność ta stanowiła
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

X**'**,J*

3. Widok romańskich 
okien wewnątrz 
świątyni
4. Piaskowcowe 
obramienia lub ościeża 
portali średniowiecznych 
świątyń często noszą 
ślady od ostrzenia 
szabel oraz otwory 
wykonywane w celach 
ekspiacyjnych, kultowych 
lub krzesania ognia
w czasie Wielkanocy

(zdjęcia: Witold P 
Glinkowski)

poważny mankament, praktycznie parali
żujący rozwój ośrodków miejskich. Wie
luń, w przeciwieństwie do Rudy, miał ob
fite zasoby wody źródlanej, położony był 
pośród licznych strug, stanowiących do
rzecze Pyszny, otaczały go też urodzajne 
ziemie. Usytuowanie Rudy na skraju pła
skowyżu (dzisiejszej Wyżyny Wieluńskiej) 
nie mogło sprzyjać jej rozwojowi prze
strzennemu, będącemu naturalną konse
kwencją, a zarazem wymogiem prawidło
wego funkcjonowania ośrodków miej
skich. Wypadki przenoszenia miast 
w miejsca topograficznie korzystniejsze 
nie należały do rzadkości w dziejach śre
dniowiecznej Polski - określano je w źró
dłach: translatio oppidi. Tak więc od XV 
w. Ruda bezpowrotnie zamieniła się 
w wieś, wówczas własność szlachecką.

Pierwotnie kościół został wzniesiony 
z obrobionych bloków kamiennych, któ
re do dziś przetrwały jedynie w wątku za
chodniej części północnej ściany nawy. 
Surowca na budowę dostarczyły kamie
niołomy z oddalonego o 4 km Olewina. 
Mury nawy wykonano z ciosów piaskow
ca, a częściowo prawdopodobnie z rudy 
bagiennej; zostały one odsłonięte w 1910 
r. Bloki użyte do budowy ścian świątyni 
zostały starannie opracowane i ułożone 
w regularnych warstwach o wysokości od 
16 do 50 cm. Niektóre z nich osiągają 
prawie metr długości. Prezbiterium 
o wątku ceglanym pochodzi z XV w. Od 
północy do nawy kościoła przylega rene
sansowa kaplica. Ściana północna zaopa
trzona jest w romański portal dwuusko- 
kowy oraz w dwa półkoliście zamknięte 
okna (dziś zamurowane), mające spełniać 
funkcję otworów strzelniczych. Usytu
owanie portalu w ścianie północnej jest 
zjawiskiem rzadkim i może sugerować 
związek z lokalizacją wczesnośrednio
wiecznego grodu. Obecna bryła kościoła 
różni się znacznie od jego dawnego, ro
mańskiego kształtu. Wnętrze nawy za
opatrzone jest w drewniany strop, zaś 
prezbiterium (zamknięte wielobocznie

w okresie późnogotyckim) przykryte jest 
żebrowanym sklepieniem gotyckim.

Kościół jest orientowany (prezbiterium 
w części wschodniej), jednonawowy, z pre
zbiterium zamkniętym absydą. W zachod
niej części nawy miał emporę - prawdopo
dobnie wspartą na osiowo usytuowanej 
podporze i dwóch arkadach. Empora - 
„godne pomieszczenie dygnitarza świec
kiego i jego rodziny w dnie nabożeństw 
kościelnych” - stanowiła rodzaj wpisanej 
w nawę trybuny, ograniczonej niskim para
petem. Do zachodniej elewacji kościoła 
przylegała wieża. Warstwa ciosów w dol
nej partii kruchty wystawionej na miejscu 
wcześniejszej wieży wskazuje na to, że wie
ża musiała należeć do pierwotnego układu 
budowli. Kościół był wielokrotnie podda
wany przebudowom, m.in. w latach 1420, 
1540, 1594 i pod koniec XVII w., kiedy 
rodzina Miaskowskich ufundowała przyle
gającą do kościoła kaplicę. Prace budowla
ne prowadzono też w latach 1720 i 1803. 
Zapewne wtedy lub w połowie XIX w. ro
zebrano nadwątloną i grożącą zawaleniem 
wieżę zbudowaną z ciosów i powyżej wy
sokości nawy kościoła jej ściany zastąpiono 
konstrukcją drewnianą. Przebudowy do
prowadziły do zatarcia wielu pierwotnych 
cech romańskich. Wiemy jednak, że w sto
sunku do pierwotnego gabarytu romań
skiego nawa rudzkiego kościoła jest obec

nie przeszło dwukrotnie dłuższa, zaś po
wierzchnia świątyni zwiększyła się trzy
krotnie. Próby odtworzenia planu średnio
wiecznej budowli pozwalają przypuszczać, 
że pierwotne zewnętrzne wymiary nawy 
wraz z absydą wynosiły około 15 x 9 m. 
Dotychczasowe badania skłaniają do 
twierdzenia, że kościół z Rudy jest najstar
szą datowaną źródłowo świątynią jedno- 
nawową zaopatrzoną w emporę - nie tyl
ko na terenach Polski, ale także w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wewnątrz świąty
ni zwraca uwagę późnogotycki tryptyk 
z rzeźbą Madonny, umieszczony w ołtarzu 
oraz gotycka chrzcielnica wykonana z pia
skowca w XIV w.

Prace konserwatorskie prowadzone 
w latach 1958-1960 pozwoliły na ujaw
nienie ukrytych dotąd pod tynkiem wie
lu interesujących detali architektonicz
nych. W ścianie prezbiterium za ołtarzem 
odkryto pomieszczenie przeznaczone na 
przechowywanie szat i sprzętów litur
gicznych, o ścianach wykonanych z pro
filowanych kamiennych bloków. Na ścia
nie południowej odkryto też freski, 
utrzymane w duchu malarstwa bizantyj
skiego, przedstawiające Drogę Krzyżo
wą, zaś na ścianie w kruchcie - scenę 
chrztu Mieszka I i jego drużyny.

Witold P. Glinkowski

j
4
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Trzebnickie portale
fred Zinkler. Dla udostępnienia 
cennego zabytku trzeba było wyciąć 
część ściany klatki schodowej z le
wej strony wieży.

Portal zwany Dawidowym, dato
wany na lata 1218-1230 - to arcy-

1202 r. książę Henryk
1 Brodaty postanowił 
ufundować w Trzebnicy 
klasztor żeński. Uczynił 

tak na prośbę żony, Jadwigi von An- 
dechs-Meran, czyli zmarłej w 1243 
i kanonizowanej w 1267 r. świętej 
Jadwigi, patronki Śląska. Akt funda
cyjny z 28 czerwca 1203 r. stwier
dzał, że książę stawia klasztor „ku 
zbawieniu duszy ojca, swojej i dusz 
pozostałych drogich bliskich, na 
chwałę Boga i świętego apostoła Bar
tłomieja”. Mniszki sprowadzone 
z Bambergu, początkowo reguły be
nedyktyńskiej, rychło przeniesione 
zostały do reguły cysterskiej 
w Trzebnicy, powstało więc opactwo 
cysterek. Pierwszą przeoryszą była 
Petrissa, dawna nauczycielka Jadwi
gi z Kitzingen nad Menem, drugą 
Gertruda, córka książęcej pary.

1.2. Portal Dawidowy, 
ukryty
za barokową wieżą (1) 
i jego tympanon 
z królem Dawidem
i Betsabą (2)

Kościół św. Bartłomieja (potem 
także św. Jadwigi), trójnawową ba
zylikę z transeptem, zaczęto budo
wać już w 1204 r. Gotowa część 
prezbiterialna została poświęcona 
w 1219 r. W 1224 r. ukończono 
dach oraz wieżę, stojącą nieco przed 
fasadą. Do świątyni wchodziło się 
wówczas przez trzy romańskie por
tale. W 1755 r. dawną wieżę „z po
wodu starości” zburzono i w latach 
1780-1785 wzniesiono nową, do
stawioną do fasady. W konsekwen
cji zniszczony został portal główny 
i prawy boczny, lewy zaś zamuro
wano. Dopiero w 1935 r. odkrył go 
i odsłonił architekt-konserwator Al-

dzieło romańskiej rzeźby architek
tonicznej, jedno z najlepszych tego 
rodzaju w Europie Środkowej. 
Schodkowy, ceglano-kamienny ma 
z każdej strony po trzy słupki (kolu
mienki) przy filarach oraz służkę 
w narożu węgara. Fryzy i kolumien
ki wieńczą głowice połączone w je
den stylizowany fryz roślinny. Fine
zyjna dekoracja roślinna pokrywa 
też nadproże oraz obramowującą 
tympanon, jedną z trzech lekko 
ostrołukowych archiwolt. Wysokiej 
klasy wypukłorzeźba w tympanonie 
przedstawia króla Dawida, grające
go na kitarze (rodzaj liry) przed 
królową Betsabą, matką Salomona, 
za którą stoi służebnica. Postaci zo
stały objaśnione napisami: DAVIT 

oraz BERSA - BEE (po obu stro
nach głowy). Badania pozwoliły 
ustalić barwy pierwotnej polichro
mii: płaszcz Dawida był zielono- 
-niebieski, płaszcz Betsaby karmino
wy, tło zaś ciemnoniebieskie. Prawy 
portal boczny ukazywał zapewne 
analogiczną scenę z królem Salomo
nem i królową Sabą.

Drugi portal romański znajduje 
się obecnie w północnej (lewej) 
ścianie transeptu, w miejscu nieist-
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3.4. Portal w ścianie transpetu (3)
i jego tympanon ze sceną adoracji 
Matki Bożej (4)

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

niejącego już bocznego wejścia. 
Został tam przeniesiony prawdo
podobnie z zewnętrznej ściany 
prawej nawy, gdzie łączył krużga
nek klasztoru z kościołem. Zinkler 
przypuszczał, że stało się to po se
kularyzacji dóbr zakonnych w Pru

sach w 1810 r., gdy w latach 1817- 
1824 adaptowano gmach trzebnic
kiego klasztoru na fabrykę sukna. 
Późniejszy, bo pochodzący mniej 
więcej z 1250 r., i znacznie skrom
niejszy schodkowy portal ma 
z każdej strony po dwie kolumien
ki, złączone z filarami pasem gło
wic - fryzem roślinnym. Wieńczą
ca całość trójkątna obdasznica jest 

zapewne dodatkiem wtórnym. 
Grupa figuralna w lekko ostrołu- 
kowym tympanonie przedstawia 
Matkę Bożą z Dzieciątkiem, ado
rowaną przez parę klęczących 
z obu stron aniołów. I choć mocno 
zniszczona przez czas, zachowała 
jednak wiele z dawnego piękna.

Jarosław Komorowski

Czytelnicy o zabytkach DREWNIANY PAŁAC

Ko pamięta telewizyjny serial „Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy”, ten przywiedzie w pamięci 
postać księcia Antoniego Henryka Radziwiłła, na
miestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, którą 
to godność sprawował w latach 1815-1831. Nazwa 
Antonin pochodzi oczywiście od imienia księcia, na 
zlecenie którego wybudowany został tu drewniany 

pałac myśliwski. Była to letnia rezydencja Radziwił
łów postawiona według projektu niemieckiego archi
tekta Karola Fryderyka Schinkla w latach 1821-1824 
pod kierunkiem Jana Henryka Haberlina. Pałac, usy
tuowany w rozległym parku, jest budowlą czterokon
dygnacyjną, wzniesioną na planie krzyża greckiego, 
której środkowa część przypomina ośmioboczną

wieżę z czterema niższymi skrzydłami po bokach. 
Wewnątrz korpusu głównego znajduje się wielka 
trzykondygnacyjna sala pokryta ozdobnym stropem, 
wspartym na jednym masywnym filarze, w którym 
znajdują się przewody odprowadzające dym 
z umieszczonych na dole kominków. W Antoninie 
książę podejmował w 1826 i 1829 r. młodego Fryde

ryka Chopina, który zadedykował mu 
swój utwór Trio g-moll, Opus 8. Obec
nie w pałacu organizowane są koncer
ty, a szczególną popularnością cieszy 
się ich cykl zatytułowany „Chopin 
w barwach jesieni”. Mieści się tu rów
nież pensjonat oraz stylowa kawiarnia, 
a więc przeszłość splata się z teraźniej
szością, zaś niecodzienna atmosfera 
pałacu i otaczającej go przyrody zapra
sza do odwiedzin.

Wiesława i Jerzy Dolińscy

1.2. Widok pałacu (1) i zdobiona 
myśliwskimi trofeami kolumna 
wielkiej sali (2)

(zdjęcia: Wiesława i Jerzy Dolińscy)
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Dwukrotnie odzyskany
aczynos — to oryginalna nazwa 
miejscowości położonej na pół
nocny wschód od Malborka, 
wzmiankowanej w 1367 r., kie

dy została przekazana na własność Han
sowi Arnoldowi przez Winricha von 
Kniprode. W latach 1399-1412 zapisa
na w Księgach Konwentualnych Zakonu 
jako Caczinase, Kaczennase, Kacznase, 
a w dokumentach z wizytacji katolickiej 
z 1637 r. jako Kacinos lub Kaczinos. 
W okresie rozkwitu Reformacji na tym 
terenie duchową opiekę nad wiernymi 
„Nowej Ewangelii” sprawował miesz
kający w Konigsdorf (Królewo) kazno
dzieja, który pełnił tu służbę w latach 
1570-1617. W 1618 r. powołano pasto
ra luterańskiego, pochodzącego już z sa
mego Kaczegonosu. Około 1626 r. zbu
dowano tu pierwszy kościół, który słu
żył społeczności ewangelickiej do 1907 
r., kiedy w wyniku uszkodzeń spowodo

wanych powodzią naruszona została je
go konstrukcja.

Drugi kościół postawiono w 1907 r. 
pod nadzorem inspektora budowlane
go nazwiskiem Hermann, a jego budo
wa, jak wynika z rachunku, kosztowa
ła 44 622 marki. Do nowej świątyni 
przeniesiono całe wyposażenie, zacho
wano także dawną bryłę oraz kon
strukcję w tzw. pruskim murze. Wyso
ki, sięgający stropu ołtarz (fundacja 
Martina Hirschfelda z 1718 r.) podzie
lony został architektonicznie na trzy 
kondygnacje. W predelli znalazła się 
rzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy, 
a w środkowej kondygnacji Ukrzyżo
wanie, któremu towarzyszyły po bo
kach figury świętych: Piotra, Jana, Bar
tłomieja i Pawła, powyżej zaś umiesz
czono płaskorzeźbione „Złożenie do 
grobu” i malowane „Zmartwychwsta
nie”. Przed ołtarzem ustawiono barier

ki z dwiema rzeźbionymi postaciami 
aniołów, na dłoniach których zawiesza
no ręczniki wykorzystywane podczas 
rozdawania komunii. W pobliżu stanę
ła fundowana w 1685 r. przez Caspera 
Dammana i Marię Heinin chrzcielnica. 
Nabożeństwom towarzyszyła także 
muzyka płynąca ze wspaniałego pro
spektu organowego zwieńczonego fi
gurkami Dawida i aniołów, fundacji 
Dawida i Estery Schultów.

Niezwykle ciekawa jest dekoracja 
malarska, która należy niewątpliwie do 
najbogatszych na Żuławach. Na empo- 
rze znalazło się 25 malowanych przed
stawień zaczerpniętych z historii biblij
nych, które przedstawiały epizody od 
Stworzenia Świata do Wniebowstąpie
nia Chrystusa: stworzenie Ewy, Kaina 
i Abla, potop, budowę Wieży Babel, 
Lota z córkami, a z wydarzeń Nowego 
Testamentu: Chrystusa przed Kajfa
szem i Piłatem, Złożenie do Grobu 
i Zesłanie Ducha Św. Oparte niewątpli
wie na graficznych pierwowzorach ob
razy autorstwa Andreasa Damma, Ja
coba i Johanna Wunderlichów, uzupeł
nione interpretującymi je napisami au
torstwa pastora Heinricha Hirscha,

22



1. Widok kościoła od strony południowej
2. Fragment wnętrza z malowidłami

(zdjęcia: Piotr Birecki)

ufundowane zostały w 1718 r. „ku 
chwale Bożej i ozdobie kościoła” przez 
samych wykonawców oraz Samuela 
Grabera. Prawie pięćdziesiąt lat póź
niej, w 1759 r. na ścianach pod empo- 
rą wykonano 26 przedstawień o moty
wach zaczerpniętych ze Starego Testa
mentu: od Ofiary Abrahama aż do wy
darzeń związanych z oślicą Bileama (4 
Mojż. 22). Szczególnie liczne są wyda
rzenia z życia Józefa i Mojżesza. Malar
sko zdobiona była także ściana 
wschodnia z przedstawieniami krajo
brazowymi i balustrada empory z wi
dokami rzeki. Pomiędzy plastycznymi 
elementami ornamentów ławek (które 
nie zachowały się) umieszczone były

alegorie i personifikacje cnót chrześci
jańskich. Dokładny opis wyposażenia 
kościoła można znaleźć w katalogach 
wykonanych przez uczonych niemiec
kich na początku XX w. Można też zo
rientować się, ile zabytków zostało 
zniszczonych w wyniku drugiej wojny 
światowej.

W trakcie działań wojennych, w lu
tym 1945 r. świątynia została częścio
wo zniszczona i splądrowana przez żoł
nierzy sowieckich. Potem kościół zna
lazł się w rękach Państwowego Gospo
darstwa Rolnego, a luterańska społecz
ność przestała istnieć. Będąc własnością 
PGR, służył jako magazyn i stodoła dla 
owiec, a wszelkie próby jego ratowania 
spotykały się ze zdecydowaną, nega
tywną reakcją władz. Kolejne dewasta
cje oraz celowe nieremontowanie bu
dynku przyczyniały się do coraz szyb
szego niszczenia. Świątynię próbował 
ratować ks. dr Mieczysław Józefczyk,

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

starając się przenieść kościół do Elblą
ga. Próby pozyskania tego kościoła i je
go adaptacja na potrzeby kultowe kato
lików elbląskich były spowodowane 
wzrostem liczby ludności przy jedno
czesnym całkowitym zakazie budowy 
świątyń na terenie miasta. W 1979 r. 
przeniesiono do Elbląga część ocalałych 
elementów wyposażenia, a następnie 
sam kościół w wyniku posierpniowej 
odwilży w 1980 r. Budynek był już po
ważnie zniszczony przez wilgoć i za
grzybiony. W latach 1981-1984 z nie
zwykłą determinacją i pieczołowitością 
odbudowano ten kościół przy ul. Raw
skiej. Najpierw powstała część dolna, 
na której nadbudowano przeniesiony 
budynek. Z dawnego kościoła zacho
wała się część malowideł, które wsta
wiono w nową emporę, a w części pre- 
zbiterialnej umieszczono ołtarz przenie
siony ze zniszczonego kościoła po- 
ewangelickiego w Stalewie. Okna zo
stały wypełnione witrażami wykonany
mi w Toruniu, a w kościele dolnym 
umieszczono wspaniałą kolekcję meta
loplastyki. Zachowane malowidła stro
pu z wyobrażeniem Sądu Ostatecznego 
czekają na gruntowną konserwację. 
Obok świątyni stanął dwór, który prze
niesiono ze wsi Królewo koło Malbor
ka i po rekonstrukcji i konserwacji za
adaptowano na plebanię.

Kościół z Kaczegonosu jest niezwy
kłe cennym zabytkiem zachowanym 
z pożogi wojennej oraz z powojennego 
niszczenia. Obydwa kataklizmy spowo
dowały wielkie straty kulturalne, stąd 
każdy zabytek ocalony na tych wciąż 
mało znanych terenach jest bezcenny.

NAGROBEK ZAPOMNIANEGO POETY

W książce Od Raby do Wisłoki - szlakiem pióra 
(Tarnów 1995) Marian Morawczyński, podając infor
macje dotyczące romantycznego poety Józefa Ni- 
wickiego, stwierdził, że miejsce jego pochówku nie 
jest znane. Tymczasem nieopodal kaplicy na cmen
tarzu parafialnym w Żegocinie (pow. bocheński) 
znajduje się płyta kamienna kryjąca grób tego zapo
mnianego piewcy ziemi bocheńskiej. Wykonana 
z piaskowca, umieszczona jest na częściowo uszko
dzonej podmurówce. Widnieje na niej napis: 
„D.O.M. Józef z Ramnic Korczak Niwicki właściciel 
Kierlikówki, ur 1810 r. zm. 24/6 1871. Pokój Jego Du
szy".

Józef Niwicki był istotnie właścicielem majątku 
Kierlikówka w gminie Trzciana. W przeciwieństwie do 
innych gałęzi rodu Niwickich, którzy używali herbu 
Zadora, pieczętował się herbem Korczak. Ta stara 
rodzina od dawna była związana z tamtejszym tere

nem, a wieś Kierlikówka stanowiła spadek po matce 
poety. Zarządzanie majątkiem Józef Niwicki powie
rzył ekonomowi Bolesławowi Bilińskiemu, a sam od
dał się twórczości poetyckiej. Pozostawał związany 
z południową Bocheńszczyzną nie tylko więzami ro
dzinnymi, ale również emocjonalnymi, tak charakte
rystycznym dla ludzi tamtego czasu i środowiska 
szczególnym umiłowaniem ziemi ojczystej. Wydany 
pośmiertnie w 1873 r. zbiór Listki karpackie zawiera 
32 utwory, osiem z nich to „pieśni o ziemi naszej”. 
Niewątpliwie Józef Niwicki stanowił nietypowy przy
kład ówczesnego szlachcica-rolnika zajmującego 
się rymami, w których opiewał piękno i historię bliż
szych i dalszych okolic, powaby życia wiejskiego 
i atmosferę starego dworku szlacheckiego.

Zbigniew Eilnain

Piotr Birecki
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Od tysiąca lat...
nymi w XIX i XX w. oraz czworakami, 
z których jeden pochodzi z 1863 r. Do 
folwarku i do parku prowadzą bramy 
z pierwszej połowy XIX w.

Ostatniego gospodarza na Komiero- 
wie, Tomasza Komierowskiego, zastrze-

e wschodniej części Pojezie
rza Krajeńskiego przy drodze 
Bydgoszcz - Koszalin, koło 
Sępólna Krajeńskiego w woj. 

kujawsko-pomorskim, leży wieś Komie- 
rowo. Znajduje się tutaj pałac nierozer
walnie związany od wczesnego średnio
wiecza po wiek XX (z przerwą na lata 
okupacji i powojenne) z tą samą rodziną 
Komierowskich. Obecna, neobaroko- 
wo-klasycystyczna forma pałacu pocho
dzi z lat dwudziestych XX w., kiedy roz
budowano dwór z XIX w.

Ród Komierowskich herbu Pomian 
nazwisko wziął od nazwy wsi i należy do 
najstarszych rodów na Pomorzu. We
dług tradycji wywodzi się od rycerza So
biesława Bossuty, który przybył z Czech 
w 965 r. w orszaku ślubnym księżniczki 
Dąbrówki, późniejszej żony Mieszka I. 
Książę za zasługi ofiarował mu dobra 
Komierowo i Włościbórz na Krajnie. 
Pierwsza wzmianka o Komierowskich 
pochodzi z dokumentu sprzedaży 
w 1376 r. wsi Naslawe Lankę przez Ja
na Komierowskiego cystersom z Bysze- 
wa. Herbarz Bonieckiego jako założy
ciela rodu wymienia Piotra Komierow
skiego. Kolejne pokolenia Komierow
skich są przykładem patriotyzmu, przy
wiązania do Polski, trwania na Komiero- 
wie jak na kresowej strażnicy, począwszy 
od walk z Pomorzanami, następnie 
Krzyżakami, w czasie najazdu szwedz
kiego, kiedy w 1656 r. uległ zniszczeniu 
komierowski dwór obronny, aż po wal
kę z zaborcą. W pierwszej połowie 
XVIII w. nastąpił podział rodu na dwie 
linie - mazowiecką i komierowską.

Jakub Komierowski, absolwent Kor
pusu Kadetów, adiutant Stanisława Au
gusta Poniatowskiego, uczestniczył 
w powstaniu kościuszkowskim. W 1806 
r. wystawił prywatnym kosztem oddział 
powstańczy do walki z Prusakami. Zgi
nął w 1807 r. od ran odniesionych w bi
twie. Działania wojenne, represje ze 
strony zaborcy, w tym częściowa konfi
skata majątku doprowadziły do zadłuże
nia dóbr, które podźwignął Tomasz Ko
mierowski po przejęciu ich od ojca, An
drzeja, w 1828 r. Tomasz Komierowski 
był gorącym patriotą, działaczem spo
łecznym, obrońcą praw Polaków 
w Niemczech. Jego dwaj synowie poszli 
w ślady ojca. Roman Komierowski - 
najwybitniejszy przedstawiciel rodu, był 
działaczem politycznym, posłem do par
lamentu Rzeszy w latach 1876-1903,

Palac w Komierowiedeputowanym do sejmu pruskiego, 
działaczem wielu towarzystw, gorącym 
propagatorem kultury narodowej 
i obrońcą polskości na tych terenach. 
Do swych posiadłości zapraszał wybit
nych ludzi, m.in. gości! tutaj malarz Ju
lian Fałat i Henryk Sienkiewicz, krewny 
Komierowskich. W ciągu wieków sie
dziba rodowa poddawana była przebu
dowom, od stylu barokowego po klasy- 
cystyczny. Z inicjatywy Romana Komie
rowskiego nastąpiła gruntowna przebu
dowa rezydencji według projektu Wik
tora Stabrowskiego.

Po śmierci Romana Komierowskiego 
w 1924 r. majątek odziedziczył jego syn, 
Tomasz, który rozbudował pałac według 
projektu poznańskiego architekta Ada
ma Ciborowskiego, nadając mu obecny 
wygląd. Budowla stoi w obszernym, za
łożonym w pierwszej połowie XIX w. 
parku ze wspaniałymi okazami drzew 
(m.in. pomnikowy dąb 900-letni, lipy 
o obwodzie przekraczającym 600 cm), 
pamiętającymi zapewne najstarszych 
przedstawicieli rodu. W parku znajdują 
się dwa stawy połączone groblą oraz 
wczesnośredniowieczne grodzisko.

Prostokątny pałac zbudowany jest 
z cegły i pokryty dachem mansardo
wym, piętrowy z ryzalitami. We wnętrzu 
podziwiać można m.in. wspaniałą klatkę 
schodową i piec flamandzki o wysokości 
185 cm. W sąsiedztwie znajduje się ob
szerny folwark z budynkami wzniesio- 

(fot. Piotr Walczak)

liii hitlerowcy 4 września 1939 r., w wy
niku obciążających zeznań okolicznej 
ludności niemieckiej. Wojna nie oszczę
dziła zbiorów pałacowych, biblioteki 
i kolekcji portretów rodzinnych, groma
dzonych pieczołowicie od XV w. Syn 
Tomasza, Andrzej, po wojnie mieszkał 
w Szwajcarii, później osiadł w Republice 
Południowej Afryki. Ufundował kościół 
wzniesiony w Komierowie w latach 
1984-1986 na miejscu wysadzonej przez 
Niemców w 1945 r. świątyni z XVII w. 
Andrzej Komierowski wciąż marzył 
o powrocie do Polski i odzyskaniu pała
cu w Komierowie. Wrócił w 1991 r., 
gdy uległa zmianie sytuacja polityczna, 
z nadzieją spełnienia marzeń oraz dewi
zy życiowej, że „Komierowski musi być 
w Komierowie, żeby się świat miał do 
góry przewrócić...” Upragnionej chwili 
nie doczekał, zmarł w 1994 r. w Byd
goszczy.

Po wielu latach powojennych, kiedy 
pałac pełni! różne funkcje: ośrodka pra
cy dla więźniów, magazynu Bydgoskiego 
Zarządu Aptek, siedziby PGR Przepał- 
kowo, odzyskała go rodzina Komierow
skich. Ten sam ród jest znów u siebie...

Piotr Walczak
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Akcja cmentarze

Ocalone arcydzieło
a warszawski cmentarz ży
dowski przy ul. Okopowej 
wybrałem się po raz pierwszy 
jako licealista. W latach sie

demdziesiątych było to miejsce równie 
intrygujące i tajemnicze, co niedostęp
ne: opuszczoną nekropolię porastał 
gąszcz drzew i krzaków, otulających 
rzędy pochylonych macew. Pierwszą 
wyprawę na cmentarz zapamiętałem 
wyjątkowo dobrze nie tylko z uwagi 
na niepowtarzalny klimat tego miej
sca. Obok muru ujrzałem nagle grobo
wiec, który do najmniejszego detalu 
był arcydziełem sztuki. Ściany ohelu 
pokrywały płaskorzeźby tak wspania
łe, że trudno było oderwać od nich 

łem się, że niezwykły grobowiec, to 
ohel Bera Sonnenberga - najpiękniej
szy zabytek żydowskiej sztuki nagrob
nej z pierwszej połowy XIX w. w Eu
ropie. „Każdy, kto zobaczy ten ohel, 
odchodzi stąd, zachowując w pamięci 
talent rzeźbiarza” - uśmiechnął się ze 
zrozumieniem Pinchas Szenicer. Po la
tach trzeba przyznać, że się nie mylił. 
Od tamtego czasu śledziłem z uwagą 
wszelkie poczynania, które podejmo
wano z myślą o ratowaniu niszczejące
go zabytku.

Ohel kupca Bera Sonnenberga 
(1764-1822), syna Szmula Zbytkowe- 
ra i przodka filozofa francuskiego 
Henri Bergsona (nagroda Nobla

i XIX w. Ohel Sonnenberga jeszcze 
przed drugą wojną światową uważany 
był za „najcenniejszy klejnot żydow
skiej sztuki cmentarnej na ziemiach 
polskich”. Płaskorzeźby pokrywające 
ściany ohelu - to widok posiadłości 
Szmula Zbytkowera na warszawskiej 
Pradze i założonego przezeń cmenta
rza oraz ilustracja do psalmu 137 Nad 
wodami Babilonu. Kierownik cmenta
rza, Bolesław Szenicer uważa, że 
w wypadku drugiej płaskorzeźby in
spiracją dla Friedlandera mógł być 
również widok Warszawy oglądany 
z wiślanego brzegu i przetworzony 
w wyobraźni artysty. Jan Jagielski 
z Żydowskiego Instytutu Historyczne
go nie podziela jednak tego punktu 
widzenia.

Grobowiec przetrwał okres hitle
rowskiej okupacji. Płaskorzeźby nie 
uległy uszkodzeniom podczas walk 
powstania warszawskiego 1944 r., 

wzrok. Początkowo nie zauważyłem 
nawet, że grobowiec od dawna jest ru
iną bez drzwi i dachu. Podchodziłem, 
to znów oddalałem się o kilka kroków, 
by podziwiać wykute w piaskowcu 
krajobrazy, wydobywane z półmroku 
plamami słonecznego światła, z tru
dem torującego sobie drogę przez ko
rony drzew. Przed wyjściem zapuka
łem do drzwi kancelarii cmentarza. 
Otworzył mi Pinchas Szenicer, spra
wujący w tamtych czasach opiekę nad 
nekropolią. Wtedy właśnie dowiedzia

1. Ohel Bera Sonnenberga w 1937 r. 
według I. Schipera Cmentarze 
żydowskie w Warszawie 
(Warszawa 1938)
2. Jesień 1993 r. - wnętrze 
wypalonego ohelu 

w dziedzinie literatury, 1927 r.), ukoń
czony został w 1831 r. Grobowiec wy
konał Dawid Friedlander - znakomity 
budowniczy, rzeźbiarz i malarz żydow
ski, tworzący na przełomie XVIII 

przed uderzeniami pocisków i odłam
ków chronił je zapewne bliski mur 
cmentarza. Po wojnie ohel podzielił 
los wielu innych warszawskich juda
ików - powoli obracał się w ruinę wo
bec braku środków na konserwację. 
Łatwo zatem wyobrazić sobie entu
zjazm, z jakim miłośnicy stołecznych 
zabytków przyjęli w 1991 r. wiado
mość o planowanym remoncie gro
bowca. Dzięki finansowej pomocy 
władz konserwatorskich i prywatnych 
ofiarodawców, Społeczny Komitet 
Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami 
Kultury Żydowskiej w Polsce (działają-
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cy w ramach Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami) przystąpić mógł do kosz
townych i trudnych prac remonto
wych. Zakończenie rewaloryzacji 
przewidywano na rok 1994. We wrze
śniu 1993 r. ściany ohelu wzmocnione 
były już stalową konstrukcją, konser
watorzy wykonali także drewnianą 
więźbę dachową. W sobotni wieczór, 
18 września 1993 
r. cała Polska żyła 
zbliżającymi się wy
borami do Sejmu. 
W tym samym cza
sie młodociani 
przestępcy sforso
wali mur cmenta
rza. Do wnętrza 
ohelu Sonnenberga 
zaciągnęli deski, 
gałęzie i kawałki 
pociętych pni. Pod
łożyli ogień...

Byłem na Oko
powej po kilku 
dniach od pożaru. 
Zniszczony zabytek 
otaczały bezładnie 
rozrzucone i nad
palone deski oraz 
gałęzie. Wciąż czu
ło się intensywny 
zapach spalenizny. 
Ogień zwęglił no
wą więźbę, a także 
zniszczył ochronną 
warstwę farby 
i cynku na stalowej 
konstrukcji wzmac
niającej ohel. Od
padły fragmenty 
kamiennego oka
pu. Płomienie pra
wie całkowicie 
przepaliły wschod
nią ścianę grobow
ca. Spękany i po
kryty sadzą piasko
wiec dosłownie rozpadał się pod pal
cami. Płyta inskrypcyjna zniszczona 
została do tego stopnia, że nadawała 
się tylko do odtworzenia. „Wewnątrz 
grobowca wytworzyła się wysoka tem
peratura, która spowodowała duże na
prężenia materiału skalnego. Piasko
wiec uległ licznym spękaniom, odspo- 
jeniom i powierzchniowym złuszcze- 
niom” - orzekli konserwatorzy, Zenon

Sądecki i Jerzy Zebrowski. Policja 
szybko odnalazła pięciu podpalaczy. 
Okazało się, że ci sami sprawcy byli 
już raz zatrzymani w 1991 r., gdy 
okradali groby na cmentarzu przy ul. 
Okopowej. Zwolniono ich wówczas, 
uzasadniając decyzję „niskim wie
kiem” złodziejaszków oraz „incyden
talnym charakterem czynu”. We wrze

śniu 1993 r. działali oni podobno wy
łącznie „z pobudek chuligańskich”. 
Wart przytoczenia jest epilog całej 
sprawy - w 1994 r. postępowanie 
przeciwko całej piątce zostało umo
rzone ze względu na „znikomą spo
łeczną szkodliwość czynu”!

Konserwatorzy prowadzący remont 
ohelu Sonnenberga zadecydowali o je
go rozbiórce po wizji lokalnej, która

odbyła się 13 października 1993 r. 
Ściany z piaskowca zostały zdemonto
wane i przesunięte kilka metrów dalej, 
gdzie poddano je pracom zabezpiecza
jącym i renowacyjnym. W tym czasie 
wymurowano nowy fundament gro
bowca. Gdy kamienne ściany ohelu 
wróciły na dawne miejsce, spięto je 
powtórnie nową stalową konstrukcją.

W 1998 r. ohel 
zwieńczyła aluminio
wa konstrukcja da
chu, który pokryto 
czerwoną dachówką. 
W tym samym roku 
wykonane zostały 
drzwi do grobowca. 
Jan Jagielski, czuwa
jący nad remontem 
zabytku z ramienia 
Żydowskiego Insty
tutu Historycznego, 
podkreślił, że drzwi 
odtworzono na pod
stawie fotografii 
z 1937 r., opubliko
wanej w pracy Igna
cego Schipera Cmen
tarze żydowskie 
w Warszawie (War
szawa 1938). Na 
wschodniej ścianie 
ohelu znów będzie
my mogli oglądać 
zrekonstruowaną pły
tę inskrypcyjną. Pra
ce znacznie ułatwiło 
odkrycie Eleonory 
Bergman z Żydow
skiego Instytutu Hi
storycznego, która 
w archiwum Wydzia
łu Architektury Poli
techniki Warszaw
skiej odnalazła in
wentaryzację ohelu, 
wykonaną w latach 
trzydziestych przez 

Irenę Kejlin. Remont grobowca ukoń
czony zostanie jeszcze w bieżącym ro
ku. Pieniądze umożliwiające rewalory
zację przekazał Mazowiecki Konser
wator Zabytków w Warszawie, Funda
cja Wiecznej Pamięci oraz fundacje: 
Young Synagogue i World Monuments 
Fund.

Janusz Sujecki

3. Grobowiec zimą 1999 r.
(zdjęcia: 2,3- Janusz Sujecki)
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Czytelnicy o zabytkach

Dolnośląskie rozczarowania
dmienność kulturowa Dol
nego Śląska zauważalna 
jest od czasów Piastów, 
przez okres panowania cze

skiego, austriackiego i pruskiego, 
kiedy zamieszkująca te tereny lud
ność dopasowywała się do zmien
nych układów politycznych. Nieza
leżnie od tych zmian rozwijała się 
kultura, przyjmując i przetwarzając 
następujące po sobie style w sztuce. 
Takie pojęcia, jak „śląski gotyk” czy

w nich różne instytucje - od PGR 
po ośrodki ministerialne. Dalsze ich 
losy są bardzo podobne do losów 
naszych obiektów pozostawionych 
za wschodnią granicą. Co dziś moż
na znaleźć w terenie ze spisów za
bytków sporządzonych w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych? 
Niestety niezbyt wiele! Nieremon- 
towane i opuszczone popadły w ru
inę, często nie bez pomocy lokal
nych wandali. Mimo tego niektóre 

Taki właśnie los spotkał pałac 
w Warcie Bolesławieckiej. Użytko
wany jako biura PGR został opusz
czony i bezmyślnie zniszczony 
przez okoliczną ludność. Jest to 
przykład architektury renesanso
wej, w tym wypadku reprezentowa
nej przez obronną siedzibę z poło
wy XVI w. W XVIII w. został prze
budowany - dodano jedno skrzy
dło; przebudowa nadała obiektowi 
charakter bardziej funkcjonalny, 
dostosowany do ówczesnych cza
sów. W środku zniszczonego pałacu 
przetrwały detale z okresu renesan
su i baroku, a także piękne kafle 
z XIX w., będące niegdyś ozdobą 
pałacowej łazienki.

Ruina pałacu w Wilkanowie 
w Kotlinie Kłodzkiej jest pozostało
ścią po wspaniałym barokowym za
łożeniu. Było to jedno z cenniej
szych rozwiązań architektonicznych 
na Śląsku. Pałac został wybudowany 
w 1681-1685 r. dla Michaela 
Wenzla II von Althanna przez archi
tekta Jacopo Carove. Całość założe
nia - wozownie, stajnie, pawilony 
- ukończono w 1702 r. Pałac w Wil- 

1. 2. Pałace w Warcie Bolesławieckiej (1) 
i w Wilkanowie (2)

„śląski barok”, bezbłędnie pozwala
ją zorientować się w wybranym za
gadnieniu. Ten stan, zakłócany jedy
nie przez okresy wojen, skończył się 
z chwilą ofensywy Armii Czerwonej 
w 1945 r., która pozostawiła po so
bie morze zniszczeń. Całe zespoły 
miejskiej zabudowy i założeń pała
cowych legły w gruzach, a miesz
kańcy tych ziem, zmuszeni do ich 
opuszczenia, zostali zastąpieni wy
gnańcami z Kresów Wschodnich. 
A zabytki? Te, które przetrwały, za
częto zagospodarowywać, lokując 

pałace znalazły już nowych właści
cieli. Co prawda odwiedzając różne 
miejsca, można usłyszeć: „tu nie 
ma co oglądać, tu jest teren prywat
ny” (Biecz koło Gubina - renesan
sowy dwór obronny) lub „proszę 
odejść, bo psami...” (okolice Jele
niej Góry). No cóż, takie czasy, ale 
przynajmniej te obiekty nie popad- 
ną w ruinę. Ogólny stan pałaców 
na Dolnym Śląsku przedstawia się 
jednak źle i jadąc od pałacu do pa
łacu stwierdzamy, że bardzo wiele 
z nich znajduje się w ruinie.

kanowie podzielił los wielu podob
nych sobie zabytków. Przerwano 
rozpoczęty pod koniec lat osiem
dziesiątych remont (skuto tynki 
i wymieniono stropy), a obiekt po
zostawiono niezabezpieczony.

Na początku XVIII w. Śląsk był 
jedną z najbogatszych i najlepiej 
rozwijających się prowincji cesar
stwa austriackiego. Na ten okres 
przypada kolejny rozkwit budów-
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3-5. Inne dolnośląskie pałace:
w Pieszycach (3), Brodach (4) i Stolcu (5)

(zdjęcia: Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy)

nictwa, który trwa do czasu zajęcia 
Śląska przez Prusy. W rozwoju go
spodarczym tego regionu uczestni
czyły różne grupy społeczne, które 
chciały trwale zaakcentować swą 
pozycję. Przedstawicielem jednej 
z nich był jeleniogórski bankier Bo
nito von Mohrenberg. Jego pałac 
w Pieszycach swą skalą przewyższa 
niejedną rezydencję arystokratycz
ną. Został przebudowany z renesan
sowego dworu w 1710 r. przez ar
chitekta Martina Frantza i w takim 
kształcie można podziwiać dziś za
bezpieczoną ruinę.

Monumentalne barokowe zało
żenie pałacowe w Brodach koło 

Lubska wybudowano w latach 
1741-1749 dla saskiego ministra 
Heinricha Briihla. Ale Brody to nie 
tylko niezwykła rezydencja. Miej
scowość ma bardzo dobrze zacho
wany układ urbanistyczny pocho
dzący z okresu budowy pałacu. Po
dobne kompleksowe założenia 
znajdujemy w Goszczu, Czernieje
wie czy Rydzynie. Pałac - to trzy
kondygnacyjna bryła w formie pod
kowy z wolno stojącymi po obu bo
kach oficynami. Ujęta osiowo ca
łość zamknięta jest parkiem. Z pa- 
łacowo-miejskiego założenia w do
brym stanie przetrwało jedynie 
miasteczko. Spalony w 1945 r. pa- 

lac zachował mury i częściowo 
stropy. Wszystko, co można było 
wynieść z wnętrza, zniknęło. 
Obiekt próbowano zabezpieczać 
przed dalszą dewastacją, ale prace 
zostały przerwane. Jednym z god
nych uwagi elementów architekto
nicznych rezydencji jest rozwiąza
nie wyjścia ogrodowego z przepięk
nymi schodami, które zdają się 
„rozlewać” na park, łącząc go bez
pośrednio z pałacem.

Ostatnim obiektem, jaki chcemy 
pokazać zanim zniknie, jest pałac 
w Stolcu z lat siedemdziesiątych 
XIX w. Ten sporych rozmiarów ze
spól pałacowo-parkowy jest już bar
dzo zniszczony. Obiekt powstał 
w wyniku przebudowy pałacu z lat 
1773-1779, którego zarysy łatwo 
jeszcze dziś odszukać w bryle bu
dowli. Po drugiej wojnie światowej 
użytkowany był jako biura Stacji 
Hodowli Roślin. Następnie, opusz
czony i niezabezpieczony popadał 
w coraz większą ruinę. Mimo znisz
czenia widoczne jest jeszcze ciekawe 
i rzadkie na tym terenie nawiązanie 
do europejskich aranżacji „kostiu
mu” francuskiego w architekturze 
XIX w. Na tle panującego wówczas 
pruskiego stylu narodowego, które
go wyrazem był głównie neogotyk, 
pałac jest ciekawym przykładem 
próby urozmaicenia architektury 
Dolnego Śląska w XIX w.

Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy
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Dom letni w Kęblinach
o wsi Kębliny nietrudno trafić ja- 
dąc z Łodzi przez Zgierz w stronę 
Kutna. We wsi Biała, za uroczym, 
drewnianym kościółkiem skręcić 

należy w prawo i po przejechaniu około 5 
km pojawi się przed nami szlachecki dwo
rek o wysokim, mansardowym dachu 
i czterofilarowym portyku w elewacji zwró
conej na południowy wschód. Dawna sie
dziba właścicieli Kęblin - Olszowskich, 
obecnie nieco przekształcona, adaptowana 
w 1987 r. na siedzibę MONAR-u, nie jest 
jednak celem naszej podróży. Ten ukryty 
jest w głębi sosnowego lasu, na południe od 
wsi. Dla każdego, kto tu trafi, sporą niespo
dzianką będzie otoczona współczesną zabu
dową letniskowych działek willa. Zwraca 
uwagę jej kubiczna bryła, pokryta czerwoną 
dachówką. Wchodząc na teren posesji, mo
żemy obejrzeć niebanalną, przeciwległą ele
wację budynku. Od tej strony teren opada 
znacznie ku dolinie meandrującej obok rze
ki Moszczenicy. Budynek otwiera się na 
rzekę kilkoma pełnymi arkadami wzniesio
nymi na wysokim tarasie, dwie skrajne ar- 

inwestora. Był nim Brunon Otto Bieder
mann (1878-1945), urodzony w Łodzi 
i wywodzący się z rodziny, która współ
tworzyła obraz tego przemysłowego mia
sta od połowy XIX w. Zamieszkiwanie 
Biedermannów na ziemiach polskich udo
kumentowano już w drugiej połowie 
XVIII w., pierwszy „łódzki” Biedermann 
- Robert - notowany jest w Księgach Lud
ności Stałej Łodzi w 1862 r., gdzie był wła
ścicielem farbiarni i apretury przy ul. Wi
dzewskiej (obecnie ul. Kilińskiego). 
Wkrótce dysponował już fabrykami obej
mującymi cały włókienniczy cykl produk
cyjny. Po jego śmierci w 1899 r. współwła
ścicielem firmy został syn, Brunon Otto. 
Mieszkał on w pałacu przy ul. Francisz
kańskiej, a w latach trzydziestych XX w. 
zakupił parcelę w Kęblinach. Warto do
dać, że fakty z życia Brunona i jego żony, 
Luizy Stegman, jednoznacznie świadczą 
o całkowitej adaptacji tej niemieckiej ro
dziny. W czasie hitlerowskiej okupacji od
mówili współpracy z Niemcami, organizo
wali pomoc dla rannych i więzionych Po

wał architekt wspólnie z inwestorem, a cha
rakter obiektu pozostał bez zmian. Podpiw
niczona miała być część od strony rzeki, tu 
przewidywano pomieszczenia gospodarcze 
z kuchnią, służbówką i garażem. Na parte
rze, wokół obszernego hallu z pokojem sto
łowym przewidywano trzy pokoje z sanita
riatami, dużą sypialnię i dwa tarasy usytu
owane od strony rzeki. Tarasy miały mieć 
osobne wejście, a w jednym z narożników 
od tyłu przewidywano komunikację z po
mieszczeniami mieszkalnymi parteru.

Zachowany w archiwum rysunek willi, 
wykonany przed realizacją budynku przez 
projektanta wnętrz, Gustawa Simma jr. 
z Łodzi, prezentuje jej ogrodową elewację 
z wysokimi tarasami nad garażem, dwoma 
skrzydłami przeprutymi półkoliście zam
kniętymi arkadami z boków i od frontu 
oraz widocznym z boku trzecim skrzydłem 
„arkadowym”, gdzie miało się znaleźć wej
ście główne. Dachy niskie, trójspadowe 
nad skrzydłami i czterospadowy nad bryłą 
główną budynku pokryto dachówką o bo
gatym, plastycznym wyrazie. Całość daje 
wrażenie lekkości i letniej „przewiewno- 
ści”, choć solidny „cokół” przyziemia prze- 

1.2. Elewacja
frontowa (1) i tylna (2) willi w Kęblinach

kady wysunięte do przodu zamykają kom
pozycję. Cokół budynku i taras obłożone są 
surowym piaskowcem, ściany pokrywają 
szlachetne tynki, a czerwona, holenderska 
dachówka na niewysokim dachu ma boga
tą, głęboką fakturę.

Ten interesujący obiekt został wzniesio
ny tuż przed drugą wojną światową dla ro
dziny łódzkich przemysłowców Bieder
mannów, właścicieli dużych zakładów 
branży włókienniczej. Biedermannowie 
niedługo cieszyli się jego posiadaniem. 
W roku ukończenia budynku wybuchła 
wojna i dalsze losy rodziny na tyle się po
gmatwały, że praktycznie uniemożliwiło to 
właścicielom korzystanie ze swej pięknej, 
letniej siedziby. Szczęśliwie willa przetrwa
ła w stanie prawie niezmienionym do na
szych czasów i daje znakomite świadectwo 
nie tylko zamożności, ale i dobrego gustu 

laków, m.in. w obozie w Radogoszczy. 
W 1945 r. nowe polskie władze wydały 
nakaz opuszczenia przez nich Łodzi 
i w poczuciu krzywdy Brunon Biedermann 
zastrzelił żonę, córkę i siebie.

W archiwum rodzinnym Biedermannów 
zachowała się obszerna dokumentacja bu
dowy willi letniskowej w Kęblinach. 
W 1938 r. Brunon Biedermann zamówił 
u młodego architekta z Warszawy, Zbignie
wa Karpińskiego, projekt parterowej, czę
ściowo podpiwniczonej willi, w stylu „wło
skim”. Zachował się rachunek dla architek
ta za wykonane prace projektowe w wyso
kości 1000 zł oraz dla projektanta wnętrz 
na sumę 300 zl. Willa miała stanąć nad 
brzegiem rzeki, na wzniesieniu, w otocze
niu zieleni - ogrodu schodzącego aż po 
brzeg wody. Zachowany projekt różni się 
nieco od realizacji, ale o zmianach decydo- 

pruty zaledwie dwoma otworami (okno 
i drzwi garażu) czyni tę formę stabilną 
o dość surowym rysunku murów pozba
wionych detalu. Ostatecznie willę wznie
siono na piwnicach usytuowanych w jed
nym trakcie od strony podjazdu. Tylko zej
ście do podziemi znalazło się w jednym 
z narożników od wschodu. Wejście główne 
umieszczono w przeciwległym narożniku 
budynku w tej samej elewacji, w niewiel
kim prostokątnym podcieniu. Stąd wejście 
do niewielkiego korytarza prowadzi po 
oryginalnie zaprojektowanych dwóch 
stopniach na planie koła. Urodę tego po
mieszczenia podkreśla również strop wy
pełniony ceramiczną dekoracją z barw
nych, pokuckich talerzy. Dwutraktowy 
układ pomieszczeń rozdzielonych wąskim 
korytarzem uzupełnia prostokątny aneks 
nad wejściem do piwnic i taras w kształcie
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3. Dekoracja sufitu 
westybulu talerzami 
huculskimi

(zdjęcia:
1,3- Tadeusz Karpiński,

2 - Ewa Szelągowska)

litery „L”, ujmujący elewacje ogrodowe. 
Skrzydła przeprute arkadami w realizacji 
skrócono o jedno przęsło, co przysporzyło 
bryle zwartości, a dach nad bryłą główną 
nieco podwyższono. Na szczególną uwagę 
zasługują częściowo do dzisiaj zachowane 
wystrój i wyposażenie wnętrz autorstwa 
wspomnianego Gustawa Simma jr. Po
szczególne elementy wykonano z wysokiej 
jakości materiałów sprowadzanych z róż
nych firm z terenu Polski i z zagranicy.

Obiekt wymurowano z cegły ceramicz
nej i otynkowano, zastosowano stropy Klei
na zarówno nad piwnicą, jak i parterem. 
Więźba dachowa, drewniana, unosi dach 
kryty dachówką holenderką. Kominy obło
żono cegłą klinkierową, mury po części pia
skowcem szydlowieckim, a ślusarkę wyko
nano z blachy miedziowanej. Podłogi są 
drewniane oraz ceramiczne z różnobarwnej 
terakoty (czeskiej) oraz z klinkieru szwedz
kiego. Kraty, balustrady i okucia wykonano 
z żelaza kutego w firmie „Fischer i Rezler” 
w Łodzi. Drzwi główne obito blachą mie
dzianą, cztery okiennice wykonano z żela
za. Do przeszkleń zakupiono szkło kate
dralne białe i żółte oraz ornamentalne do 
wnętrz. W firmie „Sztuka huculska” z War
szawy zamówiono 32 płytki ceramiczne 
i piec z dekoracją reliefową w zielonej pole
wie. W łódzkim zakładzie zduńskim wyko
nano dwa kominki i jeden piec ceramiczny. 

Firma „L. Kamler” z Warszawy zrobiła 
okładzinę z drewna dębowego do wnętrz, 
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wypełnio
ne szkłem trawionym oraz dębowe okna 
szwedzkie z żaluzjami. Obiekt miał kanali
zację i był zelektryfikowany. Posesję ogro
dzono siatką rozpiętą pomiędzy dębowymi 
słupami (nie istnieje). Otoczenie budynku 
zadrzewiono sprowadzonymi ze Śląska 
drzewami akacji, brzozy, sosny i jałowcami. 
Specjalnie projektowano także oświetlenie 
(zachowały się rysunki żelaznych latarni 
i lamp). Meble zamawiano w firmie „Karol 
Wutke” w Łodzi, „H. Matthes” w Bydgosz
czy i „L. Kamler” w Warszawie.

Przebieg prac budowlanych nadzoro
wał architekt Zbigniew Karpiński (1906- 
1983), brat znanego poety Światopełka, 
mający za sobą znaczny dorobek (m.in. re
alizacja gmachu Sądu Okręgowego i Pro
kuratury w Gdyni w 1936 r.). W Kębli- 
nach Karpiński zaprojektował willę o for
mach pozostających w kręgu inspiracji 
śródziemnomorskich w luksusowej archi
tekturze mieszkalnej. Niewątpliwie miej
scowym wzorcem dla tego typu rozwiązań 
pozostawały realizacje Bohdana Pniew- 
skiego, jednego z najwybitniejszych archi
tektów warszawskich, który jest autorem 
znanej willi przy ul. Frascati w Warszawie, 
publikowanej w pismach architektonicz
nych. Willę warszawską wykonano z natu

ralnych, wysokiej jakości materiałów, 
m.in. rustykalnego piaskowca, którym ob
łożono elewacje. Zwarta, surowa bryła bu
dynku o pięknych proporcjach, luksusowe 
wykończenie wnętrz (w stropie nad biblio
teką zastosowano dekorację z huculskich 
talerzy!) - stały się wzorem dla innych ar
chitektów lub ich mecenasów. Zamożny 
przemysłowiec o szerokich zainteresowa
niach i ambicjach humanistycznych, jakim 
był Robert Biedermann, został jednym 
z mecenasów Z. Karpińskiego i dzięki te
mu podziwiać dziś możemy dużej klasy 
obiekt, prawie nieznany badaczom archi
tektury międzywojennej.

Powojenne losy willi były typowe. Prze
szła na własność państwa i ulokowano 
w niej szkołę, która użytkowała budynek 
do 1975 r. Wraz z wprowadzeniem nowe
go podziału administracyjnego kraju szko
łę zlikwidowano i przez kilka lat budynek 
pozostawał opuszczony i zaniedbany. Na
stąpiły znaczne zniszczenia, nie zachował 
się w pełni pierwotny wystrój wnętrz, nie 
istnieje dawne wyposażenie, ale solidność 
i wysoka jakość wykonania obiektu po
zwoliła mu przetrwać z niewielkimi tylko 
zmianami. Na początku lat osiemdziesią
tych zainteresował się willą ówczesny 
Urząd Miasta Łodzi. Planowano wówczas 
przejęcie pięknie położonego pośród lasu 
obiektu na hotelik dla gości urzędu. Po
wstał projekt adaptacji budynku i rozpo
częto nawet prace remontowe, ale do ich 
ukończenia nigdy nie doszło. Był to czas 
pierwszych niepokojów społecznych i wła
dze zarzuciły plan przystosowania wnętrz 
willi do nowych funkcji. Przyczyniło się to 
do ocalenia obiektu, który zapewne prze
kształcono by według ówczesnych, nie naj
lepszych gustów. Ostatecznie władze 
gminne osadziły w budynku lokatorów, 
którzy zamieszkiwali go przez wiele lat na 
zasadach kwaterunkowych. Ostatnio willę 
sprzedano prywatnemu przedsiębiorcy, 
który rozpoczął jej remont.

SEKRET
^Jlaczego zabytkowa studnia przy ul. Wrocławskiej 

w Nysie ma metalową obudowę? Takie pytanie stawia 
sobie chyba każdy, kto po raz pierwszy ogląda ten za
bytek. Bernhard Ruffert, żyjący na przełomie XIX i XX w. 
historyk i autor opracowania legend ziemi nyskiej, opisu
je to w ten sposób. W czasie wojny trzydziestoletniej Ny
sę oblegali szwedzcy żołnierze i aby zdobyć obwarowa
ne miasto wysyłali szpiegów, którzy mieli zatruwać wodę 
w zbiornikach i źródłach Mieszkańcom groził brak wo
dy pitnej. Jedynym nie zatrutym jeszcze źródłem była 
studnia przy obecnej ul. Wrocławskiej i choć strzegli jej 
wartownicy, Szwedzi zatruli to ostatnie źródło. Mieszkań
cy zmuszeni zostali do poddania się. Po zakończeniu 
wojny władze miasta postarały się o trwale zabezpiecze
nie miejskich ujęć wody.

W1685 r. nyski burmistrz Caspar Naas polecił zabez
pieczyć studnię przy ul. Wrocławskiej. Wilhelmowi Hell-

STUDNI

wegowi, ślusarzowi i mincerzowi, zlecono wykonanie 
pompy i kraty. Obudowę wykonano z żelaza, waży ona 
2600 kg. Dekorację kraty tworzą fantazyjne ornamenty 
i przedstawienia figuralne. Widzimy tu twarze bóstw 
morskich, wizerunki ptaków i zwierząt wodnych, a także 
różne rośliny; dekoracja ta wiąże się więc z wodą jako 
źródłem życia. Na jednej z obręczy znajduje się inskryp
cja w języku niemieckim oraz data „1686” - rok powsta
nia obudowy. Studnię zwieńczono wizerunkiem podwój
nego pozłacanego orla cesarstwa Habsburgów. We 
wnętrzu zainstalowano pompę wodną, jedną z pierw
szych na Śląsku. Ze względu na tak dekoracyjną obudo
wę studnia nazywana jest od kilku stuleci „piękną stud
nią". Wodę z niej czerpano do 1880 r„ kiedy wprowa
dzono instalację wodociągową. Jest to obecnie unikato
wy zabytek w skali kraju.

Marek Sikorski
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Wyjątkowa realizacja
a południe od Piotrkowa 
Trybunalskiego, przy starej 
szosie prowadzącej do Ra
domska, leży miejscowość 

Niechcice. Znajduje się tu otoczony 
murem zespół rolniczo-przemysło
wy. Składa się z wielu budynków 
rozłożonych nieregularnie po za
chodniej stronie szosy. Większość 
z nich nie zachowała pierwotnej for
my architektonicznej. Nad zabudo
wą dominuje wzniesiony na wzgórzu 
pałac z dwiema narożnymi wieżami 
w fasadzie. Budynek usytuowany jest 
frontem na wschód, w kierunku fa- 

py, a przede wszystkim piękne bia- 
łodrzewy o majestatycznych koro
nach i potężnych konarach. Tuż za 
skarpą rosną stare dęby o obwodzie 
około 3 m, topole, klony; kaszta
nowce otaczały nieistniejącą dziś al
tanę. Trzeba podkreślić, że już Kazi
mierz Strzelecki, który w 1832 r. 
nabył od Karola Buczyńskiego ma
jątek Niechcice i zbudował dwór, 
założył przy nim ogród ozdobny 
z sadem i wkomponował istniejące 
wcześniej stawy. Taka kompozycja 
częściowo przetrwała do dzisiaj.

Strzelecki unowocześnił majątek

i powiększył produkcję w gorzelni. 
W 1864 r. Niechcice kupił August 
Patschke, dzierżawca browaru i de- 
stylarni w Jaworzniku, skąd prze
niósł wyposażenie, by już w 1865 r. 
rozpocząć w nowym miejscu pro
dukcję drożdży i piwa; rozbudował 
też gorzelnię. Uzupełnieniem cało
ści założenia był wzniesiony na 
miejscu dawnego dworu pałac. Pat
schke jednak przeinwestował i naj
prawdopodobniej zbankrutował. 
Od 1868 r. faktycznym właścicie
lem „Fabryki piwa bawarskiego, 
wódek słodkich i araku w Niechci
cach” był baron Adolf Krieger. On 
właśnie dokończył budowę zakła
dów, pałacu i oficyny, uporządko
wał też park. Litografia R. Resigera 
z 1897 r. przedstawia wygląd zakła

1.2. Widok pałacu pod koniec XIX w. (1) 
i obecnie (2)
3. Fragment elewacji frontowej nad 
portykiem i tarasem

(zdjęcia: Ewa Gwóźdź)

bryki i głównego wjazdu. Od połu
dnia dochodzi boczne skrzydło, po
wiązane na wysokości piętra z prze
jazdem bramnym. Duża różnica po
ziomów sprawia, że skrzydło to wci
na się w istniejące wzniesienie. Pałac 
otacza park krajobrazowy z dwoma 
stawami. Przez stawy służące do na
wadniania łąk przepływały ścieki 
produkcyjne zakładów; obecnie wo
da jest czysta.

W odległości około 20 m od pa
łacu stoi oficyna w otoczeniu sta
rych lip. Od strony wschodniej do 
pałacu przylega las. Najładniejsze 
grupy drzew znajdują się na północ 
od pałacu: brzozy, kasztanowce, li-
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dów i pałacu, który niewiele odbie
ga od stanu dzisiejszego.

W 1872 r. firma zmieniła nazwę 
na „Zarząd Dóbr i Fabryk w Nie
chcicach”. Było to swoiste „pań
stwo w państwie”. Firma wydawała 
nawet własne... pieniądze ważne na 
terenie Niechcic - tzn. robotnicy 
rolni i przemysłowi mogli za nie na
bywać towary w sklepach firmo
wych, prawdopodobnie na korzyst
nych warunkach, skoro godzili się 
na pracę za te „bony towarowe”. 
Od 1895 do 1911 r. firmę prowa
dził syn Adolfa, Gustaw Adolf von 
Kryger (spolszczył nazwisko). W la
tach 1911-1939 firma pod nazwą 
„Zakłady Przemysłowe Niechcice” 
była własnością spółki obywateli 
polskich pochodzenia żydowskiego. 
Kolejne plany zakładów - z 1902 
i z 1937 r. - pozwalają stwierdzić, 
że założenie uległo w tym czasie 
niewielkim zmianom. Prawdopo
dobnie po 1937 r. dobudowano 
skrzydło południowe. We wrześniu 
1939 r. właściciele opuścili majątek, 
który przejęli okupanci niemieccy; 
w pałacu mieścił się posterunek 
żandarmerii.

W 1946 r. nastąpiło upaństwo
wienie zakładów. Pałac został za
adaptowany na biura i mieszkania, 
w oficynie pałacowej urządzono 
stołówkę. W pierwotnym kształcie 
założenie przetrwało do 1950 r., 
kiedy rozpoczęto przebudowę bu
dynków fabrycznych, znacznie 
ograniczono teren ogrodu i zaprze
stano pielęgnować zieleń. Wygląd 
pałacu i oficyny nie uległ zmianie, 
nie licząc... niefortunnej konserwa
cji posągów na frontonie - rzeźb 
kobiecych symbolizujących cztery 
pory roku. W trakcie prac rozpadły 
się i dziś są tu jedynie puste cokoły. 
Pałac można obecnie uznać za bar
dzo dobrze utrzymany.

Jest to budynek w kształcie lite
ry „L” ze skrzydłem bocznym. 
Główna część ma plan prostokątny 
i układ trzytraktowy. Elewacja 
frontowa ma układ symetryczny 
z licznymi podziałami poziomymi 
i wieńczącą ścianę ażurową attyką. 
Na osi znajduje się portyk - cztery 
kolumny toskańskie i dwa filary 
przyścienne niosą belkowanie 
i ażurową tralkową balustradę ta
rasu o słupach narożnych dekoro

POZOSTAŁA RUINA

W 1815 r. decyzją Hansa Heinricha VI von Hoch- 
berga jego wieś Górne Szczawno (Obersalzbrunn), 
od dawna znana z leczniczych źródeł, została prze
kształcona w uzdrowisko. Właściwym twórcą kuror
tu był doktor August Zemplin, naczelny lekarz i czło
nek zarządu. Rozbudowując Szczawno Zdrój, 
w 1823 r. wykupił on część góry Stróżek i wybudo
wał tam tzw. Belweder, składający się z doskonalej 
restauracji, neogotyckiego pawilonu - bastionu z ar
kadami oraz wieży widokowej wzorowanej na śre
dniowiecznej wieży Tangermunde w mieście Sten- 
dal. W narożnikach u szczytu zdobiły ją małe okrą
głe wieżyczki z krenelażem, a widok wart był pobie
ranej opłaty. W pawilonie urządzono muzeum oso
bliwości - od zbiorów przyrodniczych po zabytkową 
broń. Atrakcyjne miejsce, nazwane przez doktora 
Wzgórzem Wilhelma na cześć króla Prus Fryderyka 
Wilhelma III, szybko stało się dla kuracjuszy ulubio
nym miejscem spacerów. Niekoniecznie zresztą pie
szych. Ponieważ do Szczawna jeździło wielu Pola
ków, „Gazeta Warszawska” w 1858 r. zachęcała: 
„Kto może wiele chodzić, albo też na osiołku chce 
się przejechać, niech się uda na Wilhelmshóhe. Jest 
to góra wysoka, z której prześliczny widok/...) a na
wet z wieży, która się tam znajduje, w dzień pogodny

można dojrzeć mury miasta Wrocławia". Kilka lat 
wcześniej wędrowiec Bogusz Zygmunt Stęczyński 
w poemacie Śląsk odnotował: „Przy nim wzgórze 
Wilhelma pięknie sąsiaduje,/ Gotyckimi arkady i wie
żą zajmuje,/ W których jest mnóstwo zwierząt i pta
ków wypchanych,/ Ciekawie od kąpielnych gości 
podziwianych". Z kolei bawiący w Szczawnie w 1855 
r. pisarz Józef Korzeniowski w opowiadaniu Spotka
nie w Salzbrunn odmalował wzgórze z zachwytem: 
„Kto po raz pierwszy z miejsca tego rzuci okiem wo
koło... podniesie się myślą do Stwórcy, który tak cud
ną rozmaitością zakąt ten ziemi ubogacił, i pozazdro
ści ludowi, który tam osiadł".

Niestety, romantyczny Belweder od pól wieku jest 
już tylko wspomnieniem. Splądrowane i zdewasto
wane po 1945 r. budynki w końcu rozebrano, z wy
jątkiem zrujnowanej wieży. Na wzgórzu, noszącym 
dziś imię Gedymina, stoją tylko jej mury, bez stro
pów i schodów, balustrady i wieżyczek. Nikt więc już 
nie będzie podziwia! pięknego widoku, sięgającego 
ponoć aż po Wroclaw.

Jarosław Komorowski

(fot. Waldemar Komorowski)
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wanych wazami. Zachowany tu 
jest charakter willi renesansowej 
z piano nobile.

Przez ozdobny portal wchodzi
my do obszernego dwupoziomo
wego hallu. Na wprost wejścia 
znajduje się fontanna z rzeźbą 
dziecka, a po bokach schodki na 
wyższy poziom. Symetrycznie roz
mieszczone dwie kolumny toskań
skie podtrzymują podciąg, następ
ne dwie - kolejny przy głównych 
schodach idących po luku w górę. 
Kolumnom odpowiadają pilastry 
narożne. Ściany zrytmizowane są 
pilastrami i niszami. We wnętrzach 
zachowały się na sufitach ozdobne 
stiuki i piękna stara stolarka, np. 
drzwi płycinowe z ozdobnymi su- 
praportami i ościeżami, ozdobny 
fryz. Ze starego wyposażenia pozo
stało niewiele, m.in. kominek 
o formach barokowych, piec kaflo
wy i kilka oryginalnych żyrandoli. 
Pałac w Niechcicach i cały zespół 
należą do najciekawszych realizacji 
fabrykanckich w dawnej guberni 
piotrkowskiej.

Ewa Gwóźdź
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Zapomniany pOIflUlk

rzy linii kolejowej biegnącej 
w kierunku Warszawy, przed 
stacją Skarżysko-Kamienna 
stoi pomnik - pięcioboczny 

slup na trzystopniowym cokole, po 
bokach z kamiennymi podstawami 
pod znicze. Obiekt został wzniesiony 
w piętnastą rocznicę niepodległości 
na pamiątkę odzyskania dostępu do 
morza w lutym 1920 r.

- dowód pamięci i przywiązania do 
Bałtyku. Jego projektantem i wyko
nawcą był miejscowy rzeźbiarz Wa
cław Gula. Zbudowano go z bloków 
bazaltu sprowadzonych z Wołynia. 
Pierwotnie część centralna zwieńczo
na była rzeźbą orła na kuli. Monu
ment ogrodzono słupkami i łańcucha
mi. O jego odsłonięciu w dniu 11 li
stopada 1933 r. pisała ówczesna pta

ka, działacza gospodarczego, ministra 
przemysłu i handlu w latach 1926- 
1930, inicjatora budowy portu 
w Gdyni. Placyk uporządkowano, 
wytyczono alejki, ustawiono ławecz
ki. Było to miejsce wypoczynku dla 
pracowników PKP i ich rodzin, odby
wały się tu także zloty harcerskie, roz
poczęcia i finały rajdów turystyczno- 
-patriotycznych, obchody świąt naro
dowych.

Lata wojny i okupacji sprawiły, że 
teren skweru został zaniedbany. 
Opuszczając miasto Niemcy zbom
bardowali węzeł kolejowy i wysadzili 
pobliski most. Podczas tego wybuchu 
pomnik został uszkodzony. Po wojnie 
nastąpił dalszy proces jego dewasta
cji: rozebrano ogrodzenie, ginęły orły, 
które staraniem kolejarzy kilka razy 

(zdjęcia:
1 - Jerzy Stopa,

2 - Urszula Oettingen)

1. Fragment 
pomnika na zdjęciu 
sprzed kilku lat
2. Stan obecny 
całej kompozycji
- brak ogrodzenia, 
a w środku 
pozbawiony orla 
i tablicy 
niszczejący pomnik

umieszczano na cokole, a mosiężna 
tablica z okolicznościowym napisem 
- „W / XV / ROCZNICĘ / NIEPOD
LEGŁOŚCI / NA PAMIĄTKĘ ODZY
SKANIA / MORZA / KOLEJARZE / 
1933” - w obawie przed kradzieżą 
została schowana.

Pomnik niszczeje dalej, mimo po
nawianych od kilku lat pytań o dalsze 
jego losy i propozycji renowacji kie
rowanych do władz miejskich oraz 
odżywających co jakiś czas dyskusji 
na temat ewentualnego przeniesienia 
go w inne miejsce. Miejmy nadzieję, 
że w końcu władze samorządowe za
interesują się obiektem, który widocz
ny doskonale z okien przejeżdżają-

Krzewieniem polskich tradycji 
morskich zajmowała się w okresie 
międzywojennym organizacja Liga 
Morska i Kolonialna. W Skarżysku 
oddział tej organizacji założyli koleja
rze. Z ich inicjatywy powstał pomnik

sa, podkreślając zaangażowanie skar
żyskich kolejarzy w budowę pomnika 
i liczny udział mieszkańców miasta 
w uroczystości. Skwer, na którym 
umieszczono pomnik, otrzymał imię 
Eugeniusza Kwiatkowskiego - polity

cych pociągów mógłby stać się orygi
nalną wizytówką miasta. Na Kielec- 
czyźnie jest to jedyna pamiątka mó
wiąca o przywróceniu dostępu do 
morza po okresie zaborów.

Urszula Oettingen
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Hitlerowskie „Orle Gniazdo”
awarskie Berchtesgaden, połu- 
dniowoniemieckie miasto położo
ne niedaleko austriackiego Salz
burga, to atrakcyjny obszar dla 

uprawiania turystyki pieszej i górskiej. Oko
lice obfitują w trasy wspinaczkowe, m.in. 
ogromny masyw Watzmann (2714 m n.p.m.) 
górujący nad otaczającymi go dolinami. Ma
gnesem przyciągającym do odwiedzenia te
go alpejskiego regionu jest jezioro Kónigs- 
see, ogromny i zarazem niezwykle malowni
czy zbiornik wodny otoczony monumental
nymi dwutysięcznikami. Jednak Berchtesga
den - to nie tylko szczyty Alp i piękne jezio
ra (nieopodal równie urzekające Obersee), 

trzebnej pod budowę. Miejscowi rolnicy 
i mieszkańcy Obersalzbergu zostali zmusze
ni do sprzedaży posiadłości, opornym zaś 
zostały one skonfiskowane. Ponadto przeję
to 670 ha terenów leśnych i parkowych. 
W 1937 r. Bormann zlecił Fritzowi Todtowi 
(wtedy generalnemu inspektorowi ds. dróg 
i autostrad) wybudowanie szosy prowadzą
cej na szczyt Kehlstein. Na nim postanowio
no wznieść dom w stylu alpejskim, ze wzglę
du na niedostępność nazwany „Orlim 
Gniazdem” i ofiarować go Hitlerowi na je
go pięćdziesiąte urodziny.

Zadanie, które należało wykonać, wyda
wało się przerastać ludzkie możliwości. 

do domu można się było dostać dwoma spo
sobami: wspiąć się bocznym podejściem lub 
wjechać windą. Znajduje się ona w środko
wej części wykutego w litej skale tunelu, któ
rego długość wynosi około 300 m, a wyso
kość 3 m. Prowadzi do niego kamienna bra
ma z wykutą w szczycie datą budowy 
„1938”. Tunel zamykają masywne metalowe 
drzwi z wykonanymi z brązu uchwytami 
w kształcie lwów (oryginalne klucze do nich 
znajdują się obecnie w prywatnej kolekcji 
w USA). Wejście do luksusowej windy po
przedza okrągły, przesklepiony kopułą hall 
oświetlony metalowymi kandelabrami. Ścia
ny windy wyłożono taflami luster, a dla wy
gody pasażerów zamontowano fotele obite 
zieloną skórą, obecnie usunięte, aby móc po
mieścić jednorazowo większą liczbę turystów. 
W dalszej części tunelu zaprojektowano po
mieszczenie dla rezerwowego generatora. 
Jest nim czynny do dziś silnik U-boota, który 
w wypadku awarii nadal zasila Kehlsteinhaus.

to także mało znana historia sięgająca poto
wy lat trzydziestych i czasów ostatniej woj
ny. Niedaleko stąd miał swoje posiadłości 
i kwaterę główną przywódca Trzeciej Rzeszy 
Adolf Hitler. Z jego osobą szczególnie zwią
zane są dwa miejsca: Kehlsteinhaus nazywa
ny „Orlim Gniazdem” i leżący u jego stóp 
Obersalzberg.

Niezwykłym widokiem ze szczytu Kehl
stein (1834 m n.p.m.) zachwycał się już 
w 1791 r. proboszcz Josef Conrad von 
Schroffenberg, opisując w Kronice z Berch- 
tesgadener widok Alp oraz pobliskiego Salz
burga. Punktem zwrotnym w dziejach regio
nu stała się pierwsza wizyta jeszcze wtedy 
mało znanego Adolfa Hitlera. Zafascynowa
ny pięknem okolicy powracał tu kilkakrot
nie, w końcu postanowił się tutaj osiedlić. 
Po dojściu do władzy w 1933 r. w Obersalz
bergu wzniósł swoją rezydencję, która póź
niej - wraz z kompleksem budynków woj
skowych - stała się jego kwaterą główną. 
Bliski współpracownik Hitlera, Martin Bor
mann, otrzymał zadanie wykupu ziemi po- 

Główna asfaltowa droga prowadząca na 
szczyt miała liczyć 4 m szerokości i około 
6,5 km długości. Ze względów bezpieczeń
stwa zaplanowano także drugą, o zbliżo
nych parametrach. Różnica wzniesień wy
nosiła blisko 800 m, w trakcie robót należa
ło przebić w skale pięć tuneli, a pod samym 
szczytem zaprojektowano parking. Blisko 
3000 robotników, głównie włoskich kamie
niarzy, pracowało w niezwykle ciężkich wa
runkach. Przyczyniły się do tego urozmaico
na rzeźba terenu, niesprzyjający górski kli
mat oraz lawiny - zarówno śnieżne, jak i ka
mienne. Droga powstała na przełomie 1937 
i 1938 r. (od maja do października, z prze
rwą w okresie zimowym) przy użyciu naj
prostszych narzędzi. Dzięki zastosowaniu 
oświetlenia elektrycznego możliwe było 
kontynuowanie budowy także w nocy. Ini
cjatorem takich działań byt Bormann, dla 
którego dotrzymanie terminu ukończenia 
obiektu stało się sprawą pierwszorzędną.

W czasach Hitlera (jak i obecnie) z parkin
gu, znajdującego się 124 m poniżej szczytu,

„Orle Gniazdo” wzniesiono z granito
wych bloków. Dwukondygnacyjna budow
la mieściła w przyziemiu pozbawionym 
okien pięć pokoi, toaletę oraz piwnice, zaś 
na piętrze prywatne pomieszczenia: gabi
net, jadalnię, toalety oraz hall z dodatko
wym wejściem i szybem windy, a także 
kuchnię i pokój wartowników. Wnętrza 
wyposażono w parkiet lub wykonane z pia
skowca podgrzewane podłogi. Z części pry
watnych przechodziło się do największego 
pomieszczenia - sali konferencyjnej. Był to 
wieloboczny pokój o sześciu oknach i ka
miennych ścianach nakryty drewnianym 
stropem. Szczególną jego ozdobą pozostał 
do dzisiaj kominek z marmuru karraryjskie
go - urodzinowy dar Benito Mussoliniego. 
Jeszcze po wojnie podłogę przykrywał 
ogromny, gruby na około 10 cm dywan 
ofiarowany Hitlerowi z tej samej okazji 
przez cesarza Japonii, Hirohito. Ze znajdu
jącego się pod dachem od strony południo
wej tarasu prowadziło wejście do pomiesz
czenia przeznaczonego dla straży, z którego
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1. Brama 
prowadząca 
do tunelu
2.3. Kehlsteinhaus: 
widok ogólny (2) 
i elewacja tylna (3)
4. Widok z tarasu 
na jezioro 
Kónigssee
5. Kościół
św. Bartłomieja

(zdjęcia: Jolanta B.
Kucharska)

można było dostać się do sali konferencyj
nej i pośrednio do pokoi prywatnych Hitle
ra. Większość wnętrz przetrwała do dzisiaj 
w niemal niezmienionej formie.

Na zewnątrz - od wschodu i północy - wy
budowano tarasy widokowe, z których rozpo
ścierają się niezapomniane widoki na alpejskie 
szczyty, jezioro Kónigssee i położone w pobliżu 
miejscowości. Przy dobrej pogodzie widoczny 
jest nawet Salzburg. Symbolem Kehlstein jest 
krzyż z szarotką i niewielką kapliczką ustawio
ny w tym miejscu w 1951 r.

U podnóża góry, w pobliskim Obersalz- 
bergu w latach trzydziestych i na początku 
lat czterdziestych wzniesiono (lub zaadapto
wano) kompleks budynków: Berghof - dom 
i kwaterę Hitlera, rezydencje jego współpra
cowników (Martina Bormanna i Hermanna 
Góringa), baraki SS, pensjonat „Platterhof”
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(dawniej „Pension Moritz”, znany z opo
wieści 7.wei Menschen Richarda Vossa) oraz 
system bunkrów. Do naszych czasów prze
trwało w Obersalzbergu bardzo niewiele. 
W znaczący sposób przyczyniły się do tego 
bombowce RAF-u, które 25 kwietnia 1945 
r. zrównały całą okolicę z ziemią. Berghof 
został zniszczony dwukrotnie, raz pod ko
niec kwietnia przez lotnictwo brytyjskie, 
drugi raz na początku maja przez wycofują
ce się oddziały SS. 4 maja 1945 r. do miasta 
wkroczyli Amerykanie (101. Dywizja Po- 
wietrznodesantowa), zdobywając je bez wal
ki. Okolice Obersalzbergu włączono do 
amerykańskiej strefy okupacyjnej. Rezyden
cje Bormanna i Góringa zostały całkowicie 
zniszczone w 1945 r., a ich ruiny stały się ce
lem wycieczek turystycznych do czasu, gdy 
zgodnie z rozporządzeniem władz Bawarii 
zrównano je z ziemią. Większość budynków 
nigdy nie została odbudowana, wyjątek sta
nowi „Platterhof”, który, mimo że mocno 
ucierpiał podczas nalotu, został zrekonstru
owany i służy do dzisiaj armii amerykańskiej 
jako miejsce odpoczynku i rekreacji.

Losu Obersalzbergu nie podzielił Kehl- 
steinhaus - wysokogórska rezydencja Hitlera 
nie została zniszczona. W maju 1945 r. zajęła 
ją armia amerykańska. Wielokrotnie gościli 
w niej wysocy rangą dowódcy wojskowi, 
m.in. generał Dwight Eisenhower. 18 lipca 
1952 r. „Orle Gniazdo” przekazano rządowi 
Bawarii, który podarował je Niemieckiemu 
Towarzystwu Alpejskiemu w Berchtesgaden. 
Dawna rezydencja Hitlera stała się atrakcją 
turystyczną, której dochody zasilają placówki 
służby zdrowia i edukacji, a także służą kulty
wowaniu lokalnych tradycji. Od kilkudziesię
ciu lat można wjechać na górę specjalnymi 
autobusami (lub pokonać tę drogę na piecho
tę), można skorzystać z windy niegdyś zare
zerwowanej dla wodza Trzeciej Rzeszy, a póź
niej posilić się w restauracji urządzonej 
w dawnej jadalni i sali konferencyjnej, a tak
że na jednym z tarasów, skąd można podzi
wiać panoramę z jeziorem Kónigssee, odda
lonym stąd o kilkanaście kilometrów. Poko
nanie tej odległości oraz kilkunastominutowa 
przeprawa statkiem umożliwia przeniesienie 
się w czasie - odwiedzenie malowniczo poło
żonego na cyplu barokowego kościółka św. 
Bartłomieja, który po raz pierwszy wymie
niono w 1134 r. jako „Basilica Chunigesee”. 
Po kolejnym rejsie na końcu rynnowego je
ziora można znaleźć się w świecie naturalnej 
przyrody i w krajobrazie typowym dla alpej
skich dolin. Nad brzegiem skromny pasterski 
budynek i niewielkie stado krów w gęstej tra
wie, ubarwionej różnokolorowymi kwiata
mi. Głęboka cisza zalanej słońcem hali silnie 
kontrastuje z budzącymi grozę stromymi zbo
czami. Szanują ją nieliczni tutaj turyści, jak też 
zwierzęta i ich właściciel, przetransportowani 
łódkami na cały sezon letni.

Dariusz Kucharski

Świątyni stawy oręża polskiego i skarb
nicy nieśmiertelnego ducha rycer

skiego - tej pięknej metafory użył naczel
ny wódz Marszalek Józef Piłsudski, pod
pisując 22 kwietnia 1920 r. w Belwederze 
dekret powołujący do życia Muzeum Woj
ska. Warto dodać, że odbyto się to trzy 
dni przed początkiem dramatycznej woj
ny z bolszewikami. Inicjatorem utworze
nia Muzeum Wojska, jego organizatorem 
i pierwszym dyrektorem byt płk Bronisław 
Gembarzewski. Byt on w tamtych cza
sach najwybitniejszym znawcą historii 
ubioru, uzbrojenia i organizacji Wojska 
Polskiego, a jednocześnie świetnym arty
stą, malarzem-batalistą, a także autorem 
projektów plastycznych odznaczeń, m.in. 
w 1919 r. Orderu Virtuti Militari.

Początkowo Muzeum Wojska mieściło 
się wspólnie z Muzeum Narodowym w sta
rym, ciasnym budynku przy ul. Podwale

15, eksponując od 1922 r. swe zbiory 
w dziesięciu zatłoczonych salkach. 
W 1927 r. warszawska gmina rozpoczęta 
budowę nowego gmachu dla Muzeum Na
rodowego przy al. 3 Maja. Zgodnie z umo
wą zawartą z Ministerstwem Spraw Woj
skowych, które partycypowało w kosztach 
tej budowy, Muzeum Wojska uzyskało
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w tym budynku, w formie dzierżawy na 50 
lat 21 sal wystawowych, a także niewielkie 
zaplecze (m.in. biblioteka, archiwum, ad
ministracja). W latach 1931-1934 do nowej 
siedziby w Alejach Jerozolimskich 3 prze
niesiono wszystkie zbiory z ul. Podwale.

Muzeum Wojska rozpoczynało działal
ność w 1920 r. od 2,2 tysięcy muzealiów, 
aby przed wybuchem drugiej wojny świato
wej przekroczyć znacznie liczbę 30 tysięcy 
eksponatów. Nastąpiło to przede wszyst
kim dzięki ofiarności społeczeństwa, za
równo osób prywatnych, jak i różnych in
stytucji i organizacji. Byty to też zabytki po
zyskane z zagranicy, np. z ZSRR w ramach 
rewindykacji polskich dóbr kultury (np. 
sztandary z XIX w., kolekcja gen. Jana H. 
Dąbrowskiego), z Polskiego Muzeum Na
rodowego w Rapperswilu w Szwajcarii (pa
miątki po Tadeuszu Kościuszce), z Austrii 
(chorągwie i sztandary z XVIII w.), z Nie
miec, gdzie zakupiono bogaty zestaw pol
skich mundurów z okresu Królestwa Kon
gresowego. Do najwybitniejszych ofiaro
dawców należała rodzina znakomitego 
malarza-batalisty Józefa Brandta (215 eks
ponatów, w tym unikatowe siodło twórcy 
Legionów we Włoszech gen. J.H. Dąbrow
skiego, koński rząd husarski z XVII w. itd.) 
oraz właściciel firmy warszawskiej Antoni 
Strzałecki (315 militariów z XVI-XIX w., 
w tym zbroje husarskie, hełmy, szable itd.).

1. Wschodnia fasada gmachu Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie
2. Szyszak polski z przełomu X i XI w.
3. Polska zbroja husarska z pierwszej 
potowy XVII w.
4. Kolczuga z pierwszej połowy XVII w., 
przypisywana królowi Polski,
Janowi Kazimierzowi
5. Portret Józefa Piłsudskiego 
namalowany z natury w 1921 r. 
przez znakomitego portrecistę 
Konrada Krzyżanowskiego
6. Dwie czapki ułańskie - z lewej strony 
oficera 1. pułku ułanów Królestwa 
Kongresowego z ok. 1830 r., z prawej 
czapka rogatywka rotmistrza
1. Pułku Ulanów Krechowieckich z lat 
1936-1939

(zdjęcia: Mirosław Ciunowicz) 

Ofiarodawcą najpiękniejszej chyba szabli 
polskiej z XVI w., która - według tradycji - 
należała do króla Stefana Batorego, był an- 
tykwariusz z Wiednia, Szymon Szwarc 
w 1928 r. W niecodzienny sposób wpłynął 
w 1938 r. bogaty zbiór broni orientalnej i eg
zotycznej od Brunona Konczakowskiego 
z Cieszyna, liczący 375 obiektów, m.in. 
z Afryki i Oceanii. Konczakowski zapropo
nował muzeum odsprzedanie tego zbioru 
za 20 tys. zł lub wystaranie się dla niego 
ważnego odznaczenia polskiego. W1938 r. 
Konczakowski otrzymał Złoty Krzyż Zasłu
gi, przekazując za to w darze całą swoją 
kolekcję. Niemal w komplecie eksponowa
na jest ona do dnia dzisiejszego.

Muzeum Wojska dbało również o po
zyskanie eksponatów z dziejów najnow
szych, zwłaszcza z okresu walk o niepod
ległość w latach 1914-1921. Obiekty te 
napływały często wprost z frontu, inne 
przekazywane byty staraniem władz woj
skowych lub byłych dowódców. Zapełnia
no nimi nie tylko sale muzealne, ale także 
park wokół gmachu, gdzie znalazły się ar
maty i inny sprzęt ciężki.

Wystawa stała udostępniona została 
publiczności 8 sierpnia 1934 r. i objęta 
epokę rycerską do początku XVIII w., za
bytki związane z polskim wojskiem sta
łym od 1717 r. do powstania listopado
wego oraz walki o wolność od 1832 do 
końca 1920 r. Organizowano też wiele 
wystaw okolicznościowych.

Po zajęciu Warszawy przez Niemców 
w 1939 r. muzeum uległo likwidacji. 
W końcu tego roku zjawiła się grupa ofi
cerów SS, która na czele z SS-unter- 
sturmfuhrerem, historykiem sztuki Pete
rem Paulsenem dokonała pierwszej „se
lekcji” zbiorów. Dyrektor muzeum - płk 
Gembarzewski został aresztowany, po 
pewnym czasie zwolniony; zmart w 1941 
r. Sale muzealne zamieniono na magazyn 
Waffen SS, zbiory w większości wywiezio
no. Na straży pozostałych zbiorów czuwał 
mieszkający w budynku muzeum jego 
przedwojenny kustosz, rtm. Stanisław 
Gepner. Ale i te resztki, stłoczone w ma
gazynie wraz z wyrzuconymi z Belwederu 
częściami zbiorów muzeum Józefa Pił
sudskiego, uległy splądrowaniu przez 
niemieckich żołnierzy w czasie powstania 
warszawskiego. Gmach muzeum bom
bardowany i ostrzelany przez artylerię zo
stał częściowo zniszczony.

Wkrótce po wyzwoleniu stolicy w 1945 r. 
pomieszczenia muzeum zabezpieczyło 
Wojsko Polskie i wracający do Warszawy 
przedwojenni pracownicy; dyrektorem mu
zeum został mjr Zbigniew Szacherski 
(w 1939 r. zastępca dowódcy 7. pułku 
strzelców konnych). 22 sierpnia 1945 r. re
stytuowano Muzeum Wojska Polskiego. 
Do szybkiego odtworzenia zbiorów przy
czyniło się odszukanie i rewindykowanie 
około 75% jego eksponatów wywiezionych 
przez Niemców. Inne obiekty przekazane 

zostały z frontowych oddziałów, co pozwo
liło na urządzenie stałej wystawy, która zo
stała uroczyście otwarta 20 stycznia 1946 r.

W czasie ostatnich pięćdziesięciu lat 
liczba muzealiów zwiększyła się wielo
krotnie. Złożyły się na to m.in. dary, np. 
z Instytutu Historycznego im. gen. W. Si
korskiego w Londynie muzeum otrzyma
ło cenny zbiór eksponatów i pamiątek, co 
pozwoliło na urządzenie sali poświęconej 
Polskim Sitom Zbrojnym na Zachodzie. 
Już w 1947 r. Teodora Ratzko, żona Józe
fa, znanego kolekcjonera, ofiarowała 
cenny zbiór 64 egzemplarzy broni histo
rycznej, w tym kompletną husarską zbro
ję karacenową z XVII w., rok później Jerzy 
Buczkowski przekazał ogromnych wy
miarów tryptyk Stanisława Batowskiego 
„Atak husarski pod Chocimiem”, ukrywa
ny przez jego ojca przez całą okupację. 
W 1991 r. Wanda Tomczykowska z San 
Francisco w USA ofiarowała pięć cen
nych mieczy japońskich, które przywie
zione tam zostały przez oficera armii 
amerykańskiej. Dowodził on w 1945 r. 
oddziałem tropiącym niemieckich żołnie
rzy w Alpach austriackich i w jednym 
z myśliwskich zameczków marszałka 
Rzeszy Hermana Góringa, wśród róż
nych zgromadzonych tam zabytkowych 
przedmiotów, znalazł miecze, zabrał je 
jako trofeum i zawiesił nad kominkiem 
w swym domu w Kalifornii. Po 45 latach 
wdowa po zmarłym oficerze Dorota Jeff- 
cott odnalazła oryginalne metki z nume
rami inwentarzowymi i symbolami muze
alnymi, które pierwotnie byty przy mie
czach. Po długich konsultacjach i bada
niach udało się jej ustalić, że napisy są 
w języku polskim i zdecydowała, że za
bytki te winny wrócić do kraju, z którego 
pochodziły. Skontaktowała się z preze
sem Polskiej Fundacji Kultury w Kalifornii, 
p. Wandą Tomczykowską, która przywio
zła miecze (jako osobisty bagaż!) do 
Warszawy. Do muzeum powróciły także 
podczas wizyty prezydenta Lecha Wałę
sy w Moskwie w 1991 r. sztandary, chorą
gwie i proporczyk szwadronowy, które 
dostały się tam po 17 września 1939 r.

Ze względu na ograniczoną po
wierzchnię wystawienniczą Muzeum Woj
ska Polskiego prezentuje publiczności 
zaledwie około 10-15% swoich zbiorów. 
Sytuację mógłby poprawić jedynie nowy 
gmach na miarę XXI w. Dzięki staraniom 
i wieloletnim zabiegom, muzeum pozy
skało stosunkowo duży teren na Sadybie 
z kazamatami Fortu im. J.H. Dąbrowskie
go i od sześciu lat pamiątki eksponuje 
tam Muzeum Katyńskie, od roku czynna 
jest też wystawa „Polska broń pancerna 
1918-1945”, a w parku wokół fortu pre
zentowana jest bogata kolekcja czołgów, 
armat i sprzętu łączności.

Zbigniew Puchalski
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Fascynacja 
turecką sztuką

Turecki ubiór, broń, opo
rządzenie konia, makaty 

i kobierce, wyroby złotnicze 
oraz ceramika przyciągały 
uwagę Polaków już w daw
nych wiekach. W sztuce tu
reckiej musiafo być coś po
ciągającego, co trafiało 
w smak i poczucie estetycz
ne polskiej szlachty, wśród 
której rozwijało się zamiłowa
nie do kolekcjonowania tzw. 
turcików. Rzeczpospolita, 
prowadząc wojny z Turcją, 

skarby sztuki tureckiej ze 
zbiorów polskich od XV do 
XIX wieku".

Z czasów ustawicznych 
wojen z Turcją, w rezultacie 
bitew na ziemiach Rzeczypo
spolitej, a także poza jej gra
nicami, zachowały się łupy 
i trofea wojenne, przecie 
wszystkim broń i inne wypo
sażenie wojowników. Polska, 
warto przypomnieć, nawiąza
ła stosunki dyplomatyczne 
z Imperium Osmańskim na 

sama ulegała fascynacji sztu
ką swego przeciwnika! Do 
dziś skarby sztuki tureckiej 
zachowały się w polskich 
zamkach i pałacach, a w mu
zeach oglądać je można na 
specjalnych pokazach, nie
dawno w Muzeum Narodo
wym w Warszawie podczas 
ekspozycji „Wojna i pokój -

początku XV w. Zaraz potem 
polskie rycerstwo wzięło 
udział w wyprawie przeciw 
Turcji i dowodzone przez kró
la Władysława III poniosło 
klęskę pod Warną (1444 r.). 
Wzajemne kontakty obu 
państw układały się rozma
icie. Za panowania Zygmun
ta Starego, a w Turcji Sulej- 

mana Wspaniałego, relacje 
te przebiegały pomyślnie, 
choć psuty je najazdy Tata
rów na ziemie polskie. Do 
poważnego konfliktu zbroj
nego doszło w 1620 r. pod 
Cecorą; jego wynikiem była

klęska Polski i śmierć hetma
na Stanisława Żółkiewskie
go. Następnie wybuchały ko
lejne konflikty; w 1673 r. Pola
cy odnieśli zwycięstwo nad 
armią turecką pod Choci
miem. Okres wojen zakoń
czyła odsiecz Wiednia pod 
wodzą króla Jana III Sobie
skiego w 1683 r. obleganego 
przez Turków.

Z pól bitewnych zachowa
ły się w naszych muzeach 
szable tureckie, jatagany, 
buzdygany, buławy, dziryty, 
sztylety, hełmy, misiurki, 
zbroja kolcza, tarcze oraz 
broń palna: strzelby tzw. jan- 
czarki i pistolety. Niekiedy 
broń turecka miała charakter 
paradny i reprezentacyjny, 
zdobiona była wówczas dro
gimi kamieniami i należała do 
najwyższej klasy tego typu 
wyrobów. Wojownicy tureccy 
wyposażeni byli w prochow-

1. Obraz przedstawiający kupca tureckiego
2. Jeden z tureckich namiotów
3. Końskie strzemiona 
4. Różne rodzaje jedwabnych tkanin
5. Wyposażenie wojownika

(zdjęcia: Wiesław Wudzki)
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nice, ładownice, pasy i bu
kłaki skórzane. Dysponowali 
także lukami przechowywa
nymi w haftowanych tubiach, 
strzały trzymane byty w suto 
dekorowanych kołczanach; 
kołczan i łubie znajdowały 
się w specjalnych futerałach 
zwanych sajdakami. Łupem 
zwycięzców na polach bitew 
padały przepiękne tureckie 
rzędy końskie wysadzane 
drogimi kamieniami, składa
jące się z czapraków, strze
mion, buńczuków oraz na
czółków. Jednak najbogat
sze i najcenniejsze w skali 
światowej są w naszym kraju 
kolekcje namiotów tureckich, 
a zbiory chorągwi nie mają 
sobie równych w żadnym 
z europejskich zbiorów.

Na ziemiach Rzeczypo
spolitej kwitł handel z Bliskim 
Wschodem, wśród towarów, 
które cieszyły się najwięk
szym uznaniem szlachty, 
szczególne miejsce zajmo
wały tureckie tkaniny. Z ryn
ku stambulskiego od XVI w. 
sprowadzano do Polski tka
niny jedwabne przetykane 
złotą i srebrną nicią, w tym 
słynne pasy kontuszowe, 
a także tkaniny bawełniane, 
jak atłas, adamaszek, brokat. 
Nasze muzea mają najwięk
sze na świecie zbiory jasty- 
ków - pokryć na duże po
duszki oraz kilimów i makat 
używanych do dekoracji 
wnętrz. Polski zbiór tureckich 
kobierców został mocno 
uszczuplony podczas dru
giej wojny światowej. Po

średnictwem w handlu z Tur
cją zajmowali się głównie 
Grecy i Ormianie. Do naby
wanych od nich we Lwowie 
i Zamościu wyrobów wschod
nich należały wytworne, 
gładkie, ztotolite tkaniny 
z kolorową osnową, tzw. zło
togłowia na suknie kobiece. 
Tkanin tych używano rów
nież na podszewki delii su
kiennych. Popyt na złotogło
wie stał się w Polsce tak du
ży, że nawet obrotni Ormia
nie nie byli w stanie zaspoko
ić całego zapotrzebowania. 
Zainspirowało to Stanisława 
Koniecpolskiego do utworze
nia w Brodach manufaktury 
nastawionej na produkcję 
tych tkanin. Z kolei popular
ność wschodnich makat i pa
sów kontuszowych skłoniła 
Potockich z Buczacza do za
łożenia manufaktury wytwa
rzającej tkaniny w stylu turec
kim.

Im bliżej naszych czasów, 
tym bardziej widać, że dla 
obu krajów nastały lata po
koju. Turcy nie byli już prze
ciwnikami Rzeczypospolitej, 
nie uznali rozbiorów Polski, 
zaś w XIX w. Turcja stała się 
drugą ojczyzną dla wielu 
polskich emigrantów. Nad 
Bosforem powstawały dzieła 
polskich malarzy inspirowa
ne kulturą turecką, m.in. Sta
nisława Chlebowskiego, któ
ry byt nadwornym malarzem 
sułtana Abdalaziza. Motywy 
tureckie - batalistyka, pej
zaż, sceny rodzajowe - po
dejmowali też: Jan Chrystian 
Kamsetzer, Jan Matejko, Jó
zef Brandt, Tadeusz Ajdukie- 
wicz, Jan Ciągliński. Nie
zmiennym uznaniem cieszy
ły się w XIX w. dzieła cera
miczne wyrabiane w mieście 
Iznik w zachodniej Anatolii, 
tzw. izniki: płytki okładzino
we, talerze, dzbany. Jednak 
ze wszystkich dziedzin sztuk 
pięknych w krajach islamu 
największą estymę wzbu
dzała kaligrafia, różne formy 
kaligraficznego pisma arab
skiego zdobiące wyroby rze
miosła artystycznego, roz
maite dokumenty i rękopisy. 
Ich posiadaniem również 
szczycą się muzea polskie, 
prezentując je jako przykła
dy arcydzieł tureckiej sztuki 
kaligraficznej.

Hanna Markert

Wspomnienie 
o wrocławskich młynach 

„Sztuka nie ma wroga, chyba w ignorancie"

Zamieszczona w lutowym 
numerze „Spotkań z Za

bytkami” notatka o rozbiórce 
rzeźni miejskiej z XIX w. we 
Wrocławiu oraz lektura mo
numentalnego dwutomowe
go Atlasu architektury Wrocła
wia przypomniała mi historię, 
jaka wydarzyła się w tym mie
ście przed 25 laty - mianowi
cie wysadzenie w powietrze 
młynów św. Klary. Wzniesio
ne po połowie XIII w. z inicja
tywy i fundacji księcia wro
cławskiego Henryka III (1232- 
1266) jako książęce, na są
siadujących wyspach od
rzańskich Bielarskiej i Stodo- 

metrię zakłóciło założenie na 
młynie północnym wysokiego 
dachu mansardowego z do
datkowym szczytem od połu
dnia. Przyziemia i szczyty wy
dzielone byty w obu budyn
kach wydatnymi gzymsami. 
W drugiej kondygnacji znaj
dowały się na osi wnęki, wy
pełnione w młynie południo
wym figurą św. Klary, w młynie 
północnym - tablicą upamięt
niającą przebudowę całego 
założenia przez Hedwig von 
Stentsch, ostatnią przeoryszę 
wrocławskich klarysek. Oba 
budynki łączył pawilon drew
niany, kryjący część urządzeń

wej, wkrótce przekazane zo
stały klasztorowi klarysek. 
Odbudowane po kolejnych 
pożarach z zachowaniem 
pierwotnych murów dotrwały 
do 1945 r. „...Ich wygląd mo
żemy odtworzyć na podsta
wie przekazów ikonograficz
nych, w tym szczegółowej in
wentaryzacji z 1924 r. Bliźnia
cze budowle, trójkondygna- 
cyjne, pięcioosiowe, o szczy
tach dekorowanych skromny
mi girlandami i zwieńczonych 
trójkątnymi naczółkami, przy
kryte byty pierwotnie dwuspa
dowymi dachami, których sy

1. Inwentaryzacja młyna na 
Wyspie Bielarskiej (według 
Atlasu architektury Wrocławia, 
t. 2, s. 177)

młyńskich. Jeszcze w 1924 r. 
były one w dużej części orygi
nalne, do tego zachowane 
w bardzo dobrym sta
nie... "(Atlas architektury Wro
cławia, praca zbiorowa pod 
red. Jana Harasimowicza, 
t. 1-2, Wrocław 1998).

Młyny przetrwały oblęże
nie „Festung Breslau” w 1945 
r. w pełnej wysokości murów 
kapitalnych przy częściowo
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2.3. Ruiny młynów w 1965 r. 
na Wyspie Bielarskiej (2) 
i na Wyspie Słodowej (3)

uszkodzonych szczytach. 
Jak pokazują załączone zdję
cia, ruiny młyna na Wyspie 
Bielarskiej zachowały się 
jeszcze do gzymsu koronują
cego ze stojącymi szczytami 
zachodnimi i kamienną rzeź
bą św. Klary we wnęce elewa
cji wschodniej. Budynek na 
Wyspie Słodowej byt w po
dobnym stanie - dodatkowo 
miał zachowane dwa woluto
we szczyty od południa i pół
nocy oraz kamienną tablicę 
z chronostykiem na elewacji 
wschodniej: oVasIhenrICVs 
HI/fVnDaVlt/heDWIgls/abbatls- 
sas Clarae/restaVraVlt/aeDes; 
nad tablicą znajdował się kar
tusz herbowy przeoryszy Ja
dwigi von Stentsch. Oczywi-

(zdjęcia: 2,3- Józef Pilch)

ście ruiny te, podobnie jak 
większość historycznych bu
dynków Wrocławia, zostały 
uznane za zabytek wpisem 
do Rejestru Zabytków m. 
Wrocławia pod nr. 102 z dnia 
14 lutego 1962 r. i oczekiwały 
swojej kolejki w planowanej 
adaptacji na siedzibę Mu
zeum Etnograficznego, łącz
nie z obszarem obu wysp od
rzańskich.

Niestety, pojawienie się 
nowego przewodniczącego 

Miejskiej Rady Narodowej 
(ówczesna nazwa prezydenta 
miasta) Wrocławia i jego chęć 
„uporządkowania” miasta do
prowadziła w 1975 r., mimo 
protestów władz konserwa
torskich i miejscowego śro
dowiska, do wezwania od
działu saperów i wysadzenia 
murów w powietrze. Fakt wpi
sania ruin do rejestru zabyt
ków umożliwił interpelacje 
poselskie w ówczesnym sej
mie oraz szeroko zakrojone 
działania Sejmowej Komisji 
Kultury, w wyniku których co 
prawda nie doprowadzono 
do publicznego procesu wy
sokiego funkcjonariusza par
tyjnego, ale wkrótce po cichu 
usunięto „troskliwego i go
spodarnego" przewodniczą
cego.

Sądzę, że fakt ten, być 
może znany starszym miesz
kańcom Wrocławia, spowo

dował, że obecne władze 
konserwatorskie „nie zdąży
ły” wpisać do rejestru zabyt
ków budynków rzeźni miej
skiej przy ul. Legnickiej, aby 
nie stwarzać niepotrzebnych 
problemów obecnym włoda
rzom miasta i nie narażać ich 
na jakiekolwiek podejrzenie 
bezprawnego działania. Ubo
lewania godnym pozostaje 
natomiast problem etyki za
wodowej osób odpowiedzial
nych za powierzone im sta
nowisko „ochrony zabytków”. 
Obawiam się również, że 
w wyniku takich działań auto
rzy i wydawcy cytowanego tu 
wspaniałego Atlasu architek
tury Wrocławia już wkrótce 
zostaną zmuszeni do wyda
nia suplementu rejestrujące
go kolejne znikające zabytki 
architektury.

Józef Pilch

Nowy oddział TOnZ
W dniu 22 marca 2000 r. 

w sali kolumnowej zam
ku kapituły pomezańskiej 
w Kwidzynie spotkały się 22 
osoby, których wspólną spra
wą jest dbałość o wartości hi
storyczne i estetyczne archi
tektury i przestrzeni powiatu 
kwidzyńskiego. Celem zebra
nia było powołanie w Kwidzy
nie oddziału Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.

W ostatnich latach wiele tu 
zrobiono dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego, 
a tym samym dla umocnienia 
tożsamości społeczności lo
kalnej. Poza renowacjami ka
mienic, sprawą wielkiej wagi 
jest doprowadzenie do fazy 
realizacyjnej rekompozycji 
przestrzennej Starego Miasta 
(podobne zadanie stoi przed 
Prabutami), prace renowacyj
ne w katedrze oraz adaptacja 
dawnych koszar do współ
czesnych potrzeb. Koniecz
ność powstania opiniotwór
czej organizacji w naszym 
powiecie była niezaprzeczal
na, zwłaszcza wobec przy
szłych przedsięwzięć w Kwi
dzynie i powiecie. Poinformo
wali o tym: inicjator spotkania 
poseł Jerzy Godzik oraz po
wiatowy konserwator zabyt
ków Wiesław Gałkowski. Hi

storię Towarzystwa, program 
i cele działalności omówił 
członek Zarządu Głównego 
TOnZ Feliks Ptaszyński 
z Warszawy, a społeczny 
opiekun zabytków Janusz 
Zaremba przedstawił statut 
Towarzystwa i sprawy organi
zacyjne.

W dyskusji omówiono stan 
przygotowań do odbudowy 
starówki - o działaniach mia
sta w tym kierunku poinfor
mował burmistrz Andrzej 
Krzysztofiak, a o stanie ba
dań archeologiczno-architek- 
tonicznych reliktów zabudo
wy przyrynkowej i dawnej 
„Szkoły Łacińskiej”- Antoni 
Pawłowski, kierownik Mu
zeum Zamkowego. O proble
mach ochrony dziedzictwa 
kulturowego na terenie po
wiatu mówili: starosta Leszek 
Czarnobaj i członek zarządu 
powiatu Jan Homa, zajmują
cy się m.in. sprawami ochro
ny wartości kulturowych 
w strategii rozwoju powiatu 
kwidzyńskiego. Wstępną de
klarację założenia oddziału 
Towarzystwa złożyło 29 osób 
oraz 10 instytucji i organiza
cji; obecnie trwa zbieranie 
deklaracji członkowskich.

Michał Klain
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Przy okazji nadsyłania odpowiedzi 
na skierowane do Czytelników pyta
nie „Czym jest narodowe dziedzic
two?”, wiele osób załącza listy, z któ
rych cytujemy dwa. „Uważam, że za
proponowany przez Państwa temat do 
dyskusji jest bardzo interesujący 
i ważny - pisze pani Beata Antoszkie- 
wicz z Warszawy. - Tym problemem 
powinni bowiem interesować się nie 
tylko Specjaliści, określone środowiska 
twórcze i zawodowe, ale wszyscy 
wrażliwi ludzie.” Pan Jerzy Karwot 
z Międzyzdrojów jest zdania, że „nic 
tak nie pogłębia frustracji, jak zada
wanie pytań. Dlatego pytajcie, stale 
pytajcie o nasze zabytki. Może dopie
ro wtedy nasi zapatrzeni w siebie de
cydenci ockną się i rzeczywiście we
zmą się za ratowanie tego, co pozosta
ło z naszego dziedzictwa. Na ratowa
nie nigdy nie powinno zabraknąć pie
niędzy!”

Pan Piotr Putaj z Krakowa, uczeń 
liceum, nie był naszym czytelnikiem: 
„w ostatnich dniach przez przypadek 
wpadł w moje ręce egzemplarz czaso

pisma z 1999 r. Zainteresowały mnie 
ciekawe artykuły pisane językiem fa
chowym i jednocześnie przystępnym”. 
Niestety, nie jesteśmy w stanie odpo
wiedzieć na zawarte w liście pytania 
dotyczące zbiorów muzealnych, nie
mniej jednak mamy nadzieję, że autor 
listu zostanie naszym czytelnikiem na 
stałe. Z kolei pan Jan Dobrzyniak 
z Łodzi dysponuje kompletem „Spot
kań z Zabytkami” od 1977 r. „Obok 
zachowania tej klasy papieru jest jesz
cze druga ważna i pilna sprawa - pi
sze pan Dobrzyniak. - Chodzi 
o zwiększenie objętości pisma do mi
nimum 84 stron (tak, jak było w la
tach osiemdziesiątych) i w miarę moż
liwości zwiększenie liczby stron w ko
lorze. Rozumiem, że wiąże się to 
z większymi kosztami, ale »Spotkania 
z Zabytkami« są takim pismem, za 
które każdy czytelnik chętnie zapłaci 
wyższą cenę (np. 10-12 zł). Redakcja 
mogłaby powiadomić o takim zamia
rze czytelników i zebrać ich opinie”. 
Czytelnik proponuje także przedsta
wianie w każdym numerze historii 
jednego kościoła w ramach specjalne
go cyklu o zabytkach sakralnych.

Jeszcze w ubiegłym roku napisała 
do nas pani Aleksandra Czarnota 
z Bytomia. Nadesłała także bardzo 
osobisty tekst o żydowskim cmenta
rzu w Bytomiu, ale załączone zdjęcia 
(a bez nich trudno publikować tekst) 
zupełnie nie nadawały się do druku, 
w związku z czym odesłaliśmy je; 

okazało się jednak, że Czytelniczka 
podała nam zły adres i przesyłka 
wróciła z powrotem. Panią Czarnotę 
prosimy o nadesłanie lepszych zdjęć 
z cmentarza, a poniżej zamieszcza
my fragmenty jej listu o Górnym 
Śląsku. „Jestem Waszą czytelniczką 
od niedawna, ale zdecydowanie po
pieram ideę ukazywania, że nasze, 
polskie też jest piękne. Serce mi się 
kroi, gdy widzę, Że większość moich 
rodaków woli zwiedzać hipermarke
ty niż »jakieś ruiny« (tam przecież 
nie oferują darmowych, promocyj
nych poczęstunków). Górny Śląsk 
zawsze kojarzył się z kopalniami, dy
miącymi kominami hutniczych pie
ców i »ciężkim« powietrzem. Teraz, 
kiedy zamykają kopalnie, a piece 
hutnicze dawno wygaszono, te gi
gantyczne kłębowiska rdzewiejących 
rur urastają do rangi jedynego dzie
dzictwa kulturowego. (...) Kocham 
ten region za jego niepowtarzalność 
i przebogatą historię. Dlatego też 
rozpoczęłam cykl fotograficznych 
wędrówek pod mocno kontrowersyj
nym hasłem: »Sląsk jest pięk
ny!« Heroiczny to wysiłek, ale nawet 
w tysiącmilowej podróży najważ
niejszy jest ten pierwszy krok. Liczę 
na Wasze moralne wsparcie...” 
Udzielamy całkowitego wsparcia, 
proponujemy - po opanowaniu 
sztuki fotografowania — zamieszcza
nie w „Spotkaniach z Zabytkami” 
fotoreportaży z tych wędrówek.

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/War- 
szawa nr 11101024-421020002418 (na załą
czonym w numerze przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpła
ta). Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. w I półroczu 
2000 r. - 4zł, w II półroczu - 4,50 zł. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są 
we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów poczto
wych jest utrudniony. Urzędy pocztowe wła
ściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują 
przedpłaty w terminach: do 30 listopada na 
okres od 1 stycznia następnego roku, do koń
ca 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 zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
IH kwartał 2000 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie w księgarni nau
kowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całe
go kraju.
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>cia: Stanislaw Fitak, Wiestaw M. Zieliński)

1. Zabudowa Wzgórza Lecha z X-XI w. (model): pierwszy 
z lewej gród z nieistniejącym kościołem św. Idziego, następ
nie podgrodzie z pierwszą katedrą oraz dwa kolejne podgro
dzia (rycerskie i rzemieślnicze), w głębi - osada targowa; wi
doczne jeziora - to Jelonek i Święte, przy wale grodu przepły
wa rzeczka Srawa

2. Tzw. konstrukcja przekładkowa drewnianego wału gnieź
nieńskiego grodu w X-XI w. (rekonstrukcja): bierwiona ułożo
ne warstwami na przemian wzdłuż i w poprzek wału, dla 
wzmocnienia używano widocznych haków - kłód z zachowa
nymi bocznymi gałęziami, całość przysypana była ziemią

3. Fragment posadzki pierwszej katedry z X-XI w.: ceramicz
ne płytki pokryte kolorową polewą tworzyły gwiazdy, koncen
tryczne kręgi o motywach plecionkowych, szachownice itp.

4. Najstarszy przykład rytego napisu z około 1000 r.: ka
mienna płyta grobowca pokryta została zaprawą z gipsu, na 
której wyryto napis o pochowanych trzech braciach zmarłych 
śmiercią naturalną, którzy dusze oddają królowi niebios


