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Czym jest narodowe dziedzictwo?
zym jest narodowe dziedzictwo mogę obserwować kilka razy w miesiącu, odwiedzając interesujące miejsca Mazowsza 
i Podlasia. Po około trzech latach takich podróży przekonuję się do opinii, że narodowe dziedzictwo swój początek bie- 
rze w naszych domach. I właściwie to jest najważniejsze: nauczenie się, niejako wyssanie z mlekiem matki szacunku 
do pamiątek i tradycji. Tego nie można zadekretować, obwarować przepisami. O narodowym dziedzictwie, oprócz pie
niędzy i odpowiednich przepisów, decyduje świadomość. Z nią bywa różnie, a w jej kształtowaniu moglibyśmy lepiej 

niż dotychczas wykorzystać współczesne środki przekazu.
Przykład pierwszy. Oto jestem w zwykłym polskim domu na wsi. Matka kilkorga dzieci, kobieta zapracowana i po przejściach 

związanych z nieudanym małżeństwem, wyjmuje z szafy dwa pakuneczki. Książki - obie pochodzące z XIX w., owinięte papierem. 
W jej rodzinie traktowane są jak relikwie. Ponoć pochodzą z domu prababki. W tej samej szafce jest jeszcze coś - cztery arkusze pa
pieru podaniowego, a na nim rozrysowane powiązania rodzinne. Bo przecież trzeba wiedzieć, skąd i od kogo się pochodzi.

Przykład drugi. Niewielka parafia, ale jedna z najstarszych w tej okolicy. W głębi podwórza drewniana plebania z początku XX 
w. Od ludzi w wiosce wiem, że niszczy ją grzyb, że się ledwo trzyma. Delikatnie pytam księdza proboszcza o kłopoty z zabytko
wym obiektem. Ależ skąd, nie ma żadnych! Beztroska czy może świadome udawanie, że wszystko jest w porządku?

Przykład trzeci. Miody (około 30 lat) sołtys mazowieckiej wsi opowiada o dziejach wioski. Wie dużo. Oglądamy fotografie stra
żaków w mundurach, również z początku wieku. Straż pożarna miała sztandar ufundowany przez lokalną społeczność. W czasie 
wojny schowany na strychu, po wojnie nie mógł ujrzeć światła dziennego z powodu orzełka z koroną. W latach dziewięćdziesią
tych przynieśli go ludzie do sołtysa. Spleśniały, dziury zrobione przez myszy, już do niczego się nie nadawał. Renowacja? Ależ skąd, 
nie ma „kasy”. Ale jest maszyna do szycia. Do akcji wkracza żona sołtysa. Wycina orzełka i wizerunek św. Floriana. Przyszywa na 
nowe płótno - jest sztandar! Nony, ale ciągłość historyczna została zachowana.

Przykład czwarty. Ta sama wioska. Na jej końcu pałac. Schody z lastryka, na ścianach lamperie i pseudoboazerie z pilśni. Parkie
ty wybrzuszone po zalaniu gorącą wodą. Trzy lata temu byl tu zakład wychowawczy, potem nic się nie działo. Ludzie we wsi pyta
li: „to taki piękny zabytek, dlaczego on stoi pusty?” Spadkobierca praw do pałacu nie może patrzeć, jak dom jego babki niszczeje 
i nie czekając na reprywatyzację odnajduje ludzi, którzy mogliby się nim zająć. Będzie tu ośrodek szkoleniowy dla rolników. Sołtys 
liczy na to, że o jego wiosce będzie głośno, że media, władze powiatowe i inne zainteresują się jej sprawami. Początkowo brakuje pie
niędzy, ale społecznikom udaje się wyjednać je u samego premiera, fest nadzieja na szybki remont, pałac będzie uratowany.

Przykład piąty. Muzeum im. fana Kochanowskiego w Czarnolesie. Od kilku lat szefowa placówki mówi głośno w mediach, że 
dworek jabłonowskich (dworu pamiętającego Mistrza fana już nie ma) niszczeje, bo teren jest mocno podmokły. Na razie nic, ci
sza. W powiecie jest jeszcze jeden cenny zabytek - pałac Przeździeckich w Policznej. Wrócił do spadkobierców dawnych właścicie
li. Czekamy, nie wiemy, jaki będzie jego dalszy los. Starosta zwoleński rozkłada ręce - to bardzo biedny powiat.

Po reformie administracyjnej w Polsce wiele obiektów zabytkowych znalazło się w gestii powiatów. Starostwa jednak nie mają 
pieniędzy na ich renowację, utrzymanie. Szukają sponsorów, oddają w ręce prywatne, ale nie zawsze szczęśliwie, już zdarzają się 
procesy o niewywiązanie się z obowiązków użytkownika zabytku. Marzenia o posiadaniu „domu z duszą” nie zawsze idą w parze 
z możliwościami ludzi, czasami zabytek staje się złudną lokatą kapitału i niczym więcej. Na szczęście przykładów dobrego gospo
darowania zabytkami przez osoby prywatne jest więcej. Moje doświadczenia pozwalają na postawienie tezy, że nasze narodowe 
dziedzictwo ma się nieźle przeważnie wolą i zaangażowaniem ludzi, którzy od kolebki rozumieją, że troska o tradycję i dobra kul
tury jest nie tylko obowiązkiem państwa (cierpiącego na chroniczny brak pieniędzy), ale także - a może przede wszystkim - nas sa
mych, mieszkających w wioskach i miasteczkach, w willach, wiejskich chatach czy blokowiskach.

W Warszawie w ostatnich kilku latach udało się doprowadzić do konserwacji takich obiektów zabytkowych, jak Syrenka (prze
niesiona na Stary Rynek), kolumna Zygmunta, rzeźby w Parku Saskim, częściowa odbudowa pałacu Jabłonowskich, czyli Ratusza 
itd. Głośno było też o zbieraniu funduszy na prace konserwatorskie na Wawelu (akcja: „Złotówka na Wawel”) i o ich braku na do
kończenie prac przy Arkadach Kubickiego oraz na remont Pałacu pod Blachą w Warszawie. Jednocześnie wojewódzki konserwator 
zabytków w Warszawie w błysku fleszów i pod okiem kamer otwiera stronę internetową swojego urzędu, po czym alarmuje, że bra
kuje mu etatów i pieniędzy na działalność urzędu.

Piszę o tych właśnie sprawach z powodu łączącego je wspólnego mianownika. Myślę tu o ogromnej roli mediów. Dziennikarze (nie 
wiem czy świadomi zagrożeń, czy może szukający tzw. newsa) wyszukują i prezentują najważniejsze wydarzenia dotyczące ochrony 
zabytków i dziedzictwa narodowego, ale to ciągle mało. Polityka programowa mediów to jedno, ale również chyba zbyt słabo urzę
dy zajmujące się dziedzictwem narodowym dostrzegają rolę mediów, a także promocji. Przykłady Wawelu i Arkad Kubickiego są wy
jątkami potwierdzającymi tę regułę. W „branży dziedzictwa” są niestety ludzie, którzy nie rozumieją roli mediów, a tych, którzy tę 
rolę pojęli często się krytykuje. Chyba przez zazdrość, bo są łubiani przez dziennikarzy za swoją wiedzę i tzw. medialność.

Podsumowując. Kształtowanie świadomości i szacunku dla dziedzictwa narodowego - to zadanie do wypełnienia przez nas wszyst
kich. Zadanie ciągle aktualne. Pierwsze kroki zawsze należą do rodziny. Szkoła także ma niebagatelną rolę do odegrania, szczególnie 
na wsi i w małych społecznościach lokalnych, jedyną jaskółką, jaką dostrzegam, jest rozumienie promocji w turystyce. Tu zabytki 
mają swoje miejsce. Dobre i tyle.

A nawiasem - paradoksalnie, Jerzy Waldorff swoimi akcjami nie tylko ratował groby, nie tylko mówił, czym jest dziedzictwo na
rodowe, ale nauczył nas właśnie... promocji wartości, o zachowanie których zabiegał. Bo czym jest udział artystów, czymże były 
niezliczone wywiady, których udzielał? Przecież nie promocją jego osoby, ale tego wszystkiego, co robił. Skoro tak pięknie umiemy 
dawać na dializę, to może już niebawem nauczymy się pamiętać i o dziedzictwie narodowym? Tylko czy umiałbym sobie wyobra
zić Jurka Owsiaka zbierającego fundusze na Arkady Kubickiego? Nie wiem.

Piotr Szymon Loś 
Warszawa

Przypominamy Czytelnikom o ogłoszonym w numerze 5,2000, konkursie „Spotkania z zabytkami romańskimi”. Zbliża się nieprzekraczalny termin zakończenia przyjmowania 
przez redakcję kartek pocztowych z odpowiedziami - 31 lipca 2000 r. Radzimy jeszcze raz zajrzeć na strony 2 i 3 majowego numeru pisma, przeczytać warunki konkursu, a na
stępnie obejrzeć dokładnie zamieszczone zdjęcia różnych polskich zabytków romańskich. Łączy je jedna wspólna cecha - większość z nich była już publikowana w „Spotka
niach z Zabytkami”! Każda prawidłowa odpowiedź otrzyma 10 punktów i weźmie udział w losowaniu nagród pieniężnych. To nie jest trudne!!!
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Opuszczonym zabytkowym cerkwiom 
grozi zagłada. Po dokonaniu przez To
warzystwo Opieki nad Zabytkami prze
glądu kilkudziesięciu cerkwi na tzw. 
ścianie wschodniej okazało się, że 
większość z nich jest bardzo zaniedba
na i wymaga natychmiastowej pomo
cy. Np. w Tarnawie Górnej w szybkim 
tempie postępuje degradacja nieużyt- 
kowanej cerkwi z 1817 r., będącej wła
snością skarbu państwa. Od kilkudzie
sięciu lat trwa dyskusja, kto ma ją 
uchronić od zagłady - służby konser
watorskie czy samorząd i lokalna spo
łeczność. W dawnym województwie 
krośnieńskim jest około 130 cerkwi. 
Najgorszy jest stan tych, które są w ge
stii skarbu państwa. W latach dziewięć
dziesiątych ze środków generalnego 
i wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków wykonano częściowy remont cer
kwi w Sanoku, Morochowie, Zagórzu, 
Rzepedzi, Chmielu, Smolniku, Hlom- 
czy. A co będzie z opuszczonymi cer
kwiami w Króliku Wołoskim, Źrenicy, 
Olchowej, Grabówce?

W Wydziale Budownictwa, Urbanistyki 
i Architektury lubelskiego Urzędu Miej
skiego opracowane zostało „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda
rowania przestrzennego Lublina". 
W „Studium" przyjęto założenie, że 
w mieście chronione będą elementy 
tworzące jego strukturę i krajobraz 
oraz przesądzające o indywidualizmie 
całego zespołu urbanistycznego. Ele
menty te powinny być nie tylko chro
nione, ale także harmonijnie kształto
wane. Pod szczególną ochroną ma 
być Stare Miasto; wszelkie prowadzo
ne w tym rejonie działania muszą pod
legać ścisłemu nadzorowi konserwa
torskiemu. „Studium" zakłada również 
ochronę panoramy Starego Miasta, 
Zamku oraz śródmieścia. W ich pobli
żu nie mogą być wznoszone wysokie 
budowle, a w części z tych miejsc 
w ogóle nic nie będzie można budo
wać. Ograniczenia mają dotyczyć tere
nów na wschód i południowy wschód 
od Starego Miasta. Osobnymi posta
nowieniami objęto ochronę kulturową 
wzgórza Czwartek wraz z otoczeniem 
oraz obszary dawnych podlubelskich 
wsi i folwarków, gdzie kształtowanie 
nowej zabudowy musi odbywać się 
przy uwzględnieniu historii i tradycji. 
Zawarty w „Studium” program ochrony 
środowiska kulturowego zakłada po
wrót do zasady twórczej kontynuacji, 
nieodcinania się od korzeni miasta.

W stulecie urodzin prof. Jana Zachwa
towicza (zob. „SpotkaniazZabytkami”, 

nr 5, 2000) na Zamku Królewskim 
w Warszawie w maju i czerwcu br. 
czynna była wystawa prezentująca ca
łokształt działalności tego wybitnego 
konserwatora zabytków i architekta. 
Dokumenty, fotografie i rysunki ukazały 
kolejne okresy jego życia i twórczości. 
Istotną częścią ekspozycji była prezen
tacja działalności powojennej Profeso
ra, kiedy pełnił funkcję generalnego 
konserwatora zabytków. Wystawa zor
ganizowana została przez warszawski 
Zamek Królewski oraz Wydział Archi
tektury Politechniki Warszawskiej.

Pilnego remontu wymaga dworzec ko
lejowy w Aleksandrowie Kujawskim. 
Ten liczący ponad 150 lat obiekt stano

być zakończone w 2004 r. na 750-lecie 
powstania miasta.

Z zaciekłą bezwzględnością grabione 
są przez poszukiwaczy skarbów 
cmentarzyska kultury łużyckiej, miej
sca ofiarne Bastarnów koto Janowa 
Lubelskiego, stanowiska wokół Gród
ka nad Bugiem - twierdzi prof. Andrzej 
Kokowski, kierownik Katedry Arche
ologii UMCS w Lublinie. W apelu roze
słanym do mediów napisał, że Lu
belszczyznę ogarnął szat niszczenia 
niezwykle ważnych dokumentów prze
szłości. .Zastępy poszukiwaczy skar
bów, uzbrojonych w detektory metali, 
przemierzają miejsca - obwieszcza
nych w krajowej i zagranicznej prasie, 

wi cenny i jedyny na Kujawach tego ty
pu zabytek. Wiąże się z nim też wiele 
wydarzeń historycznych, np. to tutaj 
odbyto się spotkanie cara Aleksandra 
II z cesarzem Wilhelmem I. Z dawnej 
świetności budynku stacyjnego - wy
ścielanych aksamitnych kanap i palm 
w dworcowym hallu, niewiele pozosta
ło. Dworzec niszczeje w zastraszają
cym tempie. Tymczasem kolej nie pla
nuje żadnego remontu, dopóki nie roz- 
wiąże własnych problemów finanso
wych, w budżecie miasta też nie ma 
środków na podjęcie niezbędnych 
prac.

W Bytomiu spółka „Kwartał”, której 
udziałowcami jest pięć firm (w tym By
tomskie Przedsiębiorstwo Komunal
ne), ma zająć się realizacją projektu re
witalizacji śródmieścia; autorem kon
cepcji i projektu jest architekt Wojciech 
Wojciechowski. Założeniem opraco
wania było umiejętne wkomponowanie 
nowoczesnej architektury w zabytkowy 
kształt kwartału śródmiejskiego w rejo
nie ulic Kwietniewskiego, Jainty i We
bera. Wszystkie prace związane z rewi
talizacją śródmieścia Bytomia mają 

radiu i telewizji - sensacyjnych odkryć 
archeologicznych i wyrywają z ziemi 
przedmioty. Lata żmudnych, praco
chłonnych, kosztownych badań nisz
czy jeden wypad kretyna... Mamy do 
czynienia z groźną chorobą, podobną 
do gangreny, która zżera wspaniale za
bytki europejskiej starożytności'. Adre
satem swojego dramatycznego apelu 
prof. A. Kokowski uczynił przede 
wszystkim służby konserwatorskie.

Władze miejskie Lodzi planują rozpo
częcie na przełomie 2001 i 2002 r. re
alizacji wielkiego przedsięwzięcia - re
witalizacji starych łódzkich budynków. 
Obecnie trwają prace przygotowaw
cze. Wydział Budynków i Lokali Urzędu 
Miejskiego ogłosił przetarg na wyłonie
nie doradcy, który opracuje koncepcję 
rewitalizacji. Programem odnowy mają 
być objęte kwartały kamienic zarówno 
w centrum miasta, jak i w innych dziel
nicach. Udziałem w tych pracach inte
resują się firmy polskie i zagraniczne.

Po rozebraniu starej rzeźni kolejnemu 
obiektowi wrocławskiej architektury 
przemysłowej z początku XX w. grozi 

zagłada. W „Viscoplaście” podjęto wy
burzanie budynków dawnej fabryki 
sztucznego jedwabiu, stanowiących 
cenny przykład rozwiązania architekto- 
niczno-przestrzennego typowego dla 
ekspresjonizmu. Zdaniem historyka 
sztuki prof. Zofii Ostrowskiej-Kębtow- 
skiej „we Wrocławiu od lat panuje 
w dziedzinie ochrony architektury prze
mysłowej niewybaczalny bałagan. 
Oczywistością jest, że architektura ta 
ma wartości zabytkowe oraz historyczne 
i pozbawienie jej prawnej opieki jest za
niedbaniem. Konserwator zabytków po
winien powołać radę złożoną z autoryte
tów. Wtedy byłoby mu łatwiej przeforso
wać wszelkie trudne decyzje.' Z kolei 
architekt prof. Olgierd Czerner uważa, 
że .zabytkowe obiekty przemysłowe tyl
ko wtedy mają szansę przetrwać, gdy 
zostanie zmieniona ich funkcja. Jeśli 
stanowią część czynnego zakładu, to 
względy technologiczne i ekonomiczne 
zawsze przeważą nad argumentami hi
storycznymi i kulturowymi. Ale przecież 
na całym świecie znajdują się inwesto
rzy, którzy w dawnych halach fabrycz
nych urządzają sklepy, kluby czy centra 
rekreacyjne... A może by tak rozejrzeć 
się za inwestorem zainteresowanym ta
ką akurat architekturą".

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Krakowie i jej proboszcz 
ks. infułat Bronisław Fidelus otrzymali 
tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 1999 
za działanie na rzecz ochrony zabyt
ków. Ksiądz B. Fidelus na rusztowa
niach wokół bazyliki NMP pozwolił roz
wiesić olbrzymie plakaty reklamowe 
firm komercyjnych. Dzięki temu fun
dusz odnowy bazyliki powiększył się 
o sumę 640 tys. zł.

Według pracowników Służby Ochrony 
Zabytków i Wydziału Architektury Urzę
du Miejskiego w Elblągu trzy czwarte 
reklam wiszących na terenie elbląskiej 
starówki kwalifikuje się do zdjęcia. Bez 
zgody Biura Konserwatora Zabytków 
i Urzędu Miejskiego nie można bo
wiem dokonywać żadnych zmian na 
zewnątrz i wewnątrz budynków znajdu
jących się na terenie Starego Miasta. 
Przepis ten dotyczy także problemu 
umieszczania reklam w tym rejonie. 
Obowiązujące na starówkach całej Eu
ropy normy zakładają, że reklamy 
umieszczane na znajdujących się tu 
budynkach powinny mieć indywidual
ny charakter, powinny być wykonane 
z tradycyjnych, szlachetnych materia
łów- szkła, metalu, drewna, a ich wiel
kość należy dopasować do architektu
ry budynku i charakteru dzielnicy. 
W tym rejonie nie powinno być np. se
ryjnych reklam piwa czy barów szybkiej 
obsługi. Problem estetyki reklam na te
renie zespołów staromiejskich w na
szym kraju dotyczy nie tylko Elbląga, 
ale także innych miast.
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U/lAf wiedzieć 
■ ■ fi więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie powstały. Jed
nocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu 
różnych dziel 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.

ścia fabryk, w których zatrudniano po
nad 10 tysięcy robotników; prezesem 
spółki został oczywiście Leopold Pil- 
zer, który kierował jej działaniami ze 
Szwajcarii.
W latach 1907-1914 „Mundus” potra
fił połączyć w swojej ofercie produk
cyjnej i handlowej specyficzne cechy 
głównych konkurentów - Thonetów 
i Kohnów. Meble sygnowane znakiem 
„Mundus” byty niewątpliwie produk
tem masowym (Thonet), a jednocze
śnie sprawiały wrażenie przedmiotów 
o artystycznej proweniencji (Kohn). 
Firma korzystała z wypracowanych 
wcześniej przez konkurencję techno-

Tym razem nietypowe „WW”. Spro
wokowali je nasi Czytelnicy, którzy 
w wielu listach pytają o meble 
z drewna giętego produkowane 
przez firmę „Mundus”. Zaintereso
wani są także bywalcy antykwaria
tów i uczestnicy aukcji. Poniżej pu
blikujemy informację na ten temat.

Popyt na meble z drewna giętego na 
początku XX w. był ogromny co uak
tywniło również drobne, pozornie nie
wiele znaczące firmy. Jedną z takich 
firm, prowadzoną przez Rudolfa Weil- 
la, zainteresował się żydowski przed
siębiorca Leopold Pilzer, urodzony 
w 1872 r. na Węgrzech. Stal się part
nerem Weilla w 1893 r. i okazał się 
człowiekiem bardzo obrotnym w inte
resach. Po kilku latach udało mu się 
pozyskać do realizacji swoich pomy
słów Austriackie Towarzystwo Kredy
towe. Byt to rok 1907 i pieniądze To
warzystwa pozwoliły Pilzerowi szybko 
przejąć szesnaście małych wytwórni 
mebli z drewna giętego działających 
na terenie cesarstwa. Stworzył przed
siębiorstwo nazwane „Mundus”. Za
rządzał nim nadzwyczaj umiejętnie 
i z nadspodziewanie dobrym skut
kiem - w ciągu kilku zaledwie lat 
„Mundus” stal się „trzecią siłą” na 
światowym rynku mebli giętych.
W 1914 r. Pilzer doprowadził do fuzji 
ze spółką „Jacob & Josef Kohn". Po
wstała wówczas spółka „Mundus- 
-Kohn”, która wykorzystała trudności 
przedsiębiorstwa „Gebruder Thonet” 
rodziny Thonetów, wynikłe z utraty 
rynków rosyjskiego i amerykańskiego 
na skutek wojny światowej. Prowa
dzone przez Pilzera negocjacje zmu
siły Thonetów w 1923 r. do wstąpienia 
w struktury „Mundus-Kohn”. W taki 
sposób niewielka firma „Mundus”, 
prowadzona przez rzutkiego przed
siębiorcę Leopolda Pilzera, spowodo
wała powstanie gigantycznej spółki 
„Mundus. Powszechne Towarzystwo 
Handlowo-Przemyslowe”. W momen
cie zawiązania spółka liczyła dwadzie-

logii, konkretnych wzorów modeli 
i sposobów ich prezentowania poten
cjalnym klientom.
Podstawowym materiałem w produk
cji mebli giętych było drewno bukowe, 
cięte na listwy, poddawane następnie 
czasowemu działaniu wrzącej pary 
wodnej. Proces ten, opatentowany 
przed laty przez Michaela Thoneta, 
powodował nadanie surowcowi pew
nej giętkości, dzięki czemu materiał 
można było kształtować w żelaznych 
formach. Po wyschnięciu otrzymany 
półprodukt nadawał się do dalszej 
obróbki mechanicznej, celem uzyska
nia potrzebnych kształtów. Podstawo
wymi zaletami tak otrzymanego mate
riału byty: lekkość, elastyczność 
i trwałość. Przy łączeniu podstawo
wych segmentów mebli „Mundus”, 
podobnie jak u konkurencji, nie stoso
wano kleju, lecz używano wyłącznie 
metalowych wkrętów i śrub. W kolory

1. Krzesło „Mundus” w stylu 
secesyjnym z lat 1907-1910

2.3. Sygnatury firmowe: 
w formie papierowej etykiety
(2) i wytłaczanego stempla (3)

(zdjęcia: Jacek Zajdel)

styce stosowano barwy imitujące cen
niejsze gatunki (np. heban, mahoń, 
palisander) przez barwienie wgłębne 
bądź lazurowanie podbarwianą poli
turą. Krzesła, fotele czy kanapy ofero
wano klientom w wersji nietapicero- 
wanej albo z niską tapicerką. Pojedyn
cze wyroby były przez firmę oznako

wane etykietą papierową albo wypala
nym lub wytłaczanym stemplem. Czę
sto łączono ze sobą któryś z wymie
nionych wariantów.
Dobrym przykładem produkcji firmy 
jest przedstawiony model krzesła 
z początkowych lat działalności firmy 
„Mundus”. Jest to typowy model me
bla pojedynczego, należącego do 
różnych grup funkcyjnych (mieszka
niowy, biurowy, hotelowy itd.). Krzesło 
utrzymane jest w konwencji secesyj
nej, którą podkreśla wytłaczany orna
ment roślinny na ekranie siedziska 
i kształcie zapiecka. Wykonano je 
z elementów giętych litego drewna 
bukowego (rama siedziska, nogi, ob
ręcz wzmacniająca nogi i paląki) oraz 
grubej sklejki (prasowane forniry) bu
kowej (ekran siedziska i kształtka za
piecka). Poszczególne części mebla 
są połączone wkrętami i śrubami. 
Wkręty z widocznymi łbami są mosią
dzowane. Przedstawiony model wy
kończono podbarwianą politurą w ko
lorze palisandra. Mebel wykonano 
bardzo starannie, a jego elegancję 
podkreśla solidność zastosowanego 
materiału i dbałość o szczegóły wy
kończenia. Dzięki tym cechom typo
wo fabryczny produkt nabiera charak
teru niemal rzemieślniczej indywidual
ności.
Krzesło zostało oznakowane etykietą 
papierową i wytłaczanym stemplem. 
Etykieta o prostym stylistycznie wzo
rze została nalepiona na spodzie 
ekranu siedziska, stempel zaś wytło
czono na wewnętrznej stronie ramy 
siedziska. Interesujący jest sposób bi
cia stempla - identyczny ze stosowa
nym w owym czasie w fabrykach Tho
neta. Podłoże pod stempel zostało 
odpowiednio spreparowane przez 
wyżłobienie na wewnętrznej stronie 
ramy pola. Na tym polu wytłoczono 
stempel z napisem MUNDUS, który 
następnie powleczono czarną farbą. 
W ten sposób uzyskiwano wrażenie 
sygnatury wypalanej.
Produkcja firmowana przez „Mundus” 
nie była czymś odkrywczym czy wy
jątkowym na rynku mebli giętych 
przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej. Zachowane jednak do 
dnia dzisiejszego meble tej firmy, jak 
chociażby prezentowane tu krzesło, 
potrafią zachwycić nie tylko miłośni
ków staroci. Są to bowiem produkty 
wykonane z solidnych materiałów, 
w niebanalnych wzorach, z zauważal
nymi cechami pewnej oryginalności. 
Po przeprowadzeniu sensownych 
prac renowacyjnych nadal cieszą 
użytkownika walorami funkcjonalnymi 
i estetycznymi.

Kazimierz Konsek 
Bielsko-Biała
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Na krawędzi wieków

Podsumowanie dotychczasowych publikacji cyklu 
„Na krawędzi wieków” i próba stworzenia planu, który określa 

miejsce ochrony zabytków w nowej rzeczywistości.

Plagi główne,
czyli jak zmienić charakter 

Polaków
MAREK KONOPKA

ówiąc o ochronie zabytków w Polsce lubimy 
uderzać w ton patetyczny. Sytuacja jest bezna

dziejna! Wszystko niszczeje! I zgodnie z przyzwyczajeniem 
z okresu PRL spoglądamy na rząd, ministrów i urzędni
ków, oczekując, że użyją w końcu różdżki czarodziejskiej. 
W Polsce przed 1989 r. było dokładnie odwrotnie. Ogła
szano, że jest świetnie, a walące się miasta i pałace - to 
przejaw przejściowych trudności. Za legitymację takiej 
oceny służyła odbudowa Starówki warszawskiej i Zamku 
Królewskiego. Wówczas jednak sytuacja była prosta. Pań
stwo wydzielało środki finansowe, konserwatorzy woje
wódzcy czuwali nad ich wydaniem, centralne przedsię
biorstwo realizowało węzłowe zadania. Proponuję bar
dziej pragmatyczny, rzeczowy ogląd spraw zabytków.

Podejmując dyskusję o ochronie zabytków w Trzeciej 
Rzeczypospolitej pod hasłem „na krawędzi wieków”, re
dakcja „Spotkań z Zabytkami” wykorzystuje naszą natu
ralną skłonność do jubileuszowych podsumowań. Data 
2000 r. jest jednak tylko pretekstem. Od dawna bowiem 
wszyscy, którym bliski jest los zabytków, odczuwają po
trzebę istnienia Planu Głównego, czyli uzgodnionej przez 
środowisko strategii wieloletniej, realizowanej niezależnie 
od zabarwienia kolejnych rządów i, co może ważniejsze, 
zyskującej aprobatę kilku mikrośrodowisk, które - działa
jąc zawsze pro publico bono - mają często całkowicie 
sprzeczne poglądy co do tego, jak działać. O czym mowa? 
Np. o zarządzeniu w sprawach prac konserwatorskich. 
Środowisko konserwatorów zwanych „manualnymi” 
chciałoby ograniczyć możliwości wykonywania prac przez 
amatorów „odnawiaczy”. Chciałoby obarczyć państwo 
tym zadaniem, a więc wydawaniem urzędowych zezwoleń 
i zaświadczeń o właściwym wykształceniu wykonawców 
prac. Archeolodzy z kolei - przeciwnie. Ponieważ amato
rów badaczy (pomijając nielegalnych poszukiwaczy) brak, 
uznają oni wszelkie urzędowe zaświadczenia za zamach na 

kompetencje uniwersytetów. Takich sprzeczności intere
sów między konserwatorami budowli „z kamienia” 
i „z drewna”, między „chemikami” i „malarzami”, „urzęd
nikami” i „artystami” wobec różnorodności materii wy
magającej ochrony jest oczywiście wiele. Mamy więc przy
kład pierwszej plagi, która nas gnębi - niemożność uzgod
nienia różnych interesów dla uzyskania wspólnego celu 
(mówiąc zwyczajnie - umieć się godzić, a nie kłócić). Do 
tego trzeba dodać umiejętność negocjacji i wyobraźni 
u tych, którzy mogliby (a niekiedy powinni) prowadzić 
działania rozsądzające rozemocjonowane głowy. Zyjąc 
w systemie demokratycznym, nie można się bez takich 
umiejętności obyć, na ich nauczenie mieliśmy... tylko 10 
lat.

Plan Główny powinien obejmować zasady polityki pań
stwa, stabilizację systemu prawnego, czyli po prostu nową 
ustawę o ochronie zabytków oraz wyraziste określenie 
miejsca zabytków (a więc i ich ochrony), w formowanym 
od 10 lat systemie gospodarki rynkowej. Ta nowa rzeczy
wistość kształtuje krajobraz Polski. Trzeba odpowiedzieć 
na zasadnicze pytania - czy jest w nim miejsce (i jakie) dla 
tradycji i zabytków, czy we wspólnej Europie będziemy nie 
tylko dysponować techniką XXI w., ale też mówiąc: oto 
Polska właśnie, będziemy mogli wskazać na tradycje i ko
rzenie dostrzegalne w śladach i reliktach minionych wie
ków i całego tysiąclecia, czy polskie społeczeństwo żyć bę
dzie nie tylko na krawędzi wieków, lecz tysiącleci (wszak 
Krzemionki czy Biskupin - to ślady starsze niż dziedzictwo 
Lecha, zapewne część pradawnej wspólnoty europejskiej 
bez narodów)?

W dotychczasowej dyskusji głos zabrało trzech naukow
ców i jeden szeregowy pracownik służb konserwatorskich. 
Każda z tych wypowiedzi wnosi do naszego oglądu rzeczy
wistości zabytkowej coś innego. Dokładając kolejny głos, 
warto więc sporządzić coś w rodzaju remanentu i zastano
wić się, co z tego należałoby wnieść do Planu Głównego. 
Ab ovo, z racji archeologicznej profesji, zaczął Leszek Kaj- 
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zer, profesor łódzkiego uniwersytetu. Zajął się dziedzic
twem najstarszym, tym, co pod stopami, w ziemi. Przed
stawił ważną refleksję, która sprowadza się do tego, że 
ochrona zabytków archeologicznych „nie może stanowić 
wartości wyizolowanej i wpisana być musi w całokształt 
systemu ochrony wszystkich innych dóbr kultury”. Jest to 
zrozumiałe, gdyż mówienie społeczeństwu o tradycji i toż
samości narodowej w aspekcie zazwyczaj anonimowych 
zabytków archeologicznych jest niełatwe. Natomiast jako 
istotny, choć niekiedy trudny do zinterpretowania element 
krajobrazu kulturowego, archeologiczny zabytek znajduje 
swoje miejsce zarówno w zespole elementów dziedzictwa, 

plemienia potomków Lecha. Diagnoza ta wydaje się jed
nak aż tak „felietonowo” subiektywna, że nie wynikają 
z niej żadne wnioski praktyczne. Nie wdając się w zawiłą 
polemikę co do wartości argumentów „charakterologicz
nych”, ograniczmy się do przypomnienia, że w sąsiednich 
krajach ludność nie obarczona wrodzonymi wadami Pola
ków obudowała np. w Budziszynie wspaniałe Stare Miasto 
gigantycznym wałem wieżowców, a w Bratysławie przebi
ła trasę prowadzącą donikąd 15 m od katedry. Wątpię też, 
czy bez reformy rolnej zdewastowano by w Polsce 90% 
dworów i bez wywłaszczenia właścicieli kamienic doszło
by do ruiny centrów wielu miast. Autor zwrócił natomiast

jak i w systemie ochrony. O tym, że u wielu przekonanie 
o potrzebie ochrony dziedzictwa archeologicznego nie jest 
jeszcze ugruntowane, przekonał się ostatnio jeden z woje
wódzkich konserwatorów zabytków (notabene arche
olog), gdy z jego planu finansowego wojewoda skreślił ca
łą część przewidzianą na archeologię, uzasadniając to... 
niewielką wartością zabytków, na które przeznaczono by 
te środki. Rzeczywiście, akurat w tym województwie kon
serwator nie może powołać się na „słowiańskość” czy 
„polskość” zabytków.

Kolejny głos - to wypowiedź zasłużonego dla ochrony 
zabytków historyka sztuki i wytrawnego publicysty profe
sora Tadeusza Chrzanowskiego. Uznał on za główną bo
lączkę... charakter braci-rodaków! Od wieków nie dbają 
o to, co zbudowali, uważają, że piękne jest tylko to, co no
we (chociaż zaraz sam przyznaje, że nie wszystko, co sta
re, to piękne!). Rzeczywiście, porządek, sprzątanie i czy
stość nie są szczególnymi atrybutami życia codziennego 

arcysłusznie i celnie uwagę na przemilczany wstydliwie 
fakt szczególnej dewastacji zabytków tzw. ściany zachod
niej (rezydencji, pałaców, domów, cmentarzy, a często i ko
ściołów) i częściowo wschodniej na terenach, skąd wysie
dlono ludność miejscową. Nie winiłbym za to charakteru 
przybyłych osadników. Raczej zwróciłbym uwagę na regu
łę, że zawsze i wszędzie tragiczne skutki dla zabytków 
przynosi wydziedziczenie ich dotychczasowych gospoda
rzy. Do Planu Głównego zaś włączyłbym kampanię i pro
gram odnowy tych terenów jako zadanie ogólnonarodo
we. Tereny te dostarczyły wszak niemało swoich dóbr do 
odbudowy stolicy, są one wspaniałą częścią dziedzictwa 
wspólnego, europejskiego. Proponuję w rewanżu złożyć 
nasze środki i wysiłki, aby pomóc tym społecznościom 
przynajmniej w częściowej restytucji zasobów zabytko
wych. Oczywiście niezbędny byłby prawdziwy raport 
o stanie tych zabytków i odpowiednie przygotowanie kon
cepcyjne oraz marketingowe ich odnowy i zagospodaro
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wania. Prawda, że wygląda to na kolejną „akcję”, ale lubi
my tak działać i mądrze realizowany program zyskałby po
parcie społeczne i dałby w ciągu kilku lat efekty. Inaczej 
w zjednoczonej Europie będziemy mieli „czarną dziurę za
bytkową” od Kłodzka po Koszalin. I wstyd niemały!

Trzecim, największym i wydaje się najpełniej odpowia
dającym na pytanie o cechy systemu ochrony zabytków 
był w dotychczasowej dyskusji artykuł badacza z Politech
niki Lubelskiej, Bogusława Szmygina, pt. Bilans zamknię
cia, bilans otwarcia. Na pewno jest to jedna z ważniejszych 

autora do jasnej klasyfikacji i powrotu do celu pracy kon
serwatorskiej, jakim jest „piękny” zabytek.

Dyskusyjna jest też teza, że rok 1989 nie jest żadną ce
zurą dla doktryny konserwatorskiej, gdyż zmieniły się 
wówczas jedynie źródła finansowania. Otóż wydaje się 
zgoła przeciwnie. Doktryna konserwatorska nie jest prze
cież świętym katalogiem przykazań (choć bywa tak kon
struowana), lecz zawsze była odpowiedzią na pewne ogól
ne idee, na kult relikwii, ideę romantyzmu, znaczenie toż
samościowe zabytków itp. Nowa rzeczywistość, która po

wypowiedzi ostatnich lat na ten temat. Przede wszystkim jawiła się w 1989 r., nie od razu ujawniła cechy nowej sy-

dlatego, że autor pokusił się o poważną i interesującą syn
tezę. Zanalizował ewolucję zależności między doktryną 
konserwatorską i warunkami ochrony, wykazując, że jest 
ona pozorna. O stanie zabytków decydują przede wszyst
kim ciągłość ich użytkowania i zamożność społeczeństwa. 
Konserwatorzy jako kreatorzy rzeczywistości ponieśli po
rażkę. Szmygin podkreśla również różnice między pracami 
konserwatorskimi i ochroną zabytków, co bywa często za
rzewiem istotnych nieporozumień. Formułuje też celnie 
kilka warunków prawidłowej ochrony, które dla naszego 
Planu Głównego są istotne i przydatne: system motywacji, 
wyraziste określenie przedmiotu ochrony, ogromna rola 
edukacji i popularyzacji, znaczenie ruchu turystycznego. 
Ten swoisty elementarz systemowy pozostaje jednak zale
dwie wstępem. Ciąg dalszy w postaci analizy stanu fak
tycznego i założeń realizacji planu, czyli odpowiedź na to, 
jak działać, w jakiej kolejności - pozostają ciągle do wyko
nania. I trudno się dziwić. W tej sprawie powinni wypo
wiedzieć się nie pracownicy uczelni, lecz praktycy. Nie 
wszystkie tezy bilansu są przy tym bezdyskusyjne. Do nich 
zaliczyć można negatywną ocenę „rozlania się pojęcia dzie
dzictwa na cale środowisko kulturowe, co paraliżuj e(!) 
służby konserwatorskie”. Z uzasadnienia wynika tęsknota 

tuacji. W ciągu 10 lat okazało się, co wpływa na możliwo
ści i warunki ochrony i, jak wielokrotnie już bywało, nale
żało dostrzec w doktrynie to, co istotne w nowych warun
kach, nie rezygnując z fundamentalnych zasad.

Polemika z niektórymi tezami Bogusława Szmygina wy
biega jednak poza ramy dyskusji zaaranżowanej w „Spo
tkaniach”, natomiast także te fragmenty jego wypowiedzi 
są istotne dla budowania Planu Głównego.

Do opisu sytuacji badacza lubelskiego kolejny rozdział 
zaczął dopisywać Andrzej Wilk z Wrocławia. Zajął się on 
nadziejami, jakie wiązano z powstaniem Państwowej Służ
by Ochrony Zabytków oraz nieegzekwowaniem zapisów 
ustawy o ochronie dóbr kultury. Nawet zestawienie przez 
niego, czego służby konserwatorskie nie czynią (często 
dlatego, że nie mają możliwości) jest dobrym spisem po
winności, które należałoby zapisać w Planie Głównym 
w części „do wykonania”.

Mamy tu drugą plagę - nierealizowanie do końca istot
nych przedsięwzięć, niekiedy wręcz cofanie się. Po powo
łaniu Państwowej Służby Ochrony Zabytków w 1990 r. 
wojewodowie systematycznie organizowali wspólne dzia
łania dla „odzyskania” służby. W 1996 r. udało się im - 
wojewódzcy konserwatorzy zabytków wrócili do admini
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stracji wojewódzkiej. W trakcie reformy w 1998 r., mimo 
obietnic wyborczych AWS, nic się nie zmieniło. Skutki? 
Budżety Służby Ochrony Zabytków wystarczają w tym ro
ku do maja, a wojewodowie - według powszechnej opinii 
- uważają służby konserwatorskie za podrzutka. Wielkie 
nadzieje (o czym pisze A. Wilk) wiązano ze służbą samo
rządową. Tymczasem w Krakowie zlikwidowano samorzą
dowego konserwatora, w Warszawie mimo wielu obietnic 
nie doszło w ogóle do jego powołania, w Zamościu prze
pchnięty został do kąta, za szafę. Przykładów istotnych 
przedsięwzięć i planów, które wykonano fragmentarycznie 
jest oczywiście dużo więcej. Nieukończone plany budowy 
racjonalnego systemu informacji o zabytkach, niezrealizo
wane plany sieci ośrodków regionalnych, projekt nowej 
ustawy utknął między resortem i sejmem. Wszystko to są 
części Planu Głównego, które straszą niby niedokończone 
„budowle socjalizmu”. Można by mieć z nich wiele pożyt
ku, a teraz ma się tylko koszty. Są to niestety smutne frag
menty bilansu zamknięcia. Dla bilansu otwarcia opisanie 
ich ma jednak kapitalne znaczenie, bo uświadamia nam, 
dlaczego wiele potrzebnych „narzędzi” ochrony nie jest 
wykorzystywanych. Dlaczego, skoro tyle mieliśmy do
brych pomysłów, idzie kulawo.

„Idzie” tak, ponieważ gnębi nas plaga trzecia, której 
przyczyn jest zapewne wiele. Można nazwać ją nieprak- 
tycznością, romantyzmem, brakiem konsekwencji, a przy
czyniły się do tego zapewne lata ideologizacji, hasłowość 
działania i brak kontaktu z pragmatyzmem prawdziwego 
kapitalizmu. Niemal każdy segment ochrony zabytków, 
czy będzie to ewidencja zabytków, czy zdobywanie środ
ków, a nawet edukacja - wymagają opracowania „techno
logii” działania. Należy określić cele, zdobyć środki, opra
cować metodę postępowania, przygotować terminowy 
plan działania, a następnie konsekwentnie wdrażać opisa
ne zadania i kontrolować ich realizację. Mamy np. wspa
niale określony cel, jakim jest ochrona krajobrazu kulturo
wego. Potrafiliśmy stworzyć jego naukową definicję, a na
stępnie dokonać klasyfikacji jego elementów. Jednego nie 
możemy natomiast pojąć, że napisane i ogłoszone, to wca

le nie znaczy zrealizowane. Krajobraz kulturowy jest 
wszak abstrakcją teoretyczną, opisem rzeczywistości przy 
wykorzystaniu pojęć i definicji dyscyplin naukowych. Fi
zycznie natomiast składa się on z kawałków powierzchni, 
budowli pojedynczych i ich historycznie ukształtowanych 
zespołów, prawnie zaś - z nieruchomości, działek i po
wierzchni będących czyjąś własnością. Rzecz jasna, że 
w zależności od tego, jaki jest cel naszego działania, musi- 
my użyć właściwych pojęć. Innych, gdy opisujemy rzeczy
wistość dla popularyzacji, innych w ustawie, jeszcze in
nych w rozmowie o funduszach. W tej ostatniej dawniej 
należało zdobyć jak największą dotację, obecnie mamy bu
siness plan, studium możliwości, a na końcu negocjacje 
z wieloma zainteresowanymi „podmiotami”. Konserwato
rem jest więc ten, kto odnawia obraz, ktoś, kto filozofuje 
na temat zasad, ale także ten, kto siedzi w archiwum i szu
ka źródeł „do obiektu”, a także ten, co kładzie cegły zabyt
kowe i ten, kto analizuje dawne zaprawy i oczywiście ci, 
którzy zajmują się zarządzaniem. Tym ostatnim trudnią się 
na ogół pracownicy służby konserwatorskiej, ale także ten, 
kto ratuje zabytek, tworząc dla niego prawidłowy plan od
nowienia i praktycznego wykorzystania. Wszyscy muszą 
współdziałać i wiedzieć , że wykonywana przez nich praca 
służy sensownemu planowi.

Niezbędny Plan Główny musi więc porozdawać role, 
określić system nauczania i szkolenia, znaleźć miejsce dla 
działania politycznego, aby były na zabytki pieniądze, 
a także stworzyć metodę ich ewidencji, opisu i monitoro
wania, bo zaangażowanie pieniędzy społecznych wymaga 
faktów, raportów i jasnego sformułowania celów. Również 
celów społecznych. Odbudowę zabytków, z którymi póź
niej nie wiadomo, co robić, już praktykowaliśmy ze złym 
skutkiem dla nich i dla ludzi. Takiego Planu Głównego, 
a następnie kilku lat konsekwentnej jego realizacji potrze
bujemy „na krawędzi wieków”, jeśli chcemy, aby Polska 
była dobrym miejscem do życia.

(rysunki: Małgorzata Tabaka)

Marek Konopka
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Bałagan w naszym krajobrazie jest przerażający.
Przyczyniają się do tego także właściciele letniskowych domów.

Stara chałupa
nowoczesna

DOMINIK MĄCZYŃSKI 

d lat osiemdziesiątych XX w. zmiany w wyglądzie 
polskiej wsi nabrały szybszego tempa i mimo 

dość powszechnie panującej tu biedy nadal powstają nowe 
budynki, a ludzie z miast kupują i adaptują stare domy. 
Wnętrza wielu wiejskich domostw utraciły swój tradycyj
ny wystrój. Pojawiło się inne wyposażenie: nowe fabrycz
ne sprzęty, tworzywa sztuczne itd. Już bardzo rzadko moż
na spotkać pokój z kredensem, na którym stoją dzbanki, 
misy i malowane talerze. Szafkowy wiejski zegar, drewnia
ny masywny stół i ławy, rzeźbiony zydel i kuchnia kaflowa 
- to niektóre z obiektów tworzących niegdyś klimat miej
sca. Sprzęty stały w izbach o bielonych ścianach, drewnia
nych belkowych stropach i deskowych podłogach. Stop
niowo zanika także rzemiosło. Coraz rzadziej można spo
tkać wśród mieszkańców wsi ludzi, którzy potrafią obro
bić kamień, ułożyć lub naprawić słomianą strzechę, wyko
nać rzeźbione meble, którzy lepią garnki, pieką chleb lub 
tkają materiały o ludowych wzorach.

Stale zmienia się wygląd wiejskich domów. Stare, drew
niane chałupy coraz częściej opuszczane są przez ostatnich 
właścicieli i latami nieremontowane przekrzywiają się, aby 
w końcu rozpaść się na kawałki. Te, które zachowały się 
w lepszym stanie, ulegają „pseudoamerykanizacji”, polega
jącej na obłożeniu ścian zewnętrznych plastikowym sidin- 
giem. Wstawia się nowe, plastikowe okna, a dachy kryje 
wytłaczaną blachą malowaną na pstre kolory. Te tanie 
i tandetne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne. 
Z kolei tzw. miastowi często upodobniają swoje dacze do 
dworków. W powszechnym rozumieniu dworek - to taki 
dom, który ma kolumnowy portyk przed wejściem. I na 
tym najczęściej podobieństwo do historycznego dworu 
kończy się. Inni kupują stare chałupy, aby je przenieść lub 
adaptować. Te powolne, lecz stale postępujące zmiany od
mieniły wiejski krajobraz. Dzisiaj nieliczne tradycyjne do
my stoją pośród brzydkich, pseudonowoczesnych, muro
wanych pudeł.

Kiedy zwiedzamy inne kraje, uderza nas pewna odmien
ność krajobrazu wiejskiego. Na przykład we Francji od 
wielu lat bardzo przestrzega się pewnych podstawowych 
zasad budowania, typowych dla danego regionu. Warto 
zapoznać się z francuskimi doświadczeniami, wiele z nich 
można by przenieść do naszego kraju. Oto zalecenia sfor
mułowane przez Stowarzyszenie Francuski Dom Wiejski 
i ogłoszone w Internecie.

Twój dom stanowi element zabytkowego dziedzictwa 

twojego regionu. Przed rozpoczęciem robót trzeba ko
niecznie i bez pośpiechu zastanowić się, jakie występują 
charakterystyczne elementy w innych starych domach, 
które zachowały się w twojej okolicy. Taka orientacja po
trzebna jest po to, aby to, co chce się wykonać, było utrzy
mane w tradycji lokalnej. Adaptując dom bierzecie czynny 
udział w zachowaniu ostatnich świadków naszej historii. 
Czego więc nie należy robić, aby nie oszpecić starego do
mu przeznaczonego do adaptacji?

- nie rozpoczynać prac bez zastanowienia i bez obser
wacji otoczenia, w którym znajduje się dom;

- nie powiększać domu lub podnosić jego dachu bez po
trzeby, nie naruszać istniejących proporcji budynku wyni
kających z lokalnej tradycji budowlanej;

- nie należy być oryginalnym przez tworzenie „fałszy
wej starości” i dążenie do wyróżnienia budynku za wszel
ką cenę;

- nie zmieniać pokrycia dachu na dachówki fabryczne 
i blachę cynkową;

- nie wykonywać tarasów, jeśli nie występują w okolicy;
- nie zmieniać kształtów kominów, np. przez stosowa

nie cienkich metalowych przewodów;
- nie stosować lukarn o obcych formach, innych od 

charakterystycznych dla danego regionu lub zbyt dużych 
w stosunku do powierzchni dachu;

- nie stosować materiałów obcych tradycji budowlanej 
w regionie, nie robić tynków z wypraw cementowych, fug 
wklęsłych ani wypukłych, prowadzonych w liniach pro
stych, nie stosować dużych, gładkich płaszczyzn (takie ele
menty pozbawiają budynek „duszy”);

- nie poszerzać okien, nie stosować różnych form okien 
(np. rezygnując z podziałów szyb), nie poszukiwać syme
trii w rozmieszczeniu otworów;

- w garażach nie stosować żaluzjowych lub podnoszo
nych, uchylnych wrót, nie wykonywać podjazdów betono
wych i z kostki prefabrykowanej;

- nie malować metalowych okuć na czarno;
- nie wykonywać okiennic z wąskich deseczek wzmac

nianych konstrukcją w kształcie litery „Z” (z wyjątkiem re
gionów, w których występuje takie rozwiązanie), nie sto
sować opuszczanych żaluzji metalowych;

- nie używać krzykliwych kolorów lakierów, nie wypra
wiać na biało elewacji (z wyjątkiem regionów, w których 
było to charakterystyczne);

- nie wykonywać nowoczesnych podłóg i posadzek;
- nie wykonywać pretensjonalnych ogrodzeń;
- nie sadzić drzew egzotycznych;
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1.2. Niekorzystne zmiany w zabudowie wsi - drewniane, szczytowo 
do ulicy ustawione domy (1) wypiera chaotyczna zabudowa 
współczesna (2)

- nie wykonywać kwietników ze starych opon i chodni
ków prowadzących przez trawniki.

Istnieją także czynności, które dla naszego starego do
mu są po prostu niezbędne.

Przed rozpoczęciem prac projektowych:
- rozglądając się po okolicy należy zwrócić uwagę na

wet na najbardziej zniszczone domostwa, bo właśnie one 
mogą być najbardziej autentyczne;

- pamiętać trzeba, że prawdziwy dom wiejski harmoni
zuje z krajobrazem i dobrze się weń wpisuje;

- nie wolno podejmować pochopnych decyzji, po
wstrzymajcie swoją niecierpliwość - nawet jeśli przez pe
wien czas będziecie musieli mieszkać w warunkach nieco 
trudniejszych, później nie będziecie tego żałować; aby zro
zumieć wasz dom, wchodźcie do niego i wychodźcie, ob
serwujcie jak wygląda, gdy pada deszcz i gdy świeci słońce, 
zastanówcie się, co widać przez jego okna i co chcielibyście 
zobaczyć; spróbujcie też trochę pomarzyć, wyobraźcie so
bie wasz dom i jego otoczenie za dwadzieścia lat.

3. Chałupa we wsi Dzierzążnia w 2000 r. - jeżeli nie znajdzie się 
nowy użytkownik, który chciatby uratować ten obiekt, zniknie on 
niedługo z naszego krajobrazu

W fazie projektowania adaptacji:
- nawet dla nowego sposobu użytkowania zachowajcie 

wiekowy charakter domu;
- uszanujcie jego wielkość, proporcje ścian, dachu 

i otworów;
- pamiętajcie, że wasze decyzje mogą na zawsze znisz

czyć urok domu lub też przygotować go do nowego życia.
W czasie realizacji projektu:
- na pokrycie dachu stosujcie materiał typowy dla da

nego regionu (np. materiały ceramiczne, drewno, słoma), 
stosownie do kąta nachylenia połaci dachowej;
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4. Mimo że pokrycie dachu nie jest oryginalne, zarówno chałupa, 
jak i jej otoczenie tworzą enklawę piękna

5. Przykład „amerykanizacji” - plastikowe okna w starej drewnianej 
chałupie zatarty kulturową tożsamość całego domu

(zdjęcia: Dominik Mączyński)

- zachowujcie charakterystyczny kształt i wielkość ko
minów widocznych na dachu;

- jeśli chcecie zagospodarować poddasze, stosujcie takie 
lukarny w dachu, które mają kształt przyjęty w regionie; 
nie wykonujcie zbyt dużej liczby lukarn, a jeśli występuje 
potrzeba doświetlenia poddasza, rozważcie możliwość wy
korzystania otworów wykonanych w ścianach szczyto
wych;

- do konstrukcji ścian używajcie materiałów typowych 
dla danej okolicy (kamień, cegła, mur pruski);

- wykonajcie na nowo (jeśli jest taka potrzeba) tynki 
i spoiny, używając zaprawy z wapna i piasku, całkowicie 
odrzućcie zaprawy cementowe;

- zachowajcie niewielkie nierówności powierzchni i nie 
nadawajcie im zbytniej gładkości;

- spoiny powinny być wykonane równo z kamieniem;
- zachowajcie stare okna i nigdy ich nie powiększajcie;
- w wypadku konieczności zwiększenia liczby okien, 

należy wybić nowe otwory w ścianie, ale o takich samych 
proporcjach, jakie mają pozostałe okna;
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- należy stosować w oknach oszklenie podwójne, ale za
chowując podziały na małe kwatery; ważny szczegół, to 
stosowanie w starych oknach i drzwiach starych modeli 
okuć i zamknięć (haczyki, zasuwnice);

- okiennice powinny być pełne, wykonane z szerokich 
desek z poziomymi wzmocnieniami scalającymi ich kon
strukcję;

- należy stosować najprostsze metody napraw elewacji 
i zewnętrznych szalowań w taki sposób, w jaki robi się to 
w danym regionie (metody tradycyjne);

- we wnętrzach należy naprawiać albo odtwarzać ko
minki o formach typowych dla danego regionu;

- jeżeli planujecie wykonać nowe schody wewnętrzne, 
unikajcie zbyt stromych stopni.

Niezwykle istotna jest także sprawa otoczenia domu. 
Powinniście odrzucić pomysły mogące spowodować jego 
niepotrzebne udziwnianie. Popatrzcie na to, co was ota
cza: wasz dom należy do tego, a nie innego krajobrazu 
i ma swoją historię. Został zbudowany z materiałów wy
stępujących w tej właśnie okolicy i to są jego elementy cha
rakterystyczne. Nawierzchnia też powinna być wykonana 
w taki sposób, jaki jest charakterystyczny w okolicy. Do 
ogrodzeń używajcie materiałów miejscowych — wykonuj
cie ploty z impregnowanych palików i drewnianych szta
chet, z kamienia polnego, cegły, stosujcie też żywopłoty. 
Zachowujcie i naprawiajcie charakterystyczne elementy 
występujące w zagrodach: gołębniki, studnie, oczka wod
ne, kanały. Natomiast w przydomowym ogrodzie lepiej sa

dzić drzewa, rośliny i kwiaty z regionu, bo np. szpalery 
i gęste nasadzenia tui nigdy nie były elementem krajobra
zu wiejskiego.

Takie są postulaty francuskiego stowarzyszenia. Zwra
ca uwagę wielkie poczucie odpowiedzialności przejawia
jące się w dbałości o najdrobniejsze szczegóły, o których 
łatwo zapomnieć przy pracach remontowych. Ale efekty 
takiego podejścia do własnego domu we własnym kraju, są 
we Francji powszechnie widoczne. Wypracowane przez la
ta, pozytywnie odróżniają krajobraz francuski od naszego 
bałaganu przestrzennego. Stowarzyszenie służy pomocą 
oraz niezbędną dokumentacją, która jest przygotowana 
dla różnych typów starych wiejskich domostw w zależno
ści od regionu.

Jeżeli masz stary dom, spróbuj powrócić do tradycyj
nych zasad kształtowania przestrzeni, które mogą znacznie 
poprawić także nasz krajobraz wiejski oraz sprawić, że 
w swoim wiejskim domu poczujesz się lepiej. Jak widać na 
francuskim przykładzie, przedstawione zasady są logiczne 
i proste w wykonaniu, a wiele z nich można zastosować 
u nas. Nie wykluczają one nowoczesnego wyposażenia ła
zienki czy korzystania z innych cywilizacyjnych udogod
nień. Jeśli posłuchacie takich rad, po pewnym czasie za
uważycie, że ludzie będą przystawać, aby zobaczyć wasz 
dom, ponieważ będzie on miał te rzadkie wartości, jakimi 
są czar i urok.

Dominik Mączyński

Spotkanie z książką

MECENAT KULTURALNY W POLSCE

Biblioteka Narodowa wydala 

książkę Z dziejów mecenatu kultu
ralnego w Polsce (Warszawa 
1999). Inicjatorem jest Fundacja 
Bankowa im. Leopolda Kronen- 
berga w Warszawie. Fundacja ta 
działa od 1996 r., jej nazwa nawią
zuje do założyciela Banku Handlo
wego (1870 r.), działacza gospo
darczego, polityka i wielkiego me
cenasa kultury, żyjącego w latach 
1812-1878. Jednym z głównych 
celów Fundacji jest wspieranie 
wszelkich prac mających znacze
nie dla dobra publicznego m.in. 
w zakresie oświaty, nauki, kultury 
i sztuki. Książka pod redakcją Ja
nusza Kosteckiego zawiera teksty 
kilkunastu autorów dotyczące 
dziejów mecenatu w Polsce od 
czasów najdawniejszych po 
współczesne. Są tu zamieszczone 
prace m.in. o teorii mecenatu, pa
tronach piśmiennictwa i książek 
w dawnej Polsce, mecenacie arty

stycznym, muzycznym, nauko
wym, literackim, także w czasie 
okupacji (1939-1945) oraz w śro
dowiskach emigracyjnych od 1660 
r. Istotne są wnioski wynikające 
z analizy prywatnego finansowania 
kultury w czasach obecnych. 
.Stworzono co prawda podstawy 
prawne dla rozwoju prywatnego fi
nansowania kultury, brakuje jednak 
rządowych programów czy instytu
cji popularyzujących to zjawisko. 
Innymi przeszkodami są, po pierw
sze - nadal rozpowszechnione (...) 
przyzwyczajenie do publicznego fi
nansowania kultury, po drugie zaś 
- ograniczona liczba potencjal
nych mecenasów i sponsorów. 
Wiąże się to z niskim poziomem 
zamożności społeczeństwa, nie
wystarczającymi kompetencjami 
kulturalnymi i przerwaną tradycją fi
lantropijną." - konkludują autorki 
ostatniego rozdziału książki, Doro
ta llczuk i Anna Wieczorek, (kmn)

Piękny książkowy

KALENDARZ
MIŁOŚNIKA ZABYTKÓW 

na rok 2001
a w nim: biogramy architektów polskich XV1-XX w., 

fotografie zabytków, ale także porady praktyczne, ważne 
adresy oraz informacje o prawach i obowiązkach właścicieli 

i użytkowników zabytków

- w przygotowaniu!

Więcej informacji w następnym numerze



Wokół jednego zabytku

Nieopodal Kalisza leży - dziś wioska, 
niegdyś stary gród arcybiskupów 

gnieźnieńskich - Opatówek. Prawa miej
skie otrzymał w okresie administracji arcy
biskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego 
(1342-1371), stając się jednocześnie 
ośrodkiem klucza dóbr arcybiskupich.

Ornat 
z Opatówka 

łych elementach. Tkanina ta stanowi boki 
ornatu. Kolumna, czyli środek szaty pokry
ta jest haftem polskim z XVIII w. Zatem 
pierwotny, zapewne średniowieczny lub 
renesansowy haft został tu wymieniony. 
Było to zjawisko często praktykowane 
w wypadku ornatów czy kap średnio-

Z inicjatywy biskupa Skotnickiego powsta
ła tu arcybiskupia rezydencja i mu- 

wiecznych, a także późniejszych.
Wzór haftu wykonanego ściegiem

Łaskiego probosz
czami parafii zo

rowany kościół św. Doroty. 
Według przekazu Liber 
beneficiorum Jana

stawali najczęściej 
członkowie kapitu
ły kolegiackiej bądź 
kapituły z Chocza. 
Między innymi 
z tych względów 
kościół liczyć mógł 
na wielu możnych 
fundatorów. Jednym 
ze znaczących da
rów jest m.in. ufun
dowany prawdopodob
nie przez arcybisku
pa Jana Gruszczyń
skiego tzw. tryptyk 
z Opatówka z około 
1460 r., przedstawia
jący Marię z Dzieciąt-

satynowym i stębnówką składa
z motywu sinusoidal

nej gałązki z duży
mi kwiatami tulipa
nów i piwonii. Tło 
jest również hafto
wane na płótnie 
lnianym ściegiem 
kładzionym srebr
ną nicią metalo
wą na jedwabnym 
rdzeniu, przymoco
waną białą nicią je
dwabną; tworzy on 
deseń geometrycz
ny. Brzegi ornatu 
i kolumn obramio- 
ne są galonami ze 
złotej nici metalo
wej z motywem 
wzdłużnych zygza

ków i kropek, o wyzę-
bionych brzegach.

kiem i świętymi (obecnie w Muzeum Naro
dowym w Warszawie). Z kościoła w Opa
tówku pochodzi również cenny pod wielo
ma względami ornat.

Jak wiadomo, jest to szata, którą wkła
da kaptan sprawujący liturgię, osłaniając 
się niejako Chrystusem, w którego zastęp
stwie działa. Dlatego też już w średniowie
czu ornaty byty szczególnie wykwintne, 
wykonywane z najlepszych tkanin i zdo
bione haftem. Nasz ornat wykonany został 
z bardzo dobrej jakości tkaniny - aksami
tu lansowanego, wielkoraportowego, po
chodzącego z Włoch, prawdopodobnie 
z Florencji, gdzie wyprodukowano go pod 
koniec XV w. Wzory dla tego rodzaju tka
nin tworzyli najwięksi włoscy artyści, m.in. 
Pallajuolo. Ornat ma bogatą budowę splo
tową: jako osnowy użyto nici jedwabnej 
(najczęściej używano lnianej), a jako wąt
ków dodatkowych - złotych blaszek meta-

1.2. Przód (1) i tył (2) ornatu
(zdjęcia: Jarosław Dolat)

lowych owiniętych na jedwabnym rdzeniu; 
osnowa wiążąca ma kolor żółty.

Centralnym motywem wzoru jest owoc 
granatu zwieńczony wachlarzem liści, 
z dwoma symetrycznymi liśćmi o wyzębio- 
nych brzegach u podstawy. Otoczony jest 
łodygą z drobnych liści akantu, tworzącą 
spiczasty owal, którego końce spina pier
ścień z liści. Motywy te powtarzają się re
gularnie w układzie sieciowym. Kontury 
oraz środek liści znajdujących się u pod
stawy owocu granatu mają barwę czarną; 
są to partie aksamitu bez okrywy. Tło tka
niny pokryte zostało dwoma dodatkowymi 
złotymi wątkami metalicznymi, które 
w partiach ornamentu występują w formie 
gęsto ułożonych pętelek: grubszych na 
owocach granatu i drobnych na pozosta-

Włoskie aksamity i brokaty dostawały 
się do Europy Środkowowschodniej w XV 
i XVI w. bardzo często. Jednak na ich za
kup mogli sobie pozwolić tylko ludzie za
możni. Fundatorem ornatu mógł więc być 
arcybiskup. W rezydencji opatóweckiej 
często zatrzymywał się na dłuższe pobyty 
Zbigniew Oleśnicki (arcybiskup gnieź
nieński w latach 1481-1493).

Ornat jest wspaniałym przykładem 
sztuki włókienniczej i hafciarskiej. Po re
formie liturgii zapoczątkowanej przez So
bór Watykański II został wycofany z użycia 
i obecnie znajduje się w Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku. Poddano go od
powiednim zabiegom konserwatorskim, 
polegającym m.in. na wyczyszczeniu, 
uzupełnieniu ubytków, zacerowaniu pęk
nięć, wymianie nieodpowiednich nici uży
tych przy wcześniejszych renowacjach.

Ewa Wiąz
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Świadectwo
rzeczy kresowych

ekturę „Spotkań z Zabytkami” 
zwykle rozpoczynam od dzia
łu „Spotkania na Wschodzie”. 
I zapewne nie tylko ja, gdyż 

pomimo dziesięcioletniego już okresu 
odkrywania i popularyzacji historycz
nej i kulturowej spuścizny wschod
nich kresów dawnej Rzeczypospolitej, 
tereny te nadal są w naszej zbiorowej 
świadomości ledwie co odkrytą 
Atlantydą, ziemią pełną zagadek i nie
spodzianek, choć przecież w jakiś 
sposób bliską i znajomą. Dlatego arty
kuły „kresowe” są tak fascynujące, bo 
odkrywają kolejne zapomniane frag
menty dawnej, kresowej spuścizny 
i równocześnie uświadamiają nam, 
jak rozległa jest nasza historyczna tra
dycja i jak wiele istnieje jeszcze zabyt
kowych obiektów, które są świadec
twem tych związków. Dlatego zrozu
miałe jest, że dział „Spotkania na 
Wschodzie” składa się prawie wyłącz
nie z krótkich monografii poszczegól
nych obiektów albo zespołów.

Można sobie również wyobrazić 
inny sposób odkrywania i dokumen
towania „polskiej Atlantydy” na 
Wschodzie, bardziej osobisty, mniej 
uporządkowany, skupiony na detalu, 
poszczególnej rzeczy, rzadko dostrze
ganej przez tych, którzy chcą opowie
dzieć o całości. A właśnie szczegół do
skonale odpowiada prywatnym od
kryciom i osobistym odczuciom, gdyż 
już sam fakt jego odnalezienia, do
strzeżenia, wymaga naszego prywat
nego, osobistego wysiłku. Do tego ro
dzaju zabytków nie doprowadzą nas 
bowiem ani uczone rozprawy history
ków sztuki, ani najbardziej szczegóło
we przewodniki turystyczne. Pośród 
tysiąca innych szczegółów i detali mu- 
simy sami odnaleźć i wyodrębnić ten, 
który przyciąga naszą uwagę, intrygu
je, inspiruje wyobraźnię i odwołuje 
się do naszej czysto osobistej wiedzy. 
I jest oczywiste, że każde takie odkry
cie będzie inne, oryginalne i niepo
wtarzalne, bo każdy z nas jest inny

i spośród wielu szczegółów zwykle 
wyodrębnia i faworyzuje coś innego. 
Ponadto zaś, wbrew obiegowym są
dom i intuicjom, często właśnie szcze
gół, rzecz pozornie nieważna, okazu
je się błyskotliwą kwintesencją wiel
kich zdarzeń, historycznych proce
sów, brzemiennych w skutki kata
strof. Bywa pojemnym symbolem 
i myślowym skrótem zastępującym 
obszerne syntezy i dzieła porównaw
cze. Podczas gdy wielkie obiekty 
olśniewają i zachwycają przede 
wszystkim wówczas, gdy możemy je 
oglądać w pełnej krasie, a podupadłe 
budzą przygnębiające wrażenie, rze
czy drobne, jak dobre wino, często 
nabierają treści i urody dopiero wów
czas, gdy zostaną dotknięte niszczy
cielskim działaniem czasu. Spuścizna 
zabytkowa dawnych polskich kresów 
poświadcza to szczególnie wymow
nie.

Przeglądając fotografie z kilku nie
dawnych wyjazdów na teren obecnej 
Ukrainy, wybrałem kilka przykładów 
tego rodzaju osobistych, a zarazem 
bardzo wymownych historycznie 
przedmiotów.

Baby kamienne. Kamienne posągi 
przedstawiające dorosłych ludzi oboj
ga płci, często z wymyślnymi nakry
ciami głowy, z zaznaczonymi elemen
tami odzieży i uzbrojenia. Pomimo 
dwóch stuleci dociekań i sporów 
obiekty te nadal stanowią zagadkę. 
Znajdowane były głównie w strefie 
euroazjatyckich stepów, od Azji Cen
tralnej aż po Europę Środkową. Z tej 
racji przypisywano je ludom koczow
niczym: Scytom, Sarmatom, Hunom, 
Mongołom, Węgrom, Protobułga- 
rom, Turkom, Połowcom (Kuma- 
nom), ale także ludom prowadzącym 
osiadły tryb życia - Słowianom, Cel
tom i Trakom. Jednak który konkret
nie lud był twórcą tych pomników, 
nie zostało rozstrzygnięte (najbardziej 
prawdopodobna hipoteza przypisuje 
je ludom tureckim). Niepewna jest 

również chronologia tych zabytków, 
jedni skłonni są je datować na I ty
siąclecie, inni twierdzą, że tradycja 
powstawania „kamiennych bab” obej
muje aż cztery tysiąclecia, od późnego 
neolitu po wczesne średniowiecze. 
Równie wielką zagadką jest pytanie - 
kogo właściwie te rzeźbione figury 
przedstawiają: pogańskich bogów, 
plemiennych arystokratów i ich żony, 
a może zabitych przez nich znamieni
tych wrogów? Jedno jest pewne: są to 
zabytki tajemniczej, słabo jeszcze po
znanej, a odgrywającej szczególnie 
wielką rolę w średniowiecznej historii 
świata cywilizacji euroazjatyckich ste
pów. I trzeba dodać, że są to zabytki 
coraz mniej liczne, rozpadające się 
z powodu niedbalstwa i braku kon
serwacji. W XIX w. znaleziska tego 
rodzaju liczono w dziesiątkach tysię
cy, obecnie szacuje się, że kamiennych 
bab zachowało się zaledwie tysiąc! Na 
dziedzińcu muzeum w Kamieńcu Po
dolskim widziałem kilka rzuconych 
pod ścianę, niszczonych przez strugi 
wody spadającej z dachu, niedługo 
przemienią się w proste kamienne 
głazy. Te na fotografii stoją przed mu
zeum w Mikołajewie u ujścia Bohu, 
mieście założonym w czasach Kata
rzyny II wokół stoczni, w której bu
dowano pierwsze okręty rosyjskiej 
floty czarnomorskiej. Ich odległymi 
krewnymi są „kamienne baby” z na
szych Mazur i Pomorza. Tak samo 
ustawione są przed muzeami w Gdań
sku i w Olsztynie. Oglądając je warto 
pomyśleć, że są historycznym atrybu
tem łączącym te tereny z tajemnicą 
wielkiego tygla ludów Azji Centralnej 
i ich wielkimi dokonaniami od Atylli 
aż po Czyngis-Chana.

„Krzyż pańszczyzny” znajdujący 
się w Skale Podolskiej nad Dniestrem 
w pobliżu ruin kresowego zamku. 
Napis głosi, że krzyż ten wzniesiono 
17 kwietnia 1848 r. dla uczczenia 
zniesienia pańszczyzny w Galicji; 
zniszczony w wyniku bolszewickiego 
wandalizmu w 1970 r. został odbudo
wany staraniem mieszkańców Skały 
Podolskiej w 1990 r. Takie krzyże 
wznoszono wówczas powszechnie 
w całej Galicji i pielęgnowano je 
przez pokolenia, a próby ich likwida
cji lub choćby przeniesienia prowa
dzić mogły nawet do lokalnych 
chłopskich powstań, bo strach przed
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przywróceniem pańszczyzny był żywy 
w galicyjskich wsiach jeszcze w XX w. 
I dlatego zarówno w Galicji Wschod
niej należącej dziś do Ukrainy, jak 
i w Galicji Zachodniej, czyli w Mało- 
polsce, krzyży takich przetrwało wie
le, szczególnie w rejonach, gdzie lud
ność wiejską tworzyli rusińscy chłopi, 

a szlachta była polska. Pomimo więc 
upływu czasu, zmiany granic i „wę
drówek ludów” po ostatniej wojnie, 
„krzyże pańszczyzny” są świadectwa
mi historycznej wspólnoty obszarów 
należących dziś do innych państw 
i istnienia cesarsko-królewskiego im
perium, którego już nie ma.

Schody prowadzące na dziedziniec 
sławnego Liceum Krzemienieckiego - 
„Wołyńskich Aten” w Krzemieńcu. Ich 
stan przywiódł mi na myśl przedko- 
lumbijskie budowle Meksyku zagu
bione wśród dżungli i tak samo rozstę- 
pujące się zwolna pod wpływem czasu 
i grawitacji. Schody te są symbolem 
nie tylko rozpaczliwego stanu całego 
zespołu budynków liceum w Krze
mieńcu, ale też większości zabytko
wych, szczególnie związanych z Pola
kami, budowli na terenie Ukrainy.

Pośród wspaniałych zabytków 
Lwowa dla mnie najważniejsza jest 
dawna „Kawiarnia Szkocka” położo
na przy placu Akademickim. Z powo
du bliskości starego gmachu uniwer
syteckiego przy ul. św. Mikołaja 4, 
w okresie międzywojennym (nowym 
nazywano wówczas gmach dawnego 
Sejmu Galicyjskiego przekazany uni
wersytetowi) tam właśnie spotykali 
się pracownicy akademiccy i studenci. 
Światową sławę „Kawiarni Szkockiej” 
zapewnili jednak lwowscy matematy
cy: Hugon Steinhaus, Stefan Banach,
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1. „Kamienne baby” przed muzeum
w Mikofajewie

2. „Krzyż pańszczyzny” w Skale Podolskiej

3. Schody prowadzące na dziedziniec 
Liceum w Krzemieńcu

4. Lwów, plac Akademicki - budynek
z dawną „Kawiarnią Szkocką”

5. Pomnik bolszewickiej I Armii Konnej 
we Lwowie

6. Pomnik Gorkiego z Leninem 
w Oczakowie

(zdjęcia: Zdzisław Skrok) 

Stanisław Ułam, Stanisław Mazur 
i wielu innych. Najwybitniejszy 
z nich, Stefan Banach, był twórcą ana
lizy funkcjonalnej stanowiącej funda
ment i punkt zwrotny w całej historii 
matematyki XX w. Stanisław Ułam, 
specjalista od symulacji numerycz
nych, już w trakcie wojny odegrał 
znaczącą rolę w projekcie Los Alamos 
prowadzącym do powstania amery
kańskiej bomby jądrowej. Sławę 
w USA zdobył również inny matema
tyk ze szkoły lwowskiej - Marek Kac, 

pionier teorii prawdopodobieństwa 
i jej zastosowań w fizyce jądrowej. 
Hugon Steinhaus, który po zakończe
niu wojny pozostał w Polsce i miesz
kał we Wrocławiu, podczas okupacji 
posługując się statystyką matematycz
ną na podstawie cenzurowanych ne
krologów z niemieckich gazet, potra
fił trafnie oszacować straty niemiec
kiej armii i przewidywać jej kolejne 
klęski.

Wcześniej, w okresie wolnej Polski, 
wszyscy ci wybitni uczeni spotykali 
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się właśnie w „Kawiarni Szkockiej”, 
przesiadywali tam godzinami, wielu, 
jak Stefan Banach, czasami nie opusz
czało jej przez kilka dni - byli zafra- 
powani rozwiązywaniem jakiegoś no
wego matematycznego wyzwania. 
Wzory matematyczne pisali na mar
murowych blatach stolików i na pa
pierowych serwetkach. Z tej racji 
wiele z ich odkryć ginęło bezpowrot
nie. Aż pewnego dnia na kontuarze 
pojawił się gruby brulion nazwany 
żartobliwie „Księgą Szkocką”. Nie ma 
pewności, kto był jej fundatorem, jed
ni twierdzą, że uczyniła to żona Bana
cha w trosce o dorobek genialnego 
męża, inni przypisują ten fakt właści
cielowi lokalu mającego dość pokre
ślonych stolików i serwetek. Nieza
leżnie jednak od tego dzięki „Księdze 
Szkockiej” przetrwały nie tylko ge
nialne pomysły i problemy (do dziś 
wiele z nich nie zostało rozwiąza
nych) lwowskich matematyków, ale 
też pamięć o samym lokalu, gdzie po
mysły te się rodziły. Bo choć wielu 
lwowskich matematyków zmarło lub 
zostało zamordowanych w czasie 
wojny (S. Banach zmarł w 1945 r.), to 
„Księga Szkocka” ocalała, dotarła do 
Stanów Zjednoczonych i tam została 

wydana drukiem w 1981 r. A w sto
sunkowo dobrze utrzymanej kamieni
cy przy placu Akademickim we Lwo
wie nadal istnieje siedziba dawnej 
„Kawiarni Szkockiej”, choć mało kto 
zdaje sobie z tego sprawę, bo pozosta
ło tylko puste wnętrze, w którym to
czyli niegdyś spory i dyskusje najwy
bitniejsi matematycy Polski i świata. 
We wnętrzu tym mieści się dziś „Die- 
siertnyj Bar”, gdzie przy chybotli
wym, żelaznym stoliku można w po
śpiechu i niewygodzie zjeść ciastko 
i popić kawą. Dla wtajemniczonych 
miejsce to ma nadal niezwykłą atmos
ferę.

Pełen ekspresji gigantyczny po
mnik I Armii Konnej Siemiona Bu
dionnego, okrutnej budzącej postrach 
bolszewickiej kawalerii, której „doko
nania” utrwalił w Dzienniku 1920 
Izaak Babel. Pomnik znajduje się na 
wschodnich przedpolach Lwowa, 
tam, gdzie w lipcu 1920 r. lwowianie 
skutecznie powstrzymywali najeźdź
ców i gdzie w Zadwórnej dali dowód 
bohaterstwa, broniąc się do ostatnie
go naboju i ginąc w nierównym boju 
od szabel czerwonych kozaków. Nie
pozorny kopiec kryjący ich szczątki 
jest zapomniany, ale nad równiną 

cwałują odważni kawalerzyści Bu
dionnego, nadal rozgłaszając zwycię
stwo Wielkiej Rewolucji. Ich spiżowe 
figury są również pomnikiem tamte
go, „zabytkowego” już myślenia.

Podobnie sprawa ma się z pomni
kiem, na który natrafiłem w Oczako- 
wie nad Morzem Czarnym (nam 
Oczaków kojarzy się przede wszyst
kim z tatarską Ordą Oczakowską pu
stoszącą kresy dawnej Rzeczypospoli
tej). Byłem tam sześć lat po upadku 
komunizmu w ZSRR, a mimo to figu
ry przedstawiające Gorkiego i Lenina 
w trakcie przyjacielskiej rozmowy 
wydają się dopiero co pozłocone, zaś 
otoczenie pomnika starannie utrzy
mane. U nas tego rodzaju pomniki 
oglądać można już tylko w kolekcji 
rzeźb socrealistycznych w Kozłówce. 
Traktowane są tam jako zabytki epoki 
minionej i nieodwołalnie zamkniętej. 
Na Ukrainie tego rodzaju obiekty 
wiodą jeszcze żywot podwójny: są za
razem historyczne i współczesne. 
Przez tę medialność więcej mówią 
o dzisiejszej Ukrainie i poczuciu tra
dycji jej mieszkańców niż obszerne 
analityczne rozprawy...

Zdzisław Skrok

POWRÓT FIGURY

30 marca 1999 r., po wielu latach starań, kato
licy z Domaczewa na Polesiu, tuż za granicą Biało
rusi, odzyskali swój kościół św. Antoniego. Wznie
siona w 1854 r. kosztem ziemianina Feliksa Poni
kowskiego murowana kaplica po rozbudowie 
w 1905 r. stała się kościołem filialnym parafii w Brze
ściu. W 1918 r., już w Drugiej Rzeczypospolitej, 
utworzono w Domaczewie samodzielną parafię. Po 
drugiej wojnie światowej, 19 lutego 1948 r. decyzją 
władz sowieckich świątynię odebrano wiernym 
i przeznaczono na kinoteatr. Część wyposażenia 
udało się ocalić i przewieźć do kościoła w pobliskich 
Sławatyczach, już po polskiej stronie. W trakcie 
przebudowy zburzono wieżę, wnętrze zostało całko
wicie przekształcone, a tympanon „ozdobiony” dwo
ma gołąbkami pokoju. Domaczewska parafia odro
dziła się w 1993 r., ale mszę św. długo jeszcze trze
ba było odprawiać na cmentarzu lub przed zamknię
tym wejściem do świątyni.

W czerwcu 1999 r. odbyła się ponowna konsekra
cja kościoła w Domaczewie, choć remont zrujnowa
nego budynku musi jeszcze potrwać. Przy tej okazji

powróciła ze Sławatycz największa świętość parafii 
- figura św. Antoniego wspierającego Chlebem nę
dzarza, z błogosławiącym Dzieciątkiem Jezus na rę
ku. Przechowywana tymczasowo w Brześciu, zajmie 
wkrótce należne jej miejsce. Przed kościołem nato
miast jakimś cudem przetrwały półwiecze sowiec
kich rządów dwie ważne pamiątki przeszłości. 
Pierwsza - to pomnik na mogile powstańców stycz
niowych, ustawiona 29 czerwca 1936 r. stela z krzy
żem i napisem: „CZEŚĆ POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ 

W 1863 R." Drugą jest wysoki czworoboczny cokół, 
na którym stała niegdyś figura Chrystusa. Doskona
le czytelny napis nie wymaga komentarza: „NAJ
ŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA OBDARZAJ POKOJEM 

OJCZYZNĘ NASZĄ I JEDNOCZ NAS WSZYSTKICH 
W SWEJ BOSKIEJ MIŁOŚCI ORAZ PRZYGARNIJ 

DO SIEBIE."

Jarosław Komorowski

Figura św. Antoniego z Domaczewa
(fot. Jarosław Komorowski)
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Strońskie zagadki
okół postaci świętej Urszuli 
narosło wiele podań i to już 
od wczesnego średniowie
cza. Postać tę wiązano 

z okresem prześladowań chrześcijan 
przez cesarza Maksymiana z przeło
mu III i IV w., kiedy indziej upatrywa
no w niej brytyjską świętą, córkę bli
żej nieokreślonego chrześcijańskiego 
króla, która zginęła z rąk Hunów 
wraz z ojcem i świtą 11 tysięcy dzie
wic gdzieś pod Kolonią (zresztą, jak 
sugerują kronikarze, legendarna dzie
wica z otoczenia św. Urszuli mogła 
być tylko jedna - o imieniu Undece- 
milla). A może raczej należy dać wia
rę tym, którzy w świętej patronce 
chcą widzieć węgierską księżniczkę, 
zaś armia dziewic stanowić by miała 
swoisty prezent ślubny od króla „Po- 
ganii Zamorskiej”, a po przyjęciu 
chrztu - tworzyła orszak towarzyszą
cy nowożeńcom podczas ich podróży 
do Ziemi Świętej? Zamiast rozstrzy
gać, który z licznych przekazów o św. 
Urszuli najbliższy jest prawdy, po
przestańmy na stwierdzeniu, że jeden 
spośród kościołów noszących imię tej 
świętej (dawniej pod wezwaniem 11 
tysięcy dziewic) stoi opodal Sieradza, 
w nadwarciańskim Strońsku.

Wybudowano go na przełomie XII 
i XIII lub w pierwszej połowie XIII w. 
Murowany z cegły, głównie w ukła
dzie wendyjskim i krzyżowym, zali
czany jest do najstarszych obiektów, 
w których zastosowano ten rodzaj bu
dulca. Kościół przykryty jest dwuspa
dowym dachem, ma jedną orientowa
ną nawę i prezbiterium zamknięte 
półkolistą absydą. Prezbiterium jest 
sklepione kolebkowo, zakrystia - ko
lebkowo z lunetami, podczas gdy na
wę przykrywa strop. W XIII w. ko
ściół był najprawdopodobniej wypo
sażony w emporę. W 1458 r. został 
rozbudowany, zaś w 1726 r. stara
niem kasztelana spicymierskiego Ka
zimierza Walewskiego przeprowadzo
no istotne prace polegające na odre
staurowaniu i poszerzeniu świątyni; 
wyburzono wówczas zachodnią ścia
nę szczytową nawy.

Od północy do starszej części nawy 
przylega kwadratowa zakrystia, 
zwieńczona późnorenesansowym 
szczytem o trzech zamurowanych 
oknach, a do części nowszej - kaplica 
z XX w. Od południa w latach dwu
dziestych naszego stulecia do nawy 
dobudowano kruchtę oraz wieżę 
z małą wieżyczką. Przednią część na
wy zdobią detale z XVI w., jednak 
spora część bryły kościoła zachowała 
charakter romański. W romańskiej 
części nawy znajdują się dwa wąskie, 
zamknięte półkoliście okna, trzecie 
natomiast zostało zamurowane, czego 
pozostałością jest jaśniejszy odcień 
muru. Po drugiej stronie nawy, od 
północy, widoczne są ślady takich sa
mych okien. Wykonany z cegieł fryz 
arkadkowy zdobi z zewnątrz półkoli
stą ścianę absydy, a poniżej, na jej osi 
widać kolejne dobrze zachowane 
okienko romańskie. Na cegłach pre
zbiterium i absydy zwraca uwagę 
dziesięć wy drapanych napisów z data
mi od 1562 r., np. MARTINVS 
CHARLVPIENSIS AD 1562 czy VI
TOV STA 1782. Są to imiona piel
grzymów, którzy odwiedzali znajdują
cy się wówczas w kościele cudowny 
obraz Przemienienia Pańskiego; po
chodzili oni z pobliskich miejscowo
ści, np. pierwszy z cytowanych - to 
Marcin z Charłupi.

W czasie przebudowy w drugiej 
połowie XVI lub na początku XVII w. 
do północnej ściany nawy dostawio
no zakrystię oraz nadmurowano 
wschodni szczyt tej ściany. Wtedy 
również zostały zlikwidowane pier
wotne okna ściany północnej i praw
dopodobnie przebito nowe duże 
otwory okienne od strony południo
wej - po jednym w ścianie nawy i pre
zbiterium. Okno absydy i dwa okna 
nawy po stronie południowej zacho
wały się w stanie pierwotnym. Trzecie 
środkowe okno nawy uległo uszko
dzeniu i zostało zamurowane, 
a w późniejszym okresie obniżone 
i powiększone. Część ściany absydy 
powyżej fryzu arkadkowego podwyż
szono - takie przypuszczenie nasuwa 

wyraźna różnica w ceglanym wątku. 
W wyposażeniu kościoła z XVII 
i XVIII w. dominuje barok.

Jednak tym, co decyduje o wyjąt
kowości strońskiej świątyni jest ta
jemniczy relief, wypełniający półkoli
sty tympanon nad portalem ściany 
południowej (obecnie wewnątrz 
kruchty). Płaskorzeźba wyryta w pia
skowcu przedstawia skrzydlatą bestię 
- smoka z wilczą głową pożerającą 
nienaturalnej wielkości okaz ptaka 
lub szarańczy. Ogon potwora jest za
kończony drugą, mniejszą głową, 
zwróconą w tym samym co pierwsza 
kierunku. Relief pochodzi najpraw
dopodobniej z pierwszej połowy XIII 
w., ale tajemnicza scena nawiązuje do 
wyobrażeń zapewne jeszcze przed
chrześcijańskich. Jej symboliczna wy
mowa, jak można przypuszczać, doty
czy ponadczasowego charakteru zła - 
które samo siebie niszczy, ale zarazem 
zwraca się ku sobie, gdyż jedynie 
w ten sposób może siebie rozpoznać. 
W średniowieczu rzeźby przedstawia
jące dzikie zwierzęta, umieszczane 
w portalach obiektów sakralnych, sta
nowiły import sztuki północnoital- 
skiej. Jednym z najdawniejszych na 
ziemiach polskich przykładów obec
ności wyobrażeń zwierząt w rzeźbie 
sakralnej mogą być monumentalne 
granitowe lwy oraz gryf ze Slęży, ma
jące strzec opactwa augustianów, któ
rego budowę na tej górze noszącej 
sławę pogańskiego Olimpu zainicjo
wał w pierwszej połowie XII w. Piotr 
Włostowic. Motywy zwierzęce poja
wiają się w kamieniarce takich ko
ściołów, jak np. w Żarnowie (iwy 
i gryfy w pogoni za zającami), Wiślicy 
(gryfy), Czchowie koło Brzeska, Tu
mie pod Łęczycą (walki zwierząt) czy 
wreszcie w Wąchocku (lwie głowy 
w bazach kolumn). Kościół dominika
nów w Sandomierzu zdobią ceramicz
ne smoki o splecionych ogonach. 
Smoki pojawiają się też w fasadzie ko
legiaty opatowskiej, natomiast w por
talu wrocławskiego kościoła Marii 
Magdaleny odnaleźć można koniki 
morskie oraz hybrydy o cechach ludz
kich i zwierzęcych. W wypadku tych 
ostatnich prac kamieniarskich szcze
gólnie wyraźne jest podobieństwo 
między nimi a zdobnictwem kościo
łów w Pawii i Piacenzy, budowli z re
jonu wielkich jezior lombardzkich czy 
opactw Piemontu. Nawiązanie do ka
piteli kościołów z Pawii - z motywem
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1. Widok ogólny kościoła

2. Romańskie okienko w osi absydy, 
powyżej ceglany fryz arkadkowy

3. Romańska ściana nawy - widok 
od strony południowo-wschodniej

4. Wyryte w cegłach podpisy pątników

5. Relief tympanonu ze sceną alegoryczną

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

herosa duszącego smoki - jest też czy
telne w wypadku kościoła klasztorne
go z Czerwińska, gdzie na głowicy 
portalu pojawia się podobny temat: 
skrzydlate smoki o wilczych głowach 
oraz długich wężowych ogonach. Ca
sus strońskiego smoka - zwłaszcza 
bliźniacza głowa stanowiąca zakoń
czenie ogona - znajduje analogię 
w reliefach zdobiących ościeża porta
li kaplicy w zamku Tirol koło Inns- 
brucka. Prowadzący szczegółowe ba
dania porównawcze Zygmunt Swie- 
chowski dostrzegał w tym motywie 
plastycznym zredukowaną formę chi
mery - specyficzną dla romańskiej 
ikonografii Lombardii.

Obramowanie tympanonu kościo
ła w Strońsku, o ornamencie plecion
kowym, nawiązuje do tematów często 
występujących w skandynawskich i ir
landzkich obiektach sztuki romań
skiej, a cechy warsztatowe wykazują 
podobieństwo do tympanonu z ko
ścioła św. Mikołaja z Końskich. 
W polskiej sztuce z tego okresu użycie 
w warstwie zdobnictwa motywów 
animalistycznych nie jest zbyt częste, 
a jeśli chodzi o tympanony - należy 
do rzadkości, bowiem w tym miejscu 
umieszczano zazwyczaj postać święte
go patrona albo fundatora świątyni.

Witold P. Glinkowski

Od redakcji: Dla wyjaśnienia wielu zagadek tego 
kościoła niezbędne jest przeprowadzenie interdy
scyplinarnych badań. Na strońskim wzgórzu jak naj
szybciej powinni spotkać się: archeolog, historyk, 
historyk sztuki i historyk architektury!
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Pocysterskie relikty
kiem na czele. Niezbyt dobrze 
układały się stosunki z miejscową 
ludnością. Wynikało to zarówno 
z surowych reguł zakonnych, ob
cej narodowości zakonników 
oraz, jak się okazuje, z ich niechę
ci, np. cystersi nie chcieli udostęp-

oprzywnica była drugą po 
Jędrzejowie miejscowością 
w Małopolsce, do której 
sprowadzony został zakon 

cysterski z Morimond we Francji. 
Fundatorami klasztoru byli 
w 1185 r. Kazimierz Sprawiedliwy 
i komes Mikołaj Bogoria. W tym 
roku przybyli pierwsi zakonnicy, 
tworząc na mocy porozumienia 
z generalną kapitułą cystersów 
w Citeaux konwent złożony 
z dwunastu ojców i tyluż braci 
konwersów z opatem Teodory-

1. Kościót i klasztor w krajobrazie Koprzywnicy

2. Wspornik sklepienia dawnego krużganka klasztornego w formie zwierzęcego tba

3. Jeden z drewnianych podnóżków cysterskich w kształcie głowy Iwa (XVI-XVII w.) 
(pozostałe zdjęcia na naszych okładkach)

(zdjęcia: Andrzej Rozpendowski)
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niać własnej świątyni wiernym. 
W pobliżu kościoła klasztornego 
zbudowano nawet przeznaczony 
dla mieszkańców kościół św. Le
onarda. Ponieważ jednak kościół 
ten zasłaniał widok z okien klasz
toru, opat Aleksy polecił go wybu
rzyć, co zostało potępione nie tyl
ko przez miejscową ludność, ale 
i zwierzchnie władze cysterskie. 
Najazdy tatarskie w 1241 i 1259 r. 
spowodowały ogromne zniszcze
nie Koprzywnicy oraz wymordo
wanie ludności wraz z cystersami. 
Wkrótce potem Bolesław Wstydli
wy obdarował Koprzywnicę go
spodarczymi przywilejami i przy
czynił się do szybkiego rozkwitu 
osady targowej, która z jego rąk 
w 1268 r. otrzymała miejskie pra
wa magdeburskie.

Klasztor i kościół zbudowane 
zostały w XIII w. Już z 1201 r. po
chodzi pierwsza wzmianka na ten 
temat i jest to prawdopodobnie 
data rozpoczęcia budowy. Przy
puszcza się, że budowniczym zało
żenia był zakonnik cysterski 
o imieniu Simon-Symon, który 
pozostawił swoją sygnaturę 
w zworniku kaplicy; podobna sy
gnatura znajduje się w później
szym nieco klasztorze cysterskim 
w Wąchocku. Na formę koprzyw- 
nickiej budowli nałożyły się wpły
wy z kilku centrów zachodnioeu
ropejskich. Widoczne są tu archi
tektoniczne rozwiązania bur- 
gundzkie, włoskie i niemieckie. 
Kościół Marii Panny (obecnie św. 
Floriana) zbudowano z ciosów 
piaskowca w stylu późnoromań
skim nie pozbawionym cech wcze- 
snogotyckich. Jest to trójnawowa 
bazylika na planie krzyża łaciń
skiego, bez wieży, z korpusem 
czteroprzęsłowym, prosto zam
kniętym jednoprzęsłowym prezbi
terium i z parą bocznych kaplic, 
do których wejścia prowadzą z ra

mion transeptu (zachowała się 
jedna). W elewacjach świątyni 
znajduje się wiele romańskich de
tali, m.in. wałeczkowy gzyms pod 
zadaszeniem, część romańskich 
okien, lizeno-przypory z profilo
wanymi cokołami w narożach 
prezbiterium i transeptu, prze
trwał też czterokolumnowy portal 
z roślinną dekoracją głowic. We
wnątrz gurty sklepień w nawach 
głównej i krzyżowej osadzone są 
na wspornikach i impostach ko
lumn oraz na głowicach służek 
pomiędzy transeptem i prezbite
rium. Głowice kolumn, służki 
i wsporniki dekorowane są moty
wami roślinnymi i geometryczny
mi. W jednym ze zworników 
sklepienia krzyżowo-żebrowego 
przedstawiono Baranka Bożego 
z Ręką Bożą. Na ścianach prezbi
terium widoczne są gotyckie freski 
z końca XIV i początku XV w., 
m.in. Sąd Ostateczny z 1390 r. Są 
tu też freski z XVI w. w formie 
kartuszy z herbami. Najstarsze 
malowidło zachowało się na fila
rze i przedstawia Matkę Miłosier
dzia z połowy XIV w. W połu
dniowej nawie bocznej znajdują 
się renesansowe nagrobki kamien
ne, m.in. rodziny Niedrzwickich 
z 1581 r. Są tu też różne epitafia 
i płyty pamiątkowe. Ołtarz głów
ny i boczne pochodzą z XVII- 
XVIII w. i zdobione są obrazami 
z tego czasu.

Kościół był kilkakrotnie moder
nizowany i przekształcany, m.in. 
w XVI w. podwyższono szczyty 
transeptu i prezbiterium, w XVII 
w. dobudowano nową zakrystię, 
a w latach 1770-1790 wzniesiono 
fasadę z kruchtą od strony za
chodniej.

Z trzyskrzydłowego klasztoru 
cysterskiego przetrwało jedynie 
skrzydło wschodnie. Budynki 
wzniesione w XIII w. w następ

nym wieku rozbudował arcybi
skup gnieźnieński Jarosław Bogo
ria ze Skotnik. W XV w. powstały 
krużganki, a w XVI w. dormito- 
rium. W połowie XVII w. opat 
Zbigniew Ossoliński gruntownie 
odnowił cały klasztor. Zaniedbane 
i zniszczone skrzydła zachodnie 
i północne rozebrano w XIX w. 
po kasacie klasztoru. Zachowne 
romańskie dwukondygnacyjne 
skrzydło zbudowane jest z ciosów 
piaskowca. Trójprzęsłowe arma
rium sklepiono kolebkowo i krzy- 
żowo-żebrowo. Kapitularz ma 
sześcioprzęsłowe sklepienie krzy- 
żowo-żebrowe oparte na dwóch 
kolumnach i przyściennych 
wspornikach dekorowanych orna
mentem plecionkowym. Na ba
zach i głowicach kolumn znajdują 
się motywy roślinne. Romańskie 
okna zamknięte są półkoliście 
i opatrzone archiwoltami lub roz- 
glifione. Inne pomieszczenia tego 
skrzydła - to kolebkowo sklepio
ne karcer i sąsiadująca z nim sień. 
W XVI w. powstała na piętrze sa
la opacka. Z korytarza tej kondy
gnacji późnorenesansowe portale 
z XVI i XVII w. prowadzą do 
klasztornych cel. Na zewnętrznej 
ścianie klasztoru widoczne są po
zostałości ostrołukowych arkad 
krużganku obiegającego niegdyś 
cały dziedziniec oraz kamienne 
wsporniki dekorowane wizerun
kami ludzkich twarzy i zwierzę
cych łbów.

W sąsiedztwie klasztoru w XVII 
w. zbudowano Opatówkę, czyli 
opacki dwór. Na jego elewacji wi
dać ślady pierwotnej dekoracji 
fryzem sgraffitowym z motywami 
roślinnymi, do wnętrza prowadzi 
późnorenesansowy kamienny por
tal. Kasacja cysterskiego klasztoru 
nastąpiła w 1819 r.

Andrzej Rozpendowski
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Duch francuskiego
renesansu

abudowania dworskie spalone, 
te co pozostały dachy mają po
niszczone kompletnie. Ściany 
dworu ledwie się trzymają, tak 

są potrzaskane i podziurawione kula
mi. Pałac zniszczony straszliwie. Park 
i pole zszyte przez kule i okopy, wśród 
którego sterczą krzyże świętych mogił 
- w nich śpią snem wiecznym zbrata
ni niedawni wrogowie... To fragment 
doniesienia redaktora „Gazety Ra
domskiej”, który opisał scenerię po 
bitwie, jaka rozegrała się w paździer
niku 1914 r. pomiędzy wojskami au
striackimi i rosyjskimi w miejscowo
ści Policzna. Zacięta walka toczyła się 
przez 18 dni na szerokim obszarze, 
z czasem jednak teren bitwy zaczął się 
zawężać, aż doszło do walki na ba
gnety tuż przy pałacu (zamienionego 
wówczas na lazaret). Pomimo umiesz
czenia w nim kartaczownicy (działo 
szybkostrzelne) i ufortyfikowania ca
łego majątku Austriacy zmuszeni zo
stali do ustąpienia. Zanim do tego do
szło, okradziono pałac z powozów, 
rasowych koni i części mebli. Wojska 
Trójprzymierza nie oszczędziły też 
cennego zbioru obrazów, wywożąc 
m.in. kilka płócien Brandta.

Przytoczona historia stanowi jeden 
z wielu wątków dotyczących losów 
pałacu w Policznie, pałacu zapomnia
nego, a niewątpliwie zasługującego na 
uznanie i zainteresowanie. Majątek 
Policzna począwszy od XV w. był 
własnością kilku znaczących rodów. 
Byli to kolejno: Sliszowie, Kocha
nowscy, Szaniawscy, Potkańscy, Odro- 
wąż-Pieniążkowie, Boguccy i Przeź- 
dzieccy (do 1945 r.). Tym ostatnim 
zawdzięczamy wybudowanie po 1884 
r. „wielkopańskiej rezydencji” oraz 
ufundowanie w tej samej miejscowo

ści „jednej z najpiękniejszych świątyń 
w Polsce, stanowiącej rzadki okaz naj
czystszego gotyku” (według opisu 
w czasopiśmie „Świat” z 1914 r.).

Obydwie budowle - pałac i kościół 
św. Stefana - połączono jedną osią wi
dokową, przebiegającą przez dwa sta
wy, rozgraniczone groblą. Do pałacu 
od strony południowej prowadziła 
aleja rozchodząca się w dwie strony, 
tworząc podjazd, który przechodził 
później pod portykiem elewacji fron
towej. Powstały w ten sposób kolisty 
dziedziniec obsadzono różami. Sąsia
dujące z nim tereny trawiaste służyły 
do rekreacji mieszkańców pałacu i go
ści. Przed główną bramą wjazdową 
znajdował się malowniczy mostek 
wsparty na kamiennych podporach, 
który łączył majątek z groblą. Przy 
bramie stał niewielki domek dwu
izbowy, zwany stróżówką. Od strony 
północnej rozciągał się park przedzie
lony przez środek aleją wysadzaną ży
wotnikami; aleje boczne porastały 
graby. Dalej rozciągał się sad, a za nim 
las, poza terenem parku znajdowała 
się również szklarnia, w której hodo
wano rośliny ozdobne. Punktem wi
dokowym był taras, wychodzący 
z północnej elewacji pałacowej.

Projekt całego założenia oraz 
wspomnianego kościoła wykonał in
żynier Jerzy Werner, artysta pocho
dzący z Tyrolu, twórca kościoła w Ra- 
kiszkach pod Jeziorskiem oraz mau
zoleum Przeździeckich przy kościele 
śś. Piotra i Pawła „na Koszykach” 
w Warszawie. Pałac skomponowany 
został w duchu późnego renesansu 
francuskiego i połączono go drewnia
ną galerią z boczną oficyną kuchenną. 
Główny gmach - to dwukondygna
cyjny budynek oblicowany czerwoną 

cegłą, ujęty boniowanymi lizenami 
z piaskowca. Trójosiowy ryzalit środ
kowy, nakryty dachem mansardowym 
z łupku, poprzedza trójosiowy portyk 
podtrzymywany przez kanelowane 
kolumny doryckie. Na nich spoczywa 
taras pierwszego piętra. Ryzalit wień
czy attyka, w której zamknięty lukiem 
odcinkowym znajduje się herb rodu 
Przeździeckich. Budynek cechuje re
gularna artykulacja okien, a dekorację 
fasad stanowią: gzymsy, pilastry, lize- 
ny, obramienia okienne oraz płycizny 
podokienne. Uwagę przykuwają też 
wysokie kominy. Wszystkie te ele
menty zaczerpnięte są z architektury 
francuskiej z czasów Henryka IV i Lu
dwika XIII. Ich popularność na grun
cie europejskim w drugiej połowie 
XIX w. była olbrzymia. W Polsce 
świadczą o tym przykłady innych pa
łaców: w Warszawie - hr. Konstante
go Zamojskiego przy ul. Foksal, 
w Brzeziu - Leopolda Kronenberga, 
w Jadwisinie - Radziwiłłów oraz 
w Krośniewicach - Rembielińskich.

Fundatorką pałacu w Policznie by
ła hr. Maria z Tyzenhauzów, żona 
Aleksandra Przeździeckiego - znane
go polskiego historyka i literata, wła
ściciela m.in. Falent i Ojcowa, współ
właściciela Hotelu Europa w Warsza
wie, wiceprezesa Kolei Warszawsko- 
-Wiedeńskiej. W końcu XIX w. posia
dłość przejął ich wnuk, hr. Stefan 
Przeździecki (absolwent prawa w Pe
tersburgu, późniejszy ambasador Pol
ski w Rzymie). Z racji sprawowanych 
funkcji nie mógł osobiście nadzoro
wać majątku i w jego imieniu czynił 
to Stanisław Targowski, a po nim jego 
siostrzeniec, Michał Malczewski (rot
mistrz ułanów jazłowieckich).

Po opisanych wydarzeniach w 1914 r. 
całą posiadłość poddano gruntownej 
odbudowie. We wrześniu 1939 r. mają
tek zajęli Niemcy. Obsadzili w nim od
dział SS, a w 1941 r. założyli tu obóz 
pracy dla jeńców sowieckich. 11 czerw
ca 1944 r. na silnie obwarowany pałac 
uderzyły oddziały partyzanckie pod do
wództwem W Molendy „Graba”.
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1. Elewacja 
patacu od 
południa

2. Budynek 
oficyny 
kuchennej
i fragment 
drewnianej 
galerii

3. Rzeźbiarski 
detal tarasu

4. Fragment 
sali balowej

5.6. Detale 
wnętrza: 
balustrada 
schodów na 
parterze (5) 
i wywietrznik 
na pótpiętrze 
klatki 
schodowej (6)

Po dramatycznej walce pałacu nie uda
ło się opanować, ale w ręce Polaków 
dostali się dwaj wysocy urzędnicy dys
tryktu radomskiego: Berger i Jordan; 
uwolniono też przetrzymywanych 
więźniów. W 1945 r., w wyniku refor
my rolnej nastąpiła parcelacja majątku 
Przeździeckich, w odremontowanym 
pałacu otwarto szkołę podstawową, 
a w kuchennej oficynie umieszczono 
Gminny Ośrodek Zdrowia. Od 1982 r. 
zespół pałacowo-parkowy był siedzibą 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego. Na początku lat dziewięć
dziesiątych Ośrodek zlikwidowano, 
a w 1997 r. obiekt odzyskali prawowici 
właściciele.

(zdjęcia:
Ryszard Mazur)

Sylwester Rudnik

DWÓR W ARCUGOWIE

W niewielkiej wsi, położonej 12 km od Gniezna, w 1815 r. wzniesiony został 
przez Michała Rożnowskiego, posła na Sejm Czteroletni, dwór. W 1848 i około 
1910 r. dwór rozbudowano. Do dziś przetrwała budowla w stylu gotyku angielskie
go, podobnie jak przylegająca do niej kaplica z 1910 r. Park o charakterze krajo

brazowym powstał w pierwszej połowie 
XIX w., ale można w nim dostrzec frag
menty starszego założenia regularnego, 
np. aleję grabową, kasztanową i olszową. 
Do 1886 r. majątek należał do rodziny 
Rożnowskich, a następnie aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej właścicielami byli 
Rzewuscy, Obecnie mieści się tu Ośrodek 
Hodowli Zwierzyny Łownej.

Wiesława i Jerzy Dolińscy

1. Widok dworu od strony parku
2. Fragment neogotyckiej wieży 
w fasadzie

(zdjęcia: Wiesława i Jerzy Dolińscy)
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PalftC w Mysłakowicach
ysłakowice - to nazwa dużej 
gminnej wsi, położonej 
w północnej części woje
wództwa dolnośląskiego. 

Gmina od północy graniczy z Jelenią 
Górą, od południa z miastem Kowary, 
a pod względem geograficznym nale
ży do Sudetów Zachodnich. Początek 
kolonizacji na większą skalę datuje się 
na tym terenie na okres wczesnego 
średniowiecza, kiedy Śląsk, po usta
nowieniu państwowości polskiej, stał 
się organiczną częścią państwa Pia
stów. W okresie rozbicia dzielnicowe
go obszar dzisiejszej gminy Mysłako
wice wszedł w skład księstwa świd- 
nicko-jaworskiego. Po śmierci Bolka 
II księstwo to przeszło pod panowa
nie czeskie (1392 r.), a w 1526 r. 
w wyniku bitwy pod Mohaczem obję
te zostało panowaniem austriackich 
Habsburgów, zaś po wojnach śląskich 
(1740-1763) na wiele lat Śląsk znalazł 
się w państwie pruskim.

Pierwsza wzmianka o Mysłakowi
cach pochodzi z 1385 r. Wieś składała 
się wówczas z kilku części, co wynika
ło z rozdzielenia osady między kilku 
różnych właścicieli. W XVI w. dobra 
mysłakowickie należały do rodu von 
Zedlitz, zwanych Affe. Pod koniec te
go stulecia większa część osady prze
szła we władanie członków rodu von 
Reibnitz i pozostała w ich rękach 
przez następne 150 lat. Po śmierci 
Maksymiliana von Reibnitz w 1759 r. 
dobra odziedziczył jego kuzyn, Karol 
Fryderyk von Kottwitz. Na miejscu 
istniejącego dziś pałacu stał w tym 
czasie tylko skromny dwór, będący 
prawdopodobnie siedzibą zarządu 
dóbr mysłakowickich. Większej rezy
dencji na pewno nie było tu do 1786 
r., kiedy pojawiła się krótka notatka 
o Mysłakowicach w pracy F.A. Zim- 
mermanna pt. Beytrage zur Beschrei- 
bung von Schlesien. Autor nie wspo
mina o istnieniu w tym miejscu pała
cu, wymienia jedynie cztery folwarki. 
Pierwsza napotkana w literaturze in
formacja, która może sugerować prze
budowę dworu na pałac pochodzi 

z 1809 r. Syn ówczesnego właściciela 
dóbr, Fryderyk Adolf von Kalckreuth, 
miał być według tej wzmianki pocho
wany w „pańskim ogrodzie”, co może 
świadczyć o istnieniu reprezentacyjne
go ogrodu, który mógł znajdować się 
przy rezydencji. Jeśli podążyć za tym 
rozumowaniem, to budowla taka po
wstała między 1786 i 1809 r., kiedy 
posiadłość pozostawała w rękach ro
dziny von Richthoff.

W 1816 r. dobra mysłakowickie 
odkupił od rodziny Kalckreuth Au
gust Niethardt von Gneisenau, mar
szałek polny. W tym czasie miała tu 
stać - jak podaje G. Grundmann, au
tor pierwszych naukowych publikacji 
o Mysłakowicach z lat 1933-1969 - 
raczej skromna rezydencja, założona 
na planie podkowy, dwukondygnacyj
na, przykryta łamanym dachem. 
Wkrótce po nabyciu posiadłości, von 
Gneisenau przystąpił do gruntownej 
przebudowy tej budowli. Prace po
wierzył architektowi i malarzowi, Jó
zefowi von Raabe, który miał nadać 
pałacowi bardziej okazałą formę 
i zwiększyć jego kubaturę. Budynek 
został podwyższony o niepełną kon
dygnację - mezzanino, zachował plan 
podkowy, ale otwarty w kierunku po
łudniowym dziedziniec został za
mknięty i wzbogacony poprzez dobu
dowanie przeszklonego przedsionka, 
a nad nim również przeszklonej we
randy, poprzedzonej tarasem. Elewa
cję od strony ogrodu akcentował trój- 
kondygnacyjny ryzalit z wąskim tara
sem, wsparty na czterech filarach, 
między którymi umieszczony był por
tal. Dach łamany zastąpiony został 
czterospadowym, którego połacie 
urozmaicono lukarnami. Pośrodku 
kalenicy dobudowano niewielki, kry
ty kopułą okrągły belweder, stano
wiący swoistą dekorację budynku. 
Ściany mezzanina przeprute zostały 
kwadratowymi oknami; pozostałe 
okna pałacu były prostokątne. Przed
sionek otrzymał pięć dużych portfe- 
netrów, zamkniętych półkoliście, 
o promieniście rozchodzących się 

szczeblinach, co nadawało niezwykle 
dekoracyjny charakter głównemu 
wejściu. Podobną formę miał portal 
od strony ogrodu. Parter budynku był 
silnie oddzielony od dwóch (a właści
wie jednej i pół) kondygnacji wydat
nym gzymsem. Poszczególne osie ele
wacji frontowej (po trzy osie w elewa
cjach skrzydeł) wydzielały smukłe li- 
zeny, zdwojone w narożach; przebie
gały one przez dwie górne kondygna
cje. Osie parteru elewacji frontowej 
(również po trzy w partiach skrzydeł) 
oddzielone zostały przez wyprofilo
wane w tynku arkady, w których 
umieszczone były okna. Naroża bu
dynku wspierały przypory o dekora
cyjnym charakterze - były one bonio-

1. Wygląd pałacu na litografii z ok. 1830 r.

2.3. Rysunki Augusta Stulera z 1840 r.: 
elewacja frontowa (2) i ogrodowa (3)

wane, podobnie jak lizeny wydzielają
ce osie parteru elewacji ogrodowej. 
Górna kondygnacja elewacji ogrodo
wej pozbawiona była artykulacji 
i miała charakter bardziej wertykalny.

Inwestycje przeprowadzone za cza
sów marszałka von Gneisenau, to nie 
tylko rozbudowa i modernizacja pała
cu. Marszałek zachwycony malowni
czym położeniem majątku postanowił 
wykorzystać naturalne walory krajo
brazowe tego terenu. Zamysł ów zro
dził się zresztą już wcześniej, bo 
w końcu XVIII w., i wynika! w dużej 
mierze z rosnących tendencji roman
tycznych. Nieco później powstała 
idea ukształtowania u stóp Karkono
szy rozległego parku krajobrazowego, 
który obejmowałby połączone ze so
bą widokowymi osiami tereny należą
ce do sąsiadujących ze sobą dóbr - 
Łomnicy, Karpników, Wojanowa, Sta- 
niszowa, Mysłakowic i Ciszycy. Von 
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Gneisenau wybudował więc nowy 
folwark, na który złożyły się budynki 
zgrupowane wokół kwadratowego 
dziedzińca oraz ukształtował wokół 
pałacu park sentymentalny.

W 1832 r. spadkobiercy marszałka 
von Gneisenau sprzedali mysłakowic- 
ką posiadłość królowi pruskiemu Fry
derykowi Wilhelmowi III. Król pole
cił poddać rezydencję restauracji 
i pewnym przebudowom. Prace pro
jektowe zlecił naczelnemu architekto
wi dworu pruskiego Karlowi Friedri
chowi Schinklowi, nadzór budowlany 
sprawował minister Rother. Prace te 
trwały przez kilka lat. Zadania Schin- 
kla skupiły się przede wszystkim na 
porządkowaniu i restauracji pałacu 

stąpiła przerwa w prowadzonych pra
cach, być może z powodu zawalenia 
się wieży budowanego jednocześnie 
nieopodal pałacu kościoła (warto 
wspomnieć, że w jego portal wmon
towano dwie marmurowe, pochodzą
ce z wykopalisk w Pompejach kolum
ny), może przyczyną była choroba 
Schinkla. Wkrótce jednak, w 1840 r., 
prace zostały podjęte i nawet przy
spieszone. Toczyły się także dyskusje 
nad urządzeniem ogrodu, bowiem do 
Mysłakowic przybył czołowy twórca 
pruskich ogrodów, Peter Joseph 
Lenne.

Nowym właścicielem Mysłakowic 
po śmierci Fryderyka Wilhelma III 
w 1840 r. został Fryderyk Wilhelm IV 

zostało już przez Schinkla. Dach prze
słonił niewydatny krenelaż obiegający 
koronę murów. Na narożach dodano 
ośmioboczne sterczyny imitujące wie
życzki. Nad oknami umieszczono wy
robione w tynku dekoracyjne, profi
lowane gzymsy, a istotnym elemen
tem gotycyzującego wystroju była ar
kadowa loggia w centralnej części fa
sady, której wąski taras otoczony zo
stał balustradą o takich samych for
mach, co korona murów. Arkady log
gii miały teraz formy łuków ostrych, 
całość zestrojona była z wiełopodzia- 
łowymi wysokimi oknami przedsion
ka o zamknięciach w kształcie łuku 
Tudorów. Taki sam typ okna występo
wał też w najwyższej kondygnacji

oraz otoczenia. Planami i kształtem 
ogrodu miał zająć się nadworny twór
ca ogrodów - Teichler. Powstał wtedy 
park krajobrazowy w stylu angiel
skim, wykopano i napełniono wodą 
dwa duże stawy, wytyczono aleje 
i dróżki, wykarczowano wiele drzew 
w celu utworzenia polanek widoko
wych. W 1836 r. wybudowano tzw. 
Kavalierhaus (nie zachował się do dzi
siaj), powstało też wiele innych bu
dowli - parkowych pawilonów. Park 
został organicznie powiązany z okoli
cą i z pałacem, bowiem król kontynu
ował program przestrzennego kształ
towania terenu zapoczątkowany 
przez poprzedniego właściciela. Kon
cepcji tej sprzyjało nabycie przez in
nych członków rodziny królewskiej 
sąsiadujących z Mysłakowicami ma
jątków w Karpnikach i Wojanowie. 
W 1838 r. położono nowe tynki na 
elewacjach pałacu, ale w tym roku na- 

Wraz z nim do posiadłości przyjechał 
August Stiller, uczeń K. F. Schinkla, 
któremu król zlecił rozbudowę rezy
dencji. Stiller częściowo posługiwał 
się planami Schinkla. Pałac powięk
szono przez dobudowanie niższego, 
dwukondygnacyjnego, jednoprze- 
strzennego skrzydła od zachodu wraz 
z podjazdem. Zostało ono połączone 
od północnego wschodu z wysoką, 
ośmioboczną wieżą, a od wschodu - 
za pomocą wąskiego korytarzyka - 
z nowo wybudowanym, parterowym 
pawilonem jadalnym. Wieża oraz ja
dalnia, dobudowana prostopadle do 
bryły pałacu, wprowadziły prze
strzenne zróżnicowanie i urozmaice
nie zwartej dotąd i spokojnej w swym 
kształcie budowli. Elewacja wschod
nia pałacu wzbogacona została cieka
wym, biegnącym przez dwie kondy
gnacje wykuszem. Pałac otrzymał ko
stium neogotycki, co zapoczątkowane 

trójosiowego pseudoryzalitu od stro
ny ogrodu, w pawilonie jadalnym i na 
wieży. Gotycyzujące formy wprowa
dzono też do wnętrz - główna klatka 
schodowa zachowała sklepienia ko
lebkowe, ale prześwity, którymi 
otwierała się do hallu, otrzymały te
raz zamknięcia w formie łuku Tudo
rów, podobnie jak profilowane obra
mienia otworu wejściowego z sieni do 
hallu i z hallu do bocznego korytarza 
(zachowane do dziś). Prace trwały do 
1844 r.

W 1905 r. Mysłakowice uznane 
zostały za niepodzielne dobra koron
ne (Kronfideikomiss). W 1909 r. 
przeszły w ręce prywatne, trzy lata 
później nowym właścicielem stał się 
Gustaw Richter, zaś ostatnimi właści
cielami Mysłakowic byli Gustaw Ru
dolf (od 1926 r.) i jego żona Anna (od 
1937 r.). W czasie drugiej wojny 
światowej w pałacu mieściła się sie-
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4.5. Obecny widok pałacu: od frontu (4)
i od strony północno-wschodniej (5)

(zdjęcia: 4,5- Emil Pyzik)

dziba SA. Po wojnie, od maja do paź
dziernika 1945 r. kwaterowało tu do
wództwo ochrony armii ZSRR, nie 
wykazując się specjalną dbałością 
o obiekt. Przez krótki czas pałac był 
siedzibą Monopolu Rolniczego, do 
1950 r. stał pusty, a w 1953 r., po 
przejęciu obiektu przez władze gmin
ne, ulokowano w nim szkołę podsta
wową.

Dzisiaj obiekt ten znajduje się 
w dobrym stanie, niedawno przepro
wadzono gruntowny remont i prace 

wykończeniowe trwają. Układ 
wnętrz, niestety, w ciągu lat uległ du
żym zmianom, a próby odczytania je
go form historycznych nie wypadają 
zadowalająco. Za to z zewnątrz, mi
mo powojennej restauracji, która 
w dużym stopniu zatarła stylowy cha
rakter obiektu, budowla nadal za
chwyca, będąc jedną z najwcześniej
szych na Śląsku prób naśladownictwa 
romantycznych, neogotyckich rezy
dencji angielskich. Rozciągający się 
wokół pałacu park wymaga natomiast 
znacznych prac porządkujących i re
stauracji zachowanych do dziś pozo
stałości tzw. małej architektury par
kowej.

Katarzyna Komar

Akcja dwory

Szansa 
dla dworu

a północno-wschodnim skra
ju Wzniesień Radoniowskich, 
będących częścią Pogórza 
Izerskiego w Sudetach Za

chodnich, leży Maciejowice - niewiel
ka wioska na uboczu szlaków komu
nikacyjnych. Warto tam pojechać, że
by zobaczyć jedyny na Dolnym Śląsku 
późnorenesansowy dwór, który nigdy 
nie został przebudowany. Po raz 
pierwszy wieś była wzmiankowana 
w 1386 r. jako Mathisdorff. Około 
1424 r. właścicielem jej był Heinze 
von Mesenau, a w latach 1478-1669 
należała do rodziny von Spiller. Dwór 
lub zamek istniał tu w średniowieczu, 
spłonął w 1553 r., odbudowany w la
tach 1627-1632 znów spalił się 
w 1649 r. W ciągu trzech lat odbudo
wał go mistrz budowlany Muller 
z Dziwiszowa - w jednym z pomiesz
czeń znajduje się jego inskrypcja: 
„H.F. 1652 C.B.” Właściciele zmie
niali się bardzo często, a ostatnią wła
ścicielką dworu od 1913 r. była Em
ma von Kramsta.

Dwór ma formę trójskrzydłowego 
założenia wokół niewielkiego dzie
dzińca, na którym z dwóch stron znaj
dują się skromne, arkadowe podcie-
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1. Widok dworu w Maciejowcu

2.3. Fragmenty dworu z dziedzińca
- widać niszczejące ściany i dziurawy dach

4. Malowany strop w sali na piętrze

5. Wnętrze sali rycerskiej

(zdjęcia: Romuald M. Łuczyński)

nia. Elewacje pokryte były sgraffitami 
o motywach geometrycznych, któ
rych niewielkie pozostałości są jeszcze 
słabo czytelne. Wewnątrz były drew
niane, malowane stropy lub sklepie
nia kolebkowe. Do dziś zachowały się 
renesansowe portale oraz obramienia 
okienne, metalowe drzwi i kraty. Nad 
portalem prowadzącym na dziedzi
niec znajdują się dwa herby, należące
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do jeleniogórskiego kupca Chrisitiana 
Benedikta Kahla i jego drugiej żony, 
właścicieli majątku w XVIII w. Od lat 
trzydziestych XIX w. renesansowy 
dwór tracił swoje znaczenie i przezna
czony został na cele gospodarcze, 
a wnętrza zmieniły pierwotne funk
cje. Tak np. w dawnej kuchni urzą
dzono kuźnię, a w sali rycerskiej, na 
parterze głównego budynku remizę, 
dobudowując jedynie na zewnątrz 
rampę. Z drugiej strony - co zgodnie 
wskazują wszyscy badacze - dzięki tej 
nowej funkcji budynek zachował się 
w swej pierwotnej, niezmienionej po
staci.

Od wielu lat dwór stoi zaniedbany, 
mimo że formalnie jego właścicielem 
była prywatna osoba. 29 listopada 
1991 r. nabyła go warszawska spółka 
z o.o. „KRYSTEX” za 191 milionów 
zł. Już w pierwszych miesiącach na
stępnego roku spółka pisała do woje
wódzkiego konserwatora zabytków 
w Jeleniej Górze, że nie ma pieniędzy 
na remont. Dwór ciągle niszczał. 31 
sierpnia 1994 r. postanowieniem Są
du Rejonowego w Warszawie ogło
szono upadłość spółki, wyznaczając 
jednocześnie syndyka masy upadło
ściowej. Ten natychmiast wystosował 
kilka pism do osób, które wcześniej 

były zainteresowane nabyciem dwo
ru. Okazało się to bezskuteczne. 
Dwór dalej niszczał, a Urząd Miasta 
i Gminy w Lubomierzu wystosował 
pismo do syndyka z prośbą o ogro
dzenie terenu i zabezpieczenie dworu 
przed dalszą dewastacją. W tym cza
sie jednak postępowanie upadłościo
we zostało umorzone, syndyk przestał 
być syndykiem, a upadła spółka odzy
skała swobodę rozporządzania swoim 
majątkiem. Była również odpowie
dzialna za stan obiektu, ale... zniknę
ła z pola widzenia. W tej sytuacji gmi
na Lubomierz wystąpiła w 1999 r. do 
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 
o rozwiązanie umowy sprzedaży 
dworu i ustanowienie kuratora dla 
pozwanej strony. Podstawowym argu
mentem był fakt, że jeden z punktów 
umowy sprzedaży z 1991 r. przewidy
wał konieczność zagospodarowania 
nieruchomości w ciągu pięciu lat. 
W grudniu 1999 r. nadeszła wiado
mość z sądu o rozwiązaniu umowy 
sprzedaży ze spółką. W tej sytuacji 
dwór postanowiono natychmiast 
przekazać instytucji lub osobie, która 
daje największe gwarancje odbudowy 
obiektu. Wybór padł na jeleniogórską 
delegaturę Stowarzyszenia „Polskie 
Dziedzictwo-Kultura-Przyroda”, któ

re od wiosny 2000 r. jest dzierżawcą 
obiektu. Członkowie Stowarzyszenia 
zakładają, że do 2010 r. dwór zosta
nie odbudowany i znajdzie się w nim 
Dolnośląskie Muzeum Detalu Archi
tektonicznego oraz Dom Pracy Twór
czej Architektów i Konserwatorów 
z Pracownią Dokumentacji Detalu 
Architektonicznego.

To już naprawdę ostatni dzwonek, 
żeby uratować tę budowlę - piękny 
przykład śląskiego, prowincjonalnego 
budownictwa renesansowego. Znisz
czona jest już znaczna część stropów, 
w jednym z pomieszczeń niedawno 
spadła na ziemię cała sztukateria skle
pienia, woda leje się przez dziury 
w dachu do wielu sal. Jedynym po
mieszczeniem zachowanym w nie naj
gorszym stanie jest sala rycerska 
i przylegające do niej pomieszczenie 
z ładnymi sztukateriami na sklepie
niu. Ich los jest jednak niepewny, bo
wiem sala znajdująca się nad nimi na 
piętrze pozbawiona jest częściowo 
stropu, a wyżej znajduje się dziurawy 
dach. Na początku sierpnia 1999 r. 
drewniane schody prowadzące na 
strych były już w połowie swej długo
ści przełamane.

Romuald M. Łuczyński

KAPLICA W
^flikolin znajduje się między Opolem i Brze

giem, w gminie Lewin Brzeski, nad lewym brze
giem Odry. Wioska liczy obecnie 325 mieszkań
ców, w trzecim pokoleniu potomków Polaków 
z Mazowsza, Kieleckiego i zza Buga. Znajduje 
się tu pałacyk rokokowy i kaplica zbudowana 
w tym samym stylu, obecnie w remoncie i kon
serwacji. Przy wjeżdzie do wsi, na dawnym 
cmentarzu, wznosi się kaplica grobowa pierw
szej rodziny szlacheckiej von Saurma, która te 
dobra wraz ze Skorogoszczą i okolicą otrzyma
ła od króla pruskiego w XVIII w. Kilka lat temu 
rozebrano istniejący we wsi, nieczynny już 
cmentarzyk. Rozwalono ceglany parkan z XVIII 
w., a kamienne, granitowe i marmurowe na
grobki rzucono nieopodal, potem „zniknęty”. 
Jedna ze śląskich starych rodzin kategorycznie 
sprzeciwiła się niszczeniu cmentarza i dlatego 
nieliczne groby zawsze są zadbane i ukwieco
ne. Na miejscu cmentarza planowano utwo
rzyć... plac rekreacyjny dla wsi, ale nic z tego 
nie wyszło. W połowie 1999 r. kaplicę otoczyło 
wojsko (!?). Mieszkańców zainteresowanych 
tym niecodziennym zdarzeniem straszono: ,co- 
ście władzy nie-widzieli, nie wolno się zbliżać". 
Po pewnym czasie żołnierze wynieśli kamienny 
nagrobek wyrwany z posadzki kaplicy, który 
upamiętniał jednego z członków rodziny von

MIKOLINIE

Saurma. Nagrobek załadowano na wojskowy 
samochód i odjechano. Miejscowi mówili, że 
nagrobek z pewnością pojechał do Niemiec. 
Sprawę zgłosiłem do opolskiej służby konser
watorskiej - bez żadnego rezultatu. Z kolei do 
burmistrza Lewina Brzeskiego skierowałem 
prośbę dotyczącą remontu kaplicy. Otrzymałem 
lapidarną odpowiedź, że nie ma pieniędzy.

Nieco później okazało się, że zabytkową, ba
rokową płytę nagrobną .zabezpieczy! w dobrej 
wierze, by ratować zabytek'... rektor Uniwersyte
tu Opolskiego. Potem pojawiła się informacja, 
że .znalazł tę płytę w chaszczach na swojej po
sesji'. Po długim postępowaniu konserwator
skim ma podobno trafić do Muzeum Piastów 
Śląskich w Brzegu lub do kościoła parafialnego 
w Skorogoszczy. Nikt jednak nie jest na tyle 
uprzejmy, aby uczciwie porozmawiać na ten te
mat z mieszkańcami Mikolina, którzy widzieli 
zajście i chcą stanowczo, by sprawca na wła
sny koszt przywiózł płytę nagrobną von Saurma 
tam, skąd ją zabrał.

Korneliusz P. Pszczyński

Kaplica grobowa w 1999 r.
(fot. Korneliusz P Pszczyński)
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Akcja dwory

Folwark w Lipiu
ty. Folwarkiem przez cały czas okupa
cji zarządzał wyznaczony przez Niem
ców volksdeutsch. W czasach PRL, 
po reformie rolnej lipowskim mająt
kiem zaczęła gospodarzyć spółdziel
nia produkcyjna „Przełom”, która do
prowadziła zabytkowy budynek do 
całkowitej ruiny. Początkowo w jed-

ipie - to dość spora i bogata 
wieś w powiecie kłobuckim, 
około 30 km od Częstochowy, 
znana przede wszystkim ze 

starego, malowniczo położonego 
dworku książąt Ponińskich herbu Ło
dzią. Na początku XVIII w. był to 
skromny dwór drewniany postawio
ny na kamiennej podmurówce, pobie
lony, z gontowym dachem i gankiem 
podpartym słupami ze świerkowych 
pni - typowy polski dwór szlachecki, 
chociaż magnackiej proweniencji. 
W drugiej połowie XVIII i w XIX w. 
obiekt ten został znacznie rozbudo
wany i przekształcony w obszerną 
i wygodną arystokratyczną rezydencję 
z mansardowym dachem gontowym 
z lukarnami, niskim gankiem o czte
rech kolumnach w fasadzie, a z wyso
kim portykiem na czterech kolum
nach od strony parku, który opada tu 
tarasami ku malowniczym stawom 
rybnym.

W czerwcu 1776 r. przez sukcesję 
dwór przypadł Klemensowi Poniń- 
skiemu i już wówczas miał dwa muro
wane skrzydła pokryte dwuspadowy
mi gontowymi dachami, a wewnątrz 
bogate wyposażenie w postaci ozdob
nych kominków i pieców kaflowych. 
Niestety, potomkowie pierwszych 
właścicieli Lipia okazali się utracju- 
szami, którzy doprowadzili do takie
go zadłużenia majątku, że wdowa po 
Klemensie była zmuszona oddać 
w 1820 r. dwór w zastaw Żydowi Jo
achimowi Kemplerowi. W latach 
czterdziestych - po bezskutecznych 
zabiegach Ponińskich o odzyskanie 
zastawu - Kempler został faktycznym 
dziedzicem Lipia. W 1896 r. odsprze
dał on folwark z dworem Maurycemu 
Mittelstaedtowi z Białaczowa, który 
gospodarzył w Lipiu do 1915 r., kie
dy cały folwark nabył Aleksander 
Władysław Steinhagen, pochodzący 
ze znanego rodu przemysłowców. 
W 1919 r. nowy właściciel Lipia zgi
nął śmiercią tragiczną z ręki morder
cy i do 1931 r. gospodarzyli folwar
kiem tymczasowi administratorzy, aż 
do czasu nowego, prawowitego wła

1.2. Dwór od strony podjazdu (1) 
i od ogrodu (2)

ściciela, którym stał się jego syn, rów
nież Aleksander. Rozbudował on 
wówczas dwór i zmodernizował cały 
majątek: postawił piękny domek dla 
rządcy, obszerny, nowoczesny kurnik 
(rozebrany w 1978 r.), zainstalował 
własny wodociąg z wieżą ciśnień i za
gospodarował stawy, w których zało
żył dużą hodowlę ryb.

Druga wojna światowa przerwała 
szczęśliwy rozwój lipowskiego mająt
ku. W czasie okupacji w dworze znaj
dował się posterunek hitlerowskiej 
żandarmerii, a Steinhagen za odmowę 
podpisania reichslisty - został usunię- 

nej z sal dworu utworzono kino wiej
skie, później przedszkole, które „wę
drowało” po całym dworze - z jednej 
walącej się sali do drugiej, nadającej 
się jeszcze do przebywania bez ryzyka 
zawalenia się sufitów. Na remonty 
zwykle brakowało funduszy, które 
przydzielane przez Urząd Wojewódz
ki były po prostu rozkradane, a nawet 
- jak wieść niosła - nowe gonty na
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dach dworku, pochodzące z „przy
działu”, zużywano na... opał. Taka 
trwająca latami gospodarka spółdziel
ni doprowadziła do tego, że rozpada
jący się dworek nadawał się już tylko 
do kasacji. O pozwolenie na rozbiór
kę zabytkowego obiektu spółdzielnia 
produkcyjna wystąpiła do ówcze
snych władz wojewódzkich w Kato
wicach i wkrótce je otrzymała.

Zmiany administracyjne w 1975 r. 
doprowadziły również do wyłonienia 
się nowych struktur w gospodarce 
rolnej. Na miejscu dotychczasowej 
spółdzielni produkcyjnej w Lipiu po
wołano Kombinat Rolno-Spożywczy, 
z nowym, bardziej światłym i ener
gicznym kierownictwem, które nie 
tylko nie dopuściło do rozbiórki za
bytkowego obiektu, ale postarało się 
o jego całkowitą rekonstrukcję, 
w czym pomogła Kombinatowi Poli
technika Krakowska, a ściślej studen
ci architektury z dziekanem tego wy
działu, prof. dr. inż. Wiktorem Zi- 
nem. Opracowali oni dokumentację 
historyczno-techniczną oraz techno
logię rekonstrukcji całego dworu na 
podstawie wzorów tego typu budow
li z XVIII w. Ściany ze świerkowych 
desek wyłożono od wewnątrz i z ze
wnątrz modrzewiem. Gonty bukowe 
na dach sprowadzono aż z okolic 
Rabki. Zabytkowe meble, jak np. se- 
kretarzyki w stylu biedermeier czy 
świeczniki z okresu Księstwa War

szawskiego oraz szafkowe zegary 
ścienne, zakupiono w sklepach Desy. 
Pozwalano sobie na to, bo przecież 
nastał okres gierkowskiej „rozpusty” 
realnego socjalizmu jako przeciwwa
ga gomułkowskiej, proletariackiej 
szarzyzny. Gabinety prezesa i wice
prezesów kombinatu ulokowane 
w odnowionym dworze przypomina
ły więc muzealne wnętrza „z epoki”.

Niestety, stan wojenny przyhamo
wał nieuzasadnioną socjalistyczną 
rozrzutność, powiało realizmem i żoł
nierską miłością do prostoty. Powoli 
brały górę twarde realia kroczącego 
zwolna kapitalizmu. Dworek opusto
szał, pełne zabytkowych mebli gabi
nety kierowników, sekretariaty i sale 
konferencyjne zostały zamknięte, jed
nak niezbyt dokładnie, bo niedawno, 
w 1998 r. bezrobotni pijani frustraci 
z okolicy wdarli się późnym popołu
dniem do dworku i przez wyrwane 
okna powyrzucali do parku bezcenne 
meble i zegary, a kominki, piece 
i ozdobne gzymsy porozbijali w pijac
kim amoku.

Ogólny bałagan w kraju, prawie 
zawsze towarzyszący tzw. transforma
cji, spowodował, że dwór i wyposaże
nie nie zostały wpisane do rejestru za
bytków. Być może wpływowi, partyj
ni posiadacze dworku nie życzyli so
bie tego, bo to ogranicza dysponowa
nie budowlą. Tak czy inaczej, po 
skandalicznym włamaniu nikt nie był

(zdjęcia: Zbigniew Zadruski)

3. Domek rządcy

4. Wieża ciśnień

w stanie określić precyzyjnie wartości 
zniszczonych przedmiotów, m.in. 
rzeźbionych krzeseł gdańskich 
z XVIII w., inkrustowanych sekreta- 
rzyków, starych dywanów czy ogrom
nych zegarów z wahadłami.

Zarządzająca obecnie folwarkiem 
Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa odetchnęła zapewne z ulgą, 
gdy dworek Ponińskich został wresz
cie sprzedany osobie prywatnej z Czę
stochowy. Obecnie trwa w nim kolej
ny remont, oczywiście bez nadzoru 
Służby Ochrony Zabytków, bo - jak 
mi powiedziano - „To tylko atrapa”'. 
A przecież takich „atrap” w Polsce, 
która przeszła piekło zniszczeń dru
giej wojny światowej jest niezliczona 
liczba i są one przeważnie pieczołowi
cie chronione jako świadectwo naro
dowej tożsamości i cenne obiekty tu
rystyczne. Dlaczego dwór w Tipiu ma 
być traktowany w sposób lekceważą
cy? Szkoda, bo przecież w odtworze
nie historycznego kształtu pięknego 
dworku i w malownicze jego otocze
nie włożono — jak widzieliśmy — wie
le serca, trudu i mnóstwo naszych 
(podatników) pieniędzy.

Zbigniew Zadruski
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Zabytki na znaczkach
ajstarsze polskie znaczki 
pocztowe z wizerunkami za
bytków liczą dokładnie tyle 
lat, ile minęło od dnia odzy

skania niepodległości przez Rzeczpo
spolitą w 1918 r. Oto bowiem posąg 
z Kolumny Zygmunta oraz konny po
mnik króla Jana III Sobieskiego z ka
miennego mostku przy warszawskich 
Łazienkach uwidoczniono już na 
pierwszym prowizorycznym wydaniu 
znaczków Poczty Polskiej z 17 listopa
da 1918 r., w którym wykorzystano 
funkcjonujące wcze
śniej znaczki war
szawskiej Poczty 
Miejskiej, nadruko- 
wując na nie jedynie 
odmienne nominały 
oraz czarny napis 
„Poczta Polska”. 
I chociaż ostatecznie 
wydanie to nie zo
stało dopuszczone 
do obiegu, to prze
cież ani znaczkom 
ze wskazanej serii, 
ani znajdującym się 
na nich zabytkom 
urody odmówić nie 
można. Otwierają 
one zresztą niejeden tematyczny zbiór 
polskich znaczków pocztowych z za
bytkami w tytule.

Zabytki, a wśród nich Kolumna 
Zygmunta i kolejny, ustawiony nie
gdyś we Lwowie, dziś znajdujący się 
w Gdańsku konny pomnik króla Jana 
III, znalazły się także na znaczkach 
wydanych w 1925 r. Od połowy lat 
dwudziestych zabytkowe obiekty co
raz częściej zaczęły ukazywać się na 
naszych znaczkach i z takiej ich po
pularyzacji zadowoleni byli wszyscy. 
Turyści otrzymywali najprostszą 
wskazówkę, gdzie zaplanować nie
dzielną czy wakacyjną wycieczkę, go
spodarze zabytków cieszyli się wzro
stem zainteresowania ich obiektami, 
a filateliści z radością przyjmowali do 
swoich zbiorów starannie opracowa

ne i piękne pod względem plastycz
nym znaczki.

Po ostatniej wojnie wydawano ich 
jeszcze więcej. Wtedy jednak stały się 
one ważnym elementem nie tylko sze
rzonej oświaty i oddziaływania edu
kacyjnego na młode, zmęczone latami 
walk i okupacji społeczeństwo, ale 
także ważnym narzędziem propagan
dowym w prowadzonej grze politycz
nej. Na znaczkach przedstawiano 
więc nie tylko dobrze już znane zabyt
ki Polski przedwrześniowej, ale także

sansowe kamienice Przybyłów w Ka
zimierzu Dolnym, i zamek na Wzgó
rzu Wawelskim w Krakowie, i wro
cławski ratusz, i Pałac na Wodzie 
w warszawskich Łazienkach, i Kra
kowską Bramę - atrakcję z Lublina. 
Autorem tego projektu był Czesław 
Słania, jeszcze nieznany światu młody 
artysta-grafik z krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Także rytownik - 
twórca niezwykle uzdolniony i precy
zyjny w działaniu. Ten sam, który nie
mal pół wieku później, z okazji 
„XVIII Ogólnopolskiej Wystawy Fila
telistycznej - Wałbrzych '99” wygra
werował jeszcze jeden piękny i ważny 
znaczek z wyobrażeniem zabytku - 
zamek Książ. Znaczek, wykonany we
dług projektu Andrzeja Heidricha,

WAŁBRZYCH ’99

1001.znaczek Czesława Słani

1
1. Zabytki architektury na znaczkach 
poczty lotniczej z 1954 r.

2. Blok ze znaczkierfi przedstawiającym 
zamek Książ z 1999 r.

pozostające dotąd poza jej granicami 
obiekty z rejonu Ziem Odzyskanych. 
Przykładem mogą tu być wyjątkowo 
piękne emisje znaczków z 1954 r.: 
„500-lecie powrotu Pomorza do Ma
cierzy” z widokami starówek Elbląga, 
Gdańska, Torunia, Malborka i Olszty
na oraz - pokazane tu na ilustracji - 
„Zabytki architektury na znaczkach 
poczty lotniczej”, w której autorowi 
projektu udało się konsekwentnie 
przedstawić w jednej serii fragmenty 
dawnych murów miejskich z basztami 
w Paczkowie na Opolszczyźnie i rene

2

umieszczony został w ozdobnym blo
ku z napisami odnoszącymi się do 
wspomnianej wystawy. Ale nie tylko 
do niej. Na marginesie, u dołu odnaj
dujemy bowiem ten jeden szczególny 
napis: „1001. znaczek Czesława Sia
ni”. W przesłanym nam przez Biuro 
Emisji, Obrotu i Promocji Znaczków 
Pocztowych Centralnego Zarządu 
Poczty Polskiej prospekcie wydawni
czym znaczka z Książem (dostępnym 
także, przynajmniej z założenia, na 
każdej poczcie) znajdujemy wyjątko
wo rzetelnie i wyczerpująco opraco
waną historię tego zamku. Warto ją 
przeczytać, skracając sobie czas ocze
kiwania w kolejce przy pocztowym 
okienku.

Wojciech Przybyszewski
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dy Mege Mouries wynalazł 
w 1860 r. margarynę, nie 
przypuszczał, że produkt ten 
wyjdzie zwycięsko z wielkiej, 

konsumpcyjno-reklamowej bitwy ma- 
ślano-margarynowej, która za ponad 
sto lat rozegra się na naszych oczach. 
Póki co, w drugiej połowie XIX w. 
i jeszcze długo później masło było jed
nym z głównych elementów codzien
nego posiłku, obecnym na bogatszych 
stołach. Dla biedniejszych zaś stanowi

ło źródło dochodu z jego sprzedaży. 
Sprzedawcy, którymi byli przede 
wszystkim gospodarze wiejscy (a ściślej 
- gospodynie), wykorzystując - jak to 
dzisiaj określamy - metody marketin
gowe, próbowali uatrakcyjnić swój to
war, przedstawiając go w jak najbar
dziej wyróżniającej formie, przyciąga
jącej oczy i kieszenie kupujących.

Masło przeznaczone na sprzedaż 
było formowane w tzw. osełki o wa
dze ok. 1 kg, zdobione na wierzchu

Prawie każda wiejska gospodyni 
sprzedająca na targu masło miała 
w swoim domowym gospodarstwie po 
kilka foremek różnej wielkości. Pierw
sze dostawała przeważnie w posagu 
bądź w prezencie od narzeczonego lub 
jego rodziny (zwyczaj znany z terenu 
Kaszub Zachodnich). Następne kupo
wała już na targu, u rzemieślników zaj
mujących się obróbką drewna (stolarzy, 
bednarzy) lub profesjonalnych wytwór
ców foremek. Najstarsze i zarazem naj
prostsze foremki wykonywane były 
ręcznie, prostymi metodami, przy uży
ciu siekiery i noża. Z czasem do ich wy
robu posłużyły narzędzia bardziej 
skomplikowane - tokarki i dłuta wklę
słe. Do wyrobu maślaniczek najlepszym 
materiałem było drewno drzew liścia-

1. Foremka okrągła z wizerunkiem krowy
2. Foremka prostokątna z wisienkami
3. Foremka składana do kształtowania 
baranka wielkanocnego

wgnieceniami łyżki. Na targ zanoszo
no je w liściach kapusty, chrzanu łub 
w pergaminie. Do staranniejszego 
zdobienia masła służyły zaś drewnia
ne foremki. Maśniczki, maślaniczki 
pojawiły się w niektórych regionach 
naszego kraju w drugiej połowie XIX 
w. Najprawdopodobniej pod wpły
wem kultury niemieckiej rozpo
wszechniły się na Pomorzu Zachod
nim, Kaszubach, w Borach Tuchol
skich, na terenie ziemi chełmińskiej, 
Wielkopolski, Śląska i Żywiecczyzny. 
Wykonane w klocku drewna foremki 
miały na wewnętrznej powierzchni 
wzór, który po odciśnięciu ozdabiał 
bryłkę masła, nadając jej atrakcyjny 
wygląd. Na zewnętrznych, dłuższych 
ściankach wycinany był często pół
okrągły rowek, stanowiący rodzaj 
uchwytu. Oprócz ozdabiania towaru 
foremki spełniały również funkcje 
miary, stąd ich inne nazwy: „fontki” 
- formujące masło o ciężarze 50 dkg, 
„półfontki” - 25 dkg i „ćwierćfont- 
ki” - 15 dkg.

stych - grabu, buka, lipy, jarzębiny, wi
śni i śliwy. Było ono łatwe do obróbki, 
a poza tym soki tych drzew nie wpływa
ły na smak masła.

Rzemieślnicy wyrabiali foremki 
o różnych kształtach. Gospodynie mo
gły wybierać maśniczki podłużne, 
w kształcie korytek, kwadratowe, jajo
wate, okrągłe w formie miseczek, kub
ków lub czarek, oraz bryłowe, np. 
w kształcie muszli. Kupowały też fo
remki składane z dwóch kawałków, 
które służyły do wyrobu maślanych 
serc, kur, kogutków lub baranków na 
stoły wielkanocne. Bogata była gama 
zdobień, często kształtowana przez mo
dę lub indywidualne zamówienia. Na 
ogół wewnętrzne ścianki były pokryte 
pionowymi, półokrągłymi rowkami, 
natomiast dno zdobiły różnego rodzaju 
wklęsłe ornamenty. W zdobieniach 
przeważały motywy roślinne - pojedyn
cze gałązki lub wielokwiatowe kompo
zycje (róże, tulipany, powoje, pier
wiosnki, gałązki jarzębiny, wisienki). 
Występowały również motywy zwierzę-
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dawnych, handlowych 
miar. Zainteresowanie 
mogą budzić również 
dlatego, że należą do 
grupy sprzętów, jak np. 
dzieża lub wybrane na
czynia do mleczywa 
(produktów z mleka), 
które w tradycyjnym 
gospodarstwie wiej
skim chroniono szcze
gólnie. Przede wszyst
kim podlegały one za
kazowi pożyczania in
nym gospodyniom 
w celu uniknięcia nega
tywnych skutków ta
kich pożyczek, wpły
wających na chów by-

4. Foremka okrągła z wzorem róży

5. Foremka okrągła z wzorem 
geometrycznym

6. Foremka podłużna z pojedynczym 
kwiatkiem

7. Foremka okrągła z inicjałami i wiatrakiem

(zdjęcia: Wiesław Nowosad; 
zbiory Muzeum Etnograficznego w Toruniu)

ce, a wśród nich często wizerunek kro
wy - symbolu dostatku. Pojawiała się 
też ornamentyka mieszana, roślinno-fi-

guralna, np. gołąbki na gałąz
ce oraz wzory geometryczne 
- gwiazdy, kręgi, serca. Nie
kiedy foremki ozdabiały wy
obrażenia snopów ściętego 
zboża, rogi obfitości, krzyże, 
inicjały właścicieli lub napisy, 
np. IHS, BUTTER CENTRI- 
FUGEN. Bywało, że w ra
mach handlowej konkurencji 
bogata gospodyni zamawiała 
u rzemieślnika własny, niepo
wtarzalny wzór. Maśniczki 

nie były przedmiotami tanimi, dlatego 
też właścicielki bardzo o nie dbały, sta
rannie je konserwując i zabezpieczając 
przed uszkodzeniami. Po użyciu do
kładnie je myto, suszono i konserwo
wano, np. olejem jadalnym. Przecho
wywane były w ciemnych, chłodnych 
miejscach, np. komorach. W wypadku 
uszkodzenia czy spękania były spajane 
drutem lub łatką z blaszki.

Foremki te są zabytkami interesują
cymi nie tylko ze względu na ich wa
lory estetyczne. Są też przykładami

dła mlecznego i jakość wyrobionego 
masła. Ochraniane też były przed 
„złymi oczami”, czyli zauroczeniem 
przez zawistne konkurentki, sprowa
dzającym niepowodzenie przy sprze
daży masła. Jedną z form zabezpiecze
nia przed urokiem było przechowy
wanie w foremkach kawałków świę
conej palmy wielkanocnej. Spełnienie 
tych wszystkich wymogów zabezpie
czających powodowało, że foremki 
służyły niekiedy kilku pokoleniom go
spodyń.

Obecnie, kiedy nasze stoły zdobią 
plastikowe pojemniczki ze zwycięską 
margaryną, foremki cieszą oczy muze
alników i prywatnych kolekcjonerów, 
choć w nowoczesnych sklepach z arty
kułami wyposażenia wnętrz pojawiły 
się mniej lub bardziej udane kopie fo
remek maślanych. Nadają się one jedy
nie do ozdabiania miejskich domów 
lub kuchni urządzanych w stylu rusty
kalnym.

MŁYŃSKIE KOŁA
Przeglądając stare roczniki niezmiernie warto

ściowego miesięcznika .Die Denkmalpflege”, w nu
merze 6 z 18 maja 1921 r. znalazłem w artykule prof, 
dr. Dethlefsena (okręgowego konserwatora Królew
ca i Prus), omawiającym wydany właśnie czwarty 
tom Inwentaryzacji Zabytków Prus C. Steinbrechta, 
informację poświęconą tzw. Wielkiemu Młynowi 
w Gdańsku, a w nim zapewne mało znaną nawet mi
łośnikom architektury średniowiecznej fotografię 
fragmentu jego wnętrza pochodzącą zapewne 
z około 1920 r.

Budynek Wielkiego Młyna, wznoszony na nowym 
kanale Raduni przez Krzyżaków zapewne od drugiej 
połowy XIV w., obsługiwał aż 18 kamiennych żaren 
ustawionych po 9 z każdej strony i napędzanych 
dwoma ramionami. W skali swojego założenia młyn 

należał do największych inwestycji przemysłowych 
miasta. Jego wnętrze wypełniała drewniana kon
strukcja, dzieląca je na osiem kondygnacji, z których 
górne pełniły funkcję składów i spichrzów. Elementy 
tej konstrukcji pokryte były bogatą dekoracją sny
cerską i ozdobione profilami o charakterze póżnore- 
nesansowym, pochodziły zapewne z kolejnego eta
pu przebudowy wnętrza. Odbudowany troskliwie, 
jak większość zabytków Gdańska, po zniszczeniach 
wojennych 1945 r., młyn mieści obecnie współcze
sne lokale handlowe, które korzystającym z nich, jak 
i turystom absolutnie nie kojarzą się z jego pierwot
nym przeznaczeniem. Może więc warto rozważyć 
możliwość rekonstrukcji zewnętrznych, drewnianych 
kół napędowych, tym bardziej że zachowana inwen
taryzacja pozwala na wierne ich odtworzenie, przy

Grażyna Szelągowska

wracając budynkowi pierwotny wygląd. Szczytem 
marzeń byłaby możliwość uruchomienia ich w sezo
nie turystycznym, przy podniesieniu poziomu Radu
ni, co przypominałoby lata świetności jednego z naj
większych portów na Bałtyku.

Józef Pilch
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Stoją bez ruchu, 
rdza je pokrywa...

orsze - aż do połowy XIX w. 
niewielki, nikomu nieznany 
majątek ziemski i nagły 
awans do roli jednego z głów

nych węzłów kolejowych Prus 
Wschodnich! To właśnie tutaj prze
cięły się dwie najważniejsze linie kole
jowe tego obszaru: w 1868 r. wybu
dowano kolej z Królewca do Ełku 
przez Bartoszyce, Korsze, Kętrzyn 
i Giżycko, a pięć lat później, w 1873 
r. ukończono budowę połączenia To
ruń - Wystruć przez Iławę, Ostródę, 
Olsztyn i Korsze. Taki stan trwał aż 
do końca drugiej wojny światowej. 
Przecięcie przez nowe granice pań
stwowe najważniejszych linii, m.in. 
do Królewca, spowodowało gwał
towny spadek przewozów, a nawet li
kwidację niektórych połączeń. W Pol
sce Ludowej Korsze miały już tylko 
rangę lokalnego węzła leżącego przy 
ważnej linii Olsztyn - Ełk. Oprócz te
go pociągi kursowały jeszcze do Bar
toszyc i do Skandawy. Obecnie te 
dwie ostatnie linie dosięga krótko
wzroczna polityka PKP polegająca na

kasowaniu wszelkich możliwych do 
likwidacji lokalnych połączeń.

Dworzec w Korszach ożywia się 
dzisiaj tylko w czasie wakacji, kiedy 
wjeżdża pospieszny z Warszawy i wy
sypuje się z niego grupa rozwrzeszcza- 
nej młodzieży albo jakiś inny pociąg 
nadjeżdża od strony Ełku i Giżycka. 
Powód tego jest zresztą dość osobliwy. 

W Korszach „kończy się cywilizacja”. 
To ostatnia stacja, do której dotarła 
elektryfikacja linii Olsztyn - Ełk. Dalej 
na Mazury pociągi prowadzone są już 
przez lokomotywy spalinowe i to wła
śnie ta zamiana wymusza dłuższy po
stój na zapomnianej stacji. Nie ma tu 
przecież ani większych jezior, ani zbyt 
wielu zabytków. Monotonny odgłos 
potężnego silnika i czerwone światła 
ostatniego wagonu znikają w oddali, 
dworzec pustoszeje...

Jest jednak w Korszach miejsce, 
oddalone od stacji o kilkaset metrów. 
Wystarczy je przejść, aby trafić na 
cmentarz parowozów koło dawnej 
lokomotywowni. W długich rzędach, 
jeden za drugim, stoją zardzewiałe 
wraki potężnych lokomotyw i wspo-
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minają czasy dawno minionej świet
ności. Trzydzieści kilka potężnych 
parowozów z doczepnymi tendrami, 
niektóre z nich pamiętają jeszcze lata 
trzydzieste, ogromna większość - to 
niemiecka produkcja wojenna (seria 
Ty2) albo polskie kopie niemieckich 
parowozów (Ty42), wykonane w la
tach czterdziestych. Miejsce to, trze
ba powiedzieć, robi wrażenie. Panuje 
tu absolutna cisza, nie ma nikogo, 
tylko wiatr od czasu do czasu trzaska 
zardzewiałymi klapami kotłów stoją
cych tu maszyn. Nikt nie krzyczy, że 
nie wolno robić zdjęć, że to teren ko
lejowy, że trzeba się wynosić... Na 
obrotnicy przed wachlarzową halą 
lokomotywowni - najstarszy ekspo
nat tego „muzeum” - Ty37-177, chy
ba jeden z niewielu jeszcze zachowa
nych. Obok „nowożytna” spalinowa 

ST44, gatunek na naszych torach po
woli wymierający. Nieodparcie nasu
wa się pytanie, kiedy PKP przypomni 
sobie o Korszach i wyśle to wszystko 
do huty. Bo oczywiście nikt nawet nie 
pomyśli o tym, żeby któryś z tych pa
rowozów uratować. Wystarczy prze
cież, że w muzeach Warszawy, Cha
bówki czy choćby w niedalekim Ełku 
jest ich jeszcze kilka... Dla wyjaśnie
nia podaję, że tekst i zdjęcia pocho
dzą z 1 sierpnia 1999 r. Istnieje więc 
duże prawdopodobieństwo, że wyko
nane wtedy fotografie są już częścio
wo archiwalne, a niektóre parowozy 
zostały pocięte i przetopione.

Hadrian Jakóbczak

(zdjęcia: Hadrian Jakóbczak)
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Miejsce symboliczne
a przekór przysłowiu, że 
wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu i licząc, że nie zostanę 
posądzony o nieoryginalność 

propozycji, zachęcam, by w milenij
nym roku 2000 odwiedzić stolicę 
Niemiec - Berlin. Jest wiele powo
dów, aby na dłużej zatrzymać się 
w centrum, na Breitscheidplatz 
(placu Breitscheida), tuż u wylotu 
Kurfurstendamm. Historia przeplata 
się tu z teraźniejszością i konfrontuje 
nas z wizją tragicznych dni ostatniej 
wojny światowej. Miejsce to nietrud
no rozpoznać po widocznej z daleka, 
osobliwego kształtu sylwetce głównej 

czącym o statusie było mieszkanie 
w centrum. Okazało się też, że małe 
i oddalone od centrum Berlina ko
ścioły ewangelickie nie były w stanie 
pomieścić wszystkich wiernych. Mo
numentalny kościół w połączeniu 
z budownictwem świeckim miał być 
także „Pomnikiem - Alegorią”, gło
szącym chwałę cesarza Wilhelma I po 
wszystkie czasy. Spośród licznych 
zgłoszonych w konkursie projektów 
wybrano plan utrzymany w formach 
neoromańskich, przygotowany przez 
prof. Franza Schwechtena (1841- 
1924), współautora projektu budowy 
ewangelicko-augsburskiej bazyliki św.

miał zacytować Horacego: Opa!
Exegi monumentom aere perenius” - 
„... dziadku! wzniosłem pomnik 
trwalszy od spiżu”. Jak na ironię stało 
się inaczej...

Wiele budowli sakralnych swą po
pularność zawdzięcza niemal wyłącz
nie „sławie miejsca”. Cesarz Niemiec 
nie mógł otrzymać lepszego i wspa
nialszej, godniejszej siebie świątyni. 
Dodajmy także, że bardzo drogiej — 
całkowity koszt budowy wyniósł 6,4 
miliona marek (dzisiaj w przeliczeniu 
- to prawdopodobnie około 180 mi
lionów dolarów!). Była to trzynawo
wa budowla o powierzchni 20 tys. 
m2, przykryta krzyżowo-żebrowym 
sklepieniem. Część prezbiterialną od
dzielała od korpusu nawowego szero
ka nawa poprzeczna - transept. Nawa 
główna, o wysokości 26 m, przystoso
wana została do ceremonii z udziałem 
wielu tysięcy wiernych. Przedłużona 
prezbiterialną absydą wraz z transep-

wieży kościelnej z zegarem, górującej 
nad ruinami kościoła - neoromań- 
skiej świątyni wzniesionej na cześć 
i pamiątkę króla Prus - cesarza Nie
miec Wilhelma I z dynastii Hohenzol
lernów (1797-1888), nazwanej Ko
ściołem Pamięci Kajzera Wilhelma.

Wybór miejsca pod budowę tej 
ewangelickiej świątyni w centrum 
Berlina nie był dziełem przypadku. 
Lata pięćdziesiąte XIX w. - to szybkie 
tempo ekonomicznego rozwoju mia
sta z niesłychanie bogatą infrastruktu
rą śródmieścia, to równocześnie 
wzrost liczby bogacącego się miesz
czaństwa, dla którego znakiem świad- 

Jana Chrzciciela w Łodzi w latach 
1880-1884. Patronat nad budową 
przypadł w udziale następczyni tronu, 
późniejszej cesarzowej Auguście Wik
torii.

Uroczyste poświęcenie kamienia 
węgielnego odbyło się w palmową 
niedzielę 22 marca 1891 r., zaś na 
dzień konsekracji wybrano 1 września 
1895 r. - 25. rocznicę bitwy pod Se- 
danem we Francji nad rzeką Mozą 
(kapitulacja 83-tysięcznej armii fran
cuskiej i wzięcie do niewoli Napole
ona III). Obecny na uroczystości 
wnuk Wilhelma I i ostatni cesarz 
Niemiec Wilhelm II (1859-1941) 

tern tworzyła zarys krzyża - sym
bolu chrześcijaństwa. Prezbiterium 
w przedniej części zostało rozciągnię
te na szerokość trzech naw, dalej zwę
żało się do szerokości nawy głównej, 
a zamykała je półkolista absyda w for
mie wieloboku. Półkolista galeria 
wsparta na czterech kolumnach mie
ściła poza organami 300-osobowy 
chór kościelny i 80 muzyków.

Efektownie musiała prezentować 
się partia frontowa świątyni o trzech 
wieżach z dominującą 166-metrową, 
zakończoną smukłym iglicowym heł
mem z krzyżem na kuli. Architekt za
dbał, aby dolnej kondygnacji nadać

36



------------------------------------------------- Z ZAGRANICY 

formy romańskie, projektując portal 
o bogatej kompozycji architektonicz- 
no-rzeźbiarskiej. Tworzą go trzy pół
koliste arkady, wsparte na bogato 
zdobionych półpłaskimi reliefami ko
lumnach. W górnej części arkady zo
stały zwieńczone wysuniętymi nieco 
na zewnątrz zdobionymi fryzami 
w kształcie trójkątów. Nad portalem 
widoczny jest otwór okrągłego okna, 
dawniej zakryty barwną kompozycją 
witrażową.

O artystycznych walorach wnętrza 
świątyni decydował bogaty wystrój 
i wyposażenie, uzupełniane jeszcze 
długo po zakończeniu budowy. 
Uświetniała je ogromna (2740 m1 2 3) 
mozaika na ścianach i stropie, wyko
nana z małych, kolorowych kostek 
ceramicznych. Wzorem dekoracyj
nym były biblijne postacie, dające złu
dzenie wirtualnej, pozaziemskiej rze
czywistości. Podobne wrażenie odno
siło się oglądając barwne witraże 
umieszczone w wąskich, ale wyso
kich, stylowo zaprojektowanych neo- 
romańskich oknach. Do cennych 
dzieł sztuki sakralnej należały malo
widła ścienne o tematyce historycz
nej, reliefy i rzeźby figuralne (Marcin 
Luter, Jan Kalwin, Karol Wielki, 
Chrystus), pełniące nie tylko funkcję 
dekoracji, ale mające także znaczenie 
dydaktyczne. Wnętrze to otrzymało 
„Grand prix” na Wystawie Światowej 
w Paryżu w 1900 r.

1. Widok Kościoła Pamięci na pocztówce 
z lat trzydziestych XX w.

2. Przedsionek i nowy kościół, w głębi 
wieża starego

3. Dwie wieże - starego i nowego kościoła

5. Zachowany neoromański portal 
prowadzący do Sali Pamięci

4. Wnętrze nowego kościoła z tombakową 
rzeźbą Chrystusa w ołtarzu głównym



6. Widok Sali Pamięci

kasetonów w kolo
rze ultramaryny, wy
pełnionych synte
tycznymi granulka
mi imitującymi rubi
ny i szmaragdy. Osa
dzone w metalo
wych ramach kaseto
ny tworzą wspaniałą 
grę świateł, 
czemu kościół ten 
określany jest mia
nem „The Blue 
Church” („Niebieski 
kościół”). Inne nowe 
obiekty - to szklana 
wieża o wysokości 
53,5 m zwieńczona 
krzyżem na kuli (jak 
na wieży starego ko

ścioła), przedsionek z biblioteką i ka
plica. Podczas konsekracji nowego ko
ścioła 17 grudnia 1961 r., prof. Eier- 
mann powiedział: „Mój nowy kościół 
może stać w każdym mieście, lecz po
łączenie z ruinami wieży - to swego 
rodzaju jedyna budowla berlińska”.

„Pod dziurawym zębem” (Hohler 
Zahn) - tak żartobliwie nazywane jest 
miejsce spotkań, happeningów i kon
templacji pod częściowo zachowaną 
wieżą starego kościoła. Wieża ta - 
niegdyś najwyższa budowla sakralna 
Berlina - po bombardowaniu alianc
kim w nocy 22 stycznia 1942 r. liczy 
tylko 68 m wysokości. W czasie tego 
bombardowania kościół został prawie

7. Fragment mozaiki ze starego kościoła 
w Sali Pamięci; widoczne miejsca scalania 
pogruchotanych kawałków

8. Rysunek „Madonny Stalingradzkiej” 
z 1942 r.

(zdjęcia: 2-7 - Mieczysław Lipowski; 
pozostałe z archiwum) 

Te ruiny - to obecnie obszerna Sa
la Pamięci (Gedenkhalle), będąca 
symbolem pojednania. Na tablicy 
przed wejściem czytamy: „To jest 
miejsce przeciw wojnie i zniszcze
niom, wezwanie do pojednania 
w Imię Jezusa Chrystusa”. W Sali Pa
mięci zgromadzone zostały zabytki 
ikonograficzne i dzieła sztuki sakral
nej ze starego kościoła, m.in. odtwo
rzona według dawnej dokumentacji 
wspaniała mozaika na ścianach, skle
pieniu i posadzce, okazałe rzeźby fi
guralne, reliefy o tematyce biblijnej 
i historycznej, a także obrazy oraz re
produkcje starych druków, rysunków 
i fotografii. Niezapomniane wrażenie 
wywołuje pelnoplastyczna dwume
trowa rzeźba marmurowa Chrystusa 
z uszkodzonym torsem. Sztuka sakral
na niepostrzeżenie miesza się tu z in
nymi eksponatami. Przykładem może 
być reprodukcja rysunku „Stalin- 
gradzka Madonna”, wykonanego wę
glem na odwrocie mapy wojskowej 
w wigilię Bożego Narodzenia 1942 r. 
przez uczestnika bitwy pod Stalingra
dem, Kurta Reubera. W skromnym 
rysunku można dojrzeć symbolikę 
śmierci, odradzania i przebaczenia, 
podobnie, jak w całej berlińskiej bu
dowli.

Mieczysław Lipowski
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całkowicie zniszczony, a to, co pozo
stało, znajdowało się w stanie kata
strofalnym. Ratowania świątyni pod
jął się wybitny specjalista, prof. Egon 
Eiermann, kierownik katedry odbu
dowy miast Wyższej Szkoły Technicz
nej w Karlsruhe. Dookoła ruin stare
go kościoła wybudował kompleks 
złożony z czterech obiektów, usytu
owanych na betonowym, metrowej 
grubości plateau o powierzchni 4000 
m2. Najbardziej reprezentacyjny 
obiekt, symbol na miarę współcze
snych czasów - to nowoczesny, pełen 
prostoty, jednonawowy kościół w for
mie oktagonalnego równoległoboku, 
o płaskim dachu, zbudowany ze stali, 
betonu i kolorowego szkła. Wnętrze 
tego kościoła tworzy osiem ścian 
o wysokości 20 m, zmontowanych 
z 22 748 szklanych kwadratowych



W dniu 8 maja 2000 r. w siedzi
bie Zarządu Głównego TOnZ 
w Warszawie miały miejsce ob

chody jubileuszu 80-lecia urodzin 
doktora Tadeusza Rudkowskiego, 
wieloletniego działacza Towarzy
stwa, w latach 1989-1992 prezesa, 
a obecnie wiceprezesa Zarządu 
Głównego.

Jubileusz w willi Struvego
Tadeusz Rudkowski urodził się 6 

maja 1920 r. we Lwowie. W 1949 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Hi
storii Sztuki Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Kontynu
ował je we Wrocławiu, gdzie 
w 1957 r. uzyskał stopień doktora. 
Od 1965 r. pracował w Wielkopol
skiej Komisji Opieki nad Zabytka
mi, od 1970 r. w Zarządzie Głów
nym Pracowni Konserwacji Zabyt
ków, a w latach 1973-1985 w Insty
tucie Sztuki PAN, w którym do 1980 
r. kierował Środowiskowym Labo
ratorium Foto- i Fonograficznym.

Jubilat jest członkiem Stowarzy
szenia Historyków Sztuki. Przez 
dwie kadencje pełnił w SHS funk
cję wiceprezesa Zarządu Główne
go, a od wielu lat przewodniczy 
Głównej Komisji Ochrony Zabyt
ków. Członek honorowy Stowarzy
szenia Konserwatorów Zabytków, 
jego wieloletni sekretarz general
ny. Czlonek-zalożyciel TOnZ, kie
rujący działalnością szkoleniową 
Towarzystwa (m.in. organizował 
kursy dla społecznych opiekunów 
zabytków i dla działaczy kultural
nych ze Wschodu). Członek Spo

łecznego Komitetu Opieki nad 
Starymi Powązkami, wiceprze
wodniczący Społecznego Komite
tu Opieki nad Zabytkami Cmenta
rza Ewangelicko-Augsburskiego 
w Warszawie, czlonek-zalożyciel 
Stowarzyszenia Historyków Foto
grafii, członek Społecznego Komi
tetu Odnowy Zabytków Krakowa, 
Wrocławskiego Towarzystwa Na
ukowego, Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu, do wiosny 1999 
r. - Rady Ochrony Zabytków przy 
Ministrze Kultury i Sztuki. Pracował 
w zespole przy Ministrze Kultury 
i Sztuki dla opracowania nowej 
ustawy o ochronie zabytków. W la
tach 1982-1987 pełnił funkcję wi
ceprzewodniczącego Międzyre
sortowej Komisji ds. Cmentarzy 
Zabytkowych. Ponad tysiąc zabyt
kowych pomników i grobowców 
na cmentarzach warszawskich za
wdzięcza mu powrót do dawnej 
świetności. W latach dziewięćdzie
siątych Jubilat patronował pracom 
porządkowym na kilkunastu 
cmentarzach polskich na Ukrainie.

W swoim dorobku ma Tadeusz 
Rudkowski ponad 80 publikacji, 
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m.in. Mecenat artystyczny Jerzego 
II księcia brzeskiego, Dzielą rzeź
biarzy włoskich XIX i XX wieku na 
polskich cmentarzach, Dekoracje 
sgraffitowe kamienic mieszczań
skich w Polsce w XVI i XVII wieku 
oraz wydany w 1999 r. Cmentarz 
Polski w Żytomierzu.

Za swoją działalność uhonoro
wany został Złotą Odznaką „Za 
Opiekę nad Zabytkami", Odznaką 
Zasłużonego Działacza Kultury, 
Złotymi Odznakami „Za zasługi 
dla Warszawy” i „Za zasługi dla 
Poznania”, dyplomem Członka 
Honorowego TOnZ oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Uroczystość w warszawskiej 
willi Struvego zgromadziła liczne 
grono dawnych współpracowni
ków i przyjaciół Jubilata. Jego ży
ciorys i dotychczasowe osiągnię
cia przedstawił zebranym po
przedni prezes TOnZ dr Wojciech 
Fijałkowski. Wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Anna 
Popowicz udekorowała dra Rud
kowskiego Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, zaś 
prezes Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki prof. Maria Poprzęcka- me
dalem Merentibus, przyznanym 
Mu przez Stowarzyszenie. (JBK)

Europejska sztuka

WSPÓLNE 
DZIEDZICTWO

Logo kampanii 
„Europa - wspólne dziedzictwo”

stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. W skład komi
tetu, obok Generalnego Konserwato
ra Zabytków, wchodzą przedstawi
ciele różnych dziedzin kultury. Z im
prez, które odbędą się w roku bieżą
cym warto odnotować m.in. cykl 
konferencji na temat fortyfikacji, re
waloryzacji miast, zabytkowego kraj
obrazu, współpracy służb konserwa
torskich z samorządami, ochrony 
ogrodów oraz obchody Europejskich 
Dni Dziedzictwa we wrześniu i konfe
rencja podsumowująca w paździer
niku w Krakowie.

W ramach kampanii w kwietniu 
br. odbyło się w Warszawie między
narodowe sympozjum „Rzemiosło 
artystyczne w zakresie ztotnictwa: 
wartość i znaczenie przedmiotów li
turgicznych". Zorganizowała je Ko
misja Pontyfikalna ds. Kościelnego 
Dziedzictwa Kultury w Watykanie 
z przewodniczącym arcybiskupem 
Francesco Marchisano (watykański 
odpowiednik Generalnego Konser
watora Zabytków), Rada Europy, Ar
chidiecezja Warszawska oraz Urząd 
Generalnego Konserwatora Zabyt
ków. W ceremonii otwarcia wypo
wiadali się m.in. prymas Polski kar
dynał Józef Glemp, arcybiskup F. 
Marchisano, minister kultury Kazi
mierz Ujazdowski i Aleksander Bro
da - Generalny Konserwator Zabyt

ków; życzenia przesiał papież Jan 
Paweł II.

W obradach uczestniczył prze
wodniczący kampanii z ramienia Ra
dy Europy, szef dziedzictwa w Radzie 
Europy - Jose Maria Ballester. 
Uczestnicy sympozjum przedstawiali 
metody konserwacji i inwentaryzacji 
przedmiotów liturgicznych w różnych 
krajach, zajmowali się inspiracjami 
twórczymi oraz historycznym i teolo
gicznym znaczeniem sztuki sakral
nej. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziły referaty: dr Alizy Cohen, 
dyrektora Centrum Sztuki Żydowskiej 
w Jerozolimie, rumuńskiego biskupa 
prawosławnego Popa Irenśe na te
mat arcydzieł sztuki sakralnej w Ru
munii oraz prof. Tarcona Yilmaz z Tur
cji o sztuce liturgicznej w okresie oto- 
mańskim. Ciekawe wystąpienia mieli 
również trzej reprezentanci Polski: dr 
Michał Wożniak z Instytutu Zabytko- 
znawstwa i Konserwatorstwa w Toru
niu mówił o inwentaryzacji i doku
mentacji kościelnych wyrobów złotni
czych w Polsce, Wojciech Bochnak 
z Pracowni Konserwacji Metali Mu
zeum Narodowego w Krakowie 
o problemach związanych z konser
wacją Złotej Róży ze skarbca katedry 
na Wawelu, a Mariusz Drapikowski - 
rzemieślnik-artysta z Gdańska zapre
zentował swoje dzieła wykonane 
głównie w bursztynie.

Była to pierwsza konferencja 
zorganizowana w Polsce wspólnie 
z Watykanem i, według zapewnień 
jej uczestników, zapoczątkowująca 
naszą ścisłą współpracę w dziedzi
nie ochrony kościelnych dóbr kul
tury.

Konserwatorskie 
tradycje

Służby konserwatorskie róż
nych regionów i miast coraz 
chętniej i częściej nawiązują do 

tradycji. Tak stało się w 1994 r., 
gdy w Krakowie ukazał się pierw
szy tom „Wiadomości Konserwa
torskich Województwa Krakow
skiego”, a ostatnio Regionalny 
Ośrodek Studiów i Ochrony Śro
dowiska Kulturowego w Rzeszo
wie wznowił wydawanie „Rze
szowskiej Teki Konserwatorskiej”. 
Pierwszy tom nowej edycji z 1999 
r. przynosi artykuły z dziejów służ
by konserwatorskiej w Polsce Po
łudniowo-Wschodniej w okresie 
międzywojennym i tuż po ostat
niej wojnie, ciekawą inicjatywą 
jest przedstawianie dziejów dwo
rów, które już nie istnieją (w tym 
tomie dwory z okolic Jarosławia). 
Tom zawiera też sprawozdania 
z różnych praktyk studenckich 
i obozów naukowych na terenie 
byłego województwa rzeszow
skiego, w ramach których prowa
dzono pomiary i zabezpieczenia 
różnych obiektów drewnianych, 
m.in. cerkwi. Ze spraw aktual
nych przedstawiona została pró
ba historyczno-etnograficznego 
udokumentowania obecnego 
województwa podkarpackiego 
oraz odkrycie nieznanej willi 
w Jaśle, którą projektował Teodor 
Talowski. Życzymy konsekwencji 
i wytrwałości przy wydawaniu ko
lejnych tomów tego wydawnic
twa! (kmn)
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Od września 1999 do grudnia 
2000 r. prowadzona jest w więk

szości krajów europejskich Kampa
nia Rady Europy „EUROPA - 
WSPÓLNE DZIEDZICTWO". Kam
pania podkreśla istnienie Europy ze
spolonej wspólnym dziedzictwem, 
wzbogaconym różnorodnością kul
tur narodowych, regionalnych i lokal
nych. Cel kampanii - pobudzenie 
świadomości istnienia wspólnego 
dziedzictwa i potrzeby jego ochrony 
- realizowany jest przez liczne konfe
rencje, sympozja, warsztaty, koncer
ty, publikacje, wystawy i konkursy 
o zasięgu lokalnym, narodowym, 
transgranicznym i międzynarodo
wym. W Polsce działania te koordy
nuje Komitet Narodowy z przewodni
czącą Anną Popowicz, sekretarzem



ROZMAITOŚCI

Początki tysiąclecia 
- kim jesteśmy?

W kwietniu br. Generalny Kon
serwator Zabytków i Zarząd 

Główny Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami zorganizowali konferen
cję pn. „Początki Tysiąclecia”. Pole
gała ona na krótkich, wprowadzają
cych wypowiedziach przedstawicie
li archeologii, historii, historii archi
tektury i historii sztuki, następnie 
zgłaszane byty pytania na piśmie, 
na które odpowiadali główni prele
genci. Obradom przewodniczył 
prof, dr Henryk Samsonowicz, zaś 
prelegentami byli profesorowie: An
drzej Buko, Przemysław Urbańczyk, 
Jacek Banaszkiewicz, Zygmunt 
Świechowski, Jerzy Rozpędowski, 
Kinga Szczepkowska-Naliwajek-

Przełom X i XI w. na terenie Pol
ski jest na pewno okresem zna
czących dla późniejszych dziejów 
wydarzeń, ale wiele z nich wyma
ga jeszcze badań i wiele rodzi za
sadnicze pytania. Z okresem tym 
wiążą się trzy podstawowe spra
wy: organizacja państwa, wprowa
dzanie chrześcijaństwa oraz bu
dzenie się świadomości przyna
leżności do jednej grupy, na po
czątku wśród elit, później wśród 
mieszkańców. Ale jest to tylko ob
raz ogólny. Brakuje nam natomiast 
jednoznacznych odpowiedzi na 
pytania szczegółowe. Dotyczą 
one m.in. okresu poprzedzające
go rok 1000, przede wszystkim 

formowania się państwa w IX-X w., 
gdy centrum organizacyjne znaj
dowało się w Polsce Południowej 
(z szybko rozbitą organizacją Wi- 
ślan), a następnie w Wielkopolsce, 
gdzie trwała wówczas wielka akcja 
budowy „państwotwórczych” gro
dów, niewiele później niszczonych 
przez Piastów. Skąd więc wywodzi 
się ta dynastia, skoro w źródłach 
pisanych nie ma nazwy plemienia 
Polan, są tylko Goplanie? Dlacze
go Otton III wybrał na sojusznika 
Bolesława Chrobrego, skoro 
w tym czasie panowali w Europie 
władcy, którzy kształtowali swoje 
państwa i cały kontynent na na
stępne tysiąc lat? W czasie dysku
sji nie obyto się bez wypowiedzi 
zmieniających dotychczasowy ob
raz ówczesnej Polski, np. podwa
żono pogląd, jakoby mieszkańcy 
naszego kraju przed tysiącem lat 
byli spokojnymi rolnikami pozba
wionymi agresji w stosunku do są
siadów. Za błąd uznano także do

tychczasowe rozpatrywanie dzie
jów Polski w oderwaniu od historii 
Niemiec.

Część konferencji poświęcona 
była sztuce romańskiej. Uczestni
cy zwracali uwagę na fakt, że 
w porównaniu z innymi krajami za
chodniej Europy romańskich 
obiektów w Polsce jest bardzo ma
ło. Dotyczy to tak architektury (ra
zem ze śladowymi reliktami około 
200 obiektów), jak i przedmiotów 
sztuki zdobniczej, z których więk
szość pochodzi z importu.

Takie interdyscyplinarne konfe
rencje o charakterze panelowym 
są niezwykle interesujące i bardzo 
potrzebne. Kwietniowe spotkanie, 
silą rzeczy zdominowane przez 
sprawy wchodzące w zakres ar
cheologii i historii, wykazało to do
bitnie. Tłem dla dyskusji były ry
sunkowe (tusz, akwarela, kredka) 
wizje pomników polskiej architek
tury romańskiej prof. Henryka Dą
browskiego. (kmn)

Eksponaty na
Odwiedzając muzealną wysta

wę, często mamy nieodpartą 
chęć dokładnego obejrzenia które
goś eksponatu. Niekiedy pragnie
nie jest tak silne, że wyciągając 
bezwiednie rękę lub głowę, uderza
my w szybę, dzielącą nas od upra
gnionego przedmiotu. Powoli wra
camy do rzeczywistości - przecież 
to muzeum, co by było, gdyby każ
dy brał do ręki eksponaty! Wy
obraźmy sobie jednak takie mu
zeum, w którym do każdego eks
ponatu można podejść, dotknąć 
i dokładnie go obejrzeć. Przy każ
dym wystawianym przedmiocie stoi 
człowiek znający cząstkę jego hi
storii, a jeżeli coś szczególnie nam 
się spodoba, natychmiast możemy 
to kupić i zabrać do domu.

Takie niezwykle muzeum, a do
kładnie giełda zabytkowych pojaz
dów, militariów i dawnej techniki 
„Oldtimerbazar” istnieje od nie
dawna przy ul. Karmelkowej we 
Wrocławiu. Impreza ta odbywa się 
cyklicznie (w bieżącym roku

w styczniu, kwietniu, czerwcu 
i wrześniu), przyciągając tłumy 
zwiedzających. Na kwietniowej 
giełdzie eksponaty wystawiono na 
ponad 400 stoiskach, parking za
pełniały samochody miłośników 
motoryzacji z najodleglejszych za

kątków Polski i Europy, a odwie
dzających było ponad 2 tysiące. 
Tak duże zainteresowanie tłuma
czyć należy niekonwencjonalnym 
charakterem imprezy. Niewątpliwą 
jej ozdobą byt motocykl góricke 
z 1928 r., produkcji fabryki rowe
rów z Bielefeld, prawie w całości 
oryginalny i mający mocno znisz
czony, lecz fabryczny lakier. Wart 
obejrzenia byt także czterocylin- 
drowy motocykl nimbus, produko
wany w Danii w latach 1934-1959. 
Egzemplarze wytworzone przed 
1935 r. miały elektrycznie sterowa
ną zmianę biegów. Wystawiono 
także m.in. motocykle harley-da- 
vidson, zundapp, BMW, DKW oraz 
części do tych i innych jednośla
dów. Pojawiło się również kilka ju-. 
naków o różnym stopniu oryginal
ności, ponieważ dawno ukończyły 
25 lat. Miłośnicy zabytkowych sa
mochodów mogli zobaczyć volks- 
wagena kubelwagena i jego po
wojennego następcę oraz kilka za
bytkowych samochodów powo
jennych, a także spory wybór ak
cesoriów i interesujących części, 
jak np. prawie kompletny silnik do 
BMW Dixi. Interesujące dla kolek
cjonerów byty silniki stacjonarne 

różnej wielkości i konstrukcji, wy
stawiane na kilku stoiskach. Uwa
gę zwracał stacjonarny silnik paro
wy, który bardzo szybko znalazł 
nabywcę. Duża część sprzedają
cych prezentowała ofertę całych 
samochodów i motocykli, przed
stawionych na zdjęciach i opisa
nych na planszach zgłoszenio
wych. Specyfiką „Oldtimerbazaru” 
byty niezwykle zróżnicowane ceny. 
Częstym widokiem byli sprzedają
cy pozbywający się niepotrzeb
nych, często wartościowych czę
ści dosłownie za kilka złotych.

Swobodnej atmosferze spotka
nia towarzyskiego połączonego ze 
zwiedzaniem, przekazywaniem in
formacji o zabytkach, a także 
sprzedażą, kupnem i wymianą, 
sprzyjał obszerny teren giełdy. Bez 
przeszkód można było uruchomić 
oglądany pojazd lub odejść, aby 
spokojnie porozmawiać. Wiosen
na impreza swoimi rozmiarami 
przerosła oczekiwania także na 
skutek determinacji organizatorów 
i uczestników odczuwających po
trzebę jej istnienia. Konieczność 
organizowania większej liczby te
go rodzaju spotkań jest oczywistą 
konsekwencją wzrostu zaintereso
wania zabytkami motoryzacji w na
szym kraju.

Rafał Dmowski
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1. Motocykl junak M 10 
produkowany w Szczecinie 
do 1965 r.

2. Duński motocykl nimbus 
produkowany
w latach 1934-1959

3. Motocykl góricke z 1928 r.

(zdjęcia: Rafa! Dmowski)



Kojarzą nam się z zasypanymi śniegiem 
wiejskimi drogami zimą, przeglądają 

się w rozświetlonych słońcem rzekach 
i stawach latem, urozmaicają monotonne 
arterie miejskie. Mowa o kapliczkach - fi
gurach św. Jana Nepomucena. Są z pew
nością charakterystycznym elementem 
polskiego krajobrazu. Jest ich niemało - 
głównie na terenie Polski Południowej - 
ale z roku na rok liczba ta maleje. Część 
ginie śmiercią naturalną - z zaniedbania, 
braku troskliwej ręki ludzkiej, część - 
i jest to tendencja gwałtownie postępują
ca - „wyjeżdża” za granicę, gdzie zdobić 
ma domowe wnętrza. Naprzeciw temu 
popytowi zaczynają wychodzić firmy wy
twarzające nowe figury - na zamówienie. 
Stosunkowo wysokie ceny odstraszają 
jednak klientów i kierują na jarmarki sta
roci, gdzie Nepomuka można kupić na
wet za 1000 zł.

Powstaje pytanie: co można zrobić? 
Czy jest możliwe uchronienie tych ele
mentów naszego krajobrazu przed zagła
dą lub wywozem? Jako jeden ze sposo
bów znalezienia odpowiedzi na te pytania 
proponujemy konkurs.

WAKACYJNY KONKURS
Warszawskiego Klubu Studenckiego 

przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami

Konkurs odbywa się w trzech
fotografii;
własnej twórczości plastycznej; 
wypowiedzi pisemnych.

Oczekujemy na dobre technicznie 
zdjęcia figur św. Jana Nepomucena na 
tle polskiego krajobrazu - pojedyncze 
lub w formie cyklu, np. o różnych po
rach dnia, z różnych terenów Polski 
itp. Zdjęcia powinny być opisane na 
osobnej kartce papieru z podaniem 
lokalizacji figury, ewentualnej daty 
powstania i stanu zachowania; wyma
gany format zdjęć: 15x21 cm. Własna 
twórczość plastyczna może obejmo
wać rysunki, obrazy i inne formy pla
styczne przedstawiające figury święte
go w krajobrazie; opis - jak przy zdję
ciach. Wypowiedzi pisemne powinny 
być krótkie - do dwóch stron znor
malizowanego maszynopisu - i doty
czyć konkretnych figur. Mile widzia
ne będą teksty opisujące ciekawe lo
kalne opowieści, legendy i historie 
związane z figurami (prosimy nie 
nadsyłać streszczeń legendy św. Jana 
Nepomucena!); konieczne jest 
uwzględnienie danych, jak przy zdję
ciach. Interesują nas także miejsca, 
w których niegdyś stały figury święte
go, pozostałości po kapliczkach itp.

równorzędnych kategoriach:

Odpowiedzi, opatrzone imieniem, 
nazwiskiem i adresem autora, prosi
my nadsyłać do redakcji „Spotkań 
z Zabytkami” (00-672 Warszawa, ul. 
Piękna 44a) do 30 września 2000 r. 
Jury konkursu wybierze najlepszą 
pracę i przyzna jej autorowi nagrodę 
w wysokości

1000 zł
której ofiarodawcą jest 
EBP Europa Bau- und 
Projectmenagement 
G.m.b.H & CO.KG

oraz wyróżnienia - książki o za
bytkach wydane przez TOnZ.

Autorzy nagrodzonych prac będą 
powiadomieni listownie, wyniki kon
kursu ogłosimy w numerze 12, 2000 
„Spotkań z Zabytkami”. Najlepsze 
prace opublikujemy w naszym 
miesięczniku.

UWAGA: Prac konkursowych nie 
zwracamy.

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- 
taJ.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 
IV kwartał 2000 r. przyjmowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie w księgarni nau
kowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali 
„Na Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całe
go kraju.



(zdjęcia: Stanislaw Fitak 
i Wiesław M. Zieliński)

1. Wnętrze kościelnej nawy głównej, widok 
na prezbiterium

2. Romański portal w północnej nawie 
kościoła

3. Fragment kapitularza - widoczna jedna 
z dwóch kolumn ze zdobioną głowicą 
kostkową; na posadzce - różne detale 
architektoniczne

4.5. Romańskie detale: zwornik sklepienny 
z płaskorzeźbą orła (4) i ornamentowane 
obramienie (5) (zob. artykuł na s. 19)


