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NA OKŁADCE:
Cysterski klasztor i kościół w Kołbaczu budowane były w XIII i XIV w. W trakcie 
powojennych badań archeologicznych odkryto wapienne głowice kolumn, zapewne 
z kapitularza. Pokryte są niezwykłą dekoracją figuralną z postaciami mnichów oraz 
roślinną z palmetami, liśćmi figowymi, winoroślą. Ten rodzaj zdobienia nawiązuje 
do gotlandzkiej rzeźby romańskiej (obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie).

(fot. Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)
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Czym jest narodowe dziedzictwo?

Z
a tym określeniem kry je się tak wiele dla każdego Polaka. Ko
lejne pokolenia otrzymują schedę po przodkach. Mówiąc o tej 
spuściznie, sięgamy bardzo daleko, dalej niż jedno pokolenie. 
Z dumą mówimy o pamiątkach narodowych, zabytkach, bo
haterach. Każdy człowiek podchodzi do tego inaczej, jednak należy 

śmiało - choć ze zgrozą - stwierdzić, że niektóre wartości tracą dziś 
na swej wadze. Należy się zastanowić, czym jest to dziedzictwo dla 
młodego pokolenia? Otwarcie mówiąc - mamy obecnie do czynienia 
z pokoleniem konsumpcyjnym, dla którego „ołtarzem” jest telewizor, 
komputer itd. Jaki więc spadek pozostawią oni następnym pokole
niom? Niestety, rozwój techniki nie idzie w parze z rozwojem ducho
wym młodego pokolenia, które coraz bardziej obojętnie podchodzi, 
np. do narodowych bohaterów i zastępuje ich idolami z ekranu. 
Oczywiście nie można uogólniać - wielu przedstawicieli tego pokole
nia, umiejętnie poruszając się w „świecie komercji”, nie zapomina 
o polskich tradycjach. Tylko, w jaki sposób przemówić do tej więk
szości? Jest to bardzo trudny problem, którego nie rozwiążą „między - 
przedmiotowe ścieżki” w szkole ani inne pokazy. Być może w kształ
towaniu świadomości narodowej młodych ludzi trzeba rozpocząć 
pracę od podstaw. Bowiem tylko mając określoną świadomość, moż
na pielęgnować i rozwijać schedę po przodkach.

Barbara Pytlarczyk 
Wandowo

UWAGA CZYTELNICY!
Tworzymy ARCHIWUM TAJEMNIC! W następnym numerze pojawi się nowa rubryka, 
którą tak zatytułowaliśmy. Piszcie do nas o wszystkim, co uważacie za niezwykłe, dziw
ne, niepokojące, tajemnicze i co, oczywiście, związane jest z przeszłością. Czekamy 
na opisy i wyjaśnienia niezwykłych miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajemniczych obiek
tów, napisów, rysunków, nazw itd. Warunek jest jeden: należy nadesłać opis TAJEMNI
CY o objętości do 1 strony maszynopisu wraz z próbą jej wyjaśnienia oraz przedsta
wić dokładną lokalizację, najlepiej na wycinku mapy lub schematycznym planie; nale
ży też - jeżeli wymaga tego TAJEMNICA - załączyć dobre zdjęcie lub rysunek. Najbar
dziej ciekawe teksty zostaną opublikowane, a ich Autorzy otrzymają honorarium. CZE
KAMY NA PIERWSZYCH BADACZY TAJEMNIC! Niedługo założymy KLUB BADACZY 
TAJEMNIC PRZESZŁOŚCI - jego członkami staną się wszyscy, którzy na łamach pi
sma będą próbowali wyjaśniać niewyjaśnione. Premierowa odsłona ARCHIWUM TA
JEMNIC już w grudniu! Szukajcie na CZARNYCH STRONACH „Spotkań z Zabytkami”! 
I druga sprawa: tylko dla tych, którzy do 1 grudnia 2000 r. opłacą prenumeratę 
naszego pisma na rok 2001 (warunki prenumeraty na okl. s. III, przekaz w nume
rze) przygotowujemy wspaniałą niespodziankę - bezpłatny, niezwykły TRZYNA
STY numer „Spotkań z Zabytkami” wraz ze spisem treści za rok 2000! Numer uka- 
że się w drugim półroczu 2001 r. Dla prenumeratorów cena nie ulegnie zmianie 
przez następny rok!



O O Prze9lądy 
poglądy

Stanowisko Walnego Zjazdu Delega
tów SARP z czerwca 2000 r, w spra
wie opieki nad wybitnymi obiektami 
architektury XX w.:
„Architekci polscy reprezentowani 
przez Delegatów na WZD SARP wzy
wają wtadze Państwa do roztoczenia 
skutecznej opieki nad wybitnymi 
obiektami architektury XX wieku. Bez
precedensowe przykłady przekształ
ceń znaczących dzieł architektonicz
nych takich, jak: Centralny Dom Towa
rowy, Główny Urząd Statystyczny, K.S. 
Warszawianka, Sejm RP i inne, budzą 
ostry sprzeciw. Protestujemy przeciw
ko nonszalancji w traktowaniu dzie
dzictwa kulturowego czasów najnow
szych. O wartości dzieła architekto
nicznego nie decyduje jedynie jego 
wiek. Apelujemy do władz centralnych 
i lokalnych naszego Państwa o doko
nanie waloryzacji budynków oraz ze
społów zabudowy powstałych zarów
no w okresie międzywojennym, jak 
i po 1945 roku oraz określenie polityki 
ochronnej wobec obiektów i zespołów 
najcenniejszych. Architekci skupieni 
w SARP deklarują współpracę w tym 
zakresie i wzywają środowiska opinio
twórcze do wsparcia tej inicjatywy

Przewodniczący Walnego 
Zjazdu Delegatów 

Andrzej Fajans, architekt”

Minęło 50 lat od utworzenia Przedsię
biorstwa Państwowego Pracownie 
Konserwacji Zabytków - powołane 
zostało 25 sierpnia 1950 r. przez mini
stra kultury i sztuki na wniosek prof. 
Jana Zachwatowicza, ówczesnego 
Generalnego Konserwatora Zabytków. 
Przedmiotem działalności przedsię
biorstwa było początkowo wykony
wanie prac konserwatorskich w dzie
dzinie architektury, rzeźby, malarstwa, 
grafiki i sztuki zdobniczej. Później do 
zakresu prac doszło wykonywanie 
dokumentacji historyczno-konserwa- 
torskiej oraz realizacja prac konser- 
watorsko-budowlanych i archeolo
giczno-konserwatorskich; w 1970 r. 
powołano Laboratorium Naukowo- 
-Badawcze w Toruniu. W wielobran
żowej strukturze przedsiębiorstwa 
zgromadzono fachowców bardzo 
wielu dziedzin, zajmujących się ba
daniami, programowaniem i projekto
waniem prac oraz ich realizacją. Po
wstało 19 oddziałów terenowych 
w największych miastach Polski. 
Przedsiębiorstwo PKZ wykonało naj
ważniejsze prace konserwatorskie 
w powojennej Polsce, m.in. restytucję 
Zamku Królewskiego w Warszawie 
i konserwację Panoramy Racławic
kiej. Zrealizowano także kilkaset pro

jektów poza granicami Polski. W la
tach dziewięćdziesiątych potencjał 
przedsiębiorstwa uległ rozproszeniu. 
Obecnie zatrudnia prawie 350 pra
cowników w Warszawie i trzech od
działach terenowych (Białystok, 
Gdańsk, Lublin). Wdrażany program 
restrukturyzacji ma na celu prywaty
zację przedsiębiorstwa do 2001 r.

Dobiegają końca prace przy budowie 
nowego gmachu Muzeum Narodo
wego w Poznaniu. Będzie to najno
wocześniejszy obiekt tego typu 
w Polsce. Jego budowa trwała 35 lat 
(!) i kosztowała około 50 min zł. Nowy 
budynek ma prawie 12 tys. m2 po
wierzchni. Na otwarcie nowego gma
chu, które ma odbyć się 18 listopada 

ka słupowa typu „latarnia umartych” 
z XVIII w. przy ul. Jana Pawia II w No
wej Hucie, kapliczka filarowa 
z dzwonnicą z XIX w. na rogu ul. Cen
tralnej i Woźniców również w Nowej 
Hucie, figura św. Floriana i Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem w ogródku przy 
ul. Skotnickiej, figura św. Floriana 
przy ul. Fredry.

„Czy wojewódzki konserwator zabyt
ków powinien pozwalać na nadbudo
wy zabytkowych budynków?" - na py
tanie to, sformułowane przez Toma
sza Urzykowskiego z „Gazety Wybor
czej”, Aleksander Broda, Generalny 
Konserwator Zabytków, odpowie
dział: „Nigdzie nie jest powiedziane, 
że nie wolno nadbudowywać zabyt

(rys. Małgorzata Tabaka)

br., przygotowano wystawę „Skarby 
Habsburgów”, na której pokazane 
zostaną m.in. dzieła Rubensa, Tycja- 
na, Velazqueza.

Kraków jest jedynym miastem w Pol
sce, w którym stworzono plan ratowa
nia kapliczek, jako obiektów o nie
zwykłych walorach kulturowych i es
tetycznych, stanowiących nieodłącz
ne elementy krajobrazu miasta. 
Wśród odnawianych obecnie tego ty
pu zabytków szczególnie cenna jest 
barokowa kolumna Męki Pańskiej na 
terenie dawnej wsi Witkowice przy ui. 
Dożynkowej. W przyszłym roku mają 
być poddane renowacji m.in.: figura 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy ul. 
Tynieckiej, pochodząca z drugiej po
łowy XIX w., kamienna figura Chrystu
sa Nazareńskiego przy skrzyżowaniu 
ulic Sucharskiego i Póllanki, kaplicz

ków. Ale każdy przypadek trzeba roz
patrywać indywidualnie. Konserwator 
musi kierować się zasadą jak w medy
cynie - przede wszystkim nie szko
dzić. W jednym przypadku dodatkowe 
piętra psują wygląd budynku, w innym 
nie... Pozwalanie na dodatkowe kon
dygnacje nie może stać się zasadą, 
bo to godzi w zasady ochrony zabyt
ków. Nadbudowa zawsze zmienia wy
gląd obiektu."

Na rynku nieruchomości coraz więcej 
pojawia się zabytkowych kamienic, 
sprzedawanych przez prywatnych 
właścicieli, skarb państwa i urzędy 
miast. Najwięcej takich ofert jest 
w centralnej i południowo-zachodniej 
Polsce. Ceny sprzedawanych obiek
tów są zróżnicowane. Zależą od loka
lizacji danej nieruchomości, stanu 
technicznego oraz warunków stawia

nych przez konserwatora zabytków 
w zakresie modernizacji lub ewentu
alnej przebudowy. Nabywcy najbar
dziej interesują się zabytkami z tere
nu dużych miast, np. Warszawy, 
Gdańska, Krakowa. Nowi właściciele 
muszą liczyć się z ograniczeniami 
dotyczącymi korzystania z kupionego 
obiektu - każdy zabytek ma opraco
wane szczegółowe zasady użytkowa
nia, gwarantujące zachowanie jego 
wartości zabytkowej.

Pękają mury kościoła Świętej Trójcy 
na Świętym Krzyżu; kościół zbudowa

ny został w latach 1781-1806 na miej
scu świątyni romańskiej, spalonej 
w 1777 r. Obecnie największe zagro
żenie stanowią odpadające fragmen
ty ciosów kamiennych z zachodniej 
i wschodniej fasady kościoła. Z kolei 
pęknięcia murów najbardziej widocz
ne są na zewnątrz południowej ścia
ny. Wewnątrz można je dostrzec 
głównie w okolicach otworów okien
nych. W ciągu kilku miesięcy ma być 
wykonana ekspertyza, która określi 
jakie należy podjąć działania zabez
pieczające świątynię.

Dwa mosty kolejowe w Stańczykach 
w województwie warmińsko-mazur
skim czekają na ratunek. Stanowią 
one unikatową budowlę na skalę eu
ropejską. Wybudowane zostały w la
tach 1912-1914 jako część linii kole
jowej łączącej Gołdap z Gąbinem 
(Gusiew). Po drugiej wojnie światowej 
linia została rozebrana i od tej pory 
nie jest użytkowana. Wiadukty - ma
jące 150 m długości i ponad 30 
m wysokości - są w bardzo złym sta
nie i wymagają jak najszybszego re
montu. Niestety, na razie brak środ
ków nawet na wykonanie ekspertyzy 
budowlanej i dokumentacji technicz
nej. Niektórzy twierdzą, że na wiaduk
tach w Stańczykach i całej byłej trasie 
kolejowej można by zarabiać. Warun
kiem jest jednak przeprowadzenie re
nowacji zabytku.

Prowadzone są prace renowacyjne 
na cmentarzu przy al. Kobylińskiego 
w Płocku, jednej z najstarszych pol
skich nekropolii. Cmentarz ten zało
żony został w 1780 r.; jest 10 lat star
szy od cmentarza powązkowskiego. 
Znajduje się tu 189 nagrobków histo
rycznych. Jednym z nich jest pomnik 
nagrobny rodziny Skoniecznych 
z 1869 r. - ma około 2 m wysokości, 
wykonany został z marmuru szarego, 
tylko umieszczona na nim głowa 
Chrystusa jest z marmuru białego. 
Nagrobek ten poddany zostanie fa
chowej konserwacji przez konserwa
torów w Toruniu. W miarę możliwości 
finansowych zabiegom renowacyj
nym poddane zostaną następne po
mniki płockiego cmentarza.
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I znów żegnamy niezawodnego Przyjaciela naszego pisma - 12 września 2000 r. zmarł Mieczysław 
Kurzątkowski (rocznik 1932). Nasza współpraca trwała od pierwszego numeru „Spotkań z Zabytka
mi” w 1977 r., kiedy ukazał się Jego artykuł o starych samochodach inaugurujący dział „To też są za
bytki”. Ostatni artykuł Mieczysława, opublikowany w sierpniu 1999 r., dotyczył polskich reklam sa
mochodowych. Samochodom był wierny przez wszystkie lata współpracy, ale pisał również o Kazimie
rzu Dolnym, Nałęczowie, Lublinie, o twórczości Jana Koszczyc Witkiewicza, o skansenach, chętnie za
bierał głos w toczącej się na łamach pisma dyskusji o polskiej polityce konserwatorskiej; w sumie opu
blikował ponad trzydzieści mniejszych i większych artykułów, pisanych z dużym talentem popularyza
torskim i wyśmienitą polszczyzną. W ramach współpracy z redakcją Mieczysław podjął się w 1989 r. 
niezwykle trudnego zadania: opracował pierwszy w Polsce i - jak dotąd - jedyny Mały słownik ochro
ny zabytków wydany w „Bibliotece Popularnonaukowej »Spotkań z Zabytkami«”. W pisaniu słowni
ka pomogły Mu szerokie zainteresowania kształtowane przez doświadczenia nabywane w pracy zawo
dowej. Studiował historię sztuki, którą ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1955 r. 
Jeszcze na studiach pracował w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, gdzie organizo
wał wystawy sztuki ludowej. Kiedy w 1965 r. został wojewódzkim konserwatorem zabytków, przez po
nad dziesięć lat budował na Lubelszczyźnie organizację służby konserwatorskiej (powstały wtedy m.in. 
urzędy konserwatorskie w Zamościu, Lublinie i Kazimierzu) i muzealnej (m.in. muzea Henryka Sien
kiewicza w Woli Okrzejskiej, Ruchu Spółdzielczego w Nałęczowie i Wsi Lubelskiej w Lublinie). 
W 1976 r. rozpoczął pracę w Muzeum Wsi Lubelskiej i do 1998 r. sprawował tam funkcję dyrektora. 
Działał w wielu organizacjach, m.in. w Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków.

Coraz trudniej przychodzą pożegnania, choć zdajemy sobie sprawę z nieodwracalności przemijania 
życia. Nikt nam nie zastąpi przyjaźni: Jerzego Waldorffa, Tadeusza Jaroszewskiego, Mieczysława Ku- 
rzątkowskiego. Wszyscy odeszli w ciągu ostatnich miesięcy...

lAflAf wiedzieć 
■ ■ ■ ■ więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym 
tajemniczym przedmiotom, o któ
rych nie wiemy, do czego w prze
szłości służyły oraz kiedy i gdzie 
powstały. Jednocześnie będziemy 
pomagać Czytelnikom w dokład
niejszym poznaniu różnych dzieł 
sztuki, które mają w swoich zbio
rach i nie potrafią określić np. ich 
twórcy, lat powstania, stylu, przy
puszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy 
i ilustracje (wyłącznie dobre zdję
cia i rysunki) wyrobów nieznanych 
lub dzieł sztuki, co do których ma
cie pewne niejasności. Jesteśmy 
gotowi odpowiadać także na inne 
pytania związane z zabytkami. Re
dakcja w porozumieniu z eksper
tami będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przedstawi 
je w tej rubryce.

„W swoich zbiorach mam wido
kówki niemieckie sprzed 1939 r. 
Wszystkie prezentują miejsco
wość Firchau. Przypuszczam, że 
obecnie miejscowość ta należy 
do Polski. Niestety, mimo poszuki
wań, nie udato mi się ustalić, jak 
brzmi obecna jej nazwa i gdzie się 
znajduje."

Stanislaw Budzisz 
Władysławowo

Po długich poszukiwaniach udało 
nam się ustalić, że Firchau - to 

polskie Wierzchowo, leżące 
w pobliżu Człuchowa na Pomorzu 
Zachodnim. Wieś ta - podobnie 
jak niegdyś - obejmuje dwie czę
ści: Wierzchowo i Wierzchowo- 
-Dworzec. Była to wieś graniczna,

mienia wykorzystywano tu suro
wiec lokalny?"

Waldemar Korybalski 
Gliwice

zaś pocztówki pochodzą zapew
ne z początku lat dwudziestych 
XX w.

„Uprzejmie proszę o informacje 
na temat znalezionego przeze 
mnie kamiennego grocika w oko
licy Żarek w Jurze Krakowsko- 
-Częstochowskiej. Grot ma wyso
kość 6,6 cm, maksymalną szero
kość 3,3 cm, poprzeczny przekrój 
w formie trójkąta i wykonany został 
z wapienia. Czyżby z braku krze

0 opinię zwróciliśmy się do wybit
nej specjalistki, dr Zofii Sulgo- 
stowskiej z Zakładu Epoki Kamie
nia Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN w Warszawie: „Zbyt mata czy
telność nadesłanych fotografii 
uniemożliwia stwierdzenie czy po
wierzchnie przedmiotu byty celo
wo opracowane, czyli ukształtowa
ne odbiciami od krawędzi bocz
nych, jak u wszystkich znanych na
rzędzi, w tym grotów wykonywa
nych z surowców kamiennych. 
W literaturze archeologicznej nie 

ma wzmianki o używaniu wapienia 
do produkcji narzędzi. Przyczyną 
jest zapewne znaczna miękkość 
i łamliwość tego surowca w po
równaniu z krzemieniem, radiolary
tem czy obsydianem. Cechą na
rzędzi, w tym grotów, jest uzyska
nie przenikliwej krawędzi pracują
cej - tnącej, a obróbka wapienia 
nie daje takiej możliwości. Znane 
są natomiast groty zbliżone roz
miarami, a nawet większe wykony
wane z różnych odmian krzemieni, 
np. ze stanowisk górnopaleolitycz- 
nych sprzed okoto 40 tys. lat (Ja
skinia Nietoperzowa w Jerzmano
wicach), stanowisk neolitycznych 
związanych z kulturą amfor kuli
stych czy z osad i grobów z epoki 
brązu, związanych z kulturą mie- 
rzanowicką.
Wykonanie lub użytkowanie grotu 
z mato odpornego wapienia jest 
bardzo wątpliwe, zwłaszcza w rejo
nie Jury Krakowsko-Częstochow
skiej, skąd znane są i eksploatowa
ne od paleolitu złoża wysokiej jako
ści krzemienia nazywanego krze
mieniem jurajskim. Krzemień ten 
jest również łatwo dostępny na po
wierzchni. Z samych Żarek pocho
dzi kolekcja ze stanowiska mezoli- 
tycznego, przechowywana w zbio
rach Państwowego Muzeum Ar
cheologicznego w Warszawie. Bio- 
rąc wszystko to pod uwagę, skłon
na jestem traktować przedstawiony 
na zdjęciu przedmiot jako natural
nie uksAattowaną formę wapienną. 
Warto dodać, że Jura Krakowsko- 
-Częstochowska kryje jeszcze wie
le tajemnic przyrody, prahistorii i hi
storii zasługujących na wnikliwe 
badania".
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Przyciąga ich wielobarwność i naturalistyczny rysunek 
- te kwiaty chciatoby się „wziąć do ręki”. 

Ale tworzenie porcelanowych arcydzieł następuje stopniowo...

Malowanie kwiatów

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI 

dkrycie przez Johanna Friedricha Bóttgera sposo
bu wytwarzania porcelany twardej (1708 r.) sta

nowiło przełom w dziejach ceramiki europejskiej. W 1710 
r. założono miśnieńską manufakturę porcelany (Kónigliche 
Porcellain Fabrique), w której niemal natychmiast ruszyła 
produkcja zarówno kamionki bóttgerowskiej, jak i najbar
dziej oczekiwanej białej porcelany. I tak oto rozpoczęły się 
„złote lata” najsłynniejszej wytwórni porcelany. Ale najpil
niej strzeżonego w Miśni arcanum - umiejętności wytwa
rzania białej porcelany - nie udało się zbyt długo utrzymać 
w tajemnicy. Już w 1719 r. pierwsze porcelanowe wyroby 
opuściły wytwórnię wiedeńską, a trzydzieści lat później 
„farfurnie” zakładano, jedna po drugiej, w niemal całej 
Europie.

Początki produkcji nie były jednak łatwe, oczekiwania 
zaś odbiorców zmienne. Pod jednym wszakże względem, 
gdy chodziło o jakość wytwarzanej porcelany, zawsze pa
nowała zgoda. Fascynacja „białym złotem” wyrażała się 
chęcią uzyskania jak najczystszego, nie zdeformowanego 
i nie spękanego naczyńka bądź figurki. W tym też kierun
ku zmierzały początkowo wszystkie wysiłki arkanistów. 
Dbano, by powierzchnia naczyń była gładka, pozbawiona 
„zaproszeń” i „piegów”, a glazura wykazywała jak naj
mniejszą liczbę powstających podczas wypalania charakte
rystycznych spękań zwanych „kraklami”. Pierwsze porce
lanowe naczynia podziwiano za ich ujmujące, delikatne 
kształty, cienkość przeświecających ścianek i szlachetną 
barwę - im były bielsze, tym doskonalsze. O zdobieniu ta
kich wyrobów nie myślano wtedy wiele.

Kiedy pokonano największe trudności technologiczne 
i coraz śmielej zaczęto sobie poczynać z formowaniem 
porcelanowych przedmiotów, u ich odbiorców pojawiły 
się skrywane dotąd lub wcześniej nierozbudzone potrzeby 
estetyczne. Należało zatem więcej uwagi poświęcić sposo
bom dekorowania. Jeśli np. na najwcześniejszych naczy
niach zadowalającą wszystkich ozdobą był malowany wo
kół ich obrzeży wąski, z reguły jednobarwny (np. złoty) 
pasek, a swobodnie rzucony na powierzchnię talerza lub 
półmiska drobny kwiatek czy ornament maskował jedynie 
jakąś trudną do usunięcia skazę techniczną - teraz oczeki
wano bogatszej w formie i bardziej zróżnicowanej pod 
względem kolorystycznym kompozycji malarskiej. Kwiaty, 
jako temat, nadawały się do niej idealnie. Pozostawało 

więc już tylko ustalić, w jaki sposób należałoby je malować 
na porcelanie.

W poszukiwaniach tych nie zapomniano o dotychczaso
wych rodzimych osiągnięciach w dziedzinie dekoracji ma
larskiej na ceramice użytkowej, przede wszystkim zaś na 
fajansie. Wzory kwiatowe stosowano w niej bowiem od 
dawna, a o ich znaczeniu dla zdobnictwa w ogóle najlepiej 
świadczą liczne odmiany stylizacyjne i regionalne, także 
modyfikacje ornamentalne, jakie w ciągu wieków wytwo
rzyły się na bazie przyjętych pierwowzorów. Nie rezygno
wano przy tym z prób jak najwierniejszego odtwarzania 
wyglądu naturalnych kwiatów. Poza nielicznymi wyjątka
mi nie wyszły one jednak poza granice ogólnie przyjętych 
norm poprawności rysunku i wypełniających jego treść 
propozycji kolorystycznych. Natomiast sam motyw kwia
tów malowanych na fajansie lub porcelanie nie był wyna
lazkiem tamtych czasów. Znajdziemy go na wielu wcze
snych wyrobach chińskich, koreańskich i japońskich, znaj
dziemy także na późniejszych, pochodzących z tego same
go regionu, a określanych niekiedy wspólnym mianem 
„porcelany wschodnioindyjskiej” lub krócej „porcelany in
dyjskiej”, którą na początku XVII w. zaczęły sprowadzać 
stamtąd potężne Kompanie Wschodnioindyjskie. Wyroby 
te podobały się bowiem nie tylko w miejscu ich wytwarza
nia, ale także w Europie, gdzie chętnie je sprzedawano, zaś 
najlepsze z nich w charakterze wzorów służyły miejsco
wym wytwórcom fajansu, majoliki i kamionki do wykony
wania imitacji wschodnich malatur.

Także w manufakturze miśnieńskiej często wzorowano 
się na „porcelanie wschodnioindyjskiej”. Jej przebogatą 
kolekcję posiadał w swoich zbiorach król August II Moc
ny i wytwórnia mogła z niej korzystać bez ograniczeń. 
Najwcześniejsze naśladownictwa w niewielkim tylko stop
niu różniły się od oryginalnych wyrobów. Później nie trzy
mano się już tak niewolniczo pierwowzorów, ale zarówno 
sposób dekoracji naczyń i figurek, jak i ich forma oraz 
przeznaczenie zawsze pozostawały z sobą w zgodzie. Tak 
było też w wypadku wyrobów z kamionki bóttgerowskiej. 
W rezultacie obie wskazane tu możliwości stały się inspi
racją dla malarzy zajmujących się w pierwszej połowie 
XVIII w. zdobieniem europejskiego fajansu i porcelany.

Wydawało się, że najłatwiej było naśladować dopraco
wane pod każdym względem wzory orientalne. Sprzyjała 
też temu moda na „chińszczyznę”, wyrażająca się m.in. 
upodobaniem do stosowania owych pobudzających wy-
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1. Flasza na sake z kamionki bóttgerowskiej 
z malowanymi kwiatami w stylu 
„wschodnioindyjskim” (Miśnia, ok. 1710-1715)
2. Porcelanowa waza z bogatą dekoracją 
„indiańskich” kwiatów (Miśnia, ok. 1725)
3. Porcelanowy talerz ośmioboczny 
z dekoracją kwiatową w stylu „Imari” 
(Miśnia, ok. 1740)
4. Porcelanowy półmisek owalny
z podszkliwnie malowanym wzorem 
„cebulowym” (Miśnia, ok. 1740-1750)
5. Porcelanowa miska z dekoracją kwiatów 
„drzeworytniczych” w rezerwach 
(Miśnia, 1740)
6. Talerz z serwisu elektora Kolonii 
Klemensa Augusta z dekoracją kwiatów 
„cieniowanych” (Miśnia, ok. 1741)
7. Talerz z dekoracją kwiatową 
„Hans Sloane” (Chelsea, ok. 1755)

obraźnię chinoiserie, które ożywiały nieco 
przyciężkie i, mimo natłoku elementów, ra
czej nudne formy późnobarokowych porce
lanowych naczyń. Niekiedy jednak powta
rzano egzotyczne wzory, nie rozumiejąc ich 
znaczenia, dostrzegając jedynie czysto dekora
cyjne walory naśladowanych kompozycji. Tym
czasem symbolika i aluzyjność - to tradycyjne ce
chy orientalnej sztuki. W Europie nie zdołano jej jednak 
poznać do końca. Zresztą i dziś „mowę kwiatów” znamy 
tylko ogólnikowo, gdy tymczasem np. dla japońskiego ma
larza porcelany pracującego w XVII czy XVIII w. nie było 
w odwzorowywanych na powierzchni naczyń i figurek 
wzorach kwiatowych nierozszyfrowanych znaczeń. I wła
śnie dlatego malowana jego ręką chryzantema, peonia, ró
ża, magnolia lub kwiat śliwy czy wiśni zawsze, choćby 
w niewielkim stopniu, różnić się będzie od analogicznego 
kwiatu malowanego przez Europejczyka. Przenosząc zaś tę 
obserwację na pozostałe elementy orientalnej dekoracji 

.— malarskiej, zgodzimy się ze stwierdze
niem, że w Miśni, później także w innych 

I wytwórniach, najbardziej charakterystyczne 
i uznane style zdobnicze wzięte z „porcelany 

wschodnioindyjskiej” jedynie naśladowano, 
a nie kopiowano. Dlatego też przyjrzawszy się 

reprodukowanemu tu talerzowi dla określenia je
go dekoracji malarskiej skłonni będziemy raczej 

używać określeń w rodzaju: „w stylu Imari” lub „w typie 
Imari”, rezerwując termin „z dekoracją Imari” dla orygi
nalnych japońskich wyrobów. Chociaż nie znaczy to, że 
ukazana na tym talerzu kompozycja kwiatowa zdecydowa
nie odbiega od klasycznego zdobnictwa „Imari”. Wręcz 
przeciwnie, łączy ją z nim wiele wspólnego. „Imari” - to 
rodzaj porcelany produkowanej w japońskiej fabryce 
w Aricie (prowincja Hizen) i eksportowanej do Europy 
z pobliskiego portu Imari, od którego wzięła swą nazwę. 
Do rozpowszechnienia tych wyrobów przyczyniła się 
w XVII w. holenderska Zjednoczona Kompania Wschód-
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8. Naczynia z porcelanowego 
serwisu deserowego z dekoracją 
kwiatów „botanicznych” 
(Botanical Service)
(Coalport, ok. 1800)

9. Talerz z serwisu „Flora Danica” 
(Kopenhaga, 1790-1802)

10. Porcelanowy blat z dekoracją 
kwiatową w stylu Ludwika XVI 
(Sevres, ok. 1775)

11. Porcelanowa taca
z kompozycją kwiatową 
w koszu i z owocami
(Joseph Nigg, Wiedeń, 1806-1807)

dyjskich” - stosowano w Miśni już w latach dwu-

nioindyjska, a cechy charakterystyczne 
tego stylu to: ornament kwiatowy, 
z najczęstszym wyobrażeniem styli
zowanych chryzantem (na ogól 
w wazonie), uzupełniony deko
racją zestawioną z drobnych 
kreseczek i zgeometryzowanych 
form, będących efektem połą
czenia niepozbawionego delikat
nych złoceń, wielobarwnego i in
tensywnego w kolorycie zdobnic
twa naszkliwnego (o dominujących 
barwach czerwieni) z podszkliwnym, 
wykonywanym zazwyczaj farbami o kon
trastującym, błękitnym kolorze kobaltu.

Przedstawione na kolejnej ilustracji naczynie ozdobiono 
malowanymi wielobarwnie, stylizowanymi na sposób 
wschodni ukwieconymi gałązkami, które wyrastają wprost 
z wyniosłości typowego skalnego ogródka. Pomieszanie 
kwiatów, roślinnych pędów, liści i elementów naturalnego 
podłoża jest w tej kompozycji zamierzeniem świadomym, 
potęgującym jej dynamikę i wielość symbolicznych znaczeń. 
W dekoracji, która zawładnęła całą niemal powierzchnią 
wazy i jej nakrywy, pozostawiono jednak w tle między ga
łązkami nieco miejsca dla światła i powietrza, stwarzając 
tym samym iluzję przestrzeni i realnie istniejących, choć 
przetworzonych pod względem plastycznym roślin. W ta
kiej formie „indiańskie” kwiaty (niem.: Indianische Blumen) 
- w terminologicznym rozumieniu kwiatów „wschodnioin-

dziestych XVIII w. Wprowadził je do użytku 
ówczesny kierownik tamtejszej malarni Jo

hann Gregorius Hóroldt, ale około 1740 
r. straciły one na znaczeniu. W okrojo
nej postaci niewielkich gałązek i drob
nych rzutów kwiatowych występują 
jeszcze na słynnych kandlerowskich 
serwisach: Sułkowskiego (1735- 
-1737) i łabędzim (1737-1741) (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 3 i 7, 

1997), gdzie uzupełniają jedynie ich bo
gatą dekorację plastyczną. Niezmienio

ne, przetrwały ostatecznie aż do wybuchu 
wojny siedmioletniej (1756 r.), chociaż wte

dy pozostawały już w cieniu niezwykle modnych 
i efektownych kwiatów „niemieckich” 

(niem.: Deutsche Blumen).
Kolejnym orientalnym wzorem 

kwiatowym stosowanym na porcela
nie europejskiej jest wzór „cebulo
wy” (niem.: Zwiebelmuster). Ten 
niezwykle popularny, także i dziś 
sposób dekoracji malarskiej przeję
ty został ze zdobnictwa chińskiego, 

a w Europie po raz pierwszy wpro
wadził go do użytku około 1730 r. 

w miśnieńskiej manufakturze niestru
dzony J. G. Hóroldt. Wzór „cebulowy” 

malowano najczęściej podszkliwnie kobal
tem, czasem (jak w dekoracji „Imari”) obydwiema 

technikami - podszkliwną i naszkliwną, a tylko sporadycz
nie samymi farbami naszkliwnymi. Z biegiem lat wypraco
wano też wiele jego odmian, chociaż z reguły różnią się 
one tylko szczegółami. W klasycznej postaci wzór „cebu
lowy” prezentuje w lustrze naczynia ukwieconą gałązkę 
bambusa, a obok niej nieco mniejszą z kwiatami chryzan
tem, astrów lub peonii, na kołnierzu zaś - oddzielone wą
skim paskiem zgeometryzowanej roślinnej wici - równo
miernie rozrzucone owoce brzoskwiń, melonów i grana
tów. Dzięki daleko posuniętej stylizacji wszystkie te ele
menty są niezwykle charakterystyczne i łatwe do rozpo
znania. Omówione dotąd style zdobnicze, choć podążają
ce za modą pierwszej połowy XVIII w., były jednak z grun
tu obce europejskiemu odbiorcy. Nic więc dziwnego, że 
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nieustannie poszukiwano sposobów naturalistycznego 
przedstawiania rodzimych motywów kwiatowych.

Szczególnym przykładem takiej dekoracji były stosowane 
w Miśni już w końcu lat trzydziestych XVIII w. kwiaty „ziel
nikowe”. Odtwarzano je ze współczesnych drzeworytów lub 
miedziorytów, stąd ich bardziej precyzyjne nazwy: kwiaty 
„drzeworytnicze” i „miedziorytnicze”. Charakteryzowały się 
one niezwykle precyzyjnym, linearnym rysunkiem, pozwala
jącym realistycznie ukazać najbardziej charakterystyczne ce
chy wybranych roślin. Tak malowane nie sprawiały żadnych 
trudności w ich rozpoznawaniu. Niekiedy zresztą na od
wrotnej stronie naczyń, czasem nawet w obrębie samej kom
pozycji kwiatowej umieszczano odpowiadające konkretnym 
roślinom ich łacińskie nazwy. Dodatkowo, dla podkreślenia 
plastyki wybranego motywu (malowanego 
przecież na niemal płaskiej powierzchni), 
stosowano czasem metodę cieniowania. 
Współcześnie możemy dostrzec ją np. na 
kartach wielobarwnych atlasów roślin, gdzie 
komputerowo przetworzone zdjęcia liści, 
owoców i gałązek ze sztucznymi cieniami 
efektownie odcinają się od tła dając iluzję 
ich trójwymiarowości. Teraz wiemy, że ta 
sprytna sztuczka nie została wymyślona 
współcześnie, bowiem znana już była 
w XVIII w.! Tyle tylko, że w wypadku kwia
tów „cieniowanych” (niem.: Schattenblu- 
meri) owe subtelne „cienie” nanosili ręcznie 
pędzlem sami malarze, podczas gdy obecnie 
do komponowania tego rodzaju efektów 
używa się komputerów i nowoczesnych 
urządzeń poligraficznych. Zresztą, być mo
że, umiejętność nanoszenia na ceramikę 
kompozycji z kwiatami „cieniowanymi” nie 
warta jest aż takiej uwagi, gdyż stosowane 
w Miśni w latach trzydziestych i czterdzie
stych XVIII w. i sporadycznie tylko naślado
wane w innych wytwórniach tego rodzaju dekoracje stosun
kowo szybko popadły w zapomnienie. Można je jednak zo
baczyć np. na naczyniach z serwisów: elektora Kolonii Kle
mensa Augusta oraz biskupa Adama Stanisława Grabowskie
go (talerz z tego serwisu, ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w 1997 r. pokazany został na wystawie „Pod 
jedną koroną” na Zamku Królewskim w Warszawie).

Słabość do kwiatów w ich najpiękniejszej, realistycznej 
formie zrodziła też wiele specyficznych odmian takiej de
koracji. Jedną z nich widzimy na kolejnej ilustracji, tym ra
zem przedstawiającej talerz z dekoracją kwiatową „Hans 
Sloane”. Wzory do takich, malowanych w Chelsea w la
tach 1752-1756 na całej powierzchni naczyń dużych kom
pozycji kwiatowych z motylami w pobliżu czerpano z ry
cin zamieszczonych w wydanym w 1752 r. dziele The 
Gardner’s Dictionary Philipa Millera, ogrodnika ogrodu, 
nad którym pieczę w imieniu miejscowego Towarzystwa 
Aptekarzy sprawował sir Hans Sloane. W krótkim czasie 
dekoracja ta zyskała wielu zwolenników, a i obecnie zabyt
kowe naczynia z kwiatami Sloane’a należą do najbardziej 
cenionych i poszukiwanych wyrobów europejskiej porce
lany. Natomiast w czystej formie kwiaty „zielnikowe” naj
bardziej chyba znane są ze słynnego kopenhaskiego serwi
su Flora Danica (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 
1998). Odwzorowano je z 1080 (!) miedziorytów wyko

nanych w latach 1766-1792, jako ilustracje do monumen
talnej pracy Georga Chrystiana Oedera leones plantarum 
(...) Daniae et Norvegiae. Każdy z przedstawionych na po
nad 1800 naczyniach z tego serwisu okazów duńskiej flo
ry - podobnie jak w atlasie, z którego zaczerpnięto wzory 
- opisany został odpowiadającą mu łacińską nazwą gatun
kową. Nad poprawnością tych opisów czuwał oddelego
wany do wytwórni botanik Teodor Holmskjóld. O ogro
mie podjętych prac świadczy także liczba z zasady nie po
wtarzających się kompozycji roślinnych. Zastawa, pier
wotnie przeznaczona dla cesarzowej Katarzyny II, nie zo
stała jednak przez władczynię odebrana. Nim bowiem 
ukończono porcelanowe dzieło (1802 r.), nie żyli już za
równo Katarzyna II, jak i jej następca, Paweł I (1801 r.).

13. Porcelanowa waza serwisowa na podstawie i z nakrywą 
z dekoracją kwiatów „polskich” (Baranówka, ok. 1805)

Serwis pozostał więc u króla Danii, Chrystiana VII, zysku
jąc wielką sławę oraz miano niedoścignionego przykładu 
dekoracji kwiatowych na porcelanie. „Niedoścignionego” 
- jako że żadna z jego pozafabrycznych kopii nie nadawa
ła się do publicznej prezentacji. „Przykładu” - ponieważ 
mimo wszystko w wielu wytwórniach podejmowano pró
by przynajmniej częściowego naśladowania nowego zdob
nictwa. Usiłowania te zaowocowały zresztą wkrótce po
wstaniem wielu interesujących, chociaż odmiennych od 
pierwowzoru dekoracji kwiatowych. Te z kolei zachwyci
ły coraz liczniejszą rzeszę odbiorców tak zdobionej porce
lany. W terminologii niemieckiej nosi ona nazwę porcela
ny z dekoracją kwiatów „botanicznych” (Botanische Blu- 
men). Natomiast Anglicy, którym jak się zdaje malowane 
kwiaty szczególnie przypadły do gustu, określili ją wła
snym terminem odnoszącym się do całych zespołów na
czyń: Botanical Service - serwis „botaniczny”.

I tak, niemal niepostrzeżenie, dochodzimy do najwspa
nialszych i najbardziej poszukiwanych kompozycji kwiato

12. Klasycystyczna waza z dekoracją kwiatów „niemieckich” 
(Miśnia, ok. 1780)
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wych malowanych na europejskiej ceramice, głównie na 
porcelanie. Powstawały one zarówno w przyfabrycznych 
malarniach, jak i w pracowniach artystów współpracują
cych z tymi wytwórniami lub działających zupełnie nieza
leżnie. Możliwości było więc wiele, co zdaje się potwier
dzać nie tylko znaną tezę o pozytywnej roli, jaką w dosko
naleniu technik malarskich oraz umiejętności ówczesnych 
malarzy kwiatów odegrała tocząca się pomiędzy nimi od lat 
walka konkurencyjna, ale także wiara samych twórców 
w możliwość stworzenia z porcelanowego wyrobu praw
dziwego dzieła sztuki. Także w dziedzinie malarstwa arty
stycznego. Dobrym tego przykładem może być wykonana 
w Sevres dekoracja porcelanowego gerydonu z czasów Lu
dwika XVI, którego rynkową wartość - w 1987 r. prawie 
200 tysięcy dolarów 
(!) - określi! przebieg 
licytacji podczas au
kcji tego przedmiotu 
w londyńskiej siedzi
bie Christie’s. Gwoli 
wyjaśnienia trzeba 
jednak dodać, że nie 
był to zwyczajny por
celanowy stolik, ale 
arcydzieło wykonane 
najprawdopodobniej 
przez Edme-Franęois 
Bouilliata (1739/40- 
-1810), jednego z naj
wybitniejszych mala
rzy kwiatów pracują
cych pod koniec 
XVIII w. dla po
wszechnie znanej i bo
daj najwyżej wówczas 
cenionej wytwórni 
porcelany w Europie. 
Podobnie wielkim 
uznaniem cieszyć się 
będzie każda inna po
jawiająca się na rynku 
sztuki wysokiej klasy 
kompozycja kwiatowa malowana na porcelanie. Choćby 
wspaniała taca z kwiatami w koszu i z owocami, zawzięcie 
licytowana w październiku 1998 r. podczas aukcji w war
szawskim „Rempexie”. Jeśli nawet początkowo nie doce
niono jej wartości, dając zaskakująco niską kwotę wywo
ławczą 5 tysięcy zł, to przecież dzięki zawziętej licytacji 
zdołano dojść do całkiem przyzwoitej sumy 56 tysięcy zł, 
wprowadzającej uczestników tego pasjonującego spektaklu 
do wąskiego grona prawdziwych koneserów sztuki. Licyto
wana taca nie była bowiem zwyczajnym porcelanowym 
przedmiotem, ale poszukiwanym przez znawców dziełem 
Josefa Nigga (1782-1863), jednego z najwybitniejszych 
wiedeńskich malarzy kwiatów epoki biedermeieru. Do te
go dziełem bezspornym, sygnowanym przez tego artystę 
i zachowanym w doskonałym stanie.

Warto zaznaczyć, że oba opisane wyżej dzieła sztuki w ni
czym nie ustępują zbliżonym do nich pod względem tematu 
obrazom malowanym na płótnie, desce lub miedzianej blasze. 
Pod koniec XVIII w. pokonano już bowiem wszelkie trudno
ści technologiczne związane z produkcją porcelany (w tym 

także z jej zdobieniem i końcowym wypalaniem), a to dopro
wadziło do sytuacji, w której malarz stał się dla dzieła osobą 
najważniejszą, gdyż tylko od jego umiejętności oraz talentu 
uzależniony był ostateczny efekt podjętej przez niego pracy. 
Nie wszyscy jednak mieli możliwość obcowania ze sztuką tak 
wysokiego lotu. Ale na szczęście w ofercie każdej szanującej 
się wytwórni porcelany znajdowało się w tym czasie wiele 
propozycji z wyrobami o skromniejszej, co wcale nie znaczy 
pozbawionej uroku, dekoracji malarskiej z naturalistycznie 
ujętymi wiązankami kwiatów. Były to przede wszystkim - 
znane od 1725 r., kiedy po raz pierwszy pojawiły się jako de
koracja wykonanego w Wiedniu porcelanowego gabinetu 
przeznaczonego do pałacu Dubskych w Brnie - tzw. kwiaty 
„niemieckie” (niem.: Deutsche Blumen) lub ich regionalne 

modyfikacje. Z powo
dzeniem stosowano je 
już w pierwszej połowie 
XVIII w. w Miśni i Ber
linie, a nieco później 
także w innycb mia
stach starego kontynen
tu. Szybko też zyskały 
one zasłużoną opinię 
jednego z najchętniej 
używanych wzorów 
w zdobnictwie porcela
nowych serwisów. 
„Niemieckie” kwiaty 
były wreszcie dla bar
dziej ambitnych arty
stów - szczególnie zaś 
dla tych, którzy praco
wali z dala od Wiednia, 
Miśni i Berlina - praw
dziwym wyzwaniem do 
podejmowania wła
snych poszukiwań, ma
jących na celu wprowa
dzenie do dekoracji na
czyń rodzimych odmian 
i stylizacji kwiatowych. 
Z pewnością zaliczymy 

do nich stosowane w Korcu w ostatniej dekadzie XVIII w., 
a w nieodległej Baranówce kilkanaście lat później i utrzymu
jące się w obu tych wytwórniach aż po kres ich działalności 
wiązanki z kwiatami „polskimi”.

Kwiaty jako element dekoracji malarskiej na porcelanie 
i fajansie nigdy nie straciły swojej ugruntowanej przez stu
lecia pozycji. Nawet w czasach, kiedy „wszystko” zostało 
już w sztuce wypowiedziane, a kolejne fale zalewających 
Europę neostylów epoki historyzmu nie potrafiły wnieść 
do niej - poza formą - niczego nowego, sięgano do nich za
wsze z nadzieją. A przecież odegrały one jeszcze całkiem 
niepoślednią rolę w kształtowaniu wrażliwości estetycznej 
odbiorców sztuki na przełomie XIX i XX w. Wtedy bo
wiem kwiaty po raz kolejny pojawiły się na porcelanowych 
i fajansowych naczyniach, ale w jakże odmiennej, świeżej 
i pięknej postaci! Nie mogło wszak być inaczej, skoro tym 
razem miały one pełnić obowiązki jednego z najważniej
szych i najbardziej ulubionych motywów zdobniczych no
watorskiego stylu w sztuce - secesji.

Wojciech Przybyszewski

14. Porcelanowy serwis śniadaniowy (Tete-a-tete) z dekoracją malarską 
konwalii i niezapominajek (Miśnia, 1861)
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Wokół jednego zabytku

Klejnot ze smokiem
S

mok jest jednym z najbardziej uni
wersalnych i pierwotnych potworów, 
jakie zrodziła ludzka wyobraźnia. 
Różne mutacje gigantycznego latającego 

jaszczura lub węża występują w najstar
szych mitologiach starożytnego Bliskiego 
Wschodu, odległych Chin i prekolumbij
skich kultur Ameryki Środkowej. Nadzwy
czajna moc smoka wyraża się w anatomii 
jego monstrualnego ciała, które jest fanta
styczną mieszaniną gatunków, płci i róż
nych części wzbudzających strach zwie
rząt. W najpopularniejszej dla naszego krę
gu kulturowego postaci smok jawił się jako 
pokryty łuską gigantyczny jaszczur, bucha
jący ogniem z pyska, z wielkimi skrzydłami 
nietoperza i kolczastym ogonem węża.

Przyzwyczajeni do tak groźnego wyobra
żenia możemy doznać rozczarowania przy 
konfrontacji z rzeczywistością. Kruchy i de
likatny smok z datowanego na pierwszą 
połowę XVII w. klejnotu ze zbiorów Mu
zeum Narodowego w Krakowie nie wzbu
dza grozy, jaką wywoływali jego protopla
ści. Praprzodkami tego smoka byty hybry
dalne potwory zrodzone przez starożytne 
kultury Mezopotamii. Stamtąd rozpoczęta 
się ich wędrówka w czasie i przestrzeni, za
nim po tysiącleciach za pośrednictwem cy
wilizacji Babilonu, Asyrii i Egiptu dotarty do 
antycznej Europy.

Z jednej strony smok byt uosobieniem 
bezwzględnej niszczycielskiej sity, z drugiej 
wyobrażano go sobie jako dobroczyńcę, 
istotę podziemną czuwającą nad urodza
jem, strzegącą skarbów, pięknych dziewic, 
dróg prowadzących do drzewa życia. Ale 
smok byt przede wszystkim wyzwaniem, 
stal na drodze do osiągnięcia celu, należało 
zmierzyć się z nim w imię panowania nad 
nim lub aby zdobyć powierzone jego pieczy 
skarby. Z występujących w kulturze antycz
nej Grecji i Rzymu wątków mitologii smoka 
szczególnie ważny jest dla nas właśnie wa
riant, w którym smok występuje w roli straż
nika skarbu. On bowiem jest kluczem do 
zrozumienia ikonografii krakowskiego klej
notu. Do tej koncepcji, po wiekach średnich 
- w których smok w myśl wykładni tekstu bi
blijnego odczytywany był przez chrześcijań
ską Europę jako złowroga bestia, występu
jące w rycerskich eposach ucieleśnienie zła 
- powrócił na fali zainteresowań antykiem 
renesans włoski. Skrzydlaty smok zaczął 
być wówczas postrzegany jako symbol 
czujności, strażnik skarbu, nie tylko w sen
sie dosłownym, jako stróż złota i bogactwa, 
ale przede wszystkim w sensie przenośnym, 

jako ten, który strzeże nieśmiertelności, wie
dzy, władzy. Wyobrażał przez to trudności 
i przeszkody, jakie trzeba pokonać na dro
dze życia, aby okazać się bohaterem lub 
osiągnąć wyższe wtajemniczenie. W związ
ku z tą symboliką byt częstym motywem re
nesansowej biżuterii. Stał się tematem 
w projektach klejnotów Albrechta Durera. 
Jednym z najpiękniejszych klejnotów, jaki

(lot. Andrzej Chęć)

przetrwał do naszych czasów, jest zawiesze
nie ze smokiem przechowywane w Schmuck- 
museum w Pforzheim, zaprojektowane 
przez Hansa Collaerta w 1582 r. Od czasu, 
kiedy skrzydlate smoki posłużyły jako 
uchwyty słynnych czar z herbami Medyce- 
uszy, można nawet mówić o pewnego ro
dzaju modzie na te wyobrażenia.

Muzeum Narodowe w Krakowie jest po
siadaczem jednego z unikatowych zabytko
wych klejnotów z wyobrażeniem smoka - 
strażnika skarbu. Biały skrzydlaty smok na
krywa ciałem pokrytym złotymi cętkami 
czerwony kamień ozdobny, który jest tu 
symbolicznym ekwiwalentem drogocenne
go skarbu. Smok ze swym skarbem 
umieszczony jest na dolnej części zawie
szenia i wkomponowany w pole, którego 
kształt i wielkość zamykają obie części klej
notu i łączące je łańcuszki. Falista linia wą
tłego ciała smoka dobrze koresponduje 
z kształtami ażurowej, matżowinowo- 

-chrząstkowej ornamentyki, która została 
użyta do budowy ornamentalnej struktury 
klejnotu. Ważną cechą kompozycji orna
mentalnej jest techniczny aspekt powiąza
nia ze sobą poszczególnych jej elementów. 
Dostarcza on bowiem pewnych wskazó
wek, pozwalających na przybliżone okre
ślenie pochodzenia tego anonimowego 
dzieła. Szczególnie ciekawa pod tym 
względem jest dolna, bardziej rozbudowa
na część zawieszenia, w której matżowino- 
wo-chrząstkowa rozeta, wirująca wokół 
osadzonego w kaszcie czerwonego kamie
nia, połączona jest z zamykającymi boki 
kompozycji uszakami za pomocą dodatko
wego elementu konstrukcyjnego - kratow
nicy.

Szukając twórcy i miejsca powstania 
klejnotu, należy zwrócić uwagę na warszta
ty poludniowoniemieckie. Tu bowiem w la
tach siedemdziesiątych XVI w. w Augsbur
gu pracował francuski złotnik Etienne De- 
laune, projektant klejnotów, których kon
strukcja opierała się na kratownicy, będą
cej szkieletem dla zasadniczej, ażurowej 
jego części. Rysunki tego złotnika opubli
kowane w 1578 r. w Augsburgu i w 1580 r. 
w Strasburgu oddziałały na lokalne warsz
taty złotnicze. Prace samego Etienne De- 
laune nie są znane, ale jego pomysły, czy
telne w wielu zachowanych klejnotach, by
ty inspiracją dla dziesiątek artystów.

Konstrukcja kratownicy widoczna jest 
w pracach i projektach Daniela Mignot i je
go naśladowców. Klejnotów tego rodzaju 
o rozbudowanej, skomplikowanej budowie 
zachowało się wiele (publikowane przez Y. 
Hackenbroch, Renaissance Jewellery, 
Munchen 1979). Klejnot krakowski w po
równaniu z nimi wydaje się skromny. Jego 
twórca zastosował tu skróconą wersję mo
delu popularnego dzięki wzornikom, ogra
niczając swój pomysł do górnej jego czę
ści. Jest to dobrze widoczne zwłaszcza 
w zestawieniu z zawieszeniem Sprawiedli
wości z lat 1590-1600, pochodzenia augs
burskiego, obecnie przechowywanym 
w Metropolitan Museum of Art. Górna część 
tego klejnotu ma niemal identyczną kon
strukcję i ornamentykę z zawieszeniem ze 
zbiorów polskich. I chociaż jest to klejnot 
mniej reprezentacyjny, sprawiony na mniej 
zasobną kieszeń, należy do tych cennych 
zabytków doby wczesnego baroku, które 
tworzą ogniwa w łańcuchu historii klejno
tów środkowoeuropejskich.

Ewa Letkiewicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Secesja
w Czerniowcach

iele ośrodków miejskich na 
terenie Europy Środkowej 
jest w historii architektury 
XIX-XX w. słabo zbada

nych. Dysproporcja i niedocenianie 
ich roli w stosunku do wielkich me
tropolii stanowi pewne ograniczenie 
horyzontu widzenia wielu zjawisk 
twórczych, co odnosi się szczególnie 
do mniejszych, „peryferyjnych” cen
trów artystycznych. Przy ich dokład
niejszym poznaniu okazuje się, że ste
reotypowo traktowany termin „pery
ferii” nabiera nowych, pozytywnych 
znaczeń - jako obszary kreatywne 
i pełne wartości. Ten stereotyp prze
łamują np. Czerniowce, dawna stolica

połowy XIX i pierwszej dekady XX 
w., ale także zawierają wiele przykła
dów rumuńskiego funkcjonalizmu 
okresu międzywojennego.

Dla architektonicznego wyrazu mia
sta do wybuchu pierwszej wojny świa
towej niezwykle istotnym czynnikiem 
był brak instytucji tej rangi, jak np. Po
litechnika Lwowska. Stąd też wpływy 
wiedeńskie i środowisk wiedeńskich 
przenikały tu bezpośrednio, stając się 
ważnym elementem współtworzącym 
tkankę ośrodka. Przejawem tych uwa
runkowań jest m.in. secesyjny gmach 
dawnej Kasy Oszczędności (obecnie 
muzeum). Autorem projektu, wyło
nionego w ramach rozstrzygniętego

1. Projekt Kasy Oszczędności
w Czerniowcach (rysunek z 1903 r.)

2. Wejście gtówne od strony rynku 
(zdjęcie z 1903 r.)

księstwa Bukowiny, wchodzącego do 
1918 r. w skład monarchii habsbur
skiej. Położone na malowniczych 
wzniesieniach przeciętych niebieską 
wstęgą rzeki Prut są interesującą en
klawą nie tylko architektury drugiej

w 1899 r. konkursu, został Hubert 
Gessner, uczeń czołowego przedstawi
ciela secesji wiedeńskiej, Otto Wagne
ra. Mało znany jest fakt obecności 
wśród członków jury znanego polskie
go architekta, Zygmunta Gorgolew- 
skiego. Posługując się modernistycz
nym językiem wypowiedzi, Gessner 
do 1914 r. projektował kilka innych 
obiektów rozsianych na obecnych te
renach Austrii i Czech, m.in. budynek 
Kasy Chorych w Brunn, Arbeiterheim 

w Wiedniu, hotel „Śląski Dwór” 
w Opawie (wspólnie z bratem Fran- 
zem) czy wiedeński dom towarowy 
„Yórwarts”. Realizacja w Czerniow
cach należy do pierwszych, samodziel
nych prac tego architekta noszących 
wyraźne piętno dzieł Wagnera.

Zlokalizowany w centralnym punk
cie miasta gmach wybudowany został 
w latach 1900-1902. Specyficzna sy
tuacja przeznaczonej pod zabudowę 
narożnej działki, umiejscowionej 
w końcu pierzei rynkowej, zdetermi
nowała kształt powstającego założe
nia i krótsze, otwierające się na rynek 
skrzydło stało się fasadą gmachu. Wy
korzystanie secesyjnego zdobnictwa 
nadało jej formę „parawanu”, zapo
wiadającego ukryte za nim wnętrze. 
Jednocześnie pojawiający się detal 
całkowicie podporządkowany jest 
bardzo racjonalnie i rygorystycznie 
potraktowanej strukturze elewacji. 
Tworzy ją idealnie symetryczny układ 
podkreślony trój osiowym, nieznacz
nie wysuniętym środkowym ryzali
tem. Stanowi on tym samym wyraźną 
oś kompozycyjną, którą dodatkowo 
akcentują koncentrujące się tam mo
tywy dekoracyjne. Szczególną uwagę 
przykuwa mieszczący się tuż pod wy
datnym gzymsem koronującym wspa
niały, szeroki ceramiczny fryz, przed
stawiający scenę figuralną. Niemal 
machinalnie przywodzi on na myśl 
klasyczny przykład secesji wiedeńskiej 
- słynny Maiolikahaus Otto Wagnera 
z charakterystycznym sposobem gru
powania ornamentyki w górnych 
strefach elewacji. Ponad gzyms wień
czący wysuwają się niczym z fal mor
skich dwie alegoryczne rzeźby, usytu
owane na przedłużeniu krawędzi 
bocznych ryzalitu; całość zamyka wy
soki, łamany dach.

Do wnętrz prowadzi — również 
zlokalizowane na osi centralnej - oka
załe wejście. Pierwotnie strzegły go 
groźnie zerkające na wchodzących 
dwa rzeźbione orły, które przysiadły 
na bocznych obramieniach portalu, 
podkreślając zarazem pewność insty
tucji, której strzegą (usunięte w okre
sie powojennym). Rozkład funkcjo
nalny przestrzeni wewnętrznych 
zgodnie z ustalonymi warunkami 
przewidywał przeznaczenie parteru 
na urzędy, pomieszczenia pierwszego 
piętra zająć miały kasy oszczędności, 
natomiast ostatnia kondygnacja po
myślana była jako miejsce dla sali po
siedzeń i archiwum. Zaproponowane
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przez Gessnera rozwiązanie dążyło do 
racjonalnego uporządkowania wiel
kości i wzajemnego powiązania po
szczególnych pomieszczeń. Przejawia 
się to szczególnie w istotnym dla ta
kich obiektów, jak banki czy kasy 
oszczędności, elemencie - logiczne 
rozmieszczenie głównych sal w sto
sunku do mniejszych pomieszczeń 
biurowych, co miało dać w efekcie 
możliwość dogodnej komunikacji.

Znakomite wrażenie robi piękna, 
reprezentacyjna klatka schodowa, 
usytuowana w wyodrębnionym anek
sie wychodzącym na wewnętrzny 
dziedziniec. Poprzedzona jest obszer
nym westybulem, którego formy de
koracyjne łączą w sobie zarówno po
wagę lśniących, toskańskich kolumn 
zaopatrzonych w mosiężne opaski, 
jak i finezyjny, secesyjny ornament, 
akcentujący podziały ścian bocznych. 
Wspólny bieg marmurowych scho
dów, tzw. cesarskich, otwierają roz
mieszczone po bokach hermy. Całość 
uzupełniają malownicze witraże i ka
pryśne kształty balustrady, powielają
cej stylizowany, zoomorficzny wątek. 
Niespodzianka czeka nas już na 
pierwszym piętrze, gdzie fragment 
stropu „wycięty” został w kształcie 
elipsy i prowadzi wzrok ku znajdują
cemu się kondygnację wyżej eliptycz

nemu panneau. Interesujące jest, że 
nieznany malarz nadał znajdującej się 
tam kompozycji alegorycznej iluzjoni- 
styczne formy, naśladujące swoim wy
razem malarstwo barokowe. Razem 
ze zmianą funkcji budynku na cele 
muzealne, oprócz wyrafinowanej me
taloplastyki, nie zachowało się nieste
ty wiele z pierwotnego wyposażenia. 
Szczególnie dotkliwy wydaje się brak 
mahoniowych boazerii oraz specjal
nie projektowanych mebli.

Dawna Kasa Oszczędności w Czer- 
niowcach stanowi dzieło powstałe 
prawie jednocześnie z najważniejszy
mi obiektami kręgu secesji wiedeń
skiej. Wystarczy przypomnieć choćby 
budynek Secesji Josefa Marii Olbri- 
cha (potocznie zwany przez wiedeń
czyków „złotą kapustą”), wzmianko
wany już Maiolikahaus Otto Wagnera 
(oba z lat 1898-1899) czy chociażby 
krakowski Pałac Sztuki z 1901 r., pro
jektowany przez Franciszka Mączyń- 
skiego. Odpowiada również propago
wanej koncepcji Gesamtkunstwerk ja
ko konieczności łączenia w jeden 
wspólny wyraz artystyczny architek
tury, dekoracji i wyposażenia wnętrz.

Nasuwa się jeszcze jedna refleksja. 
Warto zwrócić uwagę, że secesyjne 
formy, jakimi posługuje się Hubert 
Gessner, realizowane były równocze-

3. Ceramiczny fryz na ostatniej kondygnacji

4. Secesyjne hermy przy wejściu na klatkę 
schodową

śnie z dwoma innymi gmachami po
wstającymi w Czerniowcach - Te
atrem Miejskim autorstwa znanych 
architektów Fellnera i Helmera oraz 
usytuowanym niemal naprzeciwko 
Kasy Oszczędności neobarokowym 
hotelem - kasynem „Dreikronen- 
haus” autorstwa prof. Maxima Mon
tera. Podkreślić należy fakt, że sece
syjne formy projektu Gessnera w sto
sunku do historyzującej szaty wymie
nionych budynków traktowane były 
przez ówczesną opinię i samych archi-
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5.6. Fragmenty wnętrz ostatniej 
kondygnacji

(zdjęcia:
3 - Marta Wiraszka, 4 - Jan Szuliński,

5,6 - Jan Szuliński i Jarosław Zieliński)

tektów jako obiekty nowoczesne. 
Owa „nowoczesność” - to z jednej 
strony sięgnięcie po nowy w stosunku 
do renesansu wariant stylowy, w tym 
wypadku barok, z drugiej zastosowa
nie repertuaru nowych form secesyj
nych. Nawiązanie do baroku, uważa
nego zresztą przez środowiska wie
deńskie za rzekomo własną tradycję, 
wiązało się nie tyle z faktem zgodno
ści z dawnym detalem, ile z kreowa
niem nastroju. Połączenie tak rozu
mianej formy z funkcjonalnym, do
brze rozwiązanym wnętrzem dawało 
architekturę idącą z duchem czasu. 
Również nowy wariant stylowy, jakim 
była secesja, nawet w pojęciu Otto 
Wagnera stanowił jedynie zdystanso
wanie się od reguł twórczości oraz in
tencji historyzmu, a nie zanegowanie

Spotkanie z książką

^Jtaraniem Ministerstwa Kultury i Dziedzic

twa Narodowego, Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za 
Granicą oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Pol
ska” ukazata się praca Krzemienieckie nekro
polie. Cmentarz Polski oraz polskie zabytki sztu
ki nagrobnej w Krzemieńcu, napisana przez dr 
Beatę Marcisz i dr. Szczepana Rudkę. Publika
cja ta jest efektem kilkuletniej pracy grupy wro
cławskich historyków, którzy w latach dziewięć
dziesiątych inwentaryzowali polskie nagrobki 
na krzemienieckich cmentarzach. Dla każdego 
obiektu sporządzono kartę inwentaryzacyjną 
ze szczegółowym opisem oraz wykonano do
kumentację fotograficzną. Zebrano także

przeszłości i artystycznej tradycji 
wcześniejszych pokoleń. „Niechaj ar
chitekt sięga do pełnego skarbca tra
dycji, ale tego, co zeń ivybierze, niech 
nie kopiuje, lecz przez kształtowanie 
w nowy sposób dostosowuje do swo
ich celów” - to swoiste credo arty
styczne Wagnera wskazuje, że istotny 
stawał się stosunek architekta do 
przeszłości, a nie bezkompromisowy 
rozłam. Secesyjna realizacja w Czer- 
niowcach nie oznacza więc przeciw
stawienia pierwiastków tradycyjnych 
nowym, lecz traktowanie ich jako 
świadomego dialogu wynikającego 
z indywidualnej koncepcji architekta. 
Tradycyjny, barokowy schemat kształ

towania elewacji łączącej wysoki bo- 
niowany cokół z rozbudowanym de
koracyjnym zwieńczeniem, zamknię
tym dodatkowo wysokim łamanym 
dachem, przy jednoczesnej symetrii 
kompozycji nabiera nowego wyrazu. 
Okazuje się bowiem, że secesyjny ro
ślinny fryz, odpowiednik formy 
gzymsu międzykondygnacyjnego, bie
gnie w poprzek kolejnych osi pierw
szej kondygnacji. Podobnie wydatne 
konsole opraw okiennych na skraj
nych osiach wyższego piętra nie sta
nowią podparcia dla żadnego naczół
ka, tradycyjnie wieńczącego całość. 
Przestrzenie wewnętrzne zawierają 
w sobie zarówno toskańskie kolumny 
i owalną, iluzjonistyczną dekorację 
malarską, jak i cały elementarz form 
secesyjnych. Z pewnością Gessner za
pamiętał dewizę Wagnera: „Kontynu
acja i przetwarzanie oraz wykorzysta
nie dawnych motywów i materiałów” 
— jako podstawa prowadząca do kry
stalizacji nowego stylu.

Jednocześnie, co może się wyda
wać pewnym zaskoczeniem, opisujący 
gmach Kasy Oszczędności znany wie
deński krytyk sztuki i modernista Jo
seph August Lux już w 1903 r. (!) na 
łamach poważnego pisma „Der Ar
chitekt” określił secesyjny detal tej re
alizacji jako wyraz pewnego znużenia 
używaną formą. Nie umniejszał jed
nak niezaprzeczalnych walorów arty
stycznych dzieła jako całości, wynika
jących z gorącego temperamentu 
twórcy. Pochwałę uzyskała relacja 
wnętrz do zewnętrznego wyrazu, 
a także ogólna celowość i funkcjonal
ność założenia.

Jan Szuliński

KRZEMIENIECKIE NEKROPOLIE 

wszelkie dostępne informacje na temat tych 
nekropolii, a wobec braku materiałów archiwal
nych źródłem wielu cennych wiadomości byli 
zamieszkujący tam Polacy.

Publikacja zawiera opis polskich nagrob
ków znajdujących się na krzemienieckich 
cmentarzach: Tunickim, Bazyliańskim i Kalan- 
tyr, a także mogit z polskimi inskrypcjami 
z Cmentarza Żydowskiego. Natomiasi w wy

padku Cmentarza Katolickiego (zwanego też 
„Polskim") opisano wszystkie znajdujące się 
tam mogiły. Autorzy przedstawiają dzieje i stan 
obecny poszczególnych nekropolii oraz znaj
dujące się tam obiekty (np. brama, kaplica, 
dzwonnica). W książce zawarto łącznie opisy 

933 mogit. Prócz tego opublikowano wykazy 
osób pochowanych na Cmentarzu Katolickim 
oraz na Bazyliańskim, których nagrobki nie za
chowały się. Stronę ilustracyjną stanowi kilka
dziesiąt fotografii zabytków sztuki sepulkralnej 
oraz plany cmentarzy wykonane przez auto
rów. Książka zaopatrzona została w słowniczek 
terminów architektonicznych użytych przy opi
sie nagrobków oraz indeksy: osobowy i nazw 
geograficznych. Jest to bogate źródło wiedzy 
o Polakach zamieszkujących niegdyś w tym 
kresowym miasteczku i chroniące pamięć 
o nich.

Wojciech Mielewczyk
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Przy ujściu NlCWiftZy
W pierwszej połowie XVIII w. prze
szedł w ręce rodziny Zabiełłów. Naj
starszy widok — rezydencji Dziewał- 
towskich - przedstawia rycina w wyda
nym w 1827 r. Atlasie zamków guberni 
wileńskiej. Zamek kilkakrotnie remon
towano i w niewielkim tylko stopniu

espół rezydencjonalny w Czer
wonym Dworze, inaczej Raw- 
daniu (lit. Raudondvaris), po
łożony jest na północ od Kow

na, niemal na jego przedmieściu. Usy
tuowany został na wysokim malowni
czym brzegu Niewiaży, tuż przy jej uj
ściu do Niemna. Zanim w latach dwu
dziestych XIX w. dobra w Czerwonym 
Dworze znalazły się w rękach Tyszkie
wiczów, należały do Radziwiłłów, 
Dziewałtowskich, Worłowskich i Za
biełłów. Jeszcze wcześniej miał tam po
noć istnieć zamek krzyżacki, zwany 
Kónigsburgiem lub Rothenburgiem, 
wzniesiony z cegły około 1405 r. Zale
dwie kilka lat później - po klęsce grun
waldzkiej rycerzy Zakonu Najświętszej 
Marii Panny - stał się prawdopodobnie 
królewszczyzną. W 1549 r. ostatni król 
z dynastii Jagiellonów Zygmunt August 
podarował go, wraz ze starostwem wil- 
kijskim, swojej żonie Barbarze Radzi
wiłłównie. Po jej śmierci zamek i oko
liczne ziemie przeszły na własność Ra
dziwiłłów.

Nie jest znany wygląd średnio
wiecznego zamku krzyżackiego ani 
też budowli Radziwilłowskiej. W cza
sie „potopu”, w latach 1655-1661 za
mek został obrabowany, a otaczające 
go budynki gospodarcze zniszczone.

Z

1. Fasada zamku

2. Zamkowe stajnie

3.4. Fasada kościoła parafialnego (3)
i pomnik Elżbiety z Bancroftów
Tyszkiewiczowej przy wejściu do kościoła (4)

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska)

przebudowano. Spłonął w 1831 r. 
podczas powstania listopadowego. 
W roku następnym kolejny właściciel 
Benedykt Emanuel Tyszkiewicz, gu- 
bernialny marszałek kowieński, przy
stąpił do jego rekonstrukcji w mod
nym wówczas stylu neogotyckim. 
Prace budowlane pod kierunkiem Ja
na Margiewicza ciągnęły się prawie 
cztery lata. Wówczas to północno- 
-wschodnia baszta zwieńczona została 
krenelażem z widokową galeryjką.
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Równocześnie przebudowano oficynę 
północną, a od południa dobudowa
no drugą - symetryczną. Wzniesiono 
też zespół budynków gospodarczych 
z czerwonej cegły, ceglaną główną 
bramę wjazdową, także oranżerię, 
której elewacja od strony ogrodu uzy
skała formę staropolskiego dworku. 
Hodowano w niej egzotyczne kwiaty, 
krzewy i drzewa tropikalne, przede 
wszystkim cytrynowe i pomarańczo
we. W tym samym czasie rozszerzono 
i przekomponowano park krajobra
zowy, który do dzisiaj porastają głów
nie drzewa iglaste: stare jodły i mo
drzewie.

W zamku zgromadzono liczne dzie
ła sztuki oraz bogate archiwum ro
dzinne i bibliotekę. Szczególne zasługi 
w powiększeniu zbiorów poniósł Be
nedykt Henryk Tyszkiewicz, znany 
podróżnik i pionier fotografii na Li
twie. Znaczna część wyposażenia 
zamkowego przepadła w czasie pierw
szej wojny światowej. W okresie mię
dzywojennym rezydencja Tyszkiewi- 
czowska przeszła na własność państwa 
litewskiego i urządzono w niej przytu
łek oraz szkolę dla dzieci. Po raz kolej
ny zamek został spalony przez hitle
rowców w 1944 r. Po wojnie odbudo
wano go w formie nawiązującej do re
nesansu. Dzisiaj dawna rezydencja jest 
siedzibą Instytutu Rolniczego, w zam
ku mieści się biblioteka.

W pobliżu tej rezydencji, także na 
wysokim brzegu Niewiaży, w latach 
1851-1856 Tyszkiewiczowie wznieśli 
w miejscu istniejącej od 1785 r. drew
nianej kaplicy murowany kościół pa
rafialny Wniebowstąpienia Pańskiego; 
dziś jego patronką jest św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Autorem projektu 
był Wawrzyniec Cezary Anichini, na
dworny architekt Tyszkiewiczów, 
twórca ufundowanej przez nich świą
tyni w Birżach, o podobnej, dwuwie- 
żowej fasadzie. Anichini zmarł 
w Czerwonym Dworze w roku rozpo
częcia budowy kościoła. W czasie 
działań pierwszej wojny światowej ko
ściół został zniszczony. Odbudowany 
w latach trzydziestych według projek
tu architekta Wacława Michniewicza, 
po raz kolejny został uszkodzony pod
czas bombardowania w 1944 r.; odbu
dowano go po zakończeniu wojny.

Na tyłach kościoła wznosiła się 
wolno stojąca kaplica, mieszcząca 
mauzoleum byłych właścicieli Czer
wonego Dworu z nagrobkami z kar
raryjskiego marmuru: Wandy z Wań
kowiczów Tyszkiewiczowej i Michała 
Tyszkiewicza - dłuta Luigiego Pampa- 
loniego, Klary Elżbiety z Bancroftów 
Tyszkiewiczowej (zm. 1883) - dłuta 
Henri Chapu oraz Benedykta Tyszkie
wicza - wykonany przez A. G. Lauzi- 
rottiego w 1876 r. Pod koniec działań 
wojennych kaplica została zburzona, 

a pomniki zniszczone. Ocaloną figurę 
Wandy z Wańkowiczów umieszczono 
w kościele, w nawie głównej - po pra
wej stronie obok prezbiterium, zaś 
rozbitą, piękną rzeźbę dłuta Chapu 
ustawiono na zewnątrz, obok stopni 
prowadzących do głównego wejścia 
do świątyni. Niedawno rzeźbę zabra
no sprzed kościoła - w najbliższym 
czasie zostanie zrekonstruowana. Do 
odtworzenia jej posłuży identyczna 
rzeźba Chapu, wykonana równocze
śnie i obecnie znajdująca się w Paryżu.

W tym samym czasie, co świątynia, 
wzniesiona została plebania, także za
projektowana przez Anichiniego. Ar
chitekt nadał jej formę staropolskiego 
dworku. Niestety, bryła została ze
szpecona podczas ostatniej konserwa
cji (1994-1995) - zmieniono kształt 
okien, a czerwoną ceramiczną da
chówkę zastąpiono blachą.

Właściciele Rawdania znaleźli miej
sce ostatniego spoczynku w kaplicy 
grobowej obok świątyni, zaś miejscową 
ludność chowano na cmentarzu w po
bliżu kościoła. Prowadzi do niego trój- 
arkadowa, murowana brama, otynko
wana na biało. Do dziś przetrwały tu 
w dobrym stanie liczne pomniki na
grobne z przełomu XIX i XX w. z pol
skimi napisami, m.in. miejscowego 
proboszcza Franciszka Klonowskiego.

Jolanta B. Kucharska

Ktażdy, kto odwiedza ojczy

ste nekropolie poza wschodnią 
granicą Rzeczypospolitej, zasta- 
je najczęściej powalone i poła
mane nagrobki, o które na ogól 
nikt już nie dba, bo Polaków tam 
coraz mniej. Niejeden nie kryje 
wzruszenia, gdy kilkaset kilome
trów od granic kraju spotka pol
ski napis czy grób, przeważnie 
ukryty w chaszczach lub w zruj
nowanym kościele. Lecz nie jest 
tak zawsze. We wsi Rarańcza, 
na ukraińskiej Bukowinie, nie
opodal Czerniowiec, pośród 
prawosławnych i greckokatolic
kich mogił zabłąkany podróżny 
ze zdumieniem odkryje pięknie 
utrzymany cokół zwieńczony 
obeliskiem i odczyta polską in
skrypcję: „LEGIONISTOM POL
SKIM POLEGŁYM ZA NIEPODLE
GŁOŚĆ OJCZYZNY/WIERNI TO
WARZYSZE BRONI/ WDZIĘCZNI 
RODACY Z BUKOWINY i GDAŃ
SKA/ 12 V11932." Po drugiej stro
nie cokołu przeczytać można

POD RARAŃCZĄ

w języku rumuńskim: „EROLI- 
ROR POLONI 1914-1918" (tj. 
Bohaterom Polskim 1914-1918). 
Na czworokątnym obelisku wy
kuto daty „1914-1918” oraz dwa 
krzyże legionowe. U dołu monu
mentu upamiętnił się pochodzą
cy z Czerniowiec wykonawca 
pomnika: „KAROL MOSKA- 
LIUK-CERNAUTI".

Rarańcza była świadkiem 
dwóch bitew II Żelaznej Bryga
dy Karpackiej Legionów. Pierw
sza z nich miała miejsce 17 
czerwca 1915 r. w czasie ofen
sywy austriackiej na Besarabię. 
Gdy legionowe pułki osłaniały 
odwrót armii austriackiej, Ro
sjanie zaatakowali je gwałtow
nie i z początku odnieśli pewne 
sukcesy, jednak dzięki przytom
ności umysłu i męstwu dowód
ców, ptka Zielińskiego i pplka 
Januszajtisa, legioniści zdołali 
odeprzeć atak rosyjski. Druga 
bitwa miała miejsce w nocy 
z 14 na 15 lutego 1918 r. Na

wieść o zawarciu przez pań
stwa centralne pokoju brzeskie
go, wszyscy oficerowie i żołnie
rze II Brygady postanowili ze
rwać z Austrią i z bronią w ręku 
przedrzeć się do armii gen. Do- 
wbor-Muśnickiego. W czasie 
przechodzenia frontu wywiąza
ła się walka z Austriakami, któ
rzy zabrali do niewoli artylerię 
i część legionistów (jeńców 
osadzili później w Huszt). Resz
ta brygady przedarta się pod 
wodzą gen. Józefa Hallera na 
Ukrainę, gdzie musiata stoczyć 
walkę z trzecim zaborcą, tj. 
Niemcami, pod Kaniowem.

Zadziwiające, że pomnik 
wystawiony na terytorium Ru
munii przetrwał zawieruchę dru
giej wojny światowej i totalita
ryzm ZSRR. Jest to jedyna pa
miątka po około 100-osobowej 
grupie Polaków, którzy mieszka
li w Rarańczy jeszcze w latach 
trzydziestych XX w.

Aleksander Strojny
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Kupić, nie kupić...
gencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa jest rządową 
instytucją powierniczą wyko
nującą prawo własności i in

ne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu
Państwa. Została powołana na mocy 
ustawy z dnia 19 października 1992 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, która to 
ustawa uruchomiła proces przemian 
związanych z przekształceniami wła
snościowymi polskiego rolnictwa 
w dobie przemian ustrojowych.

Podstawowym zadaniem Agencji 
jest restrukturyzacja i prywatyzacja 
sektora rolnego Skarbu Państwa, 
w skład którego poza nieruchomo
ściami rolnymi wchodzą obiekty za
bytkowe związane z produkcją rolną, 
a więc młyny, kuźnie, spichlerze, oka
załe zabudowania służące działalności 
hodowlanej, w tym stadniny koni, go
spodarstwa rybackie, a także stanowi
ska archeologiczne znajdujące się na 
gruntach rolnych oraz ruchome do
bra kultury, będące wyposażeniem 
wnętrz obiektów mieszkalnych i go
spodarczych. Najbardziej reprezenta
tywną grupą obiektów zabytkowych 
przekazanych do Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa są dwory, pa
łace, rezydencje i parki oraz zabudo
wania gospodarcze na folwarkach. 
Zespoły dworsko- i pałacowo-parko- 
we, dzięki harmonijnemu połączeniu 
rozwiązań architektonicznych z kom
pozycją założeń ogrodowo-parko- 
wych i gospodarczych, a także atrak
cyjnemu położeniu, zyskały wartość 
ponadczasową. Wraz z zespołami ar
chitektury sakralnej identyfikują miej
sca, kształtują charakter rodzimego 
krajobrazu kulturowego, świadczą 
o dorobku gospodarczym i kultural
nym wielu pokoleń.

Na skutek różnych wydarzeń dzie
jowych, przede wszystkim w wyniku 
najazdów i wojen, kraj nasz poniósł 
ogromne straty w zasobach dziedzic
twa kulturowego. Wywożono zbiory 
archiwalne i biblioteki, niszczono za
bytkowe budowle, ich wystrój i ru
chome dobra kultury oraz dwory 
i pałace na terenach pozamiejskich. 

Warto przypomnieć, że po drugiej woj
nie światowej, na skutek zmiany granic 
państwa polskiego, pozyskaliśmy rezy
dencje i palace na Ziemiach Zachod
nich, jednocześnie zaś utraciliśmy dwo
ry i rezydencje na Kresach Wschod
nich. Dekretem z 1944 r. majątki ziem
skie zostały upaństwowione, a spora 
część zespołów dworskich i pałaco
wych została oddzielona od gospo
darstw i przekazana w zarząd przypad
kowym użytkownikom, przede wszyst
kim z resortów oświaty, zdrowia i kul
tury. Siedziby pozbawione zaplecza go
spodarczego utraciły ekonomiczną 
podstawę egzystencji. W zaadaptowa
nych obiektach zostały umieszczone 
szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki 
zdrowia, domy opieki społecznej, do
my pracy twórczej, lokale mieszkalne 
itp., ale duża część pozostała bez jakie
gokolwiek użytkownika.

W resorcie rolnictwa najwięcej are
ału rolnego przekazano w zarząd pań
stwowym przedsiębiorstwom gospo
darki rolnej. Wraz z terenami rolnymi 
znalazły się w ich gestii obiekty go
spodarcze folwarków, budynki prze
mysłu rolno-spożywczego, gospodar
stwa hodowlane, grunty zalesione 
oraz integralnie związane z nimi sie
dziby właścicieli - dwory, pałace, re
zydencje z parkami, czyli zespoły 
dworsko- i pałacowo-parkowe oraz 
folwarczne. W latach dziewięćdziesią
tych państwowe przedsiębiorstwa go
spodarki rolnej podlegały likwidacji, 
a ich majątek był sukcesywnie przeka
zywany do Zasobu Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. W gestii 
Agencji znalazły się zatem obiekty za
bytkowe z terenu całej Polski, zacho
wane w różnym stanie, o zróżnicowa
nej wielkości i nierównej wartości ar
tystycznej. Obok reprezentacyjnych 
pałaców i dworów, projektowanych 
przez znakomitych architektów, są też 
obiekty skromne, których twórcami 
byli anonimowi budowniczowie, jed
nak niemal wszystkie charakteryzują 
się indywidualnością rozwiązań archi
tektonicznych, umiejętnie powiąza
nych z kompozycją założeń ogrodo- 
wo-parkowych i folwarcznych, i dzię

ki temu zajmują szczególnie ważną 
pozycję w historii architektury. Poza 
tymi wartościami kulturowymi i arty
stycznymi, mają one także wymierną 
wartość gospodarczą, zaś dzięki wpi
saniu do rejestru zabytków w więk
szości objęte są ochroną prawną.

Przegląd i rozpoznanie przeprowa
dzone przez oddziały terenowe Agen
cji w 1994 r. pokazało skalę proble
mu oraz pozwoliło stwierdzić, że stan 
techniczny, podobnie jak stan formal
noprawny przeważającej części prze
jętych zespołów zabytkowych był bar
dzo zróżnicowany i świadczył o wie
loletnich zaniedbaniach. Jedynie 27% 
obiektów było utrzymanych prawi
dłowo, w 43% od dawna nie prze
prowadzano remontów, chyba że 
w celu ich adaptacji, a około 30% 
stanowiły obiekty zniszczone, zdewa
stowane i opuszczone oraz takie, 
w których przed laty zostały rozpo
częte, a następnie zaniechane remon
ty kapitalne. Większość z nich wyma
gała natychmiastowych zabezpieczeń 
i napraw, których wykonanie związa
ne było z poniesieniem dużych nakła
dów finansowych. Również rozpo
znanie i opisanie sposobu użytkowa
nia obiektów przed przejęciem do Za
sobu wskazywało na duże nieprawi
dłowości w dotychczasowym użytko
waniu. Prawie 24% użytkowano na 
biura, ponad 40% pełniło funkcję 
mieszaną, np. mieszkalno-biurową, aż 
19% stanowiły pustostany, zaś pozo
stałe wykorzystywano na różne inne 
cele. Przykłady zaniedbań obiektów 
zabytkowych i ich dekapitalizacji od
notowano na terenie całego kraju, 
z pewnym zróżnicowaniem, uzależ
nionym na ogół od regionu i poziomu 
materialnego gospodarstwa rolnego 
użytkującego dany zespół. Najwięk
sze zniszczenie zabytków i degradację 
ich otoczenia odnotowano na półno
cy i na zachodzie kraju. Tam bowiem 
przeważają obiekty o dużych kubatu
rach, zasiedlone i użytkowane jako 
domy wielorodzinne.

Do Zasobu Własności Rolnej Skar
bu Państwa przekazanych zostało nie
wiele ponad dwa tysiące zespołów 
wpisanych do rejestru zabytków, 
z czego dotychczas około 38% zostało 
trwale rozdysponowanych, a zatem 
pozyskały one prawnych właścicieli; 
pozostałe około 47% zespołów zabyt
kowych pozostaje w dzierżawie, która 
- jako tymczasowa forma zagospoda
rowania obiektów zabytkowych - nie 
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cieszy się poparciem wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, ponad 7% 
znajduje się w gospodarstwach prze
kazanych w administrowanie, a nie
wiele ponad 7% pozostaje do rozdy
sponowania. Najwłaściwszą formą 
zagospodarowania obiektów zabyt
kowych, preferowaną przez woje
wódzkich konserwatorów zabytków 
i Agencję jest ich trwałe rozdyspono
wanie przez sprzedaż, nieodpłatne 
przekazanie np. gminom na realizację 
celów statutowych bądź wniesienie ja
ko aport rzeczowy do spółek.

W trosce o utrzymanie kondycji 
tych obiektów, w porozumieniu z wo
jewódzkimi konserwatorami zabyt
ków i zgodnie ze wskazaniami kon
serwatorskimi, prowadzone są per
manentne prace zabezpieczające, fi- 

bywa się w drodze przetargu. W celu 
skutecznego przebiegu procesu prze
targowego, oddziały terenowe Agen
cji w ścisłej współpracy z wojewódz
kimi konserwatorami zabytków pro
wadzą szeroką działalność promocyj
ną obiektów przygotowanych pod 
względem formalnoprawnym i wła
snościowym do sprzedaży. Istotnym 
elementem procesu prywatyzacji 
obiektów zabytkowych są prawomoc
ne decyzje o wpisie obiektu do reje
stru zabytków, których wydanie bądź 
aktualizacja należy do kompetencji 
wojewódzkich konserwatorów zabyt
ków. Niezależnie jednak od woli 
Agencji prywatyzacja, w tym również 
obiektów zabytkowych, została spo
wolniona, a zasadniczą barierą stał się 
przedłużający okres braku ustawo- 

które do czasu rozstrzygnięć pozosta
ną w Zasobie. Agencja nie przeznacza 
bowiem do sprzedaży tych obiektów, 
w stosunku do których zostały zgło
szone roszczenia, chyba że o nabycie 
w ramach pierwszeństwa ubiegają się 
byli właściciele bądź ich prawni spad
kobiercy.

Poważnym problemem Agencji są 
te obiekty zabytkowe, w stosunku do 
których wielokrotnie organizowane 
przetargi nie przyniosły rezultatu, 
tzw. obiekty trudno zbywalne. Naj
częściej są one zasiedlone przez wiele 
rodzin, a do Agencji przekazane zo
stały wraz z umowami najmu i nadal 
są wykorzystywane w części lub w ca
łości na mieszkania przez byłych pra
cowników przedsiębiorstw gospodar
ki rolnej. Bezpośrednią przyczyną

1. Osiek koto Oświęcimia - pałac 
(roszczenia spadkobierców)

nansowane przez oddziały terenowe. 
W zależności od formy rozdyspono
wania, bieżącą opiekę zapewniają 
dzierżawcy nieruchomości i admini
stratorzy jednostek, zgodnie ze zobo
wiązaniami przyjętymi w umowach. 
Wysiłek finansowy oddziałów tereno
wych był uzupełniany również scen
tralizowanym funduszem Agencji, 
dzięki któremu w obiektach o szcze
gólnej wartości formą mecenatu obję
te zostały specjalistyczne prace kon
serwatorskie przy wystroju wnętrz, 
remonty konstrukcyjne, a także prace 
rewaloryzacyjne w wybranych par
kach. Ponadto Agencja finansuje lub 
uczestniczy w opracowaniu niezbęd
nych dokumentacji.

Nabycie nieruchomości z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa od-

2. Zielonki kolo Leszna - pałac (sprzedany, 
własność prywatna)

3. Straduny koło Ełku - dwór (sprzedany, 
własność prywatna)

2

wych rozstrzygnięć reprywatyzacyj
nych. Zgodnie z obecnym rozpozna
niem dotyczy to około 400 zespołów,
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4. Uścikowo koto Żnina
- pałac (sprzedany, 
własność prywatna)

rozłożenia na raty pozostałej części 
należności;

• na przeniesienie własności obiek
tu wpisanego do rejestru zabytków, 
stanowiącego własność Skarbu Pań
stwa, wymagana jest zgoda właściwe
go wojewódzkiego konserwatora za
bytków; oferenci ubiegający się 
o udział w przetargu na kupno obiek
tu wpisanego do rejestru zabytków 
z Zasobu WRSP zobowiązani są do 
przedłożenia przewidywanego pro
gramu użytkowania obiektu, pozy
tywnie uzgodnionego przez właściwe
go wojewódzkiego konserwatora za
bytków;

• cudzoziemiec zamierzający na
być od Agencji zabytkową nieru
chomość zobowiązany jest ponadto 
do uzyskania zezwolenia Ministra

5. Stare Juchy
kolo Suwałk
- dwór i zabudowa 
gospodarcza 
(własność spółki)

6. Zdrzewno kolo 
Stupska - wiatrak

małego zainteresowania ofertą sprze
daży niektórych obiektów zabytko
wych jest niekorzystne sąsiedztwo 
obiektów inwentarskich lub innych 
budowli o uciążliwej funkcji, które, 
niestety, zostały wybudowane 
w ostatnim ćwierćwieczu, a obecnie 
stanowią przeszkodę w uporządko
waniu stanu prawnego oraz zdegra
dowanej przestrzeni.

W świadomości społecznej za
chował się romantyczny obraz życia 
we dworze, przekazany przez litera
turę, malarstwo, film oraz fotogra
fię z lat międzywojennych, co za
pewne w dużej mierze sprawiło, że 
w odradzającej się Trzeciej Rzeczy
pospolitej marzeniem wielu staje się 
posiadanie dworu otoczonego par
kiem, położonego w atrakcyjnej 
okolicy, który oprócz urody legity
muje się czymś znacznie bardziej 
cennym, co współcześnie określamy 
miejscem magicznym. I choć w Za

sobie Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa trudno już znaleźć wymarzony 
polski dwór, to może warto wie
dzieć, że:

• sprzedaż nieruchomości z Zaso
bu WRSP, w tym obiektów zabytko
wych, jeżeli nie ma zastosowania pra
wo pierwszeństwa w ich nabyciu, od
bywa się w drodze przetargu;

• w odniesieniu do obiektów wpi
sanych do rejestru zabytków nabywca 
może skorzystać maksymalnie z 50% 
obniżki ceny uzyskanej w przetargu, 
z tego 5% jest to obniżka bezwarun
kowa, zaś pozostałe 45% uzależnione 
jest od nakładów poniesionych na ten 
obiekt, które należy rozliczyć najdalej 
w ciągu pięciu lat od podpisania umo
wy w formie aktu notarialnego; wy
sokość obniżki zostanie zaliczona na 
podstawie wykonania prac w obiek
cie, potwierdzonych przez właściwe
go wojewódzkiego konserwatora za
bytków, ponadto istnieje możliwość 

Spraw Wewnętrznych i Administra
cji RP.

Wejście w posiadanie obiektu o nie
powtarzalnej architekturze w otocze
niu starych drzew może stać się reali
zacją marzeń, a zarazem korzystną lo
katą kapitału. Szczegółowymi infor
macjami i ofertą dysponują oddziały 
terenowe AWRSR

Maria Sarnik-Konieczna

17



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Wizyta
w Baligrodzie

iejscowość ta miała prawa 
miejskie do zakończenia 
pierwszej wojny światowej, 
dziś jest tylko dużą wsią poło

żoną w dolinie rzeki Hoczewki, przy
szosie z Leska do Cisnej. Minęły już la
ta świetności dawnego Baligrodu, kiedy 
na targi przybywali ludzie z najdalszych
stron, a mieszkańcy trzech różnych na
rodowości - Polacy, Ukraińcy i Żydzi -

komorzy sanocki. Akt lokacyjny nie 
zachował się, istnienie miasta po
świadcza dopiero dokument z 1634 r. 
wydany przez króla Władysława IV 
dla Adama Bała, syna Piotra. Na mo
cy tego dokumentu Baligród otrzymał 
prawo składu win i inne uprawnienia 
handlowe, a także niezwykle ważne 
dla ustroju miasta potwierdzenie pra
wa magdeburskiego. Miasto miało też 
prawo do dwóch jarmarków rocznieżyli w harmonii przez wiele lat.

1.2. Kościół Niepokalanego Poczęcia (1) 
i znajdujący się wewnątrz 
krucyfiks z XVII w. (2)

Pierwsza wzmianka o Baligrodzie 
pojawiła się w rejestrze podatkowym 
z 1552 r., gdzie obok Mchawy wy
mieniono miejscowość Woronków, 
która leżała w miejscu powstania na 
początku XVII w. miasteczka Bali
gród. Jego historia ściśle związana jest 
z rodem Balów, którzy obok Kmitów 
należeli w tym regionie do najwięk
szych właścicieli ziemskich. Nazwy 
Baligród również nie można interpre
tować inaczej niż „gród Balów”, któ
rym miasteczko było w przeszłości. 
Założył go w XVII w. Piotr Bal, pod-

- na św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 
i św. Michała Archanioła (29 wrze
śnia) oraz na targ w każdy piątek. Ba
ligród był własnością Balów do 1770 
r., kiedy zmarła ostatnia przedstawi
cielka tego rodu, Salomea z Balów 
Karsznicka, a miasto przeszło w ręce 
jej syna, Andrzeja Karsznickiego, któ
ry dostał również sąsiadującą z Bali
grodem wieś Stężnicę, z zamkiem, 
folwarkiem, karczmami, browarem 
i innymi dobrami.

W końcu XVIII w. Baligród prze
dzielony był rzeką Hoczewką, we 
wschodniej części znajdował się za
mek Balów, wokół którego rozłożyły 
się chłopskie chaty. Dziś w miejscu 
zamku stoi budynek nadleśnictwa. 
Właściwe miasteczko leżało w części 
zachodniej, gdzie mieścił się czworo
boczny rynek, w którego centrum stał 
drewniany ratusz, a w południowo- 
-wschodnim narożniku murowana 
cerkiew, która stoi tu do dziś. Wraz 
z przysiółkiem Bystre miasto liczyło 
84 domy, które zamieszkiwały 593 
osoby, w tym 148 Żydów. W 1862 r. 
liczba ludności wynosiła już 887 
osób, w tym 260 osób wyznania 
rzymskokatolickiego, 227 osób wy
znania greckokatolickiego i 400 Ży
dów.

W XIX w. dobra baligrodzkie kil
kakrotnie zmieniały właściciela. 
W 1869 r. nabył je Żyd Hersch Gros- 
singer, później przeszły w ręce jego 
synów, Łazarza i Chaima. Obaj byli 
ludźmi młodymi i nieprzygotowany
mi do zarządzania tak dużym mająt
kiem, który szybko został podzielony, 
a później sprzedany adwokatowi 
z Nowego Sącza - Stanisławowi Fliso
wi. W 1924 r. majątek kupiła Anna 
Jankowska, która była jego właściciel
ką aż do reformy rolnej.

Najważniejszym zajęciem miesz
kańców Baligrodu w XIX w. był wy
pas owiec i bydła. Część ludności pra
cowała w hucie żelaza, w oddalonej 
o 6 km miejscowości Rabę. Wysiewa
no konopie i wyrabiano z nich płótno 
na własny użytek oraz sprzedaż. Po
mimo zniesienia pańszczyzny w 1848 
r. baligrodzcy chłopi odrabiali ją jesz
cze w 1855 r. Ci, którzy buntowali się 
przeciw temu, byli chłostani pod gra
bem (obecnie pomnik przyrody) sto
jącym obok zamku Balów. Około 
1855 r. utworzono w Baligrodzie po
wiat sądowy, w jego skład wchodziły 
62 gminy. Zmieniono też pieczęć 
gminną: na miejsce herbu Starykoń
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3. Cerkiew i dzwonnica
4. Zniszczony cmentarz żydowski

(zdjęcia: Agnieszka Paluch)

wprowadzono nowy herb Gozdawa 
należący do Balów. W tym samym 
czasie utworzono w Baligrodzie urząd 
pocztowy, wozowa poczta posłańcza 
trzy razy w tygodniu wyjeżdżała stąd 
do Leska; po ukończeniu budowy 
drogi do Cisnej poczta kursowała co
dziennie. Od 1876 r. Baligród miał 
swojego lekarza Mikołaja Schuberta, 
aptekarzem był Stanisław Faliszewski. 
Budowa drogi do Koszyc w XIX w. 
znacznie przyczyniła się do rozwoju 
handlu. Przywożono stamtąd miód, 
wino węgierskie, wełnę, wosk, skóry, 
szczecinę, grube płótno itp. Każdego 
roku w dzień Świętego Krzyża urzą
dzano kilkudniowy targ, ściągający 
ludność z dalekich stron.

Kościół rzymskokatolicki powsta
wał w Baligrodzie przez sto lat. Piotr 
Bal wybudował w swoim zamku pry
watną kaplicę, na którą uzyskał spe
cjalne zezwolenie od papieża. Ka- 
pliczny krucyfiks z XVII w. znajduje 
się dziś w baligrodzkim kościele. Piotr 
Bal chciał wznieść w osadzie kościół, 
jednak nie spełnił wymaganych w tym 
celu warunków, starał się o to rów
nież Samuel Karsznicki, ale też bez 
skutku. Najpierw wymurowano cer
kiew Zaśnięcia Matki Bożej, fundo
waną przez Onufrego Karsznickiego 
w 1826 r. Jej budulec stanowiły ka
mienie, a spoiwem był piasek, miesza

ny prawdopodobnie z krwią wołów 
i jajami kurzymi. Budowę katolickie
go kościoła rozpoczęto 14 sierpnia 
1877 r. dzięki funduszom zebranym 
przez mieszkańców wsi. Plan obiektu 
opracował inż. Teofil Bogusz, jego 
mury wznosił Jan Szajna z Rymano
wa, a ołtarz ofiarował prawdopodob
nie niejaki Loran, Francuz z Kalnicy. 
28 września 1879 r. odbyło się po
święcenie kościoła Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny. 
Pierwszym proboszczem był tu ks. To
masz Pelczar.

Pierwsza wojna światowa pozosta
wiła zniszczone okopami pola i lasy 
oraz zrujnowane domy. Od 1918 r. 
Baligród pełnił funkcję lokalnego 
ośrodka życia kulturalnego i politycz
nego. Zycie kulturalne, jak nietrudno 
się domyślić, skupiało się wokół szko
ły, w której nauka rozpoczęła się po
nownie w 1918 r. Uczęszczały do niej 
dzieci wszystkich narodowości, 
mieszkańcy żyli zgodnie, urzędy obsa
dzone były zarówno przez Polaków, 
jak i Ukraińców. Około 60 sklepów 
skupionych wokół rynku należało do 
Żydów. Nienawiść na tle narodowym 
wzbudziła dopiero druga wojna świa
towa. Dotarła ona do miasta już 10 
września 1939 r. i miejscowość znala
zła się w obrębie tzw. Generalnego 
Gubernatorstwa. Wielu mieszkańców 

polskiej narodowości wywieziono na 
roboty do Niemiec, część z nich do
stała się do Oświęcimia. Jesienią 1942 
r. Niemcy rozpoczęli akcję zagłady 
Żydów. Wszystkich 880 baligrodz- 
kich Żydów wywieziono do Zasławia 
koło Sanoka, tam kazano im kopać 
duże doły, nad którymi zostali roz
strzelani. Baligrodzki rynek został 
wyłożony macewami z miejscowego 
kirkutu. Niemcy opuścili Baligród 
w 1942 r., a narzędziem w ich rękach 
stali się ukraińscy nacjonaliści zgru
powani w UPA. 6 sierpnia 1944 r. od
działy UPA dokonały tu zbiorowego 
mordu na ludności polskiej (zginęły 
wtedy 42 osoby). Podczas trwania 
„Akcji Wisła” i walk z UPA Baligród 
był najdalej wysuniętym stałym garni
zonem wojska polskiego. Stacjonowa
ły tu i wyruszały do boju oddziały 34. 
pułku piechoty Strzelców Budziszyń- 
skich.

Dziś ślady wojny nadal są widocz
ne. Świadczyć o tym może zniszczony 
kirkut i cerkiew. W 1990 r. rozpoczę
to jej renowację, pokryto nową blachą 
część dachu, ale konserwator zabyt
ków, który się tym zajmował, wkrótce 
został zwolniony i na tym remont się 
zakończył. Obecnie Baligród przejmu
je funkcje ośrodka turystycznego.

Agnieszka Paluch

19



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja dwory Tajemniczy dwór
Wettinów

olny Śląsk należy do regio
nów najbardziej obfitujących 
w zabytki architektury i bu
downictwa na terenie Polski. 

Zorganizowana w średniowieczu 
dość regularna sieć osadnicza, histo
rycznie do niedawna ustabilizowana 
własność ziemska oraz bogactwo 
dóbr naturalnych dały w efekcie nie
zwykłe nawet na skalę europejską na
sycenie wspaniałymi zabytkami. Pra
wie w każdej wsi stoi stary kościół,

mentalnym albumowym wydawnic
twie poświęconym śląskim pałacom, 
publikując zdjęcie dworu w Naroczy- 
cach zamieścił krótką informację, że 
został on wybudowany przez króla 
Augusta Mocnego w 1688 r.* Infor
macja Webera nie wzbudziła większe
go zainteresowania badaczy. Ale 
z drugiej strony wymaga ona weryfi
kacji. Otóż w 1688 r. Fryderyk Au
gust, późniejszy król Rzeczypospolitej 
miał dopiero 18 lat i wcale nie wybie- 

niespodziewana śmierć w 1694 r. da
ła młodszemu z braci miejsce na tro
nie saskim jako Fryderykowi Augu
stowi I. Dopiero ten fakt umożliwił 
mu późniejsze starania o koronę Rze
czypospolitej w 1697 r. Tak więc nie 
mógł on wybudować tego dworu 
w 1688 r., niemniej jednak pewne 
przekazy historyczne świadczą, że 
w latach 1680-1708 majątek Naro- 
czyce należał do Wettinów. Być może 
więc wzniesiono wtedy tutaj skromny 
dwór jako jedną z siedzib drezdeń
skiego dworu.

Rzeczywiście, forma architekto
niczna, a przede wszystkim wystrój 
wnętrza potwierdza, że budowla po
wstała w końcu XVII w. Łączy ona ce
chy późnorenesansowe i wczesnoba- 
rokowe, zaś rozplanowanie, z szeroką 
przelotową sienią, z wąskimi ryzalita
mi - to cechy nieco późniejsze. Regu
larne opracowanie podobnych do sie-

1. Plan dworu (pomiar K. Guttmejer, 1998)
2. Dwór od południowego wschodu

a nieopodal rozległy folwark z rezy
dencją. Nic więc dziwnego, że przy 
takiej liczbie zabytków zainteresowa
nia badaczy skupiały się przede 
wszystkim na dziełach najbardziej 
efektownych. Powszechne, proste 
w formie pałacyki i dwory, mimo na
wet intrygujących przekazów histo
rycznych, czasami czekały na dowar
tościowanie.

Kilkanaście kilometrów na północ 
od Ścinawy, w niezbyt dużej wsi Na- 
roczyce stoi niepozorny dwór, który 
na pierwszy rzut oka zdaje się pocho
dzić z początku XIX w. Jednak już 
w 1910 r. J. Weber w swym monu- 

rał się na polski tron, nawet nie był 
przeznaczony na władcę Saksonii. 
W tym czasie żył jeszcze jego ojciec, 
elektor Jan Jerzy III oraz jego pierwo
rodny syn, również Jan Jerzy. Nato
miast młodszy od niego Fryderyk Au
gust, który - zgodnie z planami rodzi
ny - miał się poświęcić karierze woj
skowej, w maju 1687 r. rozpoczął 
długą podróż po Europie, z której po
wrócił do Drezna wiosną 1689 r. Za
raz potem wraz z ojcem wyruszył nad 
Ren, na wojnę Habsburgów z Francją 
i spędził tam trzy lata. Tak więc młod
szy syn elektora nie tylko że w 1688 
r. nie był jeszcze Augustem Mocnym, 
to na dodatek nie było go w kraju. 
W 1691 r. zmarł Jan Jerzy III. Jego 
następcą został Jan Jerzy IV, lecz jego 

bie elewacji, z rytmicznie opracowa
nymi oknami i poziomymi podziała
mi, należy do stylistyki wczesnego ba
roku. Bryła budynku pierwotnie była 
przykryta dachem czterospadowym, 
który został rozbudowany w pierw
szej połowie XIX w.; oryginalna kon
strukcja czytelna jest na poddaszu. 
W tej skromnej na zewnątrz budowli 
kryje się interesujące i bogate wnę
trze. Na parterze osiowa, sklepiona 
sień ze skromną perełkową sztukator- 
ską dekoracją mieści w głębi szerokie 
schody prowadzące na piętro. Na 
prawo od niej, od strony południowej 
znajduje się rozległa sala, zapewne ja
dalnia, z którą sąsiaduje mniejsze po
mieszczenie - kuchnia. Strop jadalni 
pokrywają reliefowe sztukaterie. Są
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to dwie sceny plenerowe, pięć popier
si kobiecych stanowiących personifi
kację zmysłów oraz dwa podobne 
monogramy złożone z dwóch liter 
„AA”, zwieńczone szlachecką koroną. 
Sposób wykonania sztukaterii zdaje 
się być późniejszy niż dekoracja sieni. 
Po północnej stronie dworu jest nieco 
mniejsza sala - gabinet gospodarza, ze 
stropem pokrytym ornamentalnymi 
sztukateriami. Mniejsze dwa pomiesz- 

mach empirowych, bowiem oryginal
ny pomógłby ustalić pierwszego wła
ściciela, gdyż prawie regułą było 
umieszczanie herbu na portalu.

Dla kogo więc został wybudowany 
dwór w Naroczycach? Nie dla póź
niejszego króla Polski, ale monogra
my z literami „AA” nie zgadzają się 
z imionami wcześniejszych władców 
saskich. Nie są to też inicjały z okre
su, gdy Fryderyk August zdobył koro
nę Rzeczypospolitej i przyjął tylko 
jedno imię - August. Jego charaktery
styczny inicjał, zwieńczony królewską 
koroną, składał się z liter „AR” - Au
gustus Rex. Aby rozwikłać tę zagadkę, 
należy przyjrzeć się programowi iko
nograficznemu w jadalni. Wydaje się, 
że jednak ma on związek z życiorysem 
tego władcy. Jedna ze scen pejzażo
wych pokazuje atak na twierdzę, 
w obrębie której stoi zwieńczony pół
księżycem minaret. Jednocześnie

3. Monogram „AA” we wschodniej części 
stropu jadalni
4. Personifikacja smaku
5-8. Odkrywki polichromowanego stropu 
na piętrze

(zdjęcia: Karol Guttmejer)

czenia - to zapewne jego sypialnia 
i narożna łazienka. Na piętrze po
mieszczenia przeznaczone dla gości są 
rozdzielone podobną, szeroką sienią, 
jak na parterze. Wszystkie mają za
chowane oryginalne drewniane stro
py belkowe, w dużej mierze zasłonię
te w XIX w. podsufitkami. Dopiero 
destrukcyjne działania wandali odsło
niły ich piękno (cóż za paradoks, tak 
często ostatnio spotykany!). Belki 
i deski między nimi pokryte są barw
ną szlachetną polichromią: na zielo
nym lub granatowym tle namalowano 
złote albo srebrne wicie akantu. Takie 
stropy - to najlepsze świadectwo ro
dowodu dworu z XVII w. Niewątpli
wie dużą stratą jest zastąpienie pier
wotnego portalu późniejszym o for-
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z chmur uderza w nią błyskawica bu
rzy (?), a z drugiej strony pokazane 
jest słońce o ludzkiej twarzy. Wiado
mo, że Fryderyk August mianowany 
w 1695 r. głównodowodzącym armii 
cesarskiej wziął udział w kampanii an- 
tytureckiej w łatach 1695-1696. Być 
może sztukatorska scena na stropie 
odnosi się do konkretnego wydarze
nia tej batalii - zdobywania twierdzy 
tureckiej w Temeszwarze. Drugie 
przedstawienie sztukatorskie jest 
trudniejsze do interpretacji. Znajduje 
się na nim mały wiejski kościółek 
ewangelicki (dwa rzędy okien wska
zują na istnienie wewnątrz empor, po
wszechnych w kościołach protestanc
kich), stojący na wzgórzu, na które 
prowadzi mostek, na niebie tkwi pół
księżyc o ludzkiej twarzy i gwiazdy. 
Pięć kobiecych popiersi uosabiają 
ludzkie czucia: zmysły wzroku, słu
chu, smaku, węchu i dotyku, co sta
nowi zaskakujące zestawienie ze sce
ną batalistyczną i tajemniczym, noc
nym widokiem kościoła. Trzeba do
dać, że przedstawienie zmysłów jest 
prawie całkowicie zgodne z emblema- 
tyką epoki baroku, rozpowszechnio
ną przez traktat Cesarego Ripa Iko- 
nologia. Pierwsze wydanie tego bar
dzo popularnego, wiele razy wzna
wianego traktatu miało miejsce 
w Rzymie w 1593 r., jeszcze bez ilu
stracji, dopiero drugie wydanie 
z 1603 r. zawierało już powszechnie 
znane ryciny. Ripa używa dla określe
nia zmysłów terminu „czucia”, zaś 
pod terminem „zmysły” opisuje inną 
personifikację, jednak w języku pol
skim jego „czucia” są nazywane 
„zmysłami”. Interesujące jest jednak, 
co mogą oznaczać inicjały „AA”? 
W połowie lat dziewięćdziesiątych 
XVII w. Fryderyk August był już elek
torem saskim. W styczniu 1693 r. po
ślubił Krystynę Eberhardynę, córkę 
margrabiego z Bayreuth. Znany z ro
mansów władca w 1695 r. poznał 
i zakochał się w szwedzkiej arysto- 
kratce Marii Aurorze von Kónigs- 
marck. Znana na europejskich dwo
rach, słynąca urodą i inteligencją 
(Wolter uważał ją za jedną z najwybit
niejszych kobiet stulecia) została 
wkrótce oficjalną pierwszą metresą 
elektora. Gdy jego żona i kochanka 
prawie równocześnie zaszły w ciążę, 
ze względów politycznych ukryto za
pewne pierwsze narodziny syna Auro
ry i pierworodnym ogłoszono prawo
witego potomka, także Fryderyka Au

gusta. Syn Aurory, oficjalnie uznany 
przez ojca, Maurycy Saski, nie mógł 
pretendować do tronu elektorskiego. 
Z czasem Aurora - bo tego imienia 
używała na co dzień - straciła pozycję 
oficjalnej metresy, niemniej jednak do 
końca życia pozostała bliską przyja
ciółką Augusta II, który wyposażył ją 
na resztę życia godnością ksieni 
w Quedlinburgu.

Czy w świetle powyższego można 
pokusić się o hipotezę, że dwór w Na- 
roczycach był przez jakiś czas siedzibą 
Aurory von Kónigsmarck i wtedy 
otrzymał wystrój wnętrza? Zespolenie 
dwóch liter A - Augusta i Aurory mo
głoby to sugerować. Można nawet się 
pokusić o taką interpretację, że sple
cione litery dają także trzecią - „M” 
jak Maurycy. Program zawierający 
przemieszane wątki mógłby się odno
sić wtedy zarówno do elektora, jak 
i jego kochanki: pięć zmysłów łatwo 
pogodzić wtedy z jej osobą. Jak wspo
mniano wyżej, sztukaterie jadalni zda
ją się być późniejsze niż czas powsta
nia dworu i być może wystrój ten po
wstał w połowie lat dziewięćdziesią
tych XVII w. Konkludując, dwór 
w Naroczycach został więc najpraw
dopodobniej wybudowany dla Jana 
Jerzego III, przejęty następnie przez 
jego drugiego syna, Fryderyka Augu
sta, późniejszego Augusta Mocnego, 
został przez niego zaadaptowany na 
siedzibę swoją i Aurory von Kónigs
marck. Powyższa hipoteza może jest 
dość ryzykowna, ale brak innych hi
storycznych przesłanek pozwala na ta
ką wersję dziejów dworu w Naroczy
cach. Zamalowany plafon, zajmujący 
centralne pole stropu w przeciwle
głym pokoju - gabinecie właściciela, 
być może swoim programem mógłby 
nieco rozjaśnić historię dworu. Wystę
pujące tam zróżnicowane motywy or
namentalne: dominujące gałązki dębu, 
a więc motywu wiązanego zdecydo
wanie z męskimi przymiotami, 
w mniejszym stopniu akantu oraz 
kwiaty lilii, dopiero uzupełnione ma
larstwem mogłyby określić program 
całego wystroju. Jeszcze jedną nieja
sną sprawę stanowi małe wąskie przej
ście w murze wydzielającym schody 
na piętro od korytarza prowadzącego 
w głąb dworu. Poprowadzone lekkim 
skosem, z kilkoma stopniami, jakby 
łączyło jadalnię z przypuszczalną sy
pialnią. Trudno sądzić, aby zostało 
przekute później. Od strony funkcjo
nalnej nie bardzo się ono tłumaczy 

i jest po prostu niewygodne. Może to 
kolejna intymna zagadka Sasa?

Ten intrygujący zabytek znajduje 
się w złym stanie. Od 1945 r. pełnił 
funkcję magazynu Gminnej Spółdziel
ni, był więc nieogrzewany, ale dzięki 
takiemu użytkowaniu nie podzielił lo
su wielu śląskich pałaców i dworów, 
które zniknęły z powierzchni ziemi. 
Opuszczony po 1990 r., został w wy
niku interwencji konserwatora woje
wódzkiego w Legnicy zabezpieczony 
nowym pokryciem dachu przez wła
dze gminne. Jednak w 1995 r. zawalił 
się ryzalit wschodni, a mimo krat 
w oknach jest od czasu do czasu na
wiedzany przez nieproszonych gości, 
a także znów przecieka dach. Stan 
konstrukcyjny murów, sklepień 
i więźby jest dobry. Wspaniałe, unika
towe, barwne stropy czekają na od
słonięcie i zabezpieczenie. Remont, 
choć kosztowny, może się jednak 
opłacić. Bo czyż nie byłoby satysfak
cją mieszkać w dworze, który - co 
prawda niewybudowany przez Augu
sta Mocnego - był jednak przez jakiś 
czas jego własnością i miejscem spo
tkań z ukochaną kobietą? Mieszkać 
w dworze późniejszego króla Polski? 
Sam chciałbym...

Karol Guttmejer

* J. Weber, Schlesische Schlosser, T. 2, 
Dresden 1910, s. 34, il. 84, „Schloss Ndhr- 
schiitz ist im einfachen Barockstil von August 
der Starken im Jahre 1688 erbaut worden”. 
Data wzniesienia była umieszczona w sztuka- 
torskim fryzie na elewacji ryzalitu wschodnie
go, obecnie zawalonego. W tymże ryzalicie 
nad oknem parteru znajdowała się inna data - 
1737 - odnosząca się albo do jakiejś przebu
dowy, albo do zmiany właściciela. Dwór 
w Naroczycach został pominięty w obu pra
cach K. Kalinowskiego: Architektura baroko
wa na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku, 
Wrocław 1974; tenże, Architektura doby ba
roku na Śląsku, Wrocław 1977. Natomiast in
formację J. Webera powtórzyła B. Matejuk, 
Studium history czno-architektoniczne pałacu 
w Naroczycach, mps, PP PKZ Wrocław 1982, 
w zb. SOZ Legnica. Zob. ponadto: H. Ciesiel
ski, H. Wrabec, Katalog zabytkowych ogro
dów i parków województwa legnickiego, pod 
red. K. Eysymontta, Legnica 1997, s. 172- 
-173. Nieco szerzej o dworze zob. K. Guttme
jer, Dwór Wettinów w Naroczycach na Dol
nym Śląsku, „Ochrona Zabytków”, 4 (207), 
1999, s. 428-437; tam także krótkie omówie
nie wspaniałego spichlerza z początku XIX w. 
stojącego nieopodal dworu w Naroczycach. 
Odnośnie do dziejów Augusta Mocnego zob. 
J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 
1998.
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zagadki kolegiaty
a wschodnim brzegu jeziora 
Gopło, na wysuniętym cy
plu zwanym Grodztwem, 
stoi kościół kolegiacki śś. 

Piotra i Pawła (do XVII w. św. Piotra), 
należący do arcydzieł polskiej archi
tektury romańskiej. Okoliczności fun
dacji tej świątyni, pełnione funkcje li- 
turgiczno-duszpasterskie i pozycja 
w strukturach diecezjalnych są mało 
znane. Wieloletnie badania prowa
dzone wewnątrz kolegiaty, jak i w jej 
otoczeniu dowiodły, że została wznie
siona w XII w., przypuszczalnie w la
tach 1120-1140. Wcześniej stał 
w Kruszwicy - zapewne na podgro
dziu - kościół św. Wita, wzmiankowa
ny przez Wincentego Kadłubka przy 

kapitule katedralnej różne dobra, 
a kościół ten określony został jako 
monasterium sti Petri; była to pierw
sza o nim wzmianka. Pierwotnie 
Kruszwica była zapewne siedzibą bi
skupa kujawskiego, głównym cen
trum kościelnym dla Kujaw zachod
nich aż do połączenia z biskupstwem 
włocławskim. Kościół mógł wtedy 
pełnić funkcję katedry.

Powstanie diecezji kujawskiej do
prowadziło do przeniesienia w 1148 
r. kościelnej stolicy Kujaw do Wło
cławka, jednego z kluczowych gro
dów - obok Gniezna, Poznania i Gie- 
cza - państwa piastowskiego. Mimo 
to w dokumentach i kronikach z lat 
1133-1216 wielokrotnie wymieniane 

1. Plan kolegiaty w Kruszwicy

opisie wydarzeń z około 1110 r. jako 
„beati Viti Crusviciae basilica'”. Pożar 
grodu w 1271 r. oraz budowa zamku 
w XIV w. doprowadziły do zreduko
wania roli kolegiaty św. Wita do ka
plicy zamkowej, a następnie całkowi
tej likwidacji w XVI w.

W czasie badań nad początkami 
kolegiaty św. Piotra wyłoniły się dwie 
koncepcje związane z odmiennym 
tłumaczeniem przez historyków ter
minu monasterium, znajdującego się 
w dokumencie wystawionym 20 
stycznia 1185 r. przez księcia mazo
wiecko-kujawskiego Leszka (syna Bo
lesława Kędzierzawego). W doku
mencie tym książę nadał włocławskiej

jest biskupstwo i biskupi kruszwiccy. 
Podobne zawiłości związane z nazew
nictwem występowały także w innych 
diecezjach w średniowieczu. Wszyst
ko wskazuje na to, że kolegiata św. 
Piotra od XIII w. pełniła funkcję 
współkatedry diecezji kujawskiej, 
a kapituła kruszwicka wraz z biskupa
mi i kanonikami włocławskimi decy
dowała o losach całej diecezji. W dal
szych stuleciach kościół tracił swe 
znaczenie i uprawnienia. Kapituła ka
tedralna kruszwicka stała się podrzęd
ną kapitułą przy kolegiacie, czyli przy 
kościele, gdzie nie ma biskupa. Rów
nież Kruszwica traciła na znaczeniu, 
mimo budowy po 1343 r. z inicjatywy 
Kazimierza Wielkiego potężnego mu
rowanego zamku, którego pozostało
ścią jest gotycka Mysia Wieża.

Budowla kruszwicka stanowi tra
dycyjną stropową bazylikę trójnawo- 
wą, z nawą poprzeczną - transeptem, 
prostokątnym prezbiterium z dwiema 
kaplicami po bokach (obecnie zakry
stie) w części wschodniej i wieżową 
częścią zachodnią; ceglana późnogo- 
tycka wieża pochodzi prawdopodob
nie z XVI w., pierwotnie znajdowały 
się tu dwie wieże. Kolegiata zbudowa
na została ze starannie ociosanych ka
mieni granitowych i piaskowcowych 
i ma bogato ukształtowaną część pre- 
zbiterialną przez dodanie (wzorem 
kościoła św. Aureliusza w Hirsau 
z połowy XI w.) kaplic zamkniętych 
absydami, co wraz z absydą prezbite- 
rialną stworzyło malowniczy efekt 
spiętrzenia brył. Do kościoła od połu
dnia prowadzą trzy portale, czwarty 
portal od północy jest obecnie zamu
rowany. Piaskowiec do budowy ko
ścioła sprowadzano prawdopodobnie 
z kamieniołomów w okolicy Konina, 
transportując go przez jezioro Gopło. 
Kościół ma 16 okien w korpusie na
wowym, cztery w masywie zachod
nim i osiem w części prezbiterialnej.

Od około 1422 r. kolegiata była 
kościołem parafialnym. W 1586 r. od
nowiono go, a w XVII-XVIII w. nastą
piła zmiana wystroju wnętrza, wymia
na stropów oraz wprowadzenie boga
tego póżnobarokowego wyposażenia. 
W latach 1856-1859 nastąpiła grun
towna przebudowa świątyni według 
projektu arch. Hiissnera z Berlina. 
Podwyższono mury, powiększono 
okna, wykonano pseudoromańskie 
fryzy i gzymsy ceglane, otynkowano 
wnętrze, a barokowy hełm wieży za
stąpiono neogotyckim. Z kolei w la
tach 1954-1956 przywrócono kościo
łowi charakter romański według pro
jektu arch. Aleksandra Holasa pod 
kierunkiem prof. Jana Zachwatowi
cza. Usunięto nawarstwienia z XIX w. 
oraz barokowy wystrój, przy równo
czesnej częściowej rekonstrukcji pier
wotnej architektury. Odnaleziono 
wtedy romańskie detale architekto
niczne, m.in. fragmenty dwóch kolu
mienek portalowych oraz płytki cera
miczne pierwotnej posadzki z XII w.

Wewnątrz świątyni zachowały się 
liczne fragmenty malowideł romań
skich o motywach geometrycznych. 
Na szczególną uwagę zasługują: 
chrzcielnica z XII-XIII w. oraz ka
mienna kropielnica w kształcie pro
stokątnego basenu, prawdopodobnie 
z XII w., rzeźby gotyckie z XV w.
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2. Pięcioabsydowe prezbiterium

3. Chrzcielnica z XII w. (miedziana pokrywa 
z lat siedemdziesiątych XX w.)

(zdjęcia: Piotr Walczak)

i konfesjonały barokowe z XVIII w. 
Podczas prac archeologicznych we
wnątrz kolegiaty odsłonięto groby do
stojników kościelnych, interpretowa
ne jako pochówki biskupów, wyposa
żone w naczynia liturgiczne i szaty, 
bogato zdobione złotą nicią dwie stu
ły datowane na XII i XIII w. Najcen
niejszą pozycją księgozbioru kapituły 

(308 pozycji) jest ewangeliarz romań
ski, zwany kruszwickim, który po
wstał w latach 1160-1175 w benedyk
tyńskim skryptorium w Helmershaven 
(obecnie przechowywany w Archi
wum Archidiecezjalnym w Gnieźnie).

Kolegiata w Kruszwicy jest budow
lą wyjątkową, przykładem nurtu w ar
chitekturze romańskiej XII w., powią

zanego ściśle z budownictwem zakon
nym nawiązującym do tradycji archi
tektury z Cluny, który podjął konwent 
benedyktyński w Hirsau w Górnej 
Nadrenii. Decyzją papieża Pawła VI 
w 1970 r. kolegiata została podniesio
na do godności bazyliki mniejszej.

Piotr Walczak

W kościele parafialnym śś. Filipa 
i Jakuba w Rogowie Opolskim (pow. 
krapkowicki) znajduje się osobliwa 
chrzcielnica. Przez wiele lat uważa
no, że pochodzi ona z XV w. lub, że 
jest to renesansowe dzieło z XVI w. 
W 1968 r. Edward Frankiewicz podjął 
się wyjaśnienia sekretu zawartego 
w inskrypcji chrzcielnicy (zob. E. 
Frankiewicz, Dwie tajemnicze in
skrypcje, „Kwartalnik Opolski", 1 / 2, 
1968, s. 31-52). Cenne spostrzeże
nia tego badacza skłaniają do uzna
nia chrzcielnicy z Rogowa za jeden 
z najstarszych zabytków Opolszczy
zny. Odczytany łaciński napis brzmi: 
„VAS DEVODTI BAPTISMI” - „naczy
nie chrztu świętego”. W napisie znaj-

ROMANSKA CHRZCIELNICA 

dują się błędy: podwójne „V", czyli 
„W", a w wyrazie „devodti" dodatko
wa litera „d". Pod inskrypcją widnieje 
skrót daty powstania chrzcielnicy 
„MILL A C XXXX”, co oznacza rok 
1140. Zatem bez cienia wątpliwości 
mamy tu do czynienia z zabytkiem 
pochodzącym z epoki romańskiej.

Chrzcielnica składa się z okrągłej 
wapiennej czaszy, na której oprócz 
inskrypcji znajdują się wizerunki: 
równoramiennego krzyża, słońca 
i księżyca. Są to znane w sztuce sa
kralnej symbole Ecclesii i Synagogi. 
Pierwszy oznacza wybawienie z grze
chu, a drugi grzechy potępionych. 
Symbolika ta jest zrozumiała, gdyż 
chrzcielnica służy do udzielania sa

kramentu likwidującego grzech pier
worodny. Chrzcielnica sprawia wra
żenie dzieła jednolitego, bowiem ca
łą jej powierzchnię pokryto polichro
mią. Tymczasem jedynie czasza jest 
zabytkiem sztuki romańskiej, zaś 
trzon pochodzi z czasów później
szych i zbudowano go z cegieł, któ
re otynkowano.

Kościół w Rogowie pochodzi 
z końca XIII, zaś chrzcielnica z XII w. 
Może to sugerować, że została tu 
przywieziona. Warto dodać, że 
w Chrząszczycach koto Opola znaj
duje się podobna chrzcielnica z XII 
w., pokryta taką samą inskrypcją, 
lecz bez daty.

Marek Sikorski
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Cystersi w Bierzwniku
ierzwnik - to niewielka wieś 
położona 10 km na północny 
zachód od Dobiegniewa na Po
morzu Zachodnim. Znajduje 

się tu zespół dawnego opactwa cyster
sów, zbudowanego na początku XIV w., 
choć metryka miejscowości, jak i świa
dectwa bytności w niej cystersów są 
starsze. Do reliktów osadnictwa wcze- 

cych tu płazów i gadów. Należy pamię
tać, że o wyborze terenu pod przyszłe 
opactwo w znacznym stopniu decydo
wał niepisany wymóg, by było to miej
sce nizinne i obfitujące w wodę, co mia
ło umożliwiać prawidłowe funkcjono
wanie każdego zgromadzenia „białych 
mnichów”. Posiadłości bierzwnickie 
okalały również duże kompleksy leśne, 

ha) na rzecz fundacji nowego klasztoru, 
co stanowić miało odszkodowanie za 
niedawno poniesione szkody wojenne. 
Uposażenie kolejnymi dziesięcioma ła
nami nastąpiło w 1293 r., a nadania te 
zostały zatwierdzone przez opata Her
mana z Kołbacza oraz przez margra
biów brandenburskich. W XIV w. stan 
posiadania klasztoru powiększył się 
o następne darowizny. W 1347 r. bu
dynki klasztoru ucierpiały w wyniku 
pożaru, toteż margrabia Ludwik o przy
domku der Romer (Rzymianin) zwolnił 
go na okres 10 lat z dotychczasowych 
opłat. W następnych latach klasztor 
uzyskał kolejne lenna i nadania. Zdecy
dowanie mniej pomyślny dla cystersów

snośredniowiecznego należy grodzisko 
na ostrowie (będącym wówczas wyspą 
zwaną Raubwerder - „wyspa rabu
siów”) na Jeziorze Starzyckim oraz ist
niejące jeszcze w XIX w. pale, będące 
zapewne pozostałością mostu lub osady 
nawodnej. Podobne pale odnaleziono 
także w innych pobliskich jeziorach.

Na przełomie XIII i XIV w. cystersi 
z Kołbacza, do których należało rozle
głe latyfundium zajmujące dolinę rzeki 
Płoni, zorganizowali w odległym 
Bierzwniku filię swojego klasztoru. Ad
ministracyjnie tereny te należały wów
czas do margrabiów brandenburskich, 
zaś filie klasztorów zwykle stawały się 
samodzielne względem jednostki macie
rzystej i same zabiegały o rozszerzenie 
swego stanu posiadania. W wypadku 
cystersów bierzwnickich obszar ten 
osiągnął 200 km2. Jego naturalne grani
ce stanowiły rzeki, jeziora, bagna i roz
lewiska, a, jak podają przekazy źródło
we, okolica była słabo zasiedlona 
z uwagi na ogromną liczbę występują- 

z których do dziś zachowała się puszcza 
nad Drawą oraz Las Starzycki w cen
trum włości, wokół jeziora Bierzwnik.

Fakt, że dobra cysterskie usytuowane 
były na pograniczu ziem podległych 
książętom pomorskim i margrabiom 
brandenburskim, przyczynił się do czę
stego ich pustoszenia, jako następstwa 
różnych konfliktów. Nie bez znaczenia 
były też zatargi z joannitami, którzy, po
dobnie jak cystersi, często zmieniali 
orientację polityczną, by uchronić swe 
ziemie przed pustoszeniem. Ostatecznie, 
w końcu XIII w. cystersi z Kołbacza ofi
cjalnie oddali się pod opiekę margra
biów, zwłaszcza że na mocy układu po
kojowego z 1284 r. książę pomorski Bo
gusław IV zobowiązał się nie karać ich za 
zdradę.

Jednym z pierwszych dokumentów 
wymieniających Bierzwnik jest sygno
wany 1280 r. dokument, na mocy któ
rego margrabiowie brandenburscy: Jan, 
Otto i Konrad ofiarowali klasztorowi 
w Kołbaczu 500 łanów (około 10 tys.

1. Widok na wschodnie skrzydło klasztoru

2. Fragment szczytu transeptu
i prezbiterium kościota

(zdjęcia: Witold P Glinkowski)

był okres panowania krzyżackiego (lata 
1402-1454) za sprawą licznych rozbo
jów, wewnętrznego zamętu spowodo
wanego wojnami między Polską i Zako
nem oraz ucisku fiskalnego. Kasaty 
bierzwnickiego klasztoru dokonał oko
ło 1539 r. margrabia kostrzyński Jan, 
w związku z wprowadzeniem reforma
cji na terenach Nowej Marchii. Z daw
nych dóbr klasztornych margrabia 
utworzył domenę państwa brandenbur
skiego, której nowym ośrodkiem stała 
się oddalona 12 km na wschód od 
Bierzwnika wieś Lipinka. W połowie 
XVI w. opodal zabudowań dawnego 
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klasztoru powstała huta szkła i właśnie 
w jej funkcjonowaniu upatrywać moż
na genezy istniejącej obecnie wsi.

Bierzwnicki kościół klasztorny po
wstał w pierwszej ćwierci XIV w. Jest 
budowlą halową, o trzech nawach roz
dzielonych ośmiobocznymi filarami. 
Nawy, podobnie jak prezbiterium, 
wzmocniono przyporami, z tym że 
przypory nawy południowej są wcią
gnięte do wnętrza. Prezbiterium, od
dzielone od nawy tęczą w formie arka
dy, zamknięto siedmiobocznie, a wąskie 
okna umieszczono w nieco wyższych 
wnękach. Pozostałością pierwotnego 
założenia jest wschodnia ściana chóru, 
dwa przęsła ściany północnej i niewiel
ki fragment ściany południowej. Klasz
tor, wzniesiony na planie czworoboku, 
ma krużganki - od wschodu siedmio- 
przęsłowy i dziesięcioprzęsłowy od za
chodu. Jego skrzydło wschodnie mieści 
zakrystię, bibliotekę, trójprzęslowy ka
pitularz o sklepieniu krzyżowo-żebro- 
wym oraz sień z klatką schodową wio
dącą na piętro. W skrzydle południo
wym usytuowano rozmównicę, frater- 
nię oraz ogrzewalnię - również te po
mieszczenia przykryte są sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym. W krużganku 
i w zakrystii napotykamy ciekawe 
wsporniki ceramiczne z dekoracją figu
ralną i roślinną, na uwagę zasługuje też 
zwornik sklepienny z dość realistyczny
mi płaskorzeźbami ryb.

W 1539 r. nastąpiła sekularyzacja 
klasztoru, którego dobra stały się wła
snością margrabiego Jana z Kostrzynia. 
Zachodnia część kościoła uległa znisz
czeniu w czasie pożaru w 1690 r. 
W XVIII w. na polecenie elektora bran
denburskiego zabezpieczono pozosta
łości murów kościoła, zaś klasztor prze
budowano na pałac myśliwski. Po po
żarze na początku XIX w. podźwignię- 
cia z ruiny doczekała się wschodnia 
część kościoła, którą w 1814 r. adapto
wano na kościół wiejski przeznaczony 
dla gminy protestanckiej. Dachy i stro
py odbudowanego kościoła ucierpiały 
jeszcze podczas pożaru w 1945 r. i do
piero w 1957 r. kościół przykryto pro
wizorycznym drewnianym dachem. 
Prace renowacyjne prowadzono tu w la
tach 1961 i 1967. Podczas badań arche- 
ologiczno-architektonicznych w 1987 r. 
dokonano odsłonięcia fundamentów 
kaplic. Obecnie badania prowadzone są 
przez dr Barbarę Stolpniak z Uniwersy
tetu Poznańskiego.

Witold P. Glinkowski

H
becność architektury ro
mańskiej w Grudziądzu jest 
możliwa, gdyż do pierwszej 
połowy XIII w. znajdowała 
się tu siedziba biskupia o korzeniach 

cysterskich, zaś pierwowzór dla gru
dziądzkiej architektury sakralnej sta
nowił zachodniopomorski cysterski 
Kołbacz. Dokumenty źródłowe wska
zują na stołeczność Grudziądza jako 
siedziby biskupów pomezańskich 
w pierwszej połowie XIII w., w związ
ku z czym powinna znajdować się tu 
katedra. Za taki kościół można uznać 
świątynię na przedzamczu, która ro
zebrana została przy końcu XVIII w. 
(być może z niej pochodzi poliptyk 
przechowywany w Muzeum Narodo
wym w Warszawie).

Analiza planów wykopów arche
ologicznych Hansa Jacobiego z 1941 
r. w konfrontacji z oryginalnymi pla
nami zamku z XVIII w. wskazuje na 
znaczne uproszczenie wyników ba
dań. W swoich rekonstrukcjach ba-

1

1. Rysunkowa rekonstrukcja wieży z XIX w.

dacz ten bowiem uznał zamek gru
dziądzki za dzieło jednej myśli archi
tektonicznej. Faktycznie jednak był to 
twór wieloetapowy, którego genezy 
można doszukiwać się w kamienno- 
-ceglanej siedzibie biskupa. Zdjęcia 
z wykopów archeologicznych, mate
riał ikonograficzny oraz zabytki ar
chitektury odkryte w latach dziewięć
dziesiątych XX w. wskazują na koeg
zystencję stylów późnoromańskiego 
i gotyckiego. Na tym tle romańska 
była zapewne wieża Klimek, wysa
dzona przez Niemców w 1945 r. Pier
wotnie była ona przypuszczalnie 
dzwonnicą katedralną, co wynika 
z analizy architektonicznych rysun
ków wieży, sporządzonych w XIX w. 
Zachował się także opis wieży z 1739 
r.: „Za kuchnią w rogu wieża okrągła 
wysoka, zowie się Klimek. Przys'cie do 
niej z tełu; w murze drzwi proste na 
zawiasach, wrzeciądz i skobel do za
mknięcia kłódką. Tam wschody muro
wane, które wychodzą na zamek do 
koła, a z muru do Klimka mostek jesz
cze dobry ale się starzeje. Do Klimka 
pierwsze drzwi proste na zawiasach 
i na kłódkę zamknięcie; tam są ko
mórki z zamknięciem na kłódki dla 
więźniów; wschody idą do kola aż do 
samego wierzchu”. Tak wyglądała 
wieża Klimek w czasie, gdy dziedzi
niec zamkowy znajdował się 5-6 
m niżej niż obecnie. Po rozebraniu 
zamku w 1801 r. góra gruzu zmieniła 
otoczenie wieży, co wprowadziło 
w błąd badaczy. Widać to m.in. na 
wykonanym przez H. Jacobiego prze
kroju zamku, na którym nie wziął 
pod uwagę niwelacji niewielkiego 
dziedzińca. Konfrontacja rekonstruk
cji historycznych z lustracjami z XVII- 
-XVIII w. wskazuje, że badacze ka
mienną część wieży brali za funda
ment, a wnętrze za lochy.

Wieża Klimek należała więc do 
najstarszych części grudziądzkiego 
zamku. Pierwotnie miała wysokość 
około 30 m. Uszkodzona została 
w czasie oblężenia twierdzy gru
dziądzkiej przez wojska francuskie 
w 1807 r. i jej wysokość została zre
dukowana do 20 m przy średnicy 
8,90 m. W czasach krzyżackich do-
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kamieni o różnych gabarytach prze
platane są pasami ciosów kamiennych 
o jednolitej grubości (inne budowle 
ceglane na terenie zamku miały m.in. 
wątki wendyjskie). Technika budowy 
wieży odbiegała również od przypisy
wanym Krzyżakom budowli w mie
ście powstającym od 1250 r.

Na wieżę wchodziło się kręconymi 
schodami, wewnątrz muru o grubości 
3 m. Każde piętro było oddzielone ro
mańskim sklepieniem o grubości około 
1 m. Wieniec okien na szczycie wieży 
zamiast blanków, widoczny na akware
li A. Boota z pierwszej połowy XVII w., 
świadczyć może o tym, że pierwotnie 
znajdowały się tam dzwony.

2. Wieża w latach trzydziestych XX w.

3. Pocztówkowy widok z wieży na Wisłę 
w latach trzydziestych XX w.; okno
- to wyraźne biforium po krzyżackiej 
przebudowie na wejście do wieży

4. Zwalona wieża po wysadzeniu w 1945 r.
- widoczna faktura ceglanego lica

5. W tym kopcu na Górze Zamkowej 
znajdują się ruiny wieży Klimek 

datkowe wejście na wieżę znajdowało 
się 14 m nad poziomem dziedzińca. 
Jak wynika z planów inwentaryzacyj
nych, powstało ono wtórnie przez li
kwidację romańskiego, kamiennego 
biforium; elementy biforium znalazł 
w trakcie badań H. Jacobi. Na czas 
powstania wieży wskazuje także spo
sób jej budowy. Faktura muru cegla
nego nawiązuje do wątku kamienne
go muru rzędowego, gdzie warstwy

Warto odnotować, że budowy ta
kiej wieży Krzyżacy nigdzie nie po
wtórzyli. Może stąd wypływać wnio
sek, że grudziądzka wieża nie była ich 
dziełem. Moim zdaniem, do funkcji 
wieży przystosowana została dzwon
nica kościoła katedralnego biskupa 
misyjnego w Prusach, św. Chrystiana. 
Wynika więc, że była ona romańskim 
dziedzictwem cystersów.

Marek Szajerka
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Akcja dwory Dwoiy
okolic Kutna

leszyn. Klasycystyczna rezy
dencja z XIX w. (il. 1). Parte
rowy, murowany dwór po
wstał w latach 1830-1840 za

pewne dla Tomasza Pruszaka. Wyróż
nia się dobrymi proporcjami i dopra
cowanymi detalami. Zbudowany jest 
na planie wydłużonego prostokąta, ze

skrajnymi ryzalitami zwieńczonymi 
trójkątnymi szczytami i piętrową czę
ścią środkową poprzedzoną porty
kiem jońskim. Tympanon portyku 
ozdobiony jest dekoracją sztukatorską 
przedstawiającą sprzęty rolnicze. De
koracja ta odzwierciedla gospodar
skie zamiłowania pierwszych właści

cieli dworów - Pruszaków herbu Leli- 
wa. Należeli oni w pierwszej połowie 
XIX w. do najlepszych gospodarzy na 
terenie Królestwa Polskiego. Na po
czątku XX w. majątek nabył Włady
sław Froelich, pierwszy starosta kut
nowski (1918-1919). We wrześniu 
1939 r. mieścił się tu sztab gen. Bort- 
nowskiego i gen. Kutrzeby. Po wojnie 
w odrestaurowanym dworze realizo
wany był serial „Zaklęty dwór”. 
Obecnie dwór jest własnością Urzędu 
Gminy w Żychlinie, mieści się w nim 
szkoła i ulega on powolnej degradacji.

Siemienice. Wśród dobrze zacho
wanego parku dworskiego położony 
jest okazały, murowany dwór (il. 2), 
zbudowany w pierwszej połowie XIX 
w. w stylu nawiązującym do history- 
zmu francuskiego. Dwór należał do 
rodziny Swiętosławskich, a od 1877 r. 
hr. Krasińskich, następnie Potockich, 
którzy dokonali zmian w jego wyglą
dzie. Ostatnim właścicielem przed 
1939 r. był Zenon Łubieński, który 
nabył majątek od znanego łódzkiego 
fabrykanta Eugeniusza Gejera. Dwór 
jest własnością Urzędu Gminy 
w Krzyżanowie, mieści się tu szkoła 
i jest zadbany.

Kaszewy Dworne. Dwór (il. 3) po
wstał w XIX w., przebudował go oko
ło 1920 r. w tzw. stylu dworkowym 
ówczesny właściciel Zygmunt Otto. 
Kryty pięknym, typowo polskim, ła
manym dachem, stoi nad stawem
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Krośniewice. Na starszym założe
niu dworskim właściciele Krośniewic 
- rodzina Rembielińskich - w otocze
niu rozległego parku (17 ha) wystawi
li w drugiej połowie XIX w. niewielki 
kompleks pałacowy, otoczony wyso
kim murem. Zespół obejmuje: korde
gardę, oranżerię, rządcówkę, domek 
ogrodnika, oficynę i pałac. Pałac (ił. 6) 
powstał około 1870 r. w stylu wskazu
jącym na powiązania z działalnością 
architekta Leonarda Marconiego. 
Zbudowany został dla Pelagii z Za
mojskich Rembielińskiej w duchu 
francuskiego późnego renesansu. 
W latach pięćdziesiątych XX w. pożar 
zniszczył wysoki, mansardowy dach, 
który nie został już odtworzony. War-

w resztkach zdewastowanego parku, 
ulegając stopniowej ruinie. Dwór sta
nowi własność Urzędu Gminy 
w Krzyżanowie, swoje roszczenia 
wniosło kilku spadkobierców.

Kutno. Drewniany dworek przy ul. 
Kościuszki 17 (ił. 4) pierwotnie znaj
dował się w podkutnowskim majątku 
Gnojno. W XIX w. należał do rodzi
ny Morzkowskich, następnie Zo- 
chowskich, od których kupił go F. 
Mniewski, dziedzic dóbr kutnow
skich. W 1936 r. Adam Zawadzki 
sprzedał dworek Józefowi Szomań- 
skiemu, który nakazał budynek roze
brać i zmontować w obecnym miej
scu. Do pierwotnego obiektu dobu
dował zachodnie skrzydło, w którym 
umieszczono pomieszczenia kuchen
ne i kancelarię. W okresie okupacji 
budynek został otynkowany. Obecnie 
jest własnością prywatną i mieści się 
tu hotel z restauracją.

Woj szyce. W otoczeniu dobrze za
chowanego parku krajobrazowego 
z połowy XIX w. stoi drewniany, ba
rokowy dwór (ił. 5) zbudowany 
w trzeciej ćwierci XVIII w. z bali mo
drzewiowych, później otynkowany. 
Budynek przykrywa łamany dach kry
ty gontem, pośrodku elewacji wzdłuż
nych znajdują się piętrowe ryzality 
zwieńczone falistymi szczytami. 
Wzniesiony został dla Stefana Kos
sowskiego, któremu papież Klemens 
XIII zezwolił na otwarcie we dworze 
domowej kaplicy. Architektura dworu 
ma cechy dworów wielkopolskich. 
Od chwili powstania aż do drugiej 
wojny światowej należał do jednej ro
dziny Kossowskich. Obecnie znajduje 
się tu dom pomocy społecznej i budy
nek jest zadbany.
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(zdjęcia: Waldemar Kułakowski)
to wspomnieć, że pod koniec XIX w. 
rządcą dóbr krośniewickich był ojciec 
gen. Władysława Andersa, a on sam 
urodził się w tutejszej rządcówce. Inną 
ciekawostką jest znajdujący się w par
ku obelisk z 1814 r. postawiony przez 
Rajmunda Rembielińskiego dla upa
miętnienia śmierci jego przyjaciela, 
księcia Józefa Poniatowskiego. Pałac 
jest własnością Urzędu Gminy w Kro
śniewicach, a park należy do Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
W pałacu znajduje się szkoła, w oficy
nie - mieszkania, domek ogrodnika 
jest rozbierany, a park niszczeje.

Miłonice. W pobliżu kościoła para
fialnego znajduje się jeden z nielicz
nych, zachowany w dobrym stanie 

dwór modrzewiowy (ił. 7). Pochodzi 
z XVIII w. i przetrwał do dnia dzisiej
szego w prawie niezmienionej formie. 
Stanowi doskonały przykład wiejskiej 
siedziby szlacheckiego rodu. Zbudowa
ny został w stylu barokowym dla rodzi
ny Miłońskich herbu Sulima, wywo
dzących się z rodu Oporowskich, któ
rzy posiadali Miłonice od XV w. Na 
początku XIX w. był własnością Wa
lewskich, których wzorowe gospodar
stwo przyjeżdżały oglądać wycieczki 
z różnych stron kraju. Obecnie dwór 
jest własnością Urzędu Gminy w Kro
śniewicach, częściowo zamieszkują go 
lokatorzy i systematycznie niszczeje.

Sleszynek. Do 1873 r. folwark na
leżał do dóbr Sleszyn Wielki. Później, 

według relacji mieszkańców, majątek 
miał należeć do dyrektora cukrowni 
w Dobrzelinie, który krótko przed 
drugą wojną światową sprzedał do
bra Grabowskiemu. Budynek po
wstał w latach dwudziestych XX w. 
w stylu dworkowym. Szczyt ryzalitu 
i szczyty boczne łamanego dachu 
ozdobiono elementami nawiązujący
mi do baroku. Ciekawym elementem 
dekoracji elewacji frontowej są pię
trowo usytuowane dwie pary ko
lumn. Obecnie pięknie odnowiony 
i dobrze utrzymany dwór (il. 8) jest 
własnością prywatną.

Piotr Stasiak
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Inny wymiar
ażde powstanie narodowe, 
kolejne wojny - poza utratą 
bliskich, totalnymi zniszcze
niami, grabieżami i co naj

ważniejsze utratą tak cennej dla Pola
ków wolności - paradoksalnie pozo
stawiły niezwykle drogie dla wielu 
z nas pamiątki.

Na rozlicznych pobojowiskach 
i w wielu innych niespodziewanych 
miejscach odnajdujemy oręż, rzadziej 
mundury, odznaki i odznaczenia, naj
rzadziej sztandary. Wszystkie te naj
częściej anonimowe relikwie nie
odmiennie wzbudzają w nas szacunek 
i smutne refleksje. Do wyjątków nale
żą odnajdywane niezwykle rzadko li
sty, naprędce pisane w bliskości wro

Ta niezwykła pamiątka odkryta zo
stała w 1910 r. dzięki zupełnemu 
przypadkowi. Fakt ten potwierdzony 
został adnotacją na opatrzonej niezi
dentyfikowaną pieczątką kartce pa
pieru: „Broń pochodząca z roku 1831, 
ukrywana w tym podwórku przez lat 
80. Znaleziona przy odnawianiu dzie
dzińca w roku 1910”. Na drugiej, po
dobnej kartce, zapisano: „Dwie pary 
pistoletów i pałasz własność Tomasza 
Cierskiego pułków. Mazurów, dnia 3 
września 1831 roku”. Wyjaśnić nale
ży, że znalazca nieprecyzyjnie odczy
tał treść jednej z kartek, na której czy
tamy „z pułku Mazurów”, a nie jak 
podał „pułków. Mazurów”. Obie 
kartki legitymujące autentyczność 

czenia wojsk rosyjskich do Warszawy 
(6 — 7 września) obrzeża miasta kon
trolowały pułkowe patrole jazdy, 
w tym przedpola ufortyfikowanego 
Marymontu, Burakowa, Parysewa, 
ścierając się po wielekroć z wrogiem.

Ileż pytań i niedomówień kryją 
w sobie te dwie mocno zniszczone, 
niewielkie kartki papieru! W jakich 
okolicznościach, gdzie i dlaczego To
masz Cierski ukrył własną broń, po
zostawiając równocześnie bezcenną 
dla nas informację, choć przecież nie
dopowiedzianą do końca? Spróbujmy 
odpowiedzieć na te pytania. Być mo
że Tomasz Cierski w jednej z ostat
nich potyczek z Rosjanami został ran
ny, a kontuzja okazała się na tyle po
ważna, że nie powrócił już do pułku. 
Świadomy zajęcia Warszawy przez 
wojska carskie, a także tego, że broń 
nie będzie mu już potrzebna, uniesio
ny desperacją oraz wierny złożonej 
przysiędze, pistolety i pałasz powie

1. Postrzępiona kartka zapisana w 1831 r.
2. Opis znaleziska z 1910 r.

ga. Te pamiątki kojarzone są z kon
kretnymi osobami i wzruszają nas 
w szczególny sposób, bowiem jedno
cześnie ukazują postacie ludzkie nie
mal zapomniane.

Powstanie listopadowe (1830-1831), 
jak wszystkie tragiczne w skutkach 
zrywy wolnościowe, również dostar
czyło takich świadectw. Spośród nich 
jednak niewiele jest takich, które na
dają tym pamiątkom zupełnie inny 
wymiar - wymiar dokumentu chwili. 
Znakomitą tego ilustracją są strzępy 
kartek papieru z 1831 r. zapisane 
ręką żołnierza-ochotnika (może ofi
cera), wciśnięte do luf dwóch pisto
letów i zakopane w ziemię razem 
z szablą.

znaleziska umieszczono za szkłem 
biedermeierowskiej ramki, która oka
zała się stałym miejscem ich przecho
wywania od 1910 r.

Nasz bohater służył w jednym 
z dwóch pułków Mazurów powoła
nych pod broń w grudniu 1830 r. 
przez ówczesnego dyktatora powsta
nia, Chłopickiego. Oba te pułki jazdy 
w krótkim czasie stoczyły wiele bitew 
i potyczek na wschodnich rubieżach 
Warszawy, by wspomnieć choćby: Ku- 
flew, Ostrołękę, Karczew, Grochów, 
Pragę, łganie.

Oba pułki za swoje męstwo odzna
czone zostały kilkudziesięcioma zło
tymi i srebrnymi krzyżami. Od 16 
sierpnia 1831 r. do momentu wkro

rzył opiece matce ziemi. W tym miej
scu pojawia się zasadnicze pytanie: co 
stało się z odnalezioną bronią, czy 
znalazła się w zbiorach któregoś 
z muzeów, a może jest ozdobą czyjejś 
prywatnej kolekcji? Dzisiaj, niestety, 
nie odpowiemy na to pytanie. Szko
da, że rozdzielone zostały te intrygu
jące zabytki...

Pamiątki przypisane do konkret
nych osób nabierają innego, ludzkie
go wymiaru...

Zygmunt K. Jagodziński
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Powrót do służby
urowana wieża artyleryj
ska - to typ dzieła obron
nego, który występował 
w całej Europie i poza nią 

od XVI do XIX w. Na fortecznym po
lu walki pojawił się w związku z roz
powszechnieniem artylerii ogniowej. 
Ta sama artyleria zniosła wartość bo
jową budowli tej klasy z chwilą wzro
stu siły rażenia dział, który nastąpił 
w wyniku postępu w konstrukcji 
i technice wytwarzania armat około 
połowy XIX w. Wprowadzony wów
czas gwintowany przewód lufy po
zwolił zwiększyć energię i celność po
cisku, ciężary nowych pocisków cy- 
lindryczno-stożkowych wzrosły w po
równaniu z dawniejszymi pociskami 
kulistymi, wreszcie wprowadzenie 
odtylcowego nabijania dział zwięk
szyło szybkostrzelność. Nowoczesna 
artyleria mogła zatem znacznie ła
twiej i szybciej kruszyć mury fortecz- 
ne. Długi czas funkcjonowania muro
wanej wieży artyleryjskiej w epoce 
gładkolufowych dział odprzodowych 
- to skutek zalet jej formuły, adekwat
ności formy i funkcji do specyfiki wa
runków terenowych oraz taktycz
nych. Wieża artyleryjska występowała 
zwykle tam, gdzie klasyczne fortyfi
kacje bastionowe były trudne w reali
zacji (ze względu na topografię i pod
łoże) i mało funkcjonalne wobec spo
dziewanego charakteru działania 
przeciwnika. W podobnej sytuacji 
wieże artyleryjskie pojawiły się 
w Twierdzy Kraków.

Owa „podobna sytuacja” - to wa
pienne pasmo Krzemionek Podgór
skich. Podgórze było wówczas osob
nym miastem usytuowanym po drugiej 
stronie Wisły. Włączono je do Krako
wa dopiero w 1915 r., niemniej jednak 
związki z Krakowem wyprzedzały ten 
fakt o tysiąclecie - właśnie z krzemion- 
kowskich kamieniołomów pochodził 
materiał na preromańskie budowle 
Wawelu. Tu wojska Księstwa Warszaw
skiego rozlokowały ufortyfikowany 
obóz dla osłony Krakowa przed Au
striakami. Tu też w latach pięćdziesią
tych XIX w. powstał przyczółek au
striackiej Twierdzy Kraków, zamykają

cy od południa dostęp do przeprawy 
na Wiśle. Składać się miał w założeniu 
z trzech dzieł obronnych usytuowa
nych w górujących pozycjach, by 
ogniem dział panować nad okolicą. 
Układ fortów tworzył trójkąt. Fort 33 
„Krakus” - duże cytadelowe dzieło 
systemu fortyfikacji poligonalnej - le
żał w pozycji wysuniętej, otaczając Ko
piec Kraka. Dwa pozostałe znajdowały 
się nieco w tyle, na wschodnim i za
chodnim cyplu Krzemionek, skąd mo
gły udzielać wsparcia ogniowego wy

suniętemu dziełu i gdzie panowały nad 
biegnącymi u stóp wzgórza gościńca
mi. Zachodni fort nr 32 „Krzemionki” 
czuwał nad traktem wiedeńskim (dzi
siejszą „zakopianką”), wschodni fort 
nr 31 „Św. Benedykt” strzegł traktu 
lwowskiego. Te dwa obiekty zostały 
zrealizowane właśnie w formule kaza
matowej wieży artyleryjskiej. Z tej 
„wielkiej trójki” przetrwał do dziś tyl
ko „Święty Benedykt”.

Austriacki „Turmfort No. 31 St. 
Benedict” wziął nazwę od sąsiedniego 
kościółka św. Benedykta, stojącego na 
reliktach preromańskiej rotundy. 
Miał postać dużej, szesnastobocznej 
wieży artyleryjskiej z kolistym cen
tralnym dziedzińcem, obwiedzionej 
wałem ziemnym, zaopatrzonej w ma
le przedbramie. Ponad dwiema kon
dygnacjami kazamatowymi znajdował
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1. Fort nr 31 „Św. Benedykt”, widoczne 
strzelnice i wykusze w koronie murów

2. Wjazd do fortu w wale ziemnym, 
widoczne przedbramie i krenelaż

3. Brama fortu

(zdjęcia: Waldemar Brzoskwinia)

się odkryty taras z usypanym na skle
pieniach wałem, a od tyłu z krótkim 
odcinkiem krenelaża z nadwieszony
mi wykuszami. Od ceglanej faktury 
murów odbijała prosta kamieniarka 
parapetów strzelnic, kroksztynów 
wykuszy, gzymsów i nakryw na blan
kach, a zwłaszcza - bardziej ozdobny 

neogotycki portal schodkowy z pia
skowca. Do brukowanego dziedzińca 
od wewnątrz przylegał obwodowy 
korytarz, zaś zewnętrzny trakt two
rzyły izby bojowe w ciągu amfilado- 
wym. Za projektanta fortu uchodzi 
Feliks Księżarski, lecz najwyraźniej 
wyszedł on od standardowej koncep
cji, skoro niemal identyczne kształ
tem, lecz zasadniczo różne w stylisty
ce detalu wieże stanęły na lwowskiej 
cytadeli. Zrównoważona w propor
cjach, ciekawa w szczegółach, syme
tryczna, harmonijna, monumentalna 
i miła oku budowla za modularnymi, 
silnie osiowymi elewacjami kryła jed
nak zgoła niemiłe niespodzianki. Li
cząc od parteru były to: broń piecho
ty w pionowych strzelnicach szczeli

nowych, na piętrze działa 8-26-funto- 
wego wagomiaru, przeznaczone do 
walki na bliski i średni dystans, wresz
cie najwyżej, na tarasie za ziemnym 
wałem, ciężkie działa dalekonośne, 
24- i 32-funtowe.

Nie co innego, jak właśnie armaty 
i sektory ich rażenia wymuszały ową 
zgeometryzowaną regularność syme
trycznej bryły. Wdzięczny krenelaż 
z nadwieszonymi wykuszami nie był 
tylko historyzującą ozdobą - służył do 
walki z użyciem broni ręcznej od stro
ny miasta, gdyby przeciwnik okrążył 
fort. W głębi, za linią krenelaża, 
w tym samym celu umieszczono pię- 
cioizbowy loch moździerzowy. Ale 
główna artyleria fortu miała ograni
czone możliwości działania w kierun
ku miasta, byłoby to zbyt niebezpiecz
ne w razie zdobycia fortu przez prze
ciwnika. Za groźnie wyglądającymi 
strzelnicami od tej strony znajdował 
się pion komunikacyjny (uniemożli
wiający ustawienie działa) oraz działa 
lekkie, służące do zwalczania wroga 
obchodzącego fort szybkim ogniem 
kartaczowym. Relikty względnie ma
łych podstaw działowych, wspomnia
ny krenelaż dla piechoty i mur przed- 
bramia ze strzelnicami karabinów od 
tej strony - są dowodami, że austriac
kie fortyfikacje nie były bezpośrednio 
skierowane przeciw polskiemu mia
stu, który to pogląd powraca co pe
wien czas. Twierdza przede wszystkim 
miała bronić miasta i jego węzła ko
munikacyjnego w razie wojny z Rosją, 
a główne zadanie fortu 31 polegało 
na zatrzymaniu natarcia, idącego od 
wschodu po osi traktu lwowskiego. 
W istocie - natarcie z tego kierunku 
nastąpiło w grudniu 1914 r. Wtedy 
jednak Krakowa strzegły już nowsze 
fortyfikacje, wysunięte dużo dalej od 
centrum, jako że przestarzały „Św. 
Benedykt” i dzieła z jego czasów utra
ciły wartość bojową. Już na przełomie 
wieków przekuto pierwsze okna 
w parterze, zamurowując strzelnice 
karabinowe, stopniowo przekształca
no wnętrza, u stóp murów powstały 
wiaty przysłaniające dolne strzelnice.

W latach 1887-1888 i 1892-1893 
Krzemionki i Podgórze otrzymały li
nię nowych umocnień w postaci 
ziemnego wału z fosą, małymi bastio
nami i fortami obrony bliskiej, pełnią
cą pomocniczą, drugorzędną funkcję 
względem wysuniętej o 4-5 km stąd 
pozycji głównego pierścienia obron
nego. Półbastion VIII połączono 
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z dawnym walem obwodowym fortu, 
przy forcie wykonano kilka ziemnych 
stanowisk dział. Zdeklasowany fort 
31 wziął pośredni udział w obronie 
Twierdzy Kraków w 1914 r. Na plate
au przy forcie umieszczono baterię 
najcięższej artylerii, ostrzeliwującą 
Rosjan - jej ogień był korygowany 
z zakotwiczonego na forcie balonu 
obserwacyjnego. Po pierwszej wojnie 
światowej aż do lat osiemdziesiątych 
XX w. fort pełnił funkcje mieszkalne 
i ostatecznie opuszczony zaczął popa
dać w ruinę.

W dobie dzisiejszej powrót fortu 
do służby nie oznacza przywrócenia 
mu funkcji bojowej. Prowadzone od 
1994 r. prace konserwatorskie i ada
ptacyjne miały włączyć go do obiek
tów kultury. Rada Miasta Krakowa 
po przejęciu fortu przez gminę 
uchwaliła przeznaczenie go dla 
Związku Polskich Artystów Plasty
ków, którzy organizują tam czasowe 
ekspozycje, ale nie kwapią się do 
przejęcia i współudziału w kosztach 
prac i utrzymania. Trudno więc teraz 
stwierdzić, kiedy wreszcie fort do 
służby kulturze faktycznie wróci i ja
ką będzie pełnił funkcję - prace 
konserwatorsko-adaptacyjne stanęły 
w miejscu.

Po serii dotychczasowych badań - 
od studiów historyczno-konserwator- 
skich po szczegółowe badania archi
tektoniczne i archeologiczne - zasad
niczy punkt wytycznych konserwa
torskich zakłada utrzymanie i uczytel
nienie pierwotnej formy dzieła. Tego 
konserwatorskiego dydaktyzmu nie 
można jednak potraktować bez
względnie, ponieważ fort miał w róż
nych fazach formy odmienne w szcze
gółach (np. prowizoryczny dach na 
tarasie, przewidziany do likwidacji 
w razie mobilizacji fortu do walki czy 
etapowo zwiększana liczba okien par

teru). Przeciekanie wału na tarasie 
wraz z zamoknięciem obiektu przy
wiodły do kompromisowej i dysku
syjnej koncepcji odtworzenia profilu 
wału w żelbecie krytym darnią na za
chodniej partii tarasu, z zachowaniem 
autentycznego wału nakrytego da
chem w partii wschodniej. Jednak to
talne rozwiązania byłyby jeszcze bar
dziej dyskusyjne — zarówno komplet
ne odtworzenie formy walu z likwi
dacją jego autentycznej substancji, jak 
i całkowite przykrycie go dachem, za
słaniającym wał z jego profilem. Wła
śnie profil w odbiorze wzrokowym 
definiuje bojową funkcję tej części 
fortu, jego odsłonięcie umożliwi też 
uwydatnienie tej funkcji przez usta
wienie makiet dział wałowych. Po do
konanej już rekonstrukcji oberwa
nych wykuszy i uszkodzonego krene- 
laża fort odzyskuje pierwotną postać 
w ekspozycji biernej od tej strony; 
w elewacjach przyległych do głównej 
bramy planuje się zamurować okna 
i odtworzyć strzelnice. A właśnie ta oś 
jest najistotniejsza, gdyż z jej związku 
z komunikacją wynika, że widok z te
go kierunku decyduje o pierwszym 
wrażeniu. Nie sposób wymienić tu 
wszystkie kwestie metodologiczne 
i techniczne, związane z pracami przy 
tym zabytku. Dość trudny problem 
stanowi detal, w szczególności ozdob
ny neogotycki portal jest tak zniszczo
ny nie tyle przez czas, co krakowskie 
powietrze, że rozważa się zastąpienie 
go wierną kopią, z przeniesieniem au
tentyku po konserwacji do izby eks
pozycyjnej w forcie. W bramie zacho
wały się cenne pierwotne wrota 
drewniane ze strzelnicami. Po konser
wacji na miejscu pozostanie także 
oryginalny ruchomy most wysuwany. 
Tu do rozstrzygnięcia pozostaje pra
widłowość rozwiązania barierki. Au
striacki autentyk - to po prostu szta

ba z kutego żelaza, tworząca poręcz, 
a pozostawiająca otwartą przestrzeń 
powyżej deskowej nawierzchni mostu 
ponad przepastną fosą bramną. 
Wzgląd na bezpieczeństwo stoi tu 
w sprzeczności z wymogiem konser
watorskim, nakazującym utrzymanie 
pierwotnej formy bez zmian. Łatwiej 
o kompromis w sprawach dotyczą
cych pionu ustępowego, gdzie przy 
nowych łazienkach zachowane będą 
na zasadzie „świadka” żeliwne miski 
ustępowe z czasu ostatniej moderni
zacji latryny w 1908 r.

Zakres konserwatorskich wyma
gań - od ekspozycji, bryły, formy, po 
drobny szczegół - wydać się może ab
surdalny, niemniej jednak te drobne 
detale, zresztą niezbyt liczne, współ
tworzą zabytek w tym samym stop
niu, co portale, rozglifione strzelnice 
czy blanki. Rzecz tym ważniejsza, że 
dotyczy to zabytku rzadkiego, obiek
tu fortecznego, o którym rzadko my
śli się w kategoriach zabytku. Choć 
reprezentują europejską klasę, fortyfi
kacje ostatniej ćwierci tysiąclecia nie 
mieszczą się w powszechnym pojęciu 
„zabytkowości” przy zamkach, ko
ściołach, dworach, pałacach. Stąd 
także brak doświadczeń, a przy tym 
prace na „Św. Benedykcie” należą do 
nielicznych w kraju. Tym większe zna
czenie ma fakt, że w Krakowie robo
ty konserwatorskie i adaptacyjne są 
prowadzone także przy kilkunastu in
nych obiektach fortecznych, w tym 
kilku dużych, m.in. przy polskich for
tyfikacjach kleszczowych Wawelu 
z XVIII w., uzupełnionych przez Au
striaków czy przy forcie pancernym 
„Grębałów” z końca XIX w. (zob. A. 
Łukasik, Uratowany fort „Grębałów", 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
1992).

Waldemar Brzoskwinia

ROZSTRZELANA FURTKA

telokrotnie przechodząc ul. Krasickiego na war
szawskim Mokotowie, mijam furtkę prowadzącą na 
posesję w narożniku z ul. Naruszewicza. Furtka ta, 
mocno podziurawiona kulami i odłamkami, stanowi 
osobliwą pamiątkę z czasu powstania warszawskiego 
w 1944 r. W tym rejonie 24 i 25 września toczyły się 
ciężkie walki, gdy wojsko niemieckie zaczęło zamykać 
w kotle obrońców górnego Mokotowa, nacierając od 
strony al. Niepodległości, ul. Woronicza, także wzdłuż
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ul. Puławskiej. Przypuszczalnie z tych dni pochodzą 
widoczne do dziś przestrzenny. W ostatnich latach wła
ściciele posesji odnowili ogrodzenie, jednak furtkę za
chowali i chwata im za to! Takich pamiątek nie ma już 
wiele w Warszawie, ustępują pod naporem nowocze
sności.

Andrzej Szymański

(fot. Andrzej Szymański)
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Leśne kamienie
zgórza i doliny, dzikie 
i skaliste góry i zielone, 
pokryte lasami równiny, 
ponure, gęste i wysokie la

sy i pola pokryte zbożem” - tak dol
nośląski krajobraz scharakteryzował 
w roku 1800 ambasador John Quin
cy Adams, później, w latach 1825- 
-1829, prezydent Stanów Zjedno
czonych. Nieprzypadkowo ekspono
wane miejsce w jakże zwięzłym opi
sie zajmują lasy - i wówczas, i póź
niej było ich na Dolnym Śląsku pod 
dostatkiem. Nawet dzisiaj, mimo

ogromnych „cywilizacyjnych” znisz
czeń, zwarte obszary leśne, zwłasz
cza Borów Dolnośląskich, należą do 
największych i najciekawszych w kra
ju. Gdzie zaś są obfite w zwierzynę 
lasy, nie brak ani myśliwych, ani le
śników, współdziałających i mają
cych wspólnego patrona - św. Hu
berta. Jednych i drugich przypomi
nają dziś zabytkowe leśne kamienie, 
stawiane na pamiątkę ważnych po
lowań oraz dla uczczenia zasłużo
nych opiekunów lasu. Wiele z tych 
osobliwych pomników uległo znisz

W
H

czeniu po 1945 r., sporo jednak 
przetrwało w trudno dostępnych le
śnych zakątkach.

W Borach Dolnośląskich (niegdyś 
zwanych trafniej Puszczą Zgorzelec
ką) pierwsze prawdziwie królewskie 
łowy, utrwalone jedynie w dokumen
tach, urządził w kwietniu 1553 r. 
książę Maksymilian Habsburg, oso
biście kładąc 18 jeleni, saren i dzi
ków. Kolejny tak wysoko urodzony 
łowca pojawił się dopiero po ponad 
trzystu latach. W 1879 r. do Ruszo- 
wa przyjechał następca tronu Wil
helm Hohenzollern, by zapolować 
na głuszca. Koło wsi Okrąglica sta
nął wówczas (nieistniejący już) ka
mień z napisem: „'Wilhelm książę 
Prus 23 kwietnia 1879 ustrzelił tu 
swego pierwszego głuszca”. Następne 
wizyty w dolnośląskiej puszczy od
bywał Hohenzollern już jako cesarz 

1. Kamień cesarskich łowów
w Borach Dolnośląskich (1906 r.)
2. „Ostatni jeleń” księcia Solms-Baruth 
(1920 r.)
3. Pomnik leśników koto Ubocza (1813 r.)
4. Czatkowice - pomnik (owczego 
Schwarza (1934 r.)

35



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Wilhelm II w latach 1890, 1897, 
1906 i 1911, zapraszany do Kliczko- 
wa przez księcia Friedricha zu 
Solms-Baruth. W lesie na południo
wy zachód od Osiecznicy, na wyso
kości Tomislawia, zachował się oka
zały kamień, upamiętniający cesar
skie polowanie z 6 grudnia 1906 r. 
Nieregularny głaz stanął w miejscu,

5. Łowiecka Kolumna kolo Modliszowa 
(1854 r.)

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

gdzie po zakończeniu łowów złożo
no tzw. pokot ubitej zwierzyny. In
formuje o tym początek napisu: 
„Strecke S.M. des Kaisers u. Kónigs 
Wilhelm II” („Pokot Jego Majestatu 
Cesarza i Króla Wilhelma II”). Poni
żej, pod datą, wyliczono zdobycz. 
Monarcha ustrzeli! jednego jelenia - 
byka osiemnastaka (z 18 odnogami 
poroża), jednego szesnastaka, sześć 
czternastaków, a także sarnę i „oka
zowego” daniela.

Wspomniany książę Friedrich 
Hermann Johann Georg zu Solms- 
-Baruth z Kliczkowa, właściciel rozle
głych lasów, sam był zapalonym my
śliwym. Koło ruin leśniczówki Ma- 
rienhaus (Marianówka), na północ 
od szosy Osiecznica-Parowa znajduje 
się ustawiony po śmierci księcia wiel
ki kamień, zwany „Beim letzten 
Hirsch” („Przy ostatnim jeleniu”). 
Pokrywający go napis informuje, że 
pan na Kliczkowie tu właśnie 10 
grudnia 1920 r. (na krótko przed 
śmiercią) położył wspaniałego jele
nia, ostatniego z 1348 sztuk upolo
wanych przez niego. Upamiętnienia 
tego rodzaju należały do tradycyj
nych. W Poświętnem, niedaleko ruin 
gajówki przewrócony dziś głaz przy
pomina o ostatnim jeleniu, ustrzelo
nym 11 września 1886 r. przez Otto
na Carla Constantina zu Solms Son- 
nenwald, kuzyna księcia Friedricha. 
Hrabia Otto miał wówczas 70 lat 
i zmarł sześć tygodni później.

Pracownicy rozbudowanej, spraw
nie działającej leśnej administracji da
wali dowody zaangażowania nie tyl
ko w powierzonych ich pieczy ostę
pach. Najstarszy znany pomnik dol
nośląskich leśników poświęcony zo
stał zasłużonym podczas wojny wy
zwoleńczej z Napoleonem w 1813 r. 
Piaskowcowy prostopadłościan od
słonięto w 1822 r. koło wsi Ubocze, 
przy szosie z Gryfowa do Lwówka. 
Po 1945 r. jakiś wandal pracowicie 
skuł większość napisów. Ponieważ 
jednak kuł wzdłuż linii liter, daje się 
odczytać przynajmniej formuła ze 
ściany frontowej: „Gott zur Ehre; 
Den Vatern zum Nutzen; Uns zum 
Glaube; Der Nachwelt zum Segen” 
(„Bogu na chwałę, ojcom dla pożyt
ku, nam dla wiary, potomnym dla 
szczęścia”). Nienaruszone pozostały 
jedynie nazwiska jedenastu dzielnych 
leśniczych z okolic Gryfowa wraz 
z numerami służbowymi. Pomnik, 
w latach siedemdziesiątych zrzucony 
z niskiej podstawy (wewnątrz było 
ponoć coś ukryte), został niedawno 
ponownie ustawiony. W Bolesławcu 
z kolei, przy drodze do Lwówka, zo
baczyć można wielki głaz ku czci 
miejscowych leśniczych poległych na 
frontach pierwszej wojny światowej. 
Przewrócony, ale nie uszkodzony cze
ka na zainteresowanie władz miasta.

Liczne pamiątkowe kamienie de
dykowano w różnym czasie leśnikom 
znanym i cenionym w danej miejsco

wości. Często niewielkie, ukryte 
w gąszczu, odnajdywane bywają 
przypadkiem. Omszały kamień zmar
łego w 1900 r. rewirowego Schrótta 
znaleziony został koło Choińca przy 
ścieżce do krzyża z 1760 r., wysta
wionego w miejscu, gdzie „zły pan” 
zastrzeli! osiemnastoletniego Abraha
ma Britzlera z Twardocic. Doskonale 
zachowana i wyeksponowana na ce
glanym cokole jest stela w rezerwacie 
Buczyna Szprotawska, ufundowana 
przez przyjaciół nadleśniczego ze 
Szprotawy, Paula Maiły, zmarłego 
w 1895 r.

Szczególnie interesujący obiekt 
możemy napotkać w Czatkowicach 
koło Milicza, przy leśnej drodze, pro
wadzącej na południe wzdłuż rzeczki 
Struga. Oryginalny pomnik w formie 
małego dolmenu - trzy głazy nakryte 
nieregularną płytą - upamiętnia łow
czego, strażnika zwierzyny. Na kra
wędzi płyty widnieją daty życia: 
1889-1934, a na głazie napis: „Dem 
treuen Hiiter u. Heger dieses Reviers 
Wildmeister Schwarz zur Erinnerung” 
(„Wiernemu strażnikowi i opiekuno
wi tego rewiru łowczemu Schwarzo
wi ku pamięci”). Sąsiedni głaz ozda
bia płaskorzeźbiona głowa jelenia 
z krzyżem między rogami - znak św. 
Huberta. Z błędnego rozumienia tego 
wizerunku wzięły się zapewne poku
tujące w przewodnikach opowieści 
o „grobie myśliwego, który został za
bity przez jelenia”.

Niecodzienny w kształcie, trójkąt
ny kamienny słup na skraju Złotego 
Lasu koło Modliszowa, nazywany 
„Wildsaule” („Łowiecka Kolumna”), 
ma ciekawą historię. Pierwotnie był 
drewniany i znajdował się nieco dalej 
na zachód, wyznaczając granicę miej
skiego lasu Świdnicy. Tradycyjnie 
kończono przy nim polowania, skła
dając pokot zwierzyny i rozpalając 
ognisko. Gdy miasto pozbyło się czę
ści lasu, na zmienionej granicy usta
wiono nową, dwumetrową kolumnę 
z czerwonego piaskowca. Pod krzy
żem maltańskim znajdował się malo
wany na blasze herb Świdnicy, a niżej 
ciągle czytelny napis: „Wildsaule er- 
neuert 1854” („Łowiecka Kolumna 
wznowiona 1854”). Wraz z kolumną 
przenieśli miejsce swych spotkań 
świdniccy myśliwi, przez wiele jesz
cze lat świętując przy niej łowieckie 
sukcesy.

Jarosław Komorowski
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zapomnianym przez bada
czy archiwum natrafiłem na 
pokaźną liczbę nieopraco- 
wanych rysunków i planów 

- pozostałości dawnego archiwum po
wiatowego w Lubaniu. Jednym z cie
kawszych okazał się arkusz przedsta
wiający plan lodowni - budowli niegdyś 
powszechnej w parkach pałacowych. 
Niestety, są one coraz rzadsze, ponie
waż w wyniku dewastacji majątków 
ziemskich i towarzyszących im zespo
łów parkowych uległy prawie całkowi
temu zniszczeniu.

Lodownie - to budowle służące nie
gdyś do przechowywania lodu, wyko
rzystywanego do celów gospodarczych 
i spożywczych. Pojawiły się one wraz 

z rozwojem sztuki ogrodowej na zacho
dzie Europy, a w XIX w. zostały rozwi
nięte i upowszechnione. Ciekawe roz
wiązanie techniczne zapewniało dosko
nalą izolację termiczną. Polegało ono na 
zastosowaniu podwójnych ścian z „po
duszką powietrzną”, otuliny z ziemi, 
sprawnej wentylacji oraz kanalizacji. 
Lód w postaci dużych brył przywożono 
zimą z pobliskich zbiorników wodnych 
i gromadzono w takim „termosie”, 
w którym mimo gorącego lata mógł być 
przechowywany do następnej zimy. Lo
downie umieszczano przeważnie na 
skraju parków, w pobliżu pałacu czy 
dworu. Dawniej obiekty te były często 
rozpoznawane jako „mauzolea” lub ro
mantyczne „wzgórki widokowe” z gro-

W
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1. Reprodukcja znalezionego w archiwum 
rysunku lodowni w Pisarzowicach
2. Niszczejąca lodownia w Galowie kolo 
Miękini

(Tot. Andrzej Wilk)

tami. Rzeczywiście, lodownie mogły 
mieć zwieńczenia w postaci ażurowej, 
drewnianej altany, zdobionej dekoracją, 
dzięki czemu miały dodatkową funkcję 
- rekreacyjnej altany. Niestety, właśnie 
te drewniane elementy były najbardziej 
narażone na zniszczenie i nie zachowały 
się w oryginale, choć przez połączenie 
funkcji gospodarczej z rekreacyjną uzy
skano wyróżniający się w krajobrazie 
ciekawy element założenia parkowego. 
Na Dolnym Śląsku lodowni znajdowało 
się stosunkowo wiele, większość z nich 
jest obecnie w stanie ruiny.

SKUTER „OSA”
Po wojnie, przy ul. Mińskiej w Warszawie urucho

miona została Warszawska Fabryka Motocykli, a jej 
wyroby przez wiele lat należały do najpopularniej
szych pojazdów w naszym kraju. Do produkcji wpro
wadzono nowy typ motocykla „WFM", zaś od 1959 r. 
z fabryki zaczęły wyjeżdżać również modne wów
czas skutery „Osa” M 50. Miały one silniki 150 ccm, 
a od 1962 r. produkowano M 52 z silnikami 175 ccm. 
Reklama skuterów z tamtych czasów głosiła: „»Osa« 
- dobra w pracy, sporcie, turystyce. ” Na jednośla
dach z ul. Mińskiej można było także jeździć sporto
wo. WFM-ki uczestniczyły w zawodach, podczas 
których oglądano efektowne skoki „jeźdźców”, a tak
że bicie rekordu w 24-godzinnej jeżdzie na torze 
FSO. Głośno było o zwycięstwie skutera „Osa” pro
wadzonego przez Mirosława Malca we Włoszech, 
potem o eksporcie tych skuterów do Indii.

W latach sześćdziesiątych motocykl uchodził za 
tani i w miarę dostępny środek lokomocji. W tym 

czasie rynek miał kilka marek do wyboru - oprócz 
WFM-ki z Warszawy również WSK ze Świdnika. SHL 
z Kielc, „Junaki" ze Szczecina i skutery „Osa". Mo
tocykle te powstawały na podstawie polskich kon
strukcji, ich rozwiązania oceniano na poziomie euro
pejskim, silniki produkowały Zakłady Metalowe 
w Nowej Dębie. Wkrótce jednak zaczął się powolny 
regres produkcji, czego sygnałem była likwidacja 
Warszawskiej Fabryki Motocykli. Tę polityczną decy
zję podjął osobiście Władysław Gomułka, kiedy 
przedstawiono mu dolarową cenę eksportową mo
tocykla WFM i mikroskopu PZO. Sekretarz opowie
dział się po stronie mikroskopu: „Koniec z wuefem- 
ką - rzeki - niech fabrykę przejmie PZO!’. W tej sy
tuacji popularny polski motocykl, a wraz z nim mod
ny skuter „Osa", przeszły do historii.

Hanna Markert

(fot. Wiesław Wudzki)
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Jak wynika z opisu, odnaleziony pro
jekt lodowni został zamówiony przez 
porucznika Voltersdorfa, właściciela po
siadłości z folwarkiem polnym Nieder 
Schreibersdorf (taką nazwę do 1945 r. 
nosiły Pisarzowice Dolne) w powiecie 
lubańskim. Niestety, brakuje sygnatury 
i daty, można tylko przypuszczać, że po
wstał on na przełomie XIX i XX w. 
wraz z przebudową pałacu i założeniem 
parku krajobrazowego. Projekt cechuje 
wysoka jakość rysunku, wykonanego 
piórkiem i podkolorowanego. Składa 
się on z widoku ogólnego oraz trzech 
przekrojów. Ich precyzja, bogactwo de
tali zdobniczych i szczegółów konstruk
cyjnych pozwala na rekonstrukcję zruj
nowanych i dotąd w pełni nierozpozna
nych obiektów. Moje poszukiwania 
w Pisarzowicach nie dały oczekiwanego 
rezultatu. Być może projekt ten nigdy 
nie został zrealizowany bądź też lodow
nia uległa całkowitemu zniszczeniu. 
W zapuszczonym parku ze stuletnim 
drzewostanem, otaczającym niszczejący 
folwark dawnego „PGR Pisarzowice 
Dolne”, położonym około kilometra na 
południe od skraju Pisarzowic, nie ma 
śladu po lodowni.

Wciąż otwarty pozostaje sposób 
współczesnego użytkowania dawnych 
lodowni oraz ich konserwacji. Przeszło 
pół wieku dewastacji doprowadziło do 
tego, że zabytki te zachowały się tylko 
w nikłym procencie, często w opłaka
nym stanie. Pozbawione pieczy utraciły 
swą otulinę z darni i izolację, pozama- 
kały, pozarastały, często zamienione zo
stały przez mieszkańców w śmietniki. 
Lodownie traktować należy jako zabyt
ki techniki, bo czymże jest dawna lo
downia, jak nie wielką lodówką, tyle 
tylko, że nieruchomą, starą i wyeksplo
atowaną. Ich konserwacja - to trudny 
problem technologiczny: podwójne 
sklepienie kopuły, przesklepione koleb
ką korytarze zostały zaatakowane przez 
pędy, korzenie drzew i krzewów, które 
niszczą mury, powodując spękania 
ścian. Zniszczenie pierwotnej powłoki 
ochronnej czaszy spowodowało silne 
zawilgocenie murów, erozję zaprawy 
i cegły, zaśmiecenie zaś wpłynęło na za
tkanie kanalizacji. Należy szybko zacząć 
je inwentaryzować, oczyszczać z dzikiej 
zieleni i śmieci. Można szukać dla nich 
nowych funkcji, np. jako piwnice win, 
ale przede wszystkim trzeba je dobrze 
rozpropagować, ukazać ich wartość 
i powstrzymać niszczenie.

Andrzej Wilk

Dolnośląska fabryka
akłady Lniarskie „Orzeł” S.A. 
w Mysłakowicach na Dolnym 
Śląsku mogą poszczycić się nie 
tylko zachowaniem historycz

nego profilu działalności, ale także po
siadaniem - jako jedyne w Polsce - peł
nego cyklu produkcyjnego: od czesania 
włókna lnianego do barwienia i zmięk
czania tkanin.

Mysłakowicka fabryka Iniarska jest 
jedną z najwcześniejszych na Śląsku. Jej 

Jest to budowla założona na planie 
wydłużonego prostokąta, czterokondy
gnacyjna, murowana, otynkowana. Jej 
elewacje przeprute są regularnymi rzęda
mi dużych okien, zamkniętych lukami 
odcinkowymi. Przekryta została płaskim 
dachem, krytym papą. Nowatorskim 
rozwiązaniem była żeliwna konstrukcja, 
na której oparty został budynek. Szkielet 
złożony z krzyżujących się ze sobą belek 
stropowych i podpór w formie kolumie

1. Budynek tkalni (szczyty z lewej strony 
dobudowane w latach sześćdziesiątych XX w.)

historia zaczęła się w 1839 r., kiedy król 
pruski Fryderyk Wilhelm III wyraził 
zgodę na wybudowanie tu mechanicznej 
przędzalni. Miała ona stanąć na tere
nach dworu spalonego w 1835 r., z wy
korzystaniem pozostałości dworskich 
zabudowań gospodarczych. Po przepro
wadzeniu ekspertyz okazało się jednak, 
że byłych owczarni nie można przerobić 
na fabryczne hale. Zapadła wtedy decy
zja wybudowania nowego budynku. No
we, a nawet nowoczesne miało być tak
że wyposażenie fabryki; maszyny impor
towane były z Anglii. Prace przy budo
wie przędzalni nadzorował Fryderyk 
Wilhelm Kaselowsky - późniejszy dyrek
tor techniczny zakładów, który spędził 
kilka lat na praktykach w znanych fabry
kach Anglii i Francji. To właśnie jemu 
należy przypisać bardzo wysoką - jak na 
owe czasy - klasę przędzalni.

nek nie miał wówczas swego odpowied
nika w śląskim budownictwie przemysło
wym. Podpory ustawione w dwóch rzę
dach przebiegają przez całą długość hali, 
dzieląc ją na dwie boczne części produk
cyjne dla maszyn i środkową - komuni
kacyjną. Warto zwrócić uwagę na spo
sób, w jaki potraktowano kolumienki - 
oprócz funkcji konstrukcyjnej pełnią 
funkcję dekoracyjną, otrzymały bowiem 
ozdobną oprawę o formach roślinnych. 
Dekoracyjność kolumienek oraz ich 
smukłość nadają lekkości ponurej, fa
brycznej hali. Tego rewelacyjnego zabie
gu nadawania w XIX w. zwykłym, funk
cjonalnym budynkom wartości estetycz
nych możemy tylko pozazdrościć. Zwie
dzając przędzalnię, ulegamy niezwykłym
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2.3. Budynek przędzalni (2) i wnętrze 
z dekoracyjnymi kolumnami (3)

(zdjęcia: Katarzyna Komar)

wrażeniom wywartym także przez jej 
proporcje i dostojeństwo.

Produkcję przędzy rozpoczęto w My
słakowicach w 1844 r. W 1864 r. wybu
dowane zostało nowe skrzydło przędzal
ni, dziesięć lat później powstała tkalnia, 
awl889 r. - szwalnia. Z roku na rok ro
sła liczba pracujących w fabryce wrze
cion i krosien, w 1867 r. za ekspozycję 
swych wyrobów zakłady zdobyły złoty 
medal na wystawie w Paryżu. W latach 
1905-1906 powstała kolonia 16 domów 
(tzw. bliźniaków) dla rodzin pracowni
ków. Domy te zachowały się do dziś 
i stanowią ciekawy przykład robotnicze
go budownictwa mieszkaniowego.

Zakład, dzięki którego istnieniu już 
w latach siedemdziesiątych XIX w. skla
syfikowano Mysłakowice jako osadę 
przemysłową, przeżywał też ciężkie chwi
le - nie ominął go wielki kryzys gospo
darczy lat trzydziestych XX w. W okresie 
drugiej wojny światowej założono tu dwa 
obozy - pracy przymusowej dla kobiet 
i jeniecki. W 1945 r. zakład przejęły wła
dze polskie i znów ruszyła produkcja 
w fabryce, która dziś jest z pewnością jed
nym z ciekawszych zabytków techniki na 
terenie Dolnego Śląska.

Katarzyna Komar

------------------------- ROZMAITOŚCI

„Spotkania” 
w Słupsku

Rankiem 20 sierpnia 2000 r. niebo nad Stup
skiem było jeszcze zamglone i nie zapowiada

ło licznych wrażeń, jakie miał przynieść ten dzień. 
Wkrótce jednak wyjrzało słońce, a teren pomiędzy 
zamkiem książąt pomorskich, Bramą Młyńską 
i Spichlerzem Richtera zaczął wypełniać się rzeszą 
stupszczan oraz wczasowiczów i turystów z róż
nych zakątków Polski. I nic dziwnego, że impreza 
spotkała się z tak dużym odzewem turystów, sko
ro każdy mógł tu znaleźć coś ciekawego - nie tyl
ko przechadzając się pośród stoisk ze starociami, 

krajobrazu też mogli tu znaleźć coś dla siebie. 
Szkoda tylko, że szybko zabrakło reprodukcji cie
kawych grafik poświęconych słupskim zabytkom, 
będących dziełem tutejszego konserwatora, Zdzi
sława Bączkowskiego - te rozeszły się błyska
wicznie. Po udanym zakupie można było usiąść 
przy doskonałej kawie lub herbacie, parzonej we
dle specjalnych receptur w spichlerzu nad brze
giem Słupi. Równocześnie trwały pokazy daw
nych rzemiosł i ludowego rękodzieła, występował 
zespól muzyczny, a zaraz po aukcji rozpoczął się 
turniej rycerski. Widzowie, śledząc potyczki, po
dziwiali nie tylko odwagę i sprawność ich uczest
ników, ale również mogli zapoznać się z elementa
mi dawnego oręża - poznać nazewnictwo oraz 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o jego hi
storii i przeznaczeniu.

Festyn w Słupsku pt. „Dzień spotkań z zabytka
mi” odbył się w ramach tradycyjnego Jarmarku 
Gryfitów. Organizatorami byli: stupski oddział 
TOnZ z jego sekretarzem Stanisławem Szpilew-

ale też uczestnicząc w nietypowej aukcji, przebie
gającej pod hasłem „antyk za złotówkę”. Przed
mioty licytowane na tej aukcji zyskano dzięki 
szczodrości licznych anonimowych darczyńców, 
a emocje towarzyszące podbijaniu ceny byty tak 
wielkie, że dochód z ich sprzedaży - przeznaczo
ny na działalność Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami - przekroczył oczekiwania organizatorów. 
Powodem zainteresowania była nie tyle wartość 
artystyczna licytowanych „antyków” - drewniane
go kałamarza, porcelanowej filiżanki czy dziadka 
do orzechów - ile powszechna akceptacja jej celu 
oraz formuły. Chodziło bowiem o dobrą zabawę, 
w trakcie której podbijanie ceny jakiegoś drobia
zgu nabierało sensu bezcennego gestu, podob
nego do nabycia cegiełki na szlachetny cel. Au
kcja wzmogła „apetyt”, powodując prawdziwe ob
lężenie stoisk ze starociami. Dużym wzięciem cie
szyło się też stoisko wydawnictw lokalnych, Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami oraz z naszym cza
sopismem - poszukiwano zwłaszcza archiwal
nych numerów miesięcznika, w tym monograficz
nych o Stupsku, Krakowie, Kazimierzu nad Wisłą. 
Amatorzy wydawnictw specjalistycznych z dzie
dziny sztuki, ochrony zabytków budownictwa oraz

1. Stoisko z wydawnictwami TOnZ
i z miesięcznikiem „Spotkania z Zabytkami”
2. W czasie aukcji staroci

(zdjęcia: Danuta Cieślik)

skim oraz Muzeum Pomorza Środkowego z dyrek

torem Mieczysławem Jaroszewiczem.

Witold P. Glinkowski
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Szanowny Panie Redaktorze!
Jesteśmy wdzięczni za opubliko

wanie w lipcowym numerze „Spo
tkań z Zabytkami” krótkiej relacji na 
temat renesansowego dworu w Ma- 
ciejowcu i jego losów. Mamy nadzie
ję, że w najbliższych latach pomyśl
nie zrealizujemy przyjęty przez na
szą Fundację program odbudowy 
dworu i założenia w nim Dolnoślą
skiego Muzeum Detalu Architekto
nicznego. Chcielibyśmy przy okazji 
sprostować wiadomość podaną 
w relacji, że dzierżawcą obiektu jest 
Stowarzyszenie „Polskie Dziedzic- 
two-Kultura-Przyroda”. Idee utwo
rzenia Muzeum w Maciejowcu po
wstały co prawda w jeleniogórskiej 
delegaturze Stowarzyszenia, ale 
dzierżawcą dworu z inspiracji dele

gatury stała się w dniu 1 czerwca 
2000 r. Fundacja Karkonoska z Jele
niej Góry. Informujemy ponadto, że 
pod egidą Fundacji na początku lip- 
ca odbył się pierwszy z dwu zapla
nowanych warsztatów, w trakcie któ
rego blisko 30 osób, m.in. studen
tów z ośrodków akademickich w Po
znaniu i we Wrocławiu oraz młodzież 
z rejonu Jeleniej Góry pracowała 
nad uporządkowaniem dworu i jego 
otoczenia oraz wykonała cenne pra
ce dokumentacyjne. Prace te prze
prowadzone zostały nieodpłatnie, za 
co jesteśmy ogromnie wdzięczni, 
sponsorując tylko koszty pobytu 
młodzieży i grup ekspertów.

Na pamiątkę I Warsztatów zebrali
śmy się wszyscy przed głównym wej
ściem prowadzącym na wewnętrzny 

(fo
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an
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z 
K
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ze

ń)

dziedziniec dworu, co dokumentuje 
załączone zdjęcie. W połowie sierp
nia - ciąg dalszy naszych prac.

Z szacunkiem 
Janusz Korzeń 

Prezes Fundacji Karkonoskiej

Szanowny Panie Redaktorze!
Chciatem się włączyć do dyskusji 

wokół wątpliwości wynikających 
z wyobrażenia fantastycznych zwie
rząt na tympanonie kościoła w Stroń- 
sku, o czym pisał Witold P Glinkow- 
ski w nrze 7, 2000 „Spotkań z Zabyt
kami”. Otóż fragment podobnego 
zwierzęcia, też reliefowo opracowa
nego, znajduje się w katedrze wro
cławskiej. Zajął się nim w ostatnich 
latach Edmund Małachowicz zarów
no w swym (oraz Czesława Lasoty 
i Macieja Matachowicza) artykule 
opublikowanym w czasopiśmie „AR- 
CHITECTUS”, nr 1, 1999, jak też 
w książce Katedra Wrocławska - 
dzieje i architektura (Wroclaw 2000). 
Ilustrację z czasopisma dołączam 
(il. 1). E. Małachowicz wiąże ten detal 
z katedrą wrocławską, jeszcze z koń
ca X w., z czasami Mieszka i Bolesła
wa I. Może zbyt śmiało, ale taki jest 
fakt... Takich fantastycznych zwierza
ków należy szukać nie tylko w Lom
bardii. W połowie lipca przejeżdża
łem przez miejscowość San Quirico 
d’Orcia w środkowej Toskanii. Na 
nadprożu wejściowego głównego 
portalu widać dwa zagryzające się 
stwory. Inna sprawa, że portale tutej
szej kolegiaty, główny i południowy, 
ze splecionymi kolumnami, jakby 
spoczywającymi na dość radośnie

1. Rekonstrukcja fragmentu portalu 
katedry we Wrocławiu

2. Nadproże portalu kolegiaty
w San Quirico d'Orcia

wyglądających Iwach, są wyjątkowo 
wspaniałe. Mato kto jednak tutaj do
ciera. Portal główny uważany jest za 
przykład romańszczyzny lombardz- 
kiej, wystrój rzeźbiarski bywa przypi
sywany samemu Pisaniemu lub któ
remuś z jego uczniów. Kolegiata, 
wzniesiona na miejscu świątyni z VIII 
w., powstała w XII-XIII w.

Olgierd Czerner

Przepraszamy Czytelników za błąd w rozwią
zaniu konkursu „Spotkania z zabytkami romań
skimi” (nr 10, 2000, okł. s. III). Przy il. 9 powinno 
być: „kościół św. Idziego w Inowtodzu”, a nie 
w Inowrocławiu.
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ZABYTEK POLITYCZNY
Aby wszystkim dogodzić... 
czyli jak różni różnie chcieliby 
widzieć Marszalka. Taki tytut 
ma przyniesiony do redakcji 
przez inż. Jacka Cydzika nie
wielki album, zawierający 
szesnaście rysunków A. 
Czernego z wierszowanymi 
komentarzami. Wydany zo
stał w 1929 r., jedenaście lat 
od chwili odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W sej
mie RP zasiadali przedstawi
ciele licznych partii, zwalcza
jących zaciekle nie tylko sie
bie, ale również Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Według 
autora albumu łączyło ich tyl
ko jedno - chęć nadania Pił
sudskiemu takiego wizerun
ku, jaki wynikał z ich ideolo
gii. Nie musimy podkreślać, 
że albumik ten, to już zaby
tek, można powiedzieć - „za
bytek polityczny”. Rysunki 
opatrzone są wierszykami:

1. „Monarchiści: Do Tronu Go 
wzywają
Ale koronę dla Bourbonu mają!"
2. „Witos znowu wola, niech 
mieszczuchów dusi, 
Mieszczuch potrzebuje, więc 
płacić musi!”
3. „Endeków: cale pragnienie, 
by ich ochrania! mienie, 
wonnymi przemawia! stówy,
i nosił strój balowy!"
4. „Czego Komuna pragnie, 
Każdy z was zgadnie!”

Monarchiści :
Do Tronu Go wzywają, 
Ale koronę dla Bourbonu mają!

4 Czego Komuna pragnie, 
Każdy z was zgadnie1

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/Warsza- 
wa nr 11101024-421020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wplata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla osób, które opłacą prenumeratę 
na rok 2001 do 1 grudnia 2000 r. - cena egzem
plarza nie ulegnie zmianie w ciągu przyszłego 
roku! Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% ra- 
bam. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. 
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 
I kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 grudnia br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgar
ni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
w Hali „Na Koszykach", w Towarzystwie Opie
ki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach 
muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy)
'UK'

Lesko nad Sanem - miasto 
znane od XV w., rozwijające 
się dzięki dogodnemu po
łożeniu przy przeprawie 
przez rzekę. W XVI w. było 
własnością rodu Kmitów, 
którzy postawili tu w 1507 r. 
zamek (m.in. zachowała się 
póżnogotycka wieża miesz- 
kalna).Wśród wielu zabyt
kowych obiektów zwraca 
uwagę jedna z lepiej zacho
wanych synagog (il. 1). We
dług tradycji Żydzi przybyli 
do Leska w XVI w. z Hiszpa
nii uciekając przed inkwizy
cją. Synagogę postawiono 
około potowy XVIII w., 
przebudowano po 1838 r.,/f<« 
wyremontowana w latach 
sześćdziesiątych XX w. sta
ła się siedzibą Muzeum 
Regionalnego PTTK. Z ko
lei na porośniętym starymi 
dębami wzgórzu znajduje 
się kirkut użytkowany od 
XVII w. Przetrwało tu kilka 
tysięcy macew pokrytych 
bogatą symboliczną deko
racją (il. 2,3,4).
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