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Redakcja przypomina
Już za kilka dni -10 marca - mija termin nadsyłania an

kiet na temat „Spotkań z Zabytkami”. Wzór ankiety wy
drukowaliśmy w numerze 1, 2001. Przypomnienie odnosi 
się do tych Czytelników naszego pisma, którzy jeszcze an
kiety nie wypełnili i nie odesłali pod adresem redakcji. Do 
tej chwili otrzymaliśmy już kilkaset odpowiedzi!

Redakcja proponuje
W tym numerze przede wszystkim wkładkę o począt

kach polskiego muzealnictwa - w 2001 r. obchodzimy ju
bileusz 200 lat polskich muzeów. Radzimy zbierać kolejne 
wkładki, bo każda z nich przedstawiać będzie najważniej
sze tematy związane z historią naszych muzeów i łącznie 
złożą się one na cenną publikację. Zupełnie niezależnie 
prezentujemy w numerze artykuł o rezerwatach archeolo- 
giczno-architektonicznych (s. 4) i niecodziennym walij
skim muzeum łupku, czyli skał warstwowych stosowanych 
niegdyśm.in. do pokrywania dachów (s. 37). Dowiemy się 
także o interesującej realizacji konserwatorskiej w Zamo
ściu (s. 9), o stadninach koni przeznaczonych do prywaty
zacji (s. 21) i tradycjach narosłych wokół pałacu w Zelisze- 
wie (s. 34). Ciekawe interpretacje różnych tajemniczych 
spraw czekają na nas w Archiwum Tajemnic (s. 18), 
a w dziale „To też są zabytki” - odkryty relikt podmiejskiej 
zabudowy na warszawskiej Pradze (s. 28).

Redakcja zapowiada
W następnym numerze będzie sporo artykułów o me

blach - od pięknych wzorów Thoneta po tzw. regały Ko
walskich z siermiężnych lat PRL. Zamieścimy także arty
kuł o stuleciu gmachu warszawskiej Zachęty i skandalach 
związanych z różnymi wystawami, refleksje na temat 
cmentarzy ewangelickich, artykuł o rewelacyjnych odkry
ciach archeologicznych kolo Kaldusa, a także o pozostało
ściach po działającej w okresie międzywojennym telefo
nicznej centrali transatlantyckiej. Będzie także o żelazkach 
„z duszą i bez duszy”, których zbiór przedstawi właściciel
ka bogatej kolekcji.

Redakcja informuje
W siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (ul. 

Piękna 44a, 00-672 Warszawa, tel. 629-62-26) można na
bywać w cenie 5 zł za egzemplarz „Bibliografię «Spotkań 
z Zabytkami» za lata 1995-1999”. Tu także można kupić 
wiele interesujących książek o zabytkach, w tym ostatnie 
wydawnictwa TOnZ, o których piszemy w tym numerze 
na ss. 8 i 38.



OD Prze9^dy 

poglądy

W Łodzi 841 budynków wpisanych 
jest do rejestru zabytków Więk
szość z nich stanowią zespoty 
mieszkaniowe i fabryczne z drugiej 
potowy XIX i początku XX w. W ich 
sktad wchodzą często palace i hale 
fabryczne, które na ogót już od daw
na nie pełnią funkcji produkcyjnej. 
W wypadku rewitalizacji budynków 
fabrycznych konserwatorzy przyj
mują zasadę zachowania układu 
przestrzennego obiektu, cech stylo
wych architektury, detali i gabary
tów, natomiast dopuszczają zmiany 
w układzie wnętrz. Według takich 
założeń w fabryce z XIX w. Izraela 
Poznańskiego francuska firma de
weloperska ma budować centrum 
handlowo-ustugowo-rozrywkowe; 
podobne plany dotyczą budynków 
„Uniontexu”. W samym centrum 
miasta na terenie Łódzkiej Specjal
nej Strefy Ekonomicznej mieszczą 
się okazale zespoty rezydencjonal- 
no-fabryczne, a wśród nich dawne 
zakłady Scheiblera i Grohmanna. 
W modernizację budynków poprze- 
mystowych na tym terenie zainwe
stowało kilka firm, nie ma tylko chęt
nych do zagospodarowania dwóch 
hal, w stosunku do których służby 
konserwatorskie wymagają całkowi
tego odtworzenia zabytkowego cha
rakteru.

Na Zamku Królewskim w Warszawie 
w styczniu br. odbyty się uroczystości 
30 rocznicy podjęcia decyzji o jego 
odbudowie, aczkolwiek zdaniem 
prof. Andrzeja Rottermunda, obecne
go dyrektora zamku, prace nad jego 
ocaleniem i zachowaniem dla przy
szłych pokoleń tak naprawdę rozpo
częty się już we wrześniu 1939 r. Za
mek zwiedzającym udostępniony zo
stał 31 sierpnia 1984 r. i od tego cza
su do dziś odwiedziło go 8 min osób, 
w tym 42 prezydentów obcych 
państw, zorganizowano 40 wystaw 
czasowych, zgromadzono 50 tys. 
eksponatów. Mimo dokonanego wiel
kiego przedsięwzięcia odbudowy 
zamku, ciągle jeszcze prowadzone 
są w nim rozmaite prace konserwa- 
torsko-budowlane. Wciąż niewyre- 
montowane są Arkady Kubickiego, 
nie ukończono urządzania ogrodu, 
wymaga remontu Pałac pod Blachą.

Pałac w warszawskim Wilanowie 
jest w bardzo złym stanie technicz
nym. Ciągle nie ma wystarczają
cych funduszy na poprawę sytuacji. 
W ub. roku udało się przeprowadzić 
prace konserwatorskie przy dwóch 
płaskorzeźbach z panopliami, 
dwóch posągach na attyce pałacu 
od strony dziedzińca, czterech po
piersiach na konsolach i fresku na 

storów zachęcić do renowacji tego 
typu obiektów, władze miejskie pro
ponują ich przekazywanie w zamian 
za nowe mieszkania. W nowych ko
munalnych mieszkaniach będą mo
gli zamieszkać obecni najemcy zruj
nowanych kamieniczek. Ten pomysł 
na ratowanie historycznej zabudowy 
miasta władze Torunia stosują już od 
kilku lat. Pierwszą kamienicą, która 
znalazła w ten sposób właściciela, 
był dom przy ul. Piekary 23. Niedaw
no miasto wystawiło do zamiany na

stępne - przy Rynku No- 
womiejskim 19, Bro

warnej 11 oraz 
Podzamcze 6.

Rękopis z 1400 r. 
Objawienia św. 

Brygidy wrócił po rocznej 
konserwacji do Muzeum Die

cezjalnego w Płocku. Zacho
wały się tylko trzy rękopisy tej 

księgi, spisane przez pierwszego 
znanego z nazwiska polskiego skry
bę, introligatora i ilustratora, Janusza 
Kropacza z Kłobucka - jeden jest 
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krako
wie, drugi w Bibliotece Uniwersytec
kiej w Pradze i trzeci w Płocku. Kon
serwację płockiego rękopisu wyko
nała Ewa Pietrzak z Pracowni Kon
serwacji Papieru i Skóry na Wawelu. 
Najtrudniejszym zadaniem była kon
serwacja oprawy rękopisu, wykona
nej z bukowych desek obciągnię
tych wolową skórą. A właśnie le- 
dersznytowa oprawa ozdobiona mo
siężnymi okuciami sprawia, że płoc
ki egzemplarz Objawień św. Brygidy 
jest najcenniejszy ze wszystkich po
zostałych.

(rys. Małgorzata Tabaka)

galerii od strony ogrodowej. Jest to 
jednak zaledwie nikły procent 
wszystkich niezbędnych działań 
konserwatorskich. W katastrofal
nym stanie są dekoracje na elewa
cjach, zawaliła się część stropu Al
tany Chińskiej, pilnych napraw wy
maga dach pałacu, konieczna jest 
regulacja wód w jego obrębie. Po
trzebny jest wieloletni program rato
wania pałacu wilanowskiego i zna
lezienie funduszy na jego realizację.

Zabytkowe toruńskie kamienice już 
od kilku lat trafiają do prywatnych 
właścicieli. Aby jak najwięcej inwe

Kontrola w drewnianych obiektach 
sakralnych województwa wielkopol
skiego, przeprowadzona przez stra
żaków komend powiatowych Pań
stwowej Straży Pożarnej, wykazała 
bardzo wiele nieprawidłowości. Naj
częstsze wykryte uchybienia - to brak 
impregnacji ognioochronnej, zły stan 
instalacji elektrycznej, nieprawidłowo
ści w zakresie warunków ewakuacji, 
nieprawidłowości dotyczące pod
ręcznego sprzętu gaśniczego. Wyniki 
wielkopolskiej kontroli mogą odnosić 
się do całego zasobu zabytków ar
chitektury drewnianej w naszym kra
ju. W celu ochrony dziedzictwa kultu
rowego akcje tego typu powinny być 
systematycznie prowadzone we 
wszystkich województwach.

Pałac z końca XIX w. w Juchowie pod 
Szczecinkiem w województwie za
chodniopomorskim popadl w kom
pletną ruinę. Zbudowany został 
w 1874 r. dla rodziny Denningów. Po
wstał też wówczas związany z nim fol
wark i gorzelnia. Cale gospodarstwo 
znakomicie prosperowało, specjalizo
wało się w wyrobie produktów mlecz
nych. Kres świetności majątku przy
niosły lata trzydzieste XX w. Po drugiej 
wojnie światowej w pałacu ulokowano 
więzienie, potem szkolę. Po wykupie
niu obiektu przez spółkę z Warszawy 
planowano zagospodarować go na 
rozmaite cele, ale żaden pomysł nie 
został zrealizowany. Obecnie pałac 
jest w stanie kompletnej ruiny - zawa
liły się drewniane belki stropów, zruj
nowany jest dach i mury, całkowicie 
zdewastowane wnętrze.

Prezydium Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa uważa 
za konieczne udzielenie pomocy 
właścicielom zabytkowych krakow
skich kamienic. Budynki te, pod 
względem skali, wystroju i zachowa
nia autentycznej zabytkowej sub
stancji, są ewenementem w Europie 
Środkowej. Należą też do najcenniej

szych obiektów architektury miesz
czańskiej w Polsce. Pozostawienie 
problemów związanych z utrzyma
niem ich w należytym stanie wyłącz
nie na barkach prywatnych właści
cieli może w wielu wypadkach do
prowadzić do ich zniszczenia.

Interesujący sposób na zabezpie
czenie rzeźb przed szkodliwym wpły
wem warunków zimowych wprowa
dzono w tym roku w warszawskim 
Parku Łazienkowskim. Rzeźby z mar
muru i piaskowca przetrwały tu zimę 
w specjalnie w tym celu skonstru
owanych budkach z brezentu. Budki 
wykonane zostały z tego samego ro
dzaju brezentu, linek i aluminiowych 
rurek, z których produkuje się namio
ty. Każda budka-namiot ma wmonto
wane okienko z przezroczystej folii, 
przez które można obserwować 
rzeźbę. Koszt zimowej konserwacji 
rzeźb tradycyjnymi metodami, m.in. 
przez impregnowanie, byłby dużo 
większy. Polecamy ten sposób na 
ochronę rzeźb ogrodowych w okre
sie zimowym innym polskim parkom. 
Do kolejnej zimy zostało jeszcze 
sporo czasu, więc można się przygo
tować do takiego przedsięwzięcia.
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w/edz/eć
■ ■ ■ ■ więcej

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

przez - mieszkającego i pracującego 
najdłużej we Włoszech, ale silnie 
związanego z krajem - Teodora Ry- 
giera (1841-1913), przedstawiająca 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w fotelu. Podobnie jak portret K. Beye- 
ra i ten drzeworyt jest dziełem war
szawskiego artysty Aleksandra Re
gulskiego i został wykonany według 
rysunku Franciszka Tegazzo. Istnieje 
jednak inna jeszcze, chociaż bardzo 
podobna do tej z przysłanej nam kse
rokopii, wersja tego samego tematu - 
drzeworyt Jana Styfiego opublikowa
ny na jednej z okładek tygodnika 
„Kłosy" (nr 744, wydanie z 2 paź
dziernika 1879 r.), o czym dowiedzie-

„Jestem w posiadaniu trzech portre
tów (w ramkach, za szkłem), które kie
dyś wisiaty w mieszkaniu mojego 
dziadka. Są to czarno-białe ryciny na 
nieco pożółkłym ze starości papierze, 
wszystkie wysokie na kilkanaście cen
tymetrów, a dwie z nich mają cieniutkie 
obwódki. Na jednej z rycin widoczny 
jest podpis odnoszący się do ukaza
nej postaci: «Karol Beyer-', na drugiej 
tylko podpis zostawiony przez artystę 
na klapie marynarki portretowanego 
mężczyzny: «J. LOSKOCZYŃSKJ-. Nie 
mam jednak do tych wizerunków 
szczególnego sentymentu, gdyż wy
obrażają one osoby zupełnie mi nie
znane. Ale mężczyzna z trzeciej ryciny 
(pokazany wyjątkowo w całym ujęciu, 
w fotelu, niepodpisany, tylko z nazwi
skiem artysty po prawej stronie u dotu: 
A. REGULSKI) od samego początku 
wydawał mi się podobny do Kraszew
skiego. Moje przypuszczenia potwier
dziły się, kiedy dla wykonania kseroko
pii (wysyłam ją razem z listem) wyję
łam kartkę spod szkła i przeczytałam 
tekst wydrukowany na odwrocie. Po
dano w nim, że jest to -POSĄG JÓZE

FA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 
(Dzieło Teodora Rygiera)», a dalej ob
jaśniono, że okazją do wydrukowania 
tego portretu w -Kalendarzu naszym- 
(?) jest -pięćdziesięcioletni jubileusz 
pracy tego genialnego pracownika na 
polu piśmiennictwa ojczystego-. 
Sprawdziłam - jubileusz pisarza odbył 
się w 1879 r. Chcialabym jednak do
wiedzieć się, co to za kalendarz i czy 
przedstawiony na ilustracji pomnik 
Kraszewskiego można gdzieś zoba
czyć. Dla porządku dodam, że wymia
ry ryciny z portretem są takie same, jak 
na przesianej kserokopii, to znaczy: 
wysokość 17,8cm, szerokość 13,9cm."

Hanna Grzyb 
Sosnowiec

Wszystkie opisane ryciny (drzewory
ty) pochodzą z kalendarza wydawa
nego przez warszawskiego wydawcę 
i drukarza Józefa Ungra (1813-1873). 
Byt on założycielem (1859) m.in. po

czytnego i ogólnie znanego „Tygodni
ka Ilustrowanego", a także wspo
mnianych kalendarzy, które pod nie
znacznie zmieniającym się tytułem 
i zawsze z przeznaczeniem na rok na
stępny, ukazywały się od 1845 do 
1914 r., a więc przez całe 70 lat. Po 
śmierci Józefa Ungra w nazwie kalen
darzy utrzymano nazwę firmy, a inte
resem zajął się jego adoptowany syn 
Gracjan Unger. Informacje te pozwa
lają odszukać właściwy rocznik ka
lendarza, z którego wycięte zostały 
wskazane ilustracje. Jest to wydanie 
z 1878 r., a jego pełny tytuł brzmi: Jó
zefa Ungra Kalendarz Warszawski 
Popularno-Naukowy /Ilustrowany na 
rok zwyczajny 1879. Dwie pierwsze 
ryciny przedstawiają popiersia: Karo
la Beyera (1818-1877), fotografa, nu
mizmatyka i kolekcjonera (drzeworyt 
Aleksandra Regulskiego według ry
sunku Franciszka Tegazzo) oraz 
Claude'a (Klaudiusza) Bernarda 
(1813-1878), francuskiego fizjologa 
i patologa, odkrywcę glikogenu 
(drzeworyt Józefa Loskoczyńskiego 
według rysunku Franciszka Tegazzo). 
Natomiast trzecia rycina - to rzeczy
wiście ilustracja rzeźby wykonanej

liśmy się, szukając 
podpowiedzi wprost 
u źródeł, czyli w Mu
zeum im. J. I. Kraszew
skiego w Romanowie. 
Na marginesie warto 
jeszcze zaznaczyć, że 
podobnie jak obecnie 
najlepsze zdjęcia obie
gają cały świat i wielo
krotnie powtarzane są 
w wielu wydawnic
twach, tak i w tamtych 
czasach najbardziej 
udane klocki drzewo
rytnicze byty niekiedy 
wykorzystywane po
wtórnie, a czasem na
wet kilkakrotnie w róż
nych czasopismach. 
Dlatego też nie dziwi 
fakt znalezienia jesz
cze jednej ryciny Re
gulskiego z Kraszew
skim w fotelu, tym ra

zem na okładce „Biesiady literackiej” 
(nr 123, wydanie z 10 maja 1878 r.), 
której redaktorem i wydawcą był 
wspomniany wcześniej Gracjan 
Unger. Do wyjaśnienia pozostaje 
więc już tylko kwestia dotycząca sa
mej rzeźby T. Rygiera, wykonanej jak 
wiemy, w jakimś związku z pięćdzie
sięcioleciem pracy twórczej J. I. Kra
szewskiego (2-7 października 1879 r. 
w Krakowie). Ale tu, dość nieoczeki
wanie, napotykamy największe trud
ności. Podczas jubileuszu pisarz 
otrzymał bowiem w darze od Rygiera 
(który do Krakowa przyjechał wraz 
z żoną) nie własną podobiznę, ale... 
popiersie Leopolda Kronenberga. 
Jak to więc było z rzeźbą Kraszew
skiego w fotelu? Krótką wzmiankę 
o pracach nad tym dziełem znajdzie- 
my w „Kurierze Warszawskim” (nr 63, 
wydanie z 16 marca 1878 r.): „Pan J. 
K., wracający z Florencji, spowiada 
się nam z wrażeń odniesionych tamże 
w pracowni znakomitego naszego 
rzeźbiarza Teodora Rygiera. Wśród 
licznych dziel z marmuru i terrakoty 
uderza tu statua pól naturalnej wielko
ści mistrza polskiej powieści, J. I. Kra
szewskiego. Podobieństwo, układ ar

tystyczny i misterność w szczegółach, 
czynią dzieło to godnem podziwu. 
Znawcy sztuki stawiają je podobno na 
równi z monumentem Cavour'a arcy
dziełem Rivalti'ego. Kraszewski, mimo 
ciągłej niedyspozycji, rzeźbiarzowi 
pozuje". Rzeczywiście, w latach sie
demdziesiątych, podupadający na 
zdrowiu pisarz co najmniej dwa razy 
w roku zwykt był „ratować się", wyjeż
dżając na kurację do kolejnych 
uzdrowisk. W marcu 1878 r. przeby
wał we Florencji, gdzie obchodził 
swoje imieniny (15 marca) i kontakto
wał się m.in. z osiadłym w tym mie
ście poetą i rzeźbiarzem Teofilem Le
nartowiczem oraz blisko z nim zwią
zanym Teodorem Rygierem. Relacja 
„pana J. K." wydaje się więc wiary
godna, a przedstawiona na drzewo
rytach rzeźba była realnie istniejącym 
dziełem sztuki. Ze względu na wiel
kość nie mogła być pomnikiem, ale 
na jubileuszowy prezent nadawała 
się jak najbardziej. Cóż, kiedy nie 
wiemy nawet, czy została ona na 
czas ukończona i czy... spodobała 
się Jubilatowi.
W rozwiązaniu tej zadziwiającej za
gadki nie pomoże nam nawet zacho
wany w zbiorach Muzeum Narodowe
go we Wrocławiu brązowy odlew inte
resującej nas rzeźby (sygn. „T Ry- 
gier”, wym.: 73x39x49 cm, przekaza
ny do wrocławskiego muzeum 
w 1948 r. przez Okręgową Galerię we 
Lwowie). Nie jest on datowany, ale 
według ustaleń opiekujących się nim 
pracowników wykonano go w Rzymie 
już po przeniesieniu się tam Rygiera, 
zapewne jednak nie wcześniej niż 
w 1889 r, a więc po dziesięciu latach 
od jubileuszu J. I. Kraszewskiego.
A może któremuś z naszych Czytelni
ków uda się uzupełnić zebrane tu in
formacje na temat rzeźby Teodora 
Rygiera „Portret J. I. Kraszewskiego 
w fotelu"?

Czekamy na ewentualne listy w spra
wie zagadkowego i dotąd nierozszy- 
frowanego przez nas bonu (na ilu
stracji wyżej), o którym jego właści
ciel, p. Stanisław Starczewski z War
szawy, napisał: „Nie wiem nic o jego 
pochodzeniu i nikt nie może wyjaśnić 
mi - co to była za -Komisja Rozra
chunkowa-. Kolor (ceglastoczerwony 
na rdzawopomarańczowym tle - red.) 
odpowiada rzeczywistości z wyjąt
kiem tla, które nie ma tyle czerwieni. 
Bardzo proszę o wyjaśnienie."

3



Styk archeologii z architekturą najlepiej jest widoczny 
przy obiektach z wczesnego średniowiecza. 

Polskie rezerwaty 
architektury

LILIANNA NALEWAJSKA 

konserwacji reliktów architektury podstawową za
sadą jest zabezpieczenie ich przed różnego rodzaju 

zniszczeniami oraz wzmocnienie bez ingerencji w formę archi
tektoniczną. Kamienne i murowane budowle przedromańskie 
i romańskie w Polsce (X - połowa XIII w.) zachowane są naj
częściej we fragmentach. Obiekty te, jako „dobra kultury (...) 
mające znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze 
względu na (...) wartość historyczną, naukową i artystyczną” 
(Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. „O ochronie dóbr kultury 
i muzeach”, rozdz. I, art. 2), chronione są ustawowo. Relikty 
takie należy nie tylko badać, ale uzyskaną wiedzę udostępniać 
szerokim kręgom społecznym, aby ukazać w ten sposób war
tość obiektu, jego przynależność do regionu czy kręgu kulturo
wego.

Niektóre relikty wczesnego budownictwa po odsłonięciu 
ulegają bardzo szybko postępującej destrukcji (pod zasypi- 
skiem ziemi, pod którym pozostawały, występują mniejsze wa
hania temperatury i większe zawilgocenie, co powoduje, że po 
usunięciu ziemi mury wysychają, zaprawy kruszą się, rozluź
nieniu ulega także struktura murów, wynika to także ze zmia
ny naprężeń; wszystkie te czynniki powodują rozsypywanie się 
murów). O tym, czy zabytek zostanie ponownie zasypany (po 
wykonaniu niezbędnych badań i dokumentacji oraz zabezpie
czeniu), czy wyeksponowany, decyduje kilka czynników: ranga 
historyczno-artystyczna obiektu, stopień jego unikatowości, 
stan zachowania, możliwość prowadzenia dalszych badań 
i możliwość jego ekspozycji. Działania konserwatorskie obej
mować powinny nie tylko obiekt architektoniczny, ale także je
go otoczenie - zachowane lub powstałe na skutek prac arche
ologicznych. By ułatwić zwiedzającym zrozumienie chronolo
gii, pozostałości budownictwa X-XIII w. nie mogą zostać po
zbawione kontekstu archeologicznego (stratygraficznego ukła
du warstw kulturowych). Jest to również warunek metodycz
nie prowadzonych badań archeologicznych. Ochronę zabyt
ków oraz ich właściwą ekspozycję zapewniają rezerwaty.

Rezerwat jest obiektem muzealnym, w którym podstawę 
ekspozycji stanowi prezentacja obiektów in situ (w odróżnie
niu od muzeum na wolnym powietrzu typu skansenowskiego, 
gdzie prezentuje się zabytki pochodzące z różnych miejsc). Za 
Ksawerym Piwockim rezerwat można zdefiniować jako „zaby
tek, który nie pełni żadnych bieżących funkcji użytkowych, 
a również jest przygotowany materialnie (urządzenia komuni
kacyjne) i organizacyjnie (dozory, przewodnicy) do służenia 
osobom i grupom odwiedzającym rezerwat”. Należy podkre

ślić, że w rezerwatach architektury przedromańskiej i romań
skiej relikty budownictwa pozostają złączone ze swym kontek
stem archeologicznym. Dlatego można ten rodzaj rezerwatu 
określić jako architektoniczno-archeologiczny i uznać za jeden 
z podtypów w stosunku do nadrzędnej klasy rezerwatów ar
cheologicznych. Rezerwaty z reliktami budownictwa obejmują 
stosunkowo jednorodny typ obiektów - resztki budowli ka
miennych lub murowanych z X-XIII w. Natomiast rezerwaty 
archeologiczne chronią i prezentują różnego rodzaju zabytki 
archeologiczne, obejmują obiekty od epok najstarszych (pale
olit) po średniowiecze. Wynika z tego zróżnicowanie obiektów 
chronionych (m.in. cmentarzyska, grodziska, kopalnie krze
mienia, piecowiska) oraz rozwinięty podział typologiczny tych 
rezerwatów, m.in. według typów, epok, budulca. Obiekty ob
jęte rezerwatem (nie tylko w sensie prawnym, ale także po
przez fakt organizacji ekspozycji) mają specjalną rangę histo
ryczną. Rolą rezerwatu nie jest ochrona każdego reliktu z od
ległych czasów, ale ochrona i prezentacja obiektów zabytko
wych o dużej randze historycznej, przy zapewnieniu zwiedza
jącym walorów poznawczych przez włączenie elementów eks
pozycyjnych, dydaktycznych. Zabytki w rezerwacie nie są już 
tylko ruinami, ale niejako powracają do życia przez to, że zo- 
stają uczytelnione, częściowo nawet scalone, a wraz z elemen
tami ekspozycyjnymi kształtują naszą wiedzę. Objęcie reliktów 
budownictwa statusem rezerwatu nie oznacza zakończenia ba
dań i utrwalenia zobrazowanej w rezerwacie interpretacji. 
Ochrona zabytków w ten szczególny sposób powinna zapew
niać prowadzenie dalszych eksploracji, choćby ze względu na 
coraz doskonalsze techniki badawcze.

Powstanie rezerwatu archeologicznego architektury wcze
snośredniowiecznej poprzedza zawsze przeprowadzenie badań 
interdyscyplinarnych, głównie archeologicznych i architekto
nicznych wraz z koniecznymi analizami przed zabiegami kon
serwatorskimi. Konserwacja ma za zadanie utrwalenie reliktów 
budownictwa w stanie, w jakim zachowały się do momentu od
krycia oraz dokonanie koniecznych wzmocnień struktury, a tak
że zabezpieczenie otoczenia zabytku budownictwa (np. w rezer
wacie pod kolegiatą w Wiślicy odczyszczono i utrwalono po
sadzkę gipsową oraz ziemne profile archeologiczne). W wypad
ku złego stanu technicznego lub fragmentarycznego zachowa
nia murów pozwalających jednak na ustalenie planu budowli 
buduje się makiety z materiału zbliżonego do oryginalnego 
w naturalnej skali ponad reliktami (Przemyśl, planowana ma
kieta na Zawodziu w Kaliszu), ukazujące przebieg głównych 
murów budowli. Konieczne bywa również wzmocnienie najbar
dziej narażonej na zniszczenie korony murów (partie oryginał-
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podziemi kościołów przez konstrukcję nowych stropów pod
trzymujących istniejącą posadzkę, budowa pomostów technicz
nych) stanowią podstawę organizacji rezerwatu. Ekspozycja po
winna umożliwić zwiedzającym prawidłowe rozumienie zarów
no reliktów budownictwa, jak i ich otoczenia archeologicznego. 
Konieczne jest włączenie elementów dydaktycznych - tablic 
opisowych, planów ukazujących chronologiczne rozwarstwie
nia budowli, rysunkowych rekonstrukcji, modeli, stosowanie 
rekonstrukcji przestrzennych z włączeniem zachowanych ele-

1. Gniezno - środkowa część podziemi pod katedrą, widoczne 
relikty grobowców i budowli interpretowanych jako 
najwcześniejsze oraz szklany chodnik z lewej strony
2. Kalisz-Zawodzie - relikty kolegiaty odsłonięte w nieznacznym 
zagłębieniu terenu
3. 4. Legnica - pawilon ochronny nad kaplicą św. Benedykta
i Wawrzyńca (3) oraz pozostałości kaplicy częściowo utrwalone 
i zrekonstruowane (4)

ne nadmurowuje się nieznacznie, oddzielając wyraźnie, np. pa
skiem ołowianej blachy partie oryginalne od nowych). Konser
wacja i ekspozycja zabytkowych murów oraz urządzenie ich 
otoczenia (wystawienie budowli ochronnej, przystosowanie
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5. Mogilno - widok na północne okno krypty wschodniej
i uczytelnione na powierzchni pozostałości zabudowań
6. Ostrów Lednicki - relikty kościoła na północ od palatium, 
widoczne zadaszenia nad grobowcami; w murach znajdują się 
pasy ołowianej blachy oddzielającej partie nadbudowane
7. Poznań - podziemia pod katedrą, widoczny mur zbudowany 
techniką opus spicatum oraz barwna makieta z rozwarstwieniem 
chronologicznym kolejnych budowli

mentów detalu architektonicznego zamiast gromadzenia w la
pidariach, często bez oznaczeń. Ciekawe pod tym względem 
mogą być rekonstrukcje większych partii budowli, np. sklepień, 
fragmentów ścian z kolumnami, portali. Należy jednak zauwa
żyć, że stosowane ażurowe rekonstrukcje sklepień, np. w kryp
cie katedry wrocławskiej, choć zgodne z zaleceniami konserwa
torskimi, gdyż nie przesłaniają ani nie dominują nad zabytko- 
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Rezerwaty archeologiczne architektury 
przedromańskiej i romańskiej w Polsce

Giecz - relikty palatium z kaplicą datowane na pierwszą połowę XI w.; 
rezerwat otwarty w 1963 r.
Gniezno - podziemia pod nawą główną katedry gnieźnieńskiej z re
liktami kilku budowli przedromańskich (?), kościoła romańskiego 
z pierwszej połowy XI w., grobowców; rezerwat udostępniono pod 
koniec lat osiemdziesiątych XX w., obecnie rzadko udostępniany. 
Kalisz - grodzisko na Zawodziu z reliktami budowli sakralnej z XI- 
-XII w., rezerwat utworzono w 1961 r„ trwa zagospodarowywanie 
i urządzanie,
Kraków - „Wawel zaginiony” - rozbudowana ekspozycja w zachod
nim skrzydle pałacu, prezentująca zrekonstruowaną przez A. Szysz- 
ko-Bohusza rotundę śś. Feliksa i Adaukta z X-XI w., ekspozycja urzą
dzona w 1975 r.
Kraków - kościół św. Wojciecha z reliktami wcześniejszych budow
li oraz budowli romańskiej z XI-XII w., pierwotnie Muzeum Rynku Kra
kowskiego dostępne od 1965 r.
Kraków - kościół Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu, w pod
ziemiach odsłonięte trzy fazy budowy z XII w, po badaniach w latach 
1986-1988 trwa urządzanie rezerwatu.
Legnica - na dziedzińcu zamkowym pawilon z reliktami kaplicy św. 
Benedykta i Wawrzyńca z ok. 1220 r., dostępny dla zwiedzających 
od 1978 r.
Mogilno - rezerwat obejmuje pozostałości budowli romańskiej 
z połowy XI w. pod kościołem św. Jana Ewangelisty (krypty wschod
nia i zachodnia), mury odsłonięte na zewnątrz po północnej stronie 
kościoła, studnię na dziedzińcu i wystawę; udostępniony po bada
niach w 1979 r.
Ostrów Lednicki - relikty palatium z kaplicą X-XII w. oraz kościoła 
z drugiej połowy X w.; z rezerwatu archeologicznego „Ostrów Led
nicki" w 1969 r. utworzono Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
(status Pomnika Historii).
Płock - relikty budowli z XI-XII w. na Wzgórzu Tumskim, uczytelnie
nie wykonano w latach sześćdziesiątych XX w., po badaniach A. Go- 
lembnika pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. i stwierdzeniu 
błędów we wcześniejszej interpretacji wymaga przekształcenia.
Poznań - podziemia katedry z reliktami budowli z X-XI w., rezerwat 
otwarto w 1954 r., wnętrze odnawiane w 1997 r.
Przemyśl - uczytelnione od końca lat osiemdziesiątych XX w. na 
powierzchni dziedzińca zamku mury palatium z rotundą z X-XI w. 
Trzemeszno - w podziemiach kościoła pozostałości budowli 
z X i pierwszej połowy XII w, widoczne także w kościele (kolumny ro
mańskie) oraz wystawa; podziemia urządzono po zakończeniu prac 
archeologicznych i konserwatorskich w latach pięćdziesiątych XX w.; 
nie są dostępne dla zwiedzających.
Tyniec - podziemia pod prezbiterium i częścią nawy północnej oraz 
pod zakrystią kościoła śś. Piotra i Pawła; rezerwat urządzony po za
kończeniu badań archeologicznych i prac konserwatorsko-budow- 
lanych w 1965 r.; dostępny tylko dla specjalistów.
Wiślica - podziemia kościoła kolegiackiego z reliktami dwóch ko
ściołów romańskich z drugiej połowy XII w. (zachowana krypta z ry- 
towaną posadzką gipsową) i drugiej potowy XIII w.; prace architek- 
toniczno-konstrukcyjne ukończone w 1965 r.; konserwacja reliktów 
architektonicznych, posadzki, ziemnych profili archeologicznych 
w latach 1982-1988; rezerwat nie jest dostępny dla zwiedzających. 
Wiślica - pawilon nad reliktami kościoła św. Mikołaja (?) z X-XI w.; 
pawilon zrealizowano w 1965 r.
Wrocław podziemia pod prezbiterium kościoła katedralnego 
z ekspozycją reliktów kolejnych budowli datowanych przez E. Mała
chowicza na ostatnią ćwierć X w., ok. 1000 r., drugą połowę XI w., 
drugą połowę XII w.; budowa i urządzanie rezerwatu po zakończe
niu badań w 1996 r.; nieudostępniony dla większego ruchu tury
stycznego.
Wrocław - Dom Panien Trzebnickich z początku XIII w.; konserwa
cja reliktów i przekrycie wykonane w latach 1964-1965, obecnie ga
leria fotografii. 



wymi murami, mogą okazać się dla zwiedzających niezrozumia
łe. Lepszym rozwiązaniem wydaj e się zastosowanie, choćby we 
fragmencie, rozwieszonej między takimi prętami np. siatki po
kazującej ukształtowanie sklepień. Trzeba zwrócić uwagę na 
fakt, że współczesne możliwości technologiczne pozwalają na 
urządzenie interesujących ekspozycji czy nawet rekonstrukcji 
budowli. Nie mogą one jednak osłabiać krytycznego podejścia 
badaczy do odkrywanych reliktów. Hipotetyczność niektórych 
znalezisk nie może być ukazywana jako obiektywne rezultaty 
badań.

Urządzanie rezerwatu jest zadaniem niezwykle odpowie
dzialnym. Musi on spełniać zadania edukacyjne (prezentacja 
znalezisk, ilustracja historii budowli, regionu) oraz funkcje mu
zealne, dlatego należy zapewnić zwiedzającym najlepszy widok 
na relikty (np. z odpowiednio ukształtowanego pomostu, jak 
na ekspozycji „Wawel zaginiony”). Nie wolno też zapominać 
o odpowiednim oświetleniu zarówno wnętrza, jak i poszcze
gólnych zabytków. Powinno ono wydobywać najistotniejsze 
elementy wnętrza, różnicować nawarstwienia chronologiczne 
obiektu, co osiągnąć można przez stopniowanie iluminacji, 
stosowanie różnych rodzajów oświetlenia (punktowe, rozpro
szone, górne, dolne, boczne). Otoczenie reliktów, partie nowo 
wybudowane stanowić powinny tło dla zabytku i należy oświe
tlać je mniej intensywnie. Stwierdzić trzeba, że tylko niektóre 
z istniejących w Polsce rezerwatów archeologicznych architek
tury wczesnośredniowiecznej spełniają takie zalecenia. Część 
rezerwatów pozostaje niedostępna dla zwiedzających, część 
wymaga ponownej aranżacji. A przecież funkcjonowanie takie
go rezerwatu podnosi atrakcyjność okolicy. Ze względu na 
istotne znaczenie dla poznawania historii państwowości i Ko
ścioła w Polsce ciekawe byłoby organizowanie tematycznych 
szlaków turystycznych lub turystyki specjalistycznej, gdzie 
głównymi obiektami byłyby pozostałości wczesnego budow
nictwa.

Idea ochrony i specjalnego zagospodarowania obiektów ar
chitektury przedromańskiej i romańskiej, odkrytych w toku 
prac wykopaliskowych, jest bardzo bliska idei konserwacji ru
in. Historię organizowania rezerwatów archeologicznych ar
chitektury przedromańskiej i romańskiej w Polsce w połącze
niu z prowadzonymi badaniami podzielić można na trzy głów
ne etapy: działalność Adolfa Szyszko-Bohusza, prekursora 
w tym zakresie; intensyfikację badań i organizowania rezerwa
tów w latach sześćdziesiątych XX w.; badania weryfikacyjne 
i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych od lat 
dziewięćdziesiątych XX w. Dla badacza o podejściu interdyscy
plinarnym, jak A. Szyszko-Bohusz, idea ochrony reliktów ar
chitektury przez nadanie im statusu rezerwatu wywodzić się 
może z podobnych praktyk stosowanych w archeologii lub 
konserwacji architektury znanych za granicą. Kierując od 1916 
r. Komitetem Restauracji Zamku Wawelskiego, prowadził ba
dania archeologiczno-architektoniczne na terenie zamku i ka
tedry. Po odsłonięciu murów rotundy śś. Feliksa i Adaukta do
konał rekonstrukcji budowli, stosując materiał zbliżony do 
oryginalnego, kopulę jednak wykonano w konstrukcji drew
nianej. Obiekt udostępniono zwiedzającym w pierwszym 
w Polsce rezerwacie archeologiczno-architektonicznym istnie
jącym w latach 1918-1921. A. Szyszko-Bohusz wyeksponował 
także relikty budowli, którą interpretował jako kościół św. Ge- 
reona (obecnie uważany za kościół św. Marii Egipcjanki). Po 
rekonstrukcji wschodniej części budowli urządzony został tam 
rezerwat, udostępniony w ograniczonym zakresie w 1925 r. 
W 1918 r. w północno-wschodnim narożniku zamku A. Szysz-

8. Przemyśl - uczytelnienie palatium i kaplicy na powierzchni
9. Trzemeszno - uwidoczniony zarys budowli I, widoczne mury 
kościoła II

ko-Bohusz pozostawił odsłonięte dolne partie romańskiego 
stołpu na tle kolejnych faz budowy jako rezerwat nieprzezna- 
czony dla zwiedzających. Należy zwrócić uwagę, że większe za
interesowanie wczesnym średniowieczem obserwuje się dopie
ro od połowy lat trzydziestych XX w., kiedy z inicjatywy kie
rownika Instytutu Prehistorii Uniwersytetu Poznańskiego, Jó
zefa Kostrzewskiego, powstała koncepcja zbadania najstar
szych ośrodków polskiej państwowości. Zamierzenia te 
w znacznym stopniu wyprzedziła działalność A. Szyszko-Bohu
sza na Wawelu. Jego dokonania na polu badania, zabezpiecza
nia i organizowania rezerwatów budownictwa wczesnośre
dniowiecznego były więc w Polsce prekursorskie.

Kolejny etap w historii rezerwatów archeologiczno-architekto- 
nicznych zaznaczył się od początku lat pięćdziesiątych XX w., kie
dy nastąpiła intensyfikacja badań archeologiczno-architektonicz- 
nych w związku z obchodami milenium zarówno polskiej pań
stwowości, jak i Kościoła w Polsce. W 1949 r. powołane zostało 
Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego, skupia
jące archeologów i historyków. W tym okresie powstało najwięcej 
rezerwatów architektury wczesnośredniowiecznej: rezerwat w Po
znaniu, gdzie prace zakończono w 1954 r., rezerwat w Kaliszu po
wołany w 1961 r., na Ostrowie Lednickim i w Gieczu w 1963 r., 
w Krakowie kościół św. Wojciecha - 1964 r., w Wiślicy - 1965 r., 
w Płocku - 1968 r. Prowadzono wówczas badania i przygotowy
wano projekty rezerwatów, których część wykonano w latach 
późniejszych - w Legnicy badania od 1958 r., rezerwat od 1978 
r., Wawel - zachodnie skrzydło pałacu, ekspozycja ,Wawel zagi
niony” od 1975 r. Nie wszystkie projekty zostały zrealizowane, 
m.in. zakładające utworzenie rozległych zespołów muzealnych,



10. Tyniec - podziemia, widok na absydę nawy głównej kościoła 
z XII w.
11. Wiślica - pawilon z reliktami kościoła św. Mikołaja
12. Wrocław - krypta z ekspozycją reliktów budowli 
poprzedzających obecną katedrę; widoczne zagłębienia 
w poziomie posadzki oraz symulacja sklepień

(zdjęcia: Lilianna Nalewajska)

jak w Wiślicy, gdzie rozpatrywano możliwość ekspozycji pod ko
legiatą i wokół niej, przy ul. Batalionów Chłopskich, na grodzisku, 
w Domu Długosza, w muzeum. Elementy zespołu muzealnego 
połączone miały być trasami spacerowo-rekreacyjnymi.

Ostatnie dziesięciolecie XX w. charakteryzuje się większym za
interesowaniem problematyką konserwatorską, stosowaniem no
woczesnych sposobów prezentacji obiektów w połączeniu z wery

fikacją wcześniejszych ustaleń. 
Przykładem ostatniej realizacji 
jest rezerwat w krypcie katedry 
wrocławskiej, urządzony po za
kończeniu badań w 1996 r., 
w którym pokazano fazy bu
dowli według interpretacji Ed
munda Małachowicza. Widocz
ne jest tam dążenie do najbar
dziej zrozumiałego dla zwiedza
jących uczytelnienia reliktów 
poprzez przestrzenne rekon
strukcje elementów architekto
nicznych. Powstały także nowa
torskie projekty zakładające wy
korzystanie techniki hologramu 
do przestrzennej rekonstrukcji 
budowli na Ostrowie Lednickim 
(Piotr Koziej) oraz założenia 
przewidujące otoczenie reliktów 
na Ostrowie szklanym kloszem 
(Aleksander Grygorowicz).

W Polsce zorganizowanych 
zostało 18 rezerwatów archi- 
tektoniczno-archeologicznych

prezentujących relikty budownictwa przedromańskiego i ro
mańskiego. Nie wszystkie są otwarte dla ruchu turystycznego 
(m.in. ze względu na trudny dostęp do podziemi - Tyniec, bar
dzo małą powierzchnię - Trzemeszno, również ze względów 
konserwatorskich i bezpieczeństwo cennych zabytków - rezer
wat pod kolegiatą w Wiślicy). Niektóre rezerwaty wymagają, po 
przeprowadzeniu w ostatnich latach badań weryfikacyjnych, po
nownego urządzenia według zaktualizowanych danych (Płock, 
Kraków - kościół św. Gereona). Niektóre projekty nie zostały 
zrealizowane według pierwotnych zamierzeń (Wrocław - Dom 
Panien Trzebnickich przygotowywany jako ekspozycja domu ro
mańskiego w połączeniu z wystawą archeologiczną, obecnie ga
leria fotograficzna). Inne projekty czekają na realizację (Kalisz, 
Ostrów Lednicki, Wrocław - kościół NMPanny na Piasku).

Lilianna Nalewajska

Profesor Gieysztor i dziedzictwo kultury
Spotkanie z książką

Na początku lutego, w drugą rocznicę śmierci 
Profesora Aleksandra Gieysztora (1916-1999), 
w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 

w Warszawie odbyła się uroczysta promocja książki 
Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury (War
szawa 2000, Oficyna Wydawnicza TOnZ, pozycja 
dotowana przez Generalnego Konserwatora Zabyt
ków; w przygotowaniu wydawnictwa uczestni
czyła m.in. córka Profesora, Ewa Gieysztor). Licznie 
przybyłym gościom sylwetkę Aleksandra Gieysztora 
i Jego działalność przybliżyli profesorowie: Henryk 
Samsonowicz i Andrzej Tomaszewski. Warto zwró
cić uwagę na bardzo ścisłe związki Profesora - hi
storyka z ochroną naszego dziedzictwa narodowe
go. W latach 1945-1947 w Instytucie Historii Sztuki 
i Inwentaryzacji Zabytków opracowywał źródła do 
dziejów sztuki. Współorganizował Kierownictwo Ba
dań nad Początkami Państwa Polskiego, kierował 
Instytutem Historii Kultury Materialnej i od czasów 

powojennych byt bardzo zaangażowany w projekto
waną odbudowę Zamku Królewskiego w Warsza
wie. W 1971 r. Profesor stanął na czele Komisji Hi- 
storyczno-Archeologicznej Obywatelskiego Komite
tu Odbudowy Zamku, a w 1980 r. został jego pierw
szym dyrektorem.

Książka Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kul
tury zawiera wypowiedzi Profesora, przede wszyst
kim te opublikowane po raz pierwszy na podstawie 
zachowanych rękopisów i maszynopisów. Są to 
różne wystąpienia, także ich projekty, wykłady, refe
raty - wszystkie związane z dziedzictwem polskiej 
i europejskiej kultury. Głęboko humanistyczne prze
myślenia cechowały Profesora przez cale życie, jed
nocześnie miał dar niezwykłej precyzji i umiejętności 
popularnego przedstawiania spraw skomplikowa
nych, co widoczne jest w każdym rozdziale książki. 
Dziedzictwo i suwerenność, Podwaliny kultury euro
pejskiej, Przedproże kultury staropolskiej, Zabytek 

w oczach historyka - to tylko kilka tytułów roz
działów, które powinny zainteresować naszych Czy
telników. „Trzeba więc namawiać do ochrony dóbr 
dawnej kultury, tak jak do obrony lasów i wód (...)- 
pisał Profesor Gieysztor w tekście pt. Dziedzictwo 
z 1980-1981 r. - Najwięcej zaś potrzeba sprawnego 
pobudzania tej troski na co dzień." A w innym miej
scu (prawdopodobnie są to odpowiedzi na pytania 
przygotowanego wywiadu): „Nade wszystko jednak 
ciągle trzeba powtarzać, że zabytki to nie kwiatek 
przy kożuchu, że to nie róże przy płonących lasach, 
ale najściślej związana z losem Polski i Polaków ich 
cząstka, której utrata i nadwyrężenie może być ana
logicznym zagrożeniem, co zla ekonomika 
i niesłuszna polityka społeczna." O tego rodzaju 
przesłaniach Profesora, których książka zawiera 
wiele, należy zawsze pamiętać...

Książka jest do nabycia m.in. w siedzibie TOnZ, 
Warszawa, ul. Piękna 44a, teł. 629-62-26. (kmn)
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Są takie miasta, w których każda adaptacja zabudowy 
wymaga niezwykłej precyzji. Należy do nich Zamość.

Hotel w kamienicach
STANISŁAW GRZELACHOWSKI

inęło już ponad 400 lat od zawarcia w 1578 r. 
przez Jana Zamoyskiego umowy z pochodzącym 

z Padwy architektem Bernardem Morando na wykonanie 
planu nowej rezydencji i związanego z nią miasta w do
brach dziedzicznych kanclerza w ziemi chełmskiej na tere
nie wsi Skokówka. Realizacje te miały się stać ośrodkiem 
nowej ordynacji zamojskiej. W 1580 r. kanclerz Zamoyski 
wydał przywilej lokacyjny, który stwarzał podstawy praw
ne pod rozwój tego nowego ośrodka. Przystępując do wy
konania planu, Morando mógł już korzystać z dorobku ar
chitektów włoskich, którzy zgodnie z duchem renesansu 
opracowali wiele teoretycznych projektów urbanistycz
nych. Większość tych projektów nie doczekała się jednak 
realizacji, natomiast Morando stanął przed realną per
spektywą urzeczywistnienia zamysłu fundatora zbudowa
nia miasta od podstaw. Miało to być miasto warowne 
i równocześnie nowoczesne. Założenia do planu, oprócz 
rezydencji-zamku, przewidywały budowę około 200 do
mów. Opierając się na nich, architekt pragnął stworzyć 
miasto rozplanowane w sposób regularny, z podłużną osią 
główną przebiegającą przez środek układu. Plan oparty na 
wzorach idealnych wymagał jednak dostosowania go do 
miejscowych warunków terenowych i dopiero zespolenie 
tych dwóch czynników zadecydowało o ostatecznym 
kształcie miasta.

Centralnym miejscem w nowym organizmie miejskim 
miał być kwadratowy Rynek Wielki o wymiarach około 
100 x 100 m, przez środek którego przebiegała podłużna 
oś układu. Natomiast na osi poprzecznej usytuowane zo
stały dwa rynki pomocnicze: Solny i Wodny. Zabudowa 
mieszkalna została rozmieszczona na planie szachownico
wym, w formie bloków budowlanych o głębokości około 
40 m. Zarówno fundatorowi, jak i architektowi zależało 
przede wszystkim na przestrzennej realizacji przyjętego 
planu. Od początku zakładano, że pierzeje rynkowe otrzy
mają piętrowe kamienice z podcieniami i pogrążonymi da
chami, osłoniętymi attykami. Akcentem wysokościowym 
wśród zabudowy mieszkalnej miał być ratusz, umieszczo
ny w północnej pierzei rynkowej, a nie jak w średniowie
czu - na środku placu rynkowego. Mimo przywileju fun
datora zwalniającego prywatnych inwestorów od podatku, 
już w początkowej fazie budowy miasta nastąpiły pierwsze 
trudności realizacyjne. Wobec tego dla przyspieszenia po
stępu prac budowlanych Zamoyski wydał zarządzenie 
zmuszające właścicieli przydzielonych działek do podjęcia 
budowy kamienic w określonym czasie.

1. Plan Starego Miasta w Zamościu: I - Rynek Wielki, II - Rynek 
Solny, III - Rynek Wodny, 1 - kolegiata (ob. katedra), 2 - kościół 
franciszkanów, 3 - kościół św. Mikołaja - d. cerkiew bazyliańska, 
4 - kościół poreformacki św. Katarzyny, 5 - synagoga,
6 - rezydencja Zamoyskich, 7 - ratusz, 8 - Akademia Zamojska, 
9 - kamienice ormiańskie, 10 - Arsenał, 11 - stara Brama 
Lwowska, 12 - stara Brama Lubelska, 13 - Brama Szczebrzeska, 
R - hotel „Renesans”, Z - hotel „Orbis-Zamojski”

Po śmierci Zamoyskiego i Moranda Zamość rozbudo
wywał się dalej; powstało w tym czasie kilka budowli ko
ścielnych i nastąpiła rozbudowa Akademii. Wtedy też zo
stało dopełnione pełne ukształtowanie renesansowego 
miasta. W okresie Królestwa Kongresowego, podczas 
gruntownej przebudowy miasta na twierdzę dokonano 
znacznych przekształceń istniejących obiektów, z równo
czesnym wprowadzeniem dekoracji klasycystycznej. Za
stój gospodarczy w XIX i na początku XX w. sprawił, że 
struktura miasta nie uległa zasadniczej zmianie.

W okresie międzywojennym podjęto w Zamościu pra
ce konserwatorskie zmierzające do odkrycia dawnej archi
tektury renesansowej i przywrócenia jej pierwotnego wy
glądu. Dalsze znaczące prace nastąpiły w latach pięćdzie
siątych XX w., podczas których dokonano wielu odkryć 
konserwatorskich. Prace renowacyjne są kontynuowane, 
a ostatnio przeprowadzono rewaloryzację kamienic or
miańskich w rynku, z przywróceniem im attyk, odtworzo
no renesansowy szczyt elewacji frontowej dawnej kolegia-
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ty, zaś obecnie trwa rekonstrukcja pierwotnego wyglądu 
kościoła poreformackiego.

W 1992 r. zabytkowy Zamość został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO, co bardzo podniosło jego prestiż, ale równocze
śnie stało się wielkim zobowiązaniem do dbałości o zacho
waną spuściznę. Mimo wykonania wielkiej liczby remon
tów i uzupełnień zabudowy, stale jest jeszcze wiele do zro
bienia, co widać już w niewielkiej odległości od reprezen
tacyjnego rynku.

Przekazany do użytku w 2000 r. zespół budynków ho
telu „Orbis-Zamojski”, usytuowany w bezpośrednim są
siedztwie ratusza, jest dobrym przykładem komplekso
wego zagospodarowania bloku urbanistycznego. Zakoń
czona obecnie pomyślnie realizacja miała jednak długi 
i skomplikowany przebieg. Pomysł adaptacji zabudowy 
staromiejskiej otoczonej ulicami: Kołłątaja, Przybyszew
skiego, Pereca i Ratuszową, z przeznaczeniem jej na cele 
hotelowe, zrodził się w środowisku konserwatorskim po 
wykonaniu prac badawczych. Inicjatywa ta została zaak
ceptowana przez władze miejskie, które zleciły opracowa
nie dokumentacji projektowej. Wykonanie jej umożliwiło 
podjęcie w 1979 r. przez Kombinat Budownictwa Komu
nalnego w Zamościu prac budowlanych, które trwały 
z przerwami do 1983 r. Urząd Miejski w 1986 r. przeka
zał obiekty P. P. „Orbis”, jako przyszłemu użytkownikowi. 
Decyzja ta wymagała najpierw przystosowania dokumen
tacji projektowej do nowych potrzeb. Ukończenie jej da
ło podstawę do kontynuowania rozpoczętych robót bu
dowlanych, które aż do zakończenia w 1999 r. też prowa
dzone były z przerwami.

2. Widok na północną pierzeję rynku w Zamościu - po lewej 
stronie ratusza w głębi hotel „Orbis-Zamojski”
3. Plan zespołu kamienic hotelu „Orbis-Zamojski”: A - otwarty 
dziedziniec w części od strony ul. Przybyszewskiego,
B - przekryty, podwójny dziedziniec w części od strony 
ul. Ratuszowej
4. Elewacja południowa kamienicy przy ul. Kołłątaja 2
5. Podcienia kamienicy przy ul. Kołłątaja 2

Zrealizowany zespół dzieli się na dwie części; w każdej 
z nich jest wewnętrzny dziedziniec. W części od strony ul. 
Ratuszowej znajdują się kamienice: ul. Kołłątaja 2 i 4 oraz 
ul. Pereca 37 i 39. Część od strony ul. Przybyszewskiego 
obejmuje kamienice: ul. Kołłątaja 6 i ul. Pereca 41. Kamie
nica przy ul. Kołłątaja 2 pochodzi z przełomu XVI i XVII
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w. i wówczas była tylko partero
wa. Z tego okresu zachowało się 
jej rozplanowanie, ze sklepioną 
sienią dostępną z podcienia. 
W połowie XIX w. nadbudowa
no pierwsze piętro kamienicy, 
a w końcu XIX w. drugie piętro. 
W całym zespole kamienica ta 
jest obiektem najbardziej ekspo
nowanym, ponieważ stanowi 
odcinek północnej pierzei ryn
kowej. Jej arkady w przyziemiu 
są fragmentem całości podcieni, 
które obiegają wszystkie strony 
rynku. Przylegająca do niej ka
mienica przy ul. Kołłątaja 4 wy
budowana została na początku 
XIX w. na miejscu poprzedniej 
z przełomu XVI i XVII w. Parte
rowa kamienica przy ul. Pereca 
37 (z przełomu XIX i XX w.) 
w myśl zaleceń konserwator
skich została rozebrana. Także 
kamienica przy ul. Pereca 39 
(z początku XIX w.) musiała być 
rozebrana na skutek katastrofy 
budowlanej. Obydwa budynki 
zostały odbudowane w latach 
1979-1983 jako nowe obiekty 
o formach architektury history
zującej. Kamienica przy ul. Koł-
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6. Zrekonstruowane drewniane wrota z 1899 r. w kamienicy 
przy ul. Kołłątaja 6
7.8. Wnętrze holu głównego: widok na ścianę z odtworzonym 
widokiem Zamościa (7) i z kopiami portretów Zamoyskich (8)

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

łątaja 6 z dwiema oficynami powstała na początku XIX w. 
W końcu tego wieku nastąpiła jej przebudowa na hotel. 
W tym samym czasie zespół kamienicy został uzupełniony 
przez budowę kamienicy przy ul. Pereca 41. Z tych lat po
chodzą galerie podwórkowe oraz drewniane wrota z de
koracją snycerską w bramach od strony ulic: Kołłątaja i Pe
reca. Zostały one wiernie odtworzone w czasie remontu. 
W okresie międzywojennym w obu kamienicach mieścił 
się hotel „Victoria”. Obecne przeznaczenie całego zespołu 
na cele hotelowe jest więc kontynuacją dawnej tradycji.

Przeprowadzone w latach 1979-1999 prace budowla
ne miały bardzo szeroki zakres. Wykonano wówczas 
przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji poszczegól
nych kamienic oraz wymianę zniszczonych fragmentów. 
Ponadto wykonano uzupełnienia zabudowy na miejscu 
wyburzonych obiektów, a także wprowadzono nowe ele
menty, jak panoramiczne dźwigi osobowe, przeszklone da
chy doświetlające nad podwójnym dziedzińcem w części 
od strony ratusza i współczesne wyposażenie instalacyjne.

Główne wejście do nowego hotelu znajduje się od stro
ny ul. Kołłątaja. Stąd przez sień w kamienicy nr 4 wchodzi 
się do holu recepcyjnego. Na urządzenie tego pomieszcze
nia wykorzystano przestrzeń wewnętrznego dziedzińca ka
mienicy nr 4, który został przykryty doświetlającym da
chem. Pomieszczenia wokół holu zostały zaadaptowane na 
cele gastronomiczne. Jedna z sal restauracyjnych w sąsiedz
twie holu została urządzona w obrębie wewnętrznego dzie
dzińca kamienicy nr 2 i również przekryta doświetlającym 
dachem. O ile część parterowa od strony ul. Ratuszowej 
pełni funkcje wyłącznie hotelowe, to część od strony ul. 
Przybyszewskiego ma być wynajmowana innym użytkow
nikom. W piwnicach znajduje się zaplecze gastronomiczne 
i gospodarcze, a najbardziej interesujące pomieszczenia ze 
sklepieniami służyć będą jako sale wielofunkcyjne. Nato
miast wyższe kondygnacje całego zespołu zostały przezna
czone na pokoje hotelowe, a ich rozplanowanie dostoso
wano do konfiguracji poszczególnych kamienic.

Wnętrza hotelu otrzymały odpowiednią oprawę pla
styczną. Dotyczy to szczególnie kondygnacji parteru od 
strony ratusza. Pomieszczenia restauracyjne ozdobiono 
współczesnym malarstwem ściennym, opartym na moty
wach historycznych. Wnętrza holu recepcyjnego udekoro
wano kopiami portretów osobistości z rodziny Zamoy
skich, a na jednej ze ścian odtworzono widok Zamościa na 
podstawie sztychu z 1618 r. Takie elementy wystroju do
brze wprowadzają nas w atmosferę zabytkowego miasta.

W latach 1968-1971 we wschodniej części Starego Mia
sta wybudowany został hotel „Renesans”, który powstał na 
miejscu dawnego kościoła ormiańskiego, rozebranego na 
początku XIX w. Architektura tego hotelu ukształtowana 
została w formach współczesnych, a w stosunku do istnie
jącej zabudowy dostosowano go tylko pod względem wy
sokościowym. Porównując dziś oba hotele staromiejskie 
nasuwa się wniosek, że realizacja hotelu „Orbis-Zamojski” 
z pozycji konserwatorskich jest dużo lepsza, ponieważ przy 
wprowadzeniu nowej funkcji oraz nowoczesnego wyposa
żenia technicznego odtworzona została dawna architektura 
kilku kamienic mieszczańskich, zgrupowanych w bloku 
urbanistycznym, stanowiącym jeden z elementów założonej 
w czasach renesansu osnowy miasta.

Stanisław Grzelachowski
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Szlakiem Wielkiej
Niedźwiedzicy

est nas jedenastu. Zwykła du
ża grupa przemytników. Idzie
my lasem w zielonym półmro
ku, po miękkich mchach, jak 

po dnie morza. Przekradamy się między 
drzewami bez szmeru - jak widma. 
A górą także cicho chmury się przekra
dają”. Na początku lat dwudziestych 
przez ustaloną w Rydze granicę polsko- 
-sowiecką, z przygranicznego Rakowa

i pobliskiej Wołmy w stronę białoru
skiego Mińska przemykały niemal noc 
w noc przemytnicze grupy. Wyznaczo
nym przez gwiazdy szlakiem wędrował 
z nimi szmugler zawołany i zarazem 
agent polskiego „zakordonowego” wy
wiadu, później kryminalista, a wreszcie 
głośny pisarz - Sergiusz Piasecki. Napi
sana w ciężkim więzieniu na Świętym 
Krzyżu i wydana w 1937 r. powieść Ko- 

Sanguszkowie nazwali majątek „hrab
stwem” i przyjęli tytuł „hrabiów na Ra- 
kowie”. W pobliżu miasteczka wybudo
wali piękną rezydencję, po której nie po
został żaden ślad. W 1794 r. zasekwe- 
strowaną przez Rosjan posiadłość Kata
rzyna II nadała feldmarszałkowi Mikoła
jowi Sołtykowowi, który w 1804 r. 
sprzedał ją Wawrzyńcowi Zdziechow- 
skiemu. W rękach tej rodziny pozostały 
dobra rakowskie do 1939 r. W modrze
wiowym dworze z początku XIX w. (dziś 
nieistniejącym) urodził się w 1861 r. Ma
rian Zdziechowski, slawista i filozof. 
Miasteczko Raków żyło natomiast wła
snym życiem, pod zaborem w guberni 
mińskiej, a w Polsce niepodległej na skra
ju powiatu wołożyńskiego w wojewódz
twie wileńskim. Przestępczo-przemytni- 
cze „tradycje” były tu znacznie starsze,

1. Rynek w Rakowie po 1921 r.
2. Raków - cerkiew Preobrażeńska
3. Rakowski kościói Matki Bożej 
Różańcowej

chanek Wielkiej Niedźwiedzicy przynio
sła autorowi wolność i sławę, dla nas 
zaś przechowała i ocaliła barwny obraz 
świata dawno, bezpowrotnie minione
go - egzotycznego świata kresowego 
pogranicza. Niewiele już pozostało jego 
śladów, choć przebieg przedwojennej li
nii granicznej wielu dzisiejszych miesz
kańców Rakowa i Wołmy potrafi wska
zać bezbłędnie („o, teraz to jesteście po 
sowieckiej stronie”...), a wyznaczające 
historyczną topografię ocalałe zabytki 
zasługują na uwagę. Poza tym jest jesz
cze las, ten sam co niegdyś, wciąż płynie 
rzeka Isłocz, a przy odrobinie szczęścia 
trafić można na magiczne wzgórze ra- 
kowskich przemytników - na Kapitań
ską Mogiłę.

Należąc pierwotnie do wielkich ksią
żąt litewskich, a od 1465 r. do rodu Kież- 
gajłów, w 1550 r. stał się Raków własno
ścią starosty spiskiego Jana Zawiszy. Jako 
wiano jego córki Anny na początku XVII 
w. przeszedł w posiadanie księcia Samu
ela Sanguszki, wojewody witebskiego. 

niż mógł podejrzewać Piasecki. W 1792 
r. Józefa Szyszkowskiego, zarządcę dóbr 
Sanguszków, oskarżono o pomaganie 
złodziejom z Mińska w szmuglowaniu 
kradzionych rzeczy. Pod koniec XIX w. 
Raków stał się siedliskiem koniokradów, 
przemycających stąd konie do sąsiedniej 
guberni wileńskiej.

„Znaleźliśmy się na olbrzymim, jak 
okiem sięgnąć zastawionym wozami pla
cu. Środek rynku zajmował duży piętro
wy prostokąt sklepów. Po brzegach placu 
były również żydowskie sklepy, herba
ciarnie, zajazd i restauracje. W pobliżu 
sklepów były ustawione stragany wę
drownych kramarzy i szewców. Z trud
nością torowaliśmy sobie drogę w gęstym 
tłumie”. Opisany przez Piaseckiego 
i utrwalony na archiwalnej fotografii ra- 
kowski rynek zmienił się nie do poznania 
po 1945 r. Malownicze drewniane domy 
(w jednym z nich mieściła się tak ważna 
w powieści restauracja Ginty) zastąpiła 
ponura sowiecka zabudowa, urzędy 
i nędzne sklepy. „Rekonstrukcję” placu
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w 1853 r. Na marmurowym nagrobku 
kompozytora Michała Gruszwickiego, 
autora kantat według Dziadów Mickie
wicza i utworów Władysława Syrokom
li, widnieją płaskorzeźbione nuty i napis: 
„Tu nasz lirnik wioskowy skonał grając 
na lirze”. W krypcie czteroarkadowej ka
plicy grobowej Druckich-Lubeckich spo
czywa m.in. księżniczka Krystyna Druc- 
ka-Lubecka, poległa pod Cieleszewicza- 
mi 6 maja 1921 r., gdy miała 21 lat. In
ną ofiarę bolszewizmu upamiętnia płyta 
nagrobna Marii Malawskiej (zm. 1927) 
i jej syna Klemensa, z napisem poświęco
nym Wawrzyńcowi Malawskiemu, za
pewne drugiemu synowi, który zmarł 
„w czasie powrotu do kraju po kilkulet
nim więzieniu na wyspach Solowieckich 
w Rosji Sow.”. Rzadkie to i wczesne

przeżyła na szczęście cerkiew Preobra- 
żeńska z 1793 r., pierwotnie bazyliańska 
(klasztor fundowany w 1702 r.), a od 
1839 r. prawosławna. Rozebrano wów
czas flankujące fasadę wieże i dostawio
no na dachu potężną „banię”; brama po
chodzi z drugiej połowy XIX w.

„Dzień byl piękny. Ulicami w kierun
ku kościoła ciągnęło sporo ludzi, prze
ważnie młodzieży. (...) Na stopniach ko
ścioła umieściły się malownicze grupy 
dziewcząt w kolorowych sukienkach”. 
Pierwszy w Rakowie kościół św. Ducha, 
Nawiedzenia NMP i Józefa Oblubieńca, 
wybudował w 1676 r. Hieronim San- 
guszko. W dziesięć lat później jego żona 
Konstancja sprowadziła dominikanów 
i ufundowała klasztor. Drewniane bu
dowle spłonęły w 1712 r., ale rychło zo
stały odbudowane. Spaloną ponownie 
podczas wojny 1812 r. świątynię wznio
sło od podstaw w 1824 r. Bractwo Ró
żańca Świętego, pod nowym już wezwa
niem Matki Bożej Różańcowej. W 1835 
r. władze rosyjskie skasowały klasztor 
dominikanów, a kościół stał się diece

zjalny. W 1906 r. z inicjatywy probosz
cza Eustachego Karpowicza na miejscu 
drewnianego, ciasnego i zniszczonego 
stanął nowy, murowany z żółtej cegły, 
trójnawowy kościół w stylu neogotyc
kim. Jego dwie wieże dominują odtąd 
nad Rakowem. Fundatorami byli oko
liczni ziemianie, przede wszystkim ksią
żę Hieronim Drucki-Lubecki z Nowo 
Pola oraz Kazimierz Zdziechowski, brat 
Mariana. Zamknięty w 1948 r. i zamie
niony na magazyn, został zwrócony 
wiernym w latach dziewięćdziesiątych.

„O godzinie drugiej w nocy przyszli
śmy na cmentarz, leżący na skraju mia
steczka. Stąd chłopaki rozchodzą się na 
wszystkie strony”. Na stary rakowski 
cmentarz, dobrze zachowany i zadbany, 
wchodzi się przez okazałą bramę - 
dzwonnicę. Tuż za nią stoi kaplica z XIX 
w., która po 1948 r. pełniła funkcję świą
tyni parafialnej. Najstarsze nagrobki po
chodzą z pierwszej połowy XIX w. 
Obiektem niezwykłym jest trójkątna że
liwna iglica czterometrowej wysokości 
na grobie Hipolita Górskiego, zmarłego

4. Raków - kaplica cmentarna
5. Cmentarz żydowski w Rakowie
6. Patac Wańkowiczów w Wotmie
7. Wotma - Pomnik Niepodległości

(zdjęcia: 2-7 - Jarosław Komorowski)
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świadectwo pobytu Polaków na Solów
kach. Między cmentarzem katolickim 
i rynkiem znajduje się duży cmentarz ży
dowski (także wzmiankowany w powie
ści), z dziesiątkami kamieni nagrobnych 
i macew, sięgających XVIII w.

„Co noc szedłem urządzać zasadzki 
na Berka Stonogę. Szedłem o dziesięć ki
lometrów od Rakowa w kierunku Wal
my i czatowałem na jednej z sześciu 
dróg, po których chodził”. Wołma, 
wzmiankowana już w XV w., położona 
na południe od Rakowa, wyznaczała za
sięg przemytniczego „odcinka”. Dawna 
granica jest tu szczególnie dobrze wi
doczna w terenie, niewiele natomiast 
pozostało pamiątek przeszłości. Na pół
nocnym skraju, nad rzeczką Wołmian- 
ką, w zapuszczonym parku odnajdzie- 
my klasycystyczny pałac Wańkowiczów. 
Zbudowany na początku XIX w., pię
trowy, dziewięcioosiowy, z pseudoryza- 
litem zaakcentowanym pilastrami i tym
panonem, mieści obecnie szkołę. Drew
niany, dwuwieżowy kościół Wniebo
wzięcia NMP z 1751 r., który wedle 
dawnego opisu „miał 6 ołtarzy, w srebra 
i aparaty był dostatecznie opatrzony”, 
w 1886 r. zabrano na cerkiew. Odzyska
ny w Polsce niepodległej, po 1945 r. zo
stał zamknięty, a potem zburzony. Na 
wzgórku w centrum Wołmy pozostały 
jedynie schody „donikąd”, resztki pod
murówki i dwa rozbite nagrobki z przy
kościelnego cmentarza. Odrodzonej po 
1990 r. parafii przekazano na świątynię 
stojącą w pobliżu salę gimnastyczną. So
wieci zniszczyli też stojący przed kościo
łem Pomnik Niepodległości, ale najważ
niejszą jego część mieszkańcy zdołali 
uratować. Dziś stoi tuż za furtką cmen
tarza - pod misternie płaskorzeźbionym 
Orłem widnieje napis: POLEGŁYM 
W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ 
RZECZYPOSPOLITEJ.

„Zatrzymałem się u stóp małego 
wzgórza. Była to Kapitańska Mogiła. 
Wszedłem na jej szczyt. Widziałem stąd 
ognie w oknach chałup Wielkiego Sioła, 
po sowieckiej stronie. Z tylu była wieś 
Pomorszczyzna. W pobliżu przebiegała 
droga, prowadząca z Rakowa do grani
cy”. Dawne pogranicze przemytników 
i wywiadowców - to dziś senny i bied
ny zakątek Białorusi, gruntownie „prze
orany” w ciągu półwiecza sowieckich 
rządów. Ale gdy odnajdziemy owo małe 
wzgórze na wschód od Rakowa, to chy
ba właśnie tam, na Kapitańskiej Mogile, 
najbliżsi będziemy przeszłości, która sta
ła się legendą.

Jarosław Komorowski

W
Koszary

aranowicze są jednym z naj
młodszych miast ziemi nowo
gródzkiej. Ich rozwój zapo
czątkowany został dopiero 

w latach 1871-1894, kiedy w pobliżu 
istniejącego tu folwarku o tej samej 
nazwie powstał węzeł kolejowy łączą
cy dwa ważne szlaki: z Brześcia do 
Moskwy (1871) i z Wilna do Lwowa 
(1884). Ponadto w 1907 r. od zacho

du łączyła się z nimi linia do Białego
stoku (1886), zaś w lasach na połu
dnie od późniejszego miasta rozwinę
ła się sieć wąskotorowych kolejek go
spodarczych. Równocześnie wznie
siono dwa dworce kolejowe - Cen
tralny oraz Poleski - które do dziś ob
sługują kierunki wschód-zachód 
i północ-południe. Jak wiadomo, ro
syjska sieć kolejowa była bezwzględ

1. Pozostałości koszar im. Tadeusza 
Kościuszki (plan opracowany na podstawie 
badań terenowych Przemysława 
Boguszewskiego, pika Jerzego Jarząbkiewicza 
i Szymona Kucharskiego w maju 2000 r.); 
kratka - budynek murowany, kreska
- budynek drewniany, przerywany kontur
- czytelny fundament budynku zniszczonego, 
kolor biały - budynek wzniesiony po 1939 r.:
1 - dowództwo NBKaw, 2 - budynki osiedla 
oficerskiego i podoficerskiego NBKaw,
3 - rusznikarnia i stolarnia, 4 - kantyna 26. pul, 
5 - kasyno oficerskie 26. pul (zachowane 
fundamenty), 6 - kasyno podoficerskie 26. pul, 
7 - szkoła dla dzieci kadry zawodowej 
garnizonu, 8 - budynek o nieustalonym 
przeznaczeniu, 9 - koszary 78. pp, 
10 - budynki osiedla oficerskiego 
i podoficerskiego 20. DP, 11 - kotłownia 
78. pp, 12 - kuchnia 78. pp (zachowane 
fundamenty), 13 - budynek oficerski 
wzniesiony w latach trzydziestych

nie podporządkowana wymogom mi
litarnym - jej zasadniczym zadaniem 
była pomoc w szybkim i sprawnym 
przerzucie wojsk na krańce impe
rium. Do obsługi i ochrony dróg żela
znych sformowano więc specjalny ro
dzaj wojsk kolejowych. Pod koniec 
XIX w. oddziały tej formacji powsta
ły również w Baranowiczach. Wiado
mo, że w 1905 r. istniała już Barano- 
wicka Brygada Wojsk Kolejowych, co 
wymienia dokument zachowany 
w baranowickim Muzeum Regional
nym. Koszary zlokalizowano obok li
nii kolejowej, a dokładnie - naprze
ciwko dworca Baranowicze Poleskie. 
Warto wspomnieć, że wcześniej ist
niało w tym miejscu połowę stanowi
sko dowodzenia armii rosyjskiej, wy-
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tychczasowych kwater w odpowied
nio zaadaptowanych stajniach, otrzy
mali oni w 1935 r. nowoczesne, mu
rowane koszary z doprowadzoną bie
żącą wodą i kanalizacją. Potrzeby puł
ku zostały w ten sposób zaspokojone 
całkowicie. Artyleria konna stacjono
wała również w koszarach murowa
nych, ale były to dziewiętnastowiecz
ne budynki rosyjskie o nieporówny
walnie niższym standardzie. Kadra za
wodowa dzieliła los żołnierzy, miesz-

2. Pik Jerzy Jarząbkiewicz na tle budynku 
mieszczącego niegdyś rusznikarnię
i stolarnię
3. Budynek dowództwa Nowogródzkiej 
Brygady Kawalerii przy ul. Uborewicza
4. Koszary 78. pułku piechoty

(rys. i zdjęcia: Szymon Kucharski)

posażone m.in. w schrony (zapewne 
drewniane) dla dwóch pociągów: Ca
ra i Naczelnego Wodza oraz stanowi
sko dowodzenia Naczelnego Kwater
mistrza (plan tego założenia również 
znajduje się w muzeum). Prowizo
ryczne budynki koszarowe były 
w większości drewniane, w przyszło
ści planowano zastąpić je murowany
mi, jednak do wybuchu pierwszej 
wojny światowej żołnierze nie docze
kali się poprawy warunków zakwate
rowania.

Budynki te w odrodzonej Rzeczy
pospolitej służyły początkowo jako 
obóz repatriacyjny dla napływającej ze 
wschodu ludności polskiej. Dopiero 
w 1923 r. do koszar wprowadzono 
78. pułk piechoty (pp), 26. pułk uła
nów (puł) wielkopolskich im. Hetma
na Jana Karola Chodkiewicza oraz 9. 
dywizjon artylerii konnej (dak). 78. 

pp wchodził w skład 20. Dywizji Pie
choty, zaś pozostałe jednostki podle
gały brygadzie kawalerii, której nazwa 
zmieniała się wraz z kolejnymi re
strukturyzacjami tego rodzaju broni. 
W 1937 r. przyjęto ostateczną nazwę 
w brzmieniu: Nowogródzka Bryga
da Kawalerii. Dowództwa 20. DP 
i NBKaw. również stacjonowały w Ba
ranowiczach i miasto stało się naj
większym garnizonem w regionie. 
Dowództwo garnizonu ulokowano 
w nieistniejącej dziś kamienicy u zbie
gu ul. Szosowej i Mickiewicza (dziś ul. 
Brzeskiej i Lenina). Jak to często by
wa, prowizorium okazało się najtrwal
sze i zasadniczym elementem koszar 
były wciąż owe ciasne, drewniane ba
raki, w których gnieździła się głównie 
piechota. Departament Budownictwa 
Ministerstwa Spraw Wojskowych 
ulżył tylko doli ułanów - zamiast do- 

kając w drewnianych budynkach po- 
rosyjskich. Jedynie część rodzin ofi
cerskich otrzymała mieszkania w no
wym, dwupiętrowym budynku, wznie
sionym tuż za Bramą Kosynierów. Na 
terenie koszar usytuowane były trzy 
pomniki: Legionów Polskich, pełniący 
jednocześnie funkcję ołtarza polowe- 
go, 26. pułku ułanów - nieukończony 
i nieodsłonięty do wybuchu drugiej 
wojny oraz popiersie ppłk. Artura Bu- 
ola - Szwajcara w służbie polskiej, or
ganizatora i bohaterskiego dowódcy 
8. dak (późniejszego 9. dak), zmarłego 
z ran odniesionych w czasie bitwy pod 
Krasnogórką (12 X 1920 r.). Dwie 
główne bramy prowadzące do koszar 
oraz większość ulic miała swoje na
zwy, jednak wszystkie one, jak rów
nież nazwa koszar, były określeniami 
nieoficjalnymi, niezatwierdzonymi 
przez Ministerstwo Spraw Wojsko
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wych. Kiedy 23 VIII 1930 r. na obozie 
ćwiczeń w Leśnej zmarł dowódca 20. 
DĘ gen. bryg. Olgierd Pożerski, jego 
ciało sprowadzono do garnizonu, 
skąd następnie przetransportowano 
na Cmentarz Bernardyński w Wilnie. 
Ku czci generała jedna z ulic otrzyma
ła wówczas jego imię. W 1939 r. jed
nostki IX Okręgu Korpusu, któremu 
garnizon podlegał, objęte zostały mo
bilizacją alarmową już 23 marca. 20. 
DP i NBKaw. po uzupełnieniu stanów 
osobowych oraz sformowaniu jedno
stek nieistniejących w czasie pokoju - 
m.in. 9. szwadronu pionierów i 9. 
szwadronu łączności, przerzucone zo
stały na północne Mazowsze. W opu
stoszałych koszarach rozpoczęto for
mowanie ośrodków zapasowych, ma
jących wysyłać uzupełnienia dla jed
nostek walczących na froncie. 12 
września garnizon otrzymał rozkaz 
wymarszu w kierunku Kobrynia, gdzie 
zasilił formującą się od trzech dni Sa
modzielną Grupę Operacyjną „Pole
sie” gen. bryg. Franciszka Kleeberga. 
16 września zamilkła zbombardowana 
przez Niemców radiostacja Polskiego 
Radia Baranowicze, pełniąca od mo
mentu okrążenia Warszawy funkcję 
radiostacji Naczelnego Wodza.

Sowiecka 29. Brygada Pancerna 
wkroczyła do Baranowicz już 17 
września, gdyż strzegącemu granicy 
batalionowi Korpusu Ochrony Pogra
nicza „Kłeck” nie starczyło sił i środ
ków, by obsadzić fortyfikacje osłania
jące miasto od wschodu. Warto pa
miętać, że pierwszym komunikatem 
o wkroczeniu wojsk sowieckich, jaki 
dotarł w głąb kraju - do Brześcia 
i Warszawy - był meldunek telefonicz

W dawnym województwie ruskim, kilkadzie
siąt kilometrów na południowy wschód od Lwo
wa leży wieś Psary. W 1882 r. Wilhelmina z Gło
gowskich hrabina Reyowa wybudowała tu pałac. 
Projekt rezydencji dostarczył znany lwowski ar
chitekt Julian Oktawian Zacharjewicz, twórca 
m.in. gmachu Politechniki Lwowskiej. Wystrój ar
chitektoniczny pałacu w Psarach zakomponował 
z użyciem form renesansowych i barokowych, 
dodając do całości romantyczne wieże. Główną 
dominantą elewacji frontowej była wieża-ryzalit, 
mieszcząca na parterze podjazd. Elewacje 
boczne i ogrodowa zostały ukształtowane 

ny otrzymany właśnie z Baranowicz. 
Nadał go harcerz obsługujący garnizo
nowy węzeł łączności - Jerzy Jarząb- 
kiewicz. Sześćdziesiąt jeden lat później 
w Baranowiczach miałem przyjem
ność osobiście poznać pułkownika Ja- 
rząbkiewicza, mieszkającego obecnie 
w Poznaniu. Nie dał się długo prosić 
i wkrótce wyruszyliśmy na kilkugo
dzinną, pieszą wycieczkę po terenie 
koszar im. Tadeusza Kościuszki. W jej 
efekcie powstał plan obecnego stanu 
koszar. Późniejsze dyskusje nad tym 
planem oraz materiały archiwalne 
udostępnione przez płk. Jarząbkiewi- 
cza pozwoliły odtworzyć z dużym 
prawdopodobieństwem także plan 
koszar z okresu międzywojennego. 
Niestety, prawie wszystkie zabudowa
nia 9. dak i 26. puł (włącznie z kosza
rami z 1935 r.) zostały całkowicie 
zniszczone, zaś na ich terenie znajdują 
się współczesne budynki milicyjnego 
ośrodka szkoleniowego oraz jedno
stek armii białoruskiej - Lotniczych 
Zakładów Remontowych i 5. Brygady 
Wojsk Wewnętrznych. Warto dodać, 
że spustoszenie takie nie jest bynaj
mniej skutkiem działań wojennych — 
do 1945 r. zniszczone zostały jedynie 
trzy drewniane koszarowce: dom księ
dza, kościół i kasyno podoficerskie 
26. puł. Na szczęście, w ocalałej części 
koszar czytelny pozostał układ dróg, 
wyznaczony szpalerami wiekowych 
drzew oraz znaczna liczba zabudo
wań. Obecnie służą one jako zwykłe 
budynki mieszkalne, ale ich kres jest 
już bliski - cały teren systematycznie 
przekształcany jest w typowe bloko
wisko. Próżno dziś szukać kilku kosza- 
rowców, widocznych na wydanym 

w 1999 r. planie miasta. W niektórych 
miejscach widoczne są jeszcze ich fun
damenty, ale gdzie indziej wznoszą się 
już bloki mieszkalne.

Będąc w Baranowiczach, warto 
odwiedzić ten ciekawy zakątek miasta 
i obejrzeć niezwykłą symbiozę. Obok 
budynków z przełomu wieków wzno
szą się budynki z końca XX w. Tuż 
obok przydomowych ogródków wa
rzywnych i biegających po trawni
kach kóz, kur i gęsi, parkują zachod
nie samochody, należące do miesz
kańców nowego osiedla. Zapewne już 
niedługo jedyną pamiątką po kosza
rach im. Tadeusza Kościuszki pozo
staną nieliczne budynki murowane, 
najskuteczniej opierające się przemia
nom i upływającemu czasowi. Na 
ścianach jednego z nich - gmachu do
wództwa NBKaw. widoczne są do 
dziś ślady zniszczonych zapewne ta
blic pamiątkowych, a także ostatnie 
już chyba materialne ślady żołnierzy, 
pełniących tu niegdyś służbę - wyryte 
w cegłach polskie nazwiska i sąsiadu
jące z nimi daty z lat dwudziestych 
i trzydziestych.

Wypada wspomnieć, że w Barano
wiczach istniał również drugi, mniej
szy kompleks koszarowy im. Romual
da Traugutta. Stacjonowały w nim 
I i II dywizjon 20. pułku artylerii lek
kiej oraz garnizonowy pluton żandar
merii. W rejonie jego domniemanej 
lokalizacji istnieją wprawdzie dwa 
bliźniacze budynki mogące niegdyś 
służyć jako koszarowe, ale nikt z oko
licznych mieszkańców nie potrafi! te
go przypuszczenia potwierdzić.

Szymon Kucharski

PAŁAC REYÓW

w sposób niesymetryczny Budynek wygląda! 
niezwykle malowniczo w otoczeniu zadbanego 
parku krajobrazowego. Gtówny wjazd do rezy
dencji mieścił się w usytuowanym naprzeciw pa
łacu budynku bramnym. Ostatnim przed drugą 
wojną światową właścicielem Psar był Ludwik hr. 
Rey. Po wojnie mieściło się w pałacu sanatorium 
dla obłąkanych, po którym pozostały zainstalo
wane w oknach kraty. Obecnie obiekt jest opusz
czony i popada w ruinę.

Andrzej Wąsowski

(fot. Andrzej Wąsowski)
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Rubryka ta poświęcona jest 
wszystkim sprawom niezwykłym, nie
pokojącym, dziwnym, tajemniczym, 
związanym z przeszłością. Czekamy 
na opisy i próby wyjaśnienia niezwy
kłych miejsc, zagadkowych zdarzeń, 
tajemniczych obiektów, napisów, ry
sunków, nazw, obrzędów itd. Publiku
jemy teksty o objętości do 1 strony 
maszynopisu, opatrzone dokładną lo
kalizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT zamiesz
czamy teksty najciekawsze, ich Auto
rzy otrzymają honorarium i staną się 
członkami KLUBU BADACZY TAJEM
NIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych stro
nach „Spotkań z Zabytkami” tworzy
my razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

A TO PTASZEK!

Powiedzonko, dziś pogodne, nie zawsze mu- 
siato być takie. Gdy mówimy o kimś „a to 
ptaszek!" czy „ładny ptaszek!’’, wyrażamy 

wprawdzie dezaprobatę, ale bez jakichkolwiek 
ponurych skojarzeń. W XVII w. natomiast „wstać

bożym ptaszkiem" i „z gatęzi w południe wyglą
dać" oznaczało: być powieszonym, zawisnąć na 
szubienicy. Stąd sformułowanie „a to ptaszek", 
wskazujące wisielca obecnego lub przyszłego, 
czyli przestępcę najcięższej kategorii. W dawnej 
Polsce mawiano także o „pogrzebionym w po
wietrzu”, a ze względu na kształt najprostszej 
szubienicy (dwa stupy z poprzeczką) o „opra
wieniu w ramy" zbrodniarza, dla którego „wrota 
na świat - to trzy drewna”.

Porządna szubienica była jednak budowlą 
solidną, do długotrwałego użytku i często 
miała kształt wysokiego murowanego cylin
dra z trzema lub czterema filarami na koronie. 
Między filarami znajdowały się poziome belki,

na których mogło równocześnie zawisnąć od 
sześciu do dwunastu osób. Miało to znacze
nie również dlatego, że wisielców - dla po
strachu - zwykle nie zdejmowano, czekając, 
aż sami spadną. Na Dolnym Śląsku przetrwa
ło w różnym stanie kilka takich szubienic: 
w Wojcieszowie, Złotnikach kubańskich 
(przebudowana na kawiarnię!), Lipie, Mości
sku (szczątki) i Kątach Wrocławskich (funda
menty), a także kolo wsi Ścięgny u podnóża 

Karkonoszy.
Kamienna, trójfilarowa szubienica w Ścię

gnach ma prawie 5 m wysokości i średnicę 
powyżej 3 m. W 1677 r. kazał ją wznieść wła
ściciel pobliskiego Mitkowa, baron Carl 
Heinrich von Zierotin, a siedem lat później 
powieszono tu jego szwagra za zamordowa
nie żony. Żonobójcą byt również Georg Qu
ehl, który zawisł w 1689 r. za „nietypowe” 
użycie trucizny na myszy. Przy szubienicy 
wykonywano także wyroki skazujące na 
ścięcie mieczem. Szczególnie wstrząsająca 

egzekucja odbyta się 14 października 1701 r. 
- za kazirodztwo i zabójstwo nowo narodzo
nego dziecka stracono wówczas Rosinę 
Exner i jej brata Georga. Ścięci zostali także 

rodzice, Maria i Georg Exnerowie, którzy do
puścili do tak potwornej zbrodni, a ich ciała 
przebito kotkami - dla uchronienia żyjących 
od zemsty zza grobu.

Jarosław Komorowski

TAJEMNICZY KRZYŻ

Około 6 km na południowy zachód od Kro
toszyna, w lesie za wsią Konarzew stoi 

drewniany krzyż. Nie jest to jednak zwykły 
krzyż przydrożny, gdyż znajduje się wśród 
drzew w odległości kilkunastu metrów od le
śnej drogi, a jeszcze dalej od skrzyżowania le
śnych duktów. Trudno go też uznać za ozna
kowanie jakiejś mogiły. Wprawdzie teren wo
kół jest nieznacznie sfalowany, lecz nie ma 
przy nim niewielkiego chociażby kopca. Krzyż 
ma około 2 m wysokości i tworzy go wkopa
ny w ziemię pionowy stup, u góry dwustron
nie ścięty, z wycięciem, w którym zamocowa
ne jest ramię poziome (do niedawna było ono



dwukrotnie szersze). Zarówno „zaostrzenie” 
stupa, jak i skośne ścięcia końców ramienia 
poziomego wskazują, że kiedyś nakrywał go 
„daszek” z dwóch deseczek. Od strony za
chodniej w stupie wycięta jest niewielka nisza. 
Na krzyżu nie ma żadnych oznaczeń, dat ani 
napisów, jednak znaczny stopień zniszczenia 
świadczy o jego wieku.

Według miejscowej tradycji jest to tzw. 
krzyż napoleoński, ustawiony w 1812 r. na 
mogile żołnierzy francuskich zmarłych w cza
sie zarazy. Bliskość Krotoszyna wskazywała
by na to miasto, jako miejsce postoju wojska 
i wybuchu jakiejś epidemii. Tymczasem prze
kazy historyczne nie potwierdzają takiego fak
tu. Wprawdzie korpusy Wielkiej Armii Napole
ona w 1812 r. ciągnęły na Rosję przez Kroto
szyn, lecz nie zatrzymały się tu na dłużej ani 
też nie niosły ze sobą żadnej zarazy. Żołnier
ska mogiła już prędzej wiązać się może z wy
darzeniami roku następnego, kiedy przez 
Krotoszyn wracał spod Moskwy 14. pułk ka
walerii księcia Józefa Poniatowskiego, a za 
nim wkroczyły oddziały armii carskiej. W kro
toszyńskim klasztorze trynitarzy Rosjanie 
utworzyli lazaret dla swoich rannych i chorych 
żołnierzy. Bardziej prawdopodobne jest więc, 
że w mogile pod Konarzewem spoczęli nie 
żołnierze napoleońscy, lecz ich przeciwnicy.

Co ciekawe, miejsce to nie jest zaznaczo
ne na mapach współczesnych ani na nie
mieckich z końca ubiegłego wieku. Wyjaśnie
nie tej zagadki mogłaby przynieść archeolo
giczna eksploracja otoczenia krzyża. W wy
padku potwierdzenia sepulkralnego charakte
ru tego miejsca należałoby je odpowiednio 
ogrodzić i upamiętnić. Nakazem chwili jest 
natomiast zabezpieczenie krzyża przed po
stępującym butwieniem.

Wojciech Mielewczyk

PARYŻ... POD OPOLEM

Już od wielu lat, bez paszportów, a nawet 
bez konieczności używania języka rąk 

i gestów, jeździmy z Opola do Ameryki, Kijo
wa, Chocimia, Włoch, na Węgry i do... Pary
ża. Do Ameryki jest nieco bliżej, w kierunku 
Dobrzenia, do Chocimia już dalej, bo znajdu
je się za Prudnikiem w okolicach Moszczan- 
ki, Włochy zaś - w okolicach Namysłowa. Do

Węgier też mamy niedaleko - leżą nad Matą 
Panwią, około 10 km od Opola w kierunku 
Kluczborka. Po drodze do Namysłowa jest 
miejscowość Pokój z resztkami wspaniałego 
niegdyś założenia urbanistycznego z XVIII 
w., wśród stawów i lasów. Potem dalej, na 
Jagienną i Domaradz, i około 45 km od Opo
la docieramy do wymarzonego Paryża. Ma
leńki Paryż (pierwotna nazwa niemiecka: Pa
ris) otoczony jest lasami, w których sporo 
dorodnych jeleni, saren, dzików, wśród pta
ków drapieżnych znane jest stanowisko orła 
bielika, a na stawach od kilku lat bytują kor
morany.

Miejscowość ma niejasne początki. Nie
którzy wiążą je z legendą o osiedleniu się tu 
kilku powracających po klęsce Napoleona 
spod Moskwy i Borodino francuskich wetera
nów. Ci, na pamiątkę swej ojczyzny, mieli za
gubionej, dobrze ukrytej osadzie dziegciarzy 
nadać nazwę Paris. Dlaczego jednak osiedla
liby się na terytorium wrogich Prus? Niewyklu
czone więc, że nazwa pochodzi od używane
go na Śląsku Opolskim nazwiska Paris, noto
wanego m.in. w okolicach Krępnej pod Górą 
św. Anny. Za pierwszą etymologią przemawia
łaby reakcja nazistów, którzy w 1936 r. zmieni
li kojarzący się im ze znienawidzonym krajem 
Paris na Dammwehr.

Dziś w Paryżu jest kilkanaście niewielkich 
domów z rolniczymi gospodarstwami. Jesz
cze kilkanaście lat temu Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce (t. VII, z. 11) notował chałupy 
o konstrukcji zrębowej, drewniany lamus, na
wet drewnianą kapliczkę. Z Opola, poza my
śliwymi i grzybiarzami, coraz częściej odwie
dzają Paryż mieszczuchy, tęskniące za „dzi
czą” i czystym powietrzem.

Korneliusz P. Pszczyński

NA TROPIE SŁÓW I POWIEDZEŃ 
oniżej podajemy genezę kilku często uży
wanych stów i potocznych powiedzeń. 

Oczywiście są to tylko jedne z wielu wersji ich 
pochodzenia, Czytelnicy mogą nadsyłać zu
pełnie inne wytłumaczenia.

Bigos - Bartłomiej Zimorowicz (1597-1677) 
w swoich Sielankach napisał: „Nawet starce 
zgrzybiałe, baby, śpitalne kaliki rąbali Tatarzy 
na bigosy drobne". I takie jest pierwotne zna
czenie tego wyrazu - rzeź, siekanina, rąbanina 
w kontekście wojennym. Natomiast kontekst 
gastronomiczny bigos, jako potrawa z posie
kanej kapusty i drobnych kawałków różnych 
mięs, zyskał zapewne w XVIII w. Przepis podał 
Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu:

„Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta, 
Która wedle przysłowia sama idzie w usta; 
Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa 
Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa..." 
Majonez - sos wynaleziony przez znaną 

postać historyczną - francuskiego kardynała 
de Richelieu (1585-1642). Nazwa pochodzi od 
twierdzy Mahon (mą/on), której zdobycie kardy
nał uczcił nadaniem sosowi tej właśnie nazwy.

Olbrzym - w dawnej Polsce używana była 
forma „obrzym”, „obrzyn” i najprawdopodob
niej była to słowiańska nazwa Awarów-Ob- 
rów, którzy w V w. najechali Europę, zakłada
jąc państwo nad środkowym Dunajem. Dla 
Słowian musiat to być lud przerażający, sieją
cy zniszczenie i śmierć, skoro utożsamiano 
go z olbrzymami, wielkoludami, choć de facto 
Awarowie byli mali, krępi, o skośnych oczach 
i płaskich nosach.

Rzucać perty przed wieprze - to cytat 
z Biblii zanotowany w Ewangelii według świę
tego Mateusza: „Nie dawajcie psom tego co 
święte, ani nie rzucajcie pereł waszych przed 
wieprze, by ich przypadkiem nie podeptały 
nogami i obróciwszy się nie rozszarpały was". 
Należy to rozumieć, że ofiarowywanie rzeczy 
kosztownych lub wzniosłych tym, którzy nie 
potrafią ich ocenić - mija się z celem.

Sardoniczny śmiech - podobno zwrot 
ten ma coś wspólnego z Sardynią. Otóż 
przed wiekami na wyspie tej rosły trujące ro
śliny o tajemniczej właściwości. Nie dość, że 
zabijały tych, którzy przez omyłkę zjedli je, to 
umierali oni wstrząsani spazmatycznym, 
straszliwym śmiechem...

Ślimak, ślimak wypuść rogi, dam ci se
ra (grosik) na pierogi - jest to bardzo daw
ne powiedzenie, wywodzące się z czasów, 
gdy wierzono w różne magiczne zaklęcia. Po
tem znalazło się w wierszykach dziecięcych, 
podobnie jak „Biedroneczko, idź do nieba, 
przynieś mi kawałek chleba" czy „Kukułecz
ko, kukułeczko licz, ile latek będę żyć".

Włosy stają dęba - mówimy często na 
określenie wielkiego strachu, cytując... Biblię. 
Tam, w Księdze Hioba czytamy: „A gdy duch 
przechodzi! przede mną, powstały włosy na 
ciele moim”, (td) d



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Cerkiew w Chmielu
hmiel - to mala miejsco
wość położona w biesz
czadzkiej gminie Lutowiska. 
Nazwa tej wsi wywodzi się 

zapewne od rosnącego tu niegdyś 
w dużych ilościach dzikiego chmielu. 
Była to prywatna osada, należąca do 
Kmitów, lokowana przez nich na pra
wie wołoskim po 1502 r. Do Kmitów 
wieś należała do 1580 r., później 
przeszła w ręce Stadnickich z Leska, 

świątynię. Jest to drugi, obok cerkwi 
w Smolniku, ocalały obiekt sakralny 
w najwyżej położonej, południowej 
części Bieszczad. W latach sześćdzie
siątych używano jej jako magazynu 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a wypo
sażenie zostało rozkradzione. Dopie
ro po dziesięcioletnich staraniach, 
w 1969 r. cerkiew została przekazana 
kościołowi rzymskokatolickiemu. 
W 1970 r. biskup Ignacy Tokarczuk

którzy dzierżyli ją do 1653 r. Przez 
następne lata zmieniali się właściciele. 
W 1900 r. nabył miejscowość Mendel 
Rand i osiadł tu na trzydzieści lat. 
W 1930 r. majątek przeszedł na Aro
na Jarmusza, a od 1939 r. miejsco
wość była kolektywizowana przez So
wietów. Dopiero jesienią 1951 r. 
Chmiel na stałe powrócił do Polski, 
ale bez mieszkańców. Opustoszałe do
my zostały rozebrane przez PGR 
w Lutowiskach i osadników budują
cych osiedle leśne w przyległym 
Dwerniku. Została jedynie stojąca bli
sko drogi drewniana cerkiew.

Pierwsza informacja o uposażeniu, 
a zarazem istnieniu chmielnickiej cer
kwi pochodzi z 1589 r. Kolejna cer
kiew, św. Mikołaja, wzniesiona ręka
mi lokalnych majstrów, powstała 
w 1795 r. Rozebrano ją w 1904 r. 
i dwa lata później zbudowano obecną

1. Widok cerkwi w Chmielu
2. Odnowiony nagrobek z XIX w.

(zdjęcia: Agnieszka Paluch) 

konsekrował ją pod pierwotnym we
zwaniem św. Mikołaja. Dziś świątynia 
ta jest użytkowana jako filialny ko
ściół rzymskokatolicki. Remontowano 
ją w latach 1969-1977, a w 1999 r. 
parafianie za pomocą własnych środ
ków ponownie przeprowadzili jej 
konserwację.

Na zachód od cerkwi stoi drew
niana, prowizoryczna dzwonnica, wi
si na niej dzwon z 1932 r., przeniesio
ny tu w latach pięćdziesiątych z nie
dalekiej, nieistniejącej już dziś wsi Ru
skie. Jest to jedyny dzwon pochodzą
cy z cerkiewnej dzwonnicy, który za
chował się na terenie obecnej gminy 
Lutowiska. Dawniej w tym samym 
miejscu stała drewniana dzwonnica 
z XVII w. o zrębowej i szkieletowej 
konstrukcji, która została rozebrana 
w latach siedemdziesiątych. Parafia
nie chcą ją odbudować i w tym celu 
gromadzą niezbędny budulec.

Wokół cerkwi rozłożony jest 
cmentarz z zachowanymi sześcioma 
nagrobkami. Wśród nich znajduje się 
oparta o tylną, zewnętrzną ścianę 
świątyni płyta nagrobna, wykonana 
z piaskowca z inskrypcją w języku sta- 
rocerkiewnosłowiańskim i herbem, 
pochodząca z 1641 r. Mieszkańcy 
Chmielą powiadają, że przykrywała 
ona grób przemyskiego biskupa grec
kokatolickiego Hieronima Ustrzyc- 
kiego herbu Przestrzał (1658-1748). 
Płyta ta pierwotnie miała znajdować 
się pod ołtarzem cerkwi, która 
w 1795 r. została rozebrana. Portret 
biskupa wisiał wewnątrz świątyni 
jeszcze na początku XX w. Płyta od 
co najmniej pół wieku znajduje się na 
cmentarzu i coraz bardziej niszczeje, 
o czym świadczy częściowo już nie
czytelny napis. Zagadką jest umiesz
czony na płycie herb. Nie jest to bo
wiem herb Przestrzał, lecz prawdopo
dobnie Sas (słabo widoczna, pionowa 
strzała i dwie gwiazdy po jej bokach 
nad półksiężycem). Zgodnie z Katalo
giem Zabytków Sztuki w Polsce jest to 
płyta nagrobna Fieronji Ol..., a nie bi
skupa Ustrzyckiego. W 1987 r. pod
czas obozu zorganizowanego przez 
Społeczną Komisję Opieki nad Zabyt
kami Sztuki Cerkiewnej przy Zarzą
dzie Głównym Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Warszawie odno
wiono wszystkie znajdujące się przy 
cerkwi w Chmielu nagrobki, w tym 
właściciela tutejszych dóbr Emila Ric
ci (zm. 1875).

Agnieszka Paluch
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Dwieście lat muzeów w Polsce

SPOTKANIA Z MUZEAMI
rzyjmuje się, ze początki polskiego muzealnictwa wyznacza rok 1801, kiedy Izabela Czartoryska udostępni
ła swoje zbiory w puławskiej świątyni Sybilli, aczkolwiek tradycja kolekcjonowania dziel sztuki w Polsce - 
przede wszystkim w siedzibach królewskich i magnackich oraz w kościelnych skarbcach - sięgą średniowie
cza. Wiadomo także, ze w 1571 r. król Zygmunt August specjalnym zapisem testamentowym przekazał „ku po

spolitej potrzebie” swój zbiór tkanin, w tym arrasów, Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nadal kolekcji charakter publicz
ny. Na początku XIX w. powstały dwa pierwsze, otwarte dla publiczności muzea: z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej w Pu
ławach, gdzie również postawiony został pierwszy budynek świadomie przeznaczony na muzeum i w 1805 r„ kiedy przez 
Stanisława Kostkę Potockiego udostępnione zostały zbiory w pałacu wilanowskim.

„Spotkania z muzeami" - specjalna wkładka do naszego pisma - ma za zadanie ukazać w roku jubileuszowym dzieje 
polskiego muzealnictwa od jego narodzin po muzea przyszłości. Z artykułów pisanych przez najwybitniejszych polskich 
specjalistów dowiemy się m.in. o zbiorach muzealnych w XIX w., muzeach regonalnych i narodowych, stratach ponie
sionych w czasie wojny, międzynarodowej współpracy oraz poznamy postacie związane z polskim muzealnictwem. Zain
teresowanym CzytelniKom proponujemy odłączanie wkładek od „Spotkań z Zabytkami” i zbieranie ich w osobny plik. 
W ten sposób powstanie cenna publikacja, do której warto zaglądać.

Redakcja

Dwieście lat muzeum Czartoryskich

W
 1801 r. księżna Izabela Czartoryska inaugurowała 
w Puławach Świątynię Sybilli, zwaną początkowo 
Świątynią Pamięci, pierwsze, otwarte dla publiczności 

polskie muzeum narodowe. Na frontonie budynku umieściła 
znamienne hasło: PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI, określające 
misję i cel założenia. Chodziło jej o ocalenie śmiertelnie zagro
żonych symboli, pamiątek i dokumentów upadłego Państwa, 
aby w nadziei na odzyskanie niepodległości przekazać je nad
chodzącym pokoleniom. Tej idei miał służyć sam budynek 
w parku puławskim, opodal pałacu, na skraju wiślanej skarpy, 
wzniesiony według projektu Chrystiana Piotra Aignera, znako
mitego architekta, wychowanka rzymskiej Akademii św. Łuka
sza. Wzorem była stawna rzymska świątynia rotundowa, za
chowana w pótruinie w Tivoli, antycznym Tibur, wiązana z jed
ną z Sybill Byt to jeden z pierwszych w Europie, a zarazem 
w świecie budynków zaprojektowanych specjalnie dla ce
lów muzealnych.

Sybilla była grecką wieszczką, przepowiadającą w ekstazie 
przyszłość, mającą siedzibę w Azji Mniejszej. Z czasem Sybille 
„rozmnożono", wymieniając ich nawet dziesięć, o różnych imio
nach. W Helladzie najbardziej czczono Sybillę Erytrejską, utoż
samianą zresztą z Sybillą osiadłą w Kurne, w południowej Italii, 
autorką sławnych ksiąg sybillijskich - przepowiedni spisanych 
na liściach palmowych. Miała ona zaproponować jednemu 
z Tarkwiniuszy kupno dziewięciu ksiąg swych przepowiedni, 
lecz król odmówił z powodu zbyt wygórowanej ceny. Wówczas 
Sybilla dwukrotnie spalała po trzy księgi, za pozostałe żądając

1. Księżna Izabela Czartoryska na portrecie namalowanym 
w 1774 r. w Paryżu, zapewne przez Aleksandra Roślina
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2. Książę Adam Kazimierz Czartoryski, general ziem podolskich, fun
dator Biblioteki Puławskiej, mai. Józef Grassi, ok. 1785 r.

się w dzisiejszych zbiorach Muzeum Czartoryskich, ale dwa 
podobne egzemplarze można podziwiać w Muzeum Starożyt
ności Francuskich w miejscowości St. Germain-en-Laye pod 
Paryżem. Puławska Świątynia Sybilli była niemal dwukrotnie 
większa od swego pierwowzoru. Miała dwie kondygnacje: ob
szerną salę ekspozycyjną, oświetloną, jak w rzymskim Pante
onie, od góry za pomocą okulusa, oraz podziemną, mroczną 
kryptę, notabene wykorzystywaną do zebrań loży masońskiej, 
której członkinią była księżna.

W głównej sali, naprzeciw kolosalnych dwuskrzydłowych 
wrót, znajdowała się quasi-sakralna nisza na pomieszczenie naj
bardziej szacownych pamiątek historycznych, zwłaszcza chorą
gwi zdobytych w wojnach z Krzyżakami, Moskwą i Turcją. Przed 
nią, na granitowym postumencie, spoczęła tzw. Szkatuła Królew
ska, zawierająca najdroższe pamiątki po polskich władcach. Po 
dwóch stronach sali ustawiono specjalnie zaprojektowane pół
okrągłe szafy z szufladami, w których złożono obiekty muzealne, 
m.in. łupy wojenne wzięte w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. przez 
hetmana Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. Szuflady były od gó
ry oszklone i przy zwiedzaniu wysuwane przez kustosza muzeum 
lub przez samą fundatorkę. Na szczycie szaf umieszczono wydo
byte z trumien urny i relikwiarze ze szczątkami stawnych Polaków, 
także królów. Szereg panopliów na cześć wybitnych wodzów roz
wieszono nad szafami. Wchodzącego do Świątyni Sybilli ogarnia-

3. Rzymska świątynia w Tivoli - wzór dla puławskiej Świątyni 
Sybilli (stan w 1998 r.)

4. Model korkowy rzymskiej świątyni w Tivoli (Muzeum 
Starożytności Francuskich, St. Germain-en-Laye)

tej samej kwoty, czym skłoniła króla do nabycia trzech ostatnich 
ksiąg. Przechowywane w świątyni Jowisza w Rzymie, były pod 
opieką kolegium kapłanów. W momentach dla państwa krytycz
nych sięgano do nich na polecenie senatu. Spłonęły w 83 r. 
p.n.e., w czasie pożaru Kapitolu, lecz zostały odtworzone na 
podstawie innych źródeł. Zniszczył je ostatecznie Stylichon, 
Wandal, będący przez pewien czas naczelnym wodzem armii 
rzymskiej, zmarły w 408 r. Na użytek chrześcijan skompilowano 
przepowiednie pod nazwą Oracula Sybillina, wprowadzając an
tyczne wieszczki w świat średniowiecza i renesansu. Wyobraża
ne były w dziełach Ghirlandaia, Pinturicchia i Rafaela, ale naj
bardziej dostojne miejsce zajęty w Kaplicy Sykstyńskiej, we fre
skach Michała Anioła. Byty też modne w sztuce polskiej, 
zwłaszcza w okresie baroku. Księżna Izabela, obeznana z an
tyczną mitologią, uważała, że pamiątki i dowody wielkości 
państwa polskiego należy oddać pod opiekę Sybilli, sama 
się zapewne utożsamiając z tą antyczną wróżką.

Aigner doskonale wywiązał się ze swego zadania, posłu
gując się korkowym modelem tiburyńskiej świątyni, który księż
na umieściła potem w swym muzeum. Model ten nie zachował 

ta nieomal mistyczna atmosfera, przesycona niebieskawym świa
tłem płynącym z owego okulusa przykrytego ametystowym 
szkłem. Stojąc nieruchomo, można było objąć wzrokiem całą 
przestrzeń ekspozycyjną. Oczywiście bliższe zapoznanie się 
z eksponatami w szafach wymagało, jak wspomniano, przewod
nictwa. Ważny, historyczny komentarz zapisany był w katalogach, 
zachowanych w Bibliotece Czartoryskich.

Jest to prawdziwy fenomen historyczny, że po dwóch wie
kach puławska Świątynia Sybilli znajduje się w znakomitym sta
nie, że w krakowskim Muzeum Czartoryskich przetrwała więk
szość pierwotnych eksponatów, że w archiwum zachowały się 
dokładne spisy inwentarzowe, w związku z czym ideowa rekon
strukcja tego pierwszego w Polsce muzeum i jednego z pierw
szych tego rodzaju muzeów w Europie nie nastręcza trudności. 
Wykonana została przed laty przez autora tych słów w mono
grafii zatytułowanej Dzieje Zbiorów Puławskich. Świątynia Sybilli 

i Dom Gotycki, opublikowanej w 1962 r. w VII tomie „Rozpraw 
i sprawozdań Muzeum Narodowego w Krakowie”. Dzisiaj, po 
wielu latach przemyśleń i praktyki muzealnej, po konfrontacjach 
z podobnymi kreacjami, można orzec, że Świątynia Sybilli była 
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nade wszystko polskim muzeum wojskowym i że jej naczelnym 
celem byto pobudzenie w Polakach ducha rycerskiego i skło
nienie ich do walki o niepodległość. Głównymi bohaterami eks
pozycji stali się waleczni królowie z Janem III Sobieskim na cze
le, wielcy hetmani - Żółkiewski, Koniecpolski, Sapieha i Czar
niecki, a także Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski, 
któremu, po heroicznej śmierci w nurtach Elstery, ustawiła 
księżna w sybilińskiej krypcie obelisk z czarnego marmuru.

Kolejną, bardziej uniwersalną muzealną kreacją stwo
rzoną przez księżnę Izabelę był otwarty w 1809 r. Dom Go
tycki, uzupełniający polskie pamiątki historyczne Świątyni Sybil- 

li, ale jednocześnie, w sposób niesłychany i fascynująco ambit
ny, poświęcony bohaterom całego świata, głównie wojowni
czym władcom, ale też bojownikom o wolność ludów lub wol
ność narodową, jak szwajcarski Wilhelm Tell bądź mauretański 
Almansor. W tym muzeum najbardziej zaznaczył się wpływ ro
mantyzmu angielskiego, z którym księżna zetknęła się osobi
ście podczas podróży na Wyspy Brytyjskie w latach 1790-1791, 
ale także wpływ muzealnictwa rewolucyjnej i napoleońskiej 
Francji, z działalnością Aleksandra Lenoira i barona Vivant-De- 
nona. Dom Gotycki stanowił w znacznej mierze produkt literac
ki, jako że księżna była znakomitą lektorką dzieł historycznych 
i literatury pięknej, pieczołowicie zebranych w Bibliotece Puław
skiej przez jej małżonka, księcia Adama Kazimierza. Ten aspekt

z tego, że w galerii obrazów Domu Gotyckiego, poświęconej 
w zasadzie sławnym osobistościom historycznym, znalazły się 
trzy arcydzieła malarstwa w skali ogólnoświatowej - dwa obra
zy przywiezione z Włoch przez jej starszego syna Adama Je
rzego: Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem" i Rafaela „Por
tret młodzieńca", a nadto nabyty od Norblina „Krajobraz z miło
siernym Samarytaninem", pędzla Rembrandta. Obiekty z Do
mu Gotyckiego wraz ze świetnymi katalogami również ocalały, 
dając możność niemal pełnej rekonstrukcji tego zdumiewają
cego muzeum.

Mimo wszystko, przez długi czas, szczególnie w okresie 
pozytywizmu, muzealnictwo księżny Izabeli byto oceniane ne
gatywnie. Pierwszą próbę ogólnego scharakteryzowania śro
dowiska Puław podjął Ludwik Dębicki w obszernej monografii 
opracowanej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku (Pu
ławy, t. I-IV, Lwów 1887-1888). Chociaż wziął pod uwagę po
kaźny zespół źródeł archiwalnych, nie władał nowoczesną 
i krytyczną metodą naukową. W części swej pracy poświęco
nej puławskiemu muzeum nie zajął się konkretnym, dostępnym 
materiałem zabytkowym, lecz powtarzał relacje pamiętnikar
skie z pierwszej połowy XIX w., a także wspomnienia gawę
dziarskie, przyczyniające się do wytworzenia fałszywego obra
zu Puław. Chętnie negowano autentyczność okazów w Świąty
ni Sybilli i Domu Gotyckim, co więcej, krytycznie oceniano mo

5. Świątynia Sybilli w Puławach na rysunku Jana Piotra 
Norblina, ok. 1802 r.

tywy i sposoby kolekcjonerskie księżny Izabeli. Pierwszym bo
daj historykiem sztuki, który w zwięzłym, a przy tym świetnym 
artykule podjął próbę obrony i trafnego sprecyzowania idei mu
zeum puławskiego, byt w okresie międzywojennym Michał Wa
licki (Muzea puławskie, „Ziemia”, Warszawa 1935).

Obecna chwila skłania do refleksji nad przeszłością i dzi
siejszym stanem Muzeum Czartoryskich, a w szczególności 
nad przyczynami trwania tej instytucji przez dwieście lat naj
bardziej burzliwych epok, powstań i rewolucji, migracji i wo
jen światowych. Muzeum jest pewnego typu strukturą ideowo- 
-materialną i podobnie jak inne struktury tego świata, np. biblio
teka, archiwum, teatr, filharmonia, uniwersytet, a nawet makro- 
struktury, jak państwo, podlega naturalnej ewolucji, znaczonej 

cyklem narodzin, rozwoju, rozkwitu, dekadencji i obumie
rania. To prawo ma charakter uniwersalny i dotyczy też 

samego człowieka oraz ludzkich i innych zbio
rowości. Materialne trwanie zależy od 

sity elementów ideowych spajających 
strukturę. Zniszczenie może nastąpić 

pod działaniem sil zewnętrznych, ale
w równej mierze sit wewnętrznych.

Czym było Muzeum Książąt Czartoryskich 
u samych początków i co sprawiło, że mogło się 

ono oprzeć wszelkim zagrożeniom? Nie ulega wąt
pliwości, że muzeum to stanowiło wykwit kultury 
arystokratycznej, świadomej swych celów, popar
tej potężnymi środkami finansowymi, wciągającej 

do współpracy ludzi światłych, energicznych i ofiar
nych. W tych wszystkich uwarunkowaniach Czar
toryscy nie byli odosobnieni. Tworząc w Puławach 

wspaniały ośrodek kultury, połączyli zbiory muzeal
ne ze zbiorami biblioteczno-archiwalnymi, ściągnęli do 
siebie i otoczyli opieką artystów, muzyków, poetów

6. Klucz do Świątyni Sybilli w kształcie laski Merkurego, z napisem 
greckim: „Otwieram Świątynię Pamięci", 1801 r. 

osobowości autorki został ostatnio świetnie zanalizowany 
przez Alinę Aleksandrowicz w monografii zatytułowanej Izabela 
Czartoryska. Polskość i europejskość, wydanej przez Uniwer
sytet Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie w 1998 r. Najdrob
niejsza pamiątka historyczna, nawet strzęp szaty, ułomek zam
kowego muru, szkiełko z witraża, paciorek wydobyty z trumny, 
a nawet kwiatek zerwany na mogile bohatera, pieczołowicie 
przechowywany w Domu Gotyckim, stawał się pretekstem sze
rokiej refleksji, zapisanej potem w wielkim, rozumowanym kata
logu tego muzeum.

Dom Gotycki, również dzieło Aignera, nie byt wzniesiony 
od podstaw, ale przerobiony z barokowego pawilonu parkowe
go. Wzorowany na modnych budowlach neogotyckich Anglii 
i Niemiec, stwarzał odmienną od Świątyni Sybilli, ale również 

tajemniczą atmosferę, wzmożoną kolorowym światłem prze
puszczonym przez średniowieczne witraże, wprawione 
w okna. Zapewne sama księżna nie zdawała sobie sprawy

i mistrzów sztuki ogrodowej, urządzali przedstawienia 
teatralne i koncerty. Oczywiście inspirował ich wielki 
mecenat artystyczny króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego, którego marzenia muzealne pozostały jedy
nie w projekcie „Musaeum Polonicum". W tym samym 
zresztą czasie egzystowały w Polsce wspaniale zbiory
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9. Brązowa tarcza trofealna księcia Adama
Kazimierza Czartoryskiego z krypty 
w Świątyni Sybilli

Z. Trofea z bitwy pod Wiedniem w 1683 r, 
dawniej w puławskiej Świątyni Sybilli (obec
nie w Muzeum Czartoryskich w Krakowie) 

sztuki, biblioteki, archiwa, nawet prywatne 
galerie w posiadaniu Lubomirskich, Po
tockich, Radziwiłłów, Sanguszków, Sapie
hów, Zamoyskich oraz wielu innych rodzin 
polskiej i litewskiej arystokracji. Niestety, 
z tych zbiorów pozostało bardzo niewiele: 
dzielone, sprzedawane, wywożone, gra
bione i niszczone podczas wojen, tracone 
wskutek rozbiorów i przesuwania granic, 
w przeważającej części należą li tylko do 
historii polskiego mecenatu artystyczne
go. Jakże nikłym śladem pierwotnej 
wspaniałości są choćby dzisiejsze zbiory 
muzealne w Gołuchowie i w Łańcucie!

Przetrwanie i rozkwit Muzeum Czar
toryskich wynika, jak się wydaje, z dwóch 
przyczyn.

PRZYCZYNA PIERWSZA. Otóż mu
zeum, powstałe na pozór z kaprysu księż
ny Izabeli, od samego początku było kre-

Jest sprawą oczywistą, że w intencji księżnej Izabeli nie leżało 
zawłaszczenie tych obiektów, a jedynie ich ocalenie i przekaza
nie przyszłym pokoleniom, już wolnej Polski. Z kolei Dom Gotyc
ki, otwarty w 1809 r., w dniach zwycięskiej kampanii wojska 
Księstwa Warszawskiego przeciwko Austrii, mający w zasadzie 
być muzeum sławnych osobistości historii powszechnej, zawie
rający setki pamiątek sentymentalnych, oryginalnych lub do
mniemanych, przedmiotów codziennego użytku, listów i minia
tur, lecz także cennych obrazów, jednocześnie związany byt 
z historią Polski, gdyż miał ściany inkrustowane ułomkami ze 
stawnych budowli i rzeźb świadczących o ważnych wydarze
niach z dziejów ojczystych. Na zewnętrznej ścianie Domu Go
tyckiego wypisane było motto-życzenie: „Oby odtąd zwycięstwa 
nasze mogły zatrzeć pamięć klęsk doznanych!".

Zbiory puławskie jako muzeum narodowe z entuzjazmem 
przyjęte zostały przez społeczeństwo polskie. Napływały liczne 
i cenne dary ze wszystkich warstw społecznych, przede 
wszystkim od arystokracji i szlachty, ale także od mieszczan, 
wśród których kształtowała się inteligencja, zwłaszcza wojsko

8. Laski marszałkowskie ze Świątyni 
Sybilli; pierwsza od lewej laska Stanisława 
Małachowskiego, pod którą uchwalono 
Konstytucję 3 Maja

owane jako zbiór narodowy i panteon na
rodowej sławy, arka pamiątek ocalałych 
z potopu, jakim byty rozbiory Państwa Polskiego. Tą arką stała 
się właśnie Świątynia Sybilli, w której znalazły schronienie, jak 
powiedziano, relikwie wyjęte z grobów polskich królów i książąt, 
z Wawelu, Płocka i Poznania, trofea wojenne ze skarbca koron
nego i ze skarbca katedry krakowskiej, ze skarbców magnac
kich i hetmańskich, a także inne obiekty z miejsc pamięci naro
dowej, z Warszawy, Lwowa, Wilna, Poznania, Torunia i Gdań
ska. Księżna postarała się o pamiątki po dawnych bohaterach, 
Stanisławie Żółkiewskim, Janie Karolu Chodkiewiczu, Stanisła
wie Koniecpolskim, Stefanie Czarnieckim, ale również po boha
terach jej współczesnych - Tadeuszu Kościuszce, księciu Józe
fie Poniatowskim i generale Janie Henryku Dąbrowskim. Nie po
minęła Mikołaja Kopernika i Jana Kochanowskiego. Wzięta waż
ne dokumenty z archiwów państwowych, akta przymierzy i hoł
dów, traktaty pokojowe, przywileje, dyplomy i listy królewskie, 
pieczęcie, monety i medale oraz insygnia wysokich urzędów, 
buławy hetmańskie i laski marszałkowskie - jednym słowem 
wszystko, co świadczyło o wielkości dawnej Rzeczypospolitej.

wa, ale także od chłopów, co jest 
sprawą wyjątkową. Poczucie na
rodowej przynależności muzeum 
było zjawiskiem dominującym, 
jakie dobitnie wystąpiło podczas 
pierwszego wielkiego zagrożenia 
zbiorów w okresie powstania li
stopadowego. Rosjanom wyraź
nie chodziło o ich przechwyce
nie. Zostały uratowane głównie 
dzięki wysiłkom i poświęceniu 
wielu ludzi związanych z dworem 
puławskim, ale też dzięki anoni
mowym mieszkańcom Puław 
i okolic. Dla ratowania puławskiej 
Biblioteki i Archiwum wojsko po
wstańcze zorganizowało specjal
ną akcję, nazwaną „wyprawą bi

lo. Książę Adam Jerzy Czartoryski, ryci
na I. Geigera w Wiedniu z 1799 r, we
dług obrazu Józefa Abla
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11. Dom Gotycki w Puławach w 1995 r.

proszenie zbiorów, ale niebawem przebywający na emigracji 
syn księżny Izabeli, Adam Jerzy, zakupił w Paryżu pałac zwany 
Hotelem Lambert, tworząc zeń ośrodek polskiego życia poli
tycznego i patriotycznego. Część zbiorów puławskich przenie
siona została do Paryża, co umożliwiło udział Polski w wielkich 
paryskich wystawach sztuki. Z kolei wnuk księżny Izabeli, Wła
dysław, odziedziczył po swej babce zmysł i zapal kolekcjoner
ski. Korzystając z wciąż jeszcze znacznej fortuny ulokowanej 
w paryskich bankach, wszczął wielkie zakupy dziel sztuki za
równo w samym Paryżu, jak i w Londynie, Rzymie, a nawet 
w Stambule i Kairze. Do zbiorów weszły teraz dzielą wysokiej 
klasy malarstwa włoskiego i flamandzkiego, niemieckiego i ho
lenderskiego, miniatury, grafika i rysunki, emalie limuzyjskie, 
kość słoniowa, stare srebra, kosztowna broń, szkło weneckie, 
wioska majolika, tkaniny włoskie i flamandzkie, perskie kobier-

13. Pałasz kapitana Jamesa Cooka, sławnego po
dróżnika i odkrywcy, nabyty przez księżnę Izabelę 
w Londynie od jego siostry

blioteczną”, która zakończyła się 
sukcesem.

PRZYCZYNA DRUGA prze
trwania zbiorów ma charakter nie
co irracjonalny, jaki określić moż
na „efektem paradoksalnym”. 
Otóż poważne, a niekiedy drama
tyczne zagrożenia powodowały 
nie zniszczenie, ale dalszy, jesz
cze wspanialszy rozwój tej instytu
cji. Można wypunktować kilka eta
pów owych zagrożeń.

14. Leonardo da Vinci, „Dama z gronostajem" - obraz nabyty we Włoszech przez księcia Adama 
Jerzego około 1800 r, ofiarowany do Muzeum w Puławach

Okres paryski. Katastrofa Pu
ław spowodowała ewakuację i roz-
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15. Rafael, „Portret młodzieńca" - obraz nabyty we 
Włoszech od rodziny Giustinianich przez księcia 
Adama Jerzego około 1800 r, ofiarowany 
do Muzeum w Puławach, zaginiony podczas 
drugiej wojny światowej

16. Hotel Lambert na wyspie św. Ludwika w Paryżu w 1996 r.

ce i tureckie makaty oraz polskie pasy kontuszowe, także liczne 
dzielą sztuki starożytnej, sarkofagi egipskie i etruskie, wazy 
greckie, szkło i brązy rzymskie.

Muzeum Czartoryskich w Krakowie Paryski, po części 
utajony okres muzeum, został raptownie przerwany z powodu 
wojny francusko-pruskiej w 1870 r. i wypadków Komuny Pary
skiej. Po przegranej wojnie w Paryżu, od marca do maja 1871 r., 
wzięty górę radykalne siły społeczne dążące do obalenia do
tychczasowego ustroju i prób realizacji nowego systemu gło
szonego przez lewicowych polityków i pisarzy utopijnych. Wy
buchła wojna domowa pomiędzy komunardami i tzw. wersal- 
czykami. Walki toczyły się również na Wyspie św. Ludwika wo
kół Hotelu Lambert, bezpośrednio zagrażając zbiorom muzeal
nym. Komuna została stłumiona za sprawą rządu III Republiki 
i jej ministra Ludwika Thiersa, ale książę Władysław Czartoryski, 
będący po śmierci Adama Jerzego głową familii, postanowił 
zbiory przenieść do kraju i ufundować z nich muzeum wraz z bi
blioteką. Zamysł zrealizowano w 1876 r. Miasto Kraków ofiaro
wało na ten cel arsenał miejski wraz z częścią murów floriań
skich i popijarski klasztor, książę zaś dokupił trzy kamienice, łą
cząc całość mostkami zawieszonymi nad ulicami. Powstał 
w ten sposób jedyny w swoim rodzaju architektoniczny kom
pleks muzealny i biblioteczny, utrzymany w stylu włoskiego tre- 
centa i francuskiego gotyku.

Ze wstępem wolnym dla publiczności prywatne Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie pełniło doniosłą misję 
w służbie narodu od 1876 do 1939 r. Kilka pokoleń polskich 
uczonych korzystało z zasobów Biblioteki i Archiwum, bez któ
rych niepodobna sobie wyobrazić postępów polskiej historio
grafii. W latach międzywojennych wielkie zasługi w naukowym 
i ekspozycyjnym rozwoju muzeum położył Stefan Saturnin Ko
mornicki. Dyrektorem instytucji tuż przed wybuchem drugiej 
wojny światowej byl generał Marian Kukieł.

Druga wojna światowa. Wojna postawiła Muzeum Czarto
ryskich w stan najwyższego zagrożenia. Najcenniejsze okazy, 
w tym klejnoty i pamiątki ze „Szkatuły Królewskiej", obrazy Le
onarda, Rafaela i Rembrandta, złoto starożytne i złote numi
zmaty, wywiezione z Krakowa i ukryte w oficynie pałacu w Sie

niawie, dostały się w ręce hitlerowców. Realizując plan totalne
go zniszczenia kultury polskiej, Niemcy nadal plądrowali Mu
zeum Czartoryskich, zagarniając co cenniejsze obrazy, miniatu
ry, tkaniny, kobierce i broń zabytkową. General Kukieł opuścił 
kraj, by stać się bliskim współpracownikiem generała Sikorskie
go w rządzie na emigracji, zaś Stefan Komornicki, aresztowany 
i zesłany do obozu koncentracyjnego, został potem zamordo
wany rękami bandytów w Krakowie. Rodzina Czartoryskich po
prosiła znakomitego archeologa Jana Stanisława Gąsiorow- 
skiego do objęcia dyrektury muzeum. On to ze swoimi najbliż
szymi współpracownikami, także wolontariuszami, jak Pelagia 
Potocka, z narażeniem życia nadal walczył o utrzymanie zbio
rów zagrożonych zniszczeniem. Na domiar złego budynki mu
zealne, przez całe lata nienaprawiane, znajdowały się w stanie 
daleko posuniętej destrukcji.

Zakończenie wojny w 1945 r. bynajmniej nie oznaczało dla 
Muzeum Czartoryskich początków odrodzenia. Co prawda, 
głównie za sprawą Karola Estreichera Mt., pełnomocnika rządu 
londyńskiego do spraw polskich strat kulturalnych, przeprowa
dzono częściową rewindykację zagrabionych obiektów, przywo
żąc do Krakowa obrazy Leonarda i Rembrandta (obraz Rafaela 
nie odnalazł się), ale niebawem polskie muzealnictwo ujęto 
w normy narzuconego systemu. Muzeum Czartoryskich nie ule
gło znacjonalizowaniu, ale w końcu 1949 r. przejęto je w zarząd 
państwowy, włączając do krakowskiego Muzeum Narodowego.

Zbiory Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krako
wie. Wystąpiły teraz zagrożenia o charakterze wewnętrznym. 
Idea prywatnego, książęcego muzeum w służbie narodu nie od
powiadała władzom komunistycznym, snuto zatem i realizowa
no plany parcelacji, a nawet rozbioru muzeum. Usunięty został 
profesor Gąsiorowski, oskarżony o lojalność w stosunku do ro
dziny Czartoryskich, przebywającej na emigracji. W1953 r. prze
niesiono do Warszawy obraz Leonarda da Vinci i wpisano do in
wentarza stołecznego Muzeum Narodowego. Przygotowano 
spisy zabytków starożytnych, aby je wcielić do centralnej kolek
cji starożytności egipskich, greckich i rzymskich, znajdującej się 
w warszawskim muzeum. Zbiory sztuki prahistorycznej przenie
siono do krakowskiego Muzeum Archeologicznego, a zbiory ar
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chiwalne - do archiwum państwowego. Postanowiono zatrzeć 
patriotyczny i emocjonalny charakter zbiorów przez nową ich 
klasyfikację według systemu typologiczno-materiaiowego. Nie 
miało być „pamiątek narodowych", lecz kolekcje metalu, drew
na, szkła, majoliki, tkanin itd. W istocie chodziło o stępienie nie
wygodnej dla reżimu wymowy ideowej tego muzeum i o rozpro
szenie zbiorów. Powstały nawet projekty przeniesienia ich na 
prowincję - do Puław.

Już jednak w latach sześćdziesiątych wystąpiły objawy 
wskazanego wyżej „efektu paradoksalnego”: wszelkie usiłowa
nia rozbicia muzeum przyniosły wręcz przeciwne skutki. Zbyt 
mocno osadzone było ono w świadomości narodowej, by 
można je było zniszczyć. Najbardziej liczył się zapał i aktyw
ność młodych kustoszy. Marek Rostworowski, kustosz galerii 
obrazów, zdołał doprowadzić do powrotu „Damy z gronosta
jem" do Krakowa. Piszący te słowa we wspomnianej dysertacji 
doktorskiej, opublikowanej w 1962 r., dowiódł znaczenia Świą
tyni Sybilli i Domu Gotyckiego jako fenomenalnych kreacji mu
zealnych w skali europejskiej. Ustalona została i przyjęta eks
pozycyjna zasada „rezerwatu" w Muzeum Czartoryskich. Tade
usz Frączyk napisał rozprawę o księciu Adamie Kazimierzu

Zbiory Czartoryskich pozostawały przez ten czas ważnym 
ośrodkiem badań naukowych i twórczej myśli muzeologicznej. 
W ciągu 25 lat byty siedzibą zarządu głównego Stowarzyszenia 
Miłośników Dawnej Broni i Barwy, a w latach 1975-1981 siedzi
bą prezydenta (w osobie piszącego te słowa) Międzynarodo
wego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej 
(IAMAM). Byty też miejscem, gdzie rodziły się różne inicjatywy 
muzealne, gdzie pisano rozprawy naukowe, monografie, kata
logi oraz scenariusze wystaw o doniosłym znaczeniu, m.in. wy
staw Marka Rostworowskiego „Romantyzm i romantyczność", 
„Polaków portret własny" i „Żydzi polscy". Utrzymując stały 
kontakt z Puławami konsultowano wielkie prace renowacyjne, 
finansowane przez tamtejszy Instytut Uprawy, Nawożenia i Gle
boznawstwa (IUNG), szczególnie zaś gruntowny remont Domu 
Gotyckiego. Promowano myśl, że park puławski ze swymi 
wszystkimi budynkami, nie tylko muzealnymi, należy uznać za 
rezerwat o najwyższej skali wartości w zasięgu europejskim.

Fundacja Książąt Czartoryskich. W 1989 r. dokonał się 
w Polsce bezkrwawy przewrót polityczny o znaczeniu historycz
nym. Porzucony został system komunistyczny, co przyspieszyło 
zmiany ustrojowe we wszystkich państwach zależnych od Związ-

17. Książę Władysław Czartoryski, mai. Teodor 
Axentowicz ok. 1880 r.

18. Klasztor popijarski - najstarszy budynek Muzeum Czartoryskich w Krakowie w 2000 r.

Czartoryskim i jego zasługach dla polskiej kultury. Nawiązano 
ścisłą współpracę z regionalnym muzeum w Puławach, znaj
dującym się pod opieką Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
-Krajoznawczego, urządzając w Świątyni Sybilli i w Domu Go
tyckim, począwszy od 1959 r., cały cykl historycznych wystaw, 
cieszących się ogromnym powodzeniem. Pozyskano wreszcie 
osobę Stanisława Lorentza, odgrywającego ważną rolę w pol
skim muzealnictwie, dla myśli o pełnej restytucji krakowskiego 
muzeum. Opieka ze strony Muzeum Narodowego okazała się 
szczególnie korzystna w zakresie prac remontowych i inwesty
cyjnych. Remontem objęto cały kompleks budynków Czartory
skich. Opodal, przy ul. św. Marka, wzniesiono nowy gmach dla 
pomieszczenia zbiorów biblioteczno-archiwalnych, opróżnia
jąc tym samym Arsenał, dla którego zaprogramowano stalą 
wystawę działu sztuki starożytnej oraz (w pomieszczeniu parte
rowym) salę wystaw zmiennych i imprez okazjonalnych. 
Wszystkie te prace, żmudne i kosztowne, nie mogły być prze
prowadzone bez pomocy państwa, które na ten cel wydatko
wało krociowe sumy.

ku Radzieckiego, a zarazem rozpad tego Związku. Budowa no
wego demokratycznego Państwa, związanego z Zachodem i go
spodarką wolnorynkową, wymagała znacznych wysiłków i wyrze
czeń. W wielu dziedzinach życia społecznego, dotychczas zasi
lanych z kasy państwowej, także w muzealnictwie, wystąpiły ob
jawy kryzysu. O ile w poprzednim okresie dążono do tworzenia 
wielkich, scentralizowanych instytucji, wśród których czołową ro
lę miało odgrywać warszawskie Muzeum Narodowe, różne zaś 
instytucje prowincjonalne nobilitowano przez nadanie miana 
„muzeum narodowego”, obecnie zarysowała się tendencja prze
ciwna - dezintegracji, podziału i przerzucenia kosztów utrzyma
nia placówek na administrację lokalną. Innym poważnym proble
mem stały się muzealne rewindykacje, z jakimi wystąpili m.in. 
przedstawiciele Kościoła i rodów arystokratycznych, pozbawio
nych dziel sztuki w wyniku działań wojennych i tzw. reformy rolnej, 
narzuconej przez władze komunistyczne w 1946 r. Przez długi czas 
pozostawała niepewność co do sposobu rewindykacji praw ze 
strony rodziny Czartoryskich, ale rzeczywistość okazała się znów 
łaskawa dla Muzeum Czartoryskich.
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19. Pałac 
Czartoryskich 

z galerią 
obrazów 

na drugim 
piętrze 

w 2000 r.

wentarz Ordynacji Sieniawskiej i zobowiązał ją statutem do utrzy
mywania Muzeum i Biblioteki. Tym samym mój dziadek, Adam 
Ludwik Czartoryski, wyrzekl się nieograniczonego, osobistego 
dysponowania swoją własnością i powierzył je Radzie Ordynac
kiej składającej się z członków rodziny Czartoryskich.

Wobec zniesienia ustawy o ordynacjach, jako jedyny syn 
i spadkobierca ostatniego ordynata, Augustyna Czartoryskiego, 
po jego śmierci stałem się znowu prywatnym właścicielem zbio
rów i nieruchomości stanowiących Muzeum i Bibliotekę XX Czar
toryskich, przejętych jednostronnie w roku 1949 w zarząd i użyt
kowanie rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rząd ten w ro
ku 1946, dekretem o reformie rolnej upaństwowił majątki, których 
dochody od początku stanowiły źródło finansowania instytucji 
i w konsekwencji wziął na siebie obowiązek jej utrzymywania.

20. Sztuka starożytna - wystawa stała Muzeum Czartoryskich w Arsenale w 2000 r.

W 1991 r. Marek Rostworowski został powołany na stanowi
sko ministra kultury i sztuki. Do programu swych czynności wsta
wił również kwestię Muzeum Czartoryskich. Prawny spadkobier
ca muzeum, Adam Karol Czartoryski, stale mieszkający w Londy
nie, zapoznał się z sytuacją dziedzictwa i w porozumieniu z radą 
familijną przyjął projekt założenia rodzinnej fundacji, zabezpie
czającej trwałość muzeum przez związanie z krakowskim Mu
zeum Narodowym i oddanie w służbę społeczeństwa. Dnia 22 
czerwca 1991 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie przed nota
riuszem mgr Magdaleną Chlanda Adam Karol Czartoryski-Bor- 
bon, syn Augustyna i Dolores de Borbon Orleans, zamieszkały 
w Londynie, złożył następujące oświadczenie:

„Llstanowienie Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum 
Narodowym w Krakowie ma utrwalić dzieło moich przodków, któ
rzy stworzyli i utrzymywali publiczną instytucję służącą Narodowi 
Polskiemu i należącą do dziedzictwa kultury światowej.

Dzieło to rozpoczęli, pod hasłem PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁO
ŚCI, Izabela z Flemmingów Czartoryska, założycielka Muzeum 
w Puławach w roku 1800 (powinno być 1801 - przyp. ZŻ) i jej 
mąż Adam Kazimierz Czartoryski, twórca Biblioteki Puławskiej. 
Kontynuował je ich wnuk Władysław Czartoryski, założyciel Mu
zeum i Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, w roku 1876, oraz 
prawnuk Adam Ludwik Czartoryski, który polecił wpisanie zbio
rów tej prywatnej, lecz funkcjonującej publicznie instytucji, w in-

Po wyzwoleniu kraju spod władzy partii komunistycznej i po
wstaniu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz po potwierdzeniu orze
czeniem sądu, że jestem pełnoprawnym właścicielem zbiorów 
i nieruchomości stanowiących Muzeum i Bibliotekę XX Czartory
skich, przekazuję tę własność ustanowionej przeze mnie wie
czystej fundacji. Zarządzanie fundacją powierzam Zarządowi 
i Radzie Konsultacyjnej, złożonym z przedstawiciela Rządu Rze
czypospolitej Polskiej, desygnowanych członków rodziny Czar
toryskich, przedstawicieli polskich instytucji kulturalnych oraz 
wybranym osobom czynnym na polu kultury polskiej.

Od tego czasu Muzeum i Biblioteka XX Czartoryskich stano
wią instytucję i własność publiczną, utrzymywaną przez Pań
stwo Polskie".

W taki sposób dokonał się akt niezmiernie doniosły w dzie
jach polskiej kultury. Oto po latach niepewności ustalony został 
status, a zarazem wyznaczony los jednej z najważniejszych in
stytucji muzealnych w Polsce, o najdłuższej tradycji i niewy
miernych zasługach w życiu duchowym polskiego narodu, 
skupiającej jednocześnie istotną cząstkę dziedzictwa kultury 
światowej.

prof, dr hab. Zdzisław Żygulski

(zdjęcia: 1, 3-6, 8-13, 15-20- Maria Wesołowska, 
2 - Zbigniew Malinowski, 7 - Ryszard Kubiczek)
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Stadniny w zabytkach
Promocja

ramach Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa utwo
rzony został Oddział Tereno
wy w Warszawie, któremu po

wierzono majątek o ważnym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej. Znalazły się 
tam gospodarstwa hodowlane roślinne 
i zwierzęce z terenu całego kraju, w tym 
wspaniałe i budzące zachwyt założenia 

nowane w tym celu. Osiągnięciami szczy
ciła się wówczas hodowla koni ze znanej 
stadniny „Widzów” książąt Lubomirskich 
z Kruszyny, zaś w drugiej połowie XIX w. 
wśród hodowców koni sportowych suk
cesy za granicą odnosiła stadnina Tarnow
skich z Dzikowa.

Koń był nieodłącznym towarzyszem 
przywódców i bohaterów narodowych, 

Jest to niewątpliwie elitarne i bardzo 
kosztowne zajęcie, stąd założycielami 
i fundatorami stadnin były przede wszyst
kim zamożne rody. Zapewne miłość do 
tego pięknego zwierzęcia sprawiła, że bo
gaci inwestorzy przeznaczali dla swych 
pupilów duże powierzchnie terenów rol
nych, na których powstały wyjątkowej 
wartości założenia krajobrazowo-prze- 
strzenne, w tym tory treningowe i wyści
gowe oraz okazałe budowle, jak stajnie, 
kryte ujeżdżalnie, powozownie, obiekty 
treningowe i gospodarcze, zaś dla wy
kwalifikowanej kadry pracowników - 
osiedla mieszkalne, świadczące o trosce 
w tworzeniu dogodnych warunków byto
wych. Powstałe wówczas wspaniałe stad-

1.2. Brama wjazdowa z 1719 r. do stadniny 
koni w Książu (1) i zabudowa gospodarcza 
z 1724 r. (2)

przestrzenne, zbudowane na potrzeby 
stadnin koni, stad ogierów i zakładów 
treningowych.

Rozwój nowoczesnej hodowli koni 
w Polsce datuje się na początek XIX w. 
W Europie wielkim powodzeniem cieszył 
się wówczas koń arabski, po którego orga
nizowano wyprawy do Arabii. Pionierem 
w pozyskiwaniu materiału zarodowego 
z Arabii był książę Hieronim Sanguszko, 
właściciel słynnej stadniny koni w Sławu- 
cie, która z czasem miała wysoką pozycję 
w świecie z racji nagród, zdobywanych na 
prestiżowych wystawach europejskich 
przez konie z tej stadniny. Znana ona była 
także z reprodukcji koni rasy arabskiej, 
które nabywały najsławniejsze stadniny 
polskie i europejskie. Słynne były również 
stadniny Branickich w Białocerkwi, Potoc
kich w Antoninach czy Juliusza Dziedu- 
szyckiego w Jarczowcach. Wraz z rozwo
jem dochodowych imprez wyścigowych 
na znaczeniu zyskiwały konie wyselekcjo- 

ulubionym, choć trudnym tematem dzieł 
wielu wybitnych twórców. Pomimo zami
łowania Polaków do koni, nie wyhodowa
no konia rasy polskiej. Główne tego przy
czyny - to uwarunkowania historyczne. 
Wiele polskich stadnin zakładanych w XIX 
w. poniosło ogromne straty w wyniku 
pierwszej wojny światowej, rewolucji 1917 
r., a także podczas wojny polsko-bolszewic
kiej. Stosunkowo szybki powrót do dawnej 
świetności w okresie międzywojennym 
przekreśliła druga wojna światowa, pod
czas której pogłowie koni zarodowych zo
stało zdziesiątkowane, zaś po wojnie roz- 
grabione lub skonfiskowane. To, co urato
wano z najlepszego materiału hodowlane
go, zostało upaństwowione i ulokowane 
w dawnych prywatnych majątkach, jako 
państwowe stadniny koni i ogierów.

Hodowla koni jest dziedziną gospo
darki, która oprócz specjalistycznej wie
dzy wymaga niemałych środków finanso
wych oraz wyjątkowego zamiłowania. 

niny koni, zaplanowane i zrealizowane 
z godną podziwu konsekwencją, prze
trwały jako zespoły jednorodne w formie, 
świadcząc o wybitnych talentach inży
nierskich i mądrości inwestorskiej ich 
właścicieli. Dzisiaj zaliczamy je do wybit
nych osiągnięć architektoniczno-urbani
stycznych. Z uwagi na wysoką wartość 
architektoniczną, krajobrazową, histo
ryczną, jak również gospodarczą, zespoły 
te zostały wpisane do rejestru zabytków 
i dzięki temu objęte są ochroną prawną. 
Ochroną objęte są również zgromadzone 
tam zbiory, przede wszystkim kolekcje 
malarstwa, grafiki i rzeźby, pucharów 
oraz wyposażenie wnętrz. Nieodłączną 
częścią tych gospodarstw są unikatowe 
kolekcje pojazdów konnych, uprzęży itp.

Warto zwrócić uwagę na niektóre 
problemy związane z restrukturyzacją 
i prywatyzacją przekazanych do Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa stadnin 
koni oraz stad ogierów ulokowanych
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technicznym, do czego w dużej mierze 
przyczyniła się ciągłość funkcji, troska ich 
gospodarzy oraz dbałość pracowników 
o stan techniczny i zachowanie układów 
przestrzennych. Wobec zachodzących 
zmian systemowych, nadrzędnym zada
niem Agencji w tej dziedzinie jest takie 
przeprowadzenie restrukturyzacji i pry
watyzacji, które zachowa najbardziej war
tościową substancję zarodową hodowli 
koni we władaniu państwa. W opinii fa
chowców daje to gwarancję kontynuacji

3-6. Konie ze stadnin 
należących do 
AWRSP: ogier Rafael 
z Dobrzyniewa (3), 
klacze: Orawka (4) 
i Dalarna z Lisek (5) 
i klacz Ariadna 
z Janowa 
Podlaskiego (6)

(zdjęcia:
1,2- Anna Śnieć, 

6 - Urszula Sawicka)

w obiektach zabytkowych. W odróżnie
niu od przeważającej części zespołów 
dworsko- i pałacowo-parkowych oraz za
budowy gospodarczej na folwarkach, bu
dowle w stadninach koni zostały przeka
zane do Zasobu na ogół w dobrym stanie

dorobku wielu pokoleń hodowców w za
chowaniu bezcennego materiału gene
tycznego i tworzeniu warunków utrzyma
nia wysokiego poziomu hodowli koni 
w Polsce. W tym celu opracowano Pro
gram wykorzystania zasobów genetycz
nych Stad Zarodowych AWRSP OT War
szawa dla doskonalenia krajowej popula
cji zwierząt gospodarczych. Program ten 
został zatwierdzony do realizacji przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W jed
nym z rozdziałów omówiono problema
tykę dotyczącą hodowli koni w stadni
nach, stadach ogierów i zakładach trenin
gowych podległych AWRSP W progra
mie określono, że własnością skarbu pań
stwa pozostaną stada mogące utrzymać 
najlepszy material genetyczny, w tym np. 
w Książu i Kętrzynie oraz stadniny koni, 
mające najcenniejszy materiał hodowlany, 
wśród których są stadniny w Janowie 
Podlaskim, Racocie, Rzecznej, Walewi- 
cach. Podjęcie takich decyzji umotywo
wane jest przede wszystkim bilansem 
możliwości finansowych państwa, przy 
zachowaniu nadrzędnego celu, jakim jest 
zapewnienie odpowiednich warunków 
do hodowli koni.

Z uwagi na specyfikę tych gospo
darstw i obowiązki wynikające z zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego, które 
w tym wypadku należy odnieść zarówno 
do zabytkowych obiektów nierucho

mych, układów urbanistycznych, obiek
tów ruchomych, jak również do hodow
li koni, proces prywatyzacji tych założeń 
jest złożony i wymaga specjalistycznej 
wiedzy, a także niezbędnych kompromi
sów, zawsze jednak w trosce o maksy
malne uszanowanie wszystkich elemen
tów składających się na te wyjątkowe 
i piękne gospodarstwa. Z tego względu 
gospodarstwa, które zostały objęte wpi
sem do rejestru zabytków, w procesie 
porządkowania spraw formalnopraw
nych przysparzają sporo problemów. 
Wynika to z faktu, że w stosunku do 
wielu nieruchomości, nim zostały prze
kazane do Zasobu WRSP, dokonano nie
korzystnych trwałych podziałów geode
zyjnych na rzecz różnych nabywców. 
Nieruchomości takie mają zatem kilku 
prawnych właścicieli i ku zaskoczeniu 
oraz niezadowoleniu służb konserwator
skich ich scalenie w granicach pierwot
nych nie należy do kompetencji Agencji. 
Ponadto wpisy do rejestru zabytków 
wielu nieruchomości są nieprecyzyjne 
bądź granice ochrony konserwatorskiej 
niewłaściwie wyznaczone. Kolejnym, 
trudnym do rozwiązania problemem są 
obiekty zasiedlone, w których o wykup 
poszczególnych lokali ubiegają się obec
ni najemcy, na co najczęściej ze wzglę
dów konserwatorskich nie wyrażają zgo
dy wojewódzcy konserwatorzy zabyt
ków. Obiekty te pozostają nadal w gestii 
oddziałów terenowych Agencji, co nie 
rozwiązuje docelowo problemu, nato
miast opóźnia proces prywatyzacji.

Po przekazaniu do Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa hodowlanych go
spodarstw roślinnych i zwierzęcych, 
utworzone zostały spółki hodowlane 
Skarbu Państwa, do których wniesiono 
w formie aportu rzeczowego również 
obiekty zabytkowe. Wniesienie to ozna
cza, że właścicielem prawnym tych 
obiektów jest spółka. Agencja przyjęła 
dwie drogi prywatyzacji spółek hodowla
nych, a mianowicie przez sprzedaż po
szczególnych składników majątkowych 
w drodze przetargów bądź przez sprze
daż udziałów w spółkach skarbu państwa 
osobom fizycznym i prawnym.

Prywatyzacja w odniesieniu do 
wszystkich obiektów zabytkowych, 
w szczególności zaś prywatyzacja stadnin 
koni, w istocie swej jest działaniem ko
rzystnym, potrzebnym i oczekiwanym 
pod warunkiem, że pozyskamy wiarygod
nych, a więc wrażliwych i zamożnych 
kandydatów na przyszłych właścicieli 
obiektów zabytkowych.

Maria Sarnik-Konieczna
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Metamorfozy
Kurozwęk

wojen szwedzkich, pozbawiając ją cech 
obronnych na rzecz walorów reprezen
tacyjnych. Pałacowe wnętrza nabrały no
wego blasku - i to na długo, skoro 
Edward Chwalewik w swoich wydanych 
w 1926 r. Zbiorach polskich, będących 
swoistym przewodnikiem po muzeach, 
archiwach, bibliotekach i zbiorach okre-

iewielu z nas słyszało o Kuro- 
zwękach. Ot, zwyczajna wio
ska, na trasie między Szydło
wem i Staszowem. Tymczasem 

warto się tu wybrać i to nie tylko przez 
wzgląd na sąsiedztwo Kotuszowa, słyną
cego ze stadniny koni. Powodem jest 
obiekt, który w czasie swej długiej histo
rii uległ wielu rozmaitym przeobraże
niom. Najpierw miał tu stać zameczek 
rycerski - już zapewne w XIV w. Usytu
owany w miejscu trudno dostępnym - na 
spadzistym skraju doliny rzeki Czarnej - 
stał się siedzibą rodu Różyców-Kuro- 
zwęckich herbu Poraj. Fundatora zamku 
tradycja upatruje w osobie Dobiesława, 
który, będąc związany z dworem Kazi
mierza Wielkiego, sygnował tak ważne 
w dziejach Polski dokumenty, jak Statuty 
Wiślickie (1346 r.) czy akt erekcyjny

Akademii Krakowskiej (1364 r.). Trwałe 
miejsce w historii znalazło także imię ko
lejnego z Kurozwęckich, Zawiszy - bi
skupa krakowskiego, a wcześniej pod
kanclerzego Elżbiety Łokietkówny, który 
to urząd, jeśli wierzyć kronice Janka 
z Czarnkowa, zdobył on w sposób nader 
podstępny. W ciągu XV stulecia kilku in
nych członków rodziny sięgnęło po naj
wyższe urzędy i dostojeństwa, później 
jednak gaśnie szczęśliwa gwiazda Kuro
zwęckich i w 1520 r. po śmierci ostatnie
go z rodu, Hieronima, zamek jako wiano 
jego córki Barbary, przechodzi w posia
danie Lanckorońskich. Wraz z miastecz
kiem i okolicznymi dobrami zamek po
zostawał w rękach tej rodziny do 1747 r.

Nowi właściciele majątku przeszli 
niebawem na arianizm, z czym wiązało 
się przekształcenie miejscowego kościoła 
i klasztoru kanoników regularnych na 
zbór ariański, jednak w dobie kontrre
formacji świątynia nie tylko odzyskała 
swój pierwotny charakter, ale również 
sprowadzono nowych zakonników, któ
rych konwikt dotrwał w Kurozwękach 
do 1827 r., kiedy po jego rozwiązaniu 
budynki klasztorne zagospodarowały 
przybyłe z Krakowa siostry miłosierdzia, 
urządzając tu dom opieki, czyli wedle 
ówczesnej terminologii - szpital. Po 
Lanckorońskich właścicielami majątku 
stali się Sołtykowie. Maciej Sołtyk po- 
dźwignął siedzibę zrujnowaną w czasie

1. Widok od strony południowo-zachodniej 
na główną elewację pałacu i taras 
2.3. Obronny charakter zachowały 
pozostałe elewacje budowli

(zdjęcia: Witold P. Glinkowski) 

su międzywojennego, wspomina, że pa
łac „posiada dotąd dobrze zachowane 
starodawne urządzenie stylowe (Ludwik 
XV) dwóch pokoi, obitych zielonym 
i czerwonym adamaszkiem, w których 
w 1787 r. zamieszkiwał czasowo Stani
sław August w drodze do Kaniowa”. 

połowie XIX w. budynek ponownie 
został gruntownie przebudowany, tym 
razem z inicjatywy rodziny kolejnych 
właścicieli, Popielów, z których Paweł
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był założycielem konserwatywnego kra
kowskiego pisma „Czas”. Popielowie za
mieszkiwali w pałacu do 1944 r., a pod
jęta przez nich przebudowa z 1920 r., 
prowadzona według projektów Francisz
ka Mączyńskiego - tego samego, który 
przez 25 lat był konserwatorem kościoła 
Mariackiego w Krakowie - wyposażyła 
budynek w sieć wodno-kanalizacyjną 
oraz centralne ogrzewanie zasilane przez 
lokalną kotłownię.

Pierwotny zamek, zbudowany z ce
gły, na planie zbliżonym do owalu, miał 
powierzchnię około 900 m2. Brama 
umieszczona w prostokątnej wieży była 
skierowana na południe, a wysokość 
murów obwodowych zamku dochodziła 
do 7 m. Wokół rozciągała się fosa - 
obecnie bez wody, o wyrównanej linii 
brzegów obsianych trawą. Podczas rene
sansowej przebudowy na początku XVII 
w. na nowo obudowano dziedziniec, po
zostawiając od wschodu sień przejazdo
wą. Wtedy też w dwóch pierzejach dzie
dzińca powstały piętrowe krużganki 
z arkadami wspartymi na czworobocz
nych filarach. Jednak po zniszczeniach 
z okresu „potopu” podźwignięto zamek 
dopiero w sto lat później - w połowie 
XVIII w., kiedy stał się własnością Sołty- 
ków. Ostatecznie przebudowa z lat 
1768-1771 doprowadziła do przekształ
cenia budynku w pałac, czego dokonano 
wedle projektów gdańszczanina Ferdy
nanda Naxa, będącego również projek
todawcą takich obiektów, jak pałace 
w Szczekocinach oraz w Rusinowie koło 
Opoczna. Z czasów tej przebudowy po
chodzą dwa pawilony, usytuowane od 
strony południowej, symetrycznie wzglę
dem nowej osi obiektu. Z ówczesnego 
barokowo-klasycystycznego założenia

do dziś, poza pałacem, zachowała się ale
ja grabowa oraz relikty rozległego parku. 
Dużo tajemniczego uroku musiało mieć 
to miejsce również u schyłku następnego 
stulecia, skoro S. Żeromski uwiecznił je 
na kartach swych Popiołów: „Pałac, prze
budowany na fundamentach starego za
mczyska, otaczały zbiorniki Spleśniałej 
wody. Mury jego były kilkułokciowej 
grubości, szczególnie na dole, gdzie pozo
stały izby sklepione jak w więzieniu 
i okna zakratowane. Grube, ukośne 
szkarpy, niby potworne nogi, grzęzły 
w podstępnych wodach starej, głębokiej, 
obmurowanej fosy. Piętro dopiero z ko- 
rynckimi kolumnami i architrawem 
ozdobionym sztukateriami, było dziełem 
czasów nowszych. (...) Wgłębi parku kry
ły się tu i owdzie między drzewami mu
rowane i drewniane domki, ozdobne 
i kształtne”.

Ostatnia wojna oszczędziła pałac, 
zniszczeniu natomiast uległa oranżeria. 
W latach pięćdziesiątych jego wnętrza 
zaadaptowano na mieszkania dla pra
cowników stadniny koni, a później słu
żył Zakładowi Ubezpieczeń Społecz
nych. Próbowano wreszcie urządzić 
w pałacu oddział szpitala psychiatrycz
nego, co wiązało się z kolejnymi prze
budowami jego pomieszczeń. Od 1971 
r. prowadzono prace konserwatorskie 
i wkrótce po zakończeniu pierwszego 
ich etapu obiekt oddano do dyspozycji 
Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek. Prace remontowe próbowano 
doprowadzić do końca, jednak na prze
szkodzie stanęły nadmierne koszty, 
zmuszające nowego użytkownika do ich 
przerwania. Tymczasem zaistniała moż
liwość częściowej rewindykacji majątku 
przez spadkobiercę przedwojennych

właścicieli i w 1991 r. ksiądz Marcin 
Popiel, mieszkający w Szewnej pod 
Ostrowcem Świętokrzyskim, wszedł 
w posiadanie pałacu wraz z dwoma pa
wilonami i pięciohektarowym parkiem. 
W tym samym jednak roku ów dzie
więćdziesięcioletni staruszek zmarł 
i sukcesja kurozwęckiego pałacu stała 
się udziałem innych członków rodziny 
Popielów, z Belgii i USA. Nowi właści
ciele zamierzali uczynić z obiektu miej
sce rekreacji dla Polonii, a zarazem dom 
pracy twórczej dla artystów najbliższe
go regionu. Podnoszono też koncepcję 
pomieszczenia w pałacowych murach 
siedziby oddziału Muzeum Ziemi Sta
szewskiej wraz z galerią sztuki.

Przed kilkoma laty, po ostatecznym 
uregulowaniu stosunków własnościo
wych oraz zawarciu porozumienia z ro
dziną, w Kurozwękach osiadł bratanek 
księdza Marcina, Jean-Martin Popiel, 
który po przyjeździe wraz z żoną Karen 
z Kanady pieczołowicie zajął się całym 
założeniem, dążąc do przekształcenia go 
w kompleks rekreacyjno-turystyczny. 
Nowy właściciel konsekwentnie zmierza 
do tego, by walory historyczne harmoni
zowały z niewątpliwymi urokami tutej
szego krajobrazu. Jego staraniem odre
staurowane zostały i doprowadzone do 
stanu świetności oranżeria oraz oficyna 
pałacowa, zaś prace budowlane przy pa
łacu wciąż trwają. Państwo Popielowie 
planują sprowadzenie do Kurozwęk bi
zonów, które dotarły już do Belgii i tam 
czekają na pokonanie ostatniego etapu 
podróży z USA. Obok stadnin koni sta
nowiłyby dodatkowy argument za tym, 
że Kurozwęki warto odwiedzić.

KRZYZ LEGIONISTÓW

16 listopada 1914 r. żołnierze IV i VI batalionu 
Legionów Polskich, wspomagani przez II dywizjon 
artylerii kpt. Ottokara Brzozy-Brzeziny, zajęli pozycje 
między Krzywoptotami i Bydlinem, na przedpoiu 
Krakowa, aby bronić miasta przed rosyjskim natar
ciem, Ponad nimi wznosiło się wzgórze Święty 
Krzyż z istniejącymi do dziś ruinami kościoła św. 
Krzyża, przebudowanego pod koniec XVI w. z za
meczku Firlejów i czynnego do XVIII w. Zbocza 
wzgórza pokryły rowy strzeleckie i stanowiska dział. 
Ciężkie walki, w tym dwa szturmy na wieś Załęże, 
trwały do 18 listopada, a utrzymanie ważnego stra
tegicznie odcinka kosztowało życie 46 legionistów. 
Był wśród nich porucznik Stanislaw Paderewski, 
przyrodni brat wielkiego pianisty. Najmłodszy, Waw
rzyniec Pączek, miał 15 lat. 20 listopada wszystkich 
pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu 
w Bydlinie. 

Dwa lata później, 19 listopada 1916 r. odsłonięty 
został pomnik, ufundowany przez okolicznych miesz
kańców - wysoki kamienny krzyż na cokole ozdobio
nym sztandarami i tarczą z Ortem Białym. W uroczy
stości uczestniczył komendant Józef Piłsudski i bi
skup Władysław Bandurski. Obok tablicy poświęconej 
„bohaterom walki o wolność Ojczyzny... w tej wspólnej 
mogile spoczywającym" umieszczono drugą, z nieco 
zmienionym tekstem ostatniej zwrotki wiersza Juliusza 
Słowackiego Pogrzeb kapitana Meyznera:

, Ty, Panie, który z wysokości
Patrzysz, jak giną Ojczyzny obrońcę, 
Prosimy Ciebie przez tę garstkę kości.
Zapal przynajmniej na śmierć naszą słońce,

Niechaj dzień wyjdzie z jasnej niebios bramy,
Niechaj nas, Panie, widzą gdy konamy".

Jarosław Komorowski
(fot. Waldemar Komorowski) 
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nych „faktów” znanych z opowiadań 
rodziny mieszkającej na Mokotowie!

Tymczasem badania kartograficzne 
(czyli planów Warszawy nie starszych 
nawet niż z 1936 r.), archiwalne i hipo
teczne odkrywają zaskakującą prawdę 
o funkcji i właścicielach tego dworku,

Prawdziwa historia
dworu na Ksawerowie

a planie Warszawy, w dzielni
cy Mokotów, w okolicy al. 
Niepodległości, ul. Woroni
cza i Puławskiej, widnieje na

zwa „Ksawerów”. Na obszarze między 
dzisiejszymi ulicami: Puławską, Naru
szewicza i Wołoską, leżały grunty fol
warku założonego przez Ksawerego 
Pusłowskiego, od 1851 r. właściciela 
Królikarni. Część terenu naprzeciw

parku Królikarni, ograniczoną ulica
mi: Woronicza, Puławską, Ksawerów 
i Wielicką, Pusłowski podarował In
stytutowi Moralnej Poprawy Dzieci, 
tzw. Instytutowi Mokotowskiemu. In
stytut prowadził tu fermę, w której 
młodzież uczyła się ogrodnictwa 
i pszczelarstwa. Do 1932 r. ferma pro
wadzona była bezpośrednio przez In
stytut, a następnie przez firmę „Agril”. 
W latach pięćdziesiątych XX w. na 
części terenu fermy zbudowany został 
gmach Komendy Głównej Milicji. 
W tym samym czasie Służba Bezpie
czeństwa zajęła klasycystyczny dworek 
stojący przy ul. Ksawerów 13. Po re
moncie i adaptacji miał on pełnić 
funkcję świetlicy dla pracowników re
sortu.

Mimo niedalekiego sąsiedztwa, 
dworek ten nie ma nic wspólnego ani 
z folwarkiem Ksawerów, ani z fermą 
ogrodniczą Instytutu Mokotowskiego. 
Niestety, autorzy różnego rodzaju in
formatorów o stolicy, zasugerowani 
nazwą ulicy, łączą urodziwy dworek 
z właścicielem Królikarni. Najbardziej 
wybujałą wyobraźnię okazał Tadeusz 
Świątek, autor najobszerniejszego do
tąd omówienia historii dworu, twier
dząc, że był on siedzibą Ksawerego Pu
słowskiego i jego żony Julii, córki mi
nistra Druckiego-Lubeckiego, przed 
przeniesieniem się do pałacu w Króli
karni. Budowniczym obiektu miał być 
architekt pracujący później dla Pu
słowskiego - Wojciech Bobiński. Tade
usz Świątek podaje jeszcze wiele in-

1. Fragment mapy topograficznej z 1929 r. 
pokazującej położenie wsi Szopy 
Niemieckie
2. Fragment obecnego planu Warszawy:
1 - tereny należące do Karola Scholtze,
2 - tereny fermy Instytutu Mokotowskiego
3. Park i dwór przy ul. Ksawerów 13 
(dawniej we wsi Szopy Niemieckie)

w którym obecnie ma swoją siedzibę 
Urząd Generalnego Konserwatora Za
bytków.

Ziemie leżące między obecnymi 
ulicami: Broniwoja, Wielicką, Doma
niewską, od strony zachodniej sięgają
ce znacznie poza al. Niepodległości, to 
teren, który od XV w. do lat trzydzie
stych XX w. stanowił część obszaru 
wsi Szopy. Należała ona początkowo 
do rodu Wierzbowów, a od 1580 r. by-
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4. Elewacja frontowa dworu z 1840 r., 
wzniesionego przez Karola Scholtze
5. Fragment dawnej alei parkowej 
przy dworze
6. Dom pracowników fabryki mydlą i świec 
Karola Scholtze zbudowany w końcu
XIX w. przy ul. Wielickiej i Ksawerów

ła własnością zakonu karmelitów bo
sych. Po trzecim rozbiorze Polski rząd 
pruski odebrał zakonowi wieś i do 
około 1808 r. osadzał tu sprowadzo
nych z zachodu kolonistów; wieś 
otrzymała wówczas nazwę Szopy Nie
mieckie. Gospodarstwa kolonistów 
położone były po zachodniej stronie 
drogi prowadzącej z Wierzbna do Słu- 
żewca, pozostałością odcinka tej drogi 
jest dzisiejsza ul. Wielicka. Część grun
tów należących do tej wsi leżała też 
pod skarpą, między Królikarnią i ul. 
Sobieskiego.

Wzorowo zagospodarowane gospo
darstwo kolonisty, zwane „osadą”, skła
dało się z drewnianego domu krytego 
słomą oraz stodoły, chlewu i ziemnej 

piwnicy. Po 1819 r., kiedy miało miejsce 
tzw. urządzenie wsi, osady wolno było 
sprzedawać za zgodą Komisji Woje
wódzkiej. Gospodarstwa kolonistów 
identyfikowano za pomocą numerów. 
Osada nr 1 położona była na obszarze, 
który dzisiaj zajmują domy wielorodzin
ne przy ul. Broniwoja. Osada nr 2 leża
ła po północnej stronie obecnej ul. Ksa
werów. W 1835 r. nabył ją Ludwik hra
bia Załuski z żoną Sabiną z Ciecierskich. 
Właściciel wzniósł tam dwa murowane 
domy mieszkalne sąsiadujące ze stajnia
mi i wozownią, oddzielone brukowa
nym podwórzem. W 1843 r. nierucho
mość ta zajęta została przez komornika 
i ostatecznie kupił ją na licytacji Karol 
Scholtze, właściciel sąsiedniej osady nr 3,

(zdjęcia: Marek Witecki)

która położona była po południowej 
stronie obecnej ul. Ksawerów. Osada nr 
3, zanim w 1840 r. nabył ją wspomnia
ny Scholtze, należała od 1808 do 1839 r. 
kolejno do Jakuba, Michała i Jana Kae- 
blerów. W 1854 r. Scholtze kupił jeszcze 
sąsiadującą z jego terenem od strony po
łudniowej osadę nr 4, która sięgała do 
obecnej ul. Orkana. W ten sposób 
w ciągu 15 lat Scholtze stał się właścicie
lem nieruchomości, na którą składały 
się trzy gospodarstwa kolonistów nie
mieckich, o łącznej powierzchni około 
62 mórg.

Rodzina Scholtzów należała do bo
gatej warstwy mieszczaństwa, zasłużo
nego dla rozwoju przemysłu chemicz
nego w Warszawie. Karol, a następnie 
jego syn Jerzy i wnuk Karol-Ferdy- 
nand prowadzili fabrykę mydła 
i świec, których skład mieścił się w na
leżącej do rodziny kamienicy przy ul. 
Przejazd w Warszawie (obok pałacu 
Mostowskich). Od 1840 r. fabryka 
świec stearynowych, woskowych i ło
jowych, jak też fabryka mydła mieściły 
się we wzniesionych na ten cel budyn
kach w Szopach Niemieckich. Pierw
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sze zabudowania fabryczne stanęły 
w 1840 r. Lokalizację budynków w la
tach siedemdziesiątych XIX w. wska
zuje plan rosyjski z około 1875 r., na 
którym widnieją już murowane 
i drewniane budynki przemysłowe 
oraz dwór z parkiem. Główny budy
nek fabryczny został usytuowany po 
zachodniej stronie dworu, ale nie był 
z dworem połączony. Spis bu
dynków z 1883 r. wymienia: 
dom właściciela z przybudów
ką, „skrzydło”, fabrykę świec, 
dwa budynki mydłami, „dom 
dła parowych kotłów”, trzy do
my dla robotników, stróżówkę 
i dom dla ogrodnika. Plan z hi
poteki i plan Lindleya - oba 
z około 1910 r. - pokazują po
łożenie 19 obiektów, w więk
szości murowanych, o charakte
rze gospodarczym i przemysło
wym, położonych na zachód od 
dworu. Na planach tych dwór 
połączony jest z głównym, bar
dzo długim i wąskim budynkiem fa
brycznym (określanym w latach trzy
dziestych XX w. jako huta szklana).

Jedyną pamiątką po zabudowa
niach fabryki Scholtza, poza dworem, 
jest zachowany do dziś murowany 
z czerwonej cegły dom mieszkalny 
przy rogu ul. Wielickiej i Ksawerów. 
Jest to prawdopodobnie jeden z trzech 
wymienionych w 1883 r. domów dla 
robotników. Stanął on w pewnym od
daleniu od fabryki, w sąsiedztwie sa
dów owocowych.

W tym zespole zabudowy fabrycz
nej wyróżniał się budynek o tradycyjnej 
formie dworu polskiego. Pośrodku ma
łego parku, na wprost portyku znajdo
wał się dużych rozmiarów owalny ga

zon porośnięty trawą, z dwoma drze
wami i małą fontanną. W zasadzie ga
zon nie pełni funkcji podjazdu dla bry
czek i powozów, gdyż droga wjazdowa, 
w linii obecnej ul. Ksawerów, prowa
dziła wprost na teren fabryczny. Alejka 
wokół gazonu, jak też pozostałe, miała 
charakter wyłącznie spacerowy, a park 
i dwór otaczały sady owocowe.

W latach międzywojennych fabry
ka mydła i świec przerwała produkcję. 
Plany urbanistyczne rozwoju Moko
towa przewidywały na terenie dawnej 
wsi Szopy dzielnicę willową. Liczni 
potomkowie Karola Scholtze - człon
kowie rodzin Wernerów, Schoenfel- 
dów, Heniszów i Paternowskich - po 
uporządkowaniu w 1926 r. spraw 
spadkowych dokonali podziału nieru
chomości pofabrycznej na 35 parcel. 
Podział ten był uzgodniony z Magi
stratem i dostosowany do planu zago
spodarowania miasta. Parcela nr T7, 
na której stał dwór, przypadła miesz
kającej w nim Anieli z Scholtzów Wil- 
helmowej Dillenius; po parcelacji ad
res dworu brzmiał: Wielicka nr 33.

W 1940 r. parcela z dworem została 
jeszcze pomniejszona. Od strony ul. 
Ksawerów odcięto dwie działki, za
mykając dojazd do dworu. Powstał 
wówczas projekt wytyczenia uliczki 
na tyłach dworu, który otrzymał no
wy adres - Ksawerów 13 b. Nastąpiło 
wówczas „odwrócenie” budynku: do
tychczasowa elewacja frontowa z por

tykiem miała stać się elewacją 
tylną, ogrodową. W końcu 1940 
r. opracowany został też przez 
inż. Kazimierza Białkowskiego 
projekt nadbudowy dworu 
o jedno piętro; zamiar ten nie 
został na szczęście zrealizowany. 
W 1955 r. użytkownikiem dwo
ru został Wydział Budowlany 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego. Wykonano wów
czas generalny remont połączo
ny z przebudową wnętrza dwo
ru i dobudową skrzydła na miej
scu części dawnego budynku fa
brycznego według projektu spo

rządzonego przez Biuro Projektów nr 
1 z ul. Pawiej.

Dlaczego przyfabryczny dom 
mieszkalny otrzymał formę polskiego 
dworu? Może pełnił początkowo 
funkcję wiejskiego domu letniego 
Scholtzów? Czy miał taką funkcję od 
początku, czy też została ona nadana 
później? Kto był jego projektantem? 
Może był nim zięć Karola Scholtze, 
budowniczy Adolf Werner, uczeń i po
mocnik Henryka Marconiego? Czy 
data „1840” na tympanonie odnosi się 
do budowy dworu, czy też przypomi
na datę założenia fabryki? Odpowie
dzi na te pytania wymagają dalszych 
badań.

Ewa Pustoła-Kozłowska

DWÓR W DĄBKACH
Dąbki - to wieś kolo Wyrzyska w dolinie Noteci, 

w woj. wielkopolskim. W miejscowości tej stoi cieka
wy piętrowy dwór zbudowany w tzw. kostiumie fran
cuskim. Nawiązuje on do dawnych wzorów francu
skich, nadając budowlom styl wypracowany przez 
architekta francuskiego Francois Mansartaw XVII w. 
Koncepcja „kostiumu francuskiego” była pod ko
niec XIX w. reakcją ziemiaństwa wielkopolskiego na 
germanizacyjną politykę pruską i styl neogotycki, 
uważany za niemiecki, przypominający architekturę 
zamków krzyżackich. Moda na „francuski kostium” 
miała apogeum po wojnie francusko-pruskiej w la
tach 1870-1871 i nawiązywała do tradycyjnej przy
jaźni polsko-francuskiej. Charakterystycznym ele
mentem budowli byt dach tzw. mansardowy - stro
my, niewysoki i łamany. Właśnie taki dach przykrywa

piętrowy dwór w Dąbkach, z dwiema niewysokimi 
wieżami po bokach. Taras dźwigany jest przez por
tyk z dwiema parami kolumn, a wejście na taras pro
wadzi z pierwszego piętra przez niewielki ryzalit.

Dwór zbudowany został w 1872 r. dla Ignacego 
Bnińskiego. Dąbki należały do rodziny Bnińskich od 
XVIII w., gdy zostały zakupione przez kasztelana 
chełmińskiego Konstantego Bnińskiego. W 1900 r. 
Bnińscy stworzyli tu ordynację, której pierwszym or
dynatem byt Bolesław Wojciech hrabia z Bnina Bnili
ski. W 1926 r. Dąbki byty własnością hrabiego Kon
stantego Bnińskiego. Majątek liczył 1436 ha. Obec
nie dwór wraz z okalającym parkiem znajduje się 
w rękach prywatnych.

Piotr Walczak
(’fot. P/otr Wa/czak)
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podmiejskiej
zabudowy

a rogu Ząbkowskiej i Brze
skiej, w nigdy nie remonto
wanej jednopiętrowej ka
mienicy z początku wieku, 

mies'ci się najdziwniejsza galeria, jaką 
znam - pisała Iwona Szymanik na ła
mach „Magazynu Architekt” w kwiet
niu 1996 r. - Jest to miejsce mroczne 
(dosłownie), obdarzone osobowością 
(introwertyczną), na pierwszy, a nawet 
następny rzut oka - nie zachęcające

o zbrązowiałej ze starości fasadzie. Ba
dania, które przeprowadziłem jesienią 
2000 r. w związku z pracami nad spo
łecznym projektem rewaloryzacji ul. 
Ząbkowskiej, pozwoliły nie tylko roz
wiązać powyższą zagadkę, lecz również 
dotrzeć do źródeł w zasadniczy sposób 
zmieniających dotychczasową wiedzę 
o historii ruchu inwestycyjnego i roz
woju zabudowy czynszowej na Ząb
kowskiej w drugiej połowie XIX w.

O Macieju Kwiatkowskim wiemy dziś 
tylko tyle, że pracował jako urzędnik 
w Magistracie miasta Warszawy. Nie
mal cała Ząbkowska zabudowana była 
wtedy architekturą drewnianą. Na ty
łach drewnianego budynku frontowe
go i takich samych oficyn znajdowały 
się zwykle stajnie, spichrze i liczne, 
przylegające do siebie komórki. Pose
sję należącą do Kwiatkowskich opisa
no jako „nieruchomość, składającą się 
z domu drewnianego parterowego 
i oficyny takiejże oraz innych zabudo
wań (drewnianych - J. S.)”. Zarządze
nie władz z 1860 r. zabraniało wzno
szenia drewnianych domów mieszkal
nych, m.in. przy ul. Ząbkowskiej, lecz 
ruch budowlany prowadzący do zastę
powania starej architektury drewnia
nej murowaną przebiegał stosunkowo

(...)■ “Galeria Stara Praga» - można 
przeczytać na niewielkim szyldzie 
i można wejść, jeśli ma się dość cieka
wości i odwagi”. Dom przy ul. Ząb
kowskiej 13 na warszawskiej Pradze 
cieszy się od dwudziestu lat niesłabną
cym zainteresowaniem amatorów sta
rych mebli, kupujących antyki w gale
rii Stana Stanowskiego. W okresie po
wojennym wielokrotnie fascynował 
także miłośników dawnej praskiej ar
chitektury. Jest bowiem jedynym bu
dynkiem położonym w najstarszej czę
ści ul. Ząbkowskiej, który zachował 
wystrój fasady i malowniczą, pełną 
staroświeckiego uroku elewację po
dwórzową.

Jak dotąd fascynacji nie towarzyszy
ła jednak wiedza o historii zabytku. Na 
ogól przyjmowano, że „trzynastka” 
wzniesiona została w końcu XIX lub na 
początku XX w. Kamienica nie była 
uwzględniana w opracowaniach doty
czących dziejów Pragi. Nie wiedzieli
śmy więc, kiedy i dla kogo wybudowa
no ten charakterystyczny piętrowy dom 

1. Ząbkowska ptonie 
- pożar 18 czerwca 
1868 r. w rysunku 
Franciszka 
Kostrzewskiego
2. Kamienica Róży 
Kwiatkowskiej 
jesienią 2000 r.
3. Elewacja 
podwórzowa domu 
z drewnianą galerią
4. Fragment więżby 
dachowej z 1870 r.

(reprod. i zdjęcia: 
Janusz Sujecki)

W maju 1862 r. posesja przy ul. 
Ząbkowskiej, nosząca obecnie policyj
ny numer 13 (hip. 207), kupiona zo
stała przez Macieja i Różę z Perdzyń- 
skich, małżonków Kwiatkowskich. 

wolno. Między 1865 i 1867 r. roze
brano drewniany dom i wzniesiono 
parterową murowaną kamieniczkę dla 
Elżbiety Barbary Podbielskiej na tere
nie posesji Ząbkowska 14 (hip. 216a; 
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dom istnieje do dziś). W 1868 r. mu
rowany budynek ukończono także 
przy Ząbkowskiej 8 (hip. 219). Wy
mienione inwestycje nie mogły oczy
wiście zmienić oblicza ulicy. Urucho
mienie Kolei Petersburskiej (1862 r.), 
oddanie do użytku Mostu Kierbedzia 
(1864 r.) i rozpoczęcie eksploatacji 
Kolei Terespolskiej (1867 r.) niewąt
pliwie stymulowało rozwój ruchu bu
dowlanego, lecz były to zmiany o cha
rakterze ewolucyjnym.

W wypadku ul. Ząbkowskiej gwał
towny przełom w rozwoju ruchu bu
dowlanego nastąpił w czerwcu 1868 r. 
i nie wiązał się bezpośrednio z oddzia
ływaniem wspomnianych inwestycji, 
lecz z katastrofą, która wstrząsnęła ów
czesnymi mieszkańcami Pragi. 18 
czerwca 1868 r., na terenie posesji nr

hip. 151, zajmującej narożnik Targo
wej i Ząbkowskiej, wybuchł pożar. 
Ognia nie udało się stłumić. Gwałtow
ny wiatr, wiejący od zachodu i skręca
jący na południe, zamienił szybko lo
kalny pożar w rozszalały żywioł. „Od 
dawna niepamiętny pożar nawiedził 
wczoraj przedmieście Pragę - odnoto
wał „Kurier Warszawski” (nr 133 z 19 
VI 1868 r.). - Między godziną 11 a 12 
w południe, szeroki płomień i nadzwy
czajny dym zawisł ponad ulicą (...) ku 
rogatkom Ząbkowskim wiodącą. Ogień 
powstał w domu nr 151, własnością 
sukcesorów Wardak będącym, z oficyny 
drewnianej, a przy dość silnym wietrze, 
gwałtownie się rozszerzył, obejmując 
płomieniem budynek po budynku (...). 
Drewniane po większej części domy 
frontowe i oficyny paliły się jak siarka, 
żarem nie dając przystępu z całą ener

gią ratującej straży ogniowej. (...) Pożar 
trwał około czterech godzin, a zgliszcza 
jeszcze do dziś dymią”. „Szczegóły 
straszliwej tej katastrofy podały już pi
sma codzienne - informował czytelni
ków „Tygodnik Ilustrowany” (nr 26 
z 27 VI 1868 r.). - My przeto, zamiesz
czając jej rysunek, zdjęty przez p. Fran
ciszka Kostrzewskiego, nadmienimy 
tylko w kilku słowach, że pożar wy
buchł (...), jak się zdaje, z rozmyślnego 
podłożenia, a podniecany silnym wia
trem, obrócił w perzynę 29 domów po 
obu stronach ulicy Ząbkowskiej (...). 
Szkody zrządzone w nieruchomościach 
i ruchomościach wynoszą około 
180.000 rubli, a około stu rodzin pozo
stało bez przytułku”. Ząbkowska stała 
się rozległym pogorzeliskiem, z które
go sterczały osmalone kominy. Już po 
upływie dwóch dni „Kurier Warszaw
ski” donosił, że „nastręcza się podejrze
nie rozmyślnego podpalenia, wskutek 
czego trzy osoby przyaresztowane zo
stały i najściślejsze śledztwo zarządzo
no". Pożar był chyba dziełem szaleńca- 
-piromana, gdyż tego samego dnia, 18 
czerwca, o godzinie 17.00 ktoś podpa
lił także deskę pokrywającą rury gazo
we na Moście Kierbedzia. Ogień stłu
miono, zanim doszło do eksplozji.

Trudno dziś ustalić, dlaczego wielki 
pożar Pragi zniknął z pola widzenia po
wojennych historyków Warszawy. Naj
wyraźniej nie wiedział o nim Eugeniusz 
Szwankowski, skoro stwierdził, że Ząb
kowska „zabudowana została w końcu 
XIX i na początku XX w. kamienicami 
wznoszonymi na miejscu rozbieranych 
zabytkowych domów drewnianych ” 
(Ulice i place Warszawy, Warszawa 
1963, s. 275). Informacji o pożarze nie 
odnajdziemy również w opracowaniu 
zbiorowym Dzieje Pragi (Warszawa 
1970 r.) ani w pierwszym wydaniu En
cyklopedii Warszawy (1975 r.). W okre
sie tym panował więc błędny pogląd 
o ewolucyjnym przebiegu procesu za
budowy ul. Ząbkowskiej domami mu
rowanymi, datowanymi nieprawidło
wo jako obiekty z przełomu XIX i XX 
w. Co dziwniejsze, pogląd ów pokutuje 
do dziś, mimo uzupełnienia hasła „Ząb
kowska” w drugim wydaniu Encyklo
pedii Warszawy (1994 r.). Choć autor 
hasta poszerzył je o informację mówią
cą, że w 1868 r. na Ząbkowskiej „spło
nęło 30 drewnianych domów”, lecz 
z niewiadomych przyczyn nie powiązał 
tego faktu z początkiem fali ruchu bu
dowlanego, powtarzając błędną infor
mację o wzniesieniu zabudowy Ząb

kowskiej na przełomie wieków. Błąd 
ten zagościł więc na dobre w później
szych przewodnikach i popularnych 
opracowaniach (zob. choćby: Dorota 
Wilkiewicz, Ulice i uliczki naszej Pragi, 
Warszawa 1999, s. 128).

Wielki pożar Pragi był punktem 
zwrotnym w dziejach ul. Ząbkowskiej. 
Począwszy od lipca 1868 r., właścicie
le placów-pogorzelisk rozpoczęli ener
giczne przygotowania do nowych in
westycji. Zaciągali pożyczki u rodzin; 
zadłużali się u przyjaciół i znajomych. 
Na efekty nie trzeba było długo cze
kać: „murowaną Ząbkowską”, czyli 
kilkanaście parterowych lub piętro
wych kamieniczek z oficynami, wznie
siono niemal w tym samym czasie, tj. 
w latach 1868-1871.

Drewniany dom Kwiatkowskich 
przy Ząbkowskiej 13 podzielił los oko
licznej zabudowy. Wkrótce po katastro
fie Maciej Kwiatkowski zaczął zdradzać 
objawy nasilającej się choroby psychicz
nej. Sytuacja stała się na tyle poważna, 
że 11 sierpnia 1868 r. sąd ubezwłasno
wolnił Kwiatkowskiego, czyniąc żonę 
prawną jego opiekunką; Maciej Kwiat
kowski zmarł w czerwcu 1869 r. Latem 
1866 r. drewniana zabudowa należąca 
do Kwiatkowskich ubezpieczona zosta
ła od ognia na sumę 7587 rubli sre
brem. Z dokumentu zachowanego 
w księdze wieczystej wynika, że po ka
tastrofie, „fundusz ten nie mógł być 
inaczej podniesiony, jak za przedsię
wzięciem odbudowania posesji, w miej
scu drewnianej zgorzałej - murowanej 
i to jednopiętrowej, albowiem w tym 
punkcie miasta Rząd nie pozwala wzno
sić innych budowli, jak murowane i jed
nopiętrowe”. W sierpniu 1868 r. Róża 
Kwiatkowska „postarała się o sporzą
dzenie planu i anszlagu (kosztorysu - J. 
S.) na odbudowanie zgorzałej nierucho
mości”. Kamienicę zaprojektował bu
downiczy rządowy, Aleksander Siekie
ra. Magistrat zatwierdzi! projekt i jesie- 
nią 1868 r. na placu należącym do 
Kwiatkowskiej rozpoczęły się prace bu
dowlane. Jeszcze w tym samym roku 
właścicielka dostała odszkodowanie, 
ale zakończenie budowy wymagało do
datkowej sumy 9000 rubli. Roboty 
przy budowie domu wstrzymano. 
Ukonstytuowała się więc ośmioosobo
wa Rada Familijna, złożona z członków 
rodziny Macieja Kwiatkowskiego i jego 
przyjaciół. Członkowie Rady, zgroma
dzeni w marcu 1869 r. stwierdzili, że 
„dalsze prowadzenie budowy jest bar
dzo nagle, gdyż to, co dotąd odbudowa
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ne, jako niewykończone ulegnie znisz
czeniu”. Róża Kwiatkowska uzyskała 
niezbędną pomoc finansową, która 
umożliwiła ostateczne zakończenie bu
dowy w marcu 1870 r.

Dom Kwiatkowskiej zrealizowano 
jako budowlę piętrową, dziewięcio- 
osiową, nakrytą dwuspadowym da
chem o ustroju jętkowym. Słupy pod
trzymujące konstrukcję dachu wzmoc
nione zostały zastrzałami. Masywne, 
ręcznie ociosywane belki więźby prze
trwały do dziś. Nad bramą umieszczo
no balkon z żeliwną balustradą. Okna 
w obramieniach zwieńczone zostały 
naczółkami w formie gzymsów odcin
kowych. W pasie pod gzymsem koro
nującym projektant rozmieścił dzie
więć niewielkich okrągłych otworów, 
doświetlających poddasze domu. Uwa
gę zwraca podwórzowa elewacja ka
mienicy z drewnianą galerią, z której 
prowadzą wejścia do mieszkań na pię
trze. Rozwiązanie takie było charakte
rystyczne m.in. dla zabudowy war
szawskiego Starego Miasta w XVII, 
a także XVIII w. i występowało często 
w architekturze oficyn staromiejskich. 
Zrealizowanie podobnego projektu 
w drugiej połowie XIX w. świadczy 
o ówczesnym statusie Pragi. Mamy za
tem do czynienia z niezwykle cennym 
reliktem zabudowy podmiejskiej, cha
rakterystycznym dla Pragi z okresu po
przedzającego wkroczenie wielkomiej
skiej kamienicy czynszowej do tej czę
ści Warszawy.

Dom przy ul. Ząbkowskiej 13 jest 
też, w świetle obecnych ustaleń, jedyną 
zachowaną realizacją projektu Aleksan
dra Siekiery, choć dotąd nie znalazł się 
w wykazie prac tego budowniczego. 
Stanisław Łoza odnotował bowiem tyl
ko fakt odrestaurowania przez Siekierę 
kościoła św. Jacka (dominikanów) 
w Warszawie (1869 r.) i zaprojektowa
nia w tymże roku kamienicy dla „Ku
riera Warszawskiego” przy Krakow
skim Przedmieściu 40 (obiekt zniszczo
ny w 1944 r.; zob.: S. Łoza, Architekci 
i budowniczowie w Polsce, Warszawa 
1954, s. 279). We wrześniu 1870 r. Ró
ża Kwiatkowska stała się jedyną właści
cielką nieruchomości. Począwszy od 
pierwszych lat XX w. do 1939 r. dom 
był własnością braci Rozenbojm. Okres 
PRL przyniósł degradację budowli. Po 
generalnym remoncie „trzynastka” sta
nie się z pewnością ozdobą ul. Ząbkow
skiej i jedną z turystycznych atrakcji sta
rej warszawskiej Pragi.

Janusz Sujecki

„Egipski” wieżowiec
a początku lat dwudziestych 
XX w. przygotowano i opra
cowano plan rozwoju prze
strzennego Wrocławia. Zało

żeniem planu było wybudowanie no
wych oraz przebudowanie starych osie
dli mieszkaniowych, przebudowa miej
skiego układu komunikacyjnego, a tak
że Starego Miasta. Tu właśnie, na Sta
rym Mieście, miały powstać monumen
talne, jak na owe czasy, wieżowce, na 
miejscu zabytkowej zabudowy. Efektem 
tych planów był konkurs architekto
niczny na kompleksową przebudowę 
Wrocławia, ogłoszony w 1921 r. przez 
Radę Miejską. Koncepcja przewidywa
ła wyraźne oddzielenie centrum od po
zostałej części miasta, które teraz miało 
służyć wyłącznie pracy, prowadzeniu 
interesów i obrotowi pieniężnemu. By
ło to zresztą zgodne z panującymi 
wówczas powszechnie poglądami doty
czącymi funkcji aglomeracji miejskiej 
i celu nowoczesnej urbanistyki. Plan 
przekształcenia centrum Wrocławia 
w takie miejsce (co w rezultacie prowa
dzić miało do wyburzenia zabytkowej 
zabudowy Rynku) nie został właściwie 
zrealizowany, powstały jednak nielicz
ne „drapacze chmur”. Do takich wie
żowców zaliczany jest gmach siedziby 
głównej Miejskiej Kasy Oszczędności 
na Rynku, przeniesiony tu na przeło
mie lat dwudziestych i trzydziestych 
z obecnej ul. Karola Szajnochy 7-9.

Miejska Kasa Oszczędności była in
stytucją finansową założoną w XIX w., 
mającą na celu gromadzenie wkładów 
oszczędnościowych, udzielanie poży
czek i dokonywanie wszelkich innych 
operacji kredytowych. We Wrocławiu 
Kasa miała swoją siedzibę przy wspo
mnianej ul. Szajnochy (Rossmarktstras- 
se), mieszcząc się w jednym budynku 
z Biblioteką Miejską. Miejsce to od 
dawna uznawane było za niewystarcza
jące dla obu instytucji i poszukiwano 
dogodnego dla pomieszczenia siedziby 
Kasy, udostępniając tym samym cały 
stary gmach na potrzeby Biblioteki. 
Konkurs na projekt nowej centrali Ka
sy rozpisano wiosną 1929 r. Do udzia
łu w nim zaproszono siedemnastu wy
bitnych architektów, głównie zasłużo
nych dla Wrocławia, członków presti-

1

2

żowego Stowarzyszenia Architektów 
Niemieckich (Bund der Deutschen Ar- 
chitekten - BDA). W konkursie wzięli 
też udział architekci znani w Berlinie. 
Warto w tym miejscu przypomnieć nie
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które nazwiska: Erich Grau (autor licz
nych projektów dla Wrocławia oraz 
przebudowy ratusza w Rudolfstadt 
w Turyngii), Paul Heim (twórca m.in. 
osiedla „Sępolno”, współtwórca Hali 
Stulecia, osiedli „Grabiszynek” i „Bi
skupin”), Albert Kempter (budowniczy 
muzeum sztuki we Wrocławiu, osiedla 
„Tarnogaj”, kościoła Gustawa Adolfa 
na „Sępolnie”), Paul Klein (jego projek
ty - to m.in. wieża ciśnień w Poznaniu, 
kościół katolicki Klemensa Dworzaka 
we Wrocławiu), Hans Poelzig (profesor 
Politechniki w Berlinie, budowniczy 
m.in. tamy w Klingenberg w Saksonii, 
Teatru Wielkiego w Berlinie), Heinrich 
Rump (architekt wrocławski, autor 
projektów budynków użyteczności pu
blicznej we Wrocławiu oraz Szprota
wie, Oławie, Brzegu i Obornikach), 
Hans Scharoun (wykładowca we wro
cławskiej Akademii Sztuk i Rzemiosł, 
projektant wieżowców i wzorcowego 
budownictwa mieszkaniowego), Georg 
Wolff (architekt działający we Wrocła
wiu, współwłaściciel biura architekto
nicznego „Klein and Wolff” wykonują
cego liczne projekty dla Wrocławia 
i Śląska). Wyniki konkursu znane były 
w lipcu 1929 r. Przyznane zostały trzy 
nagrody i cztery wyróżnienia. Pierwszą 

nagrodę uzyskał projekt bardzo zdolne
go architekta wrocławskiego, autora 
projektów i realizacji architektonicz
nych dla miasta od 1922 r., członka 
BDA - Heinricha Rumpa. Druga nagro
da przypadła Paulowi Heimowi i Alber
towi Kempterowi, zaś trzecia - Ericho
wi Grauowi; wyróżniono prace Ericha 
Straumera, Kurta Langera, drugi pro
jekt Heinricha Rumpa oraz wspólną 
pracę Paula Kleina i Georga Wolffa.

Wszystkie prace architektów prze
widywały wzniesienie budynku o wyso
kości od siedmiu do dziesięciu kondy
gnacji. Miejska Kasa Oszczędności mia
ła zajmować jedynie dolne kondygnacje, 
tj. piwnice, sutereny, parter oraz piętro, 
zaś pozostała część budynku przezna
czona miała być na biura do wynajęcia. 
Zarząd Kasy domagał się, aby budynek 
był wysoki na 40 m, a więc by posiadał 
około 22 kondygnacji. Chciano w ten 
sposób uzyskać jak największą po
wierzchnię dla pomieszczeń biurowych

1.2. Gmach Miejskiej Kasy Oszczędności 
od strony Rynku (1) i od strony Placu 
Solnego (2)
3.4. Portal głównego wejścia (3) i jego 
fragment (4)

(zdjęcia: Tomasz Suma) 

przeznaczonych do wynajmowania. Po
stulaty te były jednak nie do przyjęcia 
dla głównego architekta miasta. Ówcze
sny Radca Budowlany Wrocławia, Fritz 
Behrendt, zażądał obniżenia wysokości 
biurowca i wyznaczył maksymalną jego 
granicę na 32 m; ostatecznie po długo
trwałych pertraktacjach osiągnięto 
kompromis i ustalono wysokość budyn
ku kasy na 36 m. Zgodę na ostatnie 
cztery metry wysokości uzyskano dopie
ro, gdy cały budynek został już posta
wiony w stanie surowym. Ta najwyższa 
kondygnacja otrzymała najlżejszą kon
strukcję, którą tworzą wyłącznie duże 
okna przedzielone wąskimi słupkami 
i pokryta została niklowaną blachą 
o grubości 3 mm; pierwotnie ta część 
miała pomieścić kawiarnię. Budynek 
miał być postawiony na dużej narożnej 
parceli, złożonej z działek Rynek 9, Ry
nek 10/11, Plac Solny 9 i ul. Kiełbaśni- 
cza 1. Parcele te były wówczas własno
ścią firmy „Herz i Ehrlich”, a użytkowa
ne w części przez filię Miejskiej Kasy 
prowadzonej przez Wallenberg - Pacha- 
lych; w całości teren ten został wyku
piony w końcu 1928 r.

Ostatecznie wzniesiono monumen
talny gmach złożony jakby z dwóch 
przenikających się brył: od strony Rynku 
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- dziesięciokondygnacyjnej i trzynasto- 
osiowej oraz od strony Placu Solnego - 
siedmiokondygnacyjnej, czternastoosio- 
wej, o bryle cofniętej na szerokość 
dwóch osi i nieco szerszej. Obie te części 
nakryte zostały płaskim dachem. Budy
nek ma wewnętrzny dziedziniec, ograni
czony z trzech stron skrzydłami biurow
ca, a z jednej graniczący z zabudową bu
dynku Kasy od strony Rynku. W ze
wnętrznym wyglądzie gmachu wprowa
dzono optyczne obniżenie bryły budow
li przez wyraźne wydłużenie dwóch dol
nych kondygnacji, stanowiących jakby 
cokół dla pozostałych, górnych pięter. 
Gęsto osadzone okna tworzą horyzon
talne pasy, podkreślone prostymi gzym
sami oddzielającymi poszczególne kon
dygnacje. Budynek pozbawiony jest or
namentyki, charakterystycznej dla zabu
dowy Rynku i Placu Solnego. Nie ujaw
nia on też w wyglądzie zewnętrznym za
stosowanej konstrukcji, perfekcyjnie 
ukrytej pod okładziną wykonaną z wa
pienia muszlowego. Do biurowca Kasy 
prowadzi potężne, podwójne wejście 
znajdujące się od strony Rynku. Za wej
ściem tym kryje się niewielki westybul 
wykładany ciemnozielonym kamieniem, 
prowadzący przez wmontowany w 1937 
r. wiatrołap z obrotowymi drzwiami do 
położonej po lewej stronie przejścia sali 
operacji bankowych. Sala ta jest obszer
nym, dwukondygnacyjnym pomieszcze
niem, wyłożonym jasnokremową mar- 
moryzacją i obficie oświetlonym dwoma 
rodzajami światła, tzn. naturalnym oraz 
sztucznym. Naturalne światło zapewnia
ją duże okna umieszczone po prawej 
stronie od wejścia oraz modernistycznie 
wygięty szklany strop-ściana po lewej 
stronie sali. Sztuczne światło z kolei uzy
skane jest dzięki zastosowaniu szklanego 
plafonu. Wnętrze sali operacji ma bar

dzo prosty wystrój, przypominający kla
syczne atrium. Składa się nań obiegająca 
wnętrze empora podtrzymywana ma
sywnymi filarami, jednak bez ściśle usta
lonego porządku. Historycy sztuki jed
noznacznie podkreślają, że jest to przy
kład najciekawszych, dobrze zachowa
nych we Wrocławiu oficjalnych wnętrz 
pochodzących z lat trzydziestych XX w. 
Pozostałą część budynku wypełniały po
mieszczenia biurowe, połączone z wy
twornymi gabinetami zarządu na pierw
szym piętrze, skarbcem w podziemiach 
oraz archiwum, wieloma pomocniczymi 
schodkami i przejściami, zapewniającymi 
bezpieczną i bezkolizyjną komunikację 
wewnątrz budynku. Wszystkie wnętrza, 
wejście główne i sala operacji bankowych 
zaprojektowane zostały przez Heinricha 
Rumpa w modnym wówczas stylu prze
pełnionym zapożyczeniami z wystroju 
oceanicznych transatlantyków.

Biurowiec Miejskiej Kasy Oszczęd
nościowej wzniesiony został przy zasto
sowaniu konstrukcji żelazobetonowej. 
Ściany wewnętrzne są cienkie, w razie 
potrzeby można było je przesuwać 
w dowolnym kierunku i pod dowolnym 
kątem lub też całkowicie usuwać. Na 
uwagę zasługuje portal wejściowy do 
budynku. Jest on odzwierciedleniem pa
nującej wówczas „egiptomanii” - stylu 
polegającego na stosowaniu w sztuce, 
architekturze, zdobnictwie itd. egip
skich lub egiptyzujących motywów de
koracyjnych. Ta „egiptomania” zaczęła 
się od momentu, kiedy archeolog Ho
ward Carter dokonał w 1922 r. sensa
cyjnego odkrycia nienaruszonego gro
bowca Tutenchamona. Zainspirowało 
to m.in. wrocławskiego rzeźbiarza Gu
stawa Adolfa Schmidta, twórcę rzeź
biarskiej oprawy portalu. Utrzymany 
w egipskiej stylistyce relief przedstawia 

działalność rzemieślników, bankierów, 
handlowców, rolników, pracowników 
biurowych i nauczycieli, a także rekre
ację i budownictwo. Postacie ujęte są tu
taj z profilu i w egipskich strojach, ni
czym na malowidłach oglądanych w pi
ramidach. Jednak uważny obserwator 
spostrzeże, że są to postacie współcze
sne, wykonujące dzisiejsze czynności 
i pracę nowoczesnymi narzędziami, 
wśród których dostrzec można nawet 
„egipski” telefon i samochód. Cała zaś 
kompozycja przedstawiona na portalu 
jest wyobrażeniem gospodarczego obie
gu pieniądza i rezultatów rozsądnego 
oszczędzania. Tę część budynku zdobi 
również awangardowo stylizowany 
herb Wrocławia, umieszczony na relie
fie powyżej portali. Pod nim znajduje się 
data: „1930-1931” i tablica z napisem 
„Architekt BDA Heinrich Rump”. Warto 
dodać ciekawostkę, że egipski styl zasto
sowany został również we wnętrzu bu
dynku: po przekroczeniu drzwi wejścio
wych wchodzi się do stosunkowo moc
no zacienionego przedsionka - jakby ta
jemniczego korytarza prowadzącego jak 
w egipskich piramidach do pięknych, ja
snych od blasku złota sal centralnych 
budowli, którą tutaj jest sala operacji 
bankowych. Ponadto pomysłodawca H. 
Rump zastosował bardzo wymyślny 
i wyszukany system przejść i korytarzy 
układających się w swoisty labirynt, 
prowadzący do skarbca znajdującego się 
w podziemiach gmachu.

Siedziba Miejskiej Kasy Oszczędno
ściowej na wrocławskim Rynku, wznie
siona w latach 1930-1931, jest jedynym 
zrealizowanym elementem komplekso
wej przebudowy centrum Wrocławia. 
Dziś jest siedzibą oddziału Banku Za
chodniego SA.

Tomasz Suma

TROCHĘ SZACUNKU...

Wędrując po terenach dawnych Prus Wschod

nich można znaleźć wiele śladów po przedwojen
nych mieszkańcach tych ziem - Niemcach. Na je
den z takich śladów - zagubiony i zniszczony cmen
tarz - natrafiłem wędrując polną drogą tączącą dwie 
male wsie: Boreczno i Karpowo (gmina Zalewo). 
Cmentarz jest obecnie zdewastowany, pomiędzy 
nagrobkami rosną 30- i 40-letnie drzewa. Jeszcze 
kilka lat temu stały tu nagrobki otoczone kutymi 
ogrodzeniami, ale okoliczna ludność doprowadziła 
do ich zniszczenia (ogrodzenia sprzedawano 
w punktach skupu złomu). Nagrobki, których jest 
około czterdziestu, to w zasadzie tylko cementowe 
formy różnej wielkości. Nie ma na nich tablic z na
zwiskami zmarłych. Pod stertą ściółki i jesiennych li

ści odnalazłem dwie kamienne płyty z wyrytymi na
zwiskami spoczywających tam zmarłych (prawdo
podobnie braci) Napis na jednej brzmi: „Besit- 
zer/Leopold Zedler/(ur.) 30 April 1838/(zm.) 24 
Dezbr. 1894/ 1 Tm 1.13", zaś na drugiej: „Wilh. Ze- 
dler/ beg. Noch./ (ur.) 30 August 1833/(zm.) 9 Fe
bruary 1909/Marc 14.8". Wiem od miejscowego pro
boszcza, że cmentarz jest odwiedzany przez tury
stów z Niemiec. Może są wśród nich potomkowie 
braci Zedler?

Andrzej Miecznik

Płyta nagrobna Leopolda Zedlera
(fot. Andrzej Miecznik)
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Wiekowy dworzec Kolei Wschodniej. Ze względu na umiej
scowienie stacji przy wysokiej skarpie - 
promenadzie (obecna ul. 3-go Maja) 
oraz doprowadzenie dojść do peronów 
drewnianą kładką nad torami, nazywano

olej żelazna dotarła do Gdań
ska 6 sierpnia 1852 r. torem łą
czącym Gdańsk z Tczewem 
i stanowiącym odcinek tzw. 

Kolei Wschodniej z Berlina do Królew
ca. Jednak z powodu sprzeciwu do
wództwa twierdzy, którą był wówczas 
Gdańsk nie wyrażono zgody na prze
prowadzenie torowiska przez fortyfika
cje obronne. W konsekwencji spowodo
wało to, że pierwsza stacja „Danzig Le
ge Tor” (Gdańsk Brama Niżna) zlokali
zowana została z dala od śródmieścia 
i dworzec znajdował się w pobliżu Wy
spy Spichrzów (w rejonie obecnej ul. 
Toruńskiej). Na stacji „Gdańsk Brama 
Niżna” zbudowano dwupiętrowy budy
nek przeznaczony do odprawy podróż
nych oraz zaplecze dla spedycji przesy
łek towarowych. Uroczystego otwarcia

1. Dworzec w Gdańsku
2. Zegary dworcowej wieży
3.4.5. Różne detale zdobiące budynek: gdański lew (3), 
herb Gdańska na zwieńczeniu okna (4)
i szczyt budynku (5)

(zdjęcia: Jacek Goździewicz)

tego dworca dokonał król pruski Fry
deryk Wilhelm IV (1795-1861).

Dalszy rozwój kolei w Gdańsku 
związany był z koniecznością dotarcia ła
dunków do portu. Już w 1867 r. wago
ny towarowe mogły być transportowane 
przez Wyspę Spichrzów do Nowego 
Portu. W okresie tym powstała nowa, 
obsługująca wyłącznie ruch osobowy, 
stacja kolejowa o nazwie „Danzig Hohe 
Tor” (Gdańska Brama Wyżna). Stacja ta 
miała jeden tor łączący dworzec z linią
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ją „Dworcem przy Promenadzie”. Za
znaczyć należy, że mimo położenia 
dworca prawie w centrum śródmieścia, 
ze względu na przebieg fosy i bastionu 
fortyfikacji wewnętrznych, nadal dostęp 
do niego był możliwy jedynie od strony 
„Promenady”. Kolejny bardzo ważny 
etap rozwoju - to uruchomienie w 1870 
r. linii kolejowej z Gdańska do Słupska 
i dalej przez Szczecin do Berlina. Linia ta 
początkowo w Gdańsku miała odrębny 
dworzec o nazwie „Danzig Olivaer Tor” 
(Gdańsk Brama Oliwska). Rosnąca z ro
ku na rok liczba podróżnych w rozwija
jącym się mieście spowodowała koniecz
ność budowy jednego, centralnego i du
żego dworca kolejowego. Stało się to 
możliwe około 1890 r., kiedy władze 
miejskie zezwoliły na zasypanie fosy 
i częściową rozbiórkę wałów obron
nych. Nowy dworzec „Danzig Haupt- 
bahnhof” (Gdańsk Główny) miał stanąć 
obok stacji „Gdańsk Brama Wyżna”.

Już 1 października 1896 r. nowa sta
cja rozpoczęła obsługę podróżnych, 
umożliwiając likwidację stacji Brama Wy
żna, Niżna i Oliwska. Wraz z uruchomie
niem stacji rozpoczęto budowę nowego 
budynku dworcowego, który powstał 
w 1900 r. Jest to wspaniały budynek 
o niepowtarzalnej architekturze z liczny
mi zdobieniami, który wzbogacony zo
stał dodatkowo wieżą zegarową o wyso
kości 48 m. Nie ma pełnej zgodności co 
do stylu, jaki przedstawia ten monumen
talny obiekt. W przewodnikach tury
stycznych określany jest jako „neorene- 
sansowe cudo” lub „holenderski neogo- 
tyk”. Budynek dworcowy przekazany zo
stał do użytku 20 października 1900 r., 
czyli ma już 100 lat. W budynku urzą
dzono ogromny hol główny, kasy bileto
we, ekspedycję bagażu podręcznego, re
stauracje oraz dwie poczekalnie. Na za
pleczu znalazły się poczta, mieszkania dla 
kolejarzy oraz izby lekarskie. W czasie 
drugiej wojny światowej, podczas wy
zwalania miasta spod okupacji hitlerow
skiej, dworzec został spalony przez Ar
mię Czerwoną, a po wojnie odzyskał 
dawną świetność. Praktycznie zewnętrz
nie niezmieniony obiekt funkcjonuje do 
dnia dzisiejszego, natomiast przeprowa
dzony w połowie lat dziewięćdziesiątych 
XX w. remont dworcowych pomiesz
czeń wewnętrznych doprowadził do po
wstania jednego z najnowocześniejszych 
ośrodków obsługi podróżnych w Polsce. 
Można też stwierdzić, że jest to obecnie 
najładniejszy obiekt dworcowy Polskich 
Kolei Państwowych.

Jacek Goździewicz

Autor tego wspomnienia - emerytowany doktor medycyny, tak napi
sał w liście do redakcji: „stale mam odczucie, że należy odrabiać zaległo
ści, zwłaszcza z umiłowanej przeze mnie historii." Swoje opowiadanie 
umiejscawia w 1943 r., w późnobarokowym pałacu w Żeliszewie, który 
już nie istnieje: po 1970 r., kiedy przystąpiono do jego remontu, stan 
techniczny murów był tak zły, że trzeba było rozebrać całą budowlę 
z końca XVIII w. Nowy właściciel postanowił odtworzyć pałac, ale okaza
ło się, że brakuje pieniędzy na dokończenie doprowadzonej powyżej 
pierwszego piętra rekonstrukcji. Właściciela Żeliszewa - Witolda Gra
bowskiego, o którym pisze autor wspomnienia, rzeczywiście często wią- 
że się z romansem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i pięknej 
Elżbiety Grabowskiej. Wersję tę, jak się okazuje, podtrzymywał Witold 
Grabowski. Mało tego - według legendy pałac w Żeliszewie został ufun
dowany przez króla Stasia właśnie dla Grabowskiej. Przeczą temu fakty 
historyczne, bowiem w czasie panowania Stanisława Augusta Żeliszew 
należał do rodziny Grzybowskich, podkomorzych litewskich. Właśnie oni 
wybudowali barokową rezydencję i przebywali w niej do 1801 r., potem 
właścicielami byli m.in. Kuszlowie, Lisieccy, ponownie Kuszlowie i Witold 
Grabowski już w XX w.

Fortepian Chopina?
czasie ostatniej wojny, 
w sierpniu 1943 r. musia- 
łem wyjechać na kilka tygo
dni z Warszawy z powodu 

kilku aresztowań wśród kolegów 
z konspiracji. Dotarłem wówczas po
ciągiem do stacji Broszków w powie
cie siedleckim. Dalej ruszyłem w pie
szą wędrówkę. Po kilku kilometrach 
znalazłem się we wsi Żeliszew. Tam 
moją uwagę zwrócił duży park i poło
żony nad sporym stawem okazały, 
piętrowy pałac. Nosił on już wtedy 
piętno dużego zaniedbania. Na gazo
nie przed pałacem pasł się wynędz
niały koń, jak się później okazało - je
dyny w tej posiadłości. Duże, odrapa
ne drzwi wejściowe, wrażenie opusto
szałego i tajemniczego pałacu zaintry
gowały mnie. Postanowiłem spróbo
wać bliżej poznać jego historię.

Po kilkakrotnym pukaniu otwo
rzył mi drzwi człowiek jakby z innej 
epoki - kamerdyner, ubrany w wi
śniowy i już spłowiały strój z żółtymi 
szamerunkami. Sztywno wyprosto
wany nieco wyniośle zapytał: „Kogo 
mam zameldować panu hrabiemu?”. 

Trochę stropiony tym pytaniem poda
łem swoje nazwisko. Przecież moja 
wizyta w nieznanym domu nie była 
zapowiedziana i nastąpiła zupełnie 
przypadkowo. Ze zgrzytem otworzy
ły się drzwi do przestronnej i pustej 
sali sąsiadującej z holem wejściowym. 
W sali tej stało rusztowanie, na któ
rym w roboczym kombinezonie, ob
sypany wapnem ówczesny (i ostatni) 
właściciel pałacu - hr. Witold Gra
bowski oskrobywał ostrożnie z farby 
jakieś stare malowidło na ścianie. 
Kiedy zszedł, poprosiłem go o rozmo
wę na temat historii tego pałacu. 
Chętnie zgodził się i gdzieś wyszedł, 
aby wkrótce powrócić przebrany 
w piękny strój do konnej jazdy...

Zaprowadził mnie do jedynego 
w pałacu zamieszkanego pokoju, 
przypominającego zatłoczone do gra
nic możliwości muzeum. Mnóstwo 
starych bibelotów, porcelany, różnych 
kryształów i karafek oraz wazonów, 
trochę antycznych mebli i na ścianach 
kilka starych obrazów. Wśród tego 
zbiorowiska różnych ciekawych 
przedmiotów szczególną moją uwagę 
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zwrócił stosunkowo niewielki, ciem
nobrązowy fortepian. Pudlo tego in
strumentu opasane było szeroką, mo
siężną taśmą, a nogi sprawiały wraże
nie nietypowych, jakby dorabianych. 
Gospodarz spostrzegł moje zaintere
sowanie i powiedział tylko, że forte- 

log o wielu zdarzeniach z przeszłości, 
często okraszanych dowcipnymi 
anegdotami. Kilkakrotnie hrabia 
przywoływał kamerdynera dla przy
pomnienia jakiegoś zdarzenia z nieda
lekiej przeszłości: „Antoni, jak to by
ło z tym, a jak z tamtym”. W trakcie 

nim materac obszyty czerwonym plu
szem. Gospodarz zapytał mnie reto
rycznie, czy wiem, skąd jest ten mate
rac i dodał: „z salonki pociągu War
szawa-Petersburg”. Był przy tym wy
raźnie rozbawiony i powiedział: „po 
prostu służba zabrała go z pociągu

1.2.3. Zdjęcia 
z 1943 r.: patac od 
strony parku (1), 
boczne wejście 
do pałacu (2)
i budynek 
dla służby (3)

pian przywędrował z Warszawy. Kto 
go przywiózł, tego nie wiedział. Po 
głowie zaczęły błąkać się myśli — nie
udany zamach na rosyjskiego guber
natora Berga..., fortepian wyrzucony 
z piętra pałacu Zamoyskich na bruk 
Nowego Światu w Warszawie, i dalej 
- że grał na nim młody Chopin przed 
wyjazdem do Paryża, i wreszcie utwór 
Cypriana Norwida zatytułowany For
tepian Szopena.

Podzieliłem się nieśmiało moimi 
myślami z coraz bardziej ożywionym 
gospodarzem. Zapytałem hrabiego, 
czy to ten fortepian? Odpowiedział 
krótko: tak! Byłem młodzieńczo zafa
scynowany tym wydarzeniem i utkwi
ło mi ono głęboko w pamięci na dłu
gie lata. Rozmowa toczyła się jeszcze 
wiele godzin z tym sympatycznym 
i otwartym panem, bez cienia jakiej
kolwiek z jego strony wyniosłości. 
Właściwie był to interesujący mono- 

tych opowiadań p. Grabowski od nie
chcenia wtrącił, że jest potomkiem 
ostatniego naszego króla, Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, a dokładnie 
- praprawnukiem morganatycznej żo
ny króla, Elżbiety Grabowskiej. Za
wsze sądziłem, że król był bezdziet
nym kawalerem, ale ponieważ był 
„romansowy”, mogło się różnie zda
rzyć. Smutny był koniec tego kontro
wersyjnego władcy. A teraz - jego po
tomek, stary, trochę zdziwaczały sa
motnik w tym dużym, nieco ponurym 
pałacu, w którym z każdego kąta wy
zierała bieda. I nieco groteskowa 
oprawa - dawnego stylu i obyczaju, 
z paradnie ubranym kamerdynerem.

Dobrze po północy hrabia stwier
dził, że pora spać. Zaprowadził mnie 
do gościnnego pokoju na piętrze, jed
nego z nielicznych, w którego oknach 
ocalały szyby. Stało tam tylko krzesło 
i żelazne, zapadnięte łóżko. Leżał na 

z wszystkimi kuframi, wałizami i pa
kunkami, sądząc, że jest on moją wla- 
snos'cią... ”

Na drugi dzień, przed pożegna
niem otrzymałem od p. Grabowskie
go trzy fotografie pałacu i interesują
cy dokument o naszym spotkaniu. 
Treścią jego było stwierdzenie, że od
byłem w jego majątku praktykę. To 
zaświadczenie nie było oczywiście 
zgodne z prawdą, ale w okresie hitle
rowskiej okupacji okazało się bardzo 
pomocne. Wyruszyłem w dalszą dro
gę, ale to już jest inna historia.

Po wielu latach, chyba w 1970 r., 
jadąc autem do Siedlec, postanowiłem 
zboczyć w kierunku Zeliszewa. Zasta
łem tam resztki murów pałacu i zanie
dbany park. Jak w wielu miejscach na
szego kraju, taki los podzieliło wiele 
pałaców i dworów, często pięknych 
i zabytkowych, a tak bezmyślnie znisz
czonych. Zapytałem jednego z gospo
darzy pobliskiej wsi o p. Grabowskie
go. Otóż wyjechał on w 1944 r. 
w związku ze zbliżającym się frontem 
od wschodu. Znalazł się w Krakowie, 
gdzie wkrótce zmarł w dramatycznych 
warunkach, w przytułku, opuszczony 
przez wszystkich.

Jaka jest prawda o historycznym 
fortepianie? To pytanie długo mnie 
nurtowało. Może to jest fantazja star
szego pana? Może te opowieści były 
tylko powrotem do dawnej i utraco
nej już wówczas świetności? A może 
ktoś zna tę prawdę lepiej niż ja?

Jan Kochanowicz 
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ajwiększym zagrożeniem dla 
każdego obiektu murowane
go jest drewniana więźba da
chowa. To właśnie ona naj

częściej ulega pożarom i biologicznej 
korozji na skutek zawilgocenia. Stoją
cy w klasztornym zespole jezuitów ka
tedralny kościół śś. Jana Chrzciciela 
i Jana Ewangelisty w Lublinie przy ul. 
Królewskiej 10 powstał w latach 
1586-1625 według projektu Jana Ma
rii Bernardoniego, ufundowany przez 
Bernarda Maciejowskiego i Michała

Zebrzydowskiego. W czasie drugiej 
wojny światowej zniszczony został je
go dach i sklepienia. Staraniem ów
czesnego biskupa lubelskiego Stefana 
Wyszyńskiego w latach 1946-1951 
wykonano nową konstrukcję więźby 
dachowej, a dach pokryto miedzianą 
blachą. Zrobiono więc to, co dla 
obiektu było najlepsze. Jednak bada
nia przeprowadzone ostatnio w ra
mach pracy dyplomowej przez stu
denta Szkoły Głównej Służby Pożarni
czej kpt. Piotra Remisza wykazały, że 
stan techniczny więźby dachowej oraz 
zabezpieczenie całej konstrukcji przed 
ogniem nie jest zadowalające.

Konieczność
1 •

Więźba dachowa o konstrukcji 
krokwiowo-kleszczowej podparta 
ścianami stolcowymi przykryta zosta
ła ażurowym podkładem z desek pod 
blachą miedzianą. Na drewnianych 
elementach więźby stwierdzono wy
stępowanie licznych ognisk korozji 
biologicznej, spowodowanej zawilgo
ceniem w wyniku nieszczelnego po
krycia. Oględziny dachu od strony 
zewnętrznej wykazały, że licząca pół 
wieku blacha miedziana uległa silne
mu zniszczeniu korozyjnemu. Ele

1. Fasada kościoła
- dzieło Antoniego 
Corazziego z 1820 r. 
2.3. Zniszczone 
pokrycie dachu (2) 
i konstrukcja więźby 
dachowej (3)

(zdjęcia: Piotr Remisz)

menty więźby dachowej oraz podkła
du z desek nie stanowią już żadnego 
skutecznego zabezpieczenia antyko
rozyjnego ani przeciwpożarowego. 
Stwierdzono ponadto, że po elemen
tach więźby została rozprowadzona 
instalacja elektryczna w rurkach me
talowych, układana prawdopodobnie 
po zakończeniu prac remontowych. 
Brak zabezpieczenia ognioochronne- 
go, przecieki z nieszczelnego pokry
cia dachu oraz przestarzała instalacja 
elektryczna - stanowią zagrożenie 
dla obiektu. Aktywny rozwój korozji 
biologicznej w szybkim tempie może 
osłabić wytrzymałość mechaniczną 
drewnianych elementów oraz stać się 
pośrednią przyczyną uszkodzenia in
stalacji elektrycznej. Gospodarz ko
ścioła bardzo poważnie potraktował 
wnioski z przeprowadzonych badań

i usunął wszystkie zagrożenia - wy
mienił pokrycie dachu na nowe oraz 
zabezpieczył stosownymi impregna
tami drewniane elementy więźby 
przed korozją biologiczną i przed 
ogniem.

W świadomości naszego społe
czeństwa ugruntował się pogląd, że 
obiekt budowlany po wybudowaniu 
i oddaniu do użytkowania nie wyma
ga żadnych zabiegów konserwator
skich. Jest to pogląd błędny. Przykład 
kościoła w Lublinie uczy, że aby zapo
biec przykrym zdarzeniom w trakcie 
użytkowania, wskazane jest dokony
wanie częstych profilaktycznych prze
glądów przez ekspertów zajmujących 
się korozją biologiczną i ochroną 
przeciwpożarową.

Marian Kowalski
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Muzeum
XIX w. najważniejszym prze
mysłem Walii było wydobywa
nie i obróbka łupku. Blisko M 
brytyjskiej produkcji tego su

rowca pochodziła z kamieniołomu Dinor- 
wig w północnej Walii, uznawanego wów
czas za największy na świecie. Dziś w za
budowaniach Dinorwig mieści się Walij
skie Muzeum Łupku, które opowiada hi-

na dachówki. Można przyjąć, że gdy wybu
dowano tu pierwszy dom, jego dach był po
kryty właśnie łupkiem. Najstarsze udoku
mentowane przykłady wykorzystania łupku 
pochodzą z czasów rzymskich, powszech
nie stosowano go w średniowieczu, a już 
w XVI w. był eksportowany. Początkowo 
kamień pozyskiwano w niewielkich kamie
niołomach i kopalniach, dopiero rewolucja 
przemysłowa stworzyła nowe możliwości. 
Z jednej strony gwałtownie wzrosło zapo
trzebowanie, z drugiej zaś budowa nowych 
dróg i linii kolejowych umożliwiła trans
port łupku do wszystkich zakątków Wiel
kiej Brytanii, a z portów także w świat. 
Otwierające się ogromne rynki zbytu spra
wiły, że właściciele ziemscy zaprzestali wy
dzierżawiania niewielkich kawałków grun
tu małym przedsiębiorcom i sami zaczęli 
organizować wydobycie łupku. W najbar
dziej spektakularny sposób dokonało się to 
właśnie w Dinorwig, gdzie rodzina angiel
skiego lorda Assheton Smith utworzyła 
przedsiębiorstwo zatrudniające w szczyto
wym okresie blisko 3 tysiące ludzi.

Na początku XX w. pojawił się tańszy 
łupek z importu, rozpoczęto też masową 
produkcję innych materiałów do krycia 
dachów, w konsekwencji działalność wielu 
walijskich kamieniołomów przestała być 
opłacalna. Systematycznie znaczna ich 

i pomieszczenia magazynowe; jedno z nich 
nazwano „Bałtyk” ze względu na panującą 
tam niską temperaturę. Choć działalność 
skończyła się przed trzydziestu laty, więk
szość pomieszczeń sprawia wrażenie, jak 
gdyby ostatni robotnicy opuścili je przed 
chwilą. Maszyny są nadal sprawne, pra
cownicy muzeum demonstrują, jak wyglą
dała praca. Niektórzy z nich przed laty sa
mi byli zatrudnieni w kamieniołomie.

Specyfika wydobycia łupku polegała 
na tym, że ostateczny produkt był uzyski
wany na miejscu. Najpierw surowiec obra
biano na mniejsze bloki, a potem na kilka 
standardowych rozmiarów płytek. Ostatni 
etap - dzielenie na cienkie, niespełna cen
tymetrowej grubości płytki był najczęściej, 
mimo postępującej mechanizacji, wykony
wany ręcznie. Odwiedzając muzeum moż
na zobaczyć demonstrantów, którzy 
wprawnymi i szybkimi ruchami uzyskują 
płytki o żądanej grubości. Cennym ekspo
natem muzeum jest jedno z największych 
w Wielkiej Brytanii pracujących kół wod
nych, mające prawie 16 m średnicy. Po
chodzi ono z 1870 r. i służyło do napędza
nia różnych urządzeń. Natomiast najnow
szym dodatkiem do muzeum jest rekon
strukcja trzech domków, gdzie ukazane są 
warunki, w jakich mieszkali robotnicy 
w 1860 r., na początku XX w. i w 1969 r.

Gdy opuścimy zabudowania muzeum, 
warto zajrzeć do Centrum Informacji Tury
stycznej, które mieści się w dawnym szpita
lu założonym na potrzeby kamieniołomu. 
Możemy tutaj zaopatrzyć się w mapę, któ
ra ułatwi spacer kamienistymi zboczami

1. Dzielenie łupku na płytki
2. Transportowanie łupku
3. Pozostałości robotniczych zabudowań 
z łupku

(zdjęcia: Pawet Kubisztal)

storię tego „najbardziej walijskiego z wa
lijskich surowców”.

Łupek wydobywany był w północnej 
Walii od najdawniejszych czasów. Surowiec 
występujący tak powszechnie, łatwy w ob
róbce i dający wysokiej jakości materiał, od
porny na temperaturę i wilgoć, był idealny 

część była zamykana, taki sam los spotkał 
Dinorwig w 1969 r. Choć w ograniczo
nym zakresie, łupek jest nadal wydobywa
ny w Walii, a w ostatnich latach jego po
pularność nawet wzrosła, uchodzi bowiem 
za elegancki i ekskluzywny materiał, który 
nadal znajduje wiele zastosowań.

Muzeum zajmuje czworoboczne zabu
dowania, w których mieściło się techniczne 
i socjalne zaplecze kamieniołomu oraz po
mieszczenia, gdzie obrabiano łupek. Może
my tu zwiedzić kantynę, stolarnię, ślusar- 
nię, kuźnię, odlewnię, lokomotywownię 

dawnych wyrobisk, wskaże pozostałości ro
botniczych zabudowań oraz schronień, 
gdzie ukrywano się po założeniu ładunków 
wybuchowych i fragmenty torów kolejki 
wąskotorowej, używanej do transportu ma
teriałów. Szacuje się, że na każdą tonę goto
wych wyrobów ponad 3 tony trafiały na 
hałdę. Stąd te niekończące się stalowoszare 
kamienne rumowiska. Przypominają one 
o łupku - materiale, który może nie wybu
dował Walii, ale na pewno ją przykrył.

Paweł Kubisztal
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Dziedzictwo na Kongresie
Kultury Polskiej

Kongres odbyt się w Warsza
wie w dniach 8-10 grudnia 

2000 r. Pomyst jego organizacji na
wiązywał do podobnej imprezy 
zwołanej 10 grudnia 1981 r. i prze
rwanej dwa dni później na skutek 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Obecny Kongres - łączący się 
z końcem XX stulecia - oficjalnie 
otwarty został 8 grudnia, ale dzień 
wcześniej odbyło się jego pierw
sze forum poświęcone ochronie 
dziedzictwa kultury w Polsce. Zor
ganizował je w Pałacu Prezydenc
kim prof, dr Andrzej Tomaszewski 
w formie panelowej dyskusji, 
w której udział wzięli m.in.: prof. 
Janusz Bogdanowski, prof. Tade
usz Chrzanowski, prof. Adam Milo- 
będzki, prof. Henryk Samsono
wicz, dr Marian Sołtysiak, prof. Te
resa Zarębska. Dyskusja miała od
powiedzieć na pytania: w jaki spo
sób chronić całokształt europej
skiego dziedzictwa Polski i jak po
łączyć nasze wysiłki na tym polu 
z działaniami międzynarodowymi. 
Wypowiedzi uczestników dyskusji 
zmierzały w kierunku pogodzenia 
zasad filozofii konserwatorskiej 
z tradycjami i doświadczeniami 
różnych obszarów kulturowych. 
Aby jednak to osiągnąć, konieczne 
jest ujednolicenie procesu ochrony 
wszystkich dóbr kultury zarówno 
duchowych (wiara, tradycja, oby
czaje itp.), jak i materialnych (ar
chitektura, dzieła sztuki, krajobraz 
itp.). Szczególnie mocno podkre

ślano konieczność ujęcia w jedno
lity proces ekologiczny ochronę 
krajobrazu naturalnego i kulturo
wego oraz wprowadzanie metod 
konserwacji zapobiegawczej - naj
bezpieczniejszej w ochronie dziel 
sztuki, architektury, krajobrazu itd.

Należy podkreślić, że forum 
otworzył - jako gospodarz pałacu 
- prezydent Aleksander Kwa
śniewski i uczestniczył w nim przez 
większą część dyskusji. To właśnie 
do prezydenta skierował apel prof. 
A. Tomaszewski, aby „z ochrony 
dziedzictwa uczynił priorytet swojej 
polityki, bowiem tylko prezydent 
powinien i może to uczynić”.

Sprawy związane z dziedzic
twem kultury przewijały się w in
nych debatach Kongresu, m.in. 
na takie tematy jak „Wieloetnicz- 
ność kultury polskiej" czy „Spo

tkanie dziedzictwa z ponowocze- 
snością”. Ważne było wystąpienie 
w pierwszym dniu Kongresu pisa
rza i reportażysty Ryszarda Kapu
ścińskiego „Kultura narodowa 
w erze globalizacji": „Dziś ubó

stwo ma niszczący wpływ na kul

turę (...) Pozycja narodu w świę

cie, jego akceptacja, szacunek 
dla niego - mierzą się wartością 
jego kultury, silą promieniowania 
i dlatego dbałość o nią, o jej du

chowe i materialne bogactwo, jej 
nowoczesność i otwartość jest 
formą, w jakiej wyraża się współ

czesny patriotyzm".

(kmn)

Europejskie organizacje 
społeczne

Pierwsza Europejska Konfe
rencja Organizacji Społecz

nych działających w sferze ochro
ny zabytków odbyła się w dniach 
21-24 września 2000 r. w Oslo. 
Nieprzypadkowo odbywała się 
w Norwegii, bo jak podkreślił Nils 
Marstein, dyrektor generalny Nor
weskiego Dyrektoriatu Dziedzic
twa Kulturowego, jest to kraj, 
w którym w siedmiu różnych orga
nizacjach społecznych działa po
nad 60% społeczeństwa. Działal
ność w tych organizacjach trakto
wana jest jako obowiązek obywa
telski i ma charakter honorowy, 
zwłaszcza że społeczne stowa
rzyszenia odgrywają szczególną 
rolę w budowie społeczeństwa 
demokratycznego. Jak podkreślił 
w swojej wypowiedzi Hans Chri
stian Kruger, zastępca sekretarza 
generalnego Rady Europy, istnie
je niezbędna konieczność współ
pracy organizacji społecznych 
z ekspertami i konieczność po
parcia działań organizacji spo
łecznych przez rządy państw oraz 
władze lokalne. Takie wsparcie 
związane jest niewątpliwie z cha
rakterem organizacji pozarządo
wych i z ciągłością ich działań bez 
względu na różne „burze” poli
tyczne. W szczególny sposób 
podkreślił to Emil Van Brederode, 
omawiając w swoim wystąpieniu 
cechy organizacji pozarządo
wych. Stwierdził on, że organiza
cje pozarządowe mają pewne

specyficzne cechy stanowiące 
o ich niezależności, m.in. ochotni
cze działanie, a więc brak osobo
wych uzależnień finansowych, 
działanie non-profit (brak podej
rzeń o motywację materialną) pro

wadzone przez kadrę ochotników 
nieliczącą własnego czasu oraz 
możliwość skupienia specjalistów 
wokół organizacji.

Bardzo istotne w działalności 
stowarzyszeń jest tworzenie moż
liwości wyprzedzenia finansowe
go podejmowanych działań, czyli 
posiadanie własnych środków 
dla prowadzenia działań. W tym 
jednak muszą uczestniczyć me
chanizmy rządowe i administra
cyjne. Profesor Virzato Soranho 
Marques podkreślił istotną rolę 
stowarzyszeń zajmujących się 
dziedzictwem w chronieniu jed
nostek i społeczeństw przed kry
zysem emocjonalnym i wyobco
waniem. Ponadto dziedzictwo 
odgrywa bardzo ważną rolę 
w identyfikacji regionalnej, a jego 
ochrona jest wyborem sposobu 
życia i oceny wartości. Mówca, 
omawiając warunki współpracy 
z rządem, stwierdził, że jednym 
z najważniejszych jest równo
prawność podmiotów, ale należy 
zastanowić się, czy potencjał 
zwłaszcza małych organizacji jest 
wystarczający dla podjęcia 
współpracy z rządem, co się wią- 
że przecież z koniecznością prze
strzegania m.in. procedury rozli-

PRZYDROŻNI ŚWIĘCI, WIEK XX I SZTUKA ROMAŃSKASpotkanie z książką

^)statnim akcentem minionego wieku w Oficynie 

Wydawniczej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
było wydanie trzech pozycji książkowych zawierają
cych materiały z czterech sesji zorganizowanych 
przez TOnZ. Pierwsza z konferencji odbyła się jesz
cze w maju 1999 r. pt. Święci przydrożni, patroni 
przyuliczni. Tematem referatów byty figury świętych 
stawiane przy drogach, ulicach, także na cmenta
rzach oraz różnego rodzaju pomniki z postaciami 
ludzkimi, np. w przypalacowych ogrodach i w mia
stach. Te pierwsze związane są z tradycją chrześci
jańską, drugie nawiązują do tradycji antycznej, ma
ją charakter symboliczny lub ideowy, jeśli poświęca
no je ludziom zasłużonym dla miasta, regionu, kra

ju. Zgromadzone w książce referaty i ilustracje doty
czą wszystkich tych zjawisk nie tylko na terenie Pol
ski, ale także na Ukrainie i Litwie.

Inny charakter ma książka Badania i ochrona za
bytków w Polsce w XX w. Konferencja pod takim ty
tułem odbyła się 4 marca 2000 r. i poświęcono ją 
setnej rocznicy urodzin prof. Jana Zachwatowicza 
(zob. nr 5, 2000, s. 38). Złożyły się na nią referaty 
dotyczące różnych dziedzin ochrony m.in. krajobra
zu, miast historycznych, architektury militarnej 
i przemysłowej, dzieł sztuki, archeologii. Referenci 
główny akcent położyli na okres powojenny i współ
czesny, wszyscy nawiązywali do dokonań i przemy
śleń prof. J. Zachwatowicza.

Z kolei zapis dwóch konferencji (7 kwietnia i 19 
września 2000 r„ zob. nr nr 6, 2000, s. 40 i 12, 2000, 
s. 37) zawiera książka Początki tysiąclecia. W obu 
wypadkach byty to dyskusje panelowe dotyczące 
początków państwa polskiego oraz architektury 
i dziel sztuki wczesnego średniowiecza. Pierwsza 
dyskusja zgromadziła archeologów, historyków 
sztuki, historyków i architektów, którzy przedstawili 
swoje, nieraz kontrowersyjne poglądy. Temat drugiej 
sesji - to europejskie inspiracje w polskiej architek
turze i sztuce romańskiej.

Trzy anonsowane książki są do nabycia w siedzi
bie TOnZ, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a, tel, 
629-62-26 (kmn)
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czeń ltd. Paul Van Schaars 
w związku z tym omówił istnieją
cą w Holandii organizację „para
solową”, której zadaniem jest 
ochrona i pomoc dla matych or
ganizacji pozarządowych. Orga
nizacja ta ma możliwość nacisku 

przez grupowanie „prominent
nych obywateli". Kirsten Grieg 
Bjórke, prezes Stowarzyszenia 
Ochrony Zabytków w Norwegii, 

podzielił się doświadczeniami ze 
swojej pracy. Stowarzyszenie to 
ma zadania zbliżone do zadań 
naszego Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, z tym że np. wyre
montowane obiekty zabytkowe 
przekazywane są Stowarzyszeniu 
na ośrodki pracy ochotniczej.

Podzieleniu się przemyślenia
mi z zakresu pracy w stowarzy
szeniach sprzyjały warsztaty dys
kusyjne, m.in. na temat ochotni
ków i profesjonalistów w społecz
nej działalności ochrony zabyt
ków i o zarządzaniu oraz utrzy
mywaniu siedzib organizacji spo
łecznych.

Andrzej Danowski

Niekonwencjonalna wystawa

W Muzeum Pomorza Środkowe

go w Stupsku w listopadzie 

i grudniu ubiegłego roku można było 
obejrzeć rzadko organizowaną wysta
wę konserwatorską. Poświęcona była 
konserwacji zespołu obrazów z XVII 
w., którą w ostatnich latach przepro
wadziła pracownia konserwatorska 
muzeum na zlecenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Słupsku.

Wspomniany zespól - to 48 obra
zów o tematyce religijnej z połowy XVII 
w., malowanych olejno na płótnie, 
a pochodzących z kościoła parafialne
go Trójcy Świętej w Smołdzinie. Funda

torką wzniesionego w 1632 r. kościoła, 
jak również bogatego wyposażenia, 
w tym znajdujących się tu niegdyś 150 
obrazów, była księżna Anna Cray, sio

stra ostatniego panującego na Pomo
rzu Zachodnim księcia z rodu Gryfitów 

- Bogusława XIV. Właśnie od niego 
księżna otrzymała w dożywocie Smoł
dzino, położone 30 km od Słupska, 
u stóp wzgórza Rowokól. Sprowadzo
ne przez księżnę obrazy zostały 
umieszczone na drewnianym suficie 
kościoła w prostokątnych kasetonach. 
Wielokrotne przebudowy świątyni, złe 
warunki przechowywania (znaczne 
wahania wilgotności i temperatury,

częste zawilgocenie), jak również póź
niejsze niefachowe zabiegi konserwa
torskie spowodowały, że tylko 1/3 

z nich ocalała do naszych czasów, 
a i te były w katastrofalnym stanie.

Wystawa pt. „Spod zasłony prze- 
malowań” dala możliwość zapozna
nia się z przebiegiem procesu konser
watorskiego. Na ekspozycji zaaranżo
wano fragment pracowni konserwa
torskiej ze stanowiskiem konserwato
ra na sztaludze umieszczono obraz 
w trakcie uzupełniania malowidła, wo
kół sprzęt i podstawowe wyposaże-

1. Obraz „Pojmanie Jezusa” 
z potowy XVII w. (olej, ptótno)
2. Obraz „Przypowieść o bogaczu 
i Łazarzu" z połowy XVII w.
(olej, płótno)
3.4. Fragmenty wystawy

(zdjęcia: 1.2 - Danuta Dąbrowska.
3,4 - Edward Wojtowicz)

nie, m.in. bezcieniowe lampy, pędzle, 
farby, odczynniki. Wokół rozpylono 
zapach terpentyny, tak charaktery

styczny dla pracowni konserwator
skiej. Obok znalazły się obrazy przed 

konserwacją lub ich zdjęcia, co po
zwoliło zapoznać się z różnymi forma
mi zniszczeń. Wiele płócien było po
dziurawionych, a ubytki zaklejone 
fragmentami innych dziel. Widoczne 
byty ślady grzybów i pleśni oraz liczne 
zabrudzenia. Nieudolne przemalowa
nia zasłaniały cale partie dobrze za
chowanych kompozycji. Obrazy byty 
sprowadzone do jednego formatu, 
a więc większe przycięte, a mniejsze 
naklejone na większe płótna. Zabiegi 
te wykonane zostały najprawdopo
dobniej około 1836 r. Z kolei w 1931 r. 
obrazy naklejono klajstrem roślinnym 

na nowe płótna, a następnie podkle
jono gazetami (właśnie na gazetach 
widnieje data 1931 r.).
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Obrazy poddane w ostatnich la

tach petnej konserwacji po oczysz
czeniu i zdezynfekowaniu zostały 

zdublowane na nowe płótna na spe
cjalistycznym stole próżniowym. 
Ubytki płótna uzupełniono, usunięto 
przemalowania, uzupełniono grunty 
i warstwę malarską, następnie zabez
pieczono werniksem. Wszystkie dzie
ła, które zostały zakonserwowane, 
można było obejrzeć na wystawie. 
Byty one zestawione z fotogramami 
prezentującymi poszczególne fazy 

konserwacji.
Przeprowadzone prace nie tylko 

uratowały obrazy, ale również dostar
czyły wielu dodatkowych informacji. 
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób by
ty konserwowane w ubiegłych wie
kach. Zapoznaliśmy się też z proble
mami warsztatowymi. Dotychczas 
byty one uważane za dzieła jednego 

malarza, a autorstwo przypisywano 
Foxkirchowi lub Lickefotowi, mala
rzom ze Słupska. Dokładne ich zba
danie umożliwiło stwierdzenie, że nie 
są dziełem jednego artysty, a powsta
ły w dwóch, a nawet w większej licz
bie warsztatów, bowiem różnią się 

poziomem artystycznym. Powstała 
też możliwość precyzyjniejszego 
określenia przedstawionych scen. 
W zdecydowanej większości dotyczą 
one życia Chrystusa.

Po zakończeniu wszystkich zabie
gów konserwatorskich cały zespół 
obrazów powróci do Smołdzina.

Wystawa cieszyła się wyjątkowo 
dużą frekwencją. Ogółem zwiedziło ją 

ponad 3 tys. osób, a konserwatorzy 
przeprowadzili około 50 tzw. lekcji 
muzealnych dla szkolnych grup zor
ganizowanych.

Stanisław Szpilewski 
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W „Spotkaniach z Zabytkami' z września 
2000 r. znalazł się bardzo miły artykuł p. An

ny Halaty pt. „Ziemiańskie tradycje w Stryjo

wie". Ponieważ dwór ten łączy się w dużej 
mierze z moim życiorysem, pozwalam so

bie dorzucić garść osobistych wspomnień 

związanych z tą uroczą ongiś siedzibą.

W latach 1920-1929 dziadkowie moi Zo

fia i Jan Wolscy dzierżawili Stryjów. Spędza

łam tam jako dziecko (ur. 1922 r.) wraz 

z matką i bratem każde wakacje. Na ocala

łych z wojny fotografiach Stryjowa znajduje 
się piętrowa i parterowa część dworu oraz 
park i stawy rybne. Zachowała się również 
fotografia pseudoobronnej wieży i bramy 
wjazdowej. Do dworu prowadziła piękna 
kasztanowa aleja. Na tyłach dworu znajdo

wały się czworaki, budynki gospodarcze 
i ogród owocowo-warzywny. Park byt utrzy

many bardzo starannie, pełen klombów 
i rabatek kwiatowych. Babcia była zamiło

waną ogrodniczką. Dziadek byt wielkim 
znawcą koni. Wnętrze dworu było bardzo 
ładne. W parterowej części niska, długa ja

dalnia, tzw. kredens i kancelaria dziadka. 
Natomiast wielki salon byl prawie nieuży

wany. Goście gromadzili się w matym salo

nie już na części piętrowej, gdzie znajdo

wały się pokoje dziadków i gościnne na 
piętrze z pięknym widokiem na park.

Kiedy w latach osiemdziesiątych udali

śmy się samochodem do Stryjowa - była 
tam szkoła, a pałac był zadbany i w dobrym 
stanie. Niestety, kiedy odwiedziliśmy Stry

jów w kilka lat później - nie było już szkoły, 
a budynek popadl w całkowitą ruinę. Pozo

stały tylko sentymenty do starych siedzib 

i piękne wspomnienia!

Danuta Witkowska 
Zamość 

Szanowna Redakcjo!

(...) Bardzo chcialam podziękować za 
zorganizowanie konkursu „Spotkania z za

bytkami romańskimi'. Nie wzięłam w nim 
udziału, ponieważ nie znalazłam odpowie

dzi na trzy pytania. Ale była to dla mnie 
prawdziwa przygoda z wyszukiwaniem 
obiektów, musialam bowiem sięgać po 
wiele książek z tego tematu. Przy okazji po

znałam mnóstwo różnych zabytków romań

skich i mogłam - choć na trochę - prze

nieść się w tamtą epokę. Za to właśnie bar

dzo dziękuję! (...) Jestem czytelniczką 
„Spotkań z Zabytkami’ od wielu lat. Pozwa

lają mi one co miesiąc spotykać się z inny

mi zabytkami, także tymi, które wymagają 
ratunku, aby w jak najlepszej formie przeka

zać je przyszłym pokoleniom.

Z poważaniem 
Elżbieta Daszkowska 

Toruń

Redakcja „Spotkań z Zabytkami’

Piszę do Państwa z nadzieją, że znajdę 
w końcu u kogoś zrozumienie i odrobinę 
zainteresowania zabytkiem, o którym mimo 
moich usilnych starań bardzo niewiele mo

głam się dowiedzieć. Chodzi o średnio

wieczne malowidła w wieży rycerskiej 
w Siedlęcinie. Mam do wszystkich szanu

jących się historyków sztuki i do czytelni

ków pytanie. Jeżeli rzeczywiście jest to uni

katowy zespól malowideł, to dlaczego nie 
ma w języku polskim żadnego rzetelnego 
ich opracowania z opisem ikonograficz

nym, analizą formalną i opisem technicz

nym. Po drugie, dlaczego ten unikatowy 
zespól jest w ogóle niezabezpieczony 
(w wieży na pierwszej kondygnacji niedaw

no byt pożar, szczęśliwie w porę ugaszony, 
zanim dotarł do kondygnacji z freskami). 
Do wieży wpuszcza starsza pani mieszka

jąca w oficynie obok za opłatą 1-2 zł - 
wejść może każdy. Do malowideł jest nie

ograniczony żadnym ogrodzeniem dostęp. 
Można je dotykać, zamazać, zeskrobać... 

słowem dobrze, że te malowidła jeszcze 
istnieją. Jednak przy takiej formie „zabez

pieczenia", jak długo mają jeszcze szansę 
istnieć?!

Wieża nie jest jeszcze własnością pry

watną, choć gmina usiłuje się jej „pozbyć’. 

U progu nowego tysiąclecia może warto 
byłoby pomyśleć o należytym opracowaniu 
i zabezpieczeniu tych cennych reliktów 
spuścizny kulturowej? Wiem, że „Spotkania 

z Zabytkami' mogą zainteresować obiek

tem szersze kręgi odbiorców, nierzadko 
tych właściwych, bo kompetentnych.

Agata Pawlak 
Jelenia Góra

O wieży i malowidłach w Siedlęcinie pisali

śmy w numerach 2,1998, s. 20 i 6,1999, s. 2

Droga Redakcjo!

Z zainteresowaniem śledzę rozwój Wa

szego pisma od początku jego istnienia, 
czyli przez 25 lat. Jesteście pismem mo

delowym, na którego przykładzie każdy 
adept dziennikarstwa może uczyć się 
stopniowego przekształcania czasopisma 
- od pierwszych bardzo nieśmiałych ze

szytów, „siermiężnych’ ze względu na pa

pier i ilustracje, do nowoczesnego - w ca

łym tego słowa znaczeniu - miesięcznika 
mogącego konkurować z każdym pismem 
na polskim i nie tylko polskim rynku (...) 
I mimo że upływa ćwierć wieku - nic się 
nie starzejecie, a wprost przeciwnie i jesz

cze na dodatek stale towarzyszy Wam wi

doczna na każdej stronie, w każdym dzia

le czy na okładkach pisma rzadko spoty

kana, niezwykła pasja jego tworzenia (...) 
Tak trzymajcie przez następne ćwierć wie

ku, do końca świata, a nawet miesiąc dłu

żej - parafrazując hasto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy!!!

J. Ch.

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 wpłata).Wpłaty-' na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. 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 li

stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 
1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce 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 obowiąz

ku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miej
sca zamieszkania prenumeratora lub jego sie
dziby.

Ruch SA. - zamówienia na prenumeratę na 
II kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 marca 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.
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Wokół jednego zabytku

Osobliwe losy relikwiarza
W1997 r. obchodzona była dwusetna 

rocznica powstania Legionów i Ma
zurka Dąbrowskiego - pieśni śpiewanej 
przez żołnierzy tworzącego się w północ
nych Włoszech polskiego wojska. Składa
ło się ono z emigrantów i wolontariuszy 
spieszących z obszarów zajętych przez 
zabory na wieść, że po- 
wstaje armia, której obec
ność po stronie Bonapar- 
tego daje szansę odzyska
nia wolności. Znalazło się 
w niej też wielu polskich 
jeńców wcielonych do woj
ska austriackiego. I wła
śnie ta data - rok 1797 - 
widnieje na spodniej stro
nie podstawy prezentowa
nego relikwiarza. Inny na
pis wskazuje na pierwszy 
komput wojsk dowodzony 
przez generała Karola 
Kniaziewicza (drugim do
wodził Rymkiewicz, nad 
całością komendę sprawo
wał gen. Henryk Dąbrow
ski). Można przypuszczać, 
że relikwiarz znajdował się 
w rękach wojskowych ka
pelanów lub dowódców, 
lecz dziś już nie wiadomo, 
jakiego świętego zawiera 
szczątki, ponieważ opis re
likwii, który się znajdował 
w skrytce pod spodem 
podstawy, bezpowrotnie 
zaginął.

Pośrodku glorii, za któ
rą kryją się szczątki święte
go, umieszczony został 
sporych rozmiarów ame
tyst - kamień będący sym
bolem czystości myśli oraz 
czynów, a także miłości, 
która ogarnia serca i umy
sły, kierując je ku wielkim 
sprawom oraz wzniosłym, 
szlachetnym ideom. Nale
ży do nich również idea wolności, która 
przyświecała legionistom przepełnionym 
zapałem i wiarą. Toteż nie wydaje się 
sprawą przypadku wybór tego właśnie 
kamienia-symbolu jako ozdoby relikwia
rza. Ametyst o szlifie kaboszonu otaczają 
płatki kwiatu słonecznika, wieńczy zaś or
nament z liści akantu. Podwójny snop 
promieni przywodzi na myśl tarczę słoń

ca, a dwie główki rokokowych aniołków 
przypominają, że nie odeszły jeszcze 
w przeszłość pogoda i wdzięk panujące 
w sztuce XVIII w.

Relikwiarz stal się, silą rzeczy, nie tylko 
świadkiem uczuć nadziei i wiary, które 
przepełniały legionistów na początku na

poleońskich kampanii, ale też milczącym 
powiernikiem ich obaw, rozczarowań, roz
goryczeń, gdy Bonaparte zawiódł oczeki
wania. Nie wiadomo, czy ten osobliwy hi
storyczny klejnot trafił wraz z nimi na wy
spę Santo Domingo, choć trudno tę moż
liwość wykluczyć. A w takim razie byłby 
też świadkiem tragedii legionistów, osa
motnienia, chorób, śmierci w tropikalnych 

lasach, wewnętrznych buntów i rozpaczy. 
A później znów nadziei aż do końca napo
leońskich dziejów i ostatecznej klęski ce
sarza pod Waterloo...

Pamiętam jeszcze z dzieciństwa opo
wieść o relikwiarzu, który towarzyszył Le
gionom Dąbrowskiego, później związał 

się z losem mojej rodziny, 
a po upadku powstania listo
padowego i na początku 
styczniowego służył do prze
wożenia tajnych meldunków, 
rozkazów oraz informacji 
z rosyjskiego zaboru do Pa
ryża i z powrotem. Nietrudno 
zrozumieć, czym się kierowa
no, wybierając do tego celu 
religijny przedmiot o tak 
szczególnym, jak relikwiarz, 
przeznaczeniu. Musial on 
onieśmielać żandarmów 
i agentów rosyjskiej policji, 
powstrzymywać ich przed re
wizją. A jako przedmiot kultu 
o niewielkich rozmiarach nie 
budził podejrzeń.

W 1815 r., po upadku Na
poleona, relikwiarz miał się 
znajdować w Paryżu i prze
kazany został osobiście 
przez generała Kniaziewicza 
lub przez któregoś z jego ofi
cerów, powracającemu do 
Polski z niewoli angielskiej 
wraz z żoną Angielką i uro
dzonym w Chesterfield syn
kiem, Józefem, kapitanowi 
armii francuskiej, Ludwikowi 
Piechowskiemu, odznaczo
nemu Legią Honorową. Być 
może już wówczas relikwiarz 
posłużył jako tajna skrytka, 
opis szczątków świętego 
właśnie wtedy zginął. Nie 
wiadomo, co się działo z tym 
osobliwym przedmiotem 
w ciągu piętnastu lat aż do 
powstania listopadowego, 

kiedy znów objawił się jako narzędzie 
konspiracji. Relikwiarz spełnił widocznie 
zadanie, skoro nie znalazł się w rękach 
rosyjskiej policji.

W końcu XIX w. relikwiarz był w posia
daniu jednej z ziemiańskich kresowych 
rodzin, a następnie przez przypadek trafił 
w ręce kolekcjonerów.

Jerzy Piechowski



Czchów - podkarpackie miasteczko
Osada na lewym, wysokim brzegu Dunajca powstata na przełomie XII 

i XIII w. (pod rokiem 1215 wymienił ją Jan Długosz). Początkowo loko
wano ją na prawie średzkim, od 1355 r. na magdeburskim. W wiekach XIV- 

-XVII znajdowała się tu siedziba starostwa niegrodowego. Zachował się śre
dniowieczny układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem, parterowa zabu
dowa z podcieniowymi domami (il. 1), jednonawowy gotycki kościół z XIV w. 
(il. 2), w którego wnętrzu znajdują się m.in. polichromie gotyckie (il. 3) oraz 
renesansowe pomniki nagrobne rodu Wielogtowskich, wykonane przez Ca- 
navesiego (il. 4). Na sąsiednim wzniesieniu stoi kamienna baszta będąca re
liktem średniowiecznej strażnicy (il. 5).

(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy)


