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Redakcja gratuluje

Profesor Tadeusz Chrzanowski - historyk sztuki, stały współpra- 
cownik naszego pisma od dwudziestu lat, członek Rady Redakcyjnej, 
autor licznych artykułów i książek, w tym wielu zeszytów „Katalo
gu Zabytków Sztuki w Polsce”, przewodniczący Społecznego Komi
tetu Odnowy Zabytków Krakowa - w lutym br. uhonorowany został 
doroczną Nagrodą im. Profesora Aleksandra Gieysztora; nagrodę 
ustanowiła w 2000 r. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenber- 
ga w Warszawie (zob. nr 7, 2000, s. 11) m.in. za szczególne osiągnię
cia w ochronie dziedzictwa kulturowego. Nasz „stary galicyjski Sar
mata”- jak często przedstawia się Profesor (przez wiele lat zajmował 
się sztuką epoki sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII w.) - jest bardzo 
prężny w działaniu i płodny w pisaniu. Ze świetnym piórem Profe
sora zetkniemy się w dodatkowym numerze „Spotkań z Zabytkami” 
aż dwukrotnie: w niezwykle błyskotliwym podsumowaniu dziejów 
architektury i sztuki XX w. oraz w refleksji na temat ulubionego 
przez Niego krakowskiego domu „Pod Pająkiem”. Szkoda tylko, że 
Profesor w nawale zajęć nie znajduje czasu na pisanie pamiętnika. 
Znając Profesora Chrzanowskiego byłoby to niepozbawione humo
ru, anegdot i zlośliwostek arcydziełko dotyczące przede wszystkim 
okresu PRL. Redakcja, Rada Redakcyjna i wszyscy współpracownicy 
„Spotkań z Zabytkami” serdecznie gratulują Profesorowi otrzymanej 
nagrody!

W czasie uroczystości wręczenia Profesorowi Chrzanowskiemu 
nagrody na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się też prezen
tacja książki o Aleksandrze Gieysztorze, wydanej m.in. przez Funda
cję Kronenberga (zob. s. 5).

Redakcja popiera

Dotarła do nas informacja, że prof, dr Wiktor Zin stara się wró
cić do telewizji z cyklicznym programem pt. „Słownik krajobrazu 
polskiego”. Przypominamy - około 10 lat temu zniknęła z ekranów 
prowadzona przez prof. Zina audycja „Piórkiem i węglem”. Był to 
cykl przystępnych wykładów na temat różnych polskich zabytków, 
ilustrowany znakomitymi, wykonywanymi przed kamerą rysunka
mi, gromadzący kilka milionów widzów. Zniknął także drugi cy
kliczny program o zabytkach - „Ocalić od zapomnienia” pod redak
cją Zofii Haloty i w ten sposób sprawy naszego dziedzictwa przesta
ły być tematem telewizyjnym. Oprócz audycji o charakterze tury
stycznym, najczęściej pozbawionych głębszej refleksji i fachowego 
komentarza - w TVP nie pojawił się żaden program mogący godnie 
zastąpić oba wycofane. Producenci programów mają jeden cel - zdo
być jak najwięcej reklam, co uzależnione jest od tzw. oglądalności, 
ta zaś od tego, jak bardzo programy są zrozumiałe. Stąd bierze się ich 
płytkość, banalność, często wręcz głupota. Na łamach „Spotkań 
z Zabytkami” sprawę popularyzacji w TVP zabytków poruszaliśmy 
kilkakrotnie, uważając, że właśnie publiczna telewizja, której obo
wiązkiem jest edukacja, powinna nadawać tego rodzaju audycje. 
Profesor Zin proponuje, aby audycje nowego cyklu nadawane były 
dwa razy w miesiącu, stanowiąc przerywnik między komercjalną 
i bezrefleksyjną telewizyjną nudą. Znając jasny wykład Profesora, 
niezwykłą umiejętność rysowania i ukazywania kamerą najpiękniej
szych miejsc, zabytków i detali, byłyby to znakomite lekcje uczące 
dostrzegania piękna polskiego krajobrazu i związanych z nim zabyt
ków. Prosimy Czytelników o nadsyłanie swoich opinii w tej sprawie.
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Powstał Instytut Dziedzictwa Kulturo
wego; powołany został przez Kazi
mierza Ujazdowskiego, ministra kultu
ry i dziedzictwa narodowego. Instytut 
ma zajmować się popularyzacją za
gadnień kultury, patronowaniem naj
ważniejszym seriom wydawniczym 
oraz koordynowaniem inicjatyw kultu
ralnych instytucji i jubileuszy. Ma ini
cjować także akcje popularyzujące 
dziedzictwo kulturowe wśród mło
dzieży. Instytut ma ponadto stworzyć 
w Internecie Portal Kultury Polskiej 
z informacjami o polskich instytucjach 
kultury oraz internetową Encyklopedię 
Kultury Polskiej. Przewodniczącym 
Rady Programowej Instytutu został 
Ferdynand Ruszczyć, dyrektor Mu
zeum Narodowego w Warszawie.

W maju br. mija 100 rocznica otwarcia 
Pałacu Sztuki w Krakowie - siedziby 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych, najstarszej w tej części Europy 
organizacji artystów i mecenasów 
sztuki; powstała w 1854 r. (warszaw
ska „Zachęta” w 1860 r). Jej zadania 
- to propagowanie i popularyzowanie 
sztuki polskiej oraz opieka nad twór
cami, m.in. poprzez organizowanie 
sprzedaży ich dzieł. Początkowo wy
stawy urządzano w wynajmowanych 
lokalach. W 1897 r. Towarzystwo naby
to od miasta posesję pomiędzy Plan
tami i pl. Szczepańskim i dzięki temu 
w 1898 r. podjęta została według pro
jektu architekta Franciszka Mączyń- 
skiego budowa własnej siedziby To
warzystwa - Pałacu Sztuki. Budowę 
zakończono w 1901 r. i od tej pory or
ganizowane są tu wystawy najwybit
niejszych artystów, poza tym Towarzy
stwo prowadzi szeroką działalność 
wydawniczą i informacyjną oraz doko
nuje zakupów dzieł sztuki. Sam Pałac 
Sztuki pod względem architektonicz
nym stanowi zespolenie rozmaitych 
stylów i rodzajów sztuki - klasycyzm 
łączy się tu z secesją i symbolizmem, 
ściśle zintegrowane są ze sobą archi
tektura, rzeźba, ornamentyka. Po stu 
latach nastąpi ponowne uroczyste 
otwarcie krakowskiego Pałacu Sztuki.

W końcu lutego br. w Toruniu odbyto 
się Forum Konserwatorów, poświęco
ne społecznym zagrożeniom dóbr kul
tury. Mówiąc o tych zagrożeniach, or
ganizator Forum Maciej Obremski, ku
jawsko-pomorski konserwator zabyt
ków, m.in. stwierdził: „Wszyscy dekla
rują, że zależy im na ochronie dzie
dzictwa. Obawiam się jednak, że to 
tylko frazes. Dlaczego nie wprowadzić 
naprawdę korzystnych ulg podatko
wych dla ludzi inwestujących w swoje 
obiekty zabytkowe? Innym bodźcem, 
stosowanym zresztą na całym świę

cie, są preferencyjne kredyty. Środo

wisko konserwatorskie próbowało 
przekonywać polityków do takich roz
wiązań, ale bez powodzenia." Toruń
skie Forum Konserwatorów towarzy
szyło targom „Conservatio ’2001".

Zabytkowe budynki upadłej fabryki 
Polska Wełna w Zielonej Górze są te
matem licznych artykułów prasowych 
i wystąpień mieszkańców miasta. „Ga
zeta Zachodnia" zwróciła się do swo
ich czytelników z pytaniem: „Czy bu
dynki te należy chronić za wszelką ce
nę, czy też zburzyć je i postawić no
we?" Najstarszy obiekt fabryki - dawna 
przędzalnia - pochodzi z lat 1872- 
-1874, następne - stara farbiarnia, ko
tłownia, wykańczalnia, tkalnia - z lat 
1906 i 1922. Większość głosów opo
wiada się za zachowaniem wszystkich 
obiektów. „Nie chodzi o to, że są one 
zabytkami architektury przemysłowej - 
twierdzi jeden z czytelników - ale że 
w ogóle są to zabytki. Jeśli wyburzymy 
Polską Wełnę, to może drugi w kolej
ności będzie ratusz? 
Przykłady innych 
miast pokazują, że 
stare budynki moż
na adaptować. Tak 
robi się z powodze
niem w Lodzi. W Ber
linie w starych, nie
gdyś upadających 
spichlerzach dziś 
mieszczą się naj
wspanialsze hotele. 
Widać więc, że dla 
chcącego nie ma nic 
trudnego." Woje
wódzki konserwator 
zabytków - Iwona 
Peryt-Gierasimczuk 
zapewnia, że Polską 
Wełnę można ocalić, 
tworząc na jej tere
nie np. uniwersytet.
W najbardziej charakterystycznym bu
dynku, z dwiema wieżami, proponuje 
umieścić rektorat. Pomysł popiera rek
tor Politechniki Zielonogórskiej, Mikołaj 
Kisielewicz, twierdzi jednak, że brak 
funduszy na wykupienie i adaptację 
zakładu.

Od początku 2001 r. co piątek w „Rze
czypospolitej” ukazuje się kolumna 
pt. „Moja Kolekcja”, zainicjowana i re
dagowana przez współpracownika 
naszej redakcji, Janusza Miliszkiewi- 
cza. Zamieszczane są na niej teksty 
propagujące kolekcjonerstwo dzieł 
sztuki, pamiątek narodowych i rze
miosła artystycznego. Publikowane 
są wywiady, np. z Wiesławem 
Ochmanem, Wojciechem Fibakiem, 
antykwariuszami oraz rzemieślnikami 
i konserwatorami, którzy udzielają po
rad. W wywiadzie z wybitnym artystą 
śpiewakiem oraz znawcą i kolekcjo
nerem polskiego malarstwa - Wiesła
wem Ochmanem na pytanie „Co się 
zmieni na krajowym rynku sztuki po 

wejściu Polski do Unii Europejskiej?" 
padla następująca odpowiedź: „Mam 
nadzieję, że wtedy zniknie anachro
niczne polskie prawo... Zachodni ko
neserzy sztuki nie są w stanie prze
brnąć przez naszą biurokrację. Stwo
rzono tysiące barier, których ludzie 
z Unii nie rozumieją. To szkodzi pol
skiej kulturze... Dlaczego, na litość 
Boga, Francuz czy Holender muszą 
na kolanach błagać polskiego urzęd
nika o zgodę na kupno dziel wielkiego 
współczesnego artysty?!"

Łódzka rezydencja Herbstów „Księży 
Młyn” czeka na kapitalny remont. Ten 
zabytek architektury pofabrykanckiej, 
należący obecnie do Muzeum Sztuki, 
dziesięć lat temu oddany został do 
użytku po długotrwałym, komplekso
wym remoncie budowlano-konserwa- 
torskim. Prace trwały aż 17 lat, ale nie
chlujstwo wykonawców i kiepskie ma
teriały sprawiły, że „Księży Młyn” wy
maga natychmiastowego kolejnego 
remontu. Trzeba wymienić dachy, sto
larkę okienną, instalacje i odnowić ca
łą fasadę. Muzeum Sztuki nie ma 

Władze Warszawy planują w tym roku 
rewaloryzację dwóch zabytkowych 
parków - Parku Ujazdowskiego 
i Ogrodu Saskiego. Park Ujazdowski 
powstał w latach 1873-1876 według 
projektu Franciszka Szaniora. Z bie
giem lat pierwotna kompozycja zało
żenia zacierała się. Obecnie park jest 
zaniedbany. Planowane prace mają 
przywrócić mu historyczny wygląd. 
Ogród Saski - najstarszy ogród
w Warszawie, został założony w stylu 

francuskim na po-

(rys. Małgorzata Tabaka)

czątku XVIII w. i byt 
obszarem zamknię
tym w obrębie prywat
nych siedzib, w 1727 r. 
została udostępniona 
mieszkańcom War
szawy środkowa jego 
aleja. Po 1815 r. 
ogród został prze
kształcony na wzór 
ogrodów angielskich. 
W 1849 r. przeszedł 
pod zarząd miasta 
i wtedy stal się słyn
nym letnim „Salonem 
Warszawy". Po dru
giej wojnie światowej 
zamienił się w miejski 
deptak. Dwa lata te
mu została opraco
wana koncepcja re

waloryzacji Ogrodu Saskiego, która 
przewiduje m.in. przywrócenie baro
kowego charakteru centralnej części 
ogrodu. Koncepcja ta teraz ma być 
stopniowo realizowana. Na rewalory
zację Parku Ujazdowskiego miasto 
chce przeznaczyć 4,5 min zł, a na 
pierwszy etap prac w Ogrodzie Sa
skim - 3,1 min zł; koszt całości prac 
w Ogrodzie Saskim szacuje się na 
około 30 min zł.

środków na pokrycie kosztów takiego 
remontu, ale na szczęście władze 
miasta przygotowują się do podpisa
nia porozumienia z marszałkiem sej
miku w sprawie sfinansowania nie
zbędnych prac. Przewiduje się rozpo
częcie remontu w 2002 r.
Z okazji jubileuszu 10-lecia oddania 
do użytku rezydencji „Księży Młyn" 
i 10-lecia współpracy Muzeum Sztuki 
w Łodzi z Łódzkim Oddziałem Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami, w mar
cu br. odbyta się uroczysta sesja „Nie 
tylko Księży Młyn. Historia, architektu
ra, ogrody”. Sesji towarzyszyła wysta
wa „Pałac Herbsta. Dzieje miejsca i lu
dzi” oraz prezentacja grafik Łucji Ro
bak „Imperium Scheiblerów”.

Do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie trafił obraz Jerzego Kossa
ka „Odwrót armii napoleońskiej spod 
Moskwy”. Ofiarodawca - żołnierz armii 
niemieckiej, który przywłaszczył sobie 
obraz w okolicach Krakowa - postano
wił zwrócić go Polsce. Płótno przedsta
wia popularną dla twórczości Jerzego 
Kossaka scenę batalistyczną. Obraz 
jest sygnowany i datowany na 1927 r, 
ma wymiary: 87x134,5 cm, wykonany 
jest techniką olejną na płótnie. W uro
czystości przekazania obrazu Muzeum 
Narodowemu w Krakowie wzięli m.in. 
udział przedstawiciele ofiarodawcy 
oraz Ambasady RP w Niemczech, Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych i Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego w Polsce.

Zespołowi kościoła i klasztoru w Kal
warii Paclawskiej grozi katastrofa bu
dowlana. Zagrożenia konstrukcji 
obiektów spowodowane są przede 
wszystkim podmywaniem fundamen
tów przez wody opadowe. Ponadto 
okazało się, że podczas pożaru, który 
w 1855 r. zniszczył m.in. chór kościoła, 
zostały uszkodzone pręty metalowe 
podtrzymujące budowlę. Następną 
przyczyną jest osuwanie się dobudo
wanych później elementów do klasz
tornych murów. W tej sytuacji niezbęd
ne jest jak najszybsze podjęcie prac 
remontowych.

Odnalezione zostały dwa obrazy wło
skiego malarza Tintoretta (1518- 
-1594), które skradziono przed sied
miu laty z kościoła w Tarnogrodzie. 
Malowidła, wykonane temperą na de
sce, o wymiarach: około 2 x 0,8 m, 
przedstawiają św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelistę. Sprowadzone 
zostały w 1604 r. przez Jana Zamoy
skiego do kolegiaty w Zamościu. 
W 1783 r. wraz z ołtarzem z kolegiaty 
trafiły do kościoła w Tarnogrodzie. 
W latach sześćdziesiątych XX w. pod
dane byty konserwacji. Obydwa obra
zy, jak przypuszcza policja, miały być 
wywiezione za granicę. Prawdopo
dobnie ze względu na ich wielkość do 
wywózki, na szczęście, nie doszło.
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W styczniu br. minęło trzydzieści lat od chwili podjęcia decyzji 
o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie i od inauguracyjnego 

posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy. 
Prace rozpoczęto we wrześniu 1971 r., stan surowy wykonany został w lipcu 1974 r., 

a całość Zamku (oprócz Sali Balowej) oddano do użytku we wrześniu 1984 r. 
Poniżej zamieszczamy wspomnienie potomka Marcello Bacciarellego (1731-1818), 

nadwornego malarza króla Stanisława Augusta i dyrektora generalnego 
budowli królewskich. Można powiedzieć, że po dwustu latach Bacciarelli 

wrócił na Zamek, choć w zupełnie innym charakterze... 
Zachowaliśmy oryginalny styl wspomnienia dostarczonego nam 

przez Autora kilka lat temu; tytuł pochodzi od redakcji.

Powrót Bacciarellego
ALEKSANDER BACCIARELLI

1970 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie od
była się, z inicjatywy ówczesnego dyrektora prof. 

Stanisława Lorentza, wystawa całości dorobku artystycznego 
mojego przodka, Marcello Bacciarellego. Dzieła Bacciarellego 
przedstawiono w scenerii rekonstruowanych z zachowanych 
fragmentów wnętrz Zamku Królewskiego. Kustoszem wystawy 
był dr Marek Kwiatkowski, obecny dyrektor Łazienek. Rodzina 
Bacciarellich wypożyczyła na wystawę nieliczne dokumenty 
i prace artystyczne naszego przodka, pozostające jeszcze w jej 
posiadaniu. Wystawa, będąc wydarzeniem artystycznym, miała 
jednocześnie ukazać, że zachowana dokumentacja i fragmenty 
detali architektonicznych pozwalają na pełne odtworzenie Zam
ku. Głównym promotorem idei odbudowy był prof. St. Lo
rentz. Jako pełnomocnik Delegata Rządu RP do spraw kultury, 
organizował w czasie okupacji niemieckiej zabezpieczenie dzieł 
sztuki z wyposażenia Zamku oraz gromadził fragmenty wystro
ju wnętrz, gdy Zamek był niszczony przez Niemców. W okresie 
powojennym konsekwentnie wysuwał ideę jego odbudowy.

Uroczystość otwarcia wystawy miała charakter bardzo 
podniosły. Towarzyszył jej koncert klawesynowy, a aktor Ry
szard Bacciarelli czytał listy króla Stanisława Augusta do ma

CU larza Marcello i dokumenty z epoki. Przypomnienie odcho
dzącej świetności Rzeczypospolitej i jej tragicznego losu wy
woływało bardzo żywe reakcje licznie zgromadzonych gości. 
Otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym stało się pretek
stem do zjazdu rodziny Bacciarellich.

W owym czasie studiowałem na Wydziale Geodezji i Kar
tografii Politechniki Warszawskiej i nie mogłem przypuszczać, 
że Zamek będzie odbudowywany, a tym bardziej że wezmę 
w jego odbudowie udział. Był to jednak rok 1970, kilka mie
sięcy później uzyskano zgodę na odbudowę. W 1973 r. ukoń
czyłem studia i rozpocząłem pracę w Warszawskim Przedsię
biorstwie Geodezyjnym. Pracownicy oraz ówczesny dyrektor 
WPG, mgr inż. W. Kłopociński, udzielili poparcia idei odbu
dowy Zamku, deklarując wykonanie niezbędnych pomiarów 
w czynie społecznym.

W grudniu 1973 r., odbywając staż w Pracowni Fotogra
metrii, po raz pierwszy wszedłem na teren Zamku. Po stażu 
w pracowni pomiarów realizacyjnych zostałem wyznaczony 
jako prowadzący obsługę geodezyjną (mierniczą) odbudowy 
i prowadziłem ją do końca 1976 r. Projekt odbudowy sporzą
dzała specjalnie powołana Pracownia Projektowa „Zamek”

1. Teren warszawskiego zamku w latach sześćdziesiątych XX w.



Pracowni Konserwacji Zabytków. Od początku korzystała 
ona z wyników pomiarów dostarczanych przez WPG. Gene
ralnym projektantem był prof. Jan Bogusławski, a głównymi 
projektantami: arch. Irena Oborska i arch. Mieczysław Sam
borski.

Pomiary prowadzone przez WPG wynikały początkowo 
z konieczności powiązania wymiarowego istniejącej dokumen
tacji architektonicznej Zamku, tzn. licznych projektów przebu
dów, inwentaryzacji z okresu międzywojennego, zdjęć itp., 
z zachowanymi budynkami: Biblioteki, odbudowanym skrzy
dłem kuchni (tzw. Pałacem Ślubów, gdzie kiedyś mieściła się 
pracownia M. Bacciarellego) oraz pozostałościami murów 
(Wieża Grodzka, fragment ryzalitu Skrzydła Saskiego, Brama 
Grodzka, mury piwnic). Zasadnicze znaczenie miało założenie 

2.3. Zamek w różnych fazach odbudowy na początku 
lat siedemdziesiątych 
4. Zamek w 2000 r.

(zdjęcia: 2,3- Andrzej Zborski,
4 - Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński) 

odrębnej osnowy podstawowej oraz wykonanie planu terenu 
Zamku, z uwidocznieniem jego reliktów. Pomiar ten, a także 
wyznaczenie danych do projektu stalowej konstrukcji dachu 
przeprowadził, nieżyjący już, inż. Krzysztof Brandt. Bardzo po
mocne dla projektantów stało się odtworzenie kształtu i prze
strzennych wymiarów hełmów wież. To fotogrametryczne 
opracowanie wykonał mgr inż. Z. Podgórski przy współudzia
le arch. T. Kanclerz i innych, używając do niego zdjęć archiwal
nych. Pracownia fotogrametrii WPG prowadziła następnie in-
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Spotkanie z książką

OPOWIEŚĆ

Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 lutego br. została zaprezento

wana druga w tym roku książka poświęcona prof. Aleksandrowi 

Gieysztorowi (o pierwszej, wydanej przez TOnZ, pisaliśmy w nr. 3, 2001, 

s. 8). Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze Roberta Jarockiego, wydana 

przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga i „Rzeczpospolitą", 
miała być, w zamierzeniu autora, wywiadem-rzeką. Śmierć Profesora prze

rwała cykl przeprowadzanych rozmów. Robert Jarocki, autor wielu książek 

biograficznych o wybitnych Polakach, uzupełnił wywiad własnym tekstem 

i komentarzem, wypowiedziami przyjaciół, uczniów i współpracowników 

(m.in. profesorów: Gerarda Labudy, Juliusza Bardacha i Karola Modzelew

skiego) oraz korespondencją rodzinną Gieysztorów. Obfity ten materiał uzu

pełniony archiwalnymi zdjęciami nie jest jednak kompletną biografią, lecz 

relacją o niektórych wątkach życia Aleksandra Gieysztora.

Najobszerniej potraktowana została działalność naukowa i dydaktyczna, 

ale przede wszystkim obywatelska, począwszy od wojennej konspiracji i jej 

powojennych konsekwencji, aż po obrady Okrągłego Stołu. Osobną sprawą 

w życiu Profesora był Zamek Królewski w Warszawie - Profesor Gieysztor był 

współtwórcą jego odbudowy, a potem wieloletnim dyrektorem. W zarządza

niu Zamkiem Profesor spełniał się jako historyk i obywatel.

Podczas promocji książki mówili historycy - najbliżsi współpracownicy 

Profesora: prof. Juliusz Bardach i prof. Maria Koczerska. Więcej niż o książ

ce mówili z wielką serdecznością o jej bohaterze, (es) 

wentaryzacje powykonawcze stanu surowego (inż. S. Kac
przak). Prace budowlane postępowały równocześnie z projek
towaniem; budowę prowadzili: inż. Jerzy Kuczyński, mgr inż. 
Henryk Pakuła, inż. Tadeusz Potocki, majster Wacław Macio- 
szek i inni. Wytyczenia murów bryły Zamku wykonywał po
czątkowo inż. K. Brandt, następnie również mgr inż. K. Gant- 
ner; w pracach uczestniczyli technicy K. Jędrasik i A. Makow
ski. W trakcie odbudowy murów, w wyniku nawiązywania ich 
konstrukcji do istniejących, nie zawsze regularnych reliktów, 
powstały nieznaczne odchylenia od projektowanych wymia
rów. W połączeniu z nieregularnością i asymetrią bryły spowo
dowało to konieczność dopasowania do niej rozmieszczenia 
konstrukcji stalowych dachu i hełmów wież (dostarczanych 
w gotowych elementach). Konstrukcje stalowe wykonywał 
„Mostostal”. Prace montażowe na budowie z ramienia „Mo
stostalu” kontrolował inż. Leszek Miara, a z Pracowni „Za
mek” - inż. Adam Pulikowski. Wytyczenie i pomiary montażo
we konstrukcji dachu prowadzili głównie K. Gantner oraz A. 
Bacciarelli. Pomiary dla wznoszenia wież, wykonania hełmów 
i ich montażu wykonał A. Bacciarelli; zakończyły się one latem 
1974 r. W latach 1974-1976 prowadzono pomiary powyko
nawcze dla robót wykończeniowych oraz instalacyjnych. Wyty
czono też podziemne budowle techniczne pod dziedzińcem.

Pracując na Zamku zdobywałem dopiero doświadczenie in
żynierskie i wiele kwestii technicznych traktowałem emocjo
nalnie. Być może sprawił to też „duch miejsca”. Najtrudniej
szą, ale i najbardziej efektowną moją pracą stal się nadzór 
montażu hełmów wież latem 1974 r. Operację ustawienia heł
mu na Wieży Zegarowej śledziły tłumy ludzi. Podnoszono go 
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w dwu częściach. Początkowo wszystko przebiegało bez emo
cji. Podstawa hełmu spoczęła w dokładnie wytyczonym miej
scu (kotwy trafiły w otwory uchwytów). Następnie wieża zo
stała przez nas wypoziomowana tak, aby iglica górnej części 
po ustawieniu pozostała pionowa. Dźwig przeniósł dzwon do 
wnętrza hełmu. Po sprawdzeniu ustawienia dolnej części uda
łem się z teodolitem na ul. Podwale, by spoza tłumu obserwa
torów sprawdzić pion górnej części hełmu po jej ustawieniu. 
Przeżyłem tu chwile zdenerwowania, gdy po podniesieniu 
i ustawieniu górnej części hełmu dostrzegłem znaczne odchy
lenie iglicy. W tym momencie rozległy się gromkie oklaski 
i zgromadzony tłum zaczął się rozchodzić. Czyżbym popełnił 
błąd w określeniu grubości podkładek? Ale aż tak duży? 
Dźwig nadal trzymał górną część hełmu i nie była ona piono
wa. Po chwili dowiedziałem się, że drewniany płaszcz obity 
miedzianą blachą wystawał poniżej stóp konstrukcji. Dopiero 
gdy płaszcz ścięto, obie części połączyły się. Wykonywanie 
hełmów wież stanowiło atrakcję dla publiczności. Gdy kontro
lowałem ich kształt, przechodnie kilkakrotnie prosili mnie 
o drobne skrawki blachy na pamiątkę.

Mój ojciec, Władysław Bacciarelli, który odwiedzał Zamek 
przed wojną i pamiętał jego zniszczenie, wykazywał wielki en
tuzjazm dla odbudowy i wspomagał mnie radami konstruktor
skimi. Większość ludzi odbudowujących Zamek nie miała 
z nim z pewnością związku emocjonalnego i nic w tym dziw
nego - nie byli to rdzenni warszawiacy. Mogę jednak stwier
dzić, że wiele razy widziałem oznaki wzruszenia czy też po 
prostu poczucia ważności wykonywanej pracy. Pełni zaangażo
wania byli oczywiście projektanci. Profesor Jan Bogusławski 
gwałtownie reagował na niedokładne realizowanie projektu. 
Pamiętam, jak kiedyś skrzyczał robotników, którzy obijali bla
chą hełm wieżyczki narożnej, za jakieś niedociągnięcie, by po 
chwili pogodzić się z faktem, że ręczna praca rzemieślników 
daje pewne nieregularności wykonania. Chwilę postał, patrząc 
na ich pracę, powiedział coś pojednawczego i odszedł, jakby 
ze łzami w oczach. Również główni projektanci bezpośrednio 
doglądali wykonawstwa, wspinając się na rusztowania. Więk
sze zadania montażowe przeciągały się często do późna i roz
poczynały o świcie. Przy ustawianiu hełmu północnej wieżycz
ki narożnej, w pogodne letnie popołudnie, zostaliśmy wraz 
z robotnikami „Mostostalu” obdarzeni akompaniamentem or
kiestry cygańskiej, zazwyczaj grającej dla nowożeńców wycho
dzących z pobliskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Takie senty
mentalne obrazki rozprasza wspomnienie wizyty „dygnitarza” 
Józefa Kępy, którego obstawa usuwała wszystkich z drogi, 
przerywając pracę.

Ciekawym przedsięwzięciem było prostowanie ocalałego 
fragmentu ściany ryzalitu Skrzydła Saskiego z tzw. oknem Że
romskiego. Operację tę nadzorował prof. Stanisław Marzyński. 
Ściana hydraulicznie przyciągnięta do wzniesionego już budyn
ku została następnie z nim złączona. W trakcie prostowania ob
serwowałem wychylenie z pionu (stojąc z teodolitem na dachu 
Biblioteki). Po upływie godziny zauważyłem nieregularność 
przesunięć. W tej chwili zauważono też, że mur pękł na wysoko
ści pierwszego piętra i prostowanie przerwano.

Odbudowa Zamku dostarczyła wielu odkryć architekto
nicznych i archeologicznych, dokonanych często przy okazji 
prac ziemnych. Wielu z nich towarzyszyłem. Przekładając 
urządzenia podziemne, natrafiono na arkady mostu na pl. 
Zamkowym. Wykop dla przyłącza centralnego ogrzewania 
od ul. Świętojańskiej odsłonił piwnicę domu, a w niej kom
plet kafli piecowych z XVII w., przedstawiających egzotyczne 

zwierzęta (kangury, strusie). Również dzięki przypadkowi od
słonięto pozostałości pałacyku króla Władysława IV w ogro
dach zamkowych nad Wisłą. Na dziedzińcu Zamku znalezio
no średniowieczną studnię i zarys fosy dawnego grodu. Szo
kujące wydaje się, że śmiecie nagromadzone przy Skrzydle 
Gotyckim od strony Wisły mają grubość 9 m. Warstwa śmie
ci pod Pałacem pod Blachą jest cieńsza, ale za to pełna musz
li ostryg!

Pracując na Zamku, zajmowałem barak przy Bibliotece. 
W lecie przez otwarte okna widziałem w jej wnętrzu tron Sta
nisława Augusta i jego podobiznę malowaną przez mego 
przodka. Przed barakiem stały kamienne maszkarony z dachu 
Skrzydła Saskiego. Różnorodność prac konstrukcyjnych 
i związanych z nimi pomiarów, a także specyfika pomiarów 
dla celów projektowych konserwacji zabytków, z jaką spotka
łem się w czasie odbudowy Zamku Królewskiego, ukierunko
wały moje zainteresowania. W 1979 r. obroniłem na Politech
nice Warszawskiej pracę doktorską zatytułowaną: Analiza za
gadnień geodezyjnych związanych z rekonstrukcją dużych 
obiektów zabytkowych (na podstawie doświadczeń z odbudo
wy Zamku Królewskiego w Warszawie); promotorem był prof. 
Jerzy Fellmann, wybitny specjalista z dziedziny pomiarów dla 
badań archeologicznych (w latach pięćdziesiątych wykonał 
pomiar reliktów Zamku). W pracy tej zajmowałem się dosto
sowaniem metod pomiarów do potrzeb architektonicznych 
i budowlanych konserwacji zabytków oraz przeprowadziłem 
odniesienie dokładności pomiaru i tolerancji budowlanych.

Podzielam opinię odwiedzających Warszawę cudzoziem
ców, że nasze miasto jest szare i smutne, i tym większą odczu
wam satysfakcję, że mogłem uczestniczyć w odtworzeniu czę
ści jego dawnego piękna, które daje trochę radości. Król Sta
nisław August kończył listy do Marcello Bacciarellego zwro
tem „Pamiętaj i kochaj”. Pamiętamy...

Aleksander Bacciarelli

Spotkanie z książką

RESTYTUCJA

Z inicjatywy prof. Tadeusza Polaka, byłego naczelnego dyrektora PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków, w trzydziestą rocznicę podjęcia decyzji o odbu
dowie warszawskiego Zamku, powstała książka pt. Restytucja Zamku Królew
skiego w Warszawie (Wydawnictwo Projekt, Warszawa 2001). Jej głównym ce
lem jest ukazanie ludzi związanych z tą odbudową, przypomnienie jej etapów 
i problemów, z jakimi borykali się wykonawcy. Piszą o tym m.in. Tadeusz Polak, 
Lech Krzyżanowski, Zygmunt Świechowski, Antoni Kąsinowski, Irena Oborska, 

Jacek Cydzik, Józef Pilch; przedstawiają organizację prac, badania archeolo
giczne i architektoniczne, prace projektowe, konstrukcyjne, odtwarzanie wnętrz 
itd. Książka obejmuje także: spis dokumentacji archiwalnej, wybór bibliografii, 
a przede wszystkim listę szczególnie zasłużonych pracowników Pracowni Kon
serwacji Zabytków, które byty generalnym wykonawcą odbudowy.

Restytucja - to termin wprowadzony przez prof. Jana Zachwatowicza na 
określenie odtworzenia obiektu zabytkowego połączonego z wbudowaniem 
we właściwe miejsca zachowanych elementów architektonicznych i detali wy
stroju historycznego. W taki właśnie sposób realizowano odbudowę Zamku 
i o tym wszystkim przypomina książka przeznaczona dla przyszłych pokoleń. 
Szkoda jednak, że przyszłe pokolenia nie poznają nazwisk członków Obywa
telskiego Komitetu Odbudowy ani kierowników poszczególnych Komisji. W ta
kiej książce nie powinno być pomyłek w imionach czy nazwiskach; autorem 
zamieszczonego obok wspomnienia jest Aleksander Bacciarelli, w książce 
otrzymał on imię Adam, Zbigniew Rajewski - to oczywiście prof. Zdzisław Ra- 
jewski, archeolog, a artykułu Na jakiej podstawie odtworzono bryłę Zamku 
Królewskiego w Warszawie nie napisał w „Spotkaniach z Zabytkami" w 1979 r. 
Kazimierz Morawski, lecz Jerzy Lileyko. Te niedopatrzenia w niczym jednak nie 
umniejszają podstawowej wartości książki, za której wydanie należą się słowa 
szczerego uznania, (kmn)
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Jednorożce
z Dolnego Śląska

JAROSŁAW KOMOROWSKI

zterysta lat przed naszą erą pewien Grek, Ktezjasz 
z Knidos, opisał w dziele Indica znany mu z rela

cji osobliwy gatunek indyjskiego osła. Duży i silny zwierz, 
biały z czerwonym łbem, miał pośrodku czoła długi, ostry 
róg, skuteczny przeciw chorobom i truciźnie. Tak narodził 
się jednorożec. Pisał o nim Arystoteles, a następnie Mega- 
stenes, który dotarł do Indii. Jednorożec, jakiego tam po
noć widział, był płowy, a róg miał spiralnie skręcony. Dzi
ki i niebezpieczny, łagodniał w obecności dziewic. Relację 
tę w I w. powtórzył Pliniusz w Historii naturalnej.

Zapewne w II w., może w Aleksandrii, powstał Physio- 
logus, kompendium przyrodniczo-symboliczne. Dał on po
czątek średniowiecznym bestiariuszom, długo kształtują
cym zbiorową wyobraźnię. Jednorożca ukazał jako małe 
zwierzątko podobne do koziołka, tak rącze i silne, że my
śliwi nie mogą go złowić. Jest tylko jeden sposób - w le
śnym ustroniu sadza się dziewicę, wówczas jednorożec 
przychodzi, składa głowę na jej łonie i pozwala się pojmać. 
Komentarz zaś brzmiał: „Zwierzę to stało się symbolem na
szego Zbawiciela - Chrystusa. Ten bowiem... jako róg Zba
wienia dany nam przez Ojca... przeniknął w ciało prawdzi
wie dziewiczej Maryi”. Ponadto Physiologus informował, 
że róg jednorożca ma moc oczyszczania wody, zatrutej ja
dem przez węża, co symbolizuje Chrystusową moc zwal
czania grzechu i szatana. Taką właśnie scenę u wodopoju 
przedstawia znana werdiura z kolekcji arrasów wawelskich.

Jednorożca jako symbol Chrystusa, zrodzonego z Maryi 
Dziewicy, przyjęli Ojcowie Kościoła i późniejsi teologo
wie. Formułę definitywną dał w XII w. św. Hieronim z Au- 
tun: „W postaci tego zwierzęcia wyobrażony jest Chrystus, 
róg zaś jego przedstawia Jego niezwalczoną moc. Tego, co 
głowę złożył na dziewiczym łonie, schwytali łowcy; co 
znaczy, iż w kształcie człowieczym znaleźli Go ci, co Go 
miłują”. Jednorożec, obecny w sztuce chrześcijańskiej od 
końca VI w. (relief w kościele św. Saby w Rzymie), szcze
gólnie popularny stał się w dobie gotyku. Upowszechnił 
się wówczas, zwłaszcza w krajach niemieckich, temat 
Zwiastowania z jednorożcem - symbolem Wcielenia, teo
logiczna wizja legendarnych łowów, gdzie myśliwym jest 
archanioł Gabriel. Motyw ten szybko dotarł na Dolny 
Śląsk, pozostający pod bezpośrednim wpływem kultury 
Zachodu. Z wyjątkiem dekoracji Mszału nr 2 z Wawelu, 
wszystkie znane w Polsce, rodzime przedstawienia Marii 
z jednorożcem i pokrewne pochodzą z ziem dolnośląskich 
i ich najbliższego pogranicza (Bralin).

Jednorożec pojawił się na Dolnym Śląsku około 1420 r. 
za sprawą twórcy niewielkiego ołtarza z Legnicy, dzieła 

miejscowego warsztatu. W malowanej kwaterze skrzydła, 
po 1945 r. zaginionego, ukazana została stojąca Matka Bo
ża z Dzieciątkiem. U jej stóp wspina się na fałdy obszernej 
szaty mały jednorożec, wyrażający tajemnicę dziewiczego 
Wcielenia, które już się dokonało.

Dziewczyna z jednorożcem u kolan klęczy wśród zwo
jów floratury na dolnym marginesie jednej z kart Mszału 
kolegiaty NMP w Głogowie z 1436 r. (dziś w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu). Oglądana osobno mogła
by ujść za ilustrację o świeckim, dworskim charakterze. 
Istotny, religijny i symboliczny sens nadaje jej kontekst ca
łej karty, na której u góry widnieje inicjał z typową sceną 
Zwiastowania. W tej samej bibliotece przechowywany jest 
kodeks z połowy XV w. - św. Tomasza z Akwinu Quadro 
libri contra gentiles z klasztoru kartuzów w Legnicy. Rysu
nek piórkiem wklejony wtórnie wewnątrz okładki przed
stawia Zwiastowanie z jednorożcem, wzbogacone dodat
kową symboliką Maryjną.

1. Legnicka Matka Boża z Dzieciątkiem i jednorożcem z ok. 1420 r.
2. Dziewczyna z jednorożcem w Mszale głogowskim z 1436 r.

W latach 1470-1480 wrocławscy patrycjusze ufundo
wali dla kościoła św. Elżbiety wspaniały pentaptyk; obec
nie eksponowany jest w Muzeum Narodowym w Warsza
wie. W centrum, między figurami patronów Śląska i Wro
cławia - św. Jadwigi i św. Jana Chrzciciela, znajduje się 
rzeźbiarska grupa Zwiastowania z jednorożcem. Mistycz
ny zwierz spoczywa na kolanach siedzącej Marii, obejmu
jącej go za szyję. Za przegrodą - bramą archanioł Gabriel 
dmie w róg myśliwski. Obok głowy Marii widnieją jej 
atrybuty: studnia wody żywej i fontanna łask.
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3.4.5. Zwiastowanie z jednorożcem: Wroclaw, 
1470-1480 r. (3), Ziębice, 1482 r. (4) i Bralin, ok. 1520 r. (5) 
6. Jednorożec w Grodowcu z początku XVIII w.

U schyłku XV w. program ideowy Zwiastowania 
z jednorożcem rozszerzono, łącząc z wyobrażeniem Ma
rii w ogrodzie zamkniętym (hortus conclusus), który - 
za Pieśnią nad pieśniami — symbolizuje jej dziewiczość: 
„jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, 
źródłem zapieczętowanym”. Dodano też rozległy krąg 
Maryjnych symboli i atrybutów z litanijnych hymnów - 
Godzinek: „tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gore
jąca, tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca, bra
mo rajska zamknięta, runo Gedeona, wieżo utwierdzona 
Dawidowa...” Takie właśnie rozbudowane przedstawie
nie powstało w 1482 r. z fundacji Hansa Lodego 
w bocznej kaplicy kościoła Najświętszej Marii Panny 
i św. Jerzego w Ziębicach. Obiekt jest unikatowy, gdyż 

stanowi jedyną realizację tego tematu w malarstwie 
ściennym.

Matka Boża z jednorożcem wspinającym się na jej ko
lana klęczy w ogrodzie, otoczonym murem z bramami: 
Złotą, Niebiańską i Zamkniętą. U góry wznosi się wieża 
Dawidowa z „tysiącem tarcz”, a wokół widzimy klęczące
go Gedeona ze złotym runem, studnię wody żywej, „roga
tego” Mojżesza przed krzewem gorejącym, kwitnącą 
różdżkę Aarona, naczynie złote oraz źródło zapieczętowa
ne. Jest też z lewej struś z jajami, rzekomo „wysiadywany
mi” przez słońce, jako dodatkowy symbol dziewiczego 
macierzyństwa, a także pelikan karmiący dzieci krwią - 
symbol ofiary Chrystusa. W prawym górnym rogu autor 
ukazał Trójcę Świętą: Boga Ojca w obłoku, Dzieciątko Je-
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zdobi Zwiastowanie

skich. Szczególnie obficie występuje na herbo
wych tarczach rodzin dolnośląskich. W pełnej 

postaci widnieje w herbie rodu von Pop- 
plau, utrwalonym choćby na gotyckim 

jzĄ. zworniku w Izbie Seniora wrocławskiego 
ratusza. Zwornik w sąsiednim refektarzu 
ukazuje jednorożca z podkulonymi nogami 
_ nieokreślony herb, może identyczny z po- 
jawiającym się na miejscowych brakteatach, 

"d W herbie von Austen z kolei jednorożcowi 
towarzyszą dwie czarne belki w skos, 

a w klejnocie bawole rogi. Pół jednorożca na tar
czy, z różnymi przydatkami, miały herby Ceck-

horn, Spremberger i Willinger.
Najciekawszy wkład Dolnego Śląska do fantastycznej 

zoologii stanowi jednak herb von Nimptsch, przedstawia
jący jednorożca z łuskowatym ogonem ryby czy raczej - 
wedle heraldyków - delfina. Jest to jedyny w swoim ro
dzaju jednorożec wodny, spotykany zwłaszcza w okoli
cach Strzegomia i Dzierżoniowa (Tuszyn, Kiełczyn), gdzie 
von Nimptschowie mieli posiadłości. Ładny egzemplarz 
z XVI w. znajduje się na fryzie herbowym z dworu w Tu
szynie, a szczególnie elegancki, wskazywany przez pyzate
go aniołka, ozdabia statuę Trójcy Świętej przed kościołem

zus z krzyżem i Ducha Świętego pod postacią gołę
bicy. Z prawej, za Bramą Zamkniętą, stoi archa
nioł Gabriel, a z jego rogu płyną słowa: „Ave 
gratia plena Dominus tecum”. Łowcy towa- tk 
rzyszą cztery psy, oznaczające cnoty boskie: ty3 
Miłosierdzie, Sprawiedliwość, Prawdę i Pokój. V , 
Elementy kompozycji opisane są po łacinie na 
banderolach. Zamalowane w późniejszych cza- G 
sach malowidło zostało odkryte i odsłonięte 
w latach 1974-1975. ”

Analogiczną, lecz rzeźbiarsko-reliefową sce
nę odnajdziemy w Bralinie koło Kępna, tuż za 
śląską granicą. Wypełnia ona nasadę Maryjnego 
tryptyku z około 1520 r. w kościele św. Anny. Matka 
Boża w ogrodzie zamkniętym, w otoczeniu kilku litanij
nych atrybutów, trzyma jednorożca za róg i grzywę. Ar
chanioł - łowca prowadzi tu trzy psy, zgodnie z wersją, 
upatrującą w nich wyobrażenia cnót kardynalnych: Wia
ry, Nadziei i Miłości. Jednorożce mogły też docierać na 
Dolny Śląsk poprzez importy przedmiotów użytkowych. 
We wrocławskim Muzeum Narodowym znajduje się mo
siężna misa niemiecka (zapewne norymberska) z pierw
szej połowy XVI w., której dno 
z jednorożcem.

7. Herb 
von Austen 
według herbarza 
z XVI w.
8.9. Herb 
von Nimptsch 
w Tuszynie (8) 
i w Strzegomiu (9) 
10. Flasza 
z Piechowic: 
kicz zamiast 
symbolu

(zdjęcia:
4,6,8,9 - Jarosław 

Komorowski,
5 - Waldemar 
Komorowski)

Sobór Trydencki (1545-1563) uznał przedstawianie 
jednorożca jako symbolu Wcielenia za sprzeczne z Ewan
gelią, tym samym pozostawiając mu jedynie znaczenia 
ogólniejsze, jak czystość czy moc wiary (na rycinie Scali- 
gera z 1570 r. towarzyszy papieżowi). W sztuce kościelnej 
stał się jednak bardzo rzadki. Taki wyjątkowy okaz 
z pierwszej ćwierci XVIII w. oglądać można w kościele św. 
Jana Chrzciciela w Grodowcu koło Głogowa, z prawej 
strony ołtarza Czternastu Świętych Wspomożycieli. 
Ciemnozłoty jednorożec z rogiem uniesionym ku górze 
wspiera się o złoty krzyż z „nieobrobionych” konarów - 
znak wiary żywej i wiecznej.

Jednorożec jest od średniowiecza ważnym zwierzę
ciem heraldycznym, by wymienić tylko polskie herby 
Bończa i Krok czy godła Szkocji, Anglii i Prus Królew- 

farnym w Strzegomiu; ufundowana w 1729 r. w Olsza- 
nach przez Christopha Ferdinanda von Nimptsch, została 
przeniesiona w 1741 r. Istniał też rzadki herb von Zehent- 
ner z wodnym jednorożcem i dwiema koronami.

Około 1880 r. katalog huty szkła Fritza Heckerta 
w Piechowicach koło Jeleniej Góry oferował klientom 
flaszę, wykonaną rzekomo wedle dawnych wzorów, z fał
szywą datą „1599”. W fantazyjnym „herbie” widnieje na 
niej różowy jednorożec, wynurzający się z kwiatów. Ze
rwanie z symboliczną wizją świata zubożyło kulturę, uni
cestwiając wiele dawnych wyobrażeń. A dumny jednoro
żec zdegradowany został do roli kiczowatego obrazka na 
użytek karkonoskich turystów.

Jarosław Komorowski
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Wokół jednego zabytku

Biblioteczka podróżna

Z
arówno pamiętnikarze rodzimi, jak 
i cudzoziemscy w jednej sprawie 
byli zgodni: życie Polaków w daw
nych wiekach upływało w ciągłych podró

żach! Podróżowano dużo i chętnie, nie 
bacząc na zły stan dróg i często olbrzymie 
odległości do pokonania. Sprawy mająt
kowe i publiczne wymagały wizyt w naj
bliższym mieście powiatowym, sprawy 
handlowe - obecności w Gdańsku czy To
runiu, sejmy - pobytów w Warszawie lub 
Grodnie, liczne uroczystości rodzinne i re
ligijne były impulsem do wypraw w najdal
sze regiony rozleglej Rzeczypospolitej. Do 

drzwi po ich otwarciu - wykonano z mo
siądzu.

Główną atrakcję biblioteczki stanowi 
jej oryginalna zawartość: 210 miniaturo
wych woluminów, oprawnych w moleto- 
waną, złoconą i marmoryzowaną skórę, 
z barwnymi szyldzikami na grzbietach 
i z kartami o złoconych brzegach. Trzon 
księgozbioru - to wydawnictwo Bibliothe- 
que universelle des dames, wychodzące 
w Paryżu w latach 1785-1792, uzupełnio
ne kolekcją składającą się z modnych ów
cześnie dziel literatury pięknej. Wydawnic
two proponowało swoim czytelniczkom 

(1760-1841), oficera i posła inflanckiego 
na Sejm Czteroletni, polityka i dyplomaty 
w czasach Księstwa Warszawskiego, 
przez cale życie silnie związanego z Fran
cją Burbonów i Napoleona I. Autografy Do
roty i Aleksandra znajdują się w kilku książ
kach. Mebel przeszedł na własność Doro
ty zapewne w wianie po matce (z domu de 
Wackiers - Valkaen). Jednym z ostatnich 
właścicieli biblioteczki byt wybitny rysow
nik, kolekcjoner i znawca rzemiosła arty
stycznego - Antoni Uniechowski.

Aż trudno uwierzyć, że w Polsce tak do
świadczonej wojnami i powstaniami, zacho-

tego dochodziły 
podróże zagranicz
ne, w których od 
połowy XVIII w. 
często uczestni
czyły także panie, 
zwłaszcza w tzw. 
Grand Tour po Wło
szech i Francji, i do 
wchodzących w mo
dę miejscowości 
uzdrowiskowych. 
Fatalne drogi, sła
be możliwości apro
wizacji i porządne
go noclegu spra
wiały, że nawet kil
kudniowa eskapa
da wymagała za
brania ze sobą 
ogromnej liczby 
niezbędnych w po
dróży rzeczy: me
bli, pościeli, przy- 
borów toaletowych
i kuchennych, apteczek, skrzyń z gardero
bą, domowego archiwum i skarbca, 
wreszcie żywności.

Prezentowany tu przedmiot - to dam
ska biblioteczka podróżna z końca XVIII 
w., mebel dość często spotykany w cza
sach Oświecenia, dziś unikat w polskich 
zbiorach. Biblioteczka ma formę maho
niowej szafki zamykanej dwuskrzydłowy
mi drzwiami. Zewnętrzna część ptycin 
drzwiowych dekorowana jest podrzeżbia- 
nymi wieńcami z wici roślinnej na jaśniej
szym tle. Wnętrze szafki i drzwi wypełnia
ją po cztery półki na książki. Uchwyty słu
żące do przenoszenia mebla, gałkę, za
mek blokujący oraz nóżki podtrzymujące 

zestaw książek wcale niebanalny, podzie
lony na działy: historię (30 tomów), powie
ści (24), teatr (13), podróże (19) oraz je
den atlas geograficzny, nauki moralne 
(17), matematykę (8), fizykę (5), o męż
czyźnie i kobiecie (3), chemię (2), astrono
mię (2), botanikę (2), ekonomię wiejską 
i domową (4), medycynę domową (2), po
ezję muzyki (2) i rozmaitości (18). Uzupeł
niające serię 62 woluminy, tej samej wiel
kości i o podobnej oprawie, są autorstwa 
m.in.: Rousseau, Marmontela, Rabela- 
is’go, Fontenella, Floriana, Cottina.

Właścicielką biblioteczki na przełomie 
XVIII i XIX w. była Dorota Batowska, córka 
hr. Aleksandra Benedykta Batowskiego

wat się tego typu 
przedmiot z peł
nym oryginalnym 
wyposażeniem 
i w tak dobrym 
stanie! Tylko je
den grzbiet książ
ki został nieznacz
nie uszkodzony 
pociskiem w 1944 
r. Zapewne miały 
na to wpływ nie
wielkie wymiary 
mebla: 61x58x20 
cm (po otwarciu 
szerokość 116,5 
cm), a głównie 
troska kolejnych 
właścicieli, aby 
przekazać na
stępnym pokole
niom cenną pa
miątkę.

Biblioteczka 
jest nie tylko cen

nym przykładem polskiego rzemiosła 
(szafka) i niezwykle rzadkim obiektem bi
bliofilskim (komplet francuskich książek), 
ale przede wszystkim bardzo ważnym 
przykładem dla dziejów polskiej kultury 
czasów Stanisława Augusta. Istotne, że to, 
co proponowała ówczesnej oświeconej 
kobiecie Francja, stanowiło także „skarb- 
czyk” dla Polki, z którym nie rozstawała się 
nawet w czasie podróży.

Niedawno ostatnim miejscem podró
ży biblioteczki (miejmy nadzieję, że osta
tecznym) stał się Pałac Myślewicki w Ła
zienkach Królewskich, gdzie można ją 
obecnie zobaczyć.

Maciej Choynowski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Rezydencja
biskupów lwowskich

dawnym powiecie gródec
kim, 18 km na wschód od 
Gródka, 14 km na połu
dniowy zachód od Lwowa, 
ze ze Lwowa przez Lubień 

i Rudki do Sambora, położony jest 
Obroszyn, który przez kilkaset lat - 
od połowy XV w. do 1939 r. - był 
własnością lwowskich arcybiskupów.

W dawnych wiekach Obroszyn był 
królewszczyzną. W 1431 r. król Wła
dysław Jagiełło nadał na własność ka
pitule metropolitalnej 4 łany ziemi 
w Dąbrowie i okolicznych lasach. 
W 1456 r. król Kazimierz Jagielloń
czyk zastawił go Piotrowi Szamotul
skiemu, kasztelanowi poznańskiemu 
za dług, który u niego zaciągnął na za
płatę wyprawy do Prus. W 1458 r.

Jan z Wysokiego, podsędek Rusi, od
dał okoliczne ziemie kanonikom 
lwowskim. W 1465 r. król zezwolił 
Grzegorzowi z Sanoka, słynnemu pi
sarzowi i arcybiskupowi lwowskiemu, 
wykupić wieś królewską Obroszyn 
z rąk Piotra z Szamotuł, za zwrotem 
sumy, za którą wieś tę w zastawie 
trzymał. Rozkwit wsi nastąpił za rzą
dów biskupa Jana Skarbka (zm. 
1733), restauratora i budowniczego 
wielu kościołów w diecezji. Ponieważ 
droga do dawnego pałacu letniego bi
skupów w Dunajowie była dla niego 
zbyt daleka, na nową rezydencję wy
brał Obroszyn. Autorem projektu pa
łacu był prawdopodobnie Józef II 
Fontana. W 1730 r. wzniósł on wy
tworną rezydencję, wzorowaną na 

dawnych dworach polskich, wzboga
coną jednak finezją i elegancją francu
ską. Budowę pałacu zakończył i urzą
dził wnętrza kolejny arcybiskup, Mi
kołaj Ignacy Wyżycki (zm. 1757), 
który postawił także kaplicę pałaco
wą. Z kolei arcybiskup Wacław Siera
kowski (zm. 1780) zbudował tu 
wspaniałe oranżerie, w których hodo
wał egzotyczne rośliny. Jego następca, 
arcybiskup Ferdynand Kicki (zm. 
1797) erygował parafię rzymskokato
licką i postawił murowany kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego (po
święcony w 1791 r.). Założył też no
wą osadę nazwaną od jego imienia 
Ferdynandówką. W pałacu znajdowa
ły się wtedy portrety wszystkich ła
cińskich arcybiskupów lwowskich, 
m.in. oryginalny portret Krystyna 
z Ostrowa de Gozdawa, pierwszego 
arcybiskupa halickiego obrządku ła
cińskiego.

Nakryty dachem mansardowym 
pałac jest budowlą jedenastoosiową, 
dwukondygnacyjną, z trójściennym 
ryzalitem w fasadzie i tradycyjnymi

1. Brama wjazdowa do patacu
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

2.3. Ogrodowa elewacja patacu (2)
i fragment tarasu (3)
4.5. Dawny kościół parafialny (4)
i epitafium na ścianie prezbiterium (5)

polskimi alkierzami na narożach. Ry
zalit środkowy ma fronton zwieńczo
ny wygiętym gzymsem, z ustawiony
mi na nim kamiennymi latarniami. 
Dodatkowymi elementami dekoracyj
nymi są lizeny i pilastry. W elewacji 
ogrodowej pierwotnie znajdował się 

mały taras z rozdzielającymi się na 
dwa ramiona kamiennymi schodami, 
prowadzącymi do parku. Regularny 
park miał charakter ogrodu francu
skiego z kanałem na osi, tarasami, 
strzyżonymi alejami, sadzawkami 
i dalekimi perspektywami.

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

W drugiej połowie XIX w. rezy
dencja uległa zaniedbaniu, a w czasie 
pierwszej wojny światowej została 
całkowicie zdewastowana. Restaura
cja na początku lat dwudziestych XX 
w., gdy arcybiskupem byl Józef Bil- 
czewski, dokonana pod kierownic
twem konserwatora Józefa Piotrow
skiego i architekta Bronisława Wikto
ra, zniekształciła zarówno sylwetę 
pałacu, jak i jego wnętrza. W głównej 
fasadzie zmieniono portal, dodając 
kolumny. Przy elewacji ogrodowej 
ustawiono wielkie kolumny dekora
cyjne, zwieńczone wazonami z kwia
tami i ozdobione rzeźbami aniołków 
i maszkaronami. W balkonie umiesz
czono dwie pary spiralnie skręconych 
kolumn oplecionych winoroślą. Ele-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

wacja ta jest opilastrowana, a na jej 
szczycie widoczny jest kamienny del
fin. W tym stanie pałac przetrwał do 
dziś. Po wojnie umieszczono w nim 
Instytut Rolnictwa i pomimo doko
nanych zmian obiekt wygląda wciąż 
imponująco. Zachował się też znisz
czony barokowy zespół bramny 
z ukośnie wobec siebie i pałacu usta-

Wańkowiczowie
w Mińsku

wionymi pawilonami, zwieńczonymi 
posągami. Filary bramne połączone 
są tu murkami z owalnymi wieżami- 
-basztami, połączonymi z kolei z par
terowymi oficynami z gankami ko
lumnowymi. Wieże zwieńczone są 
blaszanymi hełmami, a na jednej 
z nich przetrwał zegar.

W parku ze starodrzewiem stoją 
zabudowania gospodarcze. Jeden 
z budynków ma kamienny portal 
z półkolumnami i szczytem woluto
wym. W pobliżu pałacu wybudowa
no po wojnie sanatorium o architek
turze kłócącej się ze stylowym oto
czeniem zabytkowym. Przetrwał też 
dawny kościół parafialny, choć zde
wastowany i obecnie pusty, z baroko
wym epitafium na ścianie zewnętrz
nej, z częściowo tylko czytelną in
skrypcją. W górnej części epitafium 
występuje bogata dekoracja: płasko
rzeźbiony pelikan (?) pije krew 
z krzyża, po lewej stronie widnieje 
ornament słońca i jakiegoś zwierzę
cia, a po bokach ornament plecion
kowy; całość wieńczy kamienny 
spływ wolutowy.

Zbigniew Hauser

dy zwiedzając historyczne 
centrum Starego Miasta 
w Mińsku Białoruskim 
przypadkowo znajdziemy 

się przy ul. Internacjonalnej 33, zoba
czymy usytuowany w głębi posesji 
klasycystyczny, parterowy dwór o do
brych proporcjach architektonicz
nych, wyróżniający się z otoczenia 
świeżością białych ścian i czerwienią 
nowo położonej dachówki. W obiek
cie tym od połowy ubiegłego roku 

Dwór wzniesiony został na przeło
mie XVIII i XIX w. - drewniany, 
otynkowany, parterowy na kamien
nej podmurówce, prostokątny w pla
nie; elewacja frontowa trzynasto- 
osiowa, rozczłonkowana płaskimi, 
wąskimi lizenami. Główna oś komu
nikacyjna zaakcentowana została 
ośmiokolumnowym portykiem, zwień
czonym trójkątnym frontonem z pół
kolistym oknem w środku. Fronton 
i cały budynek obiega ozdobny 

1. Dwór Wańkowiczówfunkcjonuje biograficzne muzeum, 
poświęcone szeroko rozgałęzionemu 
ongiś na Białorusi rodowi Wańkowi
czów. Lokalizacja tej placówki kultu
ry nie jest przypadkowa - cały zespół 
dworsko-ogrodowy składający się 
z dworu, dwóch oficyn i ogrodu z sa
dem owocowym był miejską siedzibą 
Wańkowiczów. Zlokalizowany w za
kolu rzeki Świsłoczy, na jej wysokim 
brzegu i na północnym obrzeżu histo
rycznego centrum miasta, pełnił 
w XIX w. funkcję swego rodzaju salo
nu artystycznego.

gzyms kostkowy. Elewacja ogrodowa 
ma analogiczne podziały, tylko nieco 
wyższą podmurówkę, powstałą na 
skutek stopniowego obniżania się te
renu ku rzece. Wnętrze jest dwutrak- 
towe o układzie amfiladowo-koryta- 
rzowym z częściowo zachowanymi 
ozdobnymi piecami kaflowymi. Z ca
łego zespołu, poza dworem, zacho
wała się jeszcze tylko oficyna - muro
wana, dwukondygnacyjna, nakryta
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GIEŁGUDÓW

(fot. Jolanta B. Kucharska)

Polożona na prawym brzegu Niemna miej

scowość występuje pod różnymi nazwami, 
m.in. Poniemuń, Zamek, Vytenai. W XIII w. 
wznosi! się tu drewniany obronny gród żmudz- 
ki. W pierwszej połowie XIV w. ziemie nad Nie
mnem opanowali Krzyżacy. Po zniszczeniu zdo
bytego przez Litwinów zamku Bayersburg 
(obecnie Raudań nad Niemnem) wielki mistrz 
krzyżacki Ludolf Kónig von Weizau poleci! zbu
dować w 1343 r. nowy zamek, nazwany Drugim 
Bayersburgiem. Według innych przekazów no
wa warownia została wzniesiona kilkadziesiąt 
lat później przez wielkiego mistrza krzyżackiego 
Ulricha von Jungingena. W czasie walk litew- 
sko-krzyżackich zamek został zniszczony. 
W XVI w. majątek należał do Billewiczów, którzy 

w 1597 r. sprzeda
li go Epereyszom, 
osiadłej na Żmu

dzi rodzinie wę
gierskiej. W latach 
1604-1610 wybu
dowali oni gotyc- 
ko-renesansowy 
zamek według 
planów wileńskie
go architekta Pio
tra Nonhardta, 
wykorzystując po
zostałości murów 
dawnej warowni 
krzyżackiej.
W 1759 r. dobra 

kupił kasztelan 
żmudzki Antoni 
Giełgud i zapew
ne wówczas zmie
niono ich nazwę 
na Giełgudów. 
Wkrótce nowi wła

ściciele przebudowali warownię, nadając jej for
my klasycyzmu. Giełgudowie brali udział w po
wstaniu listopadowym na Litwie i wówczas re
zydencja została poważnie zniszczona, 
a w 1833 r. majątek skonfiskowały władze rosyj
skie. Kilka lat później odzyskali go spokrewnie
ni z Giełgudami Puslowscy, którzy w 1867 r. wy
remontowali zniszczony zamek. Po raz kolejny 
budowla została zniszczona podczas działań 
pierwszej wojny. Po reformie rolnej w 1929 r. do
bra przejął litewski skarb państwa, a zamek ku
pił ksiądz A. Prtraitis, który planował urządzić tu 
obserwatorium astronomiczne. Sześć lat póź
niej obiekt przejęło litewskie Ministerstwo 
Oświaty i w 1938 r. rozpoczęto jego rekonstruk
cję, przerwaną przez drugą wojnę. Opuszczoną 
budowlę restaurowano w latach 1961-1962 
i w latach dziewięćdziesiątych XX w.: uporząd
kowano i oczyszczono dziedziniec oraz położo
no nowe dachy. Pierwotnie zamek składał się 
z czterech dwukondygnacyjnych korpusów 
tworzących zamknięty dziedziniec o planie tra
pezu z czterema cylindrycznymi basztami w na
rożach. Do naszych czasów zachowały się dwa 
korpusy oraz ruiny i fundamenty dwóch pozo
stałych, dwie wysokie baszty z otworami strzel
niczymi oraz kaplica zamkowa i część niegdyś 
rozległych lochów; na parterze przetrwały trzy 
arkadowe podcienia. Zamek otacza park krajo
brazowy o powierzchni ponad 15 ha z syste
mem stawów i sadzawek, założony w XVIII w. 
i przekomponowany w XIX w.

Jolanta B. Kucharska

2. Próba rekonstrukcji 
zespołu dworskiego 
Wańkowiczów
3. Fragment 
ekspozycji muzealnej 
we dworze
Wańkowiczów

(zdjęcia: 
Feliks Ptaszyński)

jednospadowym dachem (ul. Interna
cjonalna 33a); częściowo przebudo
wana i pozbawiona zewnętrznego 
wystroju jest obecnie nieużytkowana. 
Prawą oficynę rozebrano w przeszło
ści. Opis i próbę rekonstrukcji tego 
reprezentacyjnego zespołu dworsko- 
-ogrodowego podał A. M. Kułahin 
(Architiektura Biełarusi. Jencykłapie- 
dyczny dawiednik, Mińsk 1993).

Wańkowiczowie herbu Lis, szeroko 
z czasem rozgałęziony ród szlachecki, 
osiedlili się na Białorusi w pierwszej 
połowie XVIII w. Aleksander Wańko
wicz nabył od Radziwiłłów dobra 
ziemskie z siedzibą w Slepiance Wiel
kiej (obecnie w administracyjnych 
granicach Mińska, ul. Parnikowaja 
26) i zapewne on przebudował starą 
obronną Radziwiłłowską siedzibę na 
klasycystyczny pałac w kształcie litery 
„T”, o stosunkowo skromnym wystro
ju zewnętrznym, ale bogatym wyposa
żeniu wnętrz. Z całego zespołu pała- 
cowo-parkowego, szczegółowo opisa
nego przez R. Aftanazego w Dziejach 
rezydencji na dawnych kresach Rze
czypospolitej (t. L, Wrocław - Warsza
wa — Kraków 1991), zachował się 
przebudowany na cele mieszkalne pa
łac oraz część zdewastowanego parku 
krajobrazowego, zaprojektowanego 
w 1896 r. przez Walerego Kronenber- 
ga, oraz dwie wcześniejsze aleje dojaz
dowe.

Dobra ziemiańskie Slepianka 
Wielka podzielone zostały około po
łowy XIX w. między synów Aleksan

dra - Stanisława i Melchiora. Star
szemu, Stanisławowi i jego następ
com przypadła Slepianka Wielka 
z okolicznymi folwarkami, nato
miast drugi syn Melchior otrzymał 
Ślepiankę Małą i Kałużyce, gdzie 
w 1892 r. przyszedł na świat nasz 
znany pisarz i publicysta, który za
pewne na cześć prapradziada otrzy
mał imię Melchior. Z Kałużyc wy
wodzi się też malarz Walenty Wań
kowicz (1800-1842), blisko związa
ny z Adamem Mickiewiczem, które
go kilkakrotnie portretował. Po 
ukończeniu nauki malarstwa przez 
10 lat działał on na terenie Mińska, 
a następnie przeniósł się do Wilna. 
Tam powstał najbardziej chyba zna
ny obraz „Mickiewicz na Judahu 
skale”, wykonany w kilku wersjach. 
Malarz był też wielkim admiratorem 
Towiańskiego i jego „nauki” oraz 
Napoleona. Ciężko chory na gruźli
cę, wyjechał w 1841 r. do Paryża 
i zamieszkał w mieszkaniu Mickiewi
czów, gdzie zmarł 2 maja 1842 r. Na
tomiast ze Slepianki Małej pochodził 
Jan Wańkowicz (1838-1899), uczest
nik powstania styczniowego, współ
towarzysz broni Romualda Traugut
ta. Po klęsce powstańców pod Ko- 
łodnem w lipcu 1863 r. i po wyjeź
dzić Traugutta do Warszawy objął on 
dowództwo nad oddziałem. Po 
upadku powstania władze carskie 
skonfiskowały Ślepiankę Małą.

Miejski dwór Wańkowiczów, jak 
już wspomniałam, pełnił w XIX w. 
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

funkcję salonu artystycznego Mińska. 
Spotykała się tu ówczesna śmietanka 
towarzyska i kwitło życie kulturalne. 
Bywali m.in. Moniuszko (spokrew
niony z Wańkowiczami), Władysław 
Syrokomla oraz współpracujący z ni
mi Wincenty Dunin-Marcinkiewicz 
(1807-1884), pisarz białoruski, piszą- 
cy również po polsku. Ekspozycja 
muzealna w pierwszych salach pre
zentuje ten właśnie okres. W kilku 
pomieszczeniach drugiego traktu po
kazana jest niewielka galeria malar
stwa XVIII i XIX w., w której prze
ważają portrety rodów szlacheckich 
polskich i litewskich, zamieszkują
cych na Białorusi. Odtworzono rów
nież częściowo wystrój dworu — 
kuchnię, pokój stołowy, salon z forte
pianem i rzędem usytuowanych wo
kół ścian biedermeierowskich krze
seł, w którym odbywały się owe arty
styczne biesiady.

Zwiedzając tę skromną ekspozycję 
muzealną zorganizowaną w miejskim 
dworze Wańkowiczów, czuję się 
w obowiązku przypomnieć, że jej po
wstanie jest m.in. zasługą Koła Miń
skiego Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami, którego członkowie położy
li olbrzymie zasługi w ratowaniu od 
grabieży i całkowitego zniszczenia 
bardzo wielu dzieł sztuki, wyszukując 
je niejednokrotnie w już rozgrabio- 
nych przez bolszewików dworach

i pałacach Mińszczyzny. Pomiędzy 
ocalonymi obrazami wymieniane są 
też m.in. prace Walentego Wańkowi
cza. Członkowie Mińskiego Koła nie 
tylko ratowali dzieła sztuki, ale też 

zajmowali się ich dokumentowaniem 
opisowym i fotograficznym oraz 
przeprowadzali najpotrzebniejsze 
prace konserwatorskie.

Danuta A. Ptaszyńska

Redakcja 
„Spotkań z Zabytkami"

Chcialbym podzielić się wra
żeniami z pobytu w grudniu 
2000 r. w Orszy. Powiat orszań- 
ski, „Ultima Thule" Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, teraz we 
władzy znanego kacyka biało

ruskiego, przywołuje wspomnienia z głębokie
go PRL lat siedemdziesiątych. Bytem tam tyl
ko kilka godzin, ale chcialem zobaczyć, co 
jeszcze zostało z dawnej polskości tego mia
sta. W odbudowie znajduje się kościół św. Jó
zefa z XIX w. przy ul. Sowieckiej (!). Niedaleko 
odbudowywana jest cerkiew, która wysadzona 
została w powietrze w latach sześćdziesiątych 
XX w. Przekraczając most nad rzeką Orszycą, 
dopływem Dniepru, widzimy stary młyn wodny 
z końca XIX w., adaptowany na muzeum etno

graficzne. Dalej idąc główną ul. Lenina, napo
tykamy niski parterowy budyneczek, gdzie 
mieści się Muzeum Historii i Kultury Miasta Or
szy. Powstało kilka lat temu i zatrudnia pięciu 
pracowników. Zaskoczona gościem z Polski 
kustoszka muzeum, pani Irina Musińska, z za
pałem pokazuje mi zbiory. Nie jest tego dużo 
- w kilku salkach znajdują się modele miasta 
od czasów staroruskich, reprodukcja mapy 
Księstwa Litewskiego z początku XVII w. i re
produkcje zdjęć z początku XX w. Jest też kil
ka eksponatów, jak karabiny i pistolety z XVIII 
w., obraz przedstawiający odwrót wojsk napo
leońskich przez Dniepr itd. Zachowały się frag
menty kafli z wyobrażeniami polskich herbów 
szlacheckich (m.in. Leliwa i Jelita). Pracownicy 
muzeum marzą o zawieszeniu reprodukcji 
słynnego obrazu bitwy pod Orszą, znajdujące
go się w warszawskim Muzeum Narodowym. 
Bitwa ta rozegrana 13 km od Orszy nad rzeką 

Kropiwną, zakończona zwycięstwem wojsk 
polsko-litewskich nad moskiewskimi, jest sym
bolem białoruskiego odrodzenia narodowego 
(na miejscu bitwy postawiono krzyż i na ob
chody rocznicowe zjeżdża patriotyczna mło
dzież białoruska). Byłem na miejscowym 
cmentarzu, gdzie znalazłem kilka polskich 
grobów z końca XIX w., m.in. Waśniewskich 
i Stankiewiczów.

Chcialbym zaapelować o przekazanie or- 
szańskiemu muzeum reprodukcji obrazu „Bi
twa pod Orszą” i ewentualnie jakichś dubletów 
zabytków z okresu Pierwszej Rzeczypospoli
tej. Musimy pamiętać o wspólnym dziedzic
twie i chyba jesteśmy coś winni naszym bra
ciom i współobywatelom Rzeczypospolitej 
Wielu Narodów - Białorusinom.

Jerzy Czajewski 
Szczecin
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rchiwum I

^tajemnic
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!

DWIE FIGURY

Orłów Murowany - to niewielka wieś po
łożona wśród wzgórz Skierbieszow- 

skiego Parku Krajobrazowego w powiecie 
krasnostawskim. Na jednym z nich wznosi 
się kościół św. Kajetana o bogatych walo
rach akustycznych. Ze wzgórza zwanego 
Górą Kościelną wypływa tu źródło. Przy

nim, na obu brzegach strugi stoją dwie figu
ry świętych: Jana Nepomucena i Józefa. 
Jest to widok niezmiernie rzadki, można na
wet powiedzieć, że tajemniczy. Bo jeśli zro
zumiałe jest ustawienie nad wodą figury św. 
Jana Nepomucena, to św. Józef - patron 
cieśli - nie ma z wodą nic wspólnego. Obie 
figury określa się jako barokowe, z przeło
mu XVIII i XIX w., i przypuszczalnie pocho
dzą z któregoś pobliskiego zespołu pataco- 
wo-parkowego. Nikt z mieszkańców wsi nie 
wie, kiedy i dlaczego postawione zostały 
w tym właśnie miejscu. Faktem jest, że tzw. 
źródło św. Jana, przy którym stoją figury, 
ma właściwości lecznicze. Pierwsze 
wzmianki o cudownej wodzie pochodzą 
z 1878 r., zapisane w testamencie hrabiego 
Kajetana Kickiego, właściciela okolicznych 
dóbr. Zachowany w tutejszej parafii frag
ment testamentu brzmi: „... okoliczny lud 
przyznaje przedmiot cudownie leczący 
i gdzie tak często szukają pomocy..." Dalej 
czytamy: „... ponad tym to miejscem wznie

siona być powinna wytwornej konstrukcji 
kapliczka. Jakiekolwiek są bowiem właści
wości tej wody, zawsze ona korzystnie spo
żytkowana być może, w ten sposób aby 
przybywający doń słabi mogli odbyć modły 
i napić się wody...” Kaplicy co prawda nie 
wybudowano, ale być może właśnie wtedy 
zostały ustawione figury świętych. Miejsce 
to nadal otaczane jest kultem. Tu, przed la
ty, w każdą Wielką Sobotę zjeżdżali się cho
rzy z całej okolicy i obmywali ciała. Woda, 
jak twierdzą mieszkańcy, pomaga szczegól
nie na oczy, chore nogi oraz przyspiesza 
gojenie się ran.

Piotr Grytner

ZAGADKOWA KOLUMNA 
omiędzy miejscowościami Kruszyną 
i Borownem, około 30 km na północny 

wschód od Częstochowy, stoi obelisk. Jest
w nim coś tajemniczego - kolumna wyko-
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nana została z szarego piaskowca, zwień
cza ją płaski gzyms, wyrasta z grubszego 
cokołu także z gzymsami, a ponieważ usta
wiono ją w szczerym polu - widoczna jest 
z daleka. Urosło wokół niej wiele legend, 
mieszkańcy przekazują je sobie z pokolenia 
na pokolenie i niezbyt chętnie przychodzą 
w pobliże kolumny, twierdząc, że dzieją się 
tutaj rzeczy dziwne i niezrozumiałe. Rów
nież zwierzęta zdradzają w pobliżu kolumny 
objawy niepokoju i często w popłochu ucie
kają; niejednokrotnie słyszano tu także 
przejmujący płacz kobiecy.

Kolumna ta upamiętnia tragiczne wyda
rzenia, jakie rozegrały się w tym miejscu 
przed 300 laty. Związane są one z możnym 
rodem Denhoffów, który władał dobrami 

Kruszyny. Senior rodu, Kacper Denhoff, 
miał jednego syna, który ku niezadowoleniu 
ojca patat gorącym uczuciem do ubogiej 
szlachcianki, Barbary Szafraniec. Tymcza
sem przebywający w pałacu kruszyńskim 
król Jan III Sobieski upodobał sobie młode
go Denhoffa i postanowił oddać mu za żonę 
swoją kuzynkę, pannę wysoko urodzoną 
i posażną. Kacper Denhoff został olśniony 
tą wspaniałomyślną propozycją i wiązał 
z nią duże nadzieje na przyszłość. Niestety, 
entuzjazmu ojca nie podzielał syn, który 
stanowczo sprzeciwił się woli ojca i króla. 
Wobec tego senior Denhoff postanowił usu
nąć z życia syna jego ukochaną Barbarę 
i polecił swoim sługom spalić drewniany 
dworek, w którym mieszkała. Tak też się sta
ło - Barbara poniosła śmierć w płomie
niach. Na wieść o tym wydarzeniu oszalały 
z rozpaczy młody Denhoff popełnił samo
bójstwo, strzelając sobie w skroń. Ojciec 
nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, 
zbyt późno zrozumiał swój błąd. Dlatego 
w miejscu samobójczej śmierci syna, a nie
którzy twierdzą, że na zgliszczach dworku 
Szafrańców kazał wznieść tę kolumnę. Za 
swój uczynek pokutował do końca życia, 
stronił od ludzi, a w przypatacowym parku 
w Kruszynie wybudował dla siebie tzw. pu
stelnię - budynek na planie prostokąta 
z małym dziedzińcem w środku i z czterema 
pomieszczeniami. Tutaj całymi dniami od
dawał się rozmyślaniom. Ruina pustelni ist
nieje do dzisiaj.

Agata Małolepsza

ŚWIATOWID?

Drewniany kościół św. Leonarda w Lipni
cy Murowanej (pow. bocheński) jest 

znanym zabytkiem wysokiej klasy, jednym 
z najlepiej zachowanych z grupy małopol
skich kościołów gotyckich. Pochodzi z koń
ca XV w., ale wybudowano go na miejscu 
znacznie wcześniejszego, prawdopodobnie 
z 1203 r., o czym ma świadczyć data 
umieszczona w prezbiterium. Usytuowany 
po wschodniej stronie wsi, na terenie zało
żonego w XVI w. cmentarza, zachwyca 
strzelistą konstrukcją i doskonałymi propor
cjami. Ma konstrukcję zrębową, jest jedno- 
nawowy z trójbocznie zamkniętym prezbite
rium, a otaczają go z trzech stron otwarte 
soboty na stupach nakrytych gontowymi 
daszkami. Wewnątrz kościół ozdobiony zo
stał w XVI-XVIII w. polichromią, cenne są 
także tryptyki późnogotyckie w ołtarzach. 
Lipnicki kościół kryje w swoim wnętrzu fa
scynującą niespodziankę. Otóż drewniany 
słup podtrzymujący ołtarz główny ma za

kończenie w formie rzeźby przypominającej 
konturem pogańskie bóstwo - Światowida. 
Być może kościół został wzniesiony na 
miejscu pogańskiego kultu - co często 
praktykowano - a słup z rzeźbą drewniane
go bóstwa wykorzystano do jego budowy.

Zbigniew Ellnain
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Archeologiczne
dziedzictwo

zespołem kierował PROFESOR Alek
sander Gardawski z Katedry Archeologii 
UMCS w Lublinie. W kolejnych latach 
(1963, 1964, 1966) badania na grodzi
sku i osadzie przygrodowej, również 
z ramienia lubelskiego Uniwersytetu, 
kontynuowała Stanisława Hoczyk-Siw- 
kowa, a następnie w 1968 r. i 1972 r. 
Irena Kutylowska.

B
yło słoneczne, czerwcowe po
południe 1998 r. Troje lubel
skich archeologów, brodząc 
po kolana w bujnej trawie 

i ziołach wydających wspaniały, niemal 
duszący aromat, przemierzało wolnym 
krokiem teren dawnego grodu. Wpraw
ne oko badaczy z łatwością wychwyty
wało na malowniczej niepozornej dla la
ika łące, porośniętej tu i ówdzie sosno
wymi zagajnikami, pozostałości potrój
nej linii dawnych wałów obronnych, od
dzielające je, łagodnie uformowane mię- 
dzywala, zarys obszernego grodowego 
majdanu, czyli dziedzińca. W pobliskim 
zagajniku dostrzegli przygarbioną syl
wetkę starszej kobiety, zbierającej do 
zgrzebnej płachty leśny chrust. Podeszli 
do niej. „Dzień dobry pani! Jesteśmy ar-

opodal Chodlika, 
małej wsi zagubio
nej wśród lasów 
i łąk w gminie 
Karczmiska, w za
chodniej części 
województwa lu
belskiego, odna
leźć można w to
mie „Swiatowita” 
z roku 1910. Miej
sce to, znane pod 
nazwą „Szwedzkie 
Wały”, opisał An
toni Chotyński, 
ówczesny proboszcz 
parafii w pobli
skim Wilkowie, 
znany społecznik

cheologami. Czy nie wie pani do kogo 
należy ten teren?” Kobieta powoli pod
niosła głowę i nieufnie spojrzała na py
tających. „Archeologami? - zapytała, 
a po chwili w jej oczach pojawiło się coś 
na kształt uśmiechu - Przecież to jest 
wasze - archeologów. Przecież tu PRO
FESOR kopal...” - w jej głosie słychać 
było nutkę życzliwości i chyba czegoś 
jeszcze...

Pierwsze wzmianki o wczesnośre
dniowiecznym grodzisku, położonym 
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i „poszukiwacz starożytności”. Wstępne 
badania archeologiczne na terenie gro
dziska przeprowadzone zostały dopiero 
w 1952 r. Na podstawie ich wyników 
uznano, iż „Szwedzkie Wały” są relikta
mi grodu z końca IX w. W 1959 r. roz
poczęto trwającą do 1962 r. kampanię 
wykopaliskową, prowadzoną przez ze
spół badaczy, w skład którego wchodzi
li wybitni polscy archeolodzy, m.in. Ma
ria Dekówna, Marta Młynarska, Stani
sław Suchodolski, Renata Rogozińska;

W rezultacie tych wielosezonowych 
badań ustalono, że mamy tu do czynie
nia z jednym z największych na polskich 
ziemiach trójwałowym grodziskiem 
pierścieniowatym z okresu plemienne
go. Owalny majdan o powierzchni 
2,6 ha otaczała potrójna linia wałów 
obronnych o konstrukcji ziemnej i ziem- 
no-drewnianej. W wale środkowym 
stwierdzono ślady po drewnianej kon
strukcji rusztowej, a w wale zewnętrz
nym natrafiono na pozostałości kon
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strukcji izbicowej. Odkryte drewniane 
relikty były spalone. Całość założenia 
obejmowała teren o powierzchni około 
8,5 ha. Według tezy A. Gardawskiego li
nie wałów powstawały w różnych fa
zach rozwoju grodu, wynikających 
z rozrastania się zespołu osadniczego 
w Chodliku i powodowanej tym proce
sem konieczności zapewnienia schronie-

Jak każdego roku, w dniach 24-27 maja 
na grodzisku w Chodliku odbędzie się - or
ganizowana przez Stowarzyszenie Nauko
we Archeologów Polskich - MAJÓWKA AR
CHEOLOGICZNA CHODLIK ’2001; patro
nem medialnym jest miesięcznik „Spotkania 
z Zabytkami". Prezentowane na imprezie 
pokazy będą obrazować m.in. życie toczą
ce się tu w okresie funkcjonowania grodu. 
W stoiskach stylizowanych na średniowiecz
ne chaty można będzie osobiście wziąć 
udział w 27 zajęciach, np, rzemieślniczych, 
obrzędowych, przygotowaniu pokarmów, 
posługiwaniu się dawną bronią. Odbędą się 
też rycerskie walki, bicie monet, średnio
wieczne wróżby i zabiegi magiczne, lepienie 
garnków, tkanie itd. Pełną informację, także 
na temat dojazdów i noclegów, można uzy
skać pod numerami telefonów: (0-81) 534- 
66-20 i 0-604-468-555 oraz w Internecie: 
www.kki.net.pl/~chodlik. 

nia w grodzie dla coraz większej liczby 
ludności zamieszkującej osady otwarte 
wokół grodu. W części południowej, 
wschodniej i zachodniej grodziska, 
w obrębie majdanu oraz pierwszego 
międzywala, odkryto obiekty, które łą
czyć można z zabudową grodu. Były to 
wyłożone granitowymi otoczakami pa
leniska, funkcjonujące pierwotnie za

pewne w obrębie budowli mieszkal
nych, których konstrukcja nie była za
głębiona w ziemię i nie pozostawiła po 
sobie żadnych śladów. Można przyjąć, 
że była to konstrukcja zrębowa, której 
znajomość i umiejętność stosowania 
przez mieszkańców grodu poświadcza 
odkrycie w centralnej części majdanu re
liktów studni z cembrowiną wykonaną 
z dębowych desek łączonych „na zrąb”.

Odkrytym obiektom towarzyszyły 
liczne fragmenty naczyń glinianych, le
pionych ręcznie i obtaczanych na kole 
oraz wykonywanych w całości w techni
ce obtaczania. Ich jednorodna, charakte
rystyczna forma oraz sposób ornamen
towania pozwoliły na wyodrębnienie 
wśród znanej wczesnośredniowiecznej 
ceramiki naczyniowej, a następnie 
wprowadzenie do literatury terminu - 
naczynia typu „chodlikowskiego”. Zna
leziskiem, które uznane zostało wów
czas za wyznacznik chronologiczny ba
danego zespołu, była wykonana z brązu 
ostroga o haczykowatych zakończe
niach, datowana na początek VI w. Ko
lejnym przyczynkiem do datowania gro
dziska było określenie wieku spalonych 
szczątków konstrukcji drewnianych 
z wału środkowego metodą węgla radio
aktywnego C14 na lata 790±50.

Dziewięć sezonów badań grodziska 
znalazło swoje podsumowanie w wyda
nym w 1970 r. opracowaniu Aleksandra 
Gardawskiego pt. Chodlik, część I. 
Wczesnośredniowieczny zespól osadni
czy. Niestety, przedwczesna śmierć pro
fesora nie pozwoliła wówczas na synte

tyczne opracowanie 
wiedzy na temat tego 
grodu, będącego - jak 
po weryfikacji wcze
śniejszych ustaleń chro
nologicznych uznaje się 
obecnie - w VIII i na po
czątku IX w. centrum 
tzw. wspólnoty sąsiedz
kiej, zwanej także opol- 
ną. Istotą funkcjonowa
nia takich wspólnot było 
utrzymanie ich odręb
ności terytorialnej przez 
budowanie więzi po
szczególnych siedlisk 
wiejskich, skupionych 
wokół grodu centralne
go. Rozwój wspólnot są
siedzkich był etapem 
bezpośrednio poprze
dzającym powstawanie 
organizacji państwowej.

Z uwagi na rolę przy
pisywaną grodowi chodlikowskiemu ist
niała potrzeba pełnego opracowania 
w formie monografii tego zespołu osad
niczego. Zadania tego podjęła się konty
nuatorka badań prof. A. Gardawskiego 
w Chodliku - Stanisława Hoczyk-Siwko- 
wa. Jednak otwarta wciąż dyskusja nad 
ostatecznym ustaleniem datowania gro
dziska, jak również nad tezą o trzech fa
zach jego rozwoju, wyznaczonych po

1. Plan warstwicowy grodziska
(wg A. Gardawskiego); zagęszczone linie 
warstwie - to zarysy watów
2. Widok grodziska z samolotu
3. Fragment modelu grodziska z trzema 
watami i zabudową
4.5. Wykop na koronie walu środkowego 
w czasie prac eksploracyjnych (4)
i dokumentacyjnych (5)
6. Cel poszukiwań - spalone drewno
z konstrukcji walu
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wstawaniem kolejnych linii wałów, spo
wodowała konieczność uzupełnienia na
szej wiedzy przy zastosowaniu niegdyś 
niedostępnych metod badawczych. Na
leży do nich analiza dendrochronolo- 
giczna, umożliwiająca niezwykle precy
zyjne datowanie znalezisk na podstawie 
badania sekwencji słojów drewna odkry
tego w trakcie wykopalisk. W ten sposób 
przed kilku laty określono, że odkryta 
wcześniej studnia z drewnianą cembro
winą pochodzi z 728 r. Podjęto więc de
cyzję o wznowieniu badań wykopalisko
wych; przeprowadzono je w sierpniu 
2000 r. (mgr Paweł Lis z Muzeum Nad
wiślańskiego w Kazimierzu Dolnym i dr 
hab. Stanisława Hoczyk-Siwkowa z Ka
tedry Archeologii UMCS). Podstawo
wym celem badawczym było uzyskanie 
próbek spalonego drewna z wału środ
kowego do datowania dendrochronolo- 
gicznego i przeprowadzenie obserwacji 
układu stratygraficznego warstw kultu
rowych i geologicznych na grodzisku. 
Wraz z badaniami archeologicznymi pro
wadzone były obserwacje geomorfolo
giczne (dr Jolanta Nogaj-Chachaj z Kate
dry Archeologii UMCS).

Z dwóch wykopów założonych w po
łudniowej części grodziska w jednym, 
umiejscowionym na koronie wału, już po 
zdjęciu darni ukazała się warstwa ziemi 
z dużą domieszką spalenizny. Odsłonięto 
tu trzynaście fragmentów spalonych belek 
drewnianych, ułożonych jedna na drugiej, 
równolegle do linii przebiegu wału. Pod 
tymi reliktami odkryto ślady małego pale
niska, wyznaczonego pojedynczymi gra
nitowymi otoczakami. Oprócz węgli 
drzewnych znajdowały się w nim drobne 
fragmenty kości zwierzęcych, grudki wy
palonej gliny - polepy, trzy małe fragmen

ty - niezidentyfikowanych przedmiotów 
żelaznych i okruchy przepalonych kamie
ni wapiennych. Wokół odkryto skupisko 
dużych fragmentów co najmniej czterech 
naczyń z gliny. Znaleziska te świadczą, że 
możemy mieć tutaj do czynienia z pozo
stałościami obiektu mieszkalnego, choć 
brak jego zarysu. Trudno jednak defini
tywnie rozstrzygnąć, czy było to paleni
sko użytkowane doraźnie, czy też znajdu
jące się w obrębie budowli, której dolne 
partie zostały następnie przykryte nasy
pem wału.

7. Rysunek rekonstrukcyjny jednego 
ze znalezionych garnków
(zdjęcia: 2 - Wiesław Stępień, 3-6 - Paweł Lis)

Najwięcej znaleziono fragmentów 
ceramiki naczyniowej, które określić 
można jako przykłady ceramiki typu 
„chodlikowskiego”. Były to przede 
wszystkim garnki o stosunkowo małej 
średnicy dna, dość silnie wywiniętym 
wylewie i mocno odchylonym na ze
wnątrz - niekiedy wyraźnie profilowa

nym - brzegu. Naczynia te lepiono 
ręcznie, a następnie obtaczano na kole 
garncarskim, zdobiono je ornamentem 
falistych bądź poziomych żłobków za 
pomocą wielozębnych narzędzi.

Po zakończeniu badań drewno prze
kazane zostało do analizy dendrochro- 
nologicznej, a odkryte zabytki trafiły do 
zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym - zrekonstruowa
ne naczynia oglądać będzie można na 
ekspozycji w Kamienicy Celejowskiej.

Wyniki dotychczasowych badań relik
tów chodlikowskiego grodu, w tym tak
że ubiegłorocznych wykopalisk, nie po
zostawiają cienia wątpliwości co do ich 
wartości naukowych i poznawczych oraz 
do miejsca, jakie gród ów zajmował 
w procesie rozwojowym i kulturotwór
czym ziem środkowowschodniej Polski 
we wczesnym średniowieczu. Ten skra
wek naszej ziemi, w której zapisała się hi
storia sprzed 1200 lat, to bez wątpienia 
wspaniały, wymagający wyjątkowej tro
ski i ochrony pomnik naszego dziedzic
twa narodowego. Ale mamy tu też do 
czynienia z innym dziedzictwem. Jest to 
spuścizna naszych przodków, którą my - 
archeolodzy otrzymujemy zdeponowaną 
przez naszych poprzedników w świado
mości ludzi, którzy pamiętają jeszcze ba
dania PROFESORA i w których przeko
naniu do tej zwyczajnej z pozoru łąki 
w pierwszej kolejności mają prawo bada
cze przeszłości. Ważne to dziedzictwo 
i tylko od nas, którzy swoje archeolo
giczne poczynania wiążemy z Chodli- 
kiem, zależy, jak je w swej działalności 
wykorzystamy i czy zdołamy tą samą 
drogą przekazać swoim następcom.

ZIETEN ZZA KRZAKA

W drugiej połowie 1745 r., po zwycięskiej dla Prus 
bitwie pod Dobromierzem (zob. „Spotkania z Zabytka
mi", nr 5,2000), na frontach drugiej wojny śląskiej zapa
nował spokój, a Fryderyk Wielki odesłał wojsko na zimo
we kwatery. Tymczasem w listopadzie nieoczekiwanie 
45-tysięczna armia austriacko-saska ruszyła z południa 
w stronę Brandenburgii. 14 listopada oddziały księcia 
Karola Lotaryńskiego podeszły pod Lubań (należący 
wówczas do Saksonii). Sześć szwadronów saskich kira- 
sjerów i pułk piechoty księcia Sachsen-Gotha stanęło 
20 listopada w pobliskim Henrykowie Lubańskim (wów
czas: Katholisch Hennersdorf). Król Fryderyk ze swej 
strony błyskawicznie i w ścisłej tajemnicy skoncentrował 
oddziały i 23 listopada z 30 tysiącami żołnierzy przekro
czył w Nowogrodźcu graniczną Kwisę.

W rejonie przeprawy znalazł się oddział saskich uła
nów z Godzieszowa. Odparci zostali bez trudu, mogli 
jednak zaalarmować siły zgrupowane w Henrykowie 

i wówczas do akcji wkroczyli huzarzy generała Hansa Jo
achima von Zietena. Błyskawicznie przeprawili się bro
dem przez rzeczkę o nazwie Busch (dziś: Struga) i galo
pem uderzyli na Henryków, kompletnie zaskakując Sa
sów, odpoczywających na kwaterach. Walka była mimo 
to zacięta, saski generał von Buchner obsadził wzniesie
nie na zachodnim skraju wsi i bronił się dzielnie przez kil
ka godzin. Książę Sachsen-Gotha ze 130 ludźmi przebił 
się z okrążenia, ponad 900 Sasów wzięto do niewoli, 
reszta uciekla. W rezultacie wojska austriacko-saskie wy
cofały się spod Lubania, porzucając plan natarcia, 
a miesiąc później, 25 grudnia 1745 r, zawarty został po
kój w Dreźnie. Zwycięski general zyskał zaś żartobliwy 
przydomek „Zieten aus dem Busch", nawiązujący do na
zwy brawurowo sforsowanej rzeczki, ale znaczący także: 
„Zieten z - lub raczej - zza krzaka".

W 1939 r. na pamiątkę historycznego zdarzenia na
zwę wsi zmieniono na Zieten-Hennersdorf. Wcześniej 

Paweł Lis

zaś, w 1928 r. pod wielką sosną przy drodze, mniej wię
cej kilometr na północ od Henrykowa, odsłonięto po
mnikowy głaz z napisem: „Ziethen aus dem Busch. 
Kath. Hennersdorf 23.11.1745". Po 1945 r. zepchnięty 
w krzaki, przeleżał wiele lat w zapomnieniu, ale ocalał 
i niedawno został ponownie ustawiony na cokole z po
lnych kamieni.

Jarosław Komorowski
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Dwieście lat muzeów w Polsce

SPOTKANIA Z MUZEAMI
kolejnym, trzecim, dodatku poświęconym jubileuszowi polskiego muzealnictwa 

będzie mowa o placówkach polonijnych działających za granicą. Niektóre z nich 

zostaną krótko omówione, a dużo szerzej Muzeum Polskie w Rapperswilu, 

utworzone przez polskich emigrantów w Szwajcarii.

Dziedzictwo narodowe Polaków 
poza granicami kraju
Muzea, archiwa i biblioteki polskie na Zachodzie

P
rzy liczących ponad pól tysiąca instytucji muzealnych w kraju, 
liczba muzeów polskich na obczyźnie nie jest imponująca, ale 
wiele z nich wpisało się do historii polskiego kolekcjonerstwa 
jeszcze w XIX w. „Fala uchodźców, którą na obcą ziemię wyrzuciła 

klęska Powstania Listopadowego, a później Styczniowego, pozo
stawiła po sobie jako żywe pomniki: Bibliotekę Polską nad Sekwaną 
i Muzeum Polskie w Rapperswilu. Byt to spadek duchowy, jaki Wiel
ka Emigracja przekazała swoim następcom." (J. Nowak-Jeziorań- 
ski, ze wstępu do: Muzea, Biblioteki i Archiwa Polskie na Zachodzie, 
Londyn 1991). Na zjeździe 9 września 1979 r. w Rapperswilu 
w Szwajcarii powstała Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Biblio
tek Polskich na Zachodzie, która gromadzi obecnie piętnaście pla
cówek polonijnych. Są to:
- Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu 

(rok założenia 1838),
- Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu (1903),
- Muzeum w zamku Montresor (1852),
- Muzeum Polskie w Rapperswilu (1870),
- Muzeum Kościuszki w Solurze (1936),
- Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943),
- Muzeum Polskie w Ameryce w Chicago (1912),
- Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka

Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu (1943),
- Biblioteka Polska w Londynie (1942),
- Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (1945),
- Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (1947),
- Studium Polski Podziemnej w Londynie (1947),
- Muzeum Księży Marianów im. ojca Józefa Jarzębowskiego

w Pawley Court (1953),
- Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie (1962),
- Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie (1981).

Najstarsze z tych instytucji emigracyjnych powstawały dzięki 
szerokiemu oddziaływaniu puławskiego wzoru Izabeli Czartoryskiej 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, wkładka - marzec 2001).

BIBLIOTEKA POLSKA W PARYŻU
Jest to założona w 1838 r. najstarsza polska placówka kultural

na na Zachodzie. Powołana została przez emigrantów z Polski, 
przybyłych do Paryża po upadku powstania listopadowego. Ważną 
rolę przy jej tworzeniu odegrało Societe de Civilisation, towarzystwo 
francuskie, które zwróciło się do Adama Mickiewicza z prośbą o zre
dagowanie apelu do narodów cywilizowanych. Od pierwszych lat 
działalności Biblioteka była schronieniem dla emigrantów politycz
nych, miejscem obrony sprawy polskiej i sanktuarium niepodległo
ści. Na czele placówki staną! Adam książę Czartoryski, jako doży
wotni prezes, pierwszym dyrektorem został Karol Sienkiewicz, 
a w skład zarządu weszli: Julian Ursyn Niemcewicz, Karol Kniazie- 
wicz, Adam Mickiewicz, Stanislaw Barzykowski, Teodor Morawski 
i Andrzej Plichta.

Początek zbiorom Biblioteki dały kolekcje czterech instytucji: 
Towarzystwa Literackiego, Wydziału Historycznego, Wydziału Sta
tystycznego i Towarzystwa Naukowej Pomocy, łącznie 2085 wolu
minów dotyczących historii Polski. Jako główna placówka kultury 
polskiej, korzystająca z hojnego wsparcia emigracji, Biblioteka 
rozwijała się szybko. W 1853 r. otrzymała nową, stałą siedzibę 
w okazałym gmachu na Wyspie Świętego Ludwika przy 6, Ouai 

d'Orleans, gdzie mieści się do dzisiaj. Kiedy w roku 1853 zostało 
założone Towarzystwo Historyczno-Literackie - jako stowarzysze
nie naukowe skupiające wszystkich, których łączyła wspólna myśl 
służenia Polsce - popularność i dostępność Biblioteki jeszcze 
wzrosła. W 1866 r., dekretem z dnia 1 czerwca, cesarz Napoleon 
III uznał polską placówkę za instytucję użyteczności publicznej
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Fragment dziedzińca
Biblioteki

Polskiej w Paryżu

i zatwierdził statut Biblioteki, Towarzystwo Historyczno-Literackie, 
zgodnie z prawem francuskim, dysponowało wyłącznie zbiorami 
i dobrami Biblioteki. Kondycja finansowa instytucji zależała od hoj
ności czynnych członków Towarzystwa, toteż kiedy ich liczba za
częta się zmniejszać, zarząd postanowił przekazać majątek i zbio
ry Biblioteki na własność Akademii Umiejętności w Krakowie. Akt 
przekazania podpisano 16 stycznia 1893 r. Od tego roku rozpo
częta też działalność Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejęt
ności. Do drugiej wojny światowej Akademia sprawowała nadzór 
i opiekę nad zbiorami Biblioteki. Okres ten charakteryzował się 
ożywioną pracą naukowo-badawczą i archiwalną. Dzięki licznym 
darom i zapisom zbiory powiększały się, Biblioteka Polska w Pary
żu stała się znaną i cenioną skarbnicą pamiątek narodowych 
i centralnym źródłem dokumentacji do dziejów Polski (A. Lucka, 
Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu, 
[w:] Muzea, Biblioteki i Archiwa Polskie na Zachodzie, Londyn 
1991, s. 17-23).

Latem 1940 r. okupacyjne władze niemieckie po wkroczeniu do 
Paryża zajęty siedzibę Biblioteki. Wywieziono też do Niemiec część 
zbiorów, sam budynek doprowadzono częściowo do ruiny. Po woj
nie zbiory szczęśliwie odzyskano. Biblioteka pozostała nadal w ge
stii reaktywowanego Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz 
Sekcji Polskiej przy Paryskim instytucie Katolickim. W1951 r. władze 
PRL rozwiązały Akademię Umiejętności w Krakowie. Nastąpiły trud
ne lata przeciwstawiania się władzom komunistycznym Polski Ludo
wej, które próbowały zagarnąć Bibliotekę. Po serii rozpraw sądo
wych przed Sądem Apelacyjnym w Paryżu Biblioteka została na 18 
lat wydzierżawiona w 1975 r. Towarzystwu Historyczno-Literackiemu, 
z czasem dzierżawę przedłużono do roku 2030.

Obecnie Biblioteka posiada ponad 220 000 tomów. Wiele 
z nich - to książki niezwykle cenne, w tym trzy najwcześniejsze wy
dania dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coele- 
stium (Norymberga 1543, Bazylea 1566, Amsterdam 1617), boga
te zbiory literatury politycznej z XVIII i XIX w., herbarze, dzieła naj
wybitniejszych pisarzy polskich XIX i XX w., polska literatura współ
czesna. W zbiorach rękopisów i druków dawnych znajdują się do
kumenty i listy królów polskich, diariusze sejmowe, 7000 dawnych 
map i rycin.

W zbiorach artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackie
go, obejmujących ponad 20 000 obiektów, znaleźć można wybitne 
dzieła malarstwa i rzeźby, poczynając od XVIII do początku XX w. 
Wśród nich są prace Jana Piotra Norblina, Franciszka Lampiego, 

Aleksandra Orłowskiego, Piotra Michałowskiego, Henryka Roda
kowskiego, Artura Grottgera, Wojciecha Gersona, Leona Wyczół
kowskiego, Jacka Malczewskiego, Bolesława Biegasa, Olgi Bo- 
znańskiej, Józefa Pankiewicza i innych. Stale ekspozycje sztuki oraz 
wystawy czasowe od lat pokazywane są na trzecim piętrze gmachu 
Biblioteki. Na uwagę zasługuje kolekcja sztuki francuskiej XVIII i XIX 
w, malarstwa i rzemiosła artystycznego, w tym wspaniała kolekcja 
mebli, ofiarowana przez Kamila Gronkowskiego - prezesa Towarzy
stwa w latach 1946-1949. W saloniku pierwszego piętra przechowy
wane są pamiątki po Fryderyku Chopinie.

Podstawą działalności Towarzystwa Historyczno-Literackiego są 
odczyty, konferencje, wykłady naukowe i wystawy, a także pozyski
wanie zbiorów dla Biblioteki Polskiej. Celem Towarzystwa jest rozpo
wszechnianie na całym świecie wiedzy o Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii literatury i sztuki, poprzez rozwój współpra
cy francusko-polskiej.

Czytelnię Biblioteki odwiedza rocznie około 5000 osób, można 
także zamawiać kwerendy.

adres: BIBLIOTHEQUE POLONAIS & THL Leszek Taiko, Esq., prezes THL

6, Quai d'Orleans Pierre Zaleski, dyrektor

F-75004 Paris, France Witold Zahorski, wicedyrektor

dr Marek Prokop, archiwista

MUZEUM ADAMA MICKIEWICZA W PARYŻU
Muzeum to mieści się w domu przy 6, Quai d'Orleans, na wyspie 

Świętego Ludwika w Paryżu, i jest dziełem najstarszego syna poety 

- Władysława. Władysław Mickiewicz, księgarz i publicysta, biograf 
ojca, przez wiele lat prowadził Księgarnię Luksemburską w Paryżu, 
a od 1899 r. kierował Biblioteką Polską. Zgromadzone pamiątki doty
czące życia, twórczości, działalności naukowej i patriotycznej swego 
wielkiego ojca postanowił umieścić w muzeum przy Bibliotece Pol
skiej. Po uzgodnieniu niezbędnych formalności pomiędzy Komitetem 
Miejscowym Biblioteki a Polską Akademią Umiejętności w Krakowie 
uzyskał zgodę na wzniesienie trzeciego piętra nad prawą oficyną 
gmachu Biblioteki i połączenie go klatką schodową z salami drugie
go piętra. Prace budowlane trwały od 1902 do 1903 r., a niezbędne 
na rozbudowę fundusze pochodziły od Komitetu Budowy Pomnika 
Adama Mickiewicza w Warszawie.

Muzeum otwarto uroczyście 3 maja 1903 r. Władysław Mickie
wicz zastrzegł sobie kierownictwo nowej instytucji; pełnił je dożywot

Fragment ekspozycji Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu
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nio i bezinteresownie. Oprócz archiwum Adama Mickiewicza w Mu
zeum znalazły się pamiątki rodzinne, portrety, meble, mahoniowe 
biurko, przy którym pracował nad Panem Tadeuszem oraz drobne 
- a liczne - muzealia z poetą związane.

Ekspozycję Muzeum, zajmującą kilka sal, rozpoczyna część bio
graficzna z przypomnieniem widoków Zaosia i Nowogródka, portre
tami rodzinnymi, pamiątkami z czasów uniwersyteckich i pierwszy
mi wydaniami poezji z lat 1822-1823. W następnych salach znajdu
ją się portrety osobistości związanych z poszczególnymi okresami 
życia Mickiewicza. Wśród dzieł sztuki wyróżniają się dwa portrety, 
popiersie Adama Mickiewicza dłuta Davida d'Angers i portret Wła
dysława Mickiewicza, malowany przez Stanisława Wyspiańskiego. 
Jest także duży zbiór autografów i listów przedstawicieli epoki ro
mantyzmu, jak de La Fayette, Michelet, Quinet, Montalembert, Geor
ge Sand, Goethe, Puszkin, Delacroix, z którymi Mickiewicz spotykał 
się, korespondował i współpracował. Ekspozycję kończą dageroty- 
py i fotografie, a także pamiątki z Turcji związane z ostatnim okre
sem życia poety.

Swój obecny kształt ekspozycja Muzeum Adama Mickiewicza 
w Paryżu zawdzięcza wieloletniej pracy pani kustosz Zofii Zdzie- 
chowskiej.

adres: BIBLIOTHEQUE POLONAIS & THL

6, Quai d'Orleans 

F-75004 Paris - France

MUZEUM W ZAMKU MONTRESOR
Zamek z XIII w. w Montresor nad Loarą od potowy XIX w. znajdu

je się w rękach polskiej rodziny. Zakupiła go w 1849 r. Róża z Potoc
kich Władysławowa księżna Branicka dla swego syna Xawerego 
Branickiego, który już w 1852 r. udostępnił jego wnętrza i osobiście 
gromadzone zbiory publiczności.

Widok na Zamek w Montresor od strony rzeki

Xawery Branicki (1814-1879), ze strony ojca wnuk hetmana, po
zostawiwszy karierę wojskową w armii cara Mikołaja I, od 1847 r. za
mieszkał we Francji. Znakomity finansista, dzięki udanym opera
cjom powiększył szybko majątek i często używał swych pieniędzy 
na cele narodowe. Choć kolekcjonerem wytrawnym nie był, udało 
mu się zgromadzić w Montresor wiele ciekawych dziel sztuki. Do 
najlepszych należała kolekcja obrazów po kardynale Feschu, które 
umieszczono częściowo w Zamku, częściowo w kościele w Montre
sor. Oprócz zakupów, Branicki zamawiał też dzieła sztuki u współ
czesnych mu artystów, zwłaszcza u przebywających w Paryżu Pola
ków. Dlatego w Zamku spotkać można obok przykładów mebli re
nesansowych i barokowych także meble robione na zamówienie, 
dekorowane herbem Korczak. Tak też powstała ciekawa kolekcja 
obrazów o tematyce patriotycznej, wśród których wyróżniają się pra
ce Rodakowskiego, Grottgera i Kaplińskiego. Szczególne miejsce 
zajmują w Montresor polonika: pamiątki z czasów Wazów i króla Ja
na III Sobieskiego - wschodnie rzędy końskie, nakrycia głowy - oraz

Fragment elewacji Zamku w Montresor
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unikatowe - rzeźbione w drewnie - modele niezrealizowanego po
mnika Jana III projektu Pierre Vaneau. Odrębnym działem są portre
ty rodzinne Branickich malowane przez E. Vigee-Lebrun, F. Gerarda, 
L-L. Boilly i Winterhaltera. Jako finansista, polityk i znany wśród emi
gracji publicysta, często wyręczał się pośrednikami przy gromadze
niu zbiorów. Wśród poloników do dziś duże zainteresowanie Pola
ków zwraca srebrny pucharek ofiarowany Adamowi Mickiewiczowi 
przez Przyjaciół Moskali, kiedy opuszczał Rosję. Pamiątkę tę otrzy
mał Branicki od rodziny poety z podziękowaniem za wieloletnie po
parcie i pomoc finansową udzielaną Mickiewiczowi (K. Potocki, Mu
zeum w Zamku Montresor, [w:] Muzea, Biblioteki i Archiwa Polskie 
na Zachodzie, Londyn 1991, s. 53-58).

Po śmierci Xawerego Branickiego Montresor przejął jego brat 
Konstanty, następnie syn Konstantego - Xawery, właściciel Wilano
wa. W latach międzywojennych kolekcja zamkowa powiększyła się 
o pamiątki po zmarłym w Paryżu Mikołaju Potockim. W 1926 r. Za
mek odziedziczyła córka Xawerego juniora - Jadwiga z Branickich 
Stanisławowa Reyowa, której dzieci opiekują się i mieszkają w Mon
tresor do dziś.

Corocznie Zamek w Montresor odwiedza 12 000 turystów, każ
dego roku przybywa coraz więcej Polaków. Studentom historii i na
ukowcom udostępniane są archiwa i biblioteka.

adres: CHATEAU DE MONTRESOR

2, rue Nicolas Potocki

F - 37460 Montresor, France

Comtesse Maria Rey, dyrektor

Comtesse Anna Potocka, kustosz

Cecylia Szerauc, kustosz

Zamek raperswilski - siedziba Muzeum Polskiego

Panorama Rapperswilu i wzgórza zamkowego od strony 
portu jachtowego

MUZEUM POLSKIE W RAPPERSWILU
Liczba emigrantów polskich, podążających głównie do Francji, 

znacznie wzrosła i powiększała się po kolejnych zrywach powstań
czych w latach 1831 i 1863. Drogi emisariuszy coraz liczniejszych 
ośrodków działalności politycznej na Zachodzie prowadziły często 
przez Szwajcarię. Po klęsce powstania styczniowego przybyło do 
kantonów Zurych, Sant Gallen i Genewa ponad 1800 Polaków, znaj
dując życzliwe przyjęcie ze strony społeczeństwa i rządu szwajcar
skiego. Szwajcarzy, dumni ze swej niepodległości, pomagali 
uchodźcom materialnie i moralnie. Jednym z najbardziej zasłużo
nych byt Gottfried Keller, wybitny pisarz, stojący na czele Comite 
Central Federal Suisse pour les Affaires des Polonais. Wśród emi
grantów z Polski wyróżniająca się postać - to Władysław hrabia Bro- 
el-Plater, poseł ziemi wileńskiej na sejm w 1831 r. i uczestnik powsta
nia listopadowego, jeden z energiczniejszych przedstawicieli Wielkiej 
Emigracji. Plater przybył do Szwajcarii z Paryża w 1844 r. i osiadł na

Kolumna Barska 
przed zamkiem 
w Rapperswilu

stale pod Zurychem, gdzie w czasie powstania styczniowego pełnił 
funkcję przedstawiciela Rządu Narodowego. W latach sześćdziesią
tych XIX w. był już dobrze znany ze swej szeroko prowadzonej dzia
łalności wydawniczej, a także jako organizator pomocy materialnej 
dla młodzieży polskiej studiującej w Szwajcarii. „Byi indywidualno
ścią nieprzeciętną: miał wiele wad i popełnia! liczne błędy, ale posia
dał także duże zalety. Nie dorównywał kierownikom emigracji głębo
kością umysłu, ale też nie uważał się za myśliciela, natomiast ener
gią i konsekwencją w nadawaniu ideom realnych kształtów przewyż
sza! prawie całą emigrację po r. 1831." Tak charakteryzował Włady
sława Platera wieloletni bibliotekarz Muzeum w Rapperswilu dr Adam 
Lewak. To właśnie z inicjatywy Władysława Platera i dzięki środkom 
pochodzącym z jego osobistego majątku zostało powołane w 1870 
r. Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu.
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Ale najpierw stanęła Kolumna Barska, zwana przez raperswilczy- 
ków również Kolumną Polską. Ustawiono ją nad brzegiem jeziora, 
pod wzgórzem zamkowym, a zarazem jakby u wejścia do portu, do 
którego przybywają statki pasażerskie z Zurychu. Zaprojektowana 
przez rzeźbiarza Louisa Wethli i architekta Juliusza Stadlera wyobra
żała zrywającego się do lotu orfa, posadowionego na gładkiej ko
lumnie, której cokół zawierał napis w językach polskim i niemieckim, 
ułożony przez Kornela Ujejskiego:

„Niespożyty duch Polski 
stuletnią krwawą walką 
protestujący przeciw 
ciemiężącej go przemocy 
z wolnej ziemi Helwetów 
przemawia do sprawiedliwości 
Boga i świata."

Dekoracji cokołu dopełniała tarcza z herbami Polski i Litwy oraz 
napis: MAGNA RES LIBERTAS. Uroczyste odsłonięcie pomnika, wy
znaczone na 16 sierpnia 1868 r., w setną rocznicę konfederacji bar
skiej, zgromadziło wielu przedstawicieli emigracji, przybyły delega
cje z kraju, byli też goście zagraniczni i szwajcarscy przyjaciele.

Raperswilski zamek, dzisiaj zadbany i pieczołowicie odrestauro
wany, w dniu uroczystego odsłonięcia Kolumny Barskiej pozostawał 
w ruinie. Od wielu lat opuszczony, mieszkańcom kojarzył się dość 
ponuro, pełniąc na początku wieku funkcję koszar, potem więzienia. 
W tym właśnie zamku Władysław Plater postanowił założyć muzeum 
pamiątek narodowych, bibliotekę i archiwum. Już w lipcu 1869 r. za
warł umowę z władzami gminy i za symboliczną opłatą 100 franków 

Sala w zamku z ekspozycją malarstwa polskiego i rzemiosła 
artystycznego od XVII do XIX w.

rocznie on i jego spadkobiercy otrzymali zamek w wieczystą dzier
żawę. Dzierżawców zobowiązano do poniesienia kosztów odbu
dowy zamku i utrzymywania jego murów w dobrym stanie. Uroczy
ste otwarcie Muzeum Narodowego Polskiego na zamku w Rapper- 
swilu nastąpiło 23 października 1870 r. Kierowane przez zarząd, 
w którym przewodniczył sam fundator, wkrótce stało się jednym 
z ważniejszych ośrodków życia kulturalnego i politycznego pol
skiej emigracji.

Zaczęty napływać dary pieniężne oraz pamiątki historyczne od 
osób i instytucji emigracyjnych. Wśród hojnych darczyńców nie 
sposób pominąć Henryka Bukowskiego - antykwariusza ze Sztok
holmu, który przekazał do Rapperswilu cenną kolekcję dziel sztuki. 

Do śmierci Władysława Platera (1889) muzeum zgromadziło duży 
zespól pamiątek z powstań narodowych i archiwaliów, a także bi
bliotekę (ok. 10 tysięcy tomów), w tym liczący 6 tysięcy tomów dar 
L. Chodźki. W 1895 r. (1 października) do zamku raperswilskiego 
przybyła relikwia narodowa - serce Naczelnika Tadeusza Kościusz
ki. Złożone w skromnym mauzoleum, zaprojektowanym przez Stani
sława Noakowskiego, pozostało pod opieką Muzeum Narodowego 
Polskiego do października 1927 r. W skład zarządu Muzeum weszli: 
pisarze i publicyści - Ignacy Józef Kraszewski i Stefan Baszczyński, 
kolekcjoner i znawca sztuki Henryk Bukowski, Agaton Giller oraz 
Władysław hrabia Tarnowski. Wypełniony polskimi pamiątkami naro
dowymi i polską sztuką, odrestaurowany zamek raperswilski przy
ciągał Polaków żyjących na emigracji, którzy udzielali założycielowi 
Muzeum, a potem jego następcom moralnego i materialnego 
wsparcia.

Po muzeum Izabeli księżnej Czartoryskiej w Puławach i czynnej 
od marca 1839 r. Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz udostępnionych 
od 1852 r. zbiorach Branickich w Montresor, Muzeum w Rapperswi
lu - pierwsze noszące w swej nazwie określenie „Narodowe” - sta
ło się kolejnym, dostępnym dla publiczności, świeckim sanktuarium 
niepodległości Polski. Mauzoleum serca Tadeusza Kościuszki, bi
blioteka, zbiory muzealne i Kolumna Barska stanowiły razem pro
gram, który znakomicie wspierał Mickiewiczowski apel do narodów 
cywilizowanych w obronie narodu pozbawionego państwowości. 
Roczne Zdania Sprawy Zarządu Muzeum Narodowego w Rapper- 
swylu, publikowane w Zurychu zwykle w rocznice powstania listopa
dowego, odnotowywały długie listy donatorów i ofiarodawców. Po
eta Krystyn Ostrowski założył Fundusz Stypendialny im. Tadeusza 
Kościuszki, a Franciszka i Seweryn Duchcińscy oraz Henryka Dzie- 
duszycka-Capelli przekazali Muzeum kolekcje dziel sztuki.
W Rapperswilu gościli: Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Oskar 
Kolberg, Mieczysław Karłowicz, a także późniejsi prezydenci Polski: 
Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki. Od roku 1892 przez ponad 
cztery lata pracował na Zamku Stefan Żeromski. Jego dziełem było 

uporządkowanie zbiorów biblioteki, zwłaszcza rękopisów, w tym 
jednego z największych archiwów Mickiewiczowskich, a także wiele 
inicjatyw ekspozycyjnych.

Zbiory Muzeum eksponowano w kilkunastu salach na wszyst
kich kondygnacjach zamku. W Sali Portretowej wystawiono rzeźbio
ne popiersia i portrety wybitnych postaci - królów, hetmanów, boha
terów narodowych, uczonych i pisarzy. Kilka sal pierwszego piętra 
zajmowały militaria, w tym cenne zbiory broni i mundurów ofiarowa
ne przez uczestników powstań narodowych i wiosny ludów. W sali 
położonej na najwyższej kondygnacji, największej na zamku, urzą
dzono galerię malarstwa z obrazami Leona Wyczółkowskiego, Juliu
sza Kossaka, Juliana Fatata, Henryka Rodakowskiego, a także zna
nych malarzy obcych, m.in. portret królewicza Władysława Zygmun
ta Wazy, późniejszego króla Władysława IV pędzla Rubensa. Osob
ne ekspozycje poświęcono Mikołajowi Kopernikowi, Teofilowi Lenar
towiczowi, Adamowi Mickiewiczowi i Tadeuszowi Kościuszce.

Zgodnie z testamentem założycieli zbiory pierwszego Muzeum 
Narodowego Polskiego miały zostać przekazane narodowi, testa
ment i akt założenia były tak sformułowane, aby zagwarantować 
prawną możliwość wywiezienia zbiorów, kiedy Polska odzyska nie
podległość. Pamiętano o tym zapisie zarówno w Rapperswilu, jak 
i w kraju. 21 października 1921 r. Sejm Rzeczypospolitej wydał 
uchwalę o przejęciu pamiątek narodowych z Rapperswilu: rozpo
rządzenie z dnia 28 lutego 1923 r. Rady Ministrów potwierdziło tę 
decyzję. Postanowiono, że Biblioteka Muzeum Narodowego Pol
skiego zostanie wcielona do Biblioteki Narodowej, a zbiory muzeal
ne zostaną oddane pod zarząd dyrekcji Państwowych Zbiorów 
Sztuki. Uchwalę zrealizowano w 1927 r.

W 1939 r. zbiory biblioteczne, przechowywane w gmachu Cen
tralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, spłonęły w czasie bom
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bardowania. Zbiory muzealne, zgromadzone w Muzeum Narodo
wym i Muzeum Wojska, częściowo ocalały. Ocalała też część archi
waliów. Obecnie eksponaty Muzeum Raperswilskiego można zna
leźć w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum 
Historycznym i Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Narodo
wym w Poznaniu, Muzeum w Łowiczu, Archiwum Głównym Akt No
wych i Bibliotece Narodowej.

Zamek raperswilski opustoszał, ale nie wygasła umowa dzierża
wy podpisana przed laty przez Władysława Platera. Władze miasta 
zgodziły się, aby pozostał on nadal w polskich rękach. Szwajcarzy 
przyjęli likwidację tego pierwszego muzeum polskiego ze smutkiem. 
Z wdzięcznością pamiętali odbudowę zamku, a także korzyści, jakie 
przynosiło muzeum, przyciągające turystów do najcenniejszego za
bytku miasta. Na temat przyszłości Muzeum Polskiego w Rapper- 
swilu podjęta została dyskusja zarówno w Polsce, jak i w Szwajca
rii. W ich rezultacie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warsza
wie postanowiono, że opustoszały zamek raperswilski zasilą obiek
ty pokazywane na Wystawie Światowej w Brukseli, która kończyła 

się jesienią 1935 r. Dnia 25 lipca 1936 r. uroczyście otwarto na zam
ku w Rapperswilu wystawę POLNISCHE KUNST, na której pokaza
no ponad 170 obiektów sztuki współczesnej z zakresu malarstwa, 
grafiki, tkaniny artystycznej i rzeźby, autorstwa 77 artystów polskich. 
Rozmach otwarcia wystawy i dobra promocja sprawiły, że wszystkie 
ważniejsze gazety szwajcarskie zamieściły obszerne i pochlebne re
cenzje. O sukcesie w Rapperswilu głośno było także w prasie pol
skiej. Dobre przyjęcie wystawy sprzyjało planom na przyszłość Mu
zeum; 1 kwietnia 1937 r. Halina Kenarowa (współorganizatorka wy
stawy) została jego kustoszem. Zorganizowano stalą wystawę, 
a także kolejne wystawy czasowe i jednocześnie Muzeum zaczyna
ło powoli pełnić funkcję centrum informacji turystycznej.

Wybuch wojny spowodował zmianę charakteru Muzeum w Rap
perswilu, ale nie przerwał jego działalności. Przybyły nowe zadania 
wobec internowania w Szwajcarii 12 000 polskich żołnierzy. Od 
pierwszych dni internowania Muzeum współpracowało z poszcze
gólnymi obozami i dowództwem dywizji. Szybko ustalono system 
wypożyczania książek z muzealnej biblioteki. Przy współpracy z in
nymi organizacjami polskimi w Szwajcarii setki tomów przemiesz
czano każdego miesiąca pomiędzy miejscami internowania. W Mu
zeum urządzono dział poświęcony 2 Dywizji Strzelców Pieszych, 
obrazujący powstanie, drogę bojową i pracę żołnierzy w Szwajcarii. 
Po zakończeniu wojny Muzeum przeszło pod zarząd Biura Współ
pracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Kierownictwo Mu
zeum w Rapperswilu pozostało w rękach Haliny Kenarowej do 31 
grudnia 1945 r„ kiedy wróciła do Polski. Od marca 1946 r. kierowni
kiem został Zygmunt Stankiewicz, rzeźbiarz, byty żołnierz 2DSR któ
ry chciat kontynuować dzieło Haliny Kenarowej, nie znalazł jednak 
zrozumienia ani u swego zastępcy przysłanego z Warszawy, ani 
u kolejnych posłów w Bernie; po dwóch latach zrezygnował.

W 1946 r. Muzeum przejęte zostało przez poselstwo w Bernie. 
Narastał nacisk na działalność propagandową, a ze strony szwaj
carskiej zamek chcialy pozyskać władze Związku Ochrony Zamków 
Średniowiecznych. W 1949 r. wypowiedziano umowę zawartą z Pla

terem i podjęto decyzję o likwidacji Muzeum. Nadzieja pojawiła się 
w 1954 r., kiedy utworzono polsko-szwajcarskie Towarzystwo Przy
jaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Miało ono kontynuować 
tradycje podobnej organizacji jeszcze z czasów Władysława Plate
ra. Na zamku znowu pokazano wystawy o tematyce polskiej. Dużym 
osiągnięciem było odrestaurowanie i ustawienie na nowym miejscu, 
tuż przy bramie zamkowej, Kolumny Barskiej, najstarszego i jedyne
go pomnika w Rapperswilu. W 1978 r. zarejestrowana została Pol
ska Fundacja Kulturalna LIBERTAS, jako instytucja zabezpieczająca 
zbiory i majątek Muzeum, popierająca rozwój wolnej chrześcijań
skiej kultury polskiej, a także integrująca działalność polskiej emi
gracji politycznej. Już w 1978 r. zgromadzono pokaźny kapitał fun

dacji - 70 000 franków i zakupiono kamienicę, w której ulokowano 
odradzającą się Bibliotekę Polską. Ukształtował się też zespól ludzi 
niezwykle zaangażowanych w rozwój Muzeum - kustosz inż. Janusz 
S. Morkowski, Marta Hofer, Piotr Mojski, Teresa Sandoz, Anna Pio
trowska. Ci wspaniali ludzie pozyskali do współpracy w zarządzie 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum wpływowych obywateli miasta, tak 
że wkrótce w Rapperswilu znowu wiele i dobrze mówiono o polskiej 
placówce.

Przy okazji przeprowadzenia w 1988 r. gruntownego remontu 
zamku kustosz Janusz Morkowski podjął zadanie urządzenia nowej

Pamiątki z okresu Księstwa Warszawskiego i wojen napoleońskich 
przechowywane w Rapperswilu (zdjęcia Rapperswilu i Muzeum Polskiego 
w tym mieście: Hans Wiget)

ekspozycji w Muzeum. W realizacji tego trudnego przedsięwzięcia 
znalazł kompetentnych współpracowników wśród emigracji i w Pol
sce. W czasie wielu spotkań z dr. Andrzejem S. Ciechanowieckim, 
znanym kolekcjonerem i fundatorem licznych darów dla muzeów 
polskich, oraz z prof. dr. Andrzejem Rottermundem, wówczas za
stępcą dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, powstał sce
nariusz nowej ekspozycji. Uzgodniono, że powinna być ona czytel
na dla przedstawicieli Polonii i Polaków przybywających z kraju, 
a jednocześnie atrakcyjna dla turystów z całej Europy. Akcja przygo
towania depozytów, mających wzbogacić zbiory raperswilskie, była 
prowadzona wspólnie przez działy inwentarzy Muzeum Narodowe
go i Zamku Królewskiego w Warszawie, trzecim źródłem pozyskania 
eksponatów była kolekcja dr. Ciechanowieckiego, który przekazał 
do Muzeum kilka obrazów malarzy polskich XIX i XX w., zespół pa
sów kontuszowych i piękne egzemplarze broni orientalnej.

Dnia 9 czerwca 1990 r. uroczyście otwarta została nowa, stała 
ekspozycja Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Ekspozycję tę roz
poczyna sala poświęcona Szwajcarom działającym w Polsce, dalej 
przedstawiona jest historia wielkich emigracji Polaków. Kolejne nie
wielkie pomieszczenie mieści specjalnie zaprojektowaną witrynę, 
w której można obejrzeć kolekcję miniatur i wyroby sztuki zdobni
czej. Następnie jest przypomnienie pierwszego muzeum - archiwa
lia i fotografie oraz pamiątki po znanych i zasłużonych Polakach 
w Szwajcarii. W saloniku polskim obejrzeć można popiersia Mickie- 
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wieża i Chopina oraz unikatowy gobelin z anegdotycznymi scenami 
z życia rodziny Silbersteinów. Od kilku lat można także oglądać ory
ginalną aparaturę z paryskiego laboratorium Marii Sklodowskiej-Cu- 
rie. Kolejne sale prezentują historię walki o wolność „naszą i waszą” 
i dużą kolekcję sztuki: obrazów, rycin starodruków, a także rzemio
sła, sztuki religijnej i judaiców. Jest też zawsze atrakcyjny dla cudzo
ziemców dział sztuki ludowej. Ekspozycję kończy symboliczna ka
plica urządzona w Baszcie Prochowej z brązową figurą Chrystusa - 
replika rzeźby z grobu księdza Jerzego Popiełuszki - dłuta Gustawa 
Żemły.

Możliwość współpracy z instytucjami w kraju wprowadziła nową 
jakość w życie Muzeum w Rapperswilu; w 1991 r. podpisana zosta
ła umowa o stałej współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie. 
Zorganizowano kilka interesujących wystaw: w 1993 r. monograficz
ną wystawę malarstwa Józefa Simmlera, w 1996 r. - malarstwa okre
su Młodej Polski, a w 1999 r. - wystawę „Konie i jeźdźcy" (wszystkie 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie). Zbiory raperswil- 
skie gościły także w Polsce. Na przełomie 1994 i 1995 r. w Zamku 
Królewskim w Warszawie, a potem w Muzeum Narodowym w Po
znaniu pokazano wystawę kolekcji miniatur pędzla W. Lesseura i je
go uczennicy W. Tarnowskiej - dar Artura hrabiego Tarnowskiego. 
W1997 i 1998 r. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Cieszynie wy
stawiono unikatową kolekcję map ziem polskich, głównie z XVII 
i XVIII w. - dar Romana Umiastowskiego.

Zarówno pierwsze, jak i obecne Muzeum Polskie na zamku 
w Rapperswilu stworzyli polscy emigranci, mając duże oparcie 
w szwajcarskich przyjaciołach. Istnieje od ponad 130 lat, jest wyra
zem przyjaźni polsko-szwajcarskiej i przechowuje cenne dla Pola
ków i Szwajcarów przesłanie witające przybywających do zamku 
napisem na Kolumnie Barskiej: MAGNA RES LIBERTAS.

adres: POLENMUSEUM RAPPERSWIL Janusz S. Morkowski, dyrektor 

Schloss Rapperswil, PE 1251 Teresa Sandoz, administrator

CH-8640 Rapperswil, Suisse Anna Piotrowska, bibliotekarz

MUZEUM KOŚCIUSZKI W SOLURZE
Jest to jedno z najmniejszych muzeów polskich na obczyźnie, 

a jednocześnie jedna z najbardziej autentycznych polskich pamią
tek, jakie zachowały się poza granicami kraju. Skromne mieszkanie 
przy Gurzelngasse 12 w Solurze, w którym żyl i zmarl Tadeusz Ko
ściuszko, urządzone pamiątkami po Naczelniku, od ponad 60 lat 
utrzymywane jest przez Towarzystwo Kościuszkowskie; prezesem 
Towarzystwa jest tradycyjnie prezydent miasta Solury lub jeden z mi
nistrów rządu Kantonu Solura. Uroczyste otwarcie Muzeum odbyło 
się 27 września 1936 r. w obecności ówczesnego ministra spraw za
granicznych RP Józefa Becka i ambasadora Stanów Zjednoczo
nych w Szwajcarii. Fundusze na urządzenie pochodziły m.in. od 
Ignacego Jana Paderewskiego, który dal w Solurze koncert z prze
znaczeniem na ten cel.

Po gruntownym remoncie Muzeum, przeprowadzonym w 1984 
r„ ekspozycja składa się z trzech pokojów, położonych na pierw
szym piętrze kamienicy. Pierwszy pokój, który jest zarazem recep
cją, poświęcony jest informacji historycznej przybliżającej postać 
Kościuszki i jego czasy. W drugim pokoju wyeksponowano wiele 
pamiątek związanych z pobytem Kościuszki w Solurze. Są to siodła 
i fragmenty rzędu końskiego, kabury na pistolety oraz banknoty 
i pieczęci pułkowe z 1794 r., szachownica i zloty pierścień pamiąt
kowy z czasów insurekcji oraz ważne dokumenty: akt uwłaszczenia 
chłopów datowany 02.04.1817 i ostatni testament spisany w Solu
rze 10.10.1817 r. Trzeci pokój jest wiernie zrealizowanym salonikiem 
w stylu Ludwika XVI wraz z sypialną alkową. Wśród licznych pamią
tek i dokumentów uwagę zwracają dwie prace Szwajcara Henryka 
Reitera z Winterthuru, malowane z natury akwarele - jedna przed-

Portret
Tadeusza Kościuszki, 
namalowany 
przez
W.E. Radzikowskiego 
w 1816 r.

Wnętrze 
pokoju 

Naczelnika

stawia ostatni portret z 1816 r., druga Tadeusza Kościuszkę na łożu 
śmierci - a także olejny portret malowany przez Walerego E. Radzi
kowskiego.

Towarzystwo Kościuszkowskie liczy około 700 członków żyją- 
cych na całym świecie. Składki członkowskie i niewielkie subwencje 
kantonu Solura są głównym źródłem utrzymania Muzeum.

adres: KOŚCIUSZKO MUSEUM

Gurzelngasse 12

CH-4500 Solothurn, Suisse

Dr Thomas Wallner, President 

Dr Alfret Roetheli, Altpresident 

Benedykt Drewnowski, kustosz

MUZEUM POLSKIE W AMERYCE, CHICAGO
Jest to pierwsza polska instytucja muzealna na kontynencie 

amerykańskim. Powstała w wyniku rozwoju archiwum i biblioteki 
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, założo
nych w 1912 r. przez Mieczysława Haimana (1888-1949), historyka 
i badacza dziejów polskich w Ameryce, a także publicysty i poety. 
Sale muzealne udostępnione zostały w 1935 r., kiedy pod kierownic
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twem założyciela powstało Muzeum i Archiwum Polskie w Chicago. 
Ekspozycja Muzeum ukształtowała się po roku 1939, gdy do Chica
go przekazano obiekty wystawione w pawilonie polskim na Wysta
wie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. Dumą Muzeum jest galeria 
malarstwa polskiego, obejmująca około 400 obrazów, ponadto ga
lerie militariów, zbiory marynistyczne, zbiory numizmatów i sztuki lu
dowej. Prezentując zbiory sztuki polskiej, Muzeum stawia sobie za 
cel przedstawienie procesu przenikania kultury polskiej na teren 
Ameryki. Dlatego szczególnie cenne w ekspozycji są dwa pokoje 
poświęcone Tadeuszowi Kościuszce i Ignacemu Janowi Paderew
skiemu.

Muzeum znane jest z regularnie urządzanych wystaw czaso
wych reprezentujących historię, sztukę współczesną i najnowszą 
historię Polski. W środowiskach emigracyjnych z uznaniem przyję
to wystawy poświęcone Solidarności i prasie emigracyjnej, zorga
nizowane w latach osiemdziesiątych XX w. Archiwum wraz ze zbio
rem starodruków i map oraz licząca ponad 30 000 książek biblio
teka są chętnie odwiedzane przez przedstawicieli Polonii i Amery
kanów. Dużym zainteresowaniem cieszą się przeglądy filmów pol
skich reżyserów.

adres: THE POLISH MUSEUM OF AMERICA Jan Marcin Loryś, dyrektor

984 N. Milwaukee Avenue Małgorzata Kot, bibliotekarz

Chicago, ILL. 60622, USA Violetta Woźnicka, archiwista

BIBLIOTEKA POLSKA W LONDYNIE
Zaczątkiem tej instytucji byt niewielki księgozbiór oddany w 1942 

r. do dyspozycji urzędników Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego Rządu RP na Uchodźstwie. Po cofnięciu przez 
władze brytyjskie w 1945 r. uznania rządowi polskiemu, nad Bibliote
ką Polską w Londynie wielokrotnie zawisła groźba likwidacji i rozpro
szenia. Dzięki pertraktacjom udało się przenieść tytuł własności Bi
blioteki na powstały w 1965 r. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. 
W1976 r. zbiory Biblioteki przeniesiono do nowego gmachu POSK przy 
King Street 240 w Londynie.

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu polskiej kultury, hi
storii, literatury, językoznawstwa, ekonomii, prawa, nauk politycz
nych i społecznych, wojskowości, geografii, folkloru, sztuki, filozofii, 
religii. Utrzymuje kontakty z instytucjami brytyjskimi, będąc cenio
nym źródłem informacji i materiałów o sprawach polskich. Utrzymu
je też kontakty z uczelniami i instytucjami w Polsce, m.in. z wydaw
nictwami i muzeami. Pracami Biblioteki kieruje Komisja Biblioteczna, 
której przewodniczący wchodzi w skład Rady Polskiego Ośrodka 
Społeczno-Kulturalnego. Pierwszym kierownikiem Biblioteki była dr 
Maria Danilewicz (1942-1973), a od 1973 r. funkcję tę pełni dr Zdzi
sław Jagodziński.

adres: THE POLISH LIBRARY Jadwiga Szmidt, przewodnicząca Rady

240 King Street dr Zdzisław Jagodziński, kierownik biblioteki

London W6 ORF, GB

INSTYTUT POLSKI I MUZEUM
im. GEN. W. SIKORSKIEGO W LONDYNIE
Pod obecną nazwą placówka ta występuje od 1965 r., kiedy zo

stała utworzona z połączenia Polskiego Ośrodka Naukowego (rok 
założenia 1939) i Instytutu Historycznego im. gen. W. Sikorskiego 
(rok założenia 1945). Z czasem w skład Instytutu weszły Fundacja 
Sztandarów Polskich Sil Zbrojnych (1979) i Polski Instytut Histo
ryczny (1973). Celem Instytutu jest gromadzenie i zabezpieczanie 
akt państwowych, dokumentów, fotografii i filmów dotyczących 
udziału Polski w drugiej wojnie światowej. W Muzeum przechowy
wanych jest 80 sztandarów jednostek bojowych i największa poza

Instytut Polski i Muzeum 
im. gen. W. Sikorskiego 
w Londynie

granicami kraju kolekcja milita
riów związanych z Polską. Zbio
ry archiwum stanowią ważne 
źródła do badań i publikacji 
w zakresie historii Drugiej Rze
czypospolitej. Od 1988 r. do 
struktur Instytutu dołączono 
Studium Polski Podziemnej, 
które od 1947 r. gromadzi doku
menty związane z działalnością 
Armii Podziemnej w Polsce, 
a także dokumenty sztabowe 
Polskich Sil Zbrojnych na Za
chodzie. Organizacyjnie Instytut 
składa się z trzech części: Mu
zeum, Archiwum i Biblioteki. 
Władzą Instytutu jest walne ze
branie członków rzeczywistych, 
których liczbę - 80 - określa 
statut, a naczelnym organem - 
Rada Instytutu. Podobnie jak Biblioteka Polska w Londynie, Instytut 
i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego znane są na Zachodzie jako 
sprawdzone źródło do badań nad drugą wojną światową, a zwłasz
cza udziału w niej armii polskiej od kampanii wrześniowej przez 
wszystkie fronty i rodzaje sit zbrojnych.

Hol wejściowy Muzeum
im. gen. W. Sikorskiego w Londynie

adres: POLISH INSTITUTE

& SIKORSKI MUSEUM

20 Princes Gate

London SW71PT, GB

rtm. Ryszard Dembiński, przewodniczący 

Krzysztof Barbarski, kustosz Muzeum 

Andrzej Suchcic, kierownik Archiwum

Kazimierz Stachurski

VIII DODATEK DO .SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI’ - MAJ 2001 R., DOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W stylu Wazów
zęsto podziwiamy dawne pałace 
i ich wnętrza. Niestety, dobrze 
zachowane renesansowe czy ba
rokowe rezydencje w Polsce na

leżą do rzadkości, powstałe wówczas za
łożenia pałacowe dużo częściej przetrwały 
w formie ruiny. Niektóre z nich swoim 
malowniczym wyglądem wprawiają nas

odnaleziono inwentarza opisującego pałac 
ani też źródeł z XVII i XVIII w. bezpo
średnio dotyczących jego architektury.

W rękach rodziny Tarłów budowla po
zostawała do 1842 r. i do tego czasu znaj
dowała się w dobrym stanie. Później kil
kakrotnie zmieniała właścicieli (kolejno 
m.in. Kazimierz Sosnowski, Józef So- 

jących pałac. Woda niewątpliwie stano
wiła bardzo ważny składnik siedziby 
możno władczej. Potwierdza to położona 
na południowy wschód niewielka okrągła 
wyspa, zwana niegdyś „Solament”, która 
była ważną częścią założenia. Znajdują 
się na niej pozostałości fundamentów 
czworobocznej budowli. Na początku 
XX w. na wysepce stały jeszcze „resztki 
murów pięknego pałacyku”, który hojny 
wojewoda Tarło wybudował swojej mał
żonce w prezencie imieninowym. Pałacyk 
miał być podpiwniczony, a w piwniczce 
przechowywano wino. Pozostałości bu-

1.2.3. Pałac w Podzamczu: ok. potowy XIX w. (ryc. wg „Tygodnika Ilustrowanego”) (1), 
na początku XX w. (ze zbiorów Kriegsarchiv w Wiedniu) (2) i widok obecny (3)

w zadumę i pobudzają do refleksji. Nie
liczne ruiny dobrym stanem zachowania 
świadczą o architekturze i wystroju ów
czesnych pałaców oraz pozwalają poznać 
sposób życia w odległych epokach. Taką 
siedzibą jest ruina pałacu w Podzamczu 
Piekoszowskim koło Kielc.

Tajemniczo rysują się jego dzieje. Już 
w XIX w. stwierdzono, że był on „od
wieczną siedzibą znakomitej w historii 
dawnej Polski rodziny Tarłów herbu To
pór”. Według późniejszej hipotezy, nie po
partej żadnymi konkretnymi zapiskami, 
pałac powstał z inicjatywy Jana Aleksan
dra Tarły wojewody lubelskiego, a od 
1665 r. sandomierskiego. Być może pałac 
w Podzamczu powstał około 1665 r. i był 
efektem zadokumentowania wysokiej po
zycji społecznej fundatora, który wówczas 
otrzymał województwo sandomierskie, 
a wystawienie nowej siedziby wiązało się 
z planowanym małżeństwem z Anną 
Czartoryską. Architekturę pałacu datowa
no na lata pięćdziesiąte XVII w., ale 
wszystkie ustalenia na temat okoliczności 
jego powstania są jedynie hipotezą; nie 

snowski, Józef Paszkowski, Romuald Ko
złowski i rodzina Dobrzańskich). W XIX 
w. pałac stopniowo zaniedbywano. Mię
dzy 1850 i 1860 r. gmach spalił się, co by
ło największą katastrofą w dziejach bu
dowli. Pożar zniszczył dach i zrujnował 
wspaniałe wnętrza pierwszego piętra. 
Później opustoszały budynek był systema
tycznie rozbierany przez okoliczną lud
ność na materiał budowlany. W XX w. 
właściciele pałacu próbowali odbudować 
zrujnowaną budowlę, co jednak nie udało 
się. Ostatecznie zabytek zakonserwowano 
i przystosowano do funkcji trwałej ruiny, 
którą pozostaje do dziś. Mimo tego pałac 
doskonale prezentuje swoją architekturę, 
a dostępne mury wiele mówią o funkcji 
i dekoracji poszczególnych wnętrz.

Pałac wzniesiony został na górującym 
nad okolicą wzgórzu. Według dotychcza
sowej literatury w tym rejonie miały znaj
dować się wielkie stawy. W XVII w. 
prawdopodobnie miały one formę rozle
wisk rzecznych, które zostały później czę
ściowo osuszone, a ich pozostałości 
ukształtowano w formie stawów otacza- 

dowli interpretowano jako relikty pawi
lonu ogrodowego, reprezentacyjnej alta
ny lub kiosku. Wydaje się, że funkcja tej 
budowli nie jest ostatecznie wyjaśniona. 
W rzeczywistości mogą to być pozostało
ści wcześniejszej siedziby feudalnej w po
staci wieży na kopcu wzniesionej na wy
sepce otoczonej rozlewiskami rzecznymi, 
co oczywiście wymaga dokładniejszych 
badań archeologicznych.

Pałac wzniesiono między dziedzińcem 
a ogrodem. Prostokątny dziedziniec znaj
dował się przed elewacją frontową i był 
ograniczony murem, od tej strony znajdo
wał się także podjazd pod budynek. Od 
strony wschodniej zlokalizowano, dzisiaj 
już zupełnie nieczytelne, założenie ogro
dowe składające się z czterokwaterowego 
ogrodu tarasowego, które wykorzystywa
ło łagodnie opadający stok wzgórza.

Pałac w Podzamczu Piekoszowskim był 
niewielką wiejską siedzibą, która stanowi
ła architektoniczną recepcję włoskiej wil
li. Pojawienie się nowego typu założenia 
między dziedzińcem i ogrodem spowodo
wało powstanie bogatszej dekoracji ele-
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wacji frontowych i tylnych oraz przywią
zywanie mniejszej wagi do elewacji bocz
nych, do których przylegały dziedzińce 
gospodarcze (wydzielone w analogicz
nych siedzibach niewielkimi murkami 
i często określane jako „międzymurza”). 
Architektura pałacu jest przejawem postę
pującego procesu przemian średniowiecz
nej rezydencji zamkniętej (otoczonej mu- 
rami) w otwartą, w której budynek pała
cowy o dekoracyjnie opracowanych ele
wacjach uwalniano od kłopotliwej zabu
dowy gospodarczej i folwarcznej, umiesz
czanej poza centrum założenia, i otaczano 
niezależnym systemem umocnień, które 
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tutaj zostały ograniczone do wpisania ze
społu w system mokradeł i stawów.

Bardzo ważną częścią kompozycji bryły 
i elewacji pałacu były zwieńczone cebula- 
stymi hełmami wieże. Nadawały one ele
wacjom monumentalną, parawanową for
mę i jednocześnie stanowiły ważny ele
ment symboliczny świadczący o statusie 
właściciela. Ten typ rozwiązań w polskiej 
architekturze rezydencjonalnej XVII w. 
był spotykany dość często. O dekoracyj
nym i symbolicznym znaczeniu dostawia
nych wież świadczy ich niewielka funkcja 
użytkowa. Ograniczała się ona do umiesz
czenia pomocniczych pomieszczeń w naj
niższej parterowej kondygnacji i gabine
tów na piętrze, które stanowiły część apar- 
tamentowego systemu wnętrz. W analo
gicznych pałacach z tej epoki wyższe kon
dygnacje były niezamieszkane, a zachowa
ne inwentarze tych siedzib wskazują, że 
pomieszczenia trzeciej kondygnacji wież 
nie były funkcjonalne i z reguły opuszczo
ne i zaniedbane. W Podzamczu Pieko- 
szowskim w wieżach północnych znajdo
wały się okrągłe klatki schodowe, ale we
dług pomiaru z połowy XIX w. prowadzi
ły one tylko na pierwsze piętro.

Dla pałacu w Piekoszowie bardzo cha
rakterystyczne jest rozplanowanie jego ele
wacji. Główne elewacje - zachodnią 
i wschodnią korpusu pałacu zakompono
wano w układzie trójdzielnym, grupując 
po trzy otwory loggii (parter) oraz wielkie 
i małe okna (parter i piętro). Mniejsze 
okna rozlokowano w nieregularnie roz
mieszczonych grupach. W analogiczny 
sposób rozmieszczone są okna elewacji 
bocznych - północnej i południowej. Jest 
to efekt projektowania elewacji od we
wnątrz w zależności od planu budowli, co 
było charakterystyczne jeszcze dla epok 
wcześniejszych i w owym czasie stawało 
się coraz bardziej anachroniczne. Tylko 
z takiego sposobu projektowania wynikają 
różnice w rozmieszczeniu otworów okien
nych i drzwiowych, których wielkość i bo
gactwo dekoracji zdradza znaczenie znaj
dującego się za nimi pomieszczenia. Archi
tektoniczna dekoracja elewacji polegała na 
podkreśleniu i segmentowaniu poszcze
gólnych części budynku - kondygnacji, na
rożników, nawet poszczególnych fragmen
tów. Elementem tego segmentowania są 
poziome pasy w tynku oddzielające po
szczególne kondygnacje, których dodatko
wym uzupełnieniem były pasy biegnące na 
poziomie parapetów okiennych. Były one 
elementem tradycyjnym, a ich zastosowa
nie wynikało z inspiracji rzymską architek
turą pałacową. Korpus pałacu oraz pierw
sze piętro wież wieńczyły gzymsy, które 
stanowiły kompozycyjne zwieńczenie ele
wacji budowli. Zdobiące elewację gzymsy 
prawdopodobnie były pokryte wyprawą 
tynkową w innym kolorze, co wyraźnie 
odróżniało je od ścian pałacu. Charaktery
styczne było stosowanie dekoracyjnych 

boni, którymi zdobiono wszystkie naroż
niki budynku. Przy komponowaniu elewa
cji wszystkie motywy kolorystyczne zosta
ły ściśle podporządkowane architekturze 
całej budowli. Dekoracja elewacji była bar
dzo oszczędna, a przy tym niezmiernie wy
tworna.

Do dzisiaj zachowały się ściany i ele
menty wystroju wnętrz budowli. Możemy 
wejść do środka i odczytać pierwotne 
funkcje pałacu. Układ wnętrz był bardzo 
typowy dla architektury z około połowy 
XVII w. Tworzyły go pomieszczenia go-

4. Elewacja ogrodowa i miejsce, 
gdzie niegdyś znajdował się ogród
5. Loggia wejściowa w fasadzie pałacu
6. Dawna sień na parterze i wielka izba 
na piętrze
7. Korytarz prowadzący do parterowych 
pomieszczeń gospodarczych;
widoczne otwory od opalania pieców 
tzw. „czeluścią” z XVII w.
8. Przylegające do jednego
z apartamentów „miejsce sekretne”, 
czyli ustęp z XVII w.
9. Pozbawiona stropów i schodów 
narożna wieża pałacu
10. Zachowane marmurowe obramienie 
kominka w dawnym gabinecie w wieży

(zdjęcia: Jakub Lewicki)

spodarcze na parterze oraz wielkie sale na 
piętrze z rozmieszczonymi wokół nich ze
społami wnętrz apartamentowych. Naj
ważniejszym elementem parteru jest trój- 
arkadowa loggia, za którą ulokowano 
sień. Z sieni wchodziło się do wszystkich 
pomieszczeń parteru. Prowadził do nich 
niewielki korytarzyk biegnący w kierunku 
elewacji północnej, który dość często wy
stępował w innych analogicznych budow
lach pałacowych z tego czasu. Komuniko-
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wal on poszczególne wnętrza oraz były 
w nim ulokowane wyloty otworów do 
opalania pieców (tzw. czeluścią). Parter 
z piętrem łączyły reprezentacyjne schody 
prowadzące z loggii do wielkiej sali 
umieszczonej na osi pałacu, która praw
dopodobnie pełniła funkcję sieni górnej. 
Sień i przylegająca do niej izba stołowa 
były największymi pomieszczeniami na 
piętrze. Na osi znajdowała się także wy
dłużona galeria, po której obydwu stro
nach ulokowano dwa zespoły wnętrz 
apartamentowych. Apartament gospoda

rza prawdopodobnie przylegał do izby 
stołowej, a drugi, usytuowany po prze
ciwnej stronie budowli, być może prze
znaczono dla żony gospodarza lub dla go
ści. W narożniku północno-zachodnim 
znajdował się najmniejszy apartament. Na 
piętrze była też kaplica, ale jej lokalizacja 
nie jest znana. Układ wnętrz pałacu wzo
rowano na rozwiązaniach włoskich. 
Szczególnie charakterystyczne było zloka
lizowanie pomieszczeń gospodarczych na 
parterze i reprezentacyjnych sal na piętrze 
z rozmieszczonymi wokół nich zespołami 
wnętrz apartamentowych o włoskim ukła
dzie: antykamera, sypialnia, gabinet. Typ 
ten, upowszechniony przez wzorniki Se
bastiana Serlia i Andrea Palladia, którego 
jednym z pierwszych znamienitych pol
skich przykładów był pałac w Nieświeżu, 
został rozpowszechniony w okresie tzw. 
warszawskiej dekady pałacowej, którą za
początkowała przebudowa siedzib kró
lewskich i pałaców magnackich. Najbliż
szym przykładem jest pobliski pałac bi
skupów krakowskich w Kielcach, który 
cechuje analogiczna zasada rozplanowa
nia wnętrz parteru (gospodarcze pomiesz
czenia skupione wokół umieszczonych na 
osi sieni i komunikacyjnych korytarzy 
tworzących oś poprzeczną) i piętra (apar-
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11. Plany paiacu wedtug pomiaru z XIX w. z Akt Dyrekcji 
Ubezpieczeń w Archiwum Państwowym w Kielcach: A - parter, 
B - piętro

tamenty rozmieszczone wokół zlokalizo
wanych na osi dwóch wielkich sal).

Na wystrój wnętrz pałacu piekoszow- 
skiego składa się kamieniarka: marmuro
we loggie, obramienia okienne, portale 
drzwiowe i detale kominków o formach 
i profilach charakterystycznych dla archi
tektury okresu Wazów. Wnętrza piętra

przykrywały malo
wane belkowe stro
py, a amfiladowo 
ustawione otwory 
wejściowe akcento
wały marmurowe 
portale. Bogate wy
posażenie stanowiło 
uzupełnienie wy
stroju wnętrz. Detal 
pałacu wykazuje 
bardzo wiele powią
zań z architekturą, 
którą Adam Miło- 
będzki określał pod 
względem typu ar
chitektonicznego jako 
architekturę okresu 
Wazów i geograficz
nie jako „region świę
tokrzyski”, w którym 
ścierały się wpływy 
krakowskie i sto
łeczne.

Pałac piekoszow- 
ski, znajdujący się 
obecnie w ruinie, za
chował formy archi
tektoniczne z poło
wy XVII w., z nie
wielkimi późniejszy
mi przekształcenia
mi. Zalicza się go do 
grupy analogicznych 

budowli powstałych w kręgu architektury 
dworskiej, do której m.in. należy war
szawski Zamek Ujazdowski, pałace 
w Nieświeżu, Białej, Kruszynie i Kielcach. 
Jest to czołowy zabytek ukazujący archi
tekturę zwaną niekiedy stylem Wazów.

KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI W KROBI

Pierwszy kościół w Krobi kolo 

Gostynia ufundowany został 
przez księcia Władysława Herma
na jako wotum dziękczynne po 
przyjściu na świat jego syna Bole
sława (Krzywoustego), co miało 
dokonać się za sprawą św. Idzie
go. Budowę świątyni pod wezwa
niem tego świętego rozpoczęto 
zapewne wkrótce po roku 1085 
(data narodzin Bolesława), a jej 
inicjatorem był biskup poznański 
Franko. Biskup Franko był propa
gatorem kultu św. Idziego w Pol
sce; to on podsunął księciu Wła
dysławowi pomysł wystania do 
opactwa w St. Gilles nad Roda
nem poselstwa z darami dla upro
szenia potomka. Warto przypo
mnieć, że podobna legenda zwią

zana jest z budową kościoła św. 
Idziego w Inowtodzu.

Postawioną wówczas zapewne 
drewnianą świątynię około potowy 
XIII w. zastąpiła zachowana do dziś 
budowla murowana. Jest to ro
mański, orientowany kościół wznie
siony z kostki granitowej z pia
skowcowymi okładzinami naroży. 
Zamykająca prezbiterium absyda 
z cegły i kamieni polnych jest otyn
kowana, podobnie jak elewacja za
chodnia. Świątynię odnowił w 1440 

r. biskup poznański Andrzej z Bni- 
na; z tego czasu pochodzi uskoko
wy portal i gotyckie ostrolukowe 
okno w ścianie południowej. Pod
czas kolejnej przebudowy na po
czątku XVII w. zmieniono portal 
w elewacji zachodniej, którą zwień

Jakub Lewicki

czono barokowym szczytem. Wnę
trze świątyni jest salowe z drewnia
nym stropem. Z wyposażenia naj
starsza jest granitowa chrzcielnica 
romańska, ołtarz jest późnobaro- 
kowy, mensa klasycystyczna, nato
miast ambona pochodzi z potowy 
XIX w. Kościół stoi obecnie na tere
nie cmentarza parafialnego i pełni 
funkcję cmentarnej kaplicy.

Wojciech Mielewczyk
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Akcja dwory Krajna
- palace i dwory

rajna sępoleńska obejmuje ob
szar czterech gmin: Sępólno 
Krajeńskie, Kamień Krajeń
ski, Sośno i Więcbork, two

rzących obecny powiat sępoleński 
w województwie kujawsko-pomor
skim. Od średniowiecza do rozbiorów 

dziś w większości bardzo zaniedbane. 
Zabytki oraz piękno krajobrazu, 
z licznymi jeziorami, morenowymi 
wzgórzami i rzekami wijącymi się ma
lowniczo wśród lasów i ląk, stanowią 
o znacznej atrakcyjności turystycznej 
tych terenów. 

dwór położony jest na skraju mocno 
zdewastowanego parku, który docho
dzi skarpą aż do Jeziora Radzimskiego. 
Dwór zbudowano w 1867 r., po woj
nie były tu biura PGR i Izba Pamięci, 
w latach osiemdziesiątych XX w. prze
prowadzono remont i od tego czasu 
stoi pusty. Obecnie administruje nim 
Agencja Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa. Kilka lat temu pożar znacznie 
uszkodził dach, naprawiono go prowi
zorycznie i tak pozostaje do dzisiaj.

Około 10 km na północny wschód 
od miasta Sępólno leży miejscowość 
Skarpa. Jest ona nierozerwalnie zwią
zana z jednym z najsławniejszych kra-

oraz w dwudziestoleciu międzywojen
nym ziemie te stanowiły zachodnie 
rubieże Rzeczypospolitej. Pomimo 
dziejowych zawieruch oprócz cen
nych zabytków architektury sakralnej 
zachowało się również sporo obiek
tów świeckich, pochodzących jednak 
najczęściej z XIX w. Niektóre z nich 
otaczają rozległe parki krajobrazowe,

Przy północnej granicy gminy Ka
mień Krajeński z gminą Chojnice leży 
miejscowość Zamarte, znana z pobene- 
dyktyńskiego klasztoru i wspaniałego, 
rokokowego kościoła - jednego z naj
cenniejszych zabytków w północnej Pol
sce. Na wschodnim skraju wsi, otoczo
ny ładnym parkiem, znajduje się neoba- 
rokowy pałac z 1885 r. Wcześniej 
wznosił się tu skromny dworek polskich 
właścicieli majątku. W 1883 r. dobra te 
kupił weteran wojny francusko-pru- 
skiej, kapitan von Parpart i przystąpił 
do budowy luksusowej rezydencji. Po 
1945 r. w pałacu umieszczono biura 
PGR oraz mieszkania, potem gospoda
rzem stał się Instytut Doświadczalny 
Uprawy Ziemniaka-Sadzeniaka, który - 
trzeba przyznać - jest dobrym użytkow
nikiem. Świadczą o tym odnowione ele
wacje, dach, a także zadbany park.

Kilka kilometrów na południe 
i około 3 km na wschód od miasta Ka
mień Krajeński znajduje się niewielka 
wieś Radzim. W czasie ostatniej wojny 
miejsce to zyskało ponurą sławę, po
nieważ hitlerowcy w bestialski sposób 
zamordowali tu kilkuset mieszkańców 
Krajny, w tym właścicielkę majątku 
Stefanię Seyde. Wielki, neogotycki 

jeńskich rodów szlacheckich - Prądzyń- 
skimi. Piękny dwór z połowy XIX w. 
po opuszczeniu przez zakład rolny zo
stał zakupiony przez prywatnego wła
ściciela. Ten jednak po dokonaniu 
transakcji przestał się nim interesować 
i budynek straszy dziś zdewastowanym 
wnętrzem, wybitymi szybami i niszcze
jącymi elewacjami. Na obrzeżu parku 
wznosi się klasycystyczna kaplica 
z 1912 r. Na jej frontowej ścianie wmu
rowano po wojnie tablicę pamiątkową 
ku czci Lucjana i Antoniny Prądzyń- 
skich, zamordowanych w 1939 r. 
w obozie w Karolewie koło Więcborka.

Niemal w linii prostej, około 8 km na 
południe od Skarpy, leży Komierowo. 
Na wzgórzu ponad wsią stoi wielki neo- 
klasycystyczny pałac sławnej rodziny 
Komierowskich. Swoją obecną formę 
zawdzięcza przebudowie w 1929 r. 
Przedtem był tu dwór w stylu neogotyc
kim, a jeszcze wcześniej - barokowy. 
Wyposażenie pałacu zostało rozgrabione 
przez Niemców w 1939 r., a właściciel 
zamordowany. Po wojnie pałac przecho
dził różne koleje losu - od więzienia do 
siedziby PGR, w końcu z powrotem tra
fił w ręce Komierowskich. Niestety, na
dal jest niezamieszkany i niszczeje. Ota-
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1. Patac w Zamartem
2. Dwór w Radzimiu
3. Dwór w Skarpie
4. Patac w Komierowie
5. Dwór w Przepalkowie
6. Patac w Sypniewie
7. Ruiny patacu w Runowie Krajeńskim
8. Patacyk w runowskich lasach

(zdjęcia: Leszek Skaza)

czający pałac piękny park ze stawami 
i licznymi okazami starodrzewia stanowi 
pełen uroku zakątek Krajny.

Posuwając się wciąż na południe, do
cieramy do Przepałkowa, wsi leżącej 
w granicach gminy Sośno. Na terenie 
dawnego majątku wznosi się późnokla- 
sycystyczny dwór, pochodzący częścio
wo z początku XIX w. Będące w fatal
nym stanie elewacje sprawiają wrażenie 
całkowitego opuszczenia, chociaż część 
budynku jest wykorzystywana jako 
mieszkania. Przylegający od wschodu 
niewielki park krajobrazowy jest nato
miast dość zadbany i stanowi całkiem 
przyjemne miejsce spacerów dla miesz
kańców popegerowskiego osiedla.

W środkowo-zachodniej części gmi
ny Więcbork leży Sypniewo, najwięk
sza, bo licząca 1300 mieszkańców wieś 
gminy. Na jej wschodnim skraju wzno
si się neoklasycystyczny pałac z wieżą 
widokową, otoczony pięknym parkiem 
ze stawami, kanałem i wyspą. Założe
nie powstało około 1850 r. dla nie
mieckiej rodziny Wilckensów, która na
była dobra sypniewskie od polskich 
właścicieli - Grabowskich. W czasie 
drugiej wojny światowej właściciel ma
jątku - członek SS zasłynął jako jeden 
z najokrutniejszych zbrodniarzy hitle
rowskich na Krajnie. Po 1945 r. pałac 
został przejęty przez Technikum Rolni
cze, które użytkuje go do dziś. We wnę
trzach zachowało się nieco elementów 
dawnego wystroju i wyposażenia.

Około 10 km na południowy 
wschód od Sypniewa znajduje się wieś 
Runowo Krajeńskie. Nad niewielkim 
jeziorem wznoszą się malownicze ru
iny neorenesansowego pałacu. Zbudo
wano go w 1860 r. na zrębach obron
nego dworu z XVII w. rodu Orzelskich 
dla barona Teodora von Bethmann- 
-Hollwega - przedstawiciela jednego 

z najznamienitszych rodów pruskich. 
W owym czasie była to najwspanialsza 
rezydencja magnacka na całej Krajnie. 
W końcu lat dwudziestych XX w. park 
i pałac oraz większość majątku przejął 
Polski Bank Rolny za długi. W 1945 r. 
uciekający przed Rosjanami Niemcy 
podpalili pałac, który wykorzystywali 
na magazyn. Od tego czasu, pomimo 
licznych planów odbudowy, pozostaje 
on w ruinie. Na obszarze 18 ha parku 
wznosi się również tzw. domek ogrod
nika i dawny budynek administracyjny. 
W 1997 r. cały zespół nabył prywatny 
właściciel z Bydgoszczy. Obecnie na 
obrzeżach parku trwa budowa ośrodka 
rehabilitacyjnego dla osób ze schorze
niami kostnymi.

Idąc w kierunku Więcborka szlakiem 
turystycznym, dotrzemy do niewielkiej 
kotliny, w której baron von Bethmann- 
-Hollweg zbudował w 1912 r. pałacyk 
wypoczynkowy dla swej matki. Od 
1932 r. była to rezydencja prezydenta 
Mościckiego, który raz w roku przyjeż
dżał na polowania do runowskich lasów. 
Po wojnie, z uwagi na panujący tu lecz
niczy mikroklimat, w pałacu umieszczo
no ośrodek dla dzieci ze schorzeniami 
górnych dróg oddechowych. Taką też 
funkcję pełni do dziś.

Kończąc wędrówkę po kilku wybra
nych zabytkach ziemi krajeńskiej, trze
ba z niepokojem zauważyć, że niektóre 
z nich, pomimo że trafiły w prywatne 
ręce, nadal niszczeją. Najtragiczniejszy 
jest jednak los tych dworów, które po 
likwidacji PGR-ów całkowicie pozo
stawiono samym sobie. Powstałe bo
wiem po 1993 r. spółki rolne albo zdą
żyły już upaść, albo mają problemy fi
nansowe z właściwym utrzymaniem 
zbyt dużych na ich mieszkalno-biuro- 
we potrzeby obiektów.

Leszek Skaza
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Św. Otylia w Rędzinach
S

ędziny - to wieś leżąca u ro
gatek Częstochowy. Znajduje 
się tu duży neogotycki ko
ściół, będący centrum parafii, 

której patronką jest św. Otylia. Intere
sujący jest nie tylko sam budynek, ale 
również historia tego miejsca kultu 
nieczęsto spotykanej patronki.

Wieś wzmiankowana była już 
w XIII w. Z 1220 r. pochodzi wzmian-

1. Widok kościoła
2. Grobowiec Pelagii Przeżdzieckiej z 1863 r.
3. Zniszczony nagrobek powstańca z 1864 r.

(zdjęcia: Sebastian Wróblewski)

ka, w której biskup krakowski Iwo 
Odrowąż wymienia ją jako uposaże
nie pobliskiego klasztoru kanoników 
regularnych we Mstowie. Wieś pozo
stawała w gestii klasztoru do końca 
XIX w., kiedy zbudowano obecny ko
ściół. Według miejscowej tradycji, już 
w 1380 r. istniała w Rędzinach kapli
ca św. Otylii, na jej miejscu na począt
ku XVII w. powstał barokowy, muro
wany z kamienia wapiennego kościół 
pod wezwaniem tej świętej. Od 1625 
r. był on filią parafii mstowskiej. 
W XIX w. ze względu na zwiększenie 
ludności gminy oraz w celu godniej
szego uhonorowania relikwii świętej 
powstała idea wybudowania nowego 
kościoła, który miał się stać centrum 
nowej parafii. Parafia ta utworzona 
została w 1866 r., a 13 kwietnia 1897 
r. poświęcono kamień węgielny pod 

budowę świątyni. Kościół zrealizowa
no według projektu znanego w regio
nie architekta Feliksa Nowickiego 
w duchu neogotyku francuskiego. Ini
cjatorem budowy był ks. Bolesław 
Wróblewski i dzięki niemu budowa 
postępowała w szybkim tempie, gdyż 
budynek konsekrowano już w 1903 r. 
Talenty organizacyjne księdza B. Wró
blewskiego doceniła kuria i wkrótce 

został on przeniesiony do Częstocho
wy, aby kierować budową obecnej ar
chikatedry.

Kościół w Rędzinach otrzymał we
zwanie Matki Boskiej Nieustającej Po
mocy, natomiast św. Otylia została pa
tronką całej parafii. Barokowy ko
ściół pod jej wezwaniem rozebrano, 
a na miejscu ołtarza postawiono na 
neogotyckim postumencie figurę Ma
donny; na postumencie umieszczono 
napisy kommemoratywne dotyczące 
kościoła i fundatorów posągu.

Do wykończenia neogotyckiej bu
dowli zastosowano cegłę charaktery
styczną dla stylu gotyckiego w Polsce 
i północno-wschodnich Niemczech. 
Wynikało to przede wszystkim ze 
względów ekonomicznych - cegła była 
materiałem stosunkowo tanim, a jed
nocześnie o wiele trwalszym od po
wszechnie stosowanego w regionie ka
mienia wapiennego. Powstał piękny 
budynek o strzelistej wieży dominują
cej w krajobrazie. Świątynia jest trójna- 
wowa o układzie bazylikowym, pre
zbiterium i nawy boczne zamknięto 

absydami założonymi na połowie hek- 
sagonu. Elewacje boczne są stosunko
wo skromne i proste, a jedynymi ele
mentami zdobiącymi są masywne 
przybory i zdwojone ostrołuczne okna 
oraz prosty gzyms ceglany. Natomiast 
elewacja frontowa jest bardziej skom
plikowana. Została ona zaprojektowa
na jako wysoka wieża, w której pod
stawie umieszczono neogotycki, malo
wany portal wejściowy, z płasko rzeź
bionym medalionem przedstawiają
cym głowę umęczonego Jezusa, data
mi erygowania i konsekracji kościoła 
z cyfr wykutych w żeliwie i malowa
nym Okiem Opatrzności. Oktogonal- 

ną, strzelistą wieżę, umiejsco
wioną centralnie na osi wejścio
wej, flankuje kilka umieszczo
nych na przyporach pinakli - 
niestety, ostatni niefachowy re
mont pozbawił wieżę dwóch 
z nich. Z kolei czas i korozja po
zbawiły hełmy wieży i pinakli 
większości małych ozdób zwa
nych żabkami i przekrzywiły 
wieńczące je wybujałe kwiatony. 
W ostatnich latach miedziana 
blacha na dachu i wieży pokryła 
się zielonkawą patyną. Na szczę
ście podczas ostatniego remontu 
nie pozbyto się innych ozdób, bo 
zapobiegła temu interwencja 
konserwatora zabytków. Całość 
architektoniczna kościoła została 

jednak wypaczona i wynikało to nie 
tyle z braku środków materialnych, co 
z braku świadomości charakteru zabyt
ku. Ostatnio pojawiły się również dzia
łania podkreślające jego rangę: wybru
kowano plac przedkościelny i zamon
towano interesujące oświetlenie 
wszystkich elewacji.

Piękne wysokie wnętrze nawy 
głównej rozświetlone jest słońcem. 
Śzczególną uwagę zwraca barwny 
neogotycki ołtarz główny, w którym 
znajduje się obraz przedstawiający 
Matkę Boską oraz figury świętych pa
tronów Polski: Wojciecha i Stanisława 
w skrzydłach bocznych. Drugim 
obiektem jest bogato złocona kuta 
ambona, w której skomplikowane 
wzory floralne zostały wykonane 
z wyjątkową precyzją. Na podstawie 
ambony wciąż znajduje się tabliczka 
upamiętniająca inicjatora budowy 
świątyni ks. B. Wróblewskiego. Kie
dyś zarówno ołtarz, jak i ambona 
współgrały z bogactwem fresków 
okiennych przedstawiających winne 
grona i emblematy odnoszące się do 
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Chrystusa, wykonanych w różnych 
odcieniach sepii i brązów; freski te 
zostały zniszczone w 1914 r. Z kolei 
freski na sklepieniu ukazujące ultra
marynowe niebo ze złotymi gwiazda
mi zostały zamalowane kilkanaście 
lat temu i obecnie ściany pokryte są 
kolorem różowym, co zniekształca 
pierwotną, oryginalną koncepcję 
wnętrza. Podczas remontu przywró
cono natomiast złocenia fragmentów 
dekoracji floralnej głowic pilastrów.

Święta Otylia według wierzeń ludo
wych leczy choroby oczu i bóle głowy 
- w XIX w. w kościele znajdowała się 
relikwia - głowa tej świętej. Wierzenia 
ludowe wynikały z legend hagiogra- 
ficznych. Otóż Otylia pochodząca 
z książęcych rodów Alzacji urodziła się 
niewidoma, w 622 r. została uzdro
wiona wraz z przyjęciem wiary chrze
ścijańskiej. Jej działalność przypadła 
na VII-VIII w. W tym czasie założyła 
klasztor w Hohenburgu, którego zo
stała ksienią. Większość zachowanych 
obiektów wewnątrz kościoła w Rędzi
nach poświęconych zostało jej osobie. 
Przede wszystkim są to małe tabliczki 
wotywne z XIX w. przedstawiające 
oczy - część z nich wykonana została 
przez złotników krakowskich. Zacho
wały się również inne fragmenty wy
posażenia dawnego kościoła: baroko
wa kamienna chrzcielnica z puklowa- 
ną czaszą i obrazy - jeden z nich 
przedstawia św. Otylię, a w tle scenkę, 
w której uczestniczy prepozyt klaszto
ru mstowskiego Andrzej Strzembosz, 
wewnątrz kościoła znajduje się rów
nież tablica wotywna z czarnego mar
muru ufundowana w 1826 r. przez Ja
na Szydłowskiego z Krakowa, przed
stawiająca fundatora i św. Otylię.

W pobliżu kościoła znajdowało się 
źródło mające moc uzdrawiania oczu. 
Obecnie nad zasypanym źródłem stoi 
kaplica, również pod wezwaniem 
świętej Otylii. Warto też zajrzeć na 
cmentarz przykościelny, gdzie znaj
duje się wiele nagrobków z XIX w., 
m.in. miejscowych obywateli ziem
skich. Najciekawszy jest dominujący 
nad cmentarzem grobowiec Pelagii 
z Paciorkowskich Przeździeckiej 
z 1863 r. Nagrobek ma formę wyso
kiej kolumny, oplecionej girlandą 
z wawrzynu i zwieńczonej urną. Mi
mo objęcia cmentarza ochroną kon
serwatorską wciąż niszczone są histo
ryczne nagrobki, np. zwalony został 
grobowiec powstańca z 1864 r.

Sebastian Wróblewski

Najstarszy kościół
miejscowości Objazda 
(niem. Wobesde), leżącej 
w pobliżu jeziora Gardno 
na Pobrzeżu Słowińskim, 

na niewysokim wzgórzu stoi niewiel
ki kościółek o konstrukcji szkieleto
wej. Pierwszy kościół istniał tu już 
w 1590 r., lecz nie znamy jego histo
rii, wyglądu ani wyposażenia wnę
trza. Wiadomo jedynie, że był to ko-

o konstrukcji szkieletowej, zbudowa
ny na planie prostokąta o wymiarach 
11,6 x 7,5 m. Ściany posadowiono na 
fundamencie z kamieni polnych, któ
ry zachował się do dziś. Częściowo za
chował się też czterospadowy pokryty 
gontem dach, zmieniona została jedy
nie jego część południowa, być może 
w połowie XVIII w., gdy kościół roz
budowano. Obecnie kościół kryty jest 

1. Kościół od strony 
północno-zachodniej
2. Plan kościoła:
1 - przybudówka 
zakrystii,
2 - miejsce ołtarza 
posoborowego

(fot. Stefan 
Świerczewski)

ściół filialny, należący do parafii 
w Rowach. Obecny wybudowany zo
stał około 1606 r. Taka data widniała 
na nieistniejącej już chorągiewce wia
trowej, umieszczonej na wieżyczce sy- 
gnaturkowej. Wynika stąd, że historia 
kościoła ma około 400 lat, co stawia 
go w rzędzie najstarszych wiejskich, 
drewnianych kościołów na Pomorzu 
Środkowym.

W ciągu tego czasu ulegał licznym 
remontom i przebudowom. Pierwot
nie był to mały, jednonawowy kościół

czerwoną dachówką ceramiczną. Do 
wnętrza prowadziło' szerokie (około 
2 m) przejście, umieszczone w ścianie 
północno-wschodniej. Zamykały go 
dwuskrzydłowe, drewniane drzwi, 
których konstrukcja przetrwała do 
dziś. Zachowała się także empora 
przy ścianie1 północno-wschodniej, 
wsparta na trzech drewnianych słu
pach. Ze względu na małą wysokość 
nawy (około 4 m) emporę umieszczo
no na wysokości 1,8 m. Wymagało to 
jej odcinkowego podwyższenia nad 
wejściem do nawy; być może były tak
że empory boczne. Przy ścianie połu
dniowo-wschodniej stał ołtarz, który 
istniał jeszcze w latach czterdziestych 
XX w. Wnętrze oświetlały prostokąt
ne okna, których wielkość warunko
wał rozstaw słupów i rygli. Trudno 
dziś określić ich liczbę, bowiem nie 
zachowały się ściany południowo- 
i północno-wschodnia. W północnej 
części dachu znajduje się ośmiobocz- 
na, drewniana wieżyczka sygnaturko- 
wa z latarnią. Kryta jest barokowym, 
blaszanym hełmem i zawiera dzwon 
z 1655 r.
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W połowie XVIII w. dokonano 
rozbudowy kościółka. Poszerzono 
nawę w kierunku północno-wschod
nim o połowę jej szerokości, dobudo
wane ściany wymurowano z cegły 
oraz wzmocniono ją trzema filarkami 
i w dobudowanej części umieszczono 
cztery otwory okienne. Wydaje się, że 
również wtedy zmieniono ścianę 
szczytową nawy od południowego 
wschodu, likwidując jej konstrukcję 
szkieletową i wznosząc nową ścianę 
z cegły z dwoma otworami okienny
mi. Nad ścianą pojawił się nowy 
szczyt ryglowy. Dobudowaną część 
nawy przykryto płaskim, jednospa
dowym dachem krytym papą. W wy
niku tej rozbudowy kościółek czę
ściowo zatracił swój pierwotny wygląd 
i pierwotne proporcje, uzyskując plan 
prawie kwadratowy (11,40x11,25 m), 
a jego bryła architektoniczna stała się 
niejednolita.

Od północnego i południowego 
zachodu zachowały się ściany kon
strukcji szkieletowej z wypełnieniem 
ceglanym (pruski mur). Sposób wy
konania szkieletu obu ścian świadczy 
o ich dawnym pochodzeniu. Elemen
tami usztywniającymi konstrukcję są 
miecze, które stosowano wcześniej 
niż zastrzały, a ciesiołka belek i wyko
nanie szkieletu ścian jest dość prymi
tywne. Przy ścianie południowo-za
chodniej znajduje się niewielka przy
budówka, pełniąca funkcję zakrystii. 
Sądząc po konstrukcji jej ścian, po
chodzi z pierwszego okresu istnienia 
kościółka. Również kształt dachu 
w wyniku dokonanej rozbudowy 
uzyskał nietypowy wygląd - w części 
północno-zachodniej jest czterospa
dowy, w południowo-wschodniej 
dwuspadowy. Podobna niejednolitość 
występuje we wnętrzu kościółka. 
W miejscu dawnej, ryglowej ściany 
północno-wschodniej, usuniętej pod
czas poszerzania nawy, ustawiono 
pięć drewnianych filarów podtrzy
mujących belkę, na której opierają się 
krawędzie „starego” i „nowego” stro
pu. Ponadto w starszej części nawy 
znajdują się trzy słupy i możliwe, że 
są to resztki nieistniejących empor 
bocznych.

Pomimo opisanych zmian i przeró
bek kościół w Objaździe można uznać 
za najstarszy kościółek wiejski o kon
strukcji szkieletowej w tej części Po
morza i jedyny o tak archaicznej bryle.

Stefan Świerczewski

Warszawskie
99

99

ożna powiedzieć żartobli
wie, że każdy ma takie pira
midy, na jakie zasłużył! War
szawa, rzucona na płaską jak 

stół mazowiecką równinę, wznosiła 
i wznosi nadal swe sztuczne kopce 
i nasypy z surowca, którego ma pod 
dostatkiem: ze śmieci i gruzów. Po raz 
pierwszy surowiec ten pojawił się 
w nadmiarze pod koniec średniowie
cza. Miasto rozwijało się, przybywało

ludności, wzrastała jej zamożność, 
a wraz z tym przybywało śmieci. Po
zbywano się ich, wyrzucając za mury 
obronne od strony Wisły, poza kra
wędź wysokiej w tym miejscu wiślanej 
skarpy. Do XVIII w. urosło wielkie wy
sypisko nazwane Górą Gnojną, do 
którego prowadziła ul. Gnojna, dziś 
Celna. Wysypisko to kilkakrotnie ni
welowano, aż ostatecznie ze względów 
sanitarnych zlikwidowano w 1774 r.,

28

3180



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

wierzchołku Gnojnej Góry urządzono 
taras widokowy, prezentujący panora
mę Wisły i Pragi. W 1972 r. umiesz
czono tam również ekspresyjną rzeźbę 
Stanisława Czarnowskiego wykonaną 
w 1908 r., a przedstawiającą nagiego 
mężczyznę dźwigającego głaz i noszącą 
nazwę „Z drogi” lub „Precz z drogi”.

W powojennym okresie liczba war
szawskich „piramid” zaczęła gwałtow
nie wzrastać. Związane było to z pro
gramem odbudowy miasta straszliwie 
doświadczonego w 1939 i 1944 r. 
Z gruzów, które uprzątano, usypano 
m.in. fragment nabrzeża Wisły, którym 
obecnie prowadzi Wisłostrada, ale tak
że dwa imponujące kopce: na Czernia- 
kowie, w rejonie ul. Bartyckiej i na 
Szczęśliwicach, na terenie dawnych gli
nianek szczęśliwickich, opiewanych

1. Gnojna Góra na warszawskim Starym 
Mieście
2. Kopiec Czerniakowski
3. Góra Szczęśliwicka z fragmentem parku
4. Góra Latawcowa na Moczydle
5. Wysypisko śmieci w Radiowie

okładając darnią i zmieniając nazwę 
z „gnojnej” na „zieloną”. Z czasem po
wrócono jednak do pierwotnej nazwy 
i Góra Gnojna stała się trwałym ele
mentem kulturowego krajobrazu Sta
rego Miasta w Warszawie. Obecnie jej 
zabytkowy charakter nie budzi wątpli

wości, do czego przyczynili się przede 
wszystkim archeolodzy, którzy posłu
gując się ryzykowną metodą górniczą 
dokonali w latach sześćdziesiątych eks
ploracji jej wnętrza, wydobywając całe 
bogactwo zabytkowych przedmiotów 
z XV-XVIII w. Na zniwelowanym 

często w opowiadaniach Marka Nowa
kowskiego. Obydwa te wzniesienia na 
trwałe wrosły w powojenną historię 
stolicy. Pierwsze, dziwnym trafem, we
szło do tradycji wojskowej. Dokładnie 
bowiem naprzeciwko niego, po drugiej 
stronie ul. Czerniakowskiej, przy ul.

OSTATNIA POCZEKALNIA

W poznańskiej dzielnicy Solacz, stanowiącej na 
początku XX w. luksusową dzielnicę o zabudowie 
wolno stojącej, przeznaczonej dla pruskich urzędni
ków i inteligencji, zachowa! się unikatowy obiekt. 
Jest to poczekalnia tramwajowa stojąca do dnia dzi
siejszego na skraju parku solackiego, chroniąca nie
gdyś pasażerów oczekujących na tramwaj linii nr 9, 
która w tym właśnie miejscu miała swoją pętlę, po 
doprowadzeniu torów z centrum w 1913 r. Niewielki, 
drewniany budynek mógł służyć oczekującym na 
tramwaj zarówno zimą, jak i latem dzięki drewnia
nym żaluzjom i okiennicom. Do wnętrza prowadzi 

ozdobne wejście, zamknięte u góry dekoracyjnym 
trójkątnym zwieńczeniem. Podobna poczekalnia 
znajdowała się także przy Dworcu Głównym, co mo
żemy zobaczyć na dawnych fotografiach. Obecnie 
poczekalnia należy do Polskiego Związku Wędkar
skiego Kola Sotacz-Winiary oraz Samorządu Miesz
kańców (Zarząd Poznań-Sotacz), co pozwala na jej 
przetrwanie. Warto nadmienić, że do dnia dzisiejsze
go zatrzymują się przy niej tramwaje, szkoda tylko, 
że nie spełnia już swojej pierwotnej funkcji.

Przemysław Krzysztofiak
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Podchorążych, wznosiły się aż do mo
mentu rozebrania w latach osiemdzie
siątych drewniane baraki mieszczące 
Studium Wojskowe Uniwersytetu War
szawskiego. Jego słuchacze odbywali 
praktyczne ćwiczenia właśnie na tere
nie łęgów nadwiślańskich, słabo jeszcze 
wówczas zabudowanych. Kopiec Czer
niakowski był wówczas znaczącym ele
mentem topograficznym tych manew
rów, zyskał sobie nawet nazwę „Kopca 
Kucejki”, od nazwiska jednego z bar
dziej srogich, pamiętających jeszcze 
czasy frontowe, instruktorów. W 1994 
r. przeszedł we władanie innej wojsko
wej orientacji. Wtedy bowiem, w pięć
dziesiątą rocznicę powstania warszaw
skiego, jego uczestnicy, ciągle jeszcze 
pozbawieni pomnika (ten na placu 
Krasińskich był nadal przedmiotem 
kontrowersji) na miarę swych oczeki
wań, wystawili na szczycie kopca pięt
nastometrowy, żelazny symbol Polski 
Walczącej. Miejsce nie było przypadko
we, bo kopiec usypany został z gruzów 
powstańczej Warszawy, z cegieł skro
pionych krwią powstańców. Pomimo 
że warszawscy powstańcy mają już 
swój pomnik przed Sejmem RP, kotwi
ca na wierzchołku Kopca Czerniakow
skiego nadal jest widoczna z daleka, 
choć z bliska widać, że zżera ją rdza 
i niszczą chuligani.

Kopcowi na Szczęśliwicach przy- 
padł inny, bardziej pokojowy los. Na 
jego zboczach urządzono wyciągi i ca
łoroczny stok narciarski. Podobnego 
sportowego charakteru nabierać za-

6. Wysypisko śmieci w Łubnej
7. Wysypisko śmieci w Markach

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

czyna kopiec usypany z ziemi wybra
nej z wykopów pod budowę osiedla 
Natolin, nazywany Kopą Moczy
dłowską lub Górą Latawcową, gdyż 
chętnie korzystają z tego wzniesienia 
lotniarze startujący w stronę Lasku 
Kabackiego. Miejscem rekreacji i spa
cerów jest na Ursynowie tzw. Kopa 
Cwila - od nazwiska inżyniera, na 
którego polecenie ziemię z wykopów 
sypano w to właśnie miejsce.

Najliczniejsze jednak „piramidy” 
rozrzucone w krajobrazie stolicy 
i okolic nawiązują do „starożytnej” 
tradycji Gnojnej Góry. Ich tworzy
wem są śmieci, których nasze miasto 
wraz ze wzrostem cywilizacyjnej sto
py wytwarza coraz więcej. Dwie naj
większe są jeszcze w trakcie budowy - 
to wysypiska położone na przeciwle
głych peryferiach Warszawy: w Ra- 
diowie u wrót Kampinoskiego Parku 
Narodowego i w Łubnej na skraju 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowe
go. Obydwa dokumentują w szczegó
łach stan i różnorodność naszej cywi

lizacji, stanowią swego rodzaju archi
wum dla przyszłych pokoleń arche
ologów spragnionych wiedzy o stan
dardzie naszego życia. Inne już za
mknęły swą kartę, ich zawartość sta
nowi dokument kultury materialnej

czasów Polski Ludowej, równie fascy
nujący. Do takich należy śmieciowy 
kopiec usypany w latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych w Markach 
na wschodnich obrzeżach stolicy.

I nie jest wcale przesadą stwierdze
nie, że wszystkie te obiekty, często 
lekceważone lub nawet pogardzane 
ze względu na surowiec, z jakiego po
wstały, nie tylko odgrywają znaczącą 
rolę w naturalnym i kulturowym kraj
obrazie naszej stolicy, ale też właśnie 
ze względu na swą zawartość, jak 
również okoliczności powstania - są 
świadectwem zmiennych losów tego 
miasta, tragicznych zniszczeń i okre
sów pokoju: odbudowy i spokojnej 
konsumpcji. Bez wątpienia więc zali
czyć należy je do szacownego grona 
stołecznych zabytków.

Zdzisław Skrok

WODNY ZABYTEK

W pobliżu Gdańska, przy Kolbudach, leży 
bardzo stara i pełna uroku miejscowość Pręgo- 
wo. Tu w 1868 r. natrafiono na bogate źródto 
wody pitnej, szczególnie dobrej jakości. Ten 
fakt zapisał w Kronice Pręgowa z 1923 r. ksiądz 
Brunon Lemke, tutejszy ówczesny proboszcz. 
W kwietniu 1869 r. rozpoczęto budowę rurocią
gu, który oddano do użytku już w listopadzie. 
Wodę zbierano w umieszczonych pod po
wierzchnią ceramicznych rurach, połączonych 

miczne, działające jak kana
ły ssące.

Wodociąg byt oczkiem 
w głowie ówczesnego burmi
strza Gdańska, ponieważ 
przysparzał miastu stawy 
i uznania; przyjeżdżało go 
oglądać wielu zagranicznych 
specjalistów. Koszty inwesty
cji wyniosły 1 min 600 tys.

Jedna ze studzienek wodnych koto Pręgowa
(fot. Anna Klejzerowicz)

ze sobą murowanymi studzienkami, których 
było 42. Woda przepływała do podziemnego 
zbiornika w okolicach Pręgowa, następnie do 
wieży ciśnień w Oruni koto Gdańska, skąd 
przepompowywano ją do wodociągu gdań
skiego. Funkcję naturalnego filtra wody spełniał

marek, ale już wkrótce zwró
ciły się z podatków. Urządze
nia te sprawne są do dziś 
i pręgowskie źródła nadal zasilają Gdańsk 
w wodę. Teren jej ujęcia jest chroniony, a ponie
waż okolica piękna, prowadzi tu obecnie szlak

niczej dolinie wokół wysokich wzgórz i lasów. 
Wyłaniając się z bujnej roślinności, sprawiają 
wrażenie tajemniczych obiektów z innej epoki. 

żwir, którym przysypano z wierzchu rury cera- turystyczny. Studzienki rozrzucone są w malow- Anna Klejzerowicz
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Dzięki niezmordowanym stara
niom ks. Baudouina w 1754 r. na te
renie zakupionym od kościoła św. 
Krzyża, przy ówczesnym pl. Warec
kim, rozpoczęto budowę nowego 
okazałego gmachu (proj. Jakuba Fon- 
tany) dla pomieszczenia prowadzo
nych przez niego instytucji, czyli Do
mu Podrzutków i sierot oraz szpitala 
dla najuboższych chorych, przytułku 
dla starców i kalek - słowem dla 
wszelkiej stołecznej nędzy. W 1757 r. 
nastąpiło uroczyste przeniesienie za
kładu, a we wrześniu 1762 r. odbyło 
się poświęcenie przyszpitalnego ko
ściółka Dzieciątka Jezus, pod którą 
to nazwą założony przez ks. Baudo
uina szpital egzystuje do dziś.

Postać tego zasłużonego misjona
rza zainteresowała w drugiej połowie 
XIX w. młodego warszawskiego 
rzeźbiarza Ludwika Kucharzewskie- 
go (1842-1889), absolwenta war
szawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, od 
1865 r. przebywającego na stypen
dium najpierw w Paryżu, a później 
przez cztery lata w Rzymie. I może 
atmosfera stolicy świata chrześcijań
skiego wpłynęła na tematykę realizo
wanych tam wówczas jego prac, ma
jących związek z wiarą i ludźmi, któ
rych działalność wypływała z podsta
wowej zasady chrześcijaństwa - mi
łości bliźniego. Będą to więc: posąg 
„Dziewczyny z palmą” (inaczej: 
„Młoda chrześcijanka” lub „Rzy- 
mianka”) oraz modele pomników: 
ks. Jakuba Falkowskiego, założyciela 
warszawskiego Instytutu Głuchonie
mych i Ociemniałych oraz ks. Piotra 
Gabriela Baudouina.

Kompozycje Kucharzewskiego, 
należącego do pokolenia polskich ro
mantyków, noszą charakter reali- 
styczno-rodzajowy z nutą sentymen
talizmu; współcześni podkreślali sta
rania artysty, aby nadać swym dzie
łom „głębszą treść”, a także ich zale
ty „czystego rysunku, prostoty, po
wagi i wdzięku”. Obie ostatnie wy

mienione grupy pomnikowe zo
stały skomponowane harmonij
nie i malowniczo. Figurki nagich 

| dzieci (towarzyszące obu filan-
I tropom), przy całym realizmie
’ ich nagich ciałek, przedstawione

zostały z pełnym prostoty lirycz
nym wdziękiem; mają wiele natu

ralności w ruchu i geście. Nato
miast postacie głównych bohate

rów okryte są malowniczo udrapo- 

Odnaleziony pomnik
rancuski misjonarz ks. Piotr 
Gabriel Baudouin (1689- 
-1763) przybył do Warsza
wy w 1717 r. Zamieszkał 

przy kościele Misjonarzy św. Krzyża 
przy Krakowskim Przedmieściu. Był 
człowiekiem światłym, wykształco
nym, wykładowcą teologii i filozofii 
w seminariach misjonarskich naj
pierw w Wersalu, następnie w Auxer
re, a później w Warszawie, gdzie (na
uczywszy się szybko języka polskie
go) został także dyrektorem semina
rium internum (tj. seminarzystów), 
a wreszcie — prokuratorem prowincji 
i asystentem domu. Ale nie tyle zale
ty jego umysłu, co serca - wrażliwość 
i pełna poświęcenia pomoc w niedo
li i cierpieniu ubogim chorym i bez
bronnym - przyczyniły się do tego, 
że Warszawa winna jest mu szczegól
ną pamięć i wdzięczność. On to bo
wiem pierwszy zorganizował opiekę 
nad podrzutkami, które początkowo 
umieszczał, za wynagrodzeniem ze 
zbieranej przez siebie jałmużny, 
u różnych kobiet w mieście i okolicy. 
Później, skoro znalazł się ofiarodaw
ca kawałka gruntu na wprost kościo
ła św. Krzyża (stanął tam potem pałac 
Karasia, a dziś - pusty skwer), wysta
wił drewniany dom - swój pierwszy 
zakład wychowawczy. Niedługo po 
tym, w 1732 r. rozszerzył go, kupu
jąc sąsiednią obszerną kamienicę. 
Tam znalazł pomieszczenie pierwszy 
Dom Podrzutków, gdzie przyjmowa
no przynoszone lub podrzucane nie
mowlęta. „Jest kolo wydane na ulicę, 
blisko niego dzwonek ze sznurkiem, 
w to koło należy dziecko włożyć; na 
głos dzwonka wychodziła siostra mi
łosierdzia i dziecię brała” — czytamy 
w Opisie obyczajów za panowania 
Augusta III Jędrzeja Kitowicza. 
Ksiądz Baudouin prowadził także 
oddział dla starszych dzieci, któ
re uczono rzemiosł i robót ręcz
nych, a wszystko to „z wyżebra
nego prośbą i upokorzeniem gro
sza”. Król August III nadał zało
żonej i prowadzonej przez ks. 
Baudouina instytucji privilegium ho-

nestatis, czyli „przywilej poczciwo
ści” (coś w rodzaju świadectwa mo
ralności), to znaczy, jak podaje Kito- 
wicz, „że dzieci wychodzące z niego 
(szpitala) poczytane są za poczciwe 
i mogą być przyjęte do wszelkich rze
miosł, byle tylko miały świadectwo 
na piśmie, że są wychowane w tym 
szpitalu”.

(fot. Ryszard Opęchowski)
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wanymi płaszczami, co nadawać mia
ło całości kompozycji wyraz pewnej 
powagi, podkreślając charakter dzie
ła pomnikowego.

Niewielka grupa (wysokość 
46 cm) przedstawiająca siedzącego 
ks. Falkowskiego, który prawą ręką 
obejmuje stojącego obok niewidome
go chłopca z gitarą, a twarzą i ru
chem lewej ręki zwraca się do siedzą
cego przy jego nodze i wpatrującego 
się weń nagiego głuchoniemego 
chłopca, odlana z brązu w Wiedniu 
w 1872 r., przechowywana jest dziś 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie (do 1944 r. własność 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk
nych). Natomiast drugą kompozycję: 
stojącą postać ks. Baudouina także 
z dwójką nagich dzieci, z których 
mniejsze trzymane na ręku z ufnością 
śpi na ramieniu opiekuna, a drugie, 
większe, siedzi u jego stóp, czytając 
książkę - znałam jedynie z ryciny za
mieszczonej w kilku warszawskich 
dziewiętnastowiecznych czasopi
smach.

Wiadomo było, że ten ostatni pro
jekt eksponowany był na wystawie 
sztuki religijnej w Rzymie w 1869 r. 
W Warszawie zaś na wystawie TZSP 
w 1870 r. prezentowano zmniejszo
ny w stosunku do modelu brązowy 
odlew posążku ks. Baudouina, zamó
wiony u artysty przez Towarzystwo 
z przeznaczeniem rozlosowania go 
wśród swych członków (wygrał go 
niejaki L. Potz). Po raz wtóry wrócił 
Kucharzewski do tego tematu, wyko
nując w 1872 r. w odlewie gipsowym 
posąg ks. Baudouina, prawie natural
nej wielkości, na zamówienie carskie
go namiestnika Teodora E Berga, 
który ofiarował go miastu, a kon
kretnie - szpitalowi Dzieciątka Jezus 
przy pl. Wareckim. Przed umieszcze
niem pomnika w szpitalu wystawio
no go na pokaz publiczny w salach 
ratusza w styczniu 1874 r. Posąg sta
nął następnie w sali sesjonalnej, 
a w końcowych latach XIX w. - 
w kaplicy szpitala, co dokumentowa
ła m.in. stara fotografia tego wnę
trza.

W 1880 r. apelowano w prasie 
o przekucie gipsowego modelu po
mnika Baudouina choćby w kamie
niu szydłowieckim i ustawienie go 
„nie w dziedzińcu szpitala, lecz na 
skwerze, założonym przed nim nie
dawno, toby przez to nie tylko na 

ozdobie miasto nasze zyskało, nie tyl
ko spłaciłoby dług święty, lecz może- 
by zarazem i moralną korzyść odnio
sło”. Dziewięć lat później, przy oka
zji dwusetnej rocznicy urodzenia ks. 
Baudouina, ten sam autor A. P. (za
pewne Antoni Pietkiewicz - Adam 
Pług) ponawiał w „Kłosach” ten 
apel; pozostał jednak bez echa.

W 1899 r., gdy w związku z prze
niesieniem szpitala Dzieciątka Jezus 
do nowych zabudowań przy ul. No
wogrodzkiej i pl. Starynkiewicza sta
re mury szpitala przy pl. Wareckim 
przeznaczono do rozbiórki, Maria 
hr. Krasińska postanowiła ocalić ko
ściółek przyszpitalny. „Zachowa się 
w nim w całości sala z kaplicą i po
mnikiem ks. Baudouina, pierwszego 
twórcy żłobka i instytucji szpital
nych, tego szlachetnego kwestarza” - 
czytamy w „Biesiadzie Literackiej”. 
Wysuwano wówczas także projekty 
wzniesienia na pl. Wareckim wielkiej 
świątyni „nieodzownej w tej dzielni
cy; kościółek pamiątkowy byłby ka
plicą przy nowej świątyni. Przed ko
ściołem stanąłby pomnik ks. Baudo
uina. Tu także można by przenieść 
obelisk dla 30 000 zmarłych w szpi
talu w końcu zeszłego wieku”. Tak 
się jednak nie stało. Jedynie jedną 
z uliczek wytyczonych na terenie po
zostałym po rozebraniu dawnego 
szpitala nazwano imieniem Baudo
uina. Z notatki wynika jednak, że 
statua ks. Baudouina pozostała 
w starym kościółku przy pl. Warec
kim. Zajmując się swego czasu twór
czością Ludwika Kucharzewskiego 
(czego wynikiem był artykuł 
w „Kronice Warszawy” w 1987 r.) 
sądziłam, że posąg ks. Baudouina 
w czasie okupacji lub zaraz po woj
nie mógł być przeniesiony do nowe
go szpitalnego kościoła przy pl. Sta
rynkiewicza. Nie znalazłszy go tam, 
byłam przekonana, że w czasie ostat
niej wojny podzielił on los (zwłasz
cza, że to odlew gipsowy) tylu in
nych unicestwionych na zawsze war
szawskich rzeźb.

Jednak, ku swemu miłemu zasko
czeniu, kilka lat temu przypadkiem 
otworzywszy telewizor zobaczyłam 
na ekranie posąg ks. Baudouina - 
tylko nie wiedziałam gdzie, bo audy
cja telewizyjna właśnie się kończyła; 
zdołałam jedynie zorientować się, że 
dotyczyła domu dziecka. W końcu, 
idąc po nitce do kłębka, dowiedzia

łam się o istnieniu Domu Małego 
Dziecka im. ks. G.P. Baudouina 
w jednym z zabudowań szpitala 
Dzieciątka Jezus przy ul. Nowo
grodzkiej. I oczywiście - tam znala
złam pomnik ustawiony w sieni 
głównego wejścia! Jak się później 
dowiedziałam, ów dom przy ul. No
wogrodzkiej jest bezpośrednią kon
tynuacją Domu Podrzutków, założo
nego przez ks. Baudouina, który od 
1757 r. organizacyjnie połączony był 
ze szpitalem Dzieciątka Jezus. Pro
wadzony początkowo przez misjo
narzy, w 1838 r. przekazany został 
władzom świeckim, a w 1872 r. 
zmienił nazwę na Dom Wychowaw
czy. W 1901 r., wraz z przeniesie
niem szpitala na tereny dawnego fol
warku świętokrzyskiego, otrzymał 
do swojej dyspozycji jeden z pawilo
nów przy ul. Nowogrodzkiej. 
W 1917 r. został wyłączony spod ad
ministracji szpitala, ale otrzymał już 
imię Domu ks. Baudouina. Po dru
giej wojnie światowej przekształco
no go na Dom Matki i Dziecka, 
a obecna jego nazwa - to Państwowy 
Dom Małych Dzieci. Po wojnie nie
chętnie przypominano jego patrona, 
ale obecnie nic nie stoi temu na prze
szkodzie.

Umieszczenie posągu ks. Baudo
uina w tym właśnie budynku jest 
więc jak najbardziej uzasadnione. 
Kiedy to nastąpiło - czy już w 1901 
r., czy w 1917 r., czy też później - 
nie wiadomo. Najważniejsze, że po
sąg istnieje, że szczęśliwie uniknął 
zniszczenia i że nadał przebywa 
wśród dzieci, którym ksiądz poświę
cał tyle starań i opieki. Po wojnie 
rzeźba była już chyba kilkakrotnie 
odnawiana, odmalowywana, w trak
cie czego zatarto sygnaturę rzeźbia
rza, ale autorstwo Kucharzewskiego 
jest przecież bezsporne. „Odnalezie
nie” grupy ks. Baudouina odnoto
wuję z wielką radością, gdyż po
większa ona tak przecież szczupły 
dziś zbiór prac tego artysty oraz ca
łej, także w niewielkim procencie za
chowanej, dziewiętnastowiecznej 
rzeźby warszawskiej. Na zakończe
nie chciałabym jeszcze zwrócić uwa
gę na wciąż aktualny apel Antoniego 
Pietkiewicza-Pługa - zasługi ks. Bau
douina dla Warszawy są przecież 
nieocenione.

Maria Irena Kwiatkowska
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■ tramwaje
marca 1901 r., choć to dzień 
powszedni, sobota, był 
w Krakowie bardzo uroczy
sty. Dnia tego na miejskie 

trasy wyruszyły tramwaje elektryczne. 
W podniosłej uroczystości wzięły udział 
reprezentacje starostwa krakowskiego ja
ko władzy państwowej, zarządu gminy 
z prezydentem Józefem Friedleinem jako 
władzy samorządowej, arcybiskupstwa 
krakowskiego jako władzy kościelnej, 
Dowództwa Okręgu Korpusu I jako wła
dzy wojskowej oraz oczywiście władze 
Krakowskiej Spółki Tramwajowej z dy
rektorem Mussilem na czele. Głównymi

łecznego królewskiego miasta” oraz po
wszechnego odczucia, że właśnie tu jest 
duchowa stolica nieistniejącej Polski. 
Tramwaj elektryczny miażdżąco górował 
szybkością nad konnym. Choć w sensie 
inwestycyjnym był droższy od konnego, 
w bieżącej eksploatacji okazywał się 
znacznie bardziej ekonomiczny. Po
wszechnie eksponowano też argument, 
który dziś nazwalibyśmy „ekologicz
nym”: tramwaj elektryczny był „czysty” 
w porównaniu z konnym, a chodziło 
o czystość ulic. Skoro tramwaj taki po
wstał nie tylko w wielkim Wrocławiu, ale 
np. w Gdańsku czy w Jeleniej Górze (tu

bohaterami uroczystości były jednak bia- 
ło-niebieskie wagony tramwajowe, ude
korowane ciętą zielenią, chorągiewkami 
i szarfami. Podjęły one ruch na dwóch li
niach odziedziczonych po wąskotoro
wym tramwaju konnym, funkcjonującym 
tu od 1882 r. Jedna linia łączyła dworzec 
kolei Karola Ludwika (popularnie: Dwo
rzec Główny) z Mostem Franciszka Józe
fa (popularnie: Most Podgórski) na Wi
śle, za którą znajdowało się już inne mia
sto - Podgórze. Druga łączyła centrum 
z Parkiem Krakowskim, biegnąc ulicami 
Szewską i Karmelicką. Rynek Główny 
stanowił węzeł komunikacji tramwajowej 
- i tak już pozostało przez następne pół
wiecze. Właśnie tramwaj elektryczny 
oraz uruchomiony w lutym wodociąg sta
nowiły znamiona nowoczesności, spekta
kularny sygnał wejścia miasta w nowy 
wiek XX. '

W owym czasie bowiem nie co innego, 
jak właśnie tramwaj, wodociąg, bruki, 
elektryczne oświetlenie uliczne traktowa
no w powszechnym odbiorze jako znaki 
wielkomiejskości, nobilitację miasta. 
Miało to niemałe znaczenie w mieście 
niewielkim, liczącym ledwie 87 tysięcy 
mieszkańców, prowincjonalnym, położo
nym nad granicą państwową - niezależ
nie od dumnego oficjalnego tytułu „sto- 

początkowo parowy), skoro w 1894 r. 
ruszył we Lwowie - to i Kraków poszedł 
tą drogą, wyprzedzając dużo większe 
Warszawę i Wiedeń...

Już w styczniu 1895 r. do władz mia
sta wpłynął wniosek o koncesjonowanie 
tramwaju elektrycznego. Nie obyło się 
jednak bez problemów. Tramwaj elek
tryczny nie dawał się wstawić w tkankę 
miejską tak łatwo, jak konny. Napo
wietrzną sieć trakcyjną interpretowano 
jako nieestetyczny wtręt w krajobraz 
miejski (m.in. dlatego po dziś dzień San 
Francisco ma tramwaje linowe). Sieć gór
na okazała się jednak najtańsza w realiza
cji i utrzymaniu. Różnica wysokości mię
dzy wylotem ul. Stradom pod Wawelem 
i poziomem ul. Grodzkiej pod kościołem 
św. Idziego stwarzała obawę, czy „pędzo
ny elektrycznością” wóz pokona ten 
podjazd. Tramwaj konny gładko przejeż
dżał przez Bramę Floriańską, teraz kra
kowscy konserwatorzy musieli storpedo
wać pomysł podkucia jej gotyckiego łęku 
dla przepuszczenia przewodu zasilające
go oraz samego wagonu, który pobierał 
energię za pomocą krążkowego odbiera- 
ka prądu zainstalowanego na dachu. 
Kupcy ze sklepów ul. Floriańskiej wnieśli 
zbiorowy protest w obawie, że wielko
miejski szybki ruch odstraszy klientelę.

1. Wąskotorowy tramwaj linii 1 przeciska 
się pod lukiem Bramy Floriańskiej
(lata dwudzieste XX w.)
2.3. Wąskotorowe wagony tramwajowe linii 2: 
na ul. Szewskiej przy Plantach
(przed 1930 r.) (2) i przy Placu Inwalidów (3); 
widoczne krążkowe odbieraki prądu 
na dachach i odmienne szczegóły 
rozwiązania okien bocznych obu wozów

(zdjęcia ze zb. Archiwum Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

w Krakowie w depozycie 
Muzeum Inżynierii Miejskiej)

Władze państwowe kategorycznie od
mówiły zagranicznej spółce zgody na 
elektryfikację tramwaju. Kraków w koń
cu nie miał wówczas elektrowni, nie li
cząc kilku prywatnych generatorów - 
głównie hotelowych oraz najpotężniej
szej dynamomaszyny zasilającej oświetle
nie Teatru Słowackiego. Pod tym wzglę
dem „na czoło” wysunęło się Podgórze, 
uruchamiając elektrownię miejską w 1899 
r., zbyt jednak słabą nawet jak na tamtej
sze potrzeby.

Przeszkody te powoli usuwano. Komi
sja rajców miejskich po serii krajowych 
i zagranicznych podróży orzekła o do
puszczeniu sieci napowietrznej. Obniże
nie poziomu nawierzchni ulicznej 
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

o 25 cm w Bramie Floriańskiej pozwoliło 
uzyskać przestrzeń dla przejazdu wago
nu. Z czasem okazało się, że dosłownie 
na styk - obniżenie trakcji i zakręt przed 
bramą powodowały, że przy zbyt szybkim 
wjeżdżaniu od strony Barbakanu odbie- 
rak prądu spadał z przewodu i uderzał 
brązowym krążkiem o sklepienie, pozo
stawiając widoczne do dziś rysy. Belgijska 
spółka akcyjna, formalny właściciel kra
kowskiego tramwaju konnego (większość 
akcji posiadały banki i instytucje finanso
we w Norymberdze), przekształciła się 
w nową, zarejestrowaną w Krakowie pod 
nazwą „Krakowska Spółka Tramwayo- 
wa”, co usunęło przeszkodę ze strony 
państwa. Dyrektorem spółki pozostał inż. 
Leopold Mussil, po jego odejściu na eme
ryturę w październiku 1901 r. stanowisko 
to objął inż. Ferdynand Fischer. Władze 
samorządowe wydały koncesję na tram
waj elektryczny. Radnym i prezydentom 
miasta nie chodziło wyłącznie o wpływy 
kasowe, lecz o zapewnienie mieszkańcom 
odpowiedniego poziomu usług. Tak tylko 
można tłumaczyć fakt, że KST za dzierża
wę terenu pod dwie wiaty przystankowe 
(na Rynku Gł. i pod Wawelem) płaciła 
rocznie jedną koronę, tj. równowartość 
około 2 kg chleba, teren gminny pod to
rowiska użyczony został bezpłatnie (z po
czątku KST ryczałtowo płaciła miastu tyl
ko za jego oczyszczanie), zaś gminny po
datek od biletów (10% udziału w cenie 
każdego biletu) wprowadzono dopiero 
w 1907 r.

W ciągu 1900 r. firma Osterreichische 
Siemens-Schuckert Werke dokonała elek
tryfikacji istniejących linii wąskotorowe
go tramwaju konnego, od razu prze
kształcając główną linię na dwutorową. 
Ta sama firma dostarczyła silników 
i osprzętu elektrycznego wozów tramwa
jowych budowanych w Sanockiej Fabryce 
Wagonów. Z początku do ruchu weszło 
osiem wagonów silnikowych. Czerwono 
malowane, szubienicznego kształtu słupy 
trakcyjne na Rynku Głównym oraz trak
cja napowietrzna wzbudziły kontrower
sje; ostatecznie szybko przyjęły się bar
dziej neutralne kolory: szary i zielony. 
W zasadniczy sposób rozbudowano za
plecze, wznosząc w dotychczasowej za
jezdni przy ul. św. Wawrzyńca i Gazowej 
kompleks hal z napisem „Elektryczny 
Tramway Krakowski” nad bramami. Po
jawiły się elementy organizacji w postaci 
przepisów o ruchu lewostronnym, zgod
nym ze standardem w Austro-Węgrzech 
(ruch prawostronny wprowadzono do
piero w 1925 r.). Piesi zaś musieli bar
dziej uważać, gdyż w istocie tramwaj był 
znacznie szybszy od wozu konnego. Kra
kowski „Djabeł” w majowym numerze 
z 1901 r. podrwiwał: „Dali wodociągi / 
i nowe tramwaje / Wciąż szanowna rada / 
coś nowego daje (...) W wodociągach rury 
/ciągle nam pękają / A tramwaje znowu / 

ludzi przejeżdżają.” Z końcem 1902 r. 
krakowską sieć tramwajową rozszerzono 
o trzy nowe linie: do ul. Dietla, do Mo
stu Dębnickiego oraz sezonową do skraju 
Błoń. Z roku na rok przybywało pasaże
rów; w 1900 r. tramwaj konny przewiózł 
ich około 1,7 min, zaś w 1903 r. było ich 
4,1 min. Rosnącej frekwencji z coraz 
większym trudem mógł sprostać tabor, li
czący ostatecznie 29 wozów silnikowych. 
Wagony o jasnokremowo-niebieskich 
barwach nosiły na burtach białe znaki 
splecionych, stylizowanych liter TK 
(„Tramway Krakowski”) i miały numera
cję 1-30 (pominięto pechową trzynastkę). 
Do ruchu wprowadzono przyczepki prze
robione z dawniejszych wozów tramwaju 
konnego. Jednak słabe, 14-kilowatowe 
silniki sanockich wagonów z trudem ra
dziły sobie z dodatkowym obciążeniem, 
więc po pierwszej wojnie światowej zre
zygnowano z wagonów doczepnych, tym 
bardziej że struktura komunikacji tram
wajowej zmieniła się zasadniczo, bowiem 
miasto stanęło wobec perspektyw znacz
nego rozwoju terytorialnego. Komunika
cja zbiorowa „Wielkiego Krakowa” nie 
mogła opierać się na mało pojemnych 
wąskotorowych tramwajach (rozstaw 
szyn: 900 mm, długość wagonu: 
8400 mm). Ludność stutysięcznego Kra
kowa z chwilą rozszerzenia granic 
w 1909 r. skokowo wzrosła o ponad 1/3, 
a przewidywano rychłe przyłączenie Pod
górza, co w istocie nastąpiło w 1915 r. 
Zatem w 1912 r. radni miejscy ostatecz
nie przyjęli plan budowy sieci normalno
torowego tramwaju elektrycznego, który 
zakładał sukcesywną eliminację tramwaju 
wąskotorowego; tramwaj normalnotoro
wy ruszył w styczniu 1913 r. Wąskotoro
we „sanoki” - zwane w dzielnicy kazi
mierskiej „szpulkami” od charaktery
stycznych krążków - odbieraków prądu - 
dotrwały jednak aż do połowy XX w.

W okresie wojennym wąskotorówki 
pozostały tylko na trzech liniach, ale sa
nocki tabor wąskotorowy nadal miał za
jęcie i pasażerów. W pierwszej połowie 
lat trzydziestych Krakowska Miejska Ko
lej Elektryczna (tę nazwę przyjęto po sta
tutowym przekształceniu i formalnej fuzji 
z KST w latach 1928-1929) odnowiła 
i przywróciła do ruchu kilkanaście wago
nów wąskotorowych zaliczonych do „ta
boru nieczynnego”. W ćwierćmiliono- 
wym Krakowie zarówno wagony wąsko
torowe, jak i normalnotorowe były moc
no eksploatowane, zwłaszcza w czasie 
wojny, kiedy skokowo wzrosła frekwen
cja. Pół wieku od czasu uruchomienia do
raźne naprawy i większe remonty niewie
le już mogły pomóc. A inwestowanie 
w nowy tabor wąskotorowy nie było 
„przyszłościowe” w mieście, które otrzy
mywało właśnie Nową Hutę i miało 
przekształcić się w nowoczesny ośrodek 
robotniczo-przemysłowy realnego socja

lizmu. W 1953 r. tramwaje wąskotorowe 
i ich trakcja znikły z Rynku i ulic. Słupy 
o niemodnej ornamentowanej formie po
szły na złom, podobnie jak wydarte z bru
ku szyny, zaś wagony w ramach oszczęd
ności gospodarki centralnej wysłano do 
miast mających tramwaje wąskotorowe: 
Grudziądza, Bydgoszczy, Elbląga i Toru
nia. Były już tak zużyte, że przekształcano 
je w przyczepy, a i w tej postaci używano 
najwyżej przez kilka lat.

Choć minęło kolejne pół wieku, po 
wąskotorowej trakcji tramwajowej pozo
stało jeszcze nieco śladów. W zespole 
dawnej zajezdni na Kazimierzu istnieje 
bowiem zespół hali postojowo-warsztato- 
wej, postawionej według projektu arch. 
Karola Knausa w 1900 r. w ramach przy
gotowań do wprowadzenia trakcji elek
trycznej. Cenny ten budynek o drewnia- 
no-murowano-stalowej konstrukcji zatra
cił historyzującą stylistykę elewacji w cią
gu powojennych adaptacji i remontów. 
Dotrwał do chwili obecnej, kiedy rozpo
częły się pierwsze prace remontowo-kon
serwatorskie, mające przywrócić mu 
dawny wygląd jako siedzibie ekspozycji 
gminnego Muzeum Inżynierii Miejskiej. 
W hali znajduje się nadzwyczaj cenny za
bytek: wagon tramwaju konnego zrekon
struowany na bazie autentycznego pod
wozia. Podwozie to zachowało się dlate
go, że służyło jako wagon techniczny - 
platforma w epoce tramwaju elektryczne
go. Nie poszło na złom, gdyż w 1950 r. 
wykorzystano je do zbudowania dowol
nej repliki tramwaju konnego, aby krążył 
wokół Rynku jako atrakcja turystyczna 
(obecna rekonstrukcja z 1993 r. jest wier
na). Na Starym Mieście bruki znikły na 
ogół pod asfaltem w trakcie modernizacji 
nawierzchni. Najwyraźniej nie wszędzie 
opłacało się usuwanie szyn, gdyż tu i ów
dzie pozostały one pod asfaltem. Zgodnie 
z wnioskami konserwatorskimi w ciągu 
ostatnich lat dwuetapowe prace dopro
wadziły do odsłonięcia i scalenia wąskich 
torów na ul. Szewskiej. W części Plant zo
stały wyeksponowane relikty rozjazdu, 
zaś jesienią 2000 r. torowisko od Plant do 
Rynku. Z zachowanych partii odtworzo
no niemal cały odcinek pierwotny, ułożo
ny przy środku ulicy w 1896 r. (oczywi
ście istniejące torowisko jest znacznie 
późniejsze). Tak oto sprawdzają się słowa 
zwolenników nowinek technicznych 
sprzed stu lat. Na krytyki krakowskich 
tradycjonalistów względem tramwaju 
elektrycznego podrwiwali oni, że znając 
Kraków łatwo przewidzieć, iż kiedyś ów 
tramwaj będzie chroniony jako utrwalo
ne tradycją starocie... „Proroctwo” to 
jednak sprawdza się o tyle za późno, że 
nie uchował się żaden z pierwszych, wą
skotorowych wozów „elektrycznego 
tramwayu krakowskiego”.

Waldemar Brzoskwinia
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ZBIORY I ZBIERACZE

Zbiór zwany
bibliofilatelią

a przekór tym, którzy głoszą 
zmierzch ery Gutenberga i za
nikanie książki w jej dotych
czasowej formie, jak i tym, 

którzy uznali filatelistykę za przestarzałą 
i niemodną dziedzinę kolekcjonerstwa, 
zapominając o jej roli edukacyjnej, tera
peutycznej i relaksacyjnej, postanowi
łem zbierać znaczki pocztowe związane 
z... książką. Z jednej strony miała to być 
apoteoza Mistrza Gutenberga, okrzyk
niętego Człowiekiem Drugiego Tysiącle
cia, z drugiej zaprezentowanie roli i zna
czenia książki zarówno w cywilizacji, jak 
i życiu narodów i jednostek. A to 
wszystko przedstawione za pomocą tzw. 
materiału filatelistycznego, czyli znacz
ków pocztowych, stempli, całostek oraz 
kart pocztowych. Zbiór nazwałem bi
bliofilatelią, który to wyraz powstał 
z połączenia wyrazów: bibliofil i filatelia 
(wyraz stosowany dawniej w Polsce na 
określenie filatelistyki).

Jak to zwykle u kolekcjonerów by
wa, pasja gromadzenia powstaje w wy
niku oddziaływania wielu czynników 
i ma wielu „ojców”. Moja bibliofilatelia 
jest również tego potwierdzeniem. Po
wstawała jako przejaw miłości do ksiąg, 
jako wspomnienie i chęć kontynuacji 
młodzieńczej i wspaniałej przygody fila
telistycznej oraz tradycji w profesjonal
nym interesowaniu się znaczkami pocz
towymi ludzi związanych z Rycerskim 
Zakonem Bibliofilskim z Kapitułą Or
deru Białego Kruka w Krakowie, w któ
rym obdarzony zostałem godnością 
kanclerza. Założyciel Zakonu i jego 
pierwszy Wielki Mistrz, zarazem profe
sor Akademii Sztuk Pięknych w Krako
wie, Kazimierz Witkiewicz zajmował się 
stroną estetyczną znaczków, drukując 
w pierwszym czasopiśmie filatelistycz
nym wolnej Polski artykuł pt. Artystycz
na wartość polskich marek pocztowych. 
Również jeden z kanclerzy Zakonu, 
także profesor Akademii, Witold Cho- 
micz był autorem projektów wielu pol
skich znaczków i kart pocztowych. Nie 
mogło zatem zabraknąć tej filatelistycz
nej tradycji w drugiej odrodzonej Kapi
tule powstałej dzięki staraniom niestru
dzonych bibliofilów - Tadeusza, syna 
pierwszego Wielkiego Mistrza, i jego 
małżonki, Urszuli, Witkiewiczów.

Bibliofilatelia - to pewien rodzaj fila
telistyki tematycznej, polegającej na 
zbieraniu, opracowywaniu i budowaniu 
zbioru z materiału filatelistycznego, 
którego podstawowym motywem ry
sunku i innych elementów jest książka 
i wszelkie związane z nią treści. Tak sze
roki zakres tematyczny pozwala na 
przygotowanie określonego programu 
przy rozwijaniu zbioru. Program zależy 
od inwencji kolekcjonera i stąd może 
tych programów być wiele, a każdy wy
pełniony różną treścią i podtematami. 
Przygotowując pokaz zbioru w Bibliote

ce Jagiellońskiej, przyjąłem dwanaście 
podtematów: Mistrz Gutenberg, Książ
ka na znaczkach pocztowych, Człowiek 
z książką, Zanim człowiek nauczył się 
pisać, Z dziejów pisma i materiałów pi
śmiennych, Książka rękopiśmienna, 
Rozwój drukarstwa, Biblioteki, W znacz
kowej bibliotece, Promocja książki, Lu
dzie książki i Piękno książki. Prezenta
cja zbioru nie miała charakteru wysta
wy filatelistycznej, która musiałaby od
powiadać regułom określonym przez 
Międzynarodową Federację Filatelisty
ki, bo i założenia, i cel prezentacji był 
inny. Do przygotowania takiej wystawy 
potrzebna jest gruntowna wiedza za
równo z zakresu filatelistyki, jak 

i z dziejów książki oraz opracowanie 
stosownego planu rozwinięcia zbioru, 
co nie jest zadaniem łatwym.

Bibliofilatelia - to temat nietypowy 
i wyjątkowy - jeśli nie liczyć tych filate
listów, którzy zajmują się tematami zbli
żonymi, np. historią druku, papieru, bi
bliotekami - a zarazem trudny i „mło
dy”. Młody dlatego, że pierwsze znacz
ki pocztowe związane z książką wyemi
towane zostały w latach dwudziestych 
XX w., a więc blisko 80 lat po ukazaniu 
się pierwszego znaczka na świecie. 
Pierwsze wydane znaczki, które zaliczy
łem do zbioru, przedstawiały budynek 
Biblioteki Narodowej w Madrycie; 
wprowadziła je do obiegu 22 kwietnia 
1916 r. poczta hiszpańska. Są to dwa 
znaczki z serii poświęconej Cervanteso- 
wi z okazji 300. rocznicy wydania Don 
Kichota. W następnych latach poczty 
Czechosłowacji i Włoch wydały znacz
ki, na których pojawiły się rysunki 
przedstawiające książki. W pierwszym

2
1. Pocztówka ze stemplem Dni Książki 
stosowanym w dniach 29 sierpnia
- 4 września 1943 r. w obozie jenieckim 
w Woldenbergu (Rada Biblioteczna 
Obozowej Komisji Kulturalno-Oświatowej 
zorganizowała wtedy Dni Książki Polskiej 
z okazji 400-lecia polskiej książki)
2. Znaczek - jeden z ośmiu w serii
- poczty Hiszpanii z 24 marca 1972 r. 
(katalog Michel nr 1977), przedstawiający 
bibliofila według obrazu hiszpańskiego 
malarza Gutierrez Solana (1886-1947)
3. Znaczki wydane przez pocztę Dahomeju 
20 maja 1968 r. (katalog Michel nr 344-345) 
z okazji 500. rocznicy śmierci
Jana Gutenberga (1400-1468); jeden 
ze znaczków przedstawia pomnik 
Gutenberga w Strasburgu

wypadku była to alegoria nauki, w dru
gim książkę przedstawiono symbolicz
nie - Dante trzyma Boską Komedię. 
Poczta Portugalii wydała 11 listopada 
1924 r. bardzo długą serię trzydziestu 
znaczków poświęconą twórcy narodo
wej epopei, Camoesowi. Pięć znaczków 
z tej serii przedstawia stronę tytułową 
pierwszego wydania dzieła z 1572 r. 
Późniejsze lata przyniosły kilka znacz
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ków prezentujących budynki bibliotek. 
Były to znaczki poczty belgijskiej (bi
blioteka w Louven), austriackiej (Bi
blioteka Narodowa w Wiedniu), fiń
skiej (Biblioteka Uniwersytetu w Hel
sinkach), polskiej (Biblioteka Raczyń
skich w Poznaniu). Przed drugą wojną 
światową wydawano także znaczki upa-

4
4. Bloczek wydany przez pocztę 
Tadżykistanu 8 czerwca 1993 r. (katalog 
Michel nr 30) z okazji 1000. rocznicy 
ukazania się perskiej epopei autorstwa 
Abelkasemu z Tusu, zwanego Ferdousim 
(934-1020) pt. Szahname; na bloczku 
przedstawiona jest miniatura tego dzieta
i portret pisarza
5. Bloczek wydany przez pocztę Brazylii 
20 listopada 1979 r. (katalog Michel nr 41) 
z okazji 150. rocznicy ukazania się 
pierwszej książki drukowanej alfabetem 
Braille’a (dla niewidomych); na znaczku 
przedstawione są ręce odczytujące treść 
napisu
6. Znaczek - jeden z czterech w serii
- wydany przez pocztę Hiszpanii 3 grudnia 
1986 r. (katalog Michel nr 2753) 
przedstawia portret Ibn Hazma (994-1064), 
arabskiego teologa, prawnika i męża stanu 
z palącą się książką (seria poświęcona 
tradycjom kultury hiszpańsko-islamskiej); 
obok - znaczek poczty Algierii wydany
7 czerwca 1965 r. (katalog Michel nr 436) 
z okazji odbudowy zniszczonej przez pożar 
biblioteki uniwersyteckiej w Algierze
7. Bloczek wydany przez pocztę Ghany 21 
kwietnia 1972 r. (katalog Michel nr 45)
z okazji Międzynarodowego Roku Książki 
zawiera znaczki w serii (katalog Michel nr 
458-462) przedstawiającej m.in. osobę 
niewidomą czytającą książkę napisaną 
alfabetem Braille’a, budynek biblioteki, 
uczącego się studenta i symbol oświaty
8. Dwa znaczki - z czterech w serii
- wydane przez pocztę Szwecji
17 listopada 1976 r. (katalog Michel 
nr 968-969) z okazji Bożego Narodzenia; 
na znaczkach: miniatura przedstawiająca 
św. Marię nawiedzającą św. Elżbietę 
z austriackiego modlitewnika z XV w. oraz 
tekst modlitwy z tego modlitewnika

(reprod. Jerzy Duda)

miętniające drukarzy, np. Iwana Fedo- 
rowa (poczta Rosji Sowieckiej) - słyn
nego drukarza, znanego i drukującego 
także w Polsce czy twórców języka sło

wiańskiego Cyryla i Metodego (poczta 
bułgarska). W 1939 r. poczta USA wy
emitowała znaczek przedstawiający 
dawną prasę drukarską. Jego wprowa
dzeniem uczczono 300. rocznicę dru
karstwa na terenie Stanów Zjednoczo
nych. Mistrz Gutenberg pojawił się na 
znaczku w czasie drugiej wojny świato-

5

6

wej, wydanym przez pocztę Bułgarii. 
Poczta Szwecji wydała 11 maja 1941 r. 
znaczki z okazji 400. rocznicy przetłu
maczenia Biblii na język szwedzki - na 
znaczkach przedstawiono moment wrę
czania przetłumaczonej Biblii królowi 
Gustawowi Wazie. Niewątpliwym rary
tasem jest stempel, na którym przedsta
wiono otwartą książkę, używany 
w obozie jenieckim w Woldenbergu 
w czasie trwania... Dni Książki (29 
sierpnia - 4 września 1943 r.); Dni 
Książki w obozie zorganizowała Rada 
Biblioteczna Obozowej Komisji Kultu
ralno-Oświatowej na 400-lecie polskiej 
książki.

Po 1945 r. znacznie wzrosła na świę
cie liczba materiału filatelistycznego do
tyczącego książki i jej dziejów. Wydawa
no serie znaczków dla uczczenia rocznic 
związanych z drukarstwem i pierwszymi 
drukami, także z pierwszymi wydaniami 
dzieł narodowych oraz promujących 
książkę. Pojawiły się znaczki pocztowe 
z okazji targów książki, np. lipskich, ka- 
irskich czy teherańskich. Okazją do wy
dawania znacznej liczby znaczków 
przedstawiających książki lub elementy 
związane z książką były organizowane 
przez UNESCO rocznicowe święta, jak 
Międzynarodowy Rok Walki z Analfabe
tyzmem czy Międzynarodowy Rok 
Książki. Ten ostatni sprawił, że poczty 
ponad siedemdziesięciu krajów wydały 
z tej okazji niekiedy piękne znaczki

8
i bloczki. Wiele krajów zdecydowało się 
na wydawanie znaczków pocztowych 
będących wspaniałą reklamą i promocją 
książek. Należą do nich poczty Belgii 
i Węgier, które wspólnie wydały wybra
ną stronę kodeksu Macieja Corvina. 
Również poczta Islandii co jakiś czas wy- 
daje starannie opracowane graficznie 
znaczki przedstawiające starodruki. Nie 
tylko jednak kraje europejskie decydują 
się na wydawanie znaczków o tej tema
tyce. Poczty Iranu, Tunisu, Tajwanu, Ar
gentyny, Brazylii, również krajów afry
kańskich, np. Ghany, oraz krajów tak eg
zotycznych, jak wyspy Pitcairn, wydają 
znaczki promujące ich książki, druki czy 
biblioteki. Niestety, apele Rycerskiego 
Zakonu Bibliofilskiego do Poczty Pol
skiej o wydawanie starannie przygoto
wanego znaczka czy serii znaczków pro
mujących polską książkę jakoś nie znaj
dują uznania. A szkoda, bowiem filateli
styka jest uznanym w świecie sposobem 
promowania i zainteresowania ludzi kra
jem, przyrodą, osiągnięciami, kulturą, 
w tym na pewno książką. Być może znaj
dą się w kraju wytrawni filateliści, a tak
że adepci, którzy podejmą prezentowany 
temat bibliofilatelii i w przyszłości uda 
się go bardziej rozwinąć.

Jerzy Duda
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Kamienne zabytki 
wysp Aran

yspy Aran - to jedno z naj
bardziej tajemniczych i fa
scynujących miejsc w Irlan
dii. Położone są na zachod

nim jej krańcu, należą do hrabstwa 
Galway. Na cały archipelag składają 
się trzy wielkie wyspy: największa na 
zachodzie, mająca 13 km długości 
i około 2 km szerokości - Arainn 
(Inismore), nieco mniejsza w środku

1. Potężne kamienne mury Dim Duchathair 
(Czarny Fort)
2. Wewnątrz kamiennych fortów, przy 
watach, budowano domy kryte 
drewnianymi lub trzcinowymi dachami; 
domy wewnątrz Dun Eochla
3. Teaglach Einne (Dom Endy) leży okoto
1 m poniżej poziomu współczesnego 
cmentarza

się tylko bardzo wąski pas ziemi na 
północnym brzegu wyspy. Około 
3/4 jej powierzchni zajmują na poły 
skaliste, na poły trawiaste pastwiska, 
oddzielone od siebie licznymi murka
mi, wznoszonymi z nieociosanych ka
mieni bez zaprawy. Konstrukcje takie 
mogłyby wydawać się nietrwałe, są to 
jednak tylko pozory, gdyż niektóre 
z nich liczą przynajmniej kilkaset lat. 
Południowy pas wysp, wyniesiony do 
50 m nad poziom morza, stanowi 
skalistą pustynię, która urywa się nad 
brzegiem Atlantyku wysokimi klifa
mi.

Wyspy zasiedlone zostały przez 
człowieka przynajmniej w epoce brą
zu, wtedy też panowały tu zdecydo
wanie lepsze warunki klimatyczne niż 
obecnie. Społeczności zamieszkujące 
wyspy Aran w epoce brązu i żelaza 
pozostawiły po sobie wspaniałe przy
kłady obronnej architektury kamien
nej. Najwięcej z nich można podzi
wiać na największej z wysp archipela
gu - są to Duny, czyli forty lub grody. 
Składały się one przynajmniej z jedne
go grubego pierścienia muru kamien
nego wznoszonego bez zaprawy. Wy
sokość takiego muru osiągała 3-4 m, 

- Inis Meain (Inishmean) oraz naj
mniejsza we wschodniej części archi
pelagu - Inis Oirr (Inisheer). Irlandz
ką nazwę wysp Oileain Arainn moż
na przetłumaczyć jako „Wyspy na 
Krawędzi”. Nazwa największej z nich
- Arainn pochodzi od irlandzkiego 
słowa dra (nerka), natomiast jej an
gielski odpowiednik Inishmore - to 
nic innego, jak zniekształcone ir
landzkie określenie Inis Mór (Wielka 
Wyspa).

Wyspy Aran stanowią zarówno dla 
Irlandii, jak i całego europejskiego 
dziedzictwa kulturowego miejsce 
szczególne. Licząca około 1300 osób 
społeczność Arańczyków, jako jedna 
z ostatnich, posługuje się na co dzień 
An Ghaeilge - językiem irlandzkim, 
należącym do grupy języków celtyc
kich. Warto wspomnieć, że mówią

3

nim nie tylko osoby starsze, ale także 
młodzież i dzieci w wieku szkolnym. 
Ludzie starsi mają nawet często pro
blemy z porozumiewaniem się w języ
ku angielskim. Arańczycy podtrzymu
ją także swoje lokalne tradycje, jedną 
z nich jest wyrób grubych wełnianych 
swetrów. Warunki życia na wyspach 
są surowe. Ziemi uprawnej jest tu 
bardzo niewiele, pod zasiewy nadaje 

grubość 1,5-2 m. Forty miały różne 
kształty w zależności od miejsca, 
w którym je wznoszono. W centrum 
wyspy powstawały grodziska okrągłe, 
na brzegach zaś przybierały kształt 
półokręgu opartego o klif. Zawsze 
jednak budowano je w takich odle
głościach, aby z murów jednego fortu 
można było obserwować sąsiednie. 
Wewnątrz murów wznoszono pół-
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4

4. Na Seacht d'Teampaill (Siedem Świątyń)
- to największy na Aran zespól klasztorny, 
wznoszony od IX do XV w.
5. Teampall Bhreacain (Kościół Breacana)
- najstarszy obiekt w zespole Siedmiu 
Świątyń

(zdjęcia: 1,5- Klara Soltan-Kościelecka, 
2,3,4- Pawef Kościelecki)

okrągłe lub okrągłe kamienne domy 
z drewnianymi lub trzcinowymi da
chami. Z fortów leżących w środku 
wyspy wymienić należy Dun Eochla, 
powstały w epoce brązu i Dun Eogha- 
nachta, zbudowany w epoce żelaza 
w najwyższym punkcie wyspy. Dwa 
najważniejsze grody nad morzem - to 
Dun Duchathair - Czarny Fort oraz 
leżący na północnym krańcu atlantyc
kiego brzegu wyspy - Dun Aonghasa. 
Ten ostatni jest największym grodzi
skiem na wyspach. Według legendy 
założył je Aonghas, protoplasta rodu 
Fir Bolg, który przez wieki panował 
na Aran. Umocnienia fortu składają 
się aż z trzech ogromnych kamien
nych wałów, przed którymi, jako do
datkowy pas obrony, wzniesiono licz
ne rzędy zaostrzonych kamiennych 
pali tworzących ostrokół. Badania ar
cheologiczne prowadzone na terenie 
fortu w latach 1992-1995 wykazały, 
że powstał on w epoce brązu jako je
den z najwspanialszych przykładów 
pradziejowej architektury obronnej 
Europy Zachodniej.

Na wyspach zachowało się także 
wiele wczesnochrześcijańskich świą
tyń i oratoriów, czyli domów modli
twy. Z ich powstaniem wiążą się licz
ne legendy, w których przypisywano 
założenie kościołów różnym arab
skim świętym. Najstarsze świątynie 
znajdują się na największej wyspie, 
w miasteczku Ciii Einne. Nazwa miej
scowości pochodzi od św. Endy 
i związana jest z tutejszym klaszto
rem, w którym mieszkało zgromadze

nie zakonników, założone przez tego 
świętego. Klasztor powstał około 490 
r., jego główny kościół nie przetrwał 
do naszych czasów, gdyż rozebrano 
go w XVII w. Z całego zespołu najle
piej zachował się kamienny Teaglach 
Einne, czyli Dom Endy. Na otaczają
cym go, użytkowanym do dziś cmen
tarzu pochowano, według legendy, 
stu dwudziestu arańskich świętych, 
w tym również św. Endę. Niedaleko 
Domu Endy znajduje się Teampall 
Bheanain (Świątynia Benana). Jest to 
małe oratorium, wzniesione z masyw
nych kamieni wapiennych. Co intere
sujące, w przeciwieństwie do innych 
kościołów chrześcijańskich, zbudo
wano je na osi północ-południe, a nie 
wschód-zachód. Wejście do świątyni, 
jak w większości kościołów irlandz
kich, mieści się na dłuższej ścianie bu
dowli. Oratorium to powstało w XI 
lub XII w.

Największym zespołem sakralnym 
na wyspach Aran jest Na, Seacht 
d’Teampaill, czyli Siedem Świątyń. 
Wbrew nazwie jest to kompleks skła
dający się z dwóch kościołów oraz 
pięciu budynków przeznaczonych na 
mieszkania dla mnichów i cele gospo
darcze. Budowle te pod względem 
planu i konstrukcji są do siebie bar
dzo podobne, stąd też zapewne po
wstała mylna nazwa zespołu klasztor
nego. Pierwsza świątynia, Teampall 
Bhreacain, czyli Kościół Breacana- 
-Breacconusa (święty ten przybył na 
Aran wraz ze św. Endą) powstała 
w rzeczywistości około IX w. Przebu
dowano ją w XIII w., na co wskazuje 
ostre zwieńczenie łuku i bardzo wą
skie okno w ścianie zachodniej, repre
zentujące tzw. styl przejściowy. Obec
ne wejście do świątyni powstało 
w późnym średniowieczu, o czym 
świadczy okalająca je zaokrąglona ar- 
chiwolta. Drugi z kościołów - Team
pall an Phail (co można tłumaczyć ja
ko „zapadły”, „zrujnowany”) powstał 
prawdopodobnie w XV w., podobnie 
zresztą jak większość zachowanych 
do dziś zabudowań gospodarczych.

Przeciętny turysta przebywa na 
Inishmore około jednej godziny. 
Zwiedza Dun Aonghasa, czasami 
obejrzy także Dom Endy. Dopiero 
długi pobyt na wyspie pozwala do
strzec ogrom bogactwa przyrody, kul
tury i piękna surowego arabskiego 
krajobrazu.

Klara Soltan-Kościelecka 
Paweł Kościelecki
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Dietrichowie
W pierwszej połowie XIX w. 

działał w Warszawie jeden 
z najbardziej godnych uwagi za

kładów graficznych. Jego założy
cielem byt Fryderyk Krzysztof Die
trich, a spadkobiercą syn - Adolf 
Fryderyk. Fryderyk Krzysztof 
Dietrich pochodził z Wirtem
bergii, urodził się w 1779 r. 
W1817 r. wraz z rodziną prze
niósł się do Poznania, a dwa 
lata później do Warszawy. Do 
stolicy sprowadził artystę mi
nister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego 
w Królestwie Polskim, Stani
sław Kostka Potocki. Decyzja 
o przyjęciu pracy zapropono
wanej przez ministerstwo 
miała o tyle ważne znaczenie 
dla dalszych losów rodziny, 
że w decydujący sposób 
wpłynęła na jej polonizację.

Dietrichowi powierzono 
wykonanie luksusowego al
bumu Monumenta Regom 
Poloniae Cracoviensia. Skla- 

Akwatinty Dietricha ukazały się 
we francuskim (1820 r.) i polskim 
(1821. r.) wydaniu Przewodnika 
dla podróżujących Józefa Waw
rzyńca Krasińskiego. Sześć 
z dziesięciu akwatint przedsta

przedstawit też mundury wojska 
polskiego. O silnym przesiąknię
ciu duchem polskości świadczą 
grafiki dotyczące powstania listo
padowego („Noc Listopadowa”), 
portrety postaci historycznych 
i współczesnych artyście. Poza 
tym wykonał liczne widoki miast 
i miejsc polskich lub historycznie 
z Polską związanych, np. Lublina,

szawy, nigdy tego miasta nie opu
ścił. Przeszedł na katolicyzm, a na 
tyle czul się Polakiem, że jako 
miejsce urodzenia podawał Po
znań. Studiował rytownictwo na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwer
sytetu Warszawskiego, a później 
w pracowni ojca, którą przejął 
w 1838 r. Młodemu Dietrichowi 
bardzo zależało na uzyskaniu za

granicznego stypendium, aby 
móc dalej kształcić się. Na
dzieje na spełnienie swych 
marzeń wiązał z zamówie
niem złożonym przez na
miestnika rosyjskiego. W trud
nej technice mezzotinty przez 
dwa lata wykonywał wielki 
portret konny Paskiewicza, 
jednak jego oczekiwania się 
nie spełniły. Dietrich syn ope
rował niemal wszystkimi tech
nikami graficznymi: akwatintą, 
mezzotintą, akwafortą, mie
dziorytem, stalorytem, litogra
fią i drzeworytem. Byt niezwy
kle pracowitym człowiekiem. 
Interesowało go codzienne 
życie miasta (typy miejskie), 
poza tym portretował ówcze
sne osobistości i rytowat we-

1.2. Grafiki F. K. Dietricha: „Gwardia Narodowa Konna” (1) 
i „Jazda Augustowska” (2)

daty się na niego 24 tablice 
In folio rytowane według ry
sunków Michała Stachowi
cza, przedstawiające groby kró
lewskie w Krakowie. Grafiki pre
zentowały bardzo wysoki poziom 
artystyczny i jednocześnie doku
mentalną wierność najdrobniej
szych szczegółów. Mogły być trak
towane jak swoisty spis inwentary
zacyjny, poza tym w ówczesnym 
okresie polskiej historii miały rów
nież wymowę patriotyczną.

wiało architekturę Warszawy, 
m.in. pałac Krasińskich, pałac 
w Łazienkach, plac Zamkowy. 
Warszawę rytowano na pojedyn
czych planszach lub w cyklach, 
np. cykl dwunastu widoków mia
sta. Artysta ożywiał weduty posta
ciami warszawskich elegantek 
i oficerów, duchownych, handla
rzy, Żydów i żebraków, osobno 

Krakowa, Pieskowej Skaty, Ojco
wa, Arkadii, Puław, Białowieży, 
Wiślicy, Jaztowca. W pracowni F. 
K. Dietricha powstawały również 
ilustracje do książek i czasopism. 
Fryderyk Krzysztof Dietrich zmart 
w 1847 r. w Lodzi.

Adolf Fryderyk Dietrich urodził 
się w 1817 r. w Amsterdamie. Od 
przeprowadzki w 1819 r. do War

ding obrazów Jana Feliksa Pi- 
warskiego, Januarego Sucho
dolskiego, Henryka Pillatiego, 

Wojciecha Gersona.
Mistrzowskie opanowanie akwa- 

tinty, ale też stosowanie wielu in
nych technik graficznych stawiają 
Dietrichów w rzędzie najlepszych 
polskich rytowników XIX w. Doro
bek ich twórczości sięga pięciu
set obiektów, w większości o te
matyce polskiej.

Agnieszka Szyderska

Światowe dziedzictwo
W grudniu ubiegłego roku na 

corocznym posiedzeniu Ko
mitetu Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO, które odbyto się w Cairns 
w Australii, wpisano 61 nowych 
obiektów na Listę Światowego 
Dziedzictwa; obecnie znajduje się 
na niej 691 miejsc z całego świata, 
wymagających specjalnej ochrony 
i opieki. Wśród nowych obiektów 
dziedzictwa kulturalnego z terenu 
Europy znalazły się na Liście: 
z Chorwacji - katedra św. Jakuba 
w Śibęniku, z Czech - kolumna św. 

Trójcy w Ołomuńcu, ze Słowacji - 
zabudowa historyczna Bardejowa, 
z Danii - zamek Kronborg w Hel-

singór, z Niemiec - opactwo na wy
spie Reichenau i ogród królewski 
w Dessau-Worlitz, z Węgier - 
wczesnochrześcijański cmentarz 
w Pećs, z Włoch - historyczna za
budowa Asyżu i Werony, z Belgii aż 
cztery obiekty - historyczne cen
trum Brugii, katedra Notre-Dame 
w Tournai, neolityczne kopalnie 
w Spiennes oraz wieżowce Wiktora 
Horty w Brukseli, z Austrii - krajo
braz kulturowy Wachau, z Holandii 
- dom zaprojektowany przez Gerri- 
ta Rietvielda w Utrechcie, z Rosji - 
zespół klasztorny z XVII w. niedale
ko Wofogdy oraz zespól kremla 
w Kazaniu, ze Szwajcarii - trzy 
zamki w Bellinzonie, z Hiszpanii - 

zabytki archeologiczne w Tarraco 
i Atapuerca, mury obronne w Lugo, 
romańskie kościoły w Vail de Boi 
oraz las palmowy i wykopaliska ar
cheologiczne w Elche, z Wielkiej 
Brytanii - historyczne centrum St. 
George i fortyfikacje na Bermu
dach oraz przemysłowy krajobraz 
Blaenavon.

Na Listę Światowego Dziedzic
twa UNESCO wpisany też został 
zamek w Mirze z Białorusi; pisali
śmy o nim w „Spotkaniach z Żabyt- 

kami", nr 6,1990. Zamek ten uwa
żany jest za pierwowzór siedziby 
Horeszków z Pana Tadeusza. Po
wstał na początku XVI w. dla mar
szałka litewskiego Jerzego lllinicza, 
który umierając zapisał go synowi 
swego opiekuna, Michałowi Radzi
wiłłowi „Śierotce” i od tego czasu 

przez prawie 300 lat zamek należał 

do rodu Radziwiłłów. Utrzymywany 
byt przez nich w porządku, ale ni
gdy przez dłuższy czas nie byt za
mieszkiwany; Radziwiłłowie głów
nie korzystali z siedziby w Nieświe
żu. W XVII w. zamek w Mirze został 
spalony przez Szwedów, w końcu 
XVIII w. i w czasie kampanii napole
ońskiej zrujnowali go Rosjanie. 
W1895 r. nabył Mir Mikołaj Świato- 
pelk-Mirski i w rękach tej rodziny 
pozostawał zamek do 1939 r. 
W okresie dwudziestolecia między
wojennego ówczesny właściciel 
zamku Michał Światopelk-Mirski 

podjął bezprecedensową wśród 
kresowego ziemiaństwa odbudo
wę ruin zamkowych; projektantem 
odbudowy byt warszawski archi
tekt Teodor Bursze. Kolejne prace 
rekonstrukcyjne podjęte zostały 
dziesięć lat temu. (Ib)
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ROZMAITOŚCI

Do najbardziej tajemniczych 
obiektów na terenie Jury Kra
kowsko-Częstochowskiej należy 

fortalicja na skale Grodzisko, 
wzmiankowana w jedynym doku
mencie - z 1555 r. Nie wiadomo, 
gdzie dokładnie obiekt ten znajdo
wał się i jak mógł wyglądać. Kilka lat 
temu krakowski historyk Jacek La- 
berscheck wysunął przypuszczenie, 
że fortalicja mogła wznosić się na

Nieznane warownie?
szczycie wapiennego ostańca lewe
go brzegu Warty, na granicy dzielnic 
Częstochowy - Mirowa i Wyczer- 
pów oraz wsi Jaskrów (0,5 km na 
północny wschód od mostu na War
cie). Potraktował to jednak tylko jako 
hipotezę wobec braku materialnych 
dowodów. Tymczasem okazuje się, 
że dowodem takim może być spe
cyficzne ukształtowanie terenu na 
szczycie ostańca, znanego w okoli
cy jako Skata Balika (w literaturze 
funkcjonuje też określenie „Bolkowa 
Skala”).

Otóż na skalnym cyplu znajduje 
się kopiec o średnicy około 20 m
1 wysokości 2-3 m. Z trzech stron 
otacza go niedostępne urwisko 
skalne, a od zaplecza oddziela za
chowany częściowo wal o podko- 
wiastym przebiegu i wysokości do
2 m. Przed walem, po jego ze
wnętrznej stronie, ciągną się frag
menty rowu (pozostałość fosy?). 
Wschodni koniec wału w okresie 
powojennym został rozkopany 
przez okolicznych mieszkańców, 
którzy wybierali stąd kamień na po-

1.2. Częstochowa-Mirów, 
domniemane grodzisko: plan (1) 
i widok na kopiec (2)
3.4. Mstów, 
domniemane 
grodzisko: plan (3) i widok 
na wzgórze (4)

(rys. i zdjęcia: 
Zbigniew Bereszyński) 

trzeby budowlane. W miejscu prze
cięcia walu widać, że ma on regular
ną konstrukcję, składającą się z uło
żonych naprzemiennie warstw ka
mienia i ziemi. Opisane ukształto
wanie terenu na szczycie ostańca 
wyraźnie przypomina grodziska 
stożkowate i jeżeli podobieństwo to 
nie jest przypadkowe, to można do
mniemywać, że mamy w tym wy
padku do czynienia z pozostało
ściami średniowiecznej strażnicy 
lub obronnej siedziby rycerskiej 
w formie wieży na kopcu z zewnętrz
nym walem i podwójną fosą od stro
ny możliwego zagrożenia.

Inny zagadkowy obiekt znajduje 
się w pobliskim Mstowie, 7 km na 
wschód od częstochowskiego Miro
wa. Na szczycie wznoszącego się tu 
nad Wartą wysokiego wzgórza o na
zwach: Góra Trzeciego Maja, Na 
Wale, Wal (309 m n.p.m.) widoczne 
są pozostałości obwałowań, tworzą
ce zamknięty obwód o planie owal
nym. Być może są to pozostałości 
wczesnośredniowiecznego grodu, 
stanowiącego centrum tzw. opola 
mstowskiego. Obiekt nie został do
tąd przebadany przez archeologów 
i nie jest wymieniany wśród grodzisk 
ziemi częstochowskiej.

Zbigniew Bereszyński

W liście do redakcji autor tej infor
macji wyraził nadzieję, że publikacja 
na tamach naszego pisma „zainspi

ruje kompetentne służby do podję
cia badań i objęcia obiektów sto

sowną ochroną. Byłoby to szczegól
nie pożądane w odniesieniu do 
obiektu w Częstochowie-Mirowie, 
który jest najbardziej zagrożony (jak 
się dowiedziałem, czyniono już pró

by wykupienia tego terenu pod za
budowę)".

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 S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
III kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 czerwca 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.



Plener w Płocku
1 1 Pfock, dzięki swoim interesują

cym zabytkom oraz wyjątko
wemu położeniu na wysokiej 

skarpie wiślanej, przez wieki przy
ciągał uwagę rysowników i mala
rzy. W Ikonografii Płocka Kazimie
rza Czarneckiego można zoba
czyć ponad 120 reprodukcji. Pra
ce te powstały na przestrzeni trzy
stu lat. Tak naprawdę nie wiemy, 
ile ich bezpowrotnie zostało 
zniszczonych przez czas, a ile 
jeszcze czeka na odkrycie. Dzięki 
tym ocalałym można sobie wy
obrazić, jak wyglądały losy płoc
kich zabytków, z zapałem portre
towanych przez takich malarzy, 
jak: Abraham Boot, Zygmunt Vo
gel, Wojciech Gerson, Adolf Ko- 
zarski, Aleksander Gierymski, Jó
zef Mehoffer, Helena Jawniszko, 
Jan Betley i Polakowski. Mato kto 
wie, że w 1967 r. powstał cały cykl 
płockich rysunków autorstwa 
Edwarda Dwurnika, wówczas stu
denta III roku warszawskiej ASP

Obecnie pojawiła się szansa, 
aby po 34 latach powstały na
stępne pejzaże znanych i nie tyl
ko płockich malarzy. Płocka „Ga
leria nr 3", wraz z władzami mia
sta, postanowiła w dniach 1-15 
maja br. zorganizować plener ma
larski i zaprosić znanych plasty
ków. Wśród zaproszonych na ple
ner twórców znaleźli się artyści 
o ugruntowanej pozycji na pol

skim rynku sztuki, jak: Edward 
Dwurnik, Franciszek Maślusz- 
czak, Józef Panfil, Piotr Kondrad, 
Paweł Kotowicz, Jan Przetomiec, 
Izabela Morlak-Pyżyńska oraz 
młodzi twórcy: Mariusz Konczal- 
ski, Renata Zimnicka. Nieobcią- 
żony doświadczeniami polskiej 
szkoły malarstwa punkt widzenia 
prezentować będą plastycy z nie
mieckiego Darmstadt, francuskie
go Auxerre i włoskiej Forli. Zapro
szeni plastycy dobrani zostali we
dług konkretnego klucza: główny 
temat ich twórczości - to pejzaż 
architektoniczny.

Artyści w czasie pleneru będą 
mieszkać i malować w Płocku. 
Od ich inwencji i woli zależeć bę
dzie wybór tematu. W czerwcu 
w ramach corocznej imprezy pt. 
„Dni historii Płocka” zaplanowany 
jest wernisaż wystawy poplene
rowej z udziałem autorów, spon
sorów, opiekunów medialnych 
i władz miasta; wystawie towa
rzyszyć będzie katalog. Liczymy 
na naszych opiekunów medial
nych: miesięcznik „Spotkania 
z Zabytkami", „Radio dla Ciebie” 
i „Gazetę Wyborczą". Wolą orga
nizatorów jest, aby później wy
stawa ta została zaprezentowana 
w innych miastach w kraju i za 
granicą.

Marek Cichocki 
„Galeria nr 3”

1. Katedra
2. Ratusz
3. Muzeum Diecezjalne
4. Dom pod Trąbami
5. Odwach

(rys. Mariusz Konczalski) 
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Czudec

(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy}

1.2. Zabudowa południowej (1) i północnej (2) pierzei rynku
3. Monumentalny, żeliwny nagrobek Walerii Nitsche z początku 
XX w. na starym cmentarzu
4.5. Domy w Czudcu mają okapy wysunięte, oparte na belkach 
zrębu, które zdobią wejścia

Dawne miasteczko położone jest w dolinie Wisłoka, oto
czone wzniesieniami Pogórza Strzyżewskiego. Prawa 
miejskie uzyskał Czudec w 1424 r„ kiedy rozwijał się jako osa

da rzemieślnicza i handlowa od XII w., a mieszkańców strzegł 
zamek zbudowany na prawym brzegu Wisłoka (wymieniony 
w dokumencie Kazimierza Wielkiego w 1354 r., obecnie ruina). 
Po pierwszej wojnie światowej miasto znacznie podupadto 
i zdegradowano je do statusu wsi. Jednak zachował się miej
ski charakter zabudowy z wieloma zabytkowymi obiektami, 
przede wszystkim około trzydziestoma drewnianymi domami 
z XIX w., kościołem barokowym z XVIII w. i podworskim zespo
łem parkowym.


