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Redakcja przedstawia Mazowsze

BIBLIOTEKA NARODO'"
CZYTELNIA CZASOPIS..

Historyczne Mazowsze zajmowało dorzecze środkowej Wisły, Narwi i dolne
go Bugu. Pierwsza wzmianka o Mazowszanach pochodzi z ruskiego latopisu 
tzw. Nestora pod datą 1041. Nieco wcześniej Maslaw, cześnik Mieszka II, po 
jego śmierci w 1034 r. utworzył tu samodzielne księstwo, uzurpując sobie ksią
żęcą władzę, ale w 1047 r. pokonany został przez Kazimierza Odnowiciela. 
W 1075 r. zorganizowano diecezję płocką i właśnie Płock stal się pierwszą ma
zowiecką stolicą. Nie zmieniło to kresowego charakteru Mazowsza, którego 
mieszkańcy skupiali się przede wszystkim na obronie swoich posiadłości, stale 
zagrożonych przez najazdy plemion pruskich, jaćwieskich, litewskich, potem 
zakonu krzyżackiego, oraz na odbudowie niszczonych grodów i osad. Z tej 
przyczyny rozwój gospodarczy, społeczny i stosunków prawnych w porówna
niu z innymi dzielnicami kraju był opóźniony; dotyczy to także architektury 
i sztuki do XVII-XVIII w. Obszar ten cechowało nierównomierne zaludnienie,

w znacznej części pokrywały go 
puszcze, miast było niewiele. 
Chętnie osiedlało się tu rycer
stwo, aby bronić granic i prowa
dzić akcję kolonizacyjną w kie
runku wschodnim. Również to 
wpływało na kształtowanie się 
odrębnej struktury społecznej - 
w innych dzielnicach dużą rolę 
odgrywali możnowładcy (także 
jako mecenasi sztuki), Mazowsze 
przede wszystkim zamieszkiwała 
drobna szlachta, najczęściej kon
serwatywna i fanatycznie religij
na. Pod względem politycznym 
terytorium to było rozdrobnione 
przez kilka wieków — dzielone 
między piastowskich książąt, po
tomków Kazimierza Sprawiedli

wego, jedynie z krótkotrwałymi okresami zjednoczenia.
Bezpotomne śmierci mazowieckich władców przyczyniały się do zajmowania
przez Koronę kolejnych ziem: w 1462 r. - sochaczewskiej, gostyńskiej i raw
skiej, w 1476 r. - płockiej i zawkrzeńskiej. Po śmierci ostatniego mazowieckie
go księcia Janusza w 1526 r. - 475 lat temu - przyłączona została wschodnia 
część Mazowsza z Czerskiem i rozwijającą się Warszawą, wkrótce stolicą Rze
czypospolitej Obojga Narodów. Zatwierdzenie przez króla Zygmunta I Starego 
praw i przywilejów dla Mazowsza nastąpiło trzy lata później.

Dziejom Mazowsza poświęcona będzie sesja naukowa pt. „Dziedzictwo kul
turowe Mazowsza” w dniach 30 maja - 2 czerwca br. w Warszawie. Natomiast 
w tym numerze proponujemy wiele różnych tematów związanych z Mazow
szem w jego granicach historycznych, ale bez Warszawy. Przede wszystkim uka
zujemy mało znane zabytki i ludzi działających na Mazowszu, poruszamy też 
wiele spraw odnoszących się do pradziejów, historii, sztuki i architektury. W su
mie chcemy udowodnić, że Mazowsze - mimo historycznych opóźnień rozwo
jowych - nie powinno mieć żadnych kompleksów!

Numer współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

02190860





I. Płock - widok na Wzgórze Tumskie: 
pd lewej strony zamkowe wieże z XIV w.: 
Szlachecka (Wysoka) i Zegarowa
: barokowym hełmem oraz wieże katedry 

Czerwińsk - romański kościół opactwa 
tanoników regularnych z około potowy XII w.
J. Czersk - gotycki zamek wzniesiony 
n latach 1406-1429 przez księcia 
nazowieckiego Janusza I Starszego, 
przebudowany w końcu XVI w.
1. Ciechanów - gotycki zamek wzniesiony 
przez księcia mazowieckiego
Janusza I Starszego w latach 1429-1440
5. Liw - gotycki zamek zbudowany przez 
tsięcia mazowieckiego Janusza I Starszego 
przed 1429 r.; barokowy budynek kancelarii 
Jawnego starostwa powstał w 1729 r.
5. Brochów - gotycko-renesansowy 
(ościól parafialny z lat 1551-1561 (proj. Jan 
Baptysta z Wenecji) o charakterze obronnym 
7. Pułtusk - najdłuższy (ponad 400 m) 
ynek w Polsce wykładany kamiennym 
prukiem, w głębi gotycka wieża ratuszowa 
’ przełomu XV i XVI w.
3. Węgrów - gotycki kościół parafialny 
t XVI w., odbudowany po pożarze 
n stylu barokowym
(1703-1706, proj. Tylman z Gameren)
3. Jabłonna - wczesnoklasycystyczny pałac 
i lat 1774-1779 (proj. Dominik Merlini), 
przebudowany w 1837 r.
(proj. Henryk Marconi)
10. Petrykozy kolo Grodziska Maz. - dwór 
z pierwszej połowy XIX w. (obecnie 
własność aktora, Wojciecha Siemiona)
11. Nowa Wieś koło Grójca
- klasycystyczny dwór z XIX w.
12. Modlin - jeden z bastionów twierdzy 
z XIX w.
13. Otwock - willa „Lala” z końca XIX w. 
postawiona w stylu letniskowego 
budownictwa podwarszawskiego 
nazwanego przez K. I. Gałczyńskiego 
„świdermajerem”
14. Konstancin - zbudowana w stylu 
nawiązującym do romantyzmu willa 
„Ustronie" z 1911 r. (proj. Józef Czajkowski)

(zdjęcia: 1, 3-8, 10-14 - Stanislaw Fitak, 
Wiesław M. Zieliński)
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Skarby katedry płockiej

Herma św. Zygmunta
KINGA SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK

wiadectwami mecenatu, jakim w wiekach średnich 
książęta i królowie polscy otaczali płocką katedrę 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, są już tylko nie
liczne, lecz wyjątkowo cenne zabytki sztuki. Przypomnieć 
tu trzeba srebrną oprawę ewangeliarza księżnej Anastazji, 
żony Bolesława Kędzierzawego, wykonaną około 1160 r. 
przez złotników wykształconych zapewne w środowisku 
mozańskim, z którym był związany biskup płocki Aleksan
der z Malonne, fundator monumentalnych drzwi brązo
wych. Drugą zachowaną fundacją książęcą jest kielich 
mszalny z pateną, ofiarowany jako votum przez Konrada 
Mazowieckiego i jego żonę Agafię około 1240 r. Te dwa 
dzieła złotnicze, o formach typowych dla sztuki romań
skiej, wskazują na wysoką klasę artystyczną mistrzów pra
cujących na dworach piastowskich książąt.

Kolejną fazę stylistyczną reprezentuje gotycki relikwiarz 
w kształcie popiersia św. Zygmunta, ofiarowany katedrze 
przez Kazimierza Wielkiego (1333-1370) w ostatnim roku 
swego życia. Król ten - to pierwszy w naszych dziejach 
władca, który pozostawił po sobie tak liczne fundacje dzieł 
sztuki. Aleksander Przeździecki i Edward Rastawiecki, po
wołując się na kronikarza Janka z Czarnkowa, we Wzorach 
sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec XVII 
wieku w dawnej Polsce - monumentalnej publikacji wyda
wanej w latach 1853-1869 - wymienili inne dary testa
mentowe Kazimierza Wielkiego: krzyż złoty ofiarowany 
katedrze krakowskiej, „złocisty” relikwiarz ramienia św. 
Kośmy podarowany katedrze poznańskiej; podobnie król 
obdarował katedrę w Gnieźnie. Te zabytki nie zachowały 
się, ale znamy inne fundacje króla, który jeszcze za swego 
życia ofiarował kościołom Królestwa Polskiego trzy boga
to zdobione kielichy mszalne: w 1351 r. do wielkopolskie
go Trzemeszna, w 1362 r. do Stopnicy, w 1363 r. do kole
giaty kaliskiej. W 1370 r. obdarował kościół parafialny 
w Stopnicy popiersiem relikwiarzowym św. Marii Magda
leny. Wszystkie dary do kościołów polskich Kazimierz 
Wielki kazał oznaczyć inskrypcjami fundacyjnymi i herba
mi Królestwa.

Herma św. Zygmunta i herma stopnicka należą do naj
starszych, zachowanych w Polsce relikwiarzy figuralnych, 
które przedstawiają figury lub popiersia świętych. Oba za
bytki, określone w inskrypcjach fundacyjnych jako caput- 
-głowa, zawierały relikwie czaszki, które w średniowieczu 
były traktowane jako „nobilissima pars corporis humani” - 
„najszlachetniejsza część ciała ludzkiego”. Relikwie miesz
czą się w zagłębieniach z okrągłymi wziernikami w tyle 
głowy figur. Z ziem obecnej Polski znamy w sumie siedem 
srebrnych gotyckich relikwiarzy hermowych, które pocho
dzą z okresu od końca XIV w. do początku XVI w. Zacho

wało się też kilkanaście herm drewnianych, polichromo
wanych, które stanowiły tańsze naśladownictwa dzieł złot
niczych. Hermy relikwiarzowe spotykamy sporadycznie 
w snycerskich nastawach ołtarzowych schyłkowej fazy go
tyku.

Relikwiarz hermowy św. Zygmunta z katedry płockiej 
cechuje frontalne i symetryczne ujęcie podkreślające po
wagę modela i jego ekspresję. Popiersie osadzono na wy
sokim cokole z ażurowymi czteroliśćmi, nad którym, na 
zmatowanym tle, znajduje się pas grawerowanej inskrypcji 
fundacyjnej, spisanej minuskułowymi, ozdobnymi litera
mi: „ + kasimivs dei gra(cia) rex polonie procv(r)avit istud 
caput argentev(m) ad honor(e)m sancti sigismv(n)di 
s(u)b afnjno domi(ni) mccclxx” - „Kazimierz, z laski Boga 
król Polski ufundował ten srebrny (relikwiarz) czaszki św. 
Zygmunta w roku pańskim 1370”. Powyżej inskrypcji bie
gnie wąski pas krenelażu i szeroki fryz z półplastycznych 
kwiatów lilii, które były motywem o charakterze heral
dycznym, powtarzającym się w innych fundacjach Kazi
mierza Wielkiego. Prawdopodobnie na cokole znajdowały 
się także emaliowane tarcze z herbem Królestwa Polskie
go, występujące w innych fundacjach.

Całość wieńczy wysoka korona o powtarzającym się 
motywie lilii heraldycznych. Korona jest starsza od hermy 
o ponad sto lat; zrobiono ją z książęcego diademu jednego 
z władców piastowskich lub z diademu księżniczek z dyna
stii Arpadów, córek Beli IV Wykonana około połowy XIII 
w., została w trudnym do uchwycenia czasie ofiarowana 
katedrze płockiej. Może już w 1370 r. zdobiła popiersie 
św. Zygmunta, jest też prawdopodobne, że została zaadap
towana dopiero na początku XVII w., bowiem napis na 
spodzie korony mówi, że wykonał ją płocki złotnik Fran
ciszek Zemełka w 1601 r. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że wykorzystał on w tym celu elementy wczesnogotyckie- 
go, kunsztownie wypracowanego klejnotu książęcego.

Pociągłą, szczupłą twarz świętego, o wyraźnie zaznaczo
nych kościach policzkowych, długim, wąskim nosie z deli
katnie zarysowanymi nozdrzami okala bujny, precyzyjnie 
cyzelowany zarost. Rozdzielona na środku fryzowana bro
da zwija się w dwa spiralnie skręcone loki, włosy są ułożo
ne w kunsztowne, miękko traktowane pukle. Duże oczy, 
o cyzelowanej tęczówce i głębokich źrenicach, patrzą nie
ruchomo wprost na widza, przykuwając jego uwagę. Gło
wa św. Zygmunta robi wrażenie studium o charakterze 
portretowym, choć oczywiście nie przedstawia rzeczywi
stych rysów burgundzkiego króla Zygmunta, który żył 
w VI w. Pojawia się zatem pytanie, czy nie mógłby to być 
„ukryty” portret Kazimierza Wielkiego? Jest to hipoteza 
bardzo kusząca, choć trudna do udowodnienia. Właśnie 
w ostatniej ćwierci XIV w. żywiołowo rozwija się sztuka 
portretowa, wizerunki władców i donatorów pojawiają się

4



1. Herma-relikwiarz św. Zygmunta
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2. Srebrny kielich ofiarowany katedrze przez księcia Konrada
. Mazowieckiego i jego żonę Agafię; na czaszy kielicha 

grawerowane sceny: Zwiastowanie, Ucieczka do Egiptu,
\ Rzeź Niewiniątek, na stopie Ukrzyżowanie oraz postacie

1 proroków: św. Jana Chrzciciela, Jeremiasza, Izajasza,
; Abrahama, Mojżesza i Eliasza
i 3. Drugi dar książęcej pary - srebrna patena z wizerunkami 

J Chrystusa na Majestacie w środku oraz ofiarodawców 
J - Konrada, Agafii, ich synów - po bokach i imionami 
/ członków rodziny książęcej na krawędzi

> 4. Srebrna oprawa ewangeliarza księżnej Anastazji, żony
Bolesława Kędzierzawego; na awersie jest przedstawiona 

scena Ukrzyżowania z postaciami Matki Boskiej, św. Jana
i klęczącej Anastazji, na rewersie - Chrystus w Majestacie

i symbole czterech ewangelistów (w 1830 r. przez biskupa 
Adama Prażmowskiego ofiarowany Towarzystwu Przyjaciół Nauk 
w Warszawie, obecnie w Bibliotece Narodowej; zdjęcie kopii)

(fot. 4 - Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

murowym na- r 
grobku w kate- f 
drze wawelskiej, f 
król Kazimierz | 'a'

Wielki ma podob
nie pociągłą twarz \ \ l V
o wypukłych ko- w, hSttć 
ściach policzko- W 
wych, długi, wąski 
nos, lekko wydłużony \ 
wykrój oczu, kunsztownie 
ufryzowane długie włosy i za
rost. Jest kwestią dalszych badań,

w scenach wotywnych na 
tach rękopisów, w malowi
dłach, w obrazach tabli
cowych i rzeźbie na
grobnej. W każdym / 
razie, w świetnie / 
rzeźbionym mar- / .

czy znajdziemy pozytywną odpowiedź na nasze pytanie.
Herma św. Zygmunta zawiera relikwie ofiarowane 

przez cesarza Fryderyka Barbarossę, przywiezione do 
Płocka w 1165 r. przez biskupa Wernera z Akwizgranu (te
za Ryszarda Knapińskiego), lub też relikwie, które Kazi
mierz Wielki otrzymał w darze od rezydującego w Pradze 
cesarza Karola IV Luksemburskiego (teza Johanna Micha
ela Fritza). Gdzie powstało popiersie św. Zygmunta? Nie
którzy badacze sądzili, że wykonano je w warsztacie pra
cującym w Akwizgranie lub w Pradze. W obecnym stanie 
badań nie da się jednak wykluczyć, że obie hermy reli- 
kwiarzowe, podobnie jak inne dzieła złotnicze ufundowa

ne przez ostatniego króla z dynastii Piastów, mogły równie 
dobrze powstać w małopolskich, tzn. w krakowskich 
warsztatach złotniczych. Ponieważ argumenty przemawia
jące za tymi dwiema hipotezami są równie przekonywają
ce, sprawę należy pozostawić otwartą.

Kinga Szczepkowska-Naliwajek



„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”- napisał poeta, 
Mazowszanin z urodzenia, Cyprian Kamil Norwid. 

A myśląc o zabytkach mazowieckiej krainy, 
chciatoby się też, paratrazując, powiedzieć, 

że „wielki świat jest tu, tylko cokolwiek bliżej”.

Z wielkiego świata na...
M azowsze

w ZDZISŁAW SKROK

brew utartym i niesprawiedliwym opiniom 
o zaściankowości i zapyziałości Mazowsza 

w minionych stuleciach, region ten, przez swych miesz
kańców i gości, miał kontakty z wielkim, niekiedy 
wręcz egzotycznym światem. Najbardziej oczywistym 
tego przykładem jest postać Kazimierza Pułaskiego, sy
na starosty wareckiego, podwójnego generała konfede
racji barskiej i Stanów Zjednoczonych AP, którego pa
mięć przechowują dwa poświęcone mu muzea - w ma
zowieckich Winiarach na przedmieściu Warki i w ame
rykańskim Charlestown, w miejscu jego najświetniejsze
go zwycięstwa. Wędrując po południowym skraju Ma
zowsza, odwiedzając tamtejsze zabytki lub tylko ich śla
dy i wspomnienia, natrafić możemy na obiekty i zwią
zane z nimi postacie, o wiele mniej znane niż Pułaski, 
niekiedy całkowicie zapomniane, ale tak samo jak bo
hater spod Sawannah łączące mazowiecką równinę 
z wielkim, egzotycznym światem.

Wyruszając z Warki pierwsze kroki warto skierować 
na południe, przekroczyć most na Pilicy i po przejściu 
kilku kilometrów, mijając po drodze zaniedbany, cegla
ny pomnik uchodzący za nagrobek szwedzkiego genera
ła z czasów „potopu”, zatrzymać się we wsi Grabów. 
Jest to miejscowość o dawnym rodowodzie, ale obecnie, 
w wyniku ciężkich walk o przyczółek warecko-magnu- 
szewski w 1944 r., całkowicie pozbawiona zabytków 
(spłonął wówczas m.in. stary drewniany dwór) i dawnej 
zabudowy. Ocalał jedynie kościół neoromański z 1913 r., 
a w nim na zawieszonej niedawno tablicy można prze
czytać, że w dawniejszej, stojącej w tym samym miejscu 
świątyni ochrzczony został... Kazimierz Pułaski, syn Jó
zefa starosty wareckiego, do którego w pierwszej poło
wie XVIII w. należała ta część Zapilcza.

1. Grobowiec Komornickich na cmentarzu w Grabowie

Jednak nie Pułaskiego szukać będziemy w Grabo
wie, ale Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej, wła
ścicielki dóbr grabowskich w XIX w., a za jej pośred
nictwem - jej ojca Teodora Anzelma Dzwonkowskie- 
go. Ponieważ po starym dworze nie pozostały nawet 
fundamenty, jedynym miejscem, gdzie przetrwał jesz
cze niewątpliwy ślad po poszukiwanej postaci, jest 
cmentarz parafialny (jest tu również duży cmentarz 
wojenny z 1914 i 1920 r.), a na nim imponujący, choć 
odarty już z marmurowych płyt grobowiec rodowy 
Komornickich. To w nim spoczywają doczesne szcząt
ki Józefy z Dzwonkowskich. Jej ojciec, Teodor An
zelm, choć bywał w Grabowie i pomieszkiwał w pobli
skim folwarku Czychry, większą część życia spędził 
w Krakowie. I dziś każdy, kto zwiedza kościół Mariac
ki, zaraz za wejściem, po prawej stronie obok kaplicy
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2. Patac w Matej Wsi koto Grójca
3. Emir Rzewuski
4. Kościót parafialny i sanktuarium 
w Lewiczynie
5. Nagrobek Cruttów w Lewiczynie; 
widoczne herby - Gołębica Cruttów 
i Wieniawa Bedlińskich

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

Matki Boskiej, zobaczyć może tablicę z czarnego mar
muru ze złoconym napisem: „D.O.M. Anzelm Teodor 
Dzwonkowski. Obywatel Miasta Krakowa, przeżywszy 
lat 87 przeniósł się do wieczności dn. 20 października 
1850 r.”.

Tenże Dzwonkowski z uwagi na niewielkie możliwo
ści finansowe rodziców, mających niewielki majątek 
w Przytułach (pow. ostrołęcki), zaciągnął się w 1783 r. 
na służbę do pruskich huzarów, którą jednak po dwóch 
latach porzucił i przez Królewiec udał się do Amsterda
mu, gdzie jako podoficer wstąpił na służbę do holen
derskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej i na fregacie 
„Zephyr” popłynął do holenderskich Indii Wschod
nich, czyli w rejon dzisiejszej Indonezji i Półwyspu Ma- 
lajskiego. Do Europy powrócił po pięciu latach i inka
sując wysoką oficerską gażę udał się do rodzinnego 
kraju, gdzie przybył w przeddzień Insurekcji Kościusz
kowskiej, do której natychmiast przystąpił, walcząc

SZKOŁA WYŻSZA
im. Pawła Włodkowica 

w Płocku
ogłasza rekrutację na rok akademicki 2001/2002 

na dwusemestralne kwalifikacyjne 
studia podyplomowe dla nauczycieli liceów 

w zakresie

WIEDZY O SZTUCE I ZABYTKOZNAWSTWA 
(historia sztuki)

Sekretariat Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej:
poniedziałek - piątek 10”-15” 
sobota 11 “-14“

09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
budynek A, pok. 1
tel. (024) 268 55 15 w. 150
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pod generałem Sierakowskim. Po klęsce przeniósł się 
do Krakowa, kupił tu kamienicę, założył rodzinę i żył 
spokojnie do późnej starości. Córce zostawił pamiętnik 
z młodzieńczej wyprawy na egzotyczne morza i lądy 
zatytułowany Pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwon- 
kowskich Komornickiej. Drukiem relacja ta ukazała się 
dopiero w 1985 r., a jest jedną z najbarwniejszych opo
wieści o egzotycznej podróży z czasów kończącej się 
wówczas epoki staropolskiej. Dzwonkowski odwiedził 
należący wtedy do Holandii Kapsztad, gdzie widział 
Hotentotów, którzy według niego „są ekstra szpetni, 
żółtawi, włosów na głowie afrykańskich, twarzy pła
skiej, wargów szerokich, nosa wcale od płaskości nie 
znać, tylko dziury, mowa ich nie jest opisaną, gdyż klą
skaniem i krząkaniem tylko rozumieją się, wszyscy zaś 
w krzyżu niby przełamani są i nadzwyczaj śmierdzą, do 
czego podobno od wilków napadani bywają i pożera
ni”. Był na Cejlonie, gdzie spotkał Polaka z Tykocina, 
a na wyspie Ambon, należącej do Archipelagu Molu- 
ków, natrafił na rodaka z województwa poznańskiego, 
który będąc jeszcze chłopcem służył w konfederacji 
barskiej pod... Pułaskim.

Z Grabowa, trzymając się nadal południowego Ma
zowsza, warto pojechać w okolice Grójca do Małej 
Wsi, gdzie znajduje się obszerny klasycystyczny pałac 
z końca XVIII w., wybudowany przez Bazylego Walic
kiego, wojewodę rawskiego i właściciela jurydyki 
w Warszawie, po której pozostała dzisiejsza nazwa uli
cy Waliców. Jego syn, Józef, ożenił się z Klementyną <

WIELKI (?) ŚWIAT NA MAZOWSZU

I akie domy w latach dziewięćdziesiątych XX w. powsta

wały w okolicy Warszawy. Pod Łomiankami, wśród rozle
głych pól wznosi się willa - z basztami, łukowatymi okna
mi, arkadami, przypominająca średniowieczny zamek, 
choć antena satelitarna wyraźnie wskazuje na czas budo
wy (il. 1). Właściciel i projektant innego domu, tym razem 
pod Nowym Dworem, osadzili go na tle mazowieckich 
wierzb (il. 2). Wzorem byt zapewne chiński pałac cesarski. 
Konsekwentnie także ogrodzenie i brama nawiązują do 
„chińszczyzny".

Inwestorami tych dziwacznych budowli są zapewne bo
gaci biznesmeni, którzy chcieli być oryginalni, zaś architek
ci za duże pieniądze zrealizowali ich marzenia (ale ktoś 
z władz lokalnych musial wyrazić zgodę!). W latach sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych XX w. raziły nas stawiane 
w płaskim krajobrazie Mazowsza dacze na wzór góralskich 
chałup, zresztą często budowane przez specjalnie sprowa
dzanych górali z Podhala. Nikt jednak nie spodziewał się, 
że minie ćwierć wieku i Mazowsze będzie nadal zaśmieca
ne architekturą całkowicie obcą krajobrazowi, wręcz ten 
krajobraz niszczącą, (td)

(zdjęcia: 1 - Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński,
2 - Krzysztof Nowiński)



Kozietulską, właścicielką pobliskich Kozietuł i siostrą 
bohatera spod Somosierry. W latach dwudziestych 
XIX w. odwiedził ich w Małej Wsi sławny Wacław 
Rzewuski (1785-1831), podróżnik po krajach Orientu, 
znawca arabskich koni, autor orientalistycznych roz
praw, bohater Farysa Adama Mickiewicza i Dumy 
o Wacławie Rzewuskim Juliusza Słowackiego. Tytuło
wał się godnością emira, którą otrzymał z rąk samego 
tureckiego sułtana i nie krył swych patriotycznych 
przekonań, chcąc jakby zatrzeć infamię, którą na ród 
Rzewuskich sprowadził jego ojciec Seweryn, hetman 
polny koronny w wolnej Polsce, a później targowicza- 
nin i zausznik carycy Katarzyny. Miał tego też dowieść 
czynem, biorąc udział w potyczkach powstania listopa
dowego na Podolu i ginąc w tajemniczych okoliczno
ściach w trakcie przekraczania rzeki Zbrucz, oddziela
jącej wówczas Rosję od Galicji. Zdzisław Morawski, 
przedstawiciel kolejnego pokolenia mieszkańców pała
cu w Małej Wsi, który spędził w nim swe przedwojen
ne dzieciństwo, w wydanym w 1994 r. pamiętniku 
Gdzie ten dom, gdzie ten świat, przypomniał odwiedzi
ny emira Wacława Rzewuskiego. Przybył on ze swym 
synem Stanisławem, a we dworze oczekiwała go Kle
mentyna Walicka i jej córka Józefa: „Józefa młoda 
wówczas dziewczyna, stała na małym wzgórzu, na 
skraju małowiejskiego parku, kiedy ujrzała po raz 
pierwszy ojca i syna cwałujących na ogierach czystej 
krwi arabskiej. Byli obaj piękni i pełni uroku, jaki daje 
połączenie przyrodzonej kultury polskiej, wówczas sil
nie nasiąkniętej francuszczyzną i rozlewnej kultury 
Wschodu. Józefa zakochała się w młodym Rzewuskim 
od pierwszego wejrzenia. On też zachwycił się jej 
wdziękiem i urodą. Ślub wzięli z wielką pompą w beł
skim kościele parafialnym (w którego podziemiach od 
kilku już lat spoczywał zmarły od wojennych ran puł
kownik Kozietulski - Z. S.J, który nigdy potem nie wi
dział tylu muzułmańskich turbanów, kozackich czap 
i szerokich szarawarów, tylu krzywych tureckich szabel 
i buńczuków niesionych przed emirem i jego synem na 
modłę otomańską”.

Szczęście nie trwało długo, bo syn umarł w tym sa
mym roku, w którym zginął ojciec. Ale w Małej Wsi po
została pamięć po niezwykłym gościu, który tak przy
wykł do życia na pustyni, że nawet w chłodnej Polsce 
woził namiot godny wezyra, w którym mieszkał chęt
niej niż w pałacowych pokojach.

4- X-

Z Małej Wsi już tylko kilka kilometrów do Lewiczy- 
na - starej mazowieckiej osady położonej nad rzeczką 
Kraską, prawym dopływem Jeziorki, szczycącej się pięk
nym wczesnośredniowiecznym grodziskiem i jednym 
z najstarszych na Mazowszu drewnianych kościołów. 
Wzniesiony w 1607 r. kościół św. św. Wojciecha i Mar
cina od drugiej połowy XVII w. jest sławnym na połu
dniowym Mazowszu sanktuarium maryjnym, słynącym 
z cudów ośrodkiem kultu Matki Boskiej Lewiczyńskiej, 
której barokowy obraz znajduje się w głównym ołtarzu.

Kościół, położony na naturalnym wzniesieniu, ota
cza cmentarz z kilkoma zaledwie kamiennymi nagrob
kami, wśród których uwagę zwraca jeden, nawiązujący 
kształtem do jońskiej kolumny, zwieńczonej urną przy
krytą całunem. Na kolumnie odczytać można żałobną 
inwokację: „Próżność Próżność. Jesteś drogą prawdy 
i życiem. Wspieray mnie zaslaniay”. Poniżej znajduje 
się częściowo zatarta inskrypcja rozpoczynająca się od 
słów „Tu spoczywają w Bogu/Eliza z Cruttów Bedliń- 
ska/ ur. 17 stycznia 1760 umarła...”. Wcześniejsze po
szukiwania, np. znanego orientalisty Jana Reymana, 
umożliwiły odtworzenie kompletnej treści napisu, 
z którego dowiadujemy się, że Eliza z Cruttów, „wio
dąca swój ród z Paleologów cesarzów wschodnich, 
z nienagrodzoną stratą i żalem swych dzieci zgasła za 
wcześnie 7 maja 1799”, jak również i to, że nagrobek 
poświęcony jest także jej ojcu, Antoniemu Łukaszowi 
Cruttcie (ur. 1727) „byłemu kanclerzowi Rzeczpospoli
tej Weneckiej, później na usilne wezwania króla i sta
nów polskich tłumaczowi języków wschodnich i konsy- 
liarzowi poselstw zagranicznych” (zm. 11 czerwca 
1812 r.).

Z opracowania J. Reymana, a także z rozprawy Re
migiusza Matyjasa Kult Matki Boskiej Lewiczyńskiej 
(XVII-XVIII w.). Cuda i wyznawcy dowiadujemy się 
kim był ów tłumacz języków orientalnych o nazwi
sku, które można uznać za włoskie. Otóż pochodził 
on z południowej Albanii, ze zitalianizowanej bogatej 
szlachty. Podobnie jak jego brat i ojciec, był drago
manem, czyli tłumaczem z języków wschodnich, naj
pierw w konsulacie weneckim w Larnace na Cyprze, 
a później na osobiste zaproszenie króla, na dworze 
Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie. Je
go żoną była Greczynka o imieniu Maria i z tego po
wodu na nagrobku znalazł się ów passus o pochodze
niu ich córki z dynastii Paleologów. W 1775 r., po 
dziesięcioletnim pobycie w Polsce, Crutta otrzymał 
nadany przez sejm indygenat, a w 1787 r. wydał swą 
jedyną córkę za oficera wojska polskiego i właściciela 
Lewiczyna - Wojciecha Piotra Bedlińskiego. Jej nie
spodziewana śmierć załamała go, opuścił Warszawę 
i zamieszkał w majątku zięcia. Jak napisał Andrzej Jel- 
ski („Mazowsze”, nr 11, 1998): „Osobliwy, cudzo
ziemski wygląd i obyczaje, jakim hołdował Crutta po
wodowały, że był znaną osobistością nie tylko w Le- 
wiczynie, ale również w całej Grójecczyźnie”. Zaś Ro
muald Matyjas w cytowanej już rozprawie twierdził, 
że „pamiętano go jeszcze w połowie XIX w., wychwa
lając jego umiejętność rozmawiania z ludźmi. Był to 
najegzoteczniejszy wyznawca Matki Bożej Lewiczyń
skiej, na której cześć ułożył śpiewaną później przez 
lud w kościele modlitwę”.

Niezwykle więc egzotyczni bywali na Mazowszu lu
dzie. Pozostały po nich pamiątki i parafraza Norwi
dowskiej frazy, że wielki świat - to tu, tylko cokolwiek 
dalej...

Zdzisław Skrok
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ślady Krasińskich
na Mazowszu

EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA

iewiele rodów arystokratycznych wywodziło 
się z Mazowsza. Jednym z nich był ród Korwin 

Krasińskich, pieczętujący się herbem Slepowron. W rę
kach tej rodziny pozostawało wiele niezbyt może rozle
głych majątków głównie na północnym Mazowszu 
i w Warszawie. Ufundowali kilkanaście kościołów, 
wznieśli kilka pałaców i wiele mniejszych dworów. Je
dyna ordynacja utworzona w XIX w. na terenie zaboru 
rosyjskiego należała do Krasińskich. Zdając sobie spra
wę ze znaczenia rodu, jego członkowie - od gen. Win
centego Krasińskiego poczynając, a na Edwardzie koń
cząc - gromadzili pamiątki, zbiory biblioteczne, dzieła 
sztuki i archiwa w utworzonym i utrzymywanym przez 
Krasińskich Muzeum i Bibliotece Ordynacji Krasiń
skich, udostępniając je szerokiej publiczności zgodnie 
z dewizą rodu wypisaną we frontonie gmachu bibliote
ki na ul. Okólnik „Amor Patriae Nostra Lex”. Jak wia
domo, zbiory biblioteki spłonęły w 1944 r. Wśród strat 
są też archiwa gospodarcze majątków Krasińskich. Dla
tego nasza dzisiejsza wiedza o rozległości dóbr i wyglą
dzie siedzib dworskich położonych nie tylko zresztą na 
Mazowszu, ale też na Podlasiu, w ziemi sandomierskiej, 
opoczyńskiej i w Małopolsce jest niedostateczna. Pozo
stało jednak wiele obiektów opatrzonych herbem Sle
powron, które są dowodem szerokiej działalności inwe
stycyjnej i gospodarczej Krasińskich. Szczupłe ramy ar
tykułu pozwalają jedynie na wyliczenie tylko najważ
niejszych miejscowości i zabytków rozsianych po Ma
zowszu, bez uwzględnienia Warszawy.

Na mapie śladów Korwinów na Mazowszu najważ
niejsze miejsce zajmuje Krasne - stosunkowo mało zna
na wieś niedaleko Ciechanowa. Od nazwy tej wsi utwo
rzone zostało nazwisko rodu, którego korzenie sięgają 
XIV w., tutaj było gniazdo gałęzi tzw. starszej. Najważ
niejszą pamiątką po Krasińskich jest murowany kościół 
parafialny, ufundowany w latach siedemdziesiątych 
XVI w. przez biskupa krakowskiego Franciszka Krasiń
skiego, wielokrotnie rozbudowywany i przekształcany 
przez kolejnych członków rodu. Dekorowany freskami 
kościół stanowi prawdziwe mauzoleum z nagrobkami 
i tablicami epitafijnymi oraz kryptą grobową pod pre
zbiterium, kryjącą m.in. marmurowe grobowce Ludwi
ka Krasińskiego, ostatniego męskiego potomka Krasiń
skich w Krasnem oraz jego żony Elizy z Branickich - 
primo voto Zygmuntowej Krasińskiej. We wnętrzu 
zwraca uwagę piętrowy nagrobek Andrzeja i Katarzyny 
Krasińskich, uważany za jeden z najcenniejszych przy

kładów rzeźby sepulkralnej z XVI w. na Mazowszu. 
Dzisiaj w Krasnem nie odnajdziemy niestety rezydencji 
Krasińskich. Nie wiemy nawet, jak wyglądały zabudo
wania najstarszej siedziby. Znany jest dopiero widok 
ostatniego dworu wzniesionego w 1862 r. przez wspo
mnianego Ludwika Krasińskiego według projektu Zyg
munta Rospędowskiego i Adolfa Schimmelpfenniga. 
Dwór ten rozebrany został około 1940 r., a na jego 
miejscu stanęła willa nadprezydenta rejencji ciechanow
skiej, Ericha Kocha; rezydencję wysadzili Niemcy, ucie
kając 17 stycznia 1945 r.

Niedaleko Krasnego leży Opinogóra. Niegdyś znaj
dował się tu dwór myśliwski książąt mazowieckich, 
w którym zmarł w 1454 r. książę Bolesław. Od drugiej 
połowy XVII w. Krasińscy zarządzali tymi dobrami 
i nosili tytuł starosty opinogórskiego. Dobra zostały im 
odebrane po pierwszym rozbiorze Polski, a powróciły 
w 1811 r., gdy Napoleon nadał je Wincentemu Krasiń
skiemu. Opinogóra stała się siedzibą utworzonej stara
niem generała w 1844 r. Ordynacji Krasińskich. Aby 
przyciągnąć do Opinogóry swego jedynego syna, Zyg
munta, generał zbudował dla niego i jego żony Elizy 
z Branickich malowniczy neogotycki zameczek, który 
w 1843 r. otrzymali jako prezent ślubny. Odremonto
wany po zniszczeniach wojennych zameczek oraz prze
kształcona całkowicie oficyna dworska mieszczą dziś 
zbiory Muzeum Romantyzmu, w którym przechowuje 
się głównie pamiątki po Krasińskich z linii tzw. opino- 
górskiej. Zameczek otacza krajobrazowy park, w któ
rym stanął w 1989 r. jedyny na Mazowszu pomnik Zyg
munta Krasińskiego, dłuta Mieczysława Weltera.

W Opinogórze, podobnie jak w Krasnem, mauzo
leum Krasińskich jest kościół mieszczący epitafia, po
mnik grobowy i kryptę z katakumbami. W kościele wy
posażanym przez kolejnych Krasińskich zwraca uwagę 
przede wszystkim pomnik z białego marmuru przedsta
wiający leżącą na łożu kobietę, która trzyma dłoń na 
głowie klęczącego dziecka. Jest to nagrobek Marii Ur
szuli Krasińskiej, matki poety, wykonany przez włoskie
go rzeźbiarza Luigi Pampaloniego w 1841 r. Inny włoski 
rzeźbiarz, Jules Franceschi, jest autorem płyt epitafij- 
nych synów poety - Władysława i Zygmunta. Pod pre
zbiterium znajduje się krypta, w której pochowani zosta
li członkowie rodziny ordynatów opinogórskich. Zdo
bią ją trzy odlane w Paryżu w 1877 r. płyty z przedsta
wieniami scen z Irydiona, Przedświtu oraz Nie-boskiej 
komedii, przeznaczone na cokół pomnika poety.

Ślady działalności fundacyjnej generała można odna
leźć też w leżącej na terenie ordynacji wsi Pałuki. W tej,
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od XIII w. parafialnej, wsi znajdował się stary, drewnia
ny kościół. Obecny, neogotycki, murowany wystawio
no w 1843 r. staraniem Wincentego Krasińskiego we
dług projektu Józefa Iżyckiego i Jakuba Miklaszewskie
go. Drzwi wejściowe oraz żeliwne balustrady lóż ozdo
biono kartuszami z herbem Slepowron dla upamiętnie
nia rodu fundatora. Herb Krasińskich zdobi także wej
ście do wzniesionej w tym samym czasie neogotyckiej 
plebanii.

Pisząc o śladach po Krasińskich linii ordynackiej, 
warto wspomnieć o jeszcze jednym obiekcie, nabytym 
przez generała Krasińskiego w granicach Królestwa Pol
skiego po to, aby zachęcić syna, przebywającego stale za 
granicą, do osiedlenia się w kraju. Jest to dwór w Zło
tym Potoku niedaleko Częstochowy. Zygmunt Krasiń
ski mieszkał tu z rodziną bardzo krótko, a kiedy zmar
ła jego najmłodsza córeczka Elizka, zraziło to poetę 
ostatecznie do tego miejsca. Do dziś zachował się mały 
dwór, w którym mieszkali Krasińscy, a w miejscowym 
kościele grób Elizki.

Wiele budowli i grobów pozostawili po sobie Krasiń
scy linii oboźnickiej, której najbogatszym reprezentan
tem był Kazimierz (1725-1802), oboźny wielki koron
ny i jego syn, Józef Wawrzyniec (1783-1845). Kazi
mierz Krasiński wzniósł w swych dobrach kilka kościo
łów. Najpierw zbudował dwa drewniane według pro
jektu Jakuba Kubickiego: w Borowicy (w Lubelskiem) 
i skromniejszy w Radziejowicach. Tutaj wraz z żoną An-

1.2. Krasne - kościół (1) i wieża oznaczona herbem Krasińskich (2)
3. Zameczek w Opinogórze
4. Epitafium Kazimierza Krasińskiego (zm. 1802) w kościele
w Woli Kietpińskiej
5.6. Pałuki - kościół (5) i drzwi opatrzone herbami Krasińskich (6)

ną planowali wznieść murowaną świątynię. Zrealizował 
ją dopiero 20 lat po śmierci Kazimierza, tj. w 1822 r., 
jego syn. Co ciekawe, świątynia w Radziejowicach jest 
murowaną kopią kościoła w Borowicy. Anna i Kazi
mierz doprowadzili do wzniesienia nowej murowanej 
świątyni w Krasnosielcu, której fundatorem był Jan 
Kanty Krasiński, sufragan chełmski, kanonik kujawski 
i warmiński. Ten klasycystyczny kościół, zbudowany 
prawdopodobnie według projektu Hilarego Szpilow- 
skiego w 1792 r., jak wszystkie fundowane przez Kra
sińskich budowle, ma w widocznym miejscu zwieńcze
nia tarczę z herbami Topór Ossolińskich i Slepowron 
Krasińskich.

Do członków tej rodziny należały miejscowości gniaz
dowe, jak Zegrze i Krasnosielce, a po latach doszły Ra
dziejowice, sąsiednia Wola Pękoszewska oraz przejścio
wo dobra na Podlasiu - Sterdyń, Stara Wieś, Sarnaki 
i Klimczyce oraz na Lubelszczyźnie - Zulin i Borowica. 
W Zegrzu, które w 1862 r. jako posag Jadwigi, pra
wnuczki Kazimierza, dostało się Maciejowi Radziwiłło
wi, w końcu XIX w. założono twierdzę rosyjską; nie ma 
tu już dworu i kościoła. Parafię przeniesiono do Woli
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Kiełpińskiej, niedaleko Serocka, gdzie wybudowany zo
stał w latach 1894-1898 neobarokowy kościół według 
projektu Konstantego Wojciechowskiego. Przeniesiono 
tam z Zegrza marmurowe epitafia czterech pokoleń 
Krasińskich: kasztelana zakroczymskiego Antoniego, je
go syna Kazimierza, wnuka Józefa Wawrzyńca i prawnu
ków - Karola i Stanisława. Tylko najmłodszy z prawnu
ków, Adam pochowany został w Radziejowicach, gdzie 
znajdowała się najpiękniejsza rezydencja tej linii Krasiń
skich. Radziejowice wniosła Kazimierzowi trzecia żona,
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Spotkanie z książką

MAZOWSZE TURYSTYCZNE I EGZOTYCZNE

Prawie równocześnie ukazały 

się dwie książki poświęcone Ma
zowszu, napisane przez autorów 
często publikujących na lamach 
naszego pisma: Lechosława Herza 
i Zdzisława Skroka. Pióra pierwsze
go z nich jest przewodnik Mazow
sze, wydany w cyklu Wędrówki po 
Polsce (Wiedza i Życie, Warszawa 
2000), drugiego - Mazowsze nie
znane (Wydawnictwo Stanisław 
Kryciński, Warszawa 1999). Obie 
publikacje wzajemnie się uzupeł
niają i są jak dwie siostry poczęte 
przez różnych ojców. Jednak pierw
sza z nich ubrana została w strój 
bogaty, mieniący się barwami zdjęć 
i mapek, bogactwem drukarskich 
wyróżnień. Na jej tle i na tle możli
wości edytorskich końca wieku dru
ga jest siermiężna, z czarno-biały
mi, niezbyt udanymi ilustracjami, ze 
stronami wypełnionymi monoton
nym drukiem. I to jest pierwsza re
fleksja nasuwająca się po pobież
nym przejrzeniu obu publikacji.

Ale przecież nie tylko szata zdobi, 
przede wszystkim ważna jest treść 
i to, co proponuje nam autor. Pod tym 
względem nie zawodzimy się w obu 
wypadkach. Lechosław Herz prowa
dzi nas przez cale Mazowsze, nie

omijając żadnych miejsc ciekawych 
pod względem historycznym i zabyt
kowym, często zatrzymuje się, aby 
opowiedzieć jakąś legendę, wskazać 
najbardziej interesujące obiekty i cie
kawostki przyrodnicze. Widać, że au
tor zna ten rejon doskonale, ma prze
cież już za sobą wiele wydanych 
przewodników i map z terenu Ma
zowsza. Z tą książką w wędrówkach 
po ziemi mazowieckiej trudno zabłą
dzić, jest wypełniona szczegółowymi 
mapkami, a zdjęcia zachęcają do 
zwiedzania. Z kolei Zdzisław Skrok 
z pasją odkrywcy i zgodnie z podty
tułem: Przewodnik dla poszukują
cych i niewtajemniczonych ukazuje 
Mazowsze nieznane, egzotyczne, 
poczynając od odsłaniania jego pra
dziejów na podstawie zawsze intere
sujących badań archeologicznych. 
Posługując się tą książką w terenie, 
trzeba jednak nie tylko zejść z głów
nych dróg, ale także „pogrzebać 
w mazowieckiej przeszłości i urucho
mić wyobraźnię" - jak pisze autor. 
Naszym Czytelnikom wystarczy za
anonsować, że większość odkryć Z. 
Skroka nadaje się do ulubionego 
przez nich działu „To też są zabytki”, 
a w niektórych wypadkach nawet do 
rubryki „Archiwum tajemnic”, (kmn)

7. Pałac i Zameczek w Radziejowicach

(zdjęcia: 1,2,4,5 - Irena Kotowicz-Borowy
3,7 - Stanisław Fitak i Wiesław M. Zieliński, 6 - Ewa Pustola-Koztowska)

Anna z Ossolińskich, w 1782 r. Ich syn Józef Wawrzy
niec, który po sprzedaniu pałacu w Warszawie przeniósł 
się tu na stałe, najbardziej przyczynił się do uświetnienia 
siedziby. Pałac ozdobił polichromią, a ruinę zamku Ra
dziejowskich z XVI w. przebudował wraz z Jakubem 
Kubickim około 1815 r. na romantyczny, neogotycki 
Zameczek. Przekomponowal park i zbudował malowni
czy, modrzewiowy dworek w folwarcznej części założe
nia. Ten zespół rezydencjonalny można podziwiać do 
dziś, gdyż przejęty w latach sześćdziesiątych XX w. 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki pełni funkcję Domu 
Pracy Twórczej, a pałacowe wnętrza udostępniane są 
zwiedzającym.

Krasińscy rozwijali gospodarczo swe majątki, zakła
dając cukrownie, gorzelnie, cegielnie, utrzymując mły
ny i tartaki. Byli też zapalonymi hodowcami koni. Ich 
hodowlą zajmował się Adam Krasiński w Radziejowi
cach, a Ludwik założył w Krasnem stadninę koni pełnej 
krwi angielskiej „Dobrogost”. Tradycje hodowlane 
przejęła państwowa stadnina koni mieszcząca się do 
dzisiaj w budynkach gospodarczych zbudowanych 
przez Ludwika. Do dziś działa też cukrownia „Krasi- 
niec” w Szczukach oraz gorzelnia w Radziejowicach.

Ewa Pustoła-Kozłowska
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Wierzby
W

ierzby - to najbardziej polskie drzewa, niezwykle silnie związa
ne z krajobrazem Mazowsza. Porastają brzegi rzek i stawów, 
sadzono je przy drogach i wokót wiejskich zabudowań. Obcina
ne tworzyły charakterystyczne formy głowiaste. W XIX w. opisano Salix 

alba - wierzbę białą, dając jej pierwszeństwo w uprawach, przenosząc 
następnie na stanowiska naturalne. Odmiana Salix alba Tristis - wierz
ba ptacząca była często sadzona w parkach, uważano bowiem, że 
wierzba ta jest niezrównana nad brzegami rzek i żadne inne drzewo jej 
nie zastąpi. Pełniła funkcje osuszające błota i moczary, sprzyjała tym 
samym zdrowiu człowieka. Wierzbowe zagajniki utrwalały lotne piaski, 
stwarzając warunki hodowlane innym drzewom i odpowiednie środowi
sko zwierzętom. Doceniano także walory dekoracyjne, zalecano racjo
nalne prowadzenie i utrzymywanie skupisk wierzbowych, które urozma
icały i upiększały każdą miejscowość.

W praktyce codziennej gałązki wierzbowe służyły do strugania fujarek 
i na rózgi. Ścinane zimą, moczone w pękach w wodzie do czasu obłu
skania z kory, wykorzystywane byty do wyrobu wielu potrzebnych przed
miotów. Z gałęzi wyplatano kosze i pudła do przewozu oraz przechowy
wania towarów, także lodzie i bryczki, tzw. helce. Wierzba znajdowała 
zastosowanie w budownictwie i meblarstwie. Ploty z wierzbiny stanowi
ły praktyczne, przenośne ogrodzenia, chroniły także przed śniegiem. 
Witki zastępowały sznurek do obwiązywania drzewek owocowych lub 
lekkie jarzmo dla pracujących zwierząt. Pęki wierzbiny, tzw. faszyna, 
skutecznie umacniały tamy, waty i nabrzeża rzek. Kora wierzbowa za
wiera garbnik, używany dawniej w garbarstwie.

Dzisiaj wierzby rosną dziko, nie są przycinane i nie zawsze przypomi
nają te stare „polskie wierzby", znane z sentymentalnych pejzaży. 
Współcześnie wierzba uznana jest za drzewo o dużych możliwościach 
w rekultywacji krajobrazu i w odbudowie ekosystemów.

Grażyna Ławniczak

1.2. Wierzby na Mazowszu latem (1) i zimą (2)
(zdjęcia: Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

15



Wokół jednego zabytku

Początek baroku

U
wadze osób zainteresowanych rzeźbą nowo
żytną, zwiedzających zabytki dawnej kole
giaty łomżyńskiej, pragniemy polecić jeden 
z najpiękniejszych nagrobków wczesnobarokowych 

na Mazowszu - okazały marmurowy pomnik Nikode
ma Franciszka Kossakowskiego, starosty łomżyń
skiego (zm. 1609). Byt on kolejno dworzaninem kró
lewskim i starostą ostrowskim, służył w wojsku koron
nym jako rotmistrz husarski. Wybierany wielokrotnie 
na posła i marszałka tutejszego sejmiku ziemskiego, 
na początku XVII w. Nikodem Kossakowski stal się 
niekwestionowanym przywódcą politycznym szlachty 
łomżyńskiej. Fundatorką pomnika była w 1611 r. jego 
druga żona, Filianna z Wollowiczów, wywodząca się 
z jednego z najważniejszych rodów senatorskich 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pomnik, pierwotnie 
ustawiony przy północnej ścianie prezbiterium, 
w 1859 r. odrestaurował hrabia Stanisław Kossakow
ski, o czym świadczy inskrypcja w polu zwieńczenia. 
Na obecne miejsce w nawie północnej przeniesiono 
go w czasie remontu świątyni w latach 1932-1934, 
projektując zamkniętą tukiem siodlastym wnękę. Na
grobek odkuto z „marmurów" chęcińskich: ciemno
brunatnego, gęsto użylonego wapienia bolechowic- 
kiego i dekorującej wstawki dwóch odmian wiśniowo- 
-kremowego wapienia żyłowego „Różanka Zelejow- 
ska”. Jego struktura architektoniczna nawiązuje do 
tradycyjnego typu renesansowego nagrobka pulpito
wego, ujętego masywnymi esownicami, przyjmujący
mi w Łomży kształt rozbudowanych spływów woluto
wych, zakończonych smukłymi obeliskami. Masywny, 
szeroki cokół, ujęty mięsistymi wolutami, wypełnia ta
blica z wierszowanym tekstem panegirycznym, jed
nym z pierwszych nam znanych, napisanym w języku 
polskim. Powyżej, na ukośnie ustawionej płycie, 
przedstawiono uśpioną postać rycerza w późnorene- 
sansowej pełnej zbroi płytowej, leżącego na prawym 
boku ze zgiętymi w kolanach nogami, wspierającego 
głowę na ręku. Za nią umieszczony został rozbudo
wany panoplion z szyszakiem husarskim i białą bro
nią. Zwieńczenie mieści wolutowy kartusz z herbem 
Kossakowskich Ślepowron, flankowany przez figury 

putt z białego marmuru, ujmujących draperie.
W dotychczasowych badaniach nie ustalono do

kładnie, z jakiego kręgu artystycznego wywodził się 
projektant i wykonawcy pomnika łomżyńskiego. Ro
dzina Kossakowskich, jako jedna z niewielu w ziemi 
łomżyńskiej, konsekwentnie opowiadała się za regali- 
styczną polityką obozu Zygmunta III Wazy, a królew
ska opieka i nadania ziemskie pozwoliły jej przedsta
wicielom na wyniesienie do stanu senatorskiego. Sam 
Nikodem cieszył się szczególną łaską królewską Ste
fana Batorego i Zygmunta III, pozyskaną dzięki wybit
nym talentom w służbie wojskowej. W 1605 r. Kossa
kowski walnie przyczynił się do zwycięstwa wojsk het
mana wielkiego litewskiego Stanisława Chodkiewicza 
w bitwie pod Kircholmem, rozbijając skrzydło rajtarii 
szwedzkiej. Zarówno wysoka pozycja społeczna sta
rosty, jak i jego stale zaangażowanie parlamentarne 
w stolicy pozwalały mu na dostęp do kręgu artystów 
dworskich i innych tam pracujących. Nie znamy jed
nak prywatnych fundacji starosty. Sukcesorom Niko
dema Kossakowskiego w ufundowaniu monumentu 
znakomitego wzorca dostarczyły nagrobki znane im 
doskonale z autopsji, upamiętniające jego poprzedni

ków na urzędzie starościńskim, wzniesione w ostatniej 
ćwierci XVI w. w kolegiacie łomżyńskiej: pulpitowy po
mnik Mikołaja Troszyńskiego (zm. 1575), wykonany 
w warsztacie krakowskiego rzeźbiarza Hieronima Ca- 
navesiego, pochodzącego z Melano w szwajcarskim 
kantonie Ticino, oraz sąsiednia kaplica św. Anny, prze
budowana około 1589 r. przez Andrzeja Dunin-Modli- 
szewskiego na mauzoleum rodowe, a w latach dzie
więćdziesiątych ozdobiona okazałym pomnikiem An
drzeja i Elżbiety, odkutym z wapienia pińczowskiego 
przez artystów z najbliższego kręgu architekta i rzeź
biarza królewskiego Santi Gucciego z Florencji.

Niepowtarzalna, tektoniczna i światłocieniowa 
forma struktury architektonicznej pomnika Kossa
kowskiego oraz obecność w pomniku gatunków 
marmuru wydobywanych w kamieniołomach chęciń
skich pozwala nam na przypisanie go do kręgu dzieł 
z pogranicza późnego manieryzmu i wczesnego ba-

(fot. Michał Wardzyński) 

roku, wykonanych w tamtejszym ośrodku kamieniar- 
sko-rzeżbiarskim. Warsztaty działające przy boga
tych złożach wielobarwnych „lazurów" w Chęcinach, 
zarządzanych przez starostów królewskich, przeży
wały w pierwszej ćwierci XVII w. okres intensywnego 
rozwoju i prosperity. Pierwszą znaczną realizacją, 
w której użyto tych gatunków marmuru, było urzą
dzenie w latach 1595-1603 wnętrz apartamentu kró
lewskiego Zygmunta III w północnym skrzydle zam
ku wawelskiego. W Chęcinach dzieła malej architek
tury zamawiały także najdostojniejsze rody magnac
kie tamtych czasów: Braniccy, Padniewscy, Szysz- 
kowscy, Tarnowscy i Firlejowie. Czas powstania na
grobka pozwala uznać go za jeden z najwcześniej
szych monumentów z leżącą figurą, wykonanych 
przez rzeźbiarzy chęcińskich.

Pulpitowa struktura pomnika stanowi rozwinięcie 
obudowy architektonicznej nagrobka Anny z Dobrzy- 
kowskich Tarnowskiej, wystawionego przez nią za ży
cia w 1608 r. w warszawskim kościele oo. dominika
nów. W przeciwieństwie do nagrobka warszawskiego, 
znacznie uszkodzonego w 1944 r., struktura pomnika 
łomżyńskiego, dekorowana wstawkami z wielobarwne

go marmuru, podwyższona jeszcze przez wprowadze
nie obelisków, jest w swojej tektonice jakby mniej ma
sywna, rozdrobniona licznymi esownicami i spływami. 
Masywność tę rozbija również bujny ornament grote
skowy o przewadze elementów floralnych, pokrywają
cy swoimi splotami woluty i główne pole z panoplio- 
nem. Dekoracja, wykonana w technice wybierania 
groszkowego tła wzoru, jest jednym z charakterystycz
nych motywów ornamentyki w kręgu chęcińskim pierw
szej tercji stulecia. Na terytorium Rzeczypospolitej zdo
bienia takie wprowadzili do repertuaru form renesanso
wych artyści z florenckiego warsztatu Bartłomieja Be- 
recciego, gdzie byty stosowane w ozdobie szat i bor- 
diur, lecz dopiero kilkadziesiąt lat później w środowisku 
chęcińskim floratury te pokryły cale struktury architek
toniczne licznych ołtarzy, nagrobków i portali.

Nie znamy bezpośredniego pierwowzoru dla fi
gury Kossakowskiego, jednak ten sam model pre
zentuje nieznacznie późniejsza figura Andrzeja Rosz
kowskiego w kaplicy Matki Boskiej przy kościele pa
rafialnym w Żerkowie na Wielkopolsce, wykonana 

w Chęcinach około 1620 r., jeszcze późniejszymi je
go przykładami są figury Pawła Stefana Sapiehy, 
podkanclerzego litewskiego, w zbiorowym nagrobku 
ze świątyni franciszkańskiej w Holszanach na Biało
rusi (przed 1630 r.) oraz Jana Baranowskiego, woje
wody sieradzkiego (zm. 1636), w kościele w Iwano
wicach koto Kalisza. Wszystkie odkuto z tego same
go gatunku marmuru, figura łomżyńska wyróżnia się 
nieco bardziej poruszonym układem ciała i wysoką 
klasą opracowania rzeźbiarskiego. Niestety, uszko
dzenia postaci, widoczne przede wszystkim w partii 
twarzy Kossakowskiego, niezdarnie uzupełnione 
podczas konserwacji (w XIX w.), nie oddają w pełni 
kunsztu rzeźbiarskiego wybitnego artysty.

Podobieństwo nagrobka łomżyńskiego do pomni
ków Tarnowskiej i Roszkowskiego, a także obecność 
wspomnianej reliefowej dekoracji ornamentalnej po
zwalają przypisać pomnik łomżyński do wąskiej grupy 
dziel chęcińskiego warsztatu anonimowego Mistrza 
Wyprostowanych Postaci, skojarzonego przez bada
czy z osobą budowniczego i dzierżawcy marmuroto- 
mów chęcińskich, Kacpra Fodygi, pochodzącego 
z Mesocco w Valle Mesolcina w kantonie Grigione 
w Szwajcarii. Po śmierci artysty w 1625 r. warsztat pro
wadził jego brat Sebastian, murator szydtowiecki 
i chęciński. Do ich innych prac należy wiele dziel archi
tektonicznych na terenie dawnego województwa san
domierskiego, marmurowy wystrój rodzinnej kaplicy 
grobowej Fodygów w kościele parafialnym w Chęci
nach oraz pomniki Stanisława Krasińskiego, wojewo
dy płockiego w tamtejszej katedrze (zm. 1617), Stani
sława Zapolskiego w kościele w Chojnem obok Siera
dza (1617) czy najokazalszy nagrobek Krzysztofa 
Przyjemskiego, kanclerza koronnego, w prezbiterium 
fary w Koninie (1617-1618). Jak już wspomnieliśmy, 
monument Nikodema Kossakowskiego jest obok po
mnika warszawskiego najwcześniejszym z nagrob
ków, wykonanych przez ten warsztat rzeźbiarski. Jego 
okazała forma i pełna szlachetnej elegancji kolorysty
ka stanowią o wyjątkowych walorach artystycznych te
go nieco zapomnianego dzieła malej architektury, za
początkowującego wczesny barok na Mazowszu.

Michał Wardzyński
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W
o zamku lokalizacji grodów w X-XI w. Jedno

cześnie występuje tu przewężenie ko
ryta Bzury, co umożliwiało przeprawę 
funkcjonującą na międzynarodowym 
szlaku handlowym, tzw. starej drodze 
toruńsko-lwowskiej. Do hipotezy lo
kującej gród łowicki w miejscu dzi
siejszego zamku wydaje się także na-

amek w Łowiczu - przez kilka 
wieków rezydencja polskich 
prymasów ma wyróżniającą 
się swą obfitością dokumenta

cję archiwalną, liczne relikty rzeźby ar
chitektonicznej, kamieniarki oraz, mi
mo znacznego zniszczenia, zachowane 
szczątki in situ, jednak nie doczekał się 
do tej pory monografii. Wymieniany 
w opracowaniach dotyczących dziejów 
miasta - także nielicznych, co trudno 
zrozumieć - bywał wskazywany jako 
ciekawy obiekt do badań. W istnieją
cym stanie rzeczy ma swój udział, nie
stety, również archeologia/ Z wyjąt
kiem hasła o zamku w Łowiczu, jakie 
zamieścił B. Guerquin w Zamkach 
w Polsce oraz artykułu P. Świątkiewicza 
w Pracach i Materiałach Muzeum Mia
sta Zgierza, wyniki pozostałych prac te
renowych nie zostały opublikowane. 
Jako jeden ze „współwinnych”, po 
upływie 35 lat, w myśl zasady „lepiej 
późno niż wcale”, chciałbym przedsta
wić w skrócie wyniki kampanii wyko
paliskowej z 1965 r.

1.2. Widoki zamku: na sztychu z dzieła 
G. Brauna, F. Hogenberga Civitates orbis 
terrarum z 1618 r. (1) i na sztychu z dzielą 
S. Puffendorfa De rebus a Carolo Gustavo 
Sveciae Rege gestis... z 1696 r. (2)

Na obszarze zamku wyższego wy- 
eksplorowano wówczas dziesięć wy
kopów o powierzchni 306 m2. Zosta
ły one tak usytuowane, aby odpowie
dzieć na pytania: czy mur obwodowy 
zamku został posadowiony na linii 
wału obronnego grodu (co sugeruje 
nieregularny, prawie okrągły jego 
kształt), jak wygląda układ zabudowy 
zamkowej oraz czy pod zamkiem ist
nieją ślady wcześniejszego osadnic
twa. Na podstawie znalezionych

ułamków ceramiki okazało się, że 
osadnictwo trwało tu od początku XI 
do XIV w., kiedy wzniesiono zamek. 
Pewne dane wskazują, że pod zam
kiem znajdują się relikty grodu. Nale
ży do nich m.in. topografia terenu - 
wybitnie obronny charakter miejsca 
otoczonego od północy korytem Bzu
ry, a z pozostałych stron jej dopływa
mi: Bobrówką, Otolanką i Uchanką. 
Liczne podmokłe łąki i bagna dopeł
niają obrazu charakterystycznego dla 

wiązywać istnienie nazwy „podgro
dzie”, określające miejsce na południe 
od zamku, w rejonie dzisiejszych ulic 
Świętojańskiej i Prymasowskiej. Osa
dy służebne - Zduny, Łaźniki, Strzel
ce, Sierzniki ulokowały się na północ
nym brzegu Bzury, Bednary i Bobrow
niki na południowym. Choć pewne 
jest istnienie reliktów osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego pod mura- 
mi zamku, to potwierdzenie, że stał tu 
gród obronny, wymaga badań wyko
paliskowych.

Z dotychczasowych ustaleń wiado
mo, że plan zamku wyższego zbliżony 
jest do kwadratu o bokach różniących 
się wymiarami: północny - 33 m, za-
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chodni - 34 m, pozostałe - 31 m. Pół
nocną część wypełnia na całej długo
ści budynek o wymiarach wewnętrz
nych 27 x 7 m, zawierający w przyzie
miu trzy pomieszczenia o wymiarach: 
11x7 m, 3,5 x 7 m (sień?) i 10 x 7 m. 
Wejście do budynku prowadziło 
prawdopodobnie schodami z dzie
dzińca - natrafiono na ceglaną obu
dowę schodów. Wybrukowany polny
mi kamieniami dziedziniec ma wy
miary około 23 x 10 m. Południową 
część zamku zajmuje drugi budynek 
o wymiarach wewnętrznych 26 
x 4,5 m. Stwierdzono tu istnienie 
dwóch pomieszczeń o wymiarach 
7 x 4,5 m i 5 x 4,5 m (narożnik połu-

3. Relikty zamku łowickiego, widok
z samolotu: na pierwszym planie zamek 
wyższy, po drugiej stronie szosy tereny 
zamku niższego
4. Plan zamku wyższego po badaniach
w 1965 r. (wg J. Augustyniaka)
5.6. Zabytki wydobyte z terenu zamku: 
naczynia z XVI w. (5), metalowy cyrkiel 
i przedmiot nierozpoznany (6)
7. Relikt okrągłej kolumny ceglanej 
wewnątrz budynku północnego
8. Umocnienie wewnętrznej krawędzi fosy; 
na dalszym planie zewnętrzne lico kamiennej 
partii fundamentu muru obwodowego
9. Jeden z budynków w tzw. zespole 
gen. Klickiego w Łowiczu, z wmurowanymi 
detalami architektonicznymi z zamku

(zdjęcia: 3 - Wiesław Stępień, 
5,6- Władysław Pochorecki, 

7,8,9- Jerzy Augustyniak) 

dniowo-wschodni mieścił prawdopo
dobnie wieżę narożną, o nierozpo
znanych niestety wymiarach). Pośrod
ku boku wschodniego usytuowana 
była baszta bramna (18 x 10 m). Cały 
zamek otoczony był murem obwodo
wym, średnia odległość między do
mami mieszkalnymi i murem obwo
dowym wynosi 8-9 m. Z murem ob
wodowym zamku funkcjonalnie zwią
zana jest konstrukcja składająca się 
z dwóch rzędów drewnianych słupów 
oraz ławy kamiennej o przebiegu 
równoległym do linii muru. Kon
strukcja ta służyła zapewne umocnie
niu gruntu przeciw siłom bocznym 
wywołanym naciskiem muru. Fosa 
otaczająca zamek miała wzmocnioną 
drewnem (pale i belka poprzeczna) 
wewnętrzną krawędź. Mury budyn
ków mieszkalnych oraz obwodowy 
o znacznej grubości (około 2,5 m) 
wykonane były z cegły, partie funda
mentowe z dużych polnych kamieni. 
Wjazd na zamek wyższy prowadził od 
miasta mostem zwodzonym przerzu
conym nad fosą.

Nie wiemy, jak wyglądał zamek 
wzniesiony w pierwszej połowie XIV 
w. Został on wzmocniony i de novo 
muris fortissimis aedificavit w 1355 r. 
przez arcybiskupa Jarosława Bogorię 
Skotnickiego, o czym pisał Janko 
z Czarnkowa. W 1433 r. Łowicz stał 
się siedzibą arcybiskupa, a zamek jego 
rezydencją. W XV w. zapewne po
wstał zamek niższy (castrum inferior) 
na wschód od zamku wysokiego (arx 
superior). Taki podział zanotowały 
wizytacje z lat 1511-1512. W XVI w. 
straż na zamku wyższym i niższym, 
w dzień i w nocy, sprawowali chłopi 
ze wsi Maleszyce. Inwentarze spisy
wane wraz z obejmowaniem urzędu 
prymasa przez kolejnych arcybisku
pów zachowały się aż po wiek XVIII. 
W końcu tego stulecia rezydencja 
prymasów została przeniesiona do 
Skierniewic. W częściowo opustosza
łym zamku założono fabrykę płótna, 
a po pożarze w 1794 r. rozpoczął się 
końcowy etap jego dziejów - rozbiór
ka murów, z których detale znalazły 
się m.in. w Arkadii i zabudowie Łowi
cza. Przez tereny zamkowe poprowa
dzono drogę, która potem awansowa
ła do rangi głównej trasy Warszawa- 
-Łódź. W 1993 r. zamek wyższy oraz 
okalające go relikty umocnień ziem
nych przeszły w ręce prywatne.

Mimo niezadowalającego stanu 
wiedzy o rozplanowaniu zamku ło-
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wickiego, narzucają się pewne analo
gie wśród zamków mazowieckich. 
Zamek w Liwie, niemal powielający 
plan zamku wyższego w Łowiczu, 
wzniesiony został na przełomie XIV 
i XV w. Początkowo twierdzono, że 
zbudowano go na miejscu najstarsze
go grodu. Obecny stan badań pozwa
la sądzić, że gród z XI-XII w. znajdu
je się w odległym o 5 km na południe 

Grodzisku. Pod koniec XII, może na 
początku XIII w. centrum osadnicze 
przeniesiono do Liwa i tu wzniesiono 
gród otoczony wałami o konstrukcji 
ziemno-drewnianej, a następnie na je
go miejscu wymurowano zamek. 
Przykład relacji między Grodziskiem 
i Liwem każę zwrócić uwagę na odle
gły około 8 km na zachód od Łowicza 
zespół osadniczy w Bocheniu. Osady 

otwarte istniały tu w VII-IX w., a ulo
kowany wśród mokradeł gród dato
wany jest na drugą połowę X w. Jeże
li więc potwierdzi się istnienie grodu 
pod zamkiem wyższym w Łowiczu, 
byłby to drugi gród łowicki. Pewne 
porównanie nasuwa się także przy 
analizie dziejów zamku w Czersku. 
Ten znacznie lepiej rozpoznany i dużo 
rozleglejszy obiekt zbudowany był na 
grodzie drewniano-ziemnym, stawia
nym w kilku etapach. Zamek z końca 
XIV w. nawiązywał do założeń regu
larnych z czołową wieżą bramną, ale 
jego budowniczy musiał brać pod 
uwagę właściwości terenu i zarys 
dawnego grodu. Badacze wskazują, że 
układ murów obwodowych ma formę 
kompromisu: częściowo jest dostoso
wany do przebiegu wałów grodu, 
w większości jednak jest regularny 
i co ważne - obwód murów jest ob
szerniejszy niż zarys wałów grodu 
i nieco przesunięty. Być może podob
ne zmiany da się stwierdzić w wypad
ku zamku łowickiego.

Zamek w Łowiczu czeka więc na 
pełne, kompleksowe badania arche
ologiczne. Zamek wyższy po odgru
zowaniu i konserwacji dostarczy na 
pewno wielu atrakcji turystycznych, 
niższy dopowie wiele szczegółów 
o swych dziejach. Marzy się sytuacja, 
kiedy po zlikwidowaniu fatalnie zlo
kalizowanego odcinka drogi Warsza
wa-Łódź (i przeniesieniu go w inne 
miejsce), cały zespół zamkowy odpo
wiednio zagospodarowany stanowić 
będzie jeden z głównych powodów 
dla odwiedzenia Łowicza. Jest rzeczą 
oczywistą, że we wszystkich tych pra
cach obecny właściciel zamku nie mo
że być osamotniony.

Jerzy Augustyniak

^Pierwsze badania zamku przeprowadzi! 
z ramienia Zakładu Architektury Polskiej Poli
techniki Warszawskiej w 1939 r. Bohdan Gu- 
erquin i potwierdzi! jego gotycką prowenien
cję. W 1965 r. Muzeum Ziemi Rawskiej w Ra
wie Mazowieckiej 0. Augustyniak, R. Mazu
rowski, A. Polkowski) przeprowadziło prace 
badawcze na obszarze zamku wyższego. W la
tach 1966 i 1968 Katedra Architektury, Sztuki 
i Techniki Politechniki Wrocławskiej pod kie
runkiem J. Rozpędowskiego rozpoznawała 
plan zamku wyższego. W 1993 r. działający 
z ramienia Muzeum w Zgierzu E Świątkiewicz 
przeprowadził badania sondażowe umocnień 
ziemnych zamku.
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„Zamczysko”
ie ma w Europie stolicy 
państwa, która położona 
jest tak blisko kompleksu 
leśnego. Trzydzieści pięć ty

sięcy hektarów wydm, bagien, łąk 
i lasów - od koryta Wisły na półno
cy, po Równinę Błońską na południu 
i od Bzury na zachodzie, po zalewo

wy taras Wisły na wschodzie; w gra
nicach Kampinoskiego Parku Naro
dowego znajduje się ponad dwadzie
ścia ścisłych rezerwatów - świat ro
ślin, drzew, zwierząt i... historii.

Rezerwat historyczny „Zamczy
sko”, 5 km na północ od wsi Kampi
nos. Od wieków okoliczna ludność 

1. Piaszczyste drogi, podmokle łąki, 
w głębi puszcza...
2. „Zamczysko” - wały grodziska
3. Mogiła żołnierza AK na zewnętrznym 
wale grodziska

(zdjęcia: Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

te tajemnicze, porośnięte drzewami 
wysokie wały na wydmowym cyplu 
wrzynającym się w bagna - nazywa
ła Starym Zamczyskiem. Cypel opa
sują dwa pierścienie wałów - niższy, 
zewnętrzny i wyższy, wewnętrzny 
wznoszący się do 6 m ponad pozio
mem łąk. Tworzą one zarys owalu 
o wymiarach 40 x 50 m. Wyraźnie 
widać, że tak wały, jak i otaczające je 
dwa rowy-fosy wykonane zostały ce
lowo. Kto, kiedy i po co zbudował 
tak potężny obiekt w głębi puszczań- 
sko-bagiennych ostępów? Na te py
tania częściowo odpowiedzieli ar
cheolodzy. Choć prowadzone 
w 1980 r. badania były skromne, 
zgodnie z poprzednimi przypuszcze
niami oraz nazwą, miejsce to okaza
ło się obronnym grodem. Na podsta
wie znalezionych ułamków naczyń 
ustalono, że zbudowano go w XIII 
w. Na tle ówczesnych wydarzeń hi
storycznych było to zrozumiałe, bo
wiem wiek XIII obfitował w częste 
najazdy wojowników pruskich, li
tewskich i ruskich na Mazowsze. Za
gony przechodziły tuż obok bagien 
i puszczy, kierując się na zachód ku 
Bzurze i ziemi łęczyckiej, po drodze 
paląc osady, zabijając ludzi i biorąc 
jeńców. Przypuszcza się więc, że wła
śnie te najazdy zmusiły puszczańską 
ludność do zbudowania obwarowa
nego miejsca, w którym znajdowała 
schronienie. Nie znaleziono tu żad
nych śladów walki - najeźdźcy zbyt
nio obawiali się zdradliwych bagien, 
a nie znając ukrytych przejść - omi
jali je. Udało się ustalić, że piaszczy
ste wały zwieńczone były drewnianą 
palisadą, w obrębie nich odkryto po
zostałości glinianego pieca, co może 
świadczyć o zamieszkiwaniu grodu 
przez dłuższy czas.

Na zewnętrznym wale znajduje 
się ogrodzona drewnianym płotem 
mogiła nieznanego z nazwiska party
zanta. Poległ w 1944 r., w czasie 
koncentracji w puszczy partyzanc
kich oddziałów idących na pomoc 
warszawskim powstańcom. Pusz
czański gród i leśną mogiłę dzieli 
700 lat spinających klamrą dzieje 
Puszczy Kampinoskiej i są ich kwin
tesencją. Choć na obszarze puszczy 
zachodziło w ciągu tych lat wiele in
nych wydarzeń utrwalonych w mo
giłach czy pomnikach - każdą wę
drówkę po niej należy zacząć wła
śnie od rezerwatu „Zamczysko”.

(kmn)
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Dwieście lat muzeów w

SPOTKANIA Z MUZEAMI
ematem kolejnego dodatku poświęconego jubileuszowi polskiego muzealnictwa są 
muzea regionalne. Aby wyodrębnić grupę tych muzeów, trzeba uświadomić sobie, 
że niemal każda instytucja muzealna wypełnia swe powinności w stosunku do ota
czającej je malej ojczyzny. W odniesieniu do muzeów regionalnych można zapropo

nować definicję, iz są to takie placówki muzealne, które zostały powołane na ogól stara
niem społecznym i ich pierwszoplanowe, statutowe zadania dotyczą regonu.

Polskie muzea regionalne

Ś
wiadomość znaczenia instytucji muzealnej ukształtowała się na 
ziemiach polskich z niewielkim tylko opóźnieniem w stosunku do 
czołowych ośrodków Londynu czy Paryża. Zainteresowanie hi- 
storyzmem, które znalazło swój wyraz m.in. w gromadzeniu pamiątek 

przeszłości, przetoczyło się przez całą Europę, ale w Polsce poszarpa
nej rozbiorami miało dodatkowe, patriotyczne przesłanki, wywołujące 
powszechne emocje oraz określające wspólne cele i konieczność zbio
rowego działania. Przekazy historyczne i materialne dowody bohater
skich czynów Polaków, a także wydarzenia z najbliższej okolicy, zwłasz
cza pamiątki rodzinne, stawały się wręcz narodowymi relikwiami.

Od początku XIX w, gdy Izabela Czartoryska wykreowała muze
alne sanktuarium narodowe, a Stanisław Kostka Potocki nadał spo
łeczne funkcje swej rezydencji wilanowskiej, w różnych ośrodkach 
Polski zaczęty powstawać towarzystwa kulturalne i naukowe, z któ
rych część wśród swych zadań stawiała na ważnym miejscu groma
dzenie pamiątek, będących zaczynem zbiorów muzeów regional
nych. Gromadzenie przedmiotów starożytniczych - tak je wówczas 
nazywano - połączone było zwykle z szeroką akcją inwentaryzacji
zasobów, opisywaniem okolicznych miast, prowadzeniem badań ar 
cheologicznych i geologicznych. Ta droga powstawania muzeów re

Ks. Leopold Jan Szersznik 
(1747-1814), założyciel muzeum 
w Cieszynie (fot. Dominik Dubiel)

gionalnych, przerywana w XIX w. represjami po
powstaniowymi, do dzisiaj jest najbardziej po
wszechnym sposobem wyrażania aktywności hi
storycznej przez społeczności lokalne. Odtwo
rzenie dziejów polskich muzeów regionalnych 
powstałych w pierwszej połowie XIX w. natrafia 
na trudności wynikające z istniejącej wówczas 
sytuacji politycznej. Najstarsze informacje po
chodzą z 1802 r. i dotyczą placówki muzealnej 
w Cieszynie. Miejscowy bibliofil i starożytnik ks. 
Leopold Jan Szersznik kupił tu opuszczony budy
nek szkoły gimnazjalnej i umieścił w nim swe 
zbiory - przyrządy miernicze, obrazy, pieczęcie, 
zegary i inne przedmioty ilustrujące przeszłość 
regionu i miasta. Muzeum było udostępniane 
młodzieży szkolnej. Od 1901 r. funkcjonowało ja
ko Muzeum Miejskie.

Wystawa zorganizowana w 1992 r. z okazji 190-lecia muzeum 
cieszyńskiego (fot. Dominik Dubiel)

Najlepiej udokumentowaną placówką regionalną jest muzeum 
powołane przez Towarzystwo Naukowe Płockie. Była to inicjatywa 
nauczycieli Szkoły Wojewódzkiej, która po reformach przeprowa
dzonych przez Komisję Edukacji Narodowej stanowiła ważny ośro
dek intelektualny. Właśnie w płockiej Szkole Wojewódzkiej odnajdu
jemy od 1806 r. dowody świadczące o gromadzeniu zbiorów obej
mujących pomoce naukowe. W statucie Towarzystwa Naukowego 
Płockiego z 1820 r. m.in. zapisano:

VIII. Muzę u m.
-57. Ka£d| osobliwość natury, pomnik historyczny, albo iwkę b$dź 

rzecz Naukom i przemysłowi przydatną, Towarzystwo z 
wdzięcznością do składów swoich przy imuie.

53. Muzeum Towarzystwa połączone bydź może z Muzeum i Ga
binetami Szkoły Woiewódakiey, ale starać się wypadnie o wol
ność nadania tyin składom tytułu Muzeum Wuicu.ćdztu>a Pło
ckiego.

59. To Muzeum dla ukazywania Publiczności w pewne czasy otwie
rane bydź może.

DODATEK DO „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI" - CZERWIEC 2001 R„ DOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO I



Wnętrze Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1931 r, 
akwarela Witolda Poray Kuczewskiego (1876-1953)

pierwsza decyzja wiadz państwowych w Polsce w zakresie muzeal
nictwa; podpisał ją Stanisław Kostka Potocki. Gabinety szkolne na
dal służyły działalności dydaktycznej, natomiast najwięcej ekspona
tów gromadził dział starożytności, który pozyskiwał je z badań ar
cheologicznych prowadzonych przez zastępcę profesora Szkoły 
Wojewódzkiej - Jana Borowicza. Szczególną wartość posiadał 
skarb 145 monet z Trzebonia kolo Proboszczewic; po udokumento
waniu w Płocku znalezisko to zostało przekazane do dalszych ba
dań Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk i powierzone do 
opracowania Joachimowi Lelewelowi. Największe osiągnięcie ba
dawcze stanowiły wykopaliska przeprowadzone w 1825 r. w kate
drze płockiej. Ich uwieńczeniem było odkrycie szczątków Władysła
wa Hermana i Bolesława Krzywoustego; pochówki królewskie złożo
ne zostały w sarkofagu zaprojektowanym przez Zygmunta Vogla.

Płockie muzeum - od 1963 r. noszące nazwę: Muzeum Mazo
wieckie - przebyło drogę intensywnego rozwoju. Nie ograniczyło się

Wazon 
z początku XX w. 
(Czechy, Suchdol) 
i dzban
(Czechy, Novy Svet 
k. Harrachova)
(w zbiorach Muzeum 
Mazowieckiego 
w Ptocku)

Siedziba Muzeum 
Okręgowego 

im. Leona 
Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy 
(fot. Łukasz 

Maklakiewicz)

Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
Królestwa Polskiego 21 września 1821 r. nadała nowo powołanej 
placówce muzealnej reskryptem nr 1.7097 samodzielność i nazwę 
„Muzeum Publiczne i Szkolne Województwa Płockiego”. Była to

Autoportret 
Leona
Wyczółkowskiego 
(1925 r), 
tempera, 
eksponat 
bydgoskiego 
muzeum 
(fot. Łukasz 
Maklakiewicz, 
Wojciech Wożniał

do zainteresowań historią i sztuką regionu, zgromadziło bogate 
zbiory sztuki secesyjnej o znaczeniu europejskim.

Fala represji popowstaniowych zahamowała rozwój polskiego 
muzealnictwa regionalnego na kilkadziesiąt lat. Dopiero w 1880 r. od
najdujemy udokumentowany fakt gromadzenia zbiorów dla celów 
muzealnych przez Towarzystwo Historyczne Okręgu Nadnoteckiego 
w Bydgoszczy. Zbiory te później stały się podstawą zasobów utwo-
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rzonego w 1923 r. Muzeum Miejskiego, które obecnie stynie z pozy
skanych krótko przed drugą wojną światową kolekcji dziel Leona Wy
czółkowskiego i Konstantego Laszczki.

W pobliskim Grudziądzu Towarzystwo Miłośników Starożytności gro
madziło od 1883 r. zbiory archeologiczne, historyczne i etnograficzne, 
tworząc w ten sposób warunki do powołania muzeum regionalnego.

Na przełomie XIX i XX w. syn właściciela fabryki fortepianów 
w Płocku, Władysław Tarczyński, zasłynął inicjatywą zorganizowania 
muzeum regionalnego w Łowiczu. Ten znakomity kolekcjoner utwo
rzył tu w 1905 r. Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych 
i od razu udostępnił je do zwiedzania, prezentując przywileje królew
skie, wyroby cechowe, portrety trumienne łowickich mieszczan. 
W tym samym czasie Aniela Chmielińska zgromadziła kolekcję et
nograficzną z okresu Księstwa Łowickiego. Stroje łowickie, unikato
we hafty ludowe, malarstwo, rzeźba, wycinanki wraz ze zbiorami 
starożytności uformowały wzorcowy kształt regionalny Muzeum 
Miejskiego w Łowiczu.

Na początku XX w., gdy warunki polityczne zaczęły sprzyjać roz
wijaniu inicjatyw społecznych, powstało niemal równocześnie kilka 
muzeów w ośrodkach miejskich. Trzeba pamiętać, że istniał już do
bry przykład Warszawy, gdzie od 1862 r. działało Muzeum Sztuk 
Pięknych, i Krakowa - tu w 1879 r. powstało obecne Muzeum Naro
dowe, a w 1899 r. Archiwum Akt Dawnych utworzyło oddział muze
alny, obecne Muzeum Historyczne. W1905 r. powstało muzeum re
gionalne o profilu higieny w Częstochowie, które w 1925 r. zostało 
przekształcone w Muzeum Krajoznawcze i Higieniczne. Krzewienie 
higieny było dobrym kamuflażem dla stowarzyszeń zajmujących się 
gromadzeniem pamiątek przeszłości i stanowiło jednocześnie 
przedmiot samoistnego zainteresowania muzeów przez wiele lat.

W okresie tuż przed pierwszą wojną światową istniało na zie
miach polskich około 100 muzeów, z czego ponad połowę stanowi
ły muzea regionalne.

Pierwszym muzeum założonym po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. było powstałe z inicjatywy W. Ambroziewicza Muzeum Zie
mi Chełmskiej. Jego zbiory odzwierciedlają charakter regionu, czyli 
pogranicze wpływu kultury kręgu rzymskokatolickiego i greckokato
lickiego, zawierają też judaika.

W okresie międzywojennym, gdy fala aktywności społecznej ob
jęła niemal wszystkie dziedziny życia, nastąpił także bujny rozkwit 
muzealnictwa. Nowe gmachy muzeów narodowych, poparcie naj
wyższego autorytetu - prezydenta RP wreszcie niezwykła aktyw

ność założonego w 1921 r. w Krakowie 
Związku Muzeów Polskich uświada
miały, jak ważną rolę w życiu społecz
nym mogą odegrać muzea, które, pre
zentując dzieła talentu poprzednich 
pokoleń, edukują pokolenie współcze
sne. „Mylą się ci - pisała Halina Rut- 
ska, działaczka Związku Muzeów - 
którzy twierdzą, że sztuka to jest wie
życzka na dachu, a wpierw trzeba się 
starać o mury i o dach. Sztuka to nie 
tylko obrazy, które się wiesza na 
ścianach i rzeźby, które się ustawia 
po kątach - to jest poczucie piękna 
danego narodu, jedna z najważniej
szych stron jego umysiowości, nie
zbędne do ogólnej harmonii".

Spośród muzeów regionalnych za
łożonych w XIX i na początku XX w. naj
bardziej rozwinęły się muzea w Kiel
cach, Bydgoszczy i Płocku. Powstało

Halina Rutska, portret pędzla Konrada też wiele nowych placówek: w 1924 r. 
Krzyżanowskiego (1872-1922) w Trzciance (w klasycystycznym dwor

ku, tzw. burmistrzówce), ze zbiorami 
archeologicznymi i historycznymi; 
w 1925 r. w Jarosławiu (w kamienicy 
Orsettich), z ciekawą ekspozycją sztu
ki mieszczańskiej; w 1926 r. - w Kazi
mierzu Dolnym (w Kamienicy Celejow- 
skiej, wykupionej i udostępnionej przez To
warzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości); 
także w 1926 r. - w Zamościu (w renesansowych ka
mienicach ormiańskich), ze zbiorami po Zamoyskich zawierającymi 
m.in. rękopisy i wydawnictwa, numizmaty, malarstwo portretowe; 
w 1927 r. - w Żywcu (powołane przez nauczycieli Państwowego Se

minarium Nauczycielskiego), ze sztuką sakralną, mieszczańską i bo
gatą kolekcją sztuki ludowej; również w 1927 r. - w Mławie, ze zbio
rami m.in. z kampanii wrześniowej; w 1928 r. - w Siedlcach (w ratu
szu barokowo-klasycystycznym); w 1931 r. - w Inowrocławiu, z wcze- 

Portret Adama Maciąga pędzla Małgorzaty 
Łady-Maciągowej (1881-1969), 
w zbiorach Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach (fot. Andrzej Ruciński)

Ratusz w Siedlcach - siedziba Muzeum Regionalnego 
(fot. Sławomir Kordaczuk)

snośredniowiecznymi warsztatami bursztyniarskimi i rogowiarskimi 
oraz zbiorami malarstwa polskiego; w 1934 r. - w Sanoku (powstałe 
jako Muzeum Ziemi Sanockiej z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Sanockiej), ze wspaniałą kolekcją sztuki cerkiewnej; w 1935 r. 
- w Rzeszowie (w klasztorze pijarów z XVII w.), ze zbiorami rzemiosła
artystycznego, malarstwa polskiego i obcego, ceramiką wytwórni 
polskich i obcych; w 1936 r. - w Rabce (w drewnianym kościele 
z 1606 r.), ze zbiorami kultury i sztuki ludowej regionu; w 1937 r. - 
w Sieradzu (w kamienicy z XV w.), ze zbiorami historycznymi, etno
graficznymi, kolekcją portretu sarmackiego.

W grupie muzeów regionalnych znajdujących się na terenach przy
wróconych Polsce po drugiej wojnie światowej najbardziej odległą me
trykę ma muzeum w Nysie, założone w 1897 r. Podczas wojny uległo
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ono likwidacji, większość zbiorów wywieziono do Czechosłowacji, po
zostałe spłonęły. Muzeum Regionalne w Chojnowie kolo Legnicy, 
utworzone w 1908 r„ swoje zbiory z zakresu historii regionu, rzemiosła 
artystycznego i militaria prezentuje w części piastowskiego zamku 
z XIII w. W 1909 r. powstało Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zbiory 
miejscowej kamionki, uzupełnione materiałami ikonograficznymi i rę
kopiśmiennymi, nadają tej placówce charakter regionalny, a ekspozy
cja ceramiki europejskiej rozszerza profil tego muzeum. Wspaniała ko
lekcja szklą artystycznego jest w posiadaniu muzeum w Jeleniej Gó
rze, które otwarte zostało w 1914 r. w specjalnie wzniesionym na jego 
siedzibę budynku. Znajduje się tu bogaty zbiór szklą śląskiego z XVI- 
-XX w., malarstwo na szkle z XVIII-XIX w., a także miejscowe rzemiosło 
artystyczne. W tym samym roku (1914) powstało niewielkie muzeum 
regionalne w Szczecinku, które zgromadziło przykłady zlotnictwa od 
XV w., rzeźbę gotycką i akcesoria myśliwskie. Muzeum w Wałbrzychu 
powstało w 1926 r. z inicjatywy Towarzystwa Starożytności Ziemi Wał
brzyskiej; posiada eksponaty dotyczące historii górnictwa oraz m.in. 
kolekcję ceramiki europejskiej. W założonym w 1932 r. Muzeum Śląska 

Opolskiego znajdują się przedmioty dokumentujące powstania śląskie 
i działalność Związku Polaków w Niemczech oraz bogate zbiory sztu
ki, m.in. kolekcja dziel Jana Cybisa. Muzeum Miejskie w Toruniu, utwo
rzone w 1930 r. z połączenia zbiorów niemieckiego Stadlisches 
Museum i polskiego Muzeum Towarzystwa Naukowego, ma wspania
łe zbiory malarstwa, rzeźby, a zwłaszcza rzemiosła artystycznego. 
W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. powstały także tzw. Hei-

„Optakiwanie 
z Czernego Potoki 
ok. 1450 r., 
w zbiorach Muzea 
Diecezjalnego 
w Tarnowie 
(fot. ks. Tadeusz 
Bukowski)

Budynek Scholasterii w Tarnowie - siedziba Muzeum Diecezjalnego 
(fot. ks. Tadeusz Bukowski)

Dom Długosza 
- siedziba Muzeum 

Diecezjalnego 
w Sandomierzu

„Matka Boska 
z Dzieciątkiem 
i św. Katarzyną 
Aleksandryjską” 
(ok. 1518-1520), 
dzieło Łukasza
Cranacha st. (1472-1553), 
w zbiorach Muzeum
Diecezjalnego 
w Sandomierzu 
(fot. Henryk Pieczul)
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Pas 
kontuszowy 

(XVIII w.) 
w zbiorach 

Muzeum 
Diecezjalnego 

w Płocku

matmuseum, m.in. w Kwidzynie (1925), Szczytnie (1925), Raci
borzu (1927), Koszalinie (1930).

Po drugiej wojnie światowej wiele nowych muzeów tere
nowych założonych zostało przez towarzystwa regionalne 
oraz wznowiły działalność te 
wszystkie, których funkcjonowanie 
przerwała wojna. Niektóre z nich 
przebyty wspaniałą drogę rozwoju, 
ale wiele jest też takich, jak muzeum 
w Nowym Mieście nad Pilicą, które 
trwa w niezmienionym kształcie, mie
ści się w niewielkim pomieszczeniu, 
otwierane jest raz w tygodniu i pro
wadzi je jeden nauczyciel - entuzja
sta, miłośnik dziejów miasteczka i re
gionu. I jedne, i drugie wnoszą ogrom
ny wkład w utrwalenie wiedzy o prze
szłości naszych małych ojczyzn.

Szczególne miejsce w doku
mentowaniu ważnego działu hi
storii regionalnej zajmują muzea 
na wolnym powietrzu, tzw. skan
seny; nazwała pochodzi od pierw
szego tego typu muzeum, zorga
nizowanego w Szwecji w 1891 r. 
przez A. Hazeliusa. Słowo „skan
sen” oznacza szaniec, czyli 
w tym wypadku symbolizuje 
miejsce azylu dla ginącej pod naporem przemian cywilizacyjnych tra
dycyjnej kultury ludowej, obiektów materialnych, ich wyposażenia 
i wystroju.

Skarbnicą wiedzy regionalnej są też muzea kościelne, które groma
dzą dzieła sztuki, najczęściej sakralnej, z obszaru diecezji, niekiedy pa
rafii. Najstarsze muzea diecezjalne powstały w Tarnowie (1888), Pozna
niu (1893) i Sandomierzu (w końcu XIX w.), potem w Płocku (1903), 
Wrocławiu (1903), Przemyślu (1908), w Lodzi (1937), Pelplinie (1938), 
Warszawie (1938); najmłodsze muzea archidiecezjalne otwarto w Lubli
nie (1975), Opolu (1987), Szczecinie (1990) i Krakowie (1994). Zbiory 

znajdujące się w muzeach 
diecezjalnych stanowią nie
zwykle ważny zasób, poka
zujący specyfikę regionu, 
a przede wszystkim składa
jący się na pełny obraz sztu
ki sakralnej w Polsce. Two
rzą go malarstwo sakralne 
i rzeźba, najpiękniejsze 
przykłady naczyń liturgicz
nych, wspaniale tkaniny, uni
katowe egzemplarze ksiąg 
liturgicznych i wreszcie 
wspaniała kolekcja Jasnej 
Góry.

Sztuka sakralna stanowi 
trzon każdego muzeum 
diecezjalnego, ale niemal 
wszystkie posiadają także 
niezwykle przykłady sztuki 
świeckiej: w Tarnowie znaj

duje się okazała kolekcja malarstwa z okresu Młodej Polski, malar
stwo na szkle z wielu krajów europejskich, ceramika huculska, w Po
znaniu - kolekcja portretu trumiennego osób duchownych i świec
kich, w Sandomierzu - rękawiczki królowej Jadwigi, kolekcja fajek i ta
bakierek, w Płocku - wspaniała kolekcja pasów kontuszowych, we 

Wrocławiu - kielich romański, ale także mumia egipska, w Prze
myślu - polskie malarstwo cechowe, w Lodzi - duża kolekcja 

znaczków i walorów Poczty Watykańskiej, galeria malar
stwa, w Pelplinie - Biblia Gutenberga, w Warszawie - ko

lekcja polskiej sztuki emigracyjnej 
XX w, rzeźba polska, kolekcja ze
garów kaflowych, w Krakowie - 
pokój papieża Jana Pawia II z ory

ginalnym wyposażeniem.
Szczególne znaczenie mają mu

zea parafialne, organizowane naj
częściej przez jednego człowieka - 
mądrego proboszcza, pasjonata. 

Najstarszą tego rodzaju placówką 
jest założone przez księdza J. Solaka 
w 1950 r. muzeum w budynku zabyt

kowej plebanii (z 1600 r.) w Grzybo- 
wie koto Nowego Sącza. Zgroma
dzono w nim obiekty malarstwa, 

rzeźby, rzemiosła artystycznego, 
mebli, tkanin, pochodzących 

z okolicznych kościołów, cerkwi 
i synagog. Zapewne dzięki po

wstaniu tego muzeum wiele ze 
zgromadzonych dziel sztuki zo
stało uratowanych. Powstałe 
w 1960 r. Muzeum Parafialne im. 
ks. Jana Piechoty w Iwkowej

zgromadziło wyłącznie zabytki etnograficzne. Muzeum Parafialne 
w Widawie kolo Sieradza, zorganizowane w 1978 r. z inicjatywy ks. J. 
Spychały, posiada zbiory sztuki sakralnej miejscowego pochodzenia 
i przykłady rzemiosła Widawskiego. Powstałe w 1989 r. Parafialne Mu
zeum Regionalne w Krasnobrodzie kolo Zamościa gromadzi ekspona
ty etnograficzne i przyrodnicze. W Muzeum Parafialnym w Piotrowinie 
kolo Lublina, założonym w 1992 r. przez ks. kanonika J. Hanaja, znaj
dują się zbiory sztuki sakralnej oraz obiekty związane z kultem św. Sta
nisława. Na plebanii w Lipkowie, na skraju Puszczy Kampinoskiej, mie
ści się izba pamiątek.

Znaczenie muzealnictwa regionalnego wielokrotnie podkreślał 
najwybitniejszy muzeolog polski XX w. prof. Stanisław Lorentz. Mówił 
on o wielkiej misji muzeów etnograficznych, przyrodniczych, krajo
znawczych, podkreślając „jak wielkie usługi mogą oddać nasze dzia
ły histotyczne muzeów regionalnych, inwentaryzujące rozproszone 
i zanikające materiały źródłowe, znajdujące się często w miejscowo
ściach oddalonych od ośrodków kulturalnych. W dziedzinie inwenta
ryzacji zabytków przeszłości i zabytków przyrody oraz ich ochrony 
działalność muzeów regionalnych ma szczególną wagę". Profesor 
Lorentz twierdził, że nawet, gdy nie są one wielkimi dziełami sztuki, 
„stanowią jednak tak bardzo o pejzażu kulturalnym każdego regionu 
i utrwalają pamięć o jego przeszłości". Inny wybitny humanista, pierw
szy dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Aleksander 
Gieysztor główne zadanie muzeów - także regionalnych - widział 
w kreowaniu współczesnego systemu wartości za pomocą posiada
nych elementów dziedzictwa. „Gromadzimy obiekty muzealne -pisał 
Profesor - w wyborze kierowanym myślą o ich wartości dla nas, kon
serwujemy je w trosce o trwanie tych wartości, badamy je dla pełne
go poznania ich waloru, uprzystępniamy je, posługując się nimi dla 
stworzenia współczesnego nam spektaklu muzealnego, który i przej
muje, i uczy, i wychowuje... Ale trzeba też widzieć odbiorców... tych, 
którzy domagają się uprzystępnienia im dziedzictwa jako cząstki ich 
własności duchowej. Bez tego odbioru, ich presji społecznej... nie by
łoby aktualizacji dziedzictwa, a bez dziedzictwa nasza potrzeba wie
dzy i piękna byłaby płytka, podobnie jak uboższe jej zaspokajania".

Marian Sołtysiak

Ołtarzyk z kości słoniowej (Wenecja, XV w.) w zbiorach 
Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu (lot. Rafał Biernicki)
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Muzea krajoznawcze

P
ierwsze muzea krajoznawcze powstały z inicjatywy organiza
cji turystycznych, takich jak założone w 1873 r. Polskie Towa
rzystwo Tatrzańskie i w 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajo
znawcze. Jeden z działaczy Towarzystwa Krajoznawczego, Alek

sander Maciesza, uważał, że „gromadzenie okazów naukowych 
i tworzenie muzeów krajoznawczych jest jednym z ważniejszych 
zadań... Towarzystwa Krajoznawczego. Muzeum Krajoznawcze, 
jak każde inne, ma za zadanie gromadzenie i przechowywanie 
okazów naukowej wartości ze swojego zakresu oraz udostępnia
nie ich ogółowi w celu pogłębienia i rozpowszechnienia wiedzy 
krajoznawczej. Muzeum winno mieć za zadanie gromadzenie 
możliwie pełnego zbioru okazów, dotyczących całego obszaru 
kraju, lub też poszczególnej krainy". W tym samym okresie Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze zainicjowało ważne wydarzenia w hi
storii polskiego muzealnictwa, powołało Komisję Muzealną, złożo
ną z wielu wybitnych specjalistów różnych dziedzin nauki. Regula
min Komisji świadczy o niezwykle poważnym i nowoczesnym po
dejściu do spraw problematyki muzealnictwa, m.in. czytamy 
w nim: „Komisja muzealna ma na celu gromadzenie wszelkich 
zbiorów krajoznawczych i udostępnianie tych zbiorów do użytko
wania publicznego". To ostatnie sformułowanie jest ogromnie waż
ne i niezwykłe, jeśli weźmie się pod uwagę, że obowiązywało już 
na początku XX w. Świadczy też o wybitnie społecznym podejściu 

do spraw kultury i upowszechnianiu wiedzy o historii naszej ziemi 
i narodowych pamiątkach. Zadaniem Komisji było też ułatwianie 
osobom pracującym naukowo zaznajamiania się ze zbiorami mu
zeum oraz organizowanie konferencji, pogadanek i odczytów 
z dziedziny krajoznawstwa. W czasie tych spotkań odbywały się 
pokazy przedmiotów muzealnych, co stanowiło dodatkową okazję 
do prezentacji zbiorów.

Na początku 1908 r. główne muzeum Towarzystwa mieściło się 
w Warszawie przy ul. Sadowej 12, a w połowie roku zajęto cztery 
pokoje w Al. Jerozolimskich 29. Zbiory muzeum podzielone byty 
na dwa działy: dział szkolny, który liczył ok. 1500 eksponatów 
i dział krajoznawczy z 106 okazami. W1908 r. Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze posiadało pięć muzeów: w Warszawie, Ojcowie, 
Miechowie, Kielcach i Piotrkowie. W tym roku zaczęto też organi
zować następne placówki muzealne, m.in. w Pieskowej Skale, 
gdzie administracja zamku przeznaczyła na muzeum jedną salę, 
w której znalazło się kilkaset eksponatów przekazanych Towarzy
stwu przez S. J. Czarnowskiego. W1909 r. z inicjatywy Kujawskie
go Oddziału PTK powstało muzeum we Włocławku. Posiadało ono 
cztery działy: prehistoryczny, kujawskich pamiątek historycznych, 
przedmiotów miejscowego przemysłu, zbiorów przyrodniczych. 
Spośród różnorodnych eksponatów wyodrębniono zbiory etnogra
ficzne, które - jak pisano - obejmowały „ wszystkie przejawy i prze
obrażenia życia ludu kujawskiego". W tym samym roku nowe mu
zeum powołał Oddział Suwalski PTK. Już rok wcześniej Oddział 
udostępnił miejscowemu społeczeństwu tymczasową wystawę 
muzealną, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. W 1910 
r. muzeum zostało udostępnione zwiedzającym. Znajdują się 
w nim zbiory litewskiej sztuki ludowej, zwłaszcza stroje i wycinan
ki, szkice Grottgera i Pruszkowskiego, rękopisy, dokumenty i sta
rodruki, numizmaty.

O tym, że już na początku działalności Komisji Muzealnej Pol
skie Towarzystwo Krajoznawcze głosiło pogląd o konieczności re
gionalnego ukierunkowywania zbiorów, świadczą działania wybit
nego muzeologa Adama Chętnika, który tak m.in. pisał: „IV1912 r. 
delegowany byłem przez Zarząd Towarzystwa Krajoznawczego do 
Jeżewa (pod Tykocinem, Z. Łomżyńskiej), gdzie likwidowałem 
przez parę dni część zbiorów po śp. Z. Glogerze wysyłając je do

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie 
(fot. Zygmunt Świątek)

kilkunastu muzeów w Polsce” (Muzeum w Nowogrodzie 1909- 
-1934, Nowogród n. Narwią 1934). Dalej A. Chętnik relacjonował 
powstanie Muzeum Regionalnego w Nowogrodzie nad Narwią oraz 
przedstawił własną wizję tego typu muzeum.

Według Mieczysława Tretera (Muzea współczesne. Studium mu
zeologiczne, Kijów MCMXVII) w każdym muzeum krajoznawczym 
można wyróżnić dwa działy: „ 1) ziemia wraz z przyrodą martwą i ży
wą, 2) człowiek współczesny i dawny, dzieła jego rąk i wytwory jego 
ducha. Oba działy: przyrodniczy i historyczno-społeczny, zacieśnio
ne są do granic jednego tylko kraju, względnie prowincji czy jed
nostki geograficznej. IV miarę przewagi działu przyrodniczego, 
względnie historyczno-społecznego, dane muzeum krajoznawcze 
zaliczy się do jednej względnie do drugiej grupy".

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Aleksander Pat
kowski, w ślad za Stanisławem Witkiewiczem i Władysławem Orka
nem na Podhalu oraz Stefanem Żeromskim na Kielecczyżnie, sze

roko zaczął upowszechniać w Polskim Towarzystwie Krajoznaw
czym ideę regionalizmu. Ruch ten dążył do zdynamizowania aktyw
ności kulturalnej regionów, by poprzez środowiska terenowe rozwi
nąć ruch kulturalny w całym kraju, a przede wszystkim zaintereso
wać jego przeszłością, zabytkami i przyrodą. Byt więc regionalizm 
ruchem społecznym, który stawiał sobie za cel zachowanie najbar
dziej charakterystycznych, odrębnych cech przyrody i kultury po
szczególnych regionów. Kolejne oddziały Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego zaczęty podejmować intensywne prace nad roz
budową muzeów regionalnych, m.in. we Lwowie, Poznaniu, Pucku, 
Tomaszowie Mazowieckim, Pińczowie, Radomiu. Wielką aktywność 
w tym okresie przejawiał Adam Chętnik na terenie Kurpiowszczy
zny, Mazowsza i Warszawy, Aniela Chmielińska w Łowiczu, Tadeusz 
Seweryn w Tomaszowie Mazowieckim. Wszyscy zaliczani byli do 
czołowych polskich muzealników. Teoretyczne założenia sformuło
wane przez działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zo
stały zastosowane i przyjęte przez większość polskich muzeów re
gionalnych, należących do innych instytucji. Jednolite kierownictwo 
oraz zasady organizacyjne muzeów PTK rozrzuconych po całym 
kraju sprawiały, że były one ośrodkami wiedzy muzealnej, zwłasz
cza w zakresie praktycznej działalności, np. ujednolicono przepisy 
inwentaryzacji i katalogowania zabytków, wprowadzono jeden wzór 
ksiąg inwentaryzacyjnych itp.

Za wzorowe muzeum regionalne uznane zostało Muzeum Ta
trzańskie, które opierało swoją działalność na następujących zasa
dach (W. Antoniewicz, Wzór Muzeum Regionalnego w Polsce. Mu
zeum Tatrzańskie w Zakopanem, „Ziemia”, nr 11,1921):

1) szczegółowym ustaleniu obszaru swego działania;
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2) systematyzacji okazów lokalnych opracowanych przy pomo
cy uczonych;

3) stworzeniu instytutu badawczego odpowiednio przystosowa
nego do obszaru działania;

4) opracowaniu zbiorów pod kątem dydaktyki;
5) przygotowaniu biblioteki regionalnej ściśle związanej z kierun

kiem zainteresowań muzeum;
6) ułatwianiu pracy naukowej, badawczej na terenie swojego ob

szaru działania;
7) podjęciu ściśle regionalnego wydawnictwa naukowego 

(„Rocznik Podhalański”) oraz publikacji popularnych;
8) ułatwianiu poznawania właściwości swojego regionu poprzez 

przygotowanie zielników, kolekcji geologicznych, odlewów gipso
wych, fotografii i opracowań graficznych;

9) urządzaniu popularnonaukowych odczytów, pogadanek 
i konferencji regionalnych.

Do szerokiej akcji muzealnej, zwłaszcza zbierackiej, włączane 
byty Kola Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej. W1930 r. Leopold Wę
grzynowicz opiekował się działalnością 153 kół rozsianych po całej 
Polsce. Kola organizowały również liczne wystawy o charakterze 
muzealnym, np. w Krakowie, Wilnie, Poznaniu.

W 1936 r. istniało 26 muzeów Polskiego Towarzystwa Krajo
znawczego; zwiedziło je 33 tys. 500 osób. W 1939 r. liczba muze
ów wzrosła do 28, a liczne oddziały Towarzystwa zorganizowały 
ponadto 19 wystaw (stałych i objazdowych), które obejrzało po
nad 12 tys. osób.

W czasie drugiej wojny światowej zniszczone zostały nie tylko 
zbiory narodowe, ale w znacznym stopniu również regionalne. Hitle
rowcy spalili i zrujnowali gmachy muzealne i, co było szczególnie 
bolesne, zamordowali wielu doświadczonych pracowników. W tych 
warunkach w 1945 r„ chociaż niewątpliwie możemy mówić o ciągło-

„Koliba" - Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza 
(Oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem) (fot. Franciszek Midura)

ści polskiego kolekcjonerstwa, rozwój muzealnictwa zaczynać się 
musial niemal od początku.

Po zakończeniu działań wojennych pozostali przy życiu człon
kowie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego natychmiast przystą
pili do reaktywowania swojej działalności. Organizujące się oddzia
ły podjęty energiczne kroki w celu zabezpieczenia ocalałego dorob
ku kulturalnego; odrodziły się Komisje Muzealne i Etnograficzne. 
W1950 r. pod zarząd muzeów państwowych przekazanych zostało 
sześć muzeów PTK: w Kętrzynie, Łowiczu, Miechowie, Piotrkowie 
Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Włocławku, a powstały 
nowe placówki Towarzystwa: w Białej Podlaskiej, Bieczu, Krośnie, 
Lidzbarku Warmińskim, Myślenicach, Ojcowie, Olkuszu, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Puławach, Sandomierzu, Świętym Krzyżu, Warce.

Wnętrze apteki z przełomu XIX i XX w. w Muzeum Historii Włocławka 
(Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej)

Muzeum Regionalne PTTK w Zagórzu Śląskim 

(fot. Franciszek Midura)

W całym okresie swojego istnienia Polskie Towarzystwo Tatrzań
skie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze utworzyły ponad 160 mu
zeów, które odegrały ważną rolę w rozwoju polskiego muzealnictwa. 
W1950 r. z połączenia obu tych towarzystw powstało Polskie Towa
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). Nowa, obejmująca cały 
kraj i wszystkie dziedziny krajoznawstwa organizacja turystyczna 
wśród najważniejszych zadań wymieniała ochronę przyrody i zabyt
ków kultury. Realizacji tych zadań służyć miało m.in. muzealnictwo. 
Niemal w każdym roku komisje opieki nad zabytkami podejmowały 
starania o zorganizowanie nowych muzeów lub reaktywowanie sta
rych. W 1951 r. reaktywowano działalność Muzeum w Ojcowie, 
w 1956 r. otwarto Muzeum w Grodzisku Mazowieckim, w 1958 - 
w Muszynie i Krotoszynie, w 1960 r. - w Nowym Mieście nad Pilicą
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Ekspozycja w Muzeum Regionalnym PTTK 
im. Ignacego Lukasiewicza w Gorlicach 
(fot. Mieczysław Staszewski)

Wnętrze domu Felicji Curytowej w Zalipiu 
(Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie) 
(fot. Anna Midura)

i Kępnie, w 1961 r. - w Poddębicach. W latach sześćdziesiątych XX 
w. z gruzów i ruin odrestaurowano zamek w Dobczycach, w którym 
w 1963 r. wybitny regionalista, honorowy czfonek PTTK, Władysław 
Kowalski założył muzeum. W ciągu następnych dwóch lat powstały 
trzy ważne placówki: Muzeum w Zagórzu Śląskim i Zbąszyniu oraz 

Muzeum w Nowym Targu, którego organizatorem byt Czesław Pajer- 
ski. Okręgowa Komisja Opieki nad Zabytkami w Katowicach podję
ła starania o utworzenie w tym mieście Muzeum Okręgowego oraz 
muzeów regionalnych w Jaworzynie Śląskiej, Koniakowie i Skoczo

wie; po wielu latach inicjatywy te zostały zrealizowane. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych powstały muzea w Brzozowie, Golubiu-Dobrzy- 

niu, Hajnówce, Krynicy, Rakoniewicach, Starachowicach, Warcie, 
a nieco później w Iwanowicach.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze prowadzi 
obecnie placówki na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, w Dobczycach, 
w Gorlicach, „Rydlówkę" w Krakowie-Bronowicach Matych, muzea 
w Miechowie, Muszynie, Nowym Targu, Ojcowie, Olkuszu, w Puła
wach, Starachowicach, w Warcie, na zamku „Grodno" w Zagórzu 
Śląskim, w Zbąszyniu, Iwanowicach, Radomiu. Poza tymi placów

kami mającymi status muzeów, w gestii PTTK jest kilkadziesiąt izb 
regionalnych i 12 ośrodków turystyki górskiej. Do 1989 r. muzea 
PTTK byty utrzymywane przez Zarząd Główny, przy niewielkim 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki, od 1990 r. finansowane są

„Rydlówka” - Regionalne Muzeum Młodej Polski PTTK 
w Krakowie-Bronowicach Matych
(fot. Franciszek Midura)

głównie przez samorządy miast i gmin oraz oddziały i Zarząd Głów
ny PTTK.

Zbiory muzeów PTTK mają charakter regionalny. Zgromadzone 
zostały w większości wysiłkiem społecznym działaczy organizacji 
turystycznych, regionalnych oraz kolekcjonerów z Komisji Krajo
znawczych PTTK. Z ciekawszych kolekcji warto wymienić zbiór pa
miątek rzemieślniczych, zabytków archeologicznych i historycznych 
znajdujących się w muzeach w Starachowicach, Dobczycach, Gor
licach, Puławach, Warcie, Nowym Targu. Cenne są kolekcje sztuki 
ludowej z okolic Pogórza, Golubia-Dobrzynia, Zbąszynia, Puław, 
Dobczyc. Wyjątkową wartość mają zabytki z okresu Młodej Polski 
w bronowickiej „Rydlówce”. Wszystko tu jest autentyczne. Krakow
ski dworek wybudował w 1894 r. Włodzimierz Tetmajer. W1908 r. od
kupił go Lucjan Rydel, który w tym domu podejmował gości na swo
im weselu z córką bronowickiego chłopa Jadwigą Mikotajczykówną. 
Słynne wesele, upamiętnione przez Stanisława Wyspiańskiego, mi
mo upływu 100 lat wciąż budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza że 
zachowały się autentyczne wnętrza i pamiątki z tego wydarzenia, 
m.in. portret Lucjana Rydla namalowany przez Wyspiańskiego, por
trety Jadwigi Rydlowej pędzla Stanisława Kamockiego i wiele unika
towych fotografii.

Muzea PTTK zwiedza rocznie około 245 tys. osób. Działalność 
tych placówek - to wielki proces edukacji kulturalnej, historycznej 
i patriotycznej młodzieży, to trwały wkład w wychowanie naszego 
społeczeństwa. Ich osiągnięcia wpłynęły na ukształtowanie się wła
ściwych postaw wobec muzeów i zabytków kultury narodowej. Za
pewniły od XIX w. ciągłość społecznych działań w dziedzinie muze
alnictwa i opieki nad zabytkami.

Franciszek Midura
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Przez mazowieckie
ogrody

azowsze obfituje w wiele za
bytkowych założeń ogrodo
wych reprezentujących różne 
style sztuki ogrodowej. Dzięki 

niewielkiej odległości między nimi, nawet 
podczas jednodniowych wyjazdów możli
we jest prześledzenie zmian zachodzących 
w sztuce ogrodowej. Istotną rolę w kształ
towaniu naszej historii i kultury odegrały 
trzy założenia ogrodowe, należące także 
do najlepiej zachowanych w kraju.

Niezwykle interesujący jest Niebo
rów. To obiekt tym cenniejszy, że obok 
Wilanowa uważany za najlepiej zacho
wany ogród barokowy na Mazowszu. 
Dzisiaj możemy go podziwiać dzięki 
pracom rewaloryzacyjnym przeprowa
dzonym w połowie XX w. według pro
jektów i pod kierunkiem prof. Gerarda 
Ciołka. Historia parku sięga XVII w., 
kiedy przy siedzibie kardynała Michała 
Radziejowskiego prawdopodobnie Tyl- 
man z Gameren założył w latach 1690- 
-1696 barokowy ogród, którego geo
metryczna kompozycja - zgodnie z za
sadami epoki - jest ściśle powiązana 
z architekturą pałacu. Kompozycja ta 
podporządkowana została jednej osi 
kompozycyjnej i składa się z części do
jazdowej, rozległego dziedzińca hono
rowego w obramowaniu dwóch oficyn, 
pałacu oraz położonego za nim ogrodu. 
Osiowość kompozycji szczególnie do
brze widoczna jest w części ogrodowej. 
Wyjście z pałacu prowadziło bezpośred
nio do tzw. salonu ogrodowego z parte
rem ogrodowym, którego kwatery roz
mieszczone zostały symetrycznie. Za 
nim znalazły się również symetryczne 
boskiety kryjące owalne gabinety, a za 
nimi sady otoczone wysokimi szpalera
mi drzew. Granica ujęta była cienni- 
kiem, a zakończenia dzielącej ogród na 
połowę osi poprzecznej oraz graniczne 
narożniki w południowej części ogrodu 
podkreślały półkoliste altany ze strzyżo
nych drzew. Cały ogród, o czym nie 
wolno zapominać, skomponowany zo
stał zgodnie z ówczesnymi zasadami, 
a zatem oś główna podkreślona była nie 
tylko symetrią wspomnianych elemen
tów kompozycji ogrodowej, ale mocno 
akcentowała ją wspaniała szeroka lipo
wa aleja, dobrze zachowana do czasów 
współczesnych.

W takiej formie założenie przetrwało 
do drugiej ćwierci XVIII w., kiedy na 
zlecenie ówczesnych właścicieli, Ło- 
chockich, przyłączone zostały nowe te
reny przylegające do granicy zachodniej, 
na których założono kanał wodny 
w kształcie litery „L”. Kolejni właścicie
le, Radziwiłłowie, zlecili dalszą rozbu
dowę ogrodu Szymonowi Bogumiłowi 
Zugowi, który w latach 1774-1775 
ostatecznie ukształtował park nieborow- 
ski, rozszerzając go na tereny przylegają
ce do wschodniej granicy. Powstała wte
dy oranżeria z ogródkiem kwiatowym, 
amfiteatr oraz użytkowy ogródek fran
cuski, w którym uprawiano winorośl 
i drzewka owocowe. Zmianom uległ 
także salon ogrodowy, gdzie partery 
przekształcono w bukszpanowe labiryn
ty, a dwie centralne kwatery w gazony 
poprzecinane nieregularnymi ścieżkami 
w stylu „chińskim”, bardzo modnym 
w owym okresie, wynikającym z fascy
nacji ogrodami chińskimi. Powstały no
we altany, a z dawnych rozchodziły się 
drogi prowadzące wśród boskietów ku 
kanałowi wodnemu, w ogrodzie pojawi
ły się pergole. Główna aleja otoczona 
została nowymi boskietami i stała się 
bardzo ważną osią widokową wiążącą 
założenie z położoną o niecały kilometr 
Puszczą Bolimowską. Te nowe elementy 
w kompozycji barokowej są zapowie
dzią rodzącego się nurtu krajobrazowe
go, który spowoduje rewolucję w podej
ściu do sztuki komponowania i kształto
wania przestrzeni ogrodowej. Nastąpi 
wówczas rezygnacja z geometrii na rzecz 
swobodnych układów, których podsta
wę stanowi takie kształtowanie, aby nie 
widać było ręki ogrodnika. Ta rewolucja 
miała dopiero nadejść, natomiast park 
nieborowski pozostał w barokowej for
mie, którą możemy dzisiaj podziwiać. 
Wprawdzie okres powstania listopado
wego i zesłanie spadkobierców Radzi
wiłłów odbiły się niekorzystnie na stanie 
ogrodu, a zamiana dzikiej promenady 
na park krajobrazowy zmieniła nieco 
barokowy charakter założenia, jednak 
prace rewaloryzacyjne przywróciły mu 
układ regularny. Jest to obecnie ogród 
zachwycający swym pięknem. Niezwy
kła atmosfera szczególnie wyczuwalna 
jest podczas ładnej, słonecznej pogody, 

kiedy promienie słoneczne wydobywają 
kontrasty niskich parterów w salonie 
ogrodowym z wysokimi boskietami, 
cień dawany przez aleje i bindaże kon
trastuje z migoczącą w kanale ogrodo
wym wodą, a wąskie długie wnętrze 
centralnej lipowej alei otwiera na końcu 
szeroką panoramę na piękną okolicę.

Niedaleko stąd do Arkadii - kompo
zycji ogrodowej jakże odmiennej od ba
rokowego Nieborowa. Sentymentalizm 
był pierwszym nurtem ogrodów krajo
brazowych, nacechowanym przesadnym 
wręcz zróżnicowaniem programu wy
pełnionego fascynacją elementami dale
kowschodnimi (od chińskich altanek po

1.2. Nieborów - widok na pałac z alei 
lipowej (1) i w kierunku widokowego 
otwarcia na krajobraz (2)

tureckie minarety); dużo tu także róż
nych „średniowiecznych” ruin i „antycz
nych” świątyń. Niebagatelny wpływ na 
kształt ówczesnych ogrodów miał mit 
arkadyjski oraz filozofia powrotu do na
tury i przeszłości. Kompozycja parku 
skupiała się na emocjach i doznaniach 
wywoływanych wnętrzem ogrodu. Ar
kadia powstała z inicjatywy Heleny 
z Przeździeckich Radziwiłłowej, pani 
w Nieborowie, która założyła opodal 
siedziby ogród sprzyjający wypoczynko
wi i rozmyślaniom w sentymentalnej at
mosferze. Prace nad tym założeniem 
rozpoczęte zostały w 1778 r. i trwały 
ponad 40 lat. Autorem projektów Arka
dii, przy znaczącym współudziale księż-
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nej, był Szymon Bogumił Zug. Oprócz 
planów nowego założenia jest on także 
autorem projektów niektórych budowli 
ogrodowych, np. Akweduktu Rzymskie
go z kaskadą, Świątyni Diany czy Łuku 
Greckiego. Przy tworzeniu Arkadii pra
cowali także: Jan Piotr Norblin, Alek
sander Orłowski, Henryk Ittar. Helena 
Radziwiłłowa napisała specjalny prze
wodnik, który tłumaczyć miał zasady 
kompozycji ogrodu, opartej na bogatym 
programie literackim. Centralną część 
założenia stanowi duży, podłużny staw 
z Wyspą Ofiar. Staw ten powstał dzięki

czonych w zespoły tworzące kontrasto
we sceny ogrodowe. Jaskinia Sybilli 
i Dom Gotycki kontrastują z Łukiem 
Greckim połączonym z Domem Mur- 
grabiego, nieopodal wzniesiono Przyby
tek Arcykapłana, którego ściany ozdo
bione zostały średniowiecznymi i rene
sansowymi detalami pochodzącymi 
z rozbieranego w tym czasie łowickiego 
zamku i kaplicy św. Wiktorii w kolegia
cie łowickiej. W południowo-wschod
niej części ogrodu znajdowało się dawne 
wejście, podkreślone drzewami owoco
wymi oraz wodotryskiem, mającymi na-

3. Nieborów - wodny kanał ujęty 
szpalerem i swobodnie rosnącymi drzewami
4. Nieborów - fragment salonu ogrodowego: 
bukszpanowy labirynt pod platanem
5. Arkadia - Świątynia Diany
w oprawie Łuku Greckiego
6. Arkadia - najbardziej malowniczy 
widok Świątyni Diany nad stawem
7. Arkadia - Akwedukt Rzymski stojący
w miejscu ujścia Łupii do stawu
8. Walewice - front pałacu otoczony 
kolumnowymi dębami
9. Walewice - malowniczy widok
na park południowy
10. Walewice - mostek nad Mrogą 
prowadzi do parku dolnego, obok 
stoi rzeźba późnobarokowa
11. Rzeźba antycznego wojownika 
przy pniu olbrzymiego dębu

(zdjęcia: Justyna Sadtowska-Kolanowska) 

spiętrzeniu wód rzeczki Łupii i skupia 
wokół siebie najważniejsze elementy 
ogrodu. Chociaż do naszych czasów nie 
zachował się Amfiteatr, to podziwiać 
możemy Akwedukt Rzymski, wzniesio
ny w miejscu, gdzie spiętrzone wody Łu
pii wpadają do zbiornika wodnego; 
z ocienionego akweduktu rozpościera 
się rozległy widok na oświetlony słoń
cem staw. Wspaniale prezentuje się 
Świątynia Diany z pięknym plafonem 
namalowanym przez Jana Piotra Norbli- 
na. Usytuowana malowniczo nad brze
giem stawu widoczna jest z wielu miejsc 
w parku, m.in. z drogi spacerowej bie
gnącej po przeciwnej stronie zbiornika 
wodnego. Wokół Świątyni Diany po
wstało wiele mniejszych budowli, połą-

wiązywać do mitycznego zdroju Pale- 
mona. Dalej usytuowano otoczone 
ogródkiem chaty Filemona i Baucydy 
oraz Domek Szwajcarski z wiejskim 
obejściem. Elementy te nie zachowały 
się, a wejście do Arkadii znajduje się
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obecnie w północnej części założenia. 
Jednak przechodząc od dawnego wej
ścia w kierunku świątyni Diany, oczom 
gości ukazuje się i teraz niezwykle ma
lowniczy widok, przedstawiający na tle 
zieleni jasną sylwetę świątyni w oprawie 
kamiennego łuku greckiego. Południo
wą część ogrodu zajmował imponujący 
cyrk rzymski, którego ostateczną formę 
projektował Henryk Ittar. Do dzisiaj za
chował się jednak tylko obelisk zajmują
cy niewielki plac, z którego rozchodzą 
się promieniście alejki spacerowe. 
W południowej części ogrodu były tak

że: Grobowiec Złudzeń z prochami 
zmarłych przedwcześnie córek księżnej 
oraz Wyspa Topolowa (nie istnieją już 
dzisiaj), na której znajdował się grobo
wiec założycielki Arkadii. Grobowiec 
ten nawiązywał formą do grobowca Ja

na Jakuba Rousseau w Ermenoville. Zo
stały na nim wykute słowa, których tłu
maczenie, zgodnie z interpretacją samej 
założycielki, brzmi: „I ja (która zmar- 
lam) byłam w Arkadii!Stworzyłam Arka
dię i w niej spoczywam”.

Według interpretacji księżnej nie na
leżało się tu doszukiwać niczego przera
żającego, lecz myśli o nieuchronności 
ludzkiego losu nawet w krainie szczę
ścia. Przemyślenia te stanowiły bardzo 
osobistą kanwę dla programu parku, 
a nieustanne skłanianie się myśli księż
nej ku temu, co nieuchronne, spowodo
wane było utratą trzech córek oraz sy
na, którego pamięci poświęciła „miesz
kanie rycerskie” urządzone w Domku 
Gotyckim. Miejsce to stanowiło także 
świadectwo rozwijającego się kultu bo
hatera narodowego, tak charaktery
stycznego dla polskiego romantyzmu. 
Po śmierci Heleny Radziwiłłowej opie
kę nad obiektem przejęła jej synowa - 
Aleksandra ze Steckich Radziwiłłowa. 
Prawdziwe spustoszenie uczynił kolejny 
właściciel - Zygmunt Radziwiłł, dzie
dziczący Arkadię po matce. Za jego 
sprawą zostało rozebranych wiele bu
dowli ogrodowych, np. Cyrk, Teatr 
i Akwedukt. Następnie właścicielem był 
Karol Hoffman, później Mikołaj Adler- 
berg, a w 1893 r. ponownie Radziwiłło
wie za sprawą Michała Piotra Radziwił
ła, prawnuka księżnej Heleny. Za cza
sów ostatniego właściciela Arkadii, Ja
nusza Radziwiłła, uporządkowano 
park, przeprowadzono renowację ist
niejących budowli ogrodowych i na po
czątku lat trzydziestych XX w. Arkadia 
została udostępniona zwiedzającym. Po 
wojnie przystąpiono do zakrojonych na 
szeroką skalę prac rewaloryzacyjnych 
pod kierunkiem prof. Gerarda Ciołka, 
dzięki czemu możemy podziwiać jeden

z najlepiej zachowanych w naszym kra
ju ogrodów sentymentalnych.

Warte obejrzenia jest również założe
nie pałacowo-parkowe w Walewicach. 
Znajduje się na terenie od lat użytkowa
nym rolniczo, wśród pól, lasów, w doli
nie rzeczki Mrogi, wokół której powsta
ły inne założenia rezydencjonalne: Mro- 
ga i Sobota. Park walewicki jest stosun
kowo niewielki (10 ha), ale dobrze 
wkomponowany w otaczający krajobraz. 
Pierwsze wzmianki o Walewicach sięgają 
XIV w. Od tego czasu Walewice często 
zmieniały właścicieli. W 1783 r., w miej
scu wcześniej istniejącego dworu mo
drzewiowego, został wzniesiony pałac, 
którego budowę zainicjowało małżeń
stwo Anastazego i Magdaleny Walew
skich. Ta imponująca budowla przetrwa
ła do dziś i jest dziełem znanego na Ma
zowszu architekta Hilarego Szpilowskie- 
go. Od połowy XIX w. właścicielami wa- 
lewickiej rezydencji byli Stanisław i Ma
ria Grabowscy. Rodzina Grabowskich 
przebywała w Walewicach do 1945 r., 
kiedy w wyniku reformy rolnej majątek 
przejęty został przez skarb państwa. Po 
tym roku właścicielem dóbr stała się 
Państwowa Stadnina Koni. Walewice od
wiedzane były przez wielu znakomitych 
gości, ale przede wszystkim kojarzą się 
z osobą Marii Walewskiej - ukochanej 
cesarza Napoleona Bonaparte.

Park w Walewicach ukształtowany zo
stał w końcu XVIII w. i uzupełniany 
w następnym stuleciu. Autorstwo przypi
suje się Hilaremu Szpilowskiemu, a uzu
pełnienia rozpoczynającemu właśnie 
wielką karierę ogrodnikowi Walerianowi 
Kronenbergowi. Kompozycja prze
strzenna założenia obejmuje: zespół pa
łacowy z dziedzińcem i aleją dojazdową, 
park na skarpie, park dolny, park połu
dniowy i część folwarczną. Aleja dojaz- <

ZAMEK OPLECIONY WINEM

Wieś Sobota znajduje się w odległości 5 km 

od Walewic. Wznosi się tu malownicze założe
nie rezydencjonalne, którego początki sięgają 
przełomu XIII i XIV w. W tym czasie wzniesiony 
został obronny zameczek. Później obok niego 
powstał dwór, który rozebrano w 1930 r., a do 
zameczku dobudowano część mieszkalną. 
Około 1889 r. zameczek otoczono parkiem kraj
obrazowym; była to inicjatywa żony ówczesne
go właściciela, Artura Stotkowskiego. Autor
stwo parkowej kompozycji przypisuje się zna
nemu ogrodnikowi i planiście - Walerianowi 
Kronenbergowi, który stworzył tu także układ 
wodny. Obecnie zamek porasta dzikie wino 
i zdobią go nasadzenia z tamaryszka.

Anna Majdecka-Strzeżek 
Justyna Sadtowska-Kolanowska 
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dowa do pałacu ma imponującą długość 
250 m i jest wysadzana lipami. Dziedzi
niec z koliście ukształtowanym gazonem 
wzbogacony został czterema piramidal
nymi formami dębów, ustawionymi po 
bokach czterokolumnowego portyku 
wejściowego pałacu. Część parkowa na 
skarpie rozpoczyna się tarasem, z które
go rozciąga się rozległy widok na park 
dolny i daleko poza granice parku. Park 
południowy zajmuje teren łagodnej, sła
bo zaznaczonej skarpy doliny rzeki Mro- 
gi. Jego centralną część zajmuje wielka 
polana otoczona częściowo zwartym za
drzewieniem, a częściowo malowniczy
mi grupami starych drzew. Park połu
dniowy sąsiaduje z rozległymi terenami 
łąk zalewowych, świetnie widocznych 
z różnych miejsc tej części parku. Park 
dolny położony jest na lewym brzegu 
Mrogi, której przebieg został zmieniony 
dla wzbogacenia założenia parkowego. 
Jego centralną część zajmuje wielka ma
lownicza polana. Umożliwia ona rozle
gły widok z pałacu na pola uprawne 
znajdujące się daleko poza granicami 
parku. Przy brzegu Mrogi umieszczone 
zostały dwie rzeźby figuralne, na połu
dniowym skraju polany znajduje się mo
stek, z którego podziwiać można zarów
no dalsze części parku, jak i pałac. Połu
dniowa część parku dolnego niepostrze
żenie przemienia się w naturalny las łę
gowy, a północna, ze stawami i towarzy
szącymi im polami, wzbogacona jest ma
lowniczymi grupami drzew.

Jest to jedno z najwspanialszych tego 
typu założeń na Mazowszu. Znajdują się 
tu liczne okazy dendrologiczne, jak mi
łorząb chiński, grójecznik japoński, dąb 
czerwony oraz wiele egzemplarzy natu
ralnie rosnących starych wiązów. Park 
walewicki z pięknie skomponowaną zie
lenią, rozmaitością gatunków drzew, 
krzewów, runa, oraz z różnorodnie 
ukształtowanym terenem z pagórkami, 
polami, dzikimi zakątkami i stawami - 
stanowi o atrakcyjności miejsca również 
dla zwierząt. To dzieło ludzkie stopiło 
się z otaczającym krajobrazem oraz stało 
się niezbędnym składnikiem środowiska 
przyrodniczego doliny Mrogi.

Zespoły ogrodowe dostarczają 
wspaniałych przeżyć, dzięki obcowaniu 
z niezwykłą formą sztuki, jaką są te ży- 
jące i podlegające cyklom przyrody za
bytki. Dzięki trzem omówionym par
kom możliwe jest odbycie cudownej 
podróży w czasie, która oprócz walo
rów poznawczych pozwala odczuć 
choć przez chwilę atmosferę charakte
rystyczną dla poszczególnych epok

Anna Majdecka-Strzeżek 
Justyna Sadłowska-Kolanowska

Odmładzanie Płocka
ierwszą sensację ogłosił 
w „Biuletynie Historii Sztu
ki” (nr 1, 1983) Robert M. 
Kunkel. Na podstawie badań 

architektonicznych i analizy dokumen
tów z XVI w. wykazał, że płocka kate
dra, uważana za najstarszą murowaną 
budowlę sakralną na Mazowszu (funda
cji biskupa Aleksandra z Malonne, 
ukończona około 1144 r.), jest w obec
nym kształcie budowlą z XVI w. wzoro
waną na formie wczesnorenesansowej 
bazyliki rzymskiej. Nie oznacza to jed
nak, że pochodzący z Belgii biskup 
płocki nie ufundował na Wzgórzu Tum
skim w Płocku romańskiej katedry. Po
wstała ona tu rzeczywiście w drugiej 
ćwierci XII w., ale cztery stulecia póź
niej była już w tak opłaka
nym stanie, że kolejny bi
skup płocki, Andrzej Krzycki 
- zapalony propagator idei 
renesansowych w naszym 
kraju - polecił ją rozebrać do 
fundamentów, zlecając rów
nocześnie włoskiemu bu
downiczemu, Bernardinowi 
de Gianotis, wybudowanie 
w tym miejscu nowego bu
dynku katedralnej świątyni. 
Nastąpiło to w latach 1532- 
-1535, a trzydzieści lat później klasyczna 
wczesnorenesansowa bazylika uzupeł
niona została tak dziś charakterystyczny
mi dwiema wielobocznymi wieżami.

Nie opadły jeszcze, szczególnie w sa
mym Płocku, emocje związane z tym 
odkryciem, a już archeolodzy prowa
dzący wykopaliska na Wzgórzu Tum
skim i Starym Mieście ogłosili kolejną 
bulwersującą korektę najdawniejszej 
przeszłości miasta. Przedmiotem ich 
wątpliwości była w dużej mierze fikcyj
na już w momencie jej konstruowania 
w latach sześćdziesiątych XX w. przez 
archeologa Włodzimierza Szafrańskie
go teoria tysiącletniej świetności Płoc
ka, poświadczona odkryciami rzekome
go palatium Bolesława Chrobrego na 
Wzgórzu Tumskim. Archeolog, Andrzej 
Gołembnik, doświadczony badacz prze
szłości mazowieckich miast, na podsta
wie wykopalisk i obserwacji wykopów 
instalacyjnych, a także analizy materia
łów uzyskanych przez W Szafrańskie
go, dowiódł, że w czasach Bolesława 
Chrobrego, na przełomie X i XI w., na 
Wzgórzu Tumskim w Płocku nie istnia
ła żadna murowana budowla romań

ska: ani książęce palatium, ani kaplica - 
„trykoncha bizantyjska”. Był tam nato
miast silnie umocniony gród drewnia- 
no-ziemny zbudowany w drugiej poło
wie X w., zapewne w momencie przyłą
czenia ziemi płockiej do państwa wiel
kopolskich Piastów. W miejscu później
szej romańskiej katedry stał wtedy 
drewniany kościół z przykościelnym 
cmentarzem, którego pozostałości od
kryli archeolodzy.

Prawdziwie królewski rozkwit Płocka 
nastąpił natomiast w drugiej połowie XI 
w., od momentu wstąpienia na tron 
księcia Władysława Hermana w 1079 r. 
To z jego fundacji powstało obszerne 
palatium, wzniesione z masywnych 
czworokątnych bloków. Fragment tych

Wykopaliska archeologiczne w rejonie 
pl. Narutowicza przy drodze prowadzącej 
z wczesnośredniowiecznej osady 
na Wzgórze Tumskie

(fot. Zdzisław Skrok)

imponujących murów można oglądać 
dziś w przyziemiu Wieży Zegarowej 
późniejszego murowanego zamku, wy
budowanego przez Kazimierza Wielkie
go. Syn i następca Hermana - Bolesław 
zwany Krzywoustym ufundował nato
miast wspomnianą romańską katedrę, 
która rozebrana została później przez 
biskupa Krzyckiego. Za panowania oby
dwu władców Płock na kilka dziesięcio
leci (1079-1138) był faktyczną stolicą 
Polski, a Wzgórze Tumskie godnie speł
niało funkcję książęcej rezydencji.

Z racji tej „archeologicznej korekty” 
zarówno sam odkrywca - Andrzej Go
łembnik, jak i historycy-mediewiści 
przychylają się do wniosku, że histo
ryczną świetność Płocka należy „od
młodzić” o jedno stulecie i zamiast 
o dziesięciu wiekach dziejów miasta na 
wysokim brzegu Wisły, należy mówić 
o dziewięciu stuleciach. (ZS)
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Kapitalizm na
a wiek XIX patrzymy czę
sto przez pryzmat polskich 
powstań narodowych, bi
tew i potyczek, nieudanych 

zrywów, klęsk, mogił i cmentarzy. Czy 
jest to jedyny obraz tamtego czasu? 
Odpowiedzi na to pytanie można po
szukać m.in. na zachodnim Mazow
szu, gdzie spotyka się mało znane, ale 
istotne karty z historii Polski. Historia 
ta w XIX w. - to również czas pozyty
wistycznego myślenia. Wtedy zagościł 
na ziemiach polskich kapitalizm. Sza
nujący się przedsiębiorca musiał mieć 
pałac w Warszawie i najczęściej drugi, 
wiejski, w jej okolicy. Dobrze było, je
śli obok znajdował się szmat żyznej, 
zdatnej do uprawy ziemi, przynoszącej 
odpowiednie zyski. Taka ziemia znaj
dowała się na Równinie Błońskiej, na 
zachód od Warszawy. Pałace budowali 
tu bogaci warszawscy kupcy i bankie
rzy, często jako świeżo upieczeni zie
mianie z dopiero co uzyskanym szla
checkim tytułem i herbem. W ten spo
sób bankier zmieniał się w ziemianina, 
a arystokrata w kapitalistę. I jednemu, 
i drugiemu nie przeszkadzała carska 
niewola, a interesy pochłaniały ich cał
kowicie. Powstawały rezydencje, które 
miały odpowiadać nowemu statusowi 
społecznemu właścicieli. Tworzący dla 
nich architekci chętnie sięgali po 
wzorce europejskie.

Na zachodnim Mazowszu można 
obejrzeć wyjątkowo atrakcyjne nagro
madzenie eklektycznych pałaców, 
obok nich znajdują się tu często jeszcze 
czynne ponadstuletnie zakłady prze
mysłowe, jedne z pierwszych, zbudo
wanych w środkowej Polsce.

Na równinie płaskiej jak stół, na 
północ od Błonia rozciąga się krajo
braz o egzotycznym wdzięku - jak 
okiem sięgnąć widać pola buraków cu
krowych. Polskie cukrownictwo rozwi
jało się równocześnie ze światowym, 
często wiodąc prym w zastosowaniu 
nowinek technicznych. Na Mazowszu 
zainteresowano się tą dziedziną w XIX 
w. Dla najbliższej okolicy największe 
znaczenie miała budowa w 1849 r. 
czynnej do dziś cukrowni „Michałów” 
w pobliskim Lesznie. Z tego czasu po
chodzi też neorokokowa dekoracja ele
wacji stojącego w cieniu cukrowni ba

rokowego pałacu z pierwszej połowy 
XVIII w., który postawili Łuszczewscy 
herbu Korczak, od końca XVI w. wła
ściciele okolicznych dóbr. Anna Łusz
czewska wyszła za mąż za kasztelana 
rawskiego, Macieja Szymanowskiego, 
któremu w wianie wniosła odziedzi
czone dobra Leszno. Później wprowa
dził się do pałacu Michał Piotrowski, 
który sfinansował budowę cukrowni 
wspólnie z Janem Bersohnem, wkrótce 
właścicielem zakładu i pałacu. Rodzina 
Bersohnów była wyznania mojżeszo- 
wego, lecz po latach przeszła na katoli
cyzm i znana była nie tylko ze wzboga
cania się, ale przede wszystkim z dzia
łalności charytatywnej i społecznej.

Matias Bersohn (zm. 1908 r.) był ko
lekcjonerem i ofiarodawcą m.in. zna
komitego zbioru rycin i akwarel dla 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Gdy udamy się z Leszna w kierunku 
południowo-zachodnim, trafimy do 
Niepokalanowa. Zanim niepokalanow- 
ski klasztor zdominował okolicę, naj
ważniejszy był tu Teresin, w którego gra
nicach znajduje się to franciszkańskie 
sanktuarium Maryjne. Oprócz klasztoru 
w Teresinie wznosi się duży silos zakła
dów przetwórstwa zbożowego i kilka in
nych zakładów przemysłowych, a wśród 
lasu pałac, otoczony parkiem krajobra
zowym ze starymi dębami. Przed 1848 r. 
Teresin był własnością Hermana Epstei- 
na, bardzo zasłużonego dla kraju finan
sisty, przemysłowca i działacza gospo
darczego. Należała do niego cukrownia 
„Hermanów” w Szymanowie, a w Tere
sinie niewielki pałacyk. Jego syn, finan
sista, Mieczysław Epstein polecił w la
tach dziewięćdziesiątych XIX w. przebu
dować tę siedzibę. Powstała budowla 
niezwykle okazała i prawdziwie wielko- 
pańska, postawiona w stylu późnobaro-

1.2. Leszno: pałac (1) i budynek cukrowni 
„Michałów” (2)
3. Pałac w Teresinie
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kowym; jej projektantem był architekt 
francuski Franęois Arveuf, który pod 
koniec XIX w. przybył do Polski. Od 
1909 r. właścicielami pałacu byli Druc- 
cy-Lubeccy. Z księciem Władysławem 
wiąże się dramatyczna historia: w 1913 r. 
w parku teresińskim w tajemniczych 
okolicznościach został on zamordowa
ny, a sprawa przez wiele lat poruszała 
opinię publiczną.

Niepokalanów powstał dopiero 
w 1927 r., kiedy ówczesny właściciel 
Teresina, książę Jan Drucki-Lubecki 
ofiarował zakonowi ojców franciszka
nów część należących do niego grun
tów. Kilka kilometrów na południe 
wznosi się pałac w Szymanowie, zbu
dowany według projektu Konstantego 
Wojciechowskiego w latach 1898-

Dużą atrakcją okolicy są wspaniałe 
aleje lipowe o łącznej długości 23 km. 
Są one kompozycyjnie związane 
z dworskimi założeniami ogrodowymi 
i były wyrazem gustów estetycznych 
oraz umiejętności ogrodniczych właści
cieli majątków. W takim pejzażu w Stru
gach wznosi się pałac, określany przez 
historyków sztuki jako neorenesansowy, 
którego projektantem był Jan Heurich 
starszy. Odwiedziny pałacu w Strugach 
są niezłą okazją do zadumania się nad 
drogami i wyborami polskiego patrioty
zmu. Pałac powstał dzięki kapitaliście 
i to nie byle jakiemu - Leopoldowi Kro- 
nenbergowi, określanemu mianem ma
gnata finansowego. Do ogromnej fortu
ny doszedł rozwijając dom bankowy, 
odziedziczony po ojcu Samuelu, potem 

niusza Pawła Nieniewskiego. Pałac po
wstał zapewne dla Hannibala Roztro- 
powicza, przodka znakomitego rosyj
skiego wiolonczelisty Mścisława, który 
w czasie ostatniej swojej artystycznej 
wizyty w Polsce w 1997 r. nie bez 
wzruszenia odwiedził rodzinne strony. 
Hannibal Roztropowicz bywał gościem 
sąsiedniego majątku Bielice i tam po
znał Henryka Sienkiewicza, z którym 
wspólnie polował. Pisarz przy tej oka
zji zapamiętał okolice, co potem wyko
rzystał przy opisie wędrówki Kmicica 
przez Polskę ku Częstochowie.

W naszej wędrówce skierujmy się 
teraz do Guzowa. Niecodzienne są ży
ciorysy ludzi związanych z tą wioską 
i niezwyczajny jest tutejszy pałac, bu
dowla o bardzo oryginalnym wyrazie,

4. Pałac w Szymanowie
5. Pałac w Strugach
6. Pałac w Guzowie

(zdjęcia: Lechosław Herz)

-1902 dla księcia Konstantego Lubo
mirskiego. Kilka lat później pałac 
przejęły siostry niepokalanki i rozbu
dowały go; dziś mieści się tu dom ge
neralny zakonu, internat i żeńska 
szkoła, a w kaplicy znajduje się mar
murowy posąg Matki Boskiej przywie
ziony z Jazłowca oraz relikwie założy
cielki zakonu, Matki Marceliny Da- 
rowskiej. 

zaś dzierżawiąc monopol tytoniowy 
w Królestwie Polskim. Następnie został 
twórcą kolei warszawsko-terespolskiej, 
opanował też zarząd kolei warszawsko- 
-wiedeńskiej. Był właścicielem okazałej 
rezydencji w Warszawie, która została 
zniszczona w czasie ostatniej wojny. 
Majątek Strugi nabył Kronenberg 
w 1868 r., cztery lata po krwawym stłu
mieniu powstania styczniowego, które
go był zdecydowanym przeciwnikiem 
jako przywódca ugodowo nastawione
go obozu „Białych”. Jednak był patrio
tą: osiem lat wcześniej Józefowi Ignace
mu Kraszewskiemu ufundował kamie
nicę przy ul. Mokotowskiej w Warsza
wie. Gdy Kronenberg nabywał majątek 
Strugi, w tym samym roku otrzymał ty
tuł szlachecki i herb, od nazwy majątku 
noszący miano Strugi.

Teraz zbliżamy się do Skotnik i pała
cu, ukształtowanego około 1890 r. na 
podobieństwo neorenesansowej, niere
gularnej willi włoskiej, według projek
tu cenionego architekta, późniejszego 
twórcy architektury hali targowej Za 
Żelazną Bramą w Warszawie, Apolo- 

ubrana w neorenesansowy kostium 
francuski, jak to pięknie określają hi
storycy sztuki. Gdy Rzeczpospolita 
upadała, a Guzów znalazł się w grani
cach zaboru pruskiego, Fryderyk Wil
helm nadał tutejsze dobra swojemu mi
nistrowi, Karolowi von Hoym. Potem 
ich właścicielem został Feliks Łubieński 
(1758-1848), minister sprawiedliwości 
Księstwa Warszawskiego. Jego syn, 
Henryk, był zasłużonym pionierem ka
pitalizmu w Polsce i za jego sprawą 
przemysł dotarł do tej części Mazow
sza. Właśnie w Guzowie powstała 
w 1830 r. ogromna cukrownia, a trzy 
lata później nad pobliską rzeczkę Pisię 
Łubieński przywiózł francuskiego wy
nalazcę maszyny do przędzenia lnu 
Philippa de Girard, który wkrótce uru
chomił ogromną fabrykę, a jego nazwi
sko dało nazwę Żyrardowowi. W mie
ście tym wciąż można oglądać jeden 
z najlepiej w Polsce zachowanych ze
społów urbanistyczno-architektonicz
nych z okresu rewolucji przemysłowej 
i burzliwego rozwoju kapitalizmu.

Lechosław Herz
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1. Wnętrze kościoła w kierunku prezbiterium
2. Elewacja wschodnia kościoła

koracją. Elementy architektoniczne 
- cokoły, pilastry, kolumny i belko
wanie mają różnobarwną marmory- 
zację, ściany i sklepienia pokrywa 
architektoniczno-figuralna poli
chromia. Na sklepieniu nawy głów
nej, w iluzjonistycznej architekto
nicznej ramie przedstawiona jest du
ża scena Niebiańskiej Jerozolimy, 
a więc zbawionych i świętych obcu
jących z Chrystusem w niebie; scena 
ta oparta jest na tekstach Apokalip
sy św. Jana. Na półkolistej ścianie 
absydy namalowano Boże Narodze
nie, a nad nim zasiadającą na obło
kach Trójcę Świętą. Na owalnej ko- 
pulce nad prezbiterium na penden- 
tywach znajdują się wyobrażenia 
postaci czterech ewangelistów, 
a w samej czaszy chóry anielskie. 
Towarzyszą one z jednej strony sce
nie Bożego Narodzenia, a z drugiej 
odprawianej poniżej Eucharystii. Po 
przeciwnej stronie nawy, nad orga
nową emporą inna grupa muzykują
cych aniołów patronuje muzyce or
ganowej. Nawy boczne, prawie 
dwukrotnie dłuższe od głównej, nie 
były pierwotnie nawami. Tę funkcję 
otrzymały dopiero w 1902 r., kiedy 
wybito arkady w miejscu wnęk na 
ołtarze boczne w nawie głównej 
i połączono w ten sposób dotych

Malowany kościół
w Kobyłce

ościół parafialny św. Trójcy 
w Kobyłce został wybudo
wany w latach 1740-1745 
jako fundacja Marcina Zału

skiego, biskupa sufragana płockiego. 
Pochodził on z wielce zasłużonego 
dla Mazowsza i Rzeczypospolitej ro
du. Rodzina Załuskich herbu Juno
sza na arenie politycznej pojawiła się 
dopiero w XVII w. Aleksander oraz 
jego syn, Aleksander Józef, byli wo
jewodami rawskimi. Trzech synów 
tego drugiego zostało duchownymi. 
Dwóch z nich: biskup płocki, cheł
miński i na końcu krakowski An
drzej Stanisław oraz biskup kijowski 
Józef Andrzej weszło do historii kul
tury polskiej jako twórcy słynnej bi
blioteki Załuskich. Marcin, mniej 
znany, ufundował unikatowe dzieło 
w Kobyłce.

Kościół ten jest niezwykły pod 
wieloma względami i jak na wielkość 
miejscowości, którą miał obsługiwać, 
jest to bardzo duża świątynia o niety
powym planie. Jest trójnawową bazy
liką, w której nawy boczne są znacz
nie dłuższe od nawy głównej. Jednak 
dzięki temu, że za prezbiterium 
umieszczona jest zakrystia i kaplica 
Ukrzyżowania, a nad nimi dawne 
mieszkanie fundatora, całość jest re
gularnie zamknięta w obrysie prosto
kąta. Kościół nie jest orientowany, 
czyli prezbiterium nie jest zwrócone 
na wschód, co było starą, nie tylko 
chrześcijańską tradycją, ale skierowa
ne jest na południe. Jednocześnie 
wejście do niego umieszczono w roz
budowanej, monumentalnej fasadzie 
zwróconej na północ. Jej rangę pod
kreślają dwie wyniosłe, czterokondy
gnacyjne wieże, dostawione z boku 
do korpusu budowli; wieżę wschod
nią ukończono dopiero w 1973 r.,
wcześniej stała tylko jej wysoka, 
pierwsza kondygnacja. Elewację po
łudniową także opracowano bardzo 
reprezentacyjnie i dekoracyjnie, z du
żą arkadą prowadzącą do kaplicy 
Ukrzyżowania i Grobu Pańskiego. 
Elewacja ta ma częściowo formę luku

triumfalnego i śmiało można ją na
zwać drugą fasadą świątyni.

Wróćmy do wnętrza. Nawa po
kryta jest zróżnicowaną, barwną de-

czasowy jednonawowy kościół 
z siedmioprzęsłowymi bocznymi 
traktami. Ściany traktów również są 
pokryte malowidłami figuralnymi 
przedstawiającymi sceny z życia 
i nauczania Chrystusa; pierwotnie 
było ich 28, obecnie brak sześciu na
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skutek wspomnianego wyburzenia 
sześciu ścian sąsiadujących z nawą 
główną. Boczne trakty pełniły funk
cję zamkniętych krużganków, które 
wierni obchodzili przed wejściem 
do kościoła.

Można by zadać pytanie, dlaczego 
tak wielki kościół z tak bogatym wy
strojem powstał w tak małej wiosce, 
jaką była Kobyłka? Otóż - choć bez
pośrednie, archiwalne przekazy mó
wią niewiele - fundator, biskup 
Marcin Załuski, uczynił z tutejszej

z przemyślanym i świetnie przygoto
wanym projektem architektonicz
nym. Twórcą architektury był lom- 
bardzki architekt Guido Antonio 
Longhi, autorem polichromii zapew
ne Grzegorz Łodziński, rodem z Ma
łopolski.

Świątynię poprzedzała droga 
krzyżowa - Kalwaria. Wspomina 
o niej w 1743 r. w swym liście do 
brata Marcin Załuski: „... przy tej 
okazji proszę mi wyjednać pozwole
nie w tymże lesie kopanie lipiny

3. Fragment sceny Niesienia Krzyża; twarz 
Chrystusa - to oryginalna warstwa malarska
4. Scena Przybijania do Krzyża
5. Rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania
w kaplicy Ogrojcowej (fasada południowa)

(zdjęcia: Karol Guttmejer)

świątyni ośrodek rekolekcyjno-kal- 
waryjny. Ośrodek rekolekcyjny zo
stał utworzony w celu „zreflektowa
nia wykwintnej i swawolnej Warsza
wy”, a prowadzili go jezuici sprowa
dzeni do Kobyłki w 1753 r. Kalwaria 
była natomiast jedną z popularnych 
wówczas form wyrażania pobożno
ści. W obecnych czasach o tym się 
nie pamięta, ale jeszcze w połowie 
XIX w. Kobyłka była wymieniana ja
ko jedno z siedmiu bardziej znanych 
założeń kalwaryjnych Rzeczypospo
litej XVIII w. W związku z tym od 
początku tutejszy kościół był budo
wany, a później dekorowany zgodnie 

i grabiny i inszych drzew do wysa
dzania ulic do kaplic (podkreślenie 
K. G.^, żeby można stacje Męki Pań
skiej commode obchodzić, źle pod

czas upałów, w chłodzie dla ludzi, 
którzy zechcą to nabożeństwo odpra
wiać...”. Te stacje Męki Pańskiej, 
a raczej Kalwarii były zapewne roz
mieszczone wzdłuż nowo wytyczo
nej i obsadzonej lipami prostej alei, 
prowadzącej od strony Warszawy 
równolegle do starszej krzywolinij- 
nej drogi. Taki układ dróg pokazuje 
mapa Deutscha z 1777 r., a przekazy 
z XIX w. mówią o wycinaniu starych 
lip posadzonych przez jezuitów. Tak 
więc pielgrzymi szli od strony War
szawy Drogą Krzyżową i widzieli 
z daleka wyniosłą bryłę kościoła 
z wysoką wieżą fasady. Po dojściu do 
świątyni obchodzili ją, aby pomodlić 
się przy scenach Męki Pańskiej. Na
stępnie wchodzili do bocznych trak
tów, bo wejście główne było zapew
ne zazwyczaj zamknięte. Tam, oglą
dając sceny z życia i nauczania Chry
stusa, czerpali natchnienie do wła
snego postępowania. Następnie 
przechodzili przez małe przedsionki 
do kościoła, ale wcześniej mogli się 
wyspowiadać w dwóch stojących 
tam konfesjonałach (obecnie przesu
nięte). Oczyszczeni z grzechu wcho
dzili do kościoła, który zgodnie 
z widniejącym kiedyś nad wejściem 
napisem stanowił Dom Boży i Bramę 
Niebios. Tak więc - mówiąc w naj
większym skrócie - cały zewnętrzny 
i wewnętrzny program religijny słu
żył uświadomieniu wiernym ceny 
Zbawienia ludzkości, jaką poniósł 
Chrystus przez swą mękę, a nadto 
program ten wskazywał, jak chrze
ścijanin powinien zachowywać się 
w życiu. Był to rodzaj przeniesienia 
średniowiecznej Biblii Pauperum na 
nowożytne środki wyrazu.

Powróćmy jeszcze do zewnętrz
nego wyglądu kościoła. Co się uka
zywało oczom pątników w miarę 
zbliżania się do świątyni? Otóż 
w dokumencie z 1824 r. czytamy: 
„Kościół ten (...) ma z frontu (...) 
Facyatę piękną, na której w Wło
skim guście malowana iest Historya 
Królów i Proroków Starego Testa
mentu, na wierzchu zaś stoią Osoby 
Świętych z tarcic czerwono malowa
ne.” I dalej: „Za Zakrystią czyli 
w tyle Kościoła iest druga Facyata 
(...) różnymi malowaniami Świę
tych Pańskich i Tayemnicami Xa Pa
na przyozdobiona, pod Facyatą tą 
znayduie się Ogród męki Pańskiej 
czyli Kaplica, w ktorey Krzyż z figu
rą Pana Jezusa i z statuami Nay- 
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świętszey Maryi Panny Bolesney 
i S. Jana, a z boków dwóch Łotrów, 
pod czym Skała Grobu Pana Jezu
sa”. I już pod koniec: „Cały ten Ko
ściół był przed reparacją (w 1822 r. 
- K.G.) onego ozdobiony z boków 
Stacyami męki Chrystusa Pana, dziś' 
tak pięknego Pędzla robota zatartą 
została 'Wapnem”. Do niedawna ko
ściół był rzeczywiście pokryty póź
niejszymi tynkami. Tylko nieliczni 
wiedzieli, że pod nimi znajdują się 
malowidła z XVIII w. O ich istnie-

wadzono restaurację odkrytych frag
mentów oraz dokonano rekonstruk
cji dużych partii poszczególnych 
scen. Fragmenty oryginalnych malo
wideł, wykonanych w technice wa- 
pienno-kazeinowej, a więc dość 
trwałej i profesjonalnej, pokrywają 
płaszczyznę płytkiej wnęki każdego 
z odrębnych przęseł elewacji bocz
nej. Brakujące na skutek wcześniej
szych zniszczeń i przebudowy okien 
oryginalne partie zostały domalowa
ne przez M. Kornacką. Są to wielo- 

niu konserwatorzy dowiedzieli się 
w trakcie prac restauratorskich po 
1945 r. Ale wówczas Juliusz Bur- 
sche podjął słuszną decyzję, że ich 
konserwacja może poczekać na lep
sze czasy i fragmenty malowideł 
przykryto tynkiem wapiennym, je
dynie na elewacji południowej i za
chodniej pozostawiono małe od
krywki.

W 1999 r., podczas czyszczenia 
elewacji przed ich kolejnym malo
waniem, pod biczami wodnymi o ci
śnieniu 80 atmosfer, zaczęły odpa
dać duże partie tynku z elewacji 
wschodniej. W tym czasie przy kon
serwacji malowideł wewnątrz ko
ścioła pracowała konserwator pla
styk Manuela Kornacka. Dzięki jej 
interwencji prace remontowe zatrzy
mano i po uzgodnieniach z Urzędem 
Mazowieckiego Konserwatora Za
bytków w roku następnym przepro

postaciowe przedstawienia Męki 
Pańskiej, ale nie są one pokazane 
w tradycyjnym cyklu Drogi Krzyżo
wej. W tych odsłoniętych, kolejnych 
sześciu scenach cykl ten jest znacznie 
skrócony. Są to: Prowadzenie na 
Mękę, Nałożenie Krzyża, Spotkanie 
Weroniki (być może pierwotnie Spo
tkanie z Niewiastami), Zdjęcie Szat, 
Przybicie do Krzyża, Podniesienie 
Krzyża. Nieodsłonięcie scen na ele
wacji zachodniej uniemożliwia pre
cyzyjne odtworzenie pierwotnego 
programu ikonograficznego. Spró
bujmy jednak popuścić nieco wodze 
fantazji i wyobrazić sobie duże sceny 
na elewacji zachodniej, a nadto po
krytą figuralnymi malowidłami ele
wację południową, skierowaną 
w stronę Warszawy (obecnie ul. Na
poleona), oraz rozłożystą fasadę pół
nocną. Manuela Kornacka robiła od
krywki na elewacji południowej 

i stwierdziła występowanie tam du
żych partii malowideł. Zostały one 
niestety ponownie przykryte zapra
wą cementową. Nie udało jej się wy
konać odkrywek na elewacji północ
nej, ale na pewno i tutaj malowidła 
są albo były, bo nie wiadomo jakich 
spustoszeń dokonało mycie fasady 
pod ciśnieniem 80 atmosfer, nie wia
domo także, co mogło zostać pod 
ostatnimi uzupełnieniami tynku wy
konanymi w zaprawie cementowej. 
W XVIII w. wszystkie elewacje świą
tyni pokryte były barwnymi, figural
nymi malowidłami - była więc to 
duża, kolorowa budowla. Tymcza
sem w sztuce polskiej nie są znane 
zabytki architektury sakralnej, któ
rych elewacje miałyby tak bogatą de
korację malarską. Zdarzają się poje
dyncze sceny, najczęściej na zam
knięciu prezbiterium, przedstawiają
ce Ukrzyżowanie. Słyszałem o po
dobnych, rozbudowanych przykła
dach dekoracji kościołów w Italii 
i południowych Niemczech, ale 
w dostępnej literaturze przedmiotu 
nie znalazłem potwierdzenia tych in
formacji. Malowidła na elewacjach 
kościoła w Kobyłce są niewątpliwie 
rozwiązaniem unikatowym nie tylko 
w skali Mazowsza, ale również kra
ju. I należy ubolewać, że nie wyko
rzystana została okazja, jaką był 
ostatni remont elewacji kościoła, aby 
wykonać dodatkowe badania i od
słonić cenną polichromię. Co więcej, 
przykrycie malowideł nową zaprawą 
i nową farbą stworzyło duże zagro
żenie dla tego oryginalnego malar
stwa z XVIII w.

Józef Andrzej Załuski, brat Marci
na, pisał w 1768 r. o Kobyłce: „Pod 
Warszawą za Wisłą w mieście co tak 
zwana - Kobyłka; teraz missio jest 
Załusciana przy kościele wspaniałym 
coby mógł stać w Rzymie...”. Warto 
pojechać do Kobyłki, aby obejrzeć 
ten wspaniały zabytek i nowo odkry
te malowidło na elewacji wschod
niej.

Karol Guttmejer

Pragnę podziękować pani Marnieli Kornac
kiej za informacje na temat jej pracy przy poli
chromii w Kobyłce, przede wszystkim tej wy
konanej na elewacji wschodniej. Zainteresowa
nych dziejami omawianego kościoła odsyłam 
do mojej książki pt. Kobyłka perła baroku na 
Mazowszu, Kobyłka 1998; publikacja dostępna 
w tamtejszym Domu Kultury oraz w sklepiku 
przy kościele.
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Huta „Czechy”
S

owstawanie w XIX w. zakła
dów przemysłowych na Ma
zowszu związane było z roz
szerzeniem się rynków zbytu, 
przede wszystkim na chłonne obszary 

Rosji. Już od pierwszych lat istnienia 
Królestwa Polskiego obowiązywały 
niskie taryfy celne na granicy z cesar
stwem rosyjskim, a protekcyjna poli
tyka gospodarcza rządu sprzyjała cu
dzoziemskim fachowcom, którzy za
mierzali budować fabryki i tworzyć

1. Od lewej strony: Wilhelm, Ignacy
i Edward Hordliczkowie (fragment ryciny 
z „Tygodnika Ilustrowanego”, nr 21, 1868)
2. Huta „Czechy” w 1868 r.
(„Tygodnik Ilustrowany”, nr 20, 1868)

krajowy przemysł. Takim przybyszem 
był właśnie Czech Ignacy Hordliczka, 
który, wykorzystując miejscowe su
rowce, piasek i drewno, przy pomocy 
fachowych szklarzy sprowadzonych 
ze Śląska i Czech, rozwinął w Króle
stwie Polskim hutnictwo szkła.

Ignacy Hordliczka (1786-1854) 
pochodził ze Skalic, położonych 
u podnóża Gór Łużyckich. Od końca 
XVIII w. istniały w tym regionie dwie, 
jedyne w Czechach szkoły szklarskie 
kształcące hutników i zdobników 
szkła. Młody Hordliczka był najpierw 
subiektem u swego brata, kupca 
w Pradze, a następnie udał się do Gło

gowa na Śląsku, gdzie pracował w wy
twórni octu. Wkrótce, znając już tajni
ki tej produkcji, przyjechał do Warsza
wy i tu uruchomił pierwsze własne 
przedsiębiorstwo - octownię. Los mu 
sprzyjał: poza sukcesem finansowym 
zdobył pozycję towarzyską i w 1813 r. 
ożenił się z córką intendenta budow
niczego miasta Warszawy Karoliną 
z Neumanów, w 1830 r. przystąpił do 
zawiązującej się wówczas Resursy Ku
pieckiej, w latach późniejszych był 
jednym z fundatorów i długoletnim 
dyrektorem tzw. Nowej Resursy oraz 
radcą Towarzystwa Ogniowego (póź
niejsza Dyrekcja Ubezpieczeń). Ze
brawszy kapitał, w 1822 r. założył 
pierwszą hutę szkła - w Barczącej ko
ło Mińska Mazowieckiego. Świetny 
rozwój tego zakładu został jednak 
przerwany po kilku latach z dwóch 
niezależnych od siebie powodów: wy
buchu wojny polsko-rosyjskiej w po
wstaniu listopadowym oraz trudności 
w zaopatrzeniu w okolicy huty 
w drewno na opał, co przy ówczesnej 
technologii wytopu szkła uniemożli
wiało funkcjonowanie fabryki. Ignacy 
Hordliczka zdecydował się przenieść 
hutę w inne miejsce. Tak powstała 
w 1835 r. huta szkła i osada fabryczna 
we wsi Trąbki pod Garwolinem; na 
pamiątkę kraju rodzinnego właściciel 
nazwał ją „Czechy”.

Miejsce wybrał znakomite: w lesi
stej, piaszczystej okolicy, w pobliżu 
ważnych szlaków komunikacyjnych 
i miast - około 50 km od Warszawy, 
około 8 km od Garwolina, około 
85 km od Lublina; po kilkudziesięciu 
latach przybyło jeszcze jedno ważne 
połączenie - kolej nadwiślańska ze sta
cją w Pilawie, odległej o niecałe 7 km.

Hordliczka zbudował hutę oraz 
osadę fabryczną, m.in. kantor, sklepi
ki, domy dla pracowników. Wzniesio
no tu jedenaście parterowych domów 
mieszkalnych, ustawionych szczyto
wo wokół skweru-zieleńca, stanowią
cego centrum osady. Domy, na planie 
prostokąta, zbudowane z niewypala- 
nej cegły i otynkowane, przykryte 
czterospadowymi dachami z dymni
kami, kryte gontem, przeznaczone 
były dla 4, 6 lub 8 rodzin; obok domu 
była obórka, ziemna piwniczka i ka

wałek ziemi do uprawy. Założenie 
przestrzenne osady jest czytelne do 
dziś, zachowały się też budynki.

Do dzisiaj przetrwała także hala 
produkcyjna huty „Czechy”, zbudo
wana w 1835 r. Jest to potężny budy
nek z „kopulastym” dachem wspar
tym na wspaniałym łukowym sklepie
niu z drewnianych bali. Niegdyś - co 
dość niezwykłe - ten hutniczy budy
nek kryty był gontem. Mieściły się tu 
piece donicowe do topienia szkła, 
piecyki do jego studzenia oraz suszar
nia drewna. Wytop szkła w piecach 
donicowych nie był technologicznie 
skomplikowany, ale wymagał wiedzy 
praktycznej i znajomości chemii. 
W donicach z ogniotrwałej gliny 
umieszczano przemieszane składniki: 
piasek kwarcowy, potaż (węglan pota
su otrzymywany z popiołu drzewne
go) lub saletrę, sodę lub sól glauber- 
ską, wapno lub gips, glinkę, tlenek 
ołowiu oraz dodatki odbarwiające lub 
barwiące - skład chemiczny, dodatki 
i proporcje produktów zależały od 
przeznaczenia masy szklanej. Piec do
nicowy był dwukomorowy, opalany 
drewnem. Palenisko umieszczone by
ło pod komorą z donicami, w których 
topiło się szkło. Gorące gazy i dym 
uchodziły ku górze przez dymniki 
w grzbiecie dachu, jak w kurnej cha
cie, ale oczywiście „na skalę przemy
słową”. Jak to wyglądało, widać na 
rycinie z epoki. Stygnącą, plastyczną 
masę szklaną można było kształtować 
przez wydymanie, odlewanie lub 
przez wytłaczanie w formach.

Fabrykę rozbudowywano. Już 
w połowie XIX w. wzniesiony został 
parterowy, drewniany budynek me
chanicznej szlifierni, w której zastoso
wano napęd parowy, i drewniany bu
dynek malarni. Wobec wzrostu zapo
trzebowania na szyby do okien i lu
stra, rozpoczęto produkcję szkła ta
ftowego tzw. włoskim systemem: 
przez formowanie cylindra, następnie 
prostowanie go, a na koniec krojenie. 
W 1867 r. były już dwa oddziały pro
dukcji hutniczej. W hali głównej dzia
łały trzy piece donicowe: w pierw
szym topiono szkło białe, w drugim 
szkło kolorowe, z którego formowa
no wyroby wielowarstwowe, obrabia
ne w szlifierni, oraz tzw. vetro fiato, 
czyli szkło dmuchane, trzeci piec słu
żył do produkcji szkła na szyby, lustra 
i witraże. W oddziale drugim stał piec 
do prostowania szklanych cylindrów 
(tzw. strekownia).
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3. Budynek huty - widok od południowego 
zachodu
4. Pozostałość po wielkim piecu
5.6. Dwory: Ignacego (5) i Edwarda (6) 
Hordliczków

Kolejnymi właścicielami huty 
„Czechy” byli bratankowie Ignacego 
Hordliczki - Wilhelm (1814-1880) 
i Edward (1821-1889). Bracia po
dzielili się obowiązkami. Edward zaj
mował się sprawami technicznymi: 
eksperymentował, wprowadził nowy 
sposób fabrykacji szkła i kryształów, 
po raz pierwszy w Królestwie Polskim 
i cesarstwie rosyjskim zastosował 
opalanie pieców gazem wytwarzanym 
z torfu i drewna (piece systemu Sie
mensa). Wilhelm zajął się zbytem to
warów: zwiększył eksport, stworzył 
w kraju sieć sklepów fabrycznych, 
stopniowo zdobywał dla wyrobów 
huty „Czechy” rynki rosyjskie. Był to 
okres największego rozkwitu zakładu. 
W 1879 r. w robotniczym osiedlu 
przy hucie mieszkało 2300 osób, spo
śród których 410 osób pracowało 
w fabryce - byli to m.in. hutnicy, for- 
mierze, malarze, szlifierze, grawerzy, 
liczna służba pomocnicza oraz kilku 
urzędników.

Oferta katalogowa wyrobów huty 
„Czechy” zawierała w 1881 r. 1164 
wzory o wyszukanych kształtach 
i zdobnictwie - samych tzw. tulipa
nów do lamp było kilkanaście rodza
jów, m.in. matowe, trokadero, achato- 
we, Mignon, alabastrowe, kryzoprast 
— wszystkie szlifowane lub dekorowa
ne kolorowo. W hucie produkowano

m.in. szkło kryształowe, szkło przę
dzione (uetro filató), a także szkło ko
lorowe, które uzyskiwano przez doda
nie do masy tlenków metalicznych. 
Zgodnie z opisem z 1903 r.: dennik 
kobaltu barwił na niebiesko, denniki 
żelaza, miedzi, chromu, uranu - nada
wały szkłu różne odcienie barwy zie
lonej, mangan - barwił na fioletowo, 
tlenek żelaza, siarka, antymon, chlo
rek srebra - na żółto, roztwory złota 
i tlenku miedzi - na czerwono.

W 1867 r. bracia Hordliczkowie 
otrzymali na Powszechnej Wystawie 
Przemysłu i Sztuki w Paryżu nagrodę 
100 tys. franków, a Akademia Naro
dowa Rolnictwa, Rzemiosła i Handlu 
w Paryżu powołała ich na swoich 
członków i nagrodziła srebrnym me
dalem. Ponadto za wyroby ze szkła 
i kryształów otrzymali nagrody na 

wystawach w Petersburgu (1870 r.), 
Paryżu i Wiedniu (1873 r.).

Niestety, po śmierci Edwarda 
przedsiębiorstwo kierowane przez 
spadkobierców podupadło - zaczęły 
się kłopoty finansowe, produkcję 
ograniczono do prostszych wyrobów. 
Trudności nasilały się: w 1905 r. 
ogłoszono niewypłacalność firmy, do
szło do protestów robotniczych, na
wet do spalenia kilku budynków fa
brycznych (malarni, szlifierni, maga
zynów, wozowni). W wyniku tych 
wydarzeń fabrykę zamknięto w 1906 
r., a pracowników wraz z rodzinami 
wysiedlono w głąb Rosji, do zakła
dów szklarskich w guberni orłow
skiej. Hutnicy wrócili dopiero 
w 1914 r. i pamięć o tej zsyłce jest 
wśród mieszkańców nadal żywa.

Przed pierwszą wojną światową 
hutę „Czechy” kupił dr Bronisław 
Chrostowski, mąż córki Edwarda 
Hordliczki, jednak właścicielowi nie 
udało się podźwignąć fabryki - pro
dukowano już tylko najpospolitsze 
gatunki szkła. W 1922 r. hutę kupiła 
Spółka Akcyjna Przemysł Szklany 
w Polsce; w 1929 r. członkiem zarzą
du tej spółki był Ignacy Hordliczka 
(wnuk Antoniego, brata Ignacego), 
a od 1936 r. - jego syn, Michał Hor
dliczka. W okresie międzywojennym 
produkowano tu za pomocą zakupio
nych półautomatów szkło apteczne, 
perfumeryjne, techniczne i słoje. Jesz
cze raz w dziejach - w okresie okupa
cji - fabryce i mieszkańcom osady po
magał przedstawiciel rodu Hordlicz- 
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ków - Stanisław, syn Edwarda: jako 
dyrektor administracyjny zajmował 
się fabryką, robotnikom zapewniał

7. Fragment osady przyfabrycznej
8. Różne wyroby huty z XIX w.

ła w niej prasa, książki, bilard, kręgle), 
zorganizował także kasy - oszczędno
ści, pogrzebową i emerytalną, utrzy
mywane ze składek robotników, które 
w sytuacjach awaryjnych wspomagał. 
W osadzie często organizowano różne 
uroczystości - tańce, poczęstunki np. 
z okazji poświęcenia pieca hutniczego, 
wesela, awansu na mistrza szklarskie
go. Kolejni właściciele huty podtrzy
mywali te patronackie tradycje. Śla
dem hucznie obchodzonych okrągłych 
rocznic są tableau z 1872, 1882 i 1902 
r., wykonane na pięćdziesięcio-, sześć- 
dziesięcio- i osiemdziesięciolecie hut
nictwa szkła w zakładach Ignacego

(zdjęcia: 3-7 - Maria Barbasiewicz)

pracę i bronił przed wywiezieniem na 
roboty do Niemiec. Po wojnie hutę 
upaństwowiono (19 VIII 1949 r.).

Podziwiać trzeba umiejętności me
nedżerskie Hordliczków, rozmach 
i klasę, z jaką realizowali swoje plany - 
od początku było to przedsięwzięcie 
przemyślane i konsekwentnie realizo
wane. Jako przedsiębiorcy liczyli oczy
wiście na zyski, dbali o prestiż firmy, 
jakość i urodę wyrobów, ale brali rów
nież odpowiedzialność za poziom ży
cia swoich pracowników. Osadę fa
bryczną uznać można za wzór tzw. pa
tronackiej organizacji przedsiębior
stwa. Ignacy Hordliczka nie tylko zbu
dował domy mieszkalne dla pracowni
ków, lecz również założył szkołę, szpi
tal, sklepy, oberżę (pełniącą również 
funkcję czytelni i klubu, ponieważ by

Hordliczki, a także ozdobne wydaw
nictwo z 1935 r. z okazji stulecia zało
żenia huty „Czechy”. Społeczność pra
cowników miała poczucie wspólnoty 
i przywiązania do swojej huty. Praco
wały w niej całe rodziny, związane 
z zakładem również emocjonalnie. 
Szklarze, mistrzowie w swym fachu, na 
Mazowszu - przybysze, byli społecz
nością zamkniętą, wobec mieszkańców 
okolicznych wsi zachowywali dystans. 
Do dziś żyją tu potomkowie szklarzy 
sprowadzonych przez Hordliczkę - ro- 

KOSZARKA DROGOWA

Przy granicy Kiełpina i Dziekanowa Leśnego, 

przy starej szosie stoi maty parterowy budynek na 
planie kwadratu, przykryty niskim, czterospadowym 
dachem. W elewacji od strony szosy znajdują się 
dwa symetrycznie umieszczone prostokątne okna 
oraz płytki ryzalit pośrodku. Tylko najstarsi miesz
kańcy wiedzą, że jest to tzw. koszarka drogowa (na
zwa zdrobniała od słowa koszary), czyli domek 
dróżnika, którego zadaniem była kontrola stanu 
technicznego traktu, pielęgnacja i dosadzanie 
drzew, odśnieżanie. Stara szosa, przy której stoi 
dróżniczówka, to fragment historycznej drogi z War
szawy do Zakroczymia i Płocka. W latach trzydzie
stych XIX w. droga zamieniona w „trakt bity” zosta
ła zmodernizowana, gdyż nabrała dodatkowego 
znaczenia jako trasa militarna łącząca dwie rosyj
skie fortyfikacje: Cytadelę w Warszawie i twierdzę 
w Modlinie.

Dróżniczówka została wzniesiona pierwotnie 
prawdopodobnie zgodnie z projektem „typowym” 
opracowanym przez Andrzeja Golońskiego w 1834 
r., wykazuje bowiem podobieństwo do projektu „ko
szar drogowych III klasy” tego architekta. Wzorniko- 
wy budynek w stylu „urzędowego klasycyzmu” miał 
ryzalit zwieńczony małym tympanonem, a otwory 
okienne i drzwiowy (umieszczony pośrodku ryzalitu) 
były zamknięte półkolistymi lukami. Niewykluczone, 
że dróżniczówka w wyniku adaptacji i remontów 
straciła tympanon i drzwi od strony szosy oraz pół
kolisty wykrój okien. Koszarkom towarzyszyły zwykle 
małe szkółki drzew, którymi obsadzane byty trakty. 
Przy dróżniczówce w Dziekanowie hodowano wło
skie topole, rosnące przy trakcie zakroczymskim. 
Pojedyncze egzemplarze tych drzew można jeszcze 
spotkać na terenie Młocin i Bielan.

Ewa Pustota-Koztowska

dżiny Ryklów, Klinertów, Wolffów, 
Wardaków, Ganów, Parolów.

Już od prawie dwudziestu lat stara 
huta nie pracuje. Zastąpiła ją nowa fa
bryka, zbudowana w latach sześćdzie
siątych XX w., zlokalizowana kilkaset 
metrów dalej. Produkuje się tam szkło 
przemysłowe, butelki i słoiki. Budynki 
starej huty i klasycystyczne domy osa
dy szklarzy są wpisane do rejestru za
bytków. Kiedy w 1983 r. zaprzestano 
produkcji, istniał projekt utworzenia 
tu obiektu muzealnego. Zamiaru tego 
nie zrealizowano. Od kilku lat właści
cielem obiektów jest p. Andrzej Cze
chowski, który chciał tu zorganizować 
ośrodek rekreacyjny; we wnętrzu 
wielkiej hali huty miała być ujeżdżal
nia koni. Na razie ten pomysł również 
nie doczekał się realizacji. Jednak sta
ra huta ma związek ze szkłem - malo
wane są tu w kilkudziesięciu wzorach 
bombki choinkowe na eksport. Nie
powetowaną stratą jest rozproszenie 
pierwotnej wzorcowni wyrobów za
kładu oraz jego wyposażenia. Zniknął 
też z osady metalowy herb - symbol 
huty: lew stojący na tylnych łapach 
i wydmuchujący szklaną bańkę przez 
fajkę szklarską, zwaną piszczelem.

Wyroby huty Ignacego Hordliczki są 
- i będą - coraz bardziej cenione. Już 
obecnie kilka szkieł znajduje się w Mu
zeum Historycznym m. st. Warszawy. Są 
tu m.in. dwie bliźniacze karafki kuliste 
z około 1840 r. z grawerowanymi wido
kami warszawskich gmachów - Menni
cy i pałacu Komisji Rządowej na placu 
Bankowym, a także kryształowy puchar 
z Orłem, Pogonią i Okiem Opatrzności, 
datowany na lata 1861-1870.

Maria Barbasiewicz

(fot. Ewa Pustola-Kozlowska)
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Dworce 
w stylu dworkowym

opracowaniach dotyczących 
architektury styl dworkowy 
wyznaczają lata 1918-1925. 
Pierwsza data - to moment od

zyskania przez Polskę nie tylko niepodle
głości, ale przede wszystkim odnowienia 
państwowości, co w architekturze zaowo-

cji Zabytków. Twórcą mógł być architekt 
z prowincjonalnej pracowni, który uległ 
ówczesnej modzie lub zainspirowały go 
projekty Millera.

Dworce w Pruszkowie, Radziwiłłowie 
i Grodzisku powstały przy trasie dawnej 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Były to ko

mę” do miasta dokładnie tak, jak w dwu
dziestoleciu międzywojennym.

Styl dworkowy wykorzystywał rów
nież elementy renesansowe, jak arkady 
i attyki oraz barokowe, jak kartusze. Pro
jektując w 1922 r. dworzec w Radziwiłło
wie, gdzie attyka wieńczyła ryzalit na osi 
od strony torów oraz dworzec w Prusz
kowie (1921 r.), gdzie pawilony boczne 
otrzymały charakterystyczne szczyty, Mil
ler sięgnął do wzorów renesansu.

Niewątpliwie najlepszym przykładem 
stylu dworkowego jest jednak dworzec 
w Modlinie - zbudowany na planie pro
stokąta, z łamanym dachem, prowadzą
cym do środka czterokolumnowym gan
kiem, pokryty jasnożółtym tynkiem.

cowało poszukiwaniem stylu najbardziej 
rodzimego i narodowego. Rok 1925 - to 
coraz dalej idące zainteresowanie architek
tów ideami Le Corbusiera i jego „maszyny 
do mieszkania”, co spowodowało odejście 
od stylu narodowego w kierunku między
narodowego i styl dworkowy popadł 
w niełaskę. Pozostały jednak budowle, 
które wyróżniają się na korzyść w porów
naniu z zabudową kubiczną. Nie są to tyl
ko budynki mieszkalne, ale również uży
teczności publicznej, jak szkoły, ratusze czy 
dworce kolejowe. Najpiękniejsze dworce 
powstały w Teresinie, Pruszkowie, Grodzi
sku, Radziwiłłowie i Modlinie. Oprócz 
Modlina autorem czterech pozostałych 
był Romuald Miller (1882-1945). Zapro
jektował je w latach 1918-1924 dla War
szawskiej Dyrekcji Polskich Kolei Pań
stwowych, kiedy był naczelnikiem Wy
działu Architektury przy Warszawskiej Dy
rekcji PKP. Przez wiele lat współpracował 
ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy - 
w latach 1923-1927 kierował budową za
projektowanego przez siebie gmachu ZZK 
w Warszawie przy ul. Czerwonego Krzyża 
(obecnie ul. Jaracza), w którym umiesz
czono także Teatr Ateneum. Natomiast au
tor dworca w Modlinie wciąż pozostaje 
nieznany. Obiekt ten nie figuruje w reje
strze zabytków, na jego temat nie ma żad
nych materiałów w Ośrodku Dokumenta- 

lejne budynki dworcowe w tych miejscach. 
Zadania, które na początku lat dwudzie
stych XX w. postawiono nowej architektu
rze dworcowej, wykraczały poza sferę czy
sto estetyczną i użytkową. Dworce powin
ny mieć, jak pisano w publikacji towarzy
szącej obchodom dziesięciolecia Polskich 
Kolei Państwowych w 1928 r. „swojski wy
gląd i należyte otoczenie, a to tembardziej, 
że budynki te były wznoszone w różnych 
miejscach kraju na długości 2000 kilome
trów linii kolejowych i że miały być wi
docznym znakiem ducha polskiego dla 
wszystkich przejeżdżających cudzoziemców 
i rodaków, a tym ostatnim w niejednym 
wypadku mogły posłużyć za wzory do na
śladowania przy budowie domów”.

Projekt dworca w Grodzisku Mazo
wieckim powstał w 1920 r. i miał niemal 
wszystkie cechy charakterystyczne dla sty
lu dworkowego, który czerpał z form 
wiejskiej siedziby szlacheckiej - prostą bry
łę na prostokątnym planie, przekrytą wy
sokim dwuspadowym łamanym dachem, 
szkarpy w narożach, jasny tynk. Tylko za
miast popularnego w dworach, wspartego 
na kolumienkach ganku wzniesiono ko
lumnowy portyk, zwieńczony trójkątnym 
frontonem. Mimo przekształceń po dru
giej wojnie światowej w dużym stopniu za
chował pierwotną formę. Pięknie odre
staurowany stanowi dziś wizytówkę, „bra-

1.2. Dworce projektowane przez R. Millera: 
w Grodzisku Mazowieckim (1)
i w Pruszkowie (2)
3. Dworzec w Modlinie w 2001 r.

(zdjęcia: Katarzyna Śliwa)

O tym obiekcie ukazały się w „Spotka
niach z Zabytkami” dwa małe artykuły (nr 
11, 1996, s. 28 i nr 8, 1999, s. 28), w któ
rych redakcja apelowała o ratunek. Nie
stety, sprawą nikt się nie zainteresował 
i porównując ówczesne widoki dworca 
(m.in. na okładce nr. 11, 1996) z wido
kiem obecnym widać, że budynek szybko 
zmierza ku zagładzie; to samo dotyczy 
znajdującej się obok wieży ciśnień. Skan
dal z tym najlepszym przykładem budynku 
użyteczności publicznej postawionym 
w stylu dworkowym trwa nadal...

Katarzyna Śliwa
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Z mazowieckiego pogranicza

nazw geograficznych
Dolnego Poleksza

ytuł tego artykułu wymaga objaśnie
nia. Po pierwsze: co to jest „arche
ologia nazw”? Takie sformułowanie 
byłoby oczywiste dla Anglika, ponie

waż u nich „archeologią” jest wszystko, co da 
się rozwarstwić chronologicznie. Tak więc np. 
„archeologia krajobrazu” oznacza ustalenie, 
w jakiej kolejności powstawały poszczególne 
elementy krajobrazu. Kilka lat temu pewien hi
storyk z Londynu wygłosił odczyt o „archeolo
gii przemysłowej”, ale wcale nie chodziło mu

Stratygrafia, czyli chronologiczne 
rozwarstwienie nazw geograficznych 
Dolnego Poleksza: 1 - nazwa prafińska 
spoza rejonu Poleksza, ukazująca 
najstarszy substrat nazewniczy regionu 
pótnocnomazowieckiego, 2 - nazwy 
baltyjskie prusko-jaćwieskie, 
3 - średniowieczne i nowożytne nazwy 
mazowieckie, 4 - średniowieczne nazwy 
litewskie

(rys. Maciej Czarnecki)

o archeologiczne wykopaliska, lecz o pokaza
nie w układzie chronologicznym obiektów 
związanych z rozwojem przemysłu, zbudowa
nych w okresie od połowy XVIII do połowy 
XX w. w jednym z mikroregionów środkowej 
Anglii. Słowo „archeologia” w kontekście nazw 
geograficznych ma podobne znaczenie - odczy
tanie kolejnych nawarstwień nazewniczych.

Kolejna zagadka: co to jest „Połeksze” 
i skąd się to słowo wzięło? Otóż „Połeksze” 
jest zrekonstruowaną przez historyków i ję
zykoznawców nazwą geograficzną, a oznacza 
terytorium leżące nad rzeką Lek. Rzeka ta 
jest prawym dopływem Biebrzy i obecnie 
znamy ją pod przekręconą nazwą „Ełk” (spo
wodowała to gramatyczna odmiana nazwy:

ten Łek - tego Łku; w mieście Łku, czyli we 
Łku > w Ełku). Bez mała tysiąc lat temu za
pisano w łacińskim tekście nazwę POLLE- 
XIANI, którą uczeni odczytują po I \Lek | \sjani 
i tłumaczą po I \Łek I \szanie = polekszanie, 
czyli mieszkańcy poleksza. Wyraz „połeksze” 
(= terytorium nadłeckie) został utworzony 
analogicznie, jak „pomorze” (= terytorium 
nadmorskie) czy „powiśle” (= terytorium 
nadwiślańskie). Historycy uznali, iż Polek
szanie - to nazwa własna plemienia jaćwie- 
skiego (czy też grupy plemion jaćwieskich), 
którego (których) centralnym grodem byl 
Łek (dzisiejszy Elk). Ale nie można odrzucić 
przypuszczenia, że jest to nazwa nadana tej 
terytorialnej grupie Jaćwingów przez sło
wiańskich mazowieckich sąsiadów, a pocho
dzi od powstałej na wczesnośredniowiecz
nym Mazowszu nazwy „Połeksze”, oznacza
jącej jaćwieskie terytorium nad Łkiem. 
W każdym razie, niezależnie, jaćwieska czy 
polska, nazwa ta jest - przynajmniej dla auto
ra - ładna i warta spopularyzowania. Dol
nym Polekszem powinny nazywać się w zasa
dzie tereny leżące nad dolnym Ełkiem lub 
w dorzeczu dolnego Ełku, ale tutaj przyjmie- 
my tę nazwę dla obszaru powiększonego od 
zachodu o tereny dorzecza Wissy, czyli mniej 
więcej dla obszaru powiatu grajewskiego.

Losy dolnego Poleksza w ostatnim tysiąc
leciu są nam całkiem dobrze znane. Wiemy, że 
zasiedlali je Jaćwingowie, którzy dopóty na
padali na Mazowsze, dopóki ich Krzyżacy nie 
wytępili pod koniec XIII w. Co było przed 
X w. - domyślamy się na podstawie badań ar
cheologicznych. Skoro zaś w tytule mamy 
„archeologię”, spróbujmy przedstawić dzieje 
i pradzieje naszego terenu w sposób „wyko
paliskowy”, tzn. od najmłodszej warstwy 
w głąb (dobrym pomysłem będzie też prze
czytanie tej tablicy stratygraficznej od końca):

• po 1945 r. powiat grajewski w woje
wództwie warszawskim/mazowieckim (w okre
sie 1975-1998 było to pięć północnych gmin 
województwa łomżyńskiego);

• 1918-1939 powiat grajewski w woje
wództwie warszawskim; ziemia pograniczna 
z niemiecką prowincją wschodniopruską;

• w okresie zaborów powiat w składzie 
rosyjskiej struktury administracyjnej; ziemia 
pograniczna z niemiecką prowincją wschod
niopruską;

• w XV-XVIII w. teren na zachód od rze
ki Elk był północną rubieżą Mazowsza, zaś 
na wschód od Ełku - częścią Wielkiego Księ
stwa Litewskiego; w XV w. ziemia pogra
niczna z państwem krzyżackim, XVI-XVII 
w. - z Księstwem Pruskim, które na począt

ku XVIII w. straciło samodzielny byt pań
stwowy i stało się niemiecką prowincją 
wschodniopruską;

• XIV w. - kraina opustoszała po wytę
pieniu Jaćwingów u schyłku XIII w., poro
śnięta puszczą; w dokumentach krzyżackich 
nazywana „Narwomede” - po jaćwiesku 
znaczy to Narwiański Las;

• od epoki brązu po schyłek XIII w.: tery
torium zasiedlone przez plemiona baltyjskie;

• przed epoką brązu: przed inwazją indo- 
europejską przypuszczalnie obszar zamiesz
kiwały plemiona prafińskie.

Każdy z okresów dziejowych pozostawił 
własne ślady nazewnicze. Pomówimy o nich, 
zaczynając od warstwy najstarszej.

1. Warstwa przedindoeuropejska: prafiń
ska. Bezpośrednio na terenie dolnego Polek
sza nie mamy nic, co można zaliczyć do tej 
warstwy. Ale w niewielkiej odległości na po
łudnie płynie rzeka, której nazwa może być 
śladem pradawnego zasiedlenia terenu przez 
lud mówiący językiem fińskim: Narew. Tę 
nazwę próbowano niegdyś wyjaśniać po pol
sku: „rzeka narowista”, zmienna i nieobli
czalna. Później człon nar- zaczęto łączyć ze 
zrekonstruowanym indoeuropejskim „pra- 
slowem” nero - jednym ze wspólnych dla ję
zyków indoeuropejskich słów oznaczających 
wodę, zwracając uwagę na spotykane w na
zwach rzecznych wschodniej Europy człony 
nar-, ner-, nur-. My jednak przyjrzyjmy się 
bliżej odmianie nazwy „Narew”: „Narwi”, 
„Narwią”, „narwiański”. Wskazuje ona, że 
pierwotnie nazwa ta miała formę „Narwia”. 
Przypomnijmy też jaćwieskie „Narwomede”. 
Jeśli „Narwo” nie jest mianownikiem, lecz 
formą dzierżawczą, nazwa mogła brzmieć 
„Narwa”, na co też wskazuje „Narwia” oraz 
logika historyczna: skoro Bałtowie siedzieli 
tu od tysiącleci, a Słowianie przyszli nad Na
rew w VI lub VII w. po Chrystusie, wydaje 
się oczywiste, że „Narwia” powinna pocho
dzić od formy „Narwa”. Zaś „Narwa” kieru
je nas w stronę fińskiego obszaru językowe
go. Oto jeden z dopływów Niemna nazywa 
się „Narwa” - a wiemy, że jeszcze w VII w. na 
Litwie mieszkali Finowie. Na granicy estoń- 
sko-rosyjskiej płynie rzeka Narwa, której na
zwę wyjaśnia się po fińsku <Nar II wa> = 
„błotnista rzeka” (-wa w fińskich nazwach 
rzecznych oznacza wodę; podobną strukturę 
ma nazwa „Moskwa”, wywodzona z fińskie
go i tłumaczona „krowia woda” - przypusz
czalnie bród na rzece, podobnie jak angielski 
„Oxford” = „wołowy bród”). Wreszcie w sa
mej Finlandii „Narwa” jest nazwą często 
nadawaną rzekom „porożystym”, tzn. płyną
cym przez progi skalne. Nie potrafimy po
wiedzieć na pewno, czy w epoce brązu 
Prabałtowie wyrugowali Prafinów z ich za
chodnich terytoriów, czy — jak twierdzą inni 
- zachodni Prafinowie „wynarodowili się” 
pod wpływem bardziej prężnych kulturowo 
indoeuropejczyków, tworząc lud prabałtyjski 
(przykładów takiej akulturacji dostarczają 
nowsze dzieje). W każdym razie jest bardzo 
prawdopodobne, a nawet najbardziej praw
dopodobne, że ewolucja nazwy Narwi prze
biegała następująco: prafińska Narwa > bał
ty jska Narwa > wczesnośredniowieczna sło
wiańska Narwia > mazowiecka Narew.
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2. Starsza warstwa indoeuropejska: na
zewnictwo baltyjskie. Musimy tu przede 
wszystkim wyjaśnić (choć pewnie należało 
uczynić to wcześniej), że Baltowie - to całko
wicie sztuczna nazwa, wymyślona przez 
uczonych dla określenia grupy językowej 
obejmującej Prusów, Jaćwingów i inne im 
pokrewne, a również wymarłe ludy, oraz Li
twinów i Łotyszów. Jak powiedzieliśmy wy
żej, przodkowie Bałtów przypuszczalnie już 
w epoce brązu mieszkali w północno- 
-wschodniej Polsce. Na Połekszu pozostały 
po nich nazwy wodne i pochodzące od wod
nych nazwy miejscowości. Przede wszystkim 
nazwa „Lek” - słowo-matka dla Połeksza - 
według bałtologów pochodzi od „lukas” - 
staropruskiej nazwy dla „lilii wodnej” (grzy
bień, zapewne gatunek grzybień biały [Nym- 
phaea alba]). Prawy dopływ Ełku, dzisiejsza 
Binduga, niegdyś nosiła nazwę „Dybła”; od 
niej puszcza porastająca prawe pobrzeże Eł
ku nazywała się Dybła, a w XV w. założono 
istniejącą do dzisiaj wieś o tej nazwie. Rzeki 
Wissa i Jegrznia, jezioro Dręstwo - najpew
niej mają nazwy pochodzenia bałtyjskiego. 
I wreszcie nazwę Biebrzy, głównej rzeki re
gionu, wywodzi się od bałtyjskiego bobra 
(bebras) [nb. na mapie Kongresówki wyda
nej w 1881 r. Biebrza nazywa się Bóbr], Gra
jewo pochodzi od nazwy nieistniejącego już 
(zabagnionego) jeziora Grejwo, przez które 
przepływał Ełk; w języku litewskim „grewa” 
oznacza „koryto rzeki”. Rajgród, dawny 
gród jaćwieski Raj - w języku łotewskim „ra
ja” znaczy „dolina zalana wodą”.

3. Młodsza warstwa indoeuropejska: sło
wiańska (mazowiecka) i litewska. Gdy 
w 1422 r. międzypaństwowym traktatem 
dolne Poleksze rozdzielono między Księstwo 
Mazowieckie i Wielkie Księstwo Litewskie, 
rozpoczęła się intensywna, trwająca od 1410 
r. kolonizacja mazowiecka, w części mazo
wieckiej już od XX a w litewskiej - od XVI 
w. Z wyjątkiem nielicznych, wsie otrzymywa
ły nazwy odosobowe od rodowych nazwisk 
założycieli. Charakterystyczne jest, że nazwy 
wiejskie w części litewskiej są mazowieckie, 
co świadczy o źródłach kolonizacji tego rejo
nu. Jest tu jednak też nazwa litewska, świad
cząca, że Litwini już w XV w. próbowali za
siedlać polekszańskie pustkowie: w pobliżu 
Rajgrodu istniała osada Ostejki (od imienia 
Litwina, który otrzymał tu nadanie); nazwę 
później przekręcono na Hostyki, a teraz już 
chyba nikt jej w Rajgrodzie nie pamięta. Cie
kawa jest też nazwa jeziora Tajno; wywodzi 
się ją od litewskiego Dajnawa lub Dajnowe - 
tak Litwini nazywali Jaćwingów. Być może 
po krzyżackim pogromie jakaś grupa jaćwie- 
ska przetrwała lub schroniła się właśnie w tej 
okolicy, a słowo, jakim określali ich Litwini, 
przetrwało w hydronimie.

Osobnym rozdziałem nauki o nazwach 
geograficznych są badania nazw pól i uro
czysk. Jest to jednak temat obszerny, więc go 
tylko zasygnalizujemy. Może Redakcja kie
dyś udostępni miejsce do rozmowy o Ża
lach, Łysych Górach, Zamczyskach, Szwedz
kich Okopach czy Kacprowych Włókach. To 
też są zabytki!

Maciej Czarnecki

abita” - to zakład opiekuńczy 
warszawskich ewangelików 
w Konstancinie-Jeziornie. Bu
dynek „Tabity” jest mało zna

nym, nowatorskim jak na owe czasy i jed
nym z pierwszych zrealizowanych przy
kładów architektury funkcjonalnej; za
projektowali go w 1928 r. Bohdan La- 
chert i Józef Szanajca. Idee architektury 
awangardowej w Polsce nie były jeszcze 
wówczas szeroko rozpowszechnione, 
wprawdzie powstawały już pojedyncze 
domy jednorodzinne w tym stylu, lecz by
ły to przeważnie wille własne projektują
cych je architektów, np. willa Lacherta 
przy ul. Katowickiej 9 w Warszawie. Inne 
obiekty, budynki użyteczności publicznej 
itp. były na ogół tematami prac konkurso-

1. Plan sytuacyjny „Tabity” i projekt 
wnętrza jednego z pokoi dla pensjonariuszy, 
sporządzone przez B. Lacherta
i J. Szanajcę w 1928 r.
2.3. Dom diakonis „Tabita” od frontu (2)
i wnętrze sali spotkań z ołtarzem (3) 
na fotografii przedwojennej

wych, pozostającymi na papierze, rzadko 
realizowanymi.

Tabita - to postać biblijna, imię lub 
przydomek młodej dziewczyny z Jappy 
(Jaffy, dzielnicy Tel-Awiwu), której życie 
wypełnione było pobożnością i miłosier
nymi czynami. Po śmierci na prośbę gminy 
chijańskiej wskrzesił ją św. Piotr, wypowia
dając słowa: „Tabito, wstań”. Wspominają 
o tym Dzieje Apostolskie w rozdziałach: 
9,36-41. Imię to posłużyło przedstawicie
lom warszawskiego Zboru Ewangelicko-

„Tabita” 
-Augsburskiego do nadania go w 1926 r. 
zgromadzeniu sióstr diakonis, czyli żeń
skiemu Diakonatowi Warszawskiemu; 
zgromadzenie założył w 1878 r. ks. Le
opold Otto. Diakonisę, zwane też tabitan- 
kami, prowadziły szeroko zakrojoną dzia
łalność opiekuńczą we wszystkich instytu
cjach i zakładach Zboru. Opiekowały się 
m.in. chorymi w nieistniejącym już dzisiaj 
Szpitalu Ewangelickim w Warszawie. Te 
niezamężne siostry służyły bliźnim z głę
bokim zaangażowaniem, w czym pomaga
ły im nie tylko przymioty charakteru, ale 
i specjalne kwalifikacje. Zanim przystąpiły 
do pracy, przechodziły odpowiednie szko
lenie pielęgniarskie, przeważnie poza ów
czesnymi granicami Polski.

W 1925 r. z okazji zbliżającego się pięć
dziesięciolecia założenia Diakonatu, na ze
braniu ogólnym Zboru, postanowiono 
wybudować Dom Macierzysty dla Diako
nis. Wybór padł na podwarszawską miej
scowość Skolimów (obecnie Chylice, 
dzielnica Konstancina-Jeziorny), położoną 
wśród sosnowych lasów nad rzeką Jezior- 
ką. Na zakup dużej, liczącej 10 morgów, 
zalesionej działki, zwanej „Willą Rodysów- 
ką”, przeznaczono kwotę 88 tys. złotych. 
Nazwa posesji pochodziła od znajdującego 
się na niej drewnianego domu, wzniesio
nego zapewne na przełomie XIX i XX w. 
dla Władysława Mamerta Rodysa. Dom 
ten został później przemianowany na „Be- 
tanię” i niemal do końca lat sześćdziesią
tych XX w., kiedy spłonął, służył młodym 
kandydatkom na diakonisę. 7 czerwca 
1928 r. odbyło się poświęcenie kamienia 
węgielnego pod budowę Domu, który na
zwano „Tabitą”. W uroczystości uczestni
czyli m.in.: ks. Zygmunt Michelis - nie-
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4. Obecny widok 
budynku od frontu
5.6. Ściana 
szczytowa kaplicy (5) 
i fragment
wnętrza (6)

(zdjęcia: 
Ewa Poptawska-Bukalo)

zmiernie zaangażowany w sprawy Diako
natu, inicjator budowy, wieloletni redak
tor „Zwiastuna Ewangelicznego”; prezes 
Zboru, senator Rzeczypospolitej Polskiej, 
Józef Evert oraz lekarz naczelny Szpitala 
Ewangelickiego, dr Leon Babiński. Budo
wę „Tabity” zakończono w 1930 r., a dwa 
lata później podwyższono ją i dobudowa
no do niej kaplicę. „Tabita”, zgodnie 
z wcześniejszymi założeniami, przeznaczo
na została dla diakonis: dla kandydatek - 
nowicjuszek, praktykantek i dla emerytek. 
Jednocześnie pełniła funkcję ośrodka wy
poczynkowego (pensjonatu) dla rekonwa
lescentów Szpitala Ewangelickiego. Facho
wą opiekę niosły pacjentom przebywające 
na miejscu siostry.

„Tabitę” zaprojektowali znani twórcy 
architektury awangardowej: Bohdan La- 
chert i Józef Szanajca. Podobnie jak Bar
bara i Stanisław Brukalscy oraz Helena 
i Szymon Syrkusowie, związani byli z mo
dernistyczną grupą „Praesens”. Ich nowa
torskie projekty i realizacje ściśle wiązały 
się z założeniami awangardy europejskiej. 
Inspirowane twórczością Le Corbusiera 

i Gropiusa propagandowo zwalczały sztu
kę dekoracyjną, eklektyczną, panującą 
niepodzielnie jeszcze w XIX w. Dom dia
konis jest doskonałym, reprezentatywnym 
przykładem budowli wzniesionej właśnie 
w duchu funkcjonalizmu, a wykorzystują
cej nowoczesne materiały: cegłę, beton, 
stal i szkło. Został wkomponowany w te
ren, ma prosty plan (w kształcie odwróco
nej litery „L”), bryłę złożoną z uporządko
wanych prostopadłościanów o różnej 
wielkości i wysokości, przykrytych niemal 
płaskimi dachami. Zgodnie z ideowymi 
i estetycznymi założeniami stylu, elewacje 
budynku zdobią rzędy szerokich okien, 
balkony i tarasy (zakomponowane od 
wschodu, zachodu i południa).

Funkcja obiektu - ośrodka opiekuńcze
go i domu mieszkalnego - zadecydowała 
nie tylko o zewnętrznej formie architekto
nicznej, ale również o czytelnym i pro
stym układzie wnętrz i o ich wystroju. La- 
chert i Szanajca sporządzili kilka wersji 
projektów architektonicznych, nieznacz
nie różniących się między sobą. Przede 
wszystkim inaczej rozwiązali właśnie 

układ wewnętrzny: dwu i półtraktowy 
w części północnej i jednotraktowy w po
łudniowej. Ostatecznie budynek uzyskał 
cztery kondygnacje w skrzydle północ
nym (początkowo niższym od frontu 
o jedną kondygnację) oraz trzy kondygna
cje w części skrzydła południowego. Do 
tego skrzydła dostawiono parterową, jed- 
noprzestrzenną kaplicę (wyższą w części 
ołtarza), połączoną z nim łącznikiem- 
-oranżerią. Pierwsza kondygnacja - sute
reny, przeznaczona została na pomieszcze
nia gospodarcze. Znalazły się tutaj: pral
nia, kotłownia ze składami na opał, kuch
nia z przyległymi doń pomieszczeniami 
do przygotowywania potraw itp. Na par
terze, zaraz przy głównym wejściu, 
umieszczonym w skrzydle północnym od 
wschodu, zaprojektowano kancelarię i bi
bliotekę. Z sieni wychodziło się do hallu 
wejściowego, który mieścił szatnię i po
czekalnię. Tuż obok były wzajemnie prze
nikające się: drugi hall z salą spotkań, ja
dalnia, oranżeria i kaplica. Z hallu wej
ściowego prowadził długi korytarz, do 
którego przylegało dziesięć osobnych po
koi (dziewięć dwuosobowych i jeden jed
noosobowy), rozmieszczonych symetrycz
nie po obu jego stronach. Na końcu za
projektowano wspólną łazienkę i sanita
riaty. Komunikację z wyższymi kondygna
cjami umożliwiała klatka schodowa, usy
tuowana między skrzydłami, obok głów
nego hallu. Tuż obok znalazł się tzw. kre
dens z dźwigiem, umożliwiający transport 
potraw z kuchni. Piętra budynku 
(w skrzydle północnym) rozwiązano ana
logicznie jak w przyziemiu, z tą różnicą, 
że zamiast dziesięciu pokoi dla rekonwa
lescentów zaprojektowano ich jedenaście. 
Na pierwszym piętrze dodatkowo umiesz
czono świetlicę z zewnętrznym tarasem, 
pozwalającym na leżakowanie i „kąpiele 
słoneczne”. Pokoje dwóch niższych kon
dygnacji zajmowali pacjenci, a ostatnia 
kondygnacja przeznaczona została dla 
sióstr diakonis.

Styl funkcjonalny, w jakim zaprojekto
wano „Tabitę”, widoczny jest również 
w zamierzonym przez architektów, 
skromnym wyposażeniu wnętrz. Poszcze
gólne pokoje otrzymały umywalki, szafy, 
łóżka, nieduże stoliki, krzesła i gdzienie
gdzie fotele. Wystrój pokoi tworzyły też 
specjalnie zaprojektowane posadzki i pod
łogi. Ponadto budynek został wyposażony 
w centralne ogrzewanie, oświetlenie elek
tryczne i wentylację.

Dobudowana kaplica projektowana by
ła - podobnie jak Dom Macierzysty dla 
Diakonis - w kilku wariantach. W osta
tecznie zrealizowanym, nad ascetycznie 
urządzonym wnętrzem, do dziś dominuje 
„szklana ściana szczytowa”, przed którą 
stoi ołtarz (zaprojektowany przez samego 
Lacherta i Szanajcę). Prostokątne wnętrze 
kaplicy doświetlają jeszcze niewielkie 
okienka zakomponowane w górnych par
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tiach ściany, między podciągami. Przez 
niebieskie szyby wpadają tu promienie 
słońca, co dodaje specyficznego uroku te
mu miejscu. Elementami podziału ścian są 
także ślepe arkady, umieszczone między 
strefą przyziemia i strefą górnych okienek. 
Pola między nimi przeznaczone były pier
wotnie na tablice pamiątkowe. Obecnie są 
trzy takie tablice i znalazły one miejsce 
w innych częściach kaplicy. Dwie z nich 
poświęcono pamięci ks. L. Otto i Z. Mi- 
chelisa i flankują ołtarz. Trzecia - upa
miętniająca fundatorów kaplicy, tj. Piotra 
Gałwana, Karola Luniaka, Patronat Pań 
oraz przyjaciół „Tabity”, zdobi ścianę tuż 
przy wejściu. Tablice te zostały przeniesio
ne z sali spotkań, tam bowiem zanim zbu
dowano kaplicę mieścił się ołtarz (we 
wnęce od strony wschodniej). Jest to 
zgodne z zasadami wyznania ewangelicko- 
-augsburskiego, w którym miejscom 
i przedmiotom kultu nie nadaje się żad
nych cech świętości. Spośród kilku ele
mentów dekorujących kaplicę na uwagę 
zasługuje jeszcze jeden - witraż z symbo
licznym napisem w języku łacińskim. Zo
stał on umieszczony w nadświetlu drzwi 
wewnętrznych, prowadzących z łącznika- 
-oranżerii. Napis brzmi: „Inserviendo al- 
liss conserve", co znaczy „Służąc innym 
sam zostaję zachowany”. Słowa te, za
czerpnięte z Ewangelii św. Marka, wskazu
ją drogę postępowania siostrom diakoni
som. Umieszczony nad nimi motyw pło
nącej świecy nadaje im głębsze znaczenie, 
głosi nadzieję zmartwychwstania.

„Tabita” przetrwała okres drugiej wojny 
światowej w prawie niezmienionym kształ
cie. Nadal jest placówką opiekuńczo-lecz
niczą należącą do Parafii Ewangelicko-Au
gsburskiej św. Trójcy w Warszawie. Tylko 
w latach siedemdziesiątych XX w. mieściła 
się tam czasowo Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna. Budynek „Tabity” nie tylko 
nie zmienił swojego pierwotnego przezna
czenia, ale także swojej formy architekto
nicznej. Wprawdzie przeprowadzano 
w nim bieżące remonty i modernizacje, ale 
dopiero ostatnie lata przyniosły planowa
ną wielokrotnie rozbudowę (m.in. w 1939 r. 
autorem niezrealizowanego projektu roz
budowy byl B. Lachert).

Po drugiej wojnie światowej teoretycz
nie przestała istnieć instytucja Diakonatu 
Warszawskiego. Siostry tabitanki, choć 
bardzo potrzebne, nie zajmują się już cho
rymi pensjonariuszami ośrodka. Pozostało 
ich tylko kilka i ich rolę przejęły pielę
gniarki świeckie. O przeszłości Diakonatu 
Warszawskiego świadczy już właściwie 
tylko jego dawna siedziba w Konstancinie- 
-Jeziornie.

Ewa Popławska-Bukato

Za uzyskane informacje dziękuję siostrom 
diakonisom Nanny i Ingebordze Uggla oraz ks. 
proboszczowi parafii św. Trójcy Włodzimierzo
wi Nastowi.

Dom „Pod Kogucikiem”
w Radości

uż przy szosie prowadzącej 
z Warszawy, na letniskowej li
nii otwockiej, naprzeciwko 
przystanku kolejowego w Ra

dości uwagę przechodnia zwraca osło
nięty drzewami piętrowy budynek 
zwieńczony blaszanym kogutem. Roz
postarte skrzydła i zawadiacko prze
krzywiony grzebień ptaka były wizy
tówką - artystycznym godłem właści
ciela domu, jednego z najznakomit-

bardzo zapracowanego artysty, zajętego 
nie tylko pracą na planie filmowym, ale 
i w teatrze. Aktor i reżyser należał też 
do nielicznego grona ludzi sztuki, któ
rzy jeszcze przed pierwszą wojną świa
tową próbowali prowadzić działalność 
o charakterze „biznesowym”. W latach 
1911-1913 był współwłaścicielem 
(z J. Krzewińskim, W Rapackim-synem 
i J. Zagrodzkim) wytwórni filmowej, 
a w 1913 r. współwłaścicielem z J. Za-

1. Antoni Fertner
2.3. Dom „Pod Kogucikiem” (2)
i wieńczący fasadę kogut (3)

szych polskich aktorów komediowych 
i farsowych, Antoniego Fertnera 
(1874-1959). Niesforna grzywka arty
sty, nazywana potocznie „kogucikiem”, 
była tak charakterystycznym elemen
tem jego wyglądu, że stała się inspiracją 
dla twórcy tej blaszanej ozdoby.

Sławny artysta został właścicielem 
domu letniskowego przy ul. Junaków 
33/35 w 1918 r., po powrocie z Rosji, 
gdzie przez kilka lat wojennych wystę
pował z powodzeniem na scenie te
atralnej. Sądzić można, że kupno domu 
było dla Antoniego Fertnera z jednej 
strony lokatą kapitału, z drugiej nato
miast stanowiło rzeczywisty azyl dla 

(zdjęcia: Joanna Giżejewska)

grodzkim kinematografu „Oaza”. Po 
wojnie nastąpił jeszcze jeden, ostatni już 
„akt” interesów aktora — w latach 
1926-1927 był współwłaścicielem „Te
atru Ćwiklińskiej i Fertnera”.

Niewątpliwie też posiadanie domu 
w modnej podwarszawskiej miejscowo
ści letniskowej, do jakich zaliczała się 
Radość, było podyktowane pewną to
warzyską modą, no i także troską 
o własne zdrowie. Jeszcze w latach 
pierwszej wojny światowej Radość stała 
się schronieniem dla głodujących i cho
rych na gruźlicę warszawiaków, co spo
wodowało, że już po wojnie nastąpił 
szybki rozwój letniska. W ciągu trzy
dziestu lat (1905-1938) miejscowość 
wzbogaciła się o ponad 320 budynków.

Kupiony przez Fertnera dom letni
skowy postawiony został jeszcze przed 
pierwszą wojną światową, około 1912 
r., dla ówczesnych właścicieli posesji, 
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małżonków Stanisława i Antoniny Ka
niowskich. Na dużej, zadrzewionej 
działce (sosny i drzewa liściaste) stanę
ły również niewielkie obiekty typu go
spodarczego. Wolno stojący dom Fert- 
nera jest piętrowym budynkiem, 
z dwiema pierwotnie przeszklonymi 
werandami, usytuowanymi przy krót
szych elewacjach, nakryty czterospa
dowym dachem z dwoma wyjściami na 
dwa tarasy. Eklektyczne elewacje bu
dynku cechuje staranne opracowanie; 
w zestawie użytych elementów i detali 
dominują elementy klasycystyczne. Na 
uwagę zasługuje bardzo funkcjonalny 
układ wnętrza, na który składały się 
cztery mieszkania (po dwa na każdym 
poziomie), dostępne z dwóch klatek 
schodowych umieszczonych w osiowo 
usytuowanej sieni. Każde mieszkanie 
zaopatrzone zostało w werandę, a po
łożone na werandach tarasy dopełnia
ły letniskowego charakteru obiektu.

Po 1920 r., kiedy Fertnerowie na
byli jeszcze osiem przyległych działek 
gruntu, na części tej zalesionej posesji 
wybudowany został basen kąpielowy 
oraz korty tenisowe. Osoba właścicie
la oraz duże walory rekreacyjne tere
nu sprawiały, że dom Antoniego Fert- 
nera był miejscem częstych i licznych 
spotkań środowiska artystycznego 
Warszawy. Do stałych bywalczyń do
mu należała wówczas Mieczysława 
Ćwiklińska, mająca latem status rezy- 
dentki. W 1935 r. przeprowadzony 
został generalny remont obiektu 
i wówczas być może elewację wschod
nią ozdobiono blaszanym kogutem.

Powojenne losy letniego domu 
Fertnera nie były dla obiektu korzyst
ne - długoletni brak remontu oraz sa
mowola mieszkańców (zabudowa we
rand) doprowadziły do jego częścio
wego zniekształcenia i rujnacji. Także 
obszerny teren należący do Fertnerów 
skurczył się do powierzchni dwóch 
działek, a o dawnych urządzeniach 
sportowych, basenie i kortach - pozo
stało jedynie wspomnienie.

Ta krótka opowieść ma jednak szan
sę na szczęśliwe zakończenie. Dzięki 
obecnej, należącej do rodziny Fertne
rów, właścicielce, obiekt może stać się 
w przyszłości miejscem ogniskującym 
życie artystyczne letniska, skupić ludzi 
związanych ze sztuką, zamieszkałych 
w Radości i najbliższej okolicy. A że do 
realizacji tego ambitnego zamierzenia 
potrzebnych będzie kilku zapaleńców, 
to jest to już zalążek na nową opowieść.

Joanna Giżejewska

Wyszków
- priorytetowa sprawa

armurowy obelisk znajdujący się 
w centrum Wyszkowa wzniesiony 
został na cześć biskupa Karola Fer
dynanda Wazy, najmłodszego z sy

nów Zygmunta III; fundatorem monumentu 
był król Jan Kazimierz. Warto zauważyć, że 
obelisk wyszkowski jest drugim w historii 
Polski pomnikiem świeckim (pierwszy - to 
warszawska Kolumna Zygmunta III Wazy). 
Projekt obelisku wykonał nadworny artysta

kowatych skorup. Spękana, chropowata po
wierzchnia przyspieszała procesy niszczące. 
Woda zalegająca w szczelinach zamarzała 
w okresie zimowym, powodując stopniowe 
poszerzanie szczelin i odpadanie kawałków 
kamienia. Jeszcze większe w skutkach znisz
czenia wywołała korozja. Wskutek odkłada
nia się na powierzchni żelaznych prętów co
raz grubszej warstwy rdzy pękła, a następnie 
rozpadła się podstawa kuli, w której osadzo

1. Obelisk na rycinie 
Pillatiego z 1866 r.
2. Obelisk przed 
pracami 
konserwatorskimi 
w 1992 r.

Jana Kazimierza, rzymianin Giovanni Batti
sta Gisleni. Zwraca uwagę całkowity brak 
napisów - każda z czterech ścian smukłego 
cokołu ozdobiona jest jedynie płaskorzeź
bionymi herbami Wazów z charakterystycz
nym motywem snopka zwieńczonego koro
ną. Od całkowitego zapomnienia uratowało 
obelisk Towarzystwo Opieki nad Zabytka
mi, które, współdziałając z Domem Aukcyj
nym „Unicum”, urządziło w 1991 r. pierw
szą w kraju telewizyjną aukcję dzieł sztuki 
i uzyskane w ten sposób środki przeznaczy
ło na konserwację obelisku Wazów.

W momencie rozpoczęcia prac konserwa
torskich stan obiektu był bardzo zły. Gruba 
warstwa szarobeżowych nawarstwień pokry
wających powierzchnię, wprawdzie dodała 
„patyny wieków”, jednak przytłumiła walory 
artystyczne pomnika, wykonanego z piękne
go czerwonobrązowego marmuru. Także 
liczne zaplamienia, ubytki i pęknięcia zama
zały proporcje detalu architektonicznego. 
Tworzące się na powierzchni gipsowe skoru
py (efekt działania tzw. kwaśnych deszczy) 
miały niejednorodną strukturę - od cienkiej 
szarej warstwy do grubych (do 2 mm), grud-

ny był krzyż wieńczący obelisk. W podobny 
sposób doszło do całkowitego rozspojenia 
górnego elementu cokołu, przez który prze
chodził czworokątny pręt. W górnej partii 
pomnika, wskutek erozji marmuru utworzy
ło się bardzo dużo drobnych, płytkich ubyt
ków powstałych w wyniku odpadania frag
mentów warstw powierzchniowych. Dolna 
część pomnika, najbardziej narażona na ataki 
wandali, była poobijana, miała utrącone na
rożniki, nie brakowało też „podpisów” wy
rytych przez pragnących uwiecznienia prze
chodniów. Jeden z największych ubytków - 
fragment narożnika części gzymsu - doczekał 
się nawet swoistej dokumentacji w „Tygodni
ku Ilustrowanym” z 1866 r. - na zamieszczo
nym tam drzeworycie autorstwa H. Pilattie- 
go przedstawiono obelisk ze starannie od
wzorowanym, wyraźnie widocznym ubyt
kiem.

W 1982 r. obelisk poddano trwającym je
den miesiąc zabiegom renowacyjnym (wy
konawcą było PP PKZ, Oddział w Olszty
nie). Z dokumentacji tych prac wynika, że 
pomnik został oczyszczony (bez usuwania 
gipsowych nawarstwień), a następnie pokry-
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ty cienką warstwą syntetycznego wosku ma
jącego zabezpieczyć marmur przed wietrze
niem. W latach 1992-1993 przeprowadzono 
gruntowną renowację obelisku, w ramach 
której wykonane zostały następujące prace:

Demontaż. Znaczne odchylenie pomnika 
od pionu stwarzało niebezpieczeństwo prze
wrócenia się całego obiektu. Należało więc 
wymienić fundament, który zagłębił się w zie
mię. W trakcie prac okazało się, że wszystkie 
części obiektu połączone były grubym (5 cm 
szerokości), żelaznym prętem przechodzącym 
przez otwory wywiercone wzdłuż pionowej 
osi obelisku. Tego rodzaju połączenie, dodat
kowo wzmocnione zaprawą (lub ołowiem) 
wypełniającą wolne przestrzenie w otworach, 
było bardzo mocne i praktycznie uniemożli
wiało rozłożenie pomnika na części. Dlatego 
też demontaż ograniczono tylko do najbar
dziej popękanych elementów: iglicy i cokołu 
obelisku. Podnoszenie cokołu odbywało się 
w asyście sporej grupy mieszkańców Wyszko
wa. Chociaż na znalezienie skarbu nikt za
pewne nie liczył, ale krążyły przypuszczenia 
na temat tajemniczej skrzyneczki z monetami. 
Zamiast monet pod cokołem znajdowała się 
warstwa zmurszałych cegieł pełniących nie
gdyś funkcję fundamentu.

Klejenie. Spękane i odłamane elementy 
łączono masami klejowymi sporządzonymi 
na bazie żywicy epoksydowej. Pęknięcia wy
pełniono specjalnie spreparowanym gatun
kiem żywicy, która wnikała w szczeliny i po 
upływie kilku godzin wiązała, silnie spajając 
ściany pęknięć.

Czyszczenie. Miało ono na celu usunięcie 
gipsowych nawarstwień, które całkowicie 
przysłaniały wielobarwną oryginalną po
wierzchnię marmuru. Chropowatość zwie
trzałej powierzchni sprzyjała gromadzeniu 
się pyłu i kurzu ulicznego w szczelinach, 
w których później rozwijały się glony, 
a gdzieniegdzie także porosty. Przez te czyn
niki wydłużały się okresy zalegania wody 
w szczelinach i zagłębieniach, przyspieszając 
w konsekwencji procesy niszczące. Z tych 
powodów odsłonięcie autentycznej po
wierzchni i przywrócenie jej oryginalnej, 
szlifowanej faktury stało się zabiegiem ko
niecznym nie tylko ze względów artystycz
nych, lecz także konserwatorskich. W ra

mach prac przeprowadzonych przez PKZ 
w 1982 r. tylko częściowo usunięto zwie
trzałą warstwę zewnętrzną, nasycając resztę 
środkiem hydrofobizującym. Mimo że śro
dek ten nie ma właściwości wzmacniających, 
po upływie 9 lat zaobserwowano znaczną 
konsolidację zwietrzałej warstwy. Na ogół 
skuteczne fizyczne lub chemiczne metody 
czyszczenia - w tym wypadku zawiodły. 
W tej sytuacji nawarstwienia musiały zostać 
zeszlifowane (pod łagodnym natryskiem 
wodnym) drobnoziarnistymi papierami 
ściernymi (gradacja 180-800). W miejscach, 
gdzie grubość nawarstwień przekraczała 
0,5 mm, usuwano je skalpelami. Końcowym 
efektem czyszczenia było odsłonięcie orygi
nalnej powierzchni marmurowej z charakte
rystycznym dla tego gatunku kamienia deko
racyjnym białym użyleniem i zmiennym za
barwieniem przechodzącym od zielono-brą- 
zowego do czerwono-brązowego.

Uzupełnienie ubytków. Chodziło tu 
o optyczne scalenie elementów pomnika. 
Wszystkie ubytki uzupełniono masą sporzą
dzoną na bazie żywicy syntetycznej, mączki 
marmurowej i pigmentów. Składniki te do
brano w takich proporcjach, aby utwardzony 
kit nie odróżnia! się od otaczających go par
tii. Również właściwości fizyczne, przede 
wszystkim wytrzymałość mechaniczna 
i współczynnik załamania światła, były zbli
żone. Ostatnim, nie mniej ważnym do speł
nienia warunkiem, była odwracalność stoso
wanych materiałów - kit powinien być usu- 
walny bez szkody dla podłoża oryginalnego. 
Duże zróżnicowanie odcieni kamienia miało 
wpływ na technikę nakładania kitów, która 
pod względem dobierania i mieszania kolo
rów przypominała punktowanie stosowane 
przy konserwacji obrazów czy polichromo
wanej rzeźby. Żywicę zmieszaną z mączką 
marmurową dzielono na mniejsze porcje, 
które zabarwiono pigmentami tak, aby mak
symalnie upodobnić ich barwę do różnorod
nych odcieni oryginału. Tak przygotowane 
masy nakładano na powierzchnię ubytku od
powiednio do lokalnych kolorów marmuru.

Rekonstrukcja zwieńczenia. Na rycinie 
z „Tygodnika Ilustrowanego” (1866 r.) widać, 
że obelisk zwieńczony był kamienną kulą 
z osadzonym w niej dwuramiennym (tzw. 

3.4. Konserwacja: 
środkowa część 
cokołu w trakcie 
zdejmowania 
nawarstwień (3) 
i obelisk w trakcie 
czyszczenia (4) 
5. Montaż 
obelisku w 1993 r.
6.7. Stan obelisku 
po pracach 
konserwatorskich (6) 
i zrekonstruowane 
zwieńczenie (7)

(zdjęcia: 
Tomasz Rogala)

kardynalskim) krzyżem. Stożkowata podsta
wa kuli, przechodząc dołem w płaski czworo
ścian, łączyła ją ze szczytem kamiennej iglicy. 
Jest bardzo prawdopodobne, że zwieńczenie 
to dodano do obelisku w XVIII w., a tradycja 
wiąże jego powstanie z licznymi zarazami, ja
kie w tym stuleciu nawiedzały Wyszków, dzie
siątkując jego ludność. Możliwe więc, że 
krzyż umieszczono na szczycie pomnika w in
tencji powstrzymania zarazy. Taki sam krzyż 
osadzono na szczycie drugiego, identycznego 
obelisku, wzniesionego na przeciwległym 
krańcu miasta. Właśnie z tego drugiego po
mnika, który do dziś zachował się tylko we 
fragmentach, pochodzi marmurowa kula 
z tkwiącym w niej fragmentem pionowego ra
mienia krzyża. Ze względu na symboliczne 
znaczenie, jak również fakt zachowania frag
mentów identycznego zwieńczenia, powzięto 
decyzję o rekonstrukcji brakujących partii. 
Stożkowatą podstawę odtworzono według 
wspomnianej już ryciny, a wykonany w glinie 
model odkuto w brązowym marmurze „Bole- 
chowice”, zaś krzyż odtworzono na podsta
wie zachowanego fragmentu ramienia piono
wego. Proporcje ustalono na podstawie foto
grafii z 1960 r., na której wyraźnie były wi
doczne zarówno krzyż, jak i kula.

Stan obiektu po ośmiu latach, jakie upły
nęły od zakończenia prac, wyraźnie ukazuje
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jak ważna jest profilaktyka w konserwacji 
zabytków. Zanieczyszczenie środowiska 
i opady atmosferyczne - to czynniki, któ
rych niszczące działanie powoduje nieusta
jące zagrożenie dla obiektów kamiennych. 
Chociaż stopień ochrony, jaki gwarantują 
stosowane dziś środki i preparaty konserwa
torskie, jest wysoki, niektóre gatunki kamie
nia można zabezpieczyć tylko częściowo. 
Chodzi o dekoracyjne, wielobarwne mar
mury (a właściwie wapienie zbite), które mi
mo że nie wchłaniają wody są wyjątkowo 
wrażliwe na jej działanie. Piękna, różnoko
lorowa powierzchnia wyszlifowanego mar
muru już po dwóch-trzech latach traci in
tensywność barw i z upływem czasu „ślep- 
nie”, pokrywając się cienką, białosiną war
stewką. Jak dotychczas nie wynaleziono 
preparatu, który mógłby przez wiele lat sku
tecznie chronić powierzchnię marmuru 
przed działaniem wody. Czerwonobrązowy 
marmur, z którego wykonany jest obelisk 
Wazów w chwili obecnej częściowo już stra
cił swoje naturalne barwy. Osiem lat wystar
czyło, by na powierzchni utworzył się jasno
beżowy nalot. Usunięcie go jest warunkiem 
przywrócenia walorów estetycznych obiek
tu. Ośmioletni okres był również dobrym 
sprawdzianem dla ponad stu uzupełnień 
(tzw. kitów), z których tylko trzy wykazują 
tendencję do odspajania się od podłoża.

Obserwując zmiany, jakie zaszły na po
wierzchni obelisku, widać, że w wypadku 
obiektów wykonanych z kamieni wrażli
wych na działanie czynników niszczących, 
konieczne jest podjęcie działań z zakresu 
profilaktyki konserwatorskiej. Jest to rodzaj 
prac zachowawczych, o których mówi się 
dość często, rzadko natomiast (lub wcale) 
przystępuje do ich realizacji. Dzieje się tak 
dlatego, że przy olbrzymich potrzebach 
i jednoczesnym braku środków inwestorzy 
kierują swoją uwagę na ratowanie obiektów 
zagrożonych bezpowrotnym zniszczeniem. 
Wyszkowski pomnik Ferdynanda Wazy 
z pewnością zasługuje jednak na systema
tyczną opiekę konserwatorską. Powinna ona 
polegać na okresowym - mniej więcej raz na 
dwa lata - usuwaniu zabezpieczającej war
stwy mikrowosku i nakładaniu nowej.

W chwili obecnej należy przede wszyst
kim usunąć szarobeżowy nalot, który wy
tworzył się w ciągu ostatnich lat. Konieczne 
będą też poprawki odspajających się frag
mentów uzupełnień i dopiero po wykona
niu tych prac można będzie pokryć odświe
żoną powierzchnię marmuru mikrowo- 
skiem. Warto zaznaczyć, że koszty tych za
biegów są nieduże i - jak można przypusz
czać - ich wyasygnowanie nie powinno sta
nowić dla władz miasta problemu. Utrzyma
nie pięknego zabytkowego pomnika w ide
alnym stanie jest przecież dla Wyszkowa 
sprawą priorytetową.

Tomasz Rogala

Autor prowadził konserwację pomnika w Wy
szkowie w latach 1992-1993.
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ROZMAITOŚCI -----------------------------------------------

Czerski kasztelan
Jedną z nierozwikłanych do dziś zagadek arche

ologicznych związanych z Czerskiem jest sprawa 
lokalizacji czerskiego grodu od potowy XII do końca 

XIII w. Sam gród powstał na początku XI w., co było 
zapewne związane z włączeniem Mazowsza do pań
stwa Piastów. Byt to gród znaczący, wymieniony 
w źródłach pisanych, będący głównym ośrodkiem 
władzy książęcej i organizacji kościelnej na południo
wym Mazowszu. Ten ostatni fakt potwierdza wybudo
wanie na grodowym majdanie pod koniec XI w. ro
mańskiego kościółka św. Piotra. Źródła pisane po
twierdzają też znaczenie czerskiego grodu w XII i XIII 
w. Szczególnie ważną rolę warownia odgrywała za 
panowania Konrada, nazwanego później Mazowiec
kim. Wiadomo, że w Czersku więził swych konkuren
tów do senioralnego tronu krakowskiego: Bolesława 
Wstydliwego i księcia śląskiego Henryka Brodatego. 
W 1245 r. Konrad za zgodą biskupa poznańskiego 
przeniósł z Grójca do Czerska siedzibę archidiakona
tu, a kościół św. Piotra otrzymał godność kolegiaty.

Archeolodzy prowadzący poszukiwania na wzgó
rzu zamkowym w Czersku (na koronie wczesnośre
dniowiecznego grodziska istniejące do dziś mury 
gotyckiego zamku wybudował książę Janusz I, zwa
ny Starszym, panujący na przełomie XIV i XV w.) za
rejestrowali całkowicie odmienny obraz dziejów te
go obiektu w okresie rozdrobnienia dzielnicowego 
Polski. Według nich w tym właśnie czasie (połowa 
XII - koniec XIII w.) cały majdan grodu zajmowany 
byt przez użytkowany intensywnie cmentarz, o czym 
świadczyło kilka poziomów odkrytych grobów. Przy
puszczać można też, że w tym czasie zniszczony 
został kościółek romański z końca XI w. Na grodzie 
rządzili więc zmarli, dla żywych nie było tu miejsca, 
prawdopodobnie więc musieli przenieść się gdzie 
indziej. Jednak mimo trwających już sto lat prac wy
kopaliskowych, nie udało się odnaleźć w Czersku in
nej lokalizacji grodu, tak obficie dokumentowanego 
przez źródła pisane w XII i XIII w.

Czyżby więc mimo wszystko żywi i zmarli wypra
cowali jakiś modus vivendi i tolerowali swe sąsiedz
two? Dla ludzi średniowiecza, żyjących na co dzień 
w świecie cudów realnych, boskich interwencji i nie
ustannych spotkań z duchami zmarłych, cmentarz 
nie był miejscem odstraszającym. Potwierdzeniem 
tego może być grób noszący w archeologicznym in-

Rysunek grobu czerskiego 
kasztelana: 1 - zarys trumny, 
2 - miecz, 3 - zloty pierścień,
4 - srebrna ozdoba,
5 - brązowe misy włożone jedna 
w drugą, 6 - grot włóczni,
7 - fragmenty wiaderka
(wg J. Bronickiej-Rauhut, Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne w Czersku, 
Warszawa 1998;
rys. Stawa Nowińska) 

wentarzu nr 609, pochodzący 
z pierwszej połowy XII w. W tym 
okresie grodowy dziedziniec na
leżał jeszcze do żywych, jedynie 
we wnętrzu kościółka św. Piotra 
i wokół jego zewnętrznych ścian 
grzebano wysoko postawionych 
członków feudalnej społeczno
ści. Człowiek pochowany w grobie nr 609 był ryce
rzem, być może nawet - jak sugeruje odkrywczyni 
Jadwiga Rauhutowa - nieznanym z nazwiska czer
skim kasztelanem. Świadczą o tym przede wszyst
kim przedmioty pogrzebane wraz z nim jako dary 
grobowe. Była wśród nich włócznia i cenny, żelazny 
miecz, misy z brązu i wiaderko z puncowanej, żela
znej blachy; na serdecznym palcu lewej ręki zmarły 
miał zloty pierścień.

Znalezisko to może być równocześnie wymow
nym przyczynkiem informującym o faktycznej chry
stianizacji mazowieckiego społeczeństwa. Wkłada
nie do grobu tak cennych i obfitych darów - to bez 
wątpienia zwyczaj pogański, a przecież w chwili 
śmierci czerskiego rycerza Mazowsze już od ponad 
półtora stulecia czciło chrześcijańskiego Boga, zaś 
szczególny obowiązek krzewienia i obrony wiary 
spoczywał właśnie na przedstawicielach najwyż
szych warstw tej społeczności. Chęć podkreślenia 
wysokiej rangi, również w zaświatach, była jednak 
silniejsza niż zasady wyznawanej religii. Także 
przedstawiciele lokalnych władz kościelnych spie
szyli z pomocą w rozstrzygnięciu tej duchowej roz
terki. Zapewniali rozgrzeszenie i tolerancję pogań
skich przeżytków, sądząc, że trzeba kilku pokoleń, 
aby ludzie całkowicie zapomnieli o wierze przodków. 
Na Mazowszu nastąpiło to dopiero w drugiej poło
wie XIII w. (ZS) 

Kwintesencja
WMaurzycach, 7 km na zachód od Łowicza, w po

bliżu szosy Warszawa-Poznań znajduje się Łowic
ki Park Etnograficzny, obrazujący przemiany zachodzą
ce od XIX w. w łowickich wsiach. Żgromadzono tu m.in. 
lamusy z Radziejowic i Zlakowa, chałupy z Bogorii, Nie- 
spuszy, Zlakowa Borowego, stodoły ze Zlakowa i Mau- 
rzyc, kamienno-ceglane obory, np. z Mastek, ustawiono 
kuźnię, piec chlebowy, kapliczki. Ale sielski klimat utrwa
lonej wśród pól przeszłości ziemi łowickiej został nagle 
przerwany. Oto - mimo wielu protestów - 30 m od skan
senu wyrósł zamek: trzykondygnacyjny ceglany budy
nek, opatrzony narożnikowymi basztami i łamanymi da
chami. Nazwany przez mieszkańców „Malborkiem", 

1.2. „Malbork” w całej okazałości (1) i jako tło dla
chałupy z początku XX w. (2)

stanowi jakby podwójną kwintesencję: po pierwsze cza
sów, w jakich żyjemy, kiedy liczy się tylko pieniądz i in
tratna lokalizacja, po drugie - swoiście pojętej interpre
tacji rozwoju wsi łowickiej: od pokrytej strzechą malowa
nej chałupy po krajobrazowy bohomaz (zob. s. 9).

Takie sytuacje zdarzają się w naszym kraju coraz 
częściej, ale ta wyraźnie odbiega od normy. Otóż 
bezpośrednim inwestorem tego budynku przezna
czonego dla Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humani
styczno-Pedagogicznej jest... Stowarzyszenie Miło
śników Ziemi Łowickiej. Nasze pytania są następują
ce - na jakim przykładzie będą w tej szkole uczyć 
o pięknie polskiego krajobrazu i czy miłośnicy ziemi 
łowickiej rzeczywiście miłują swoją ziemię?! W przy
szłości, tuż obok szkolnego budynku, a więc i skan
senu, ma powstać m.in. rozbudowane zaplecze dla 
obsługi ruchu tranzytowego. Rzutkie Stowarzyszenie 
Miłośników niewątpliwie zechce partycypować rów
nież w tym przedsięwzięciu... (td)



DO Prze9^dy 
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„Odkrywcy i rabusie" - to tytuł wysta
wy zorganizowanej staraniem Gene
ralnego Konserwatora Zabytków przy 
współpracy Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie i Od
działu Warszawskiego Stowarzysze
nia Naukowego Archeologów Pol
skich. Jej celem jest zahamowanie 
niszczenia i rabowania stanowisk ar
cheologicznych w naszym kraju. Ma 
uświadomić, że proceder ten jest bar
barzyństwem kulturowym i zjawi
skiem wysoce nagannym. Na wysta
wie można obejrzeć model jednego 
z takich zniszczonych stanowisk ar
cheologicznych, plansze pokazujące 
kurhany i grodziska, gabloty wypeł
nione kopiami pochodzących z kra
dzieży grotów, średniowiecznych 
ostróg, włóczni i srebrnych rzymskich 
monet. Ekspozycja prezentowana by
ła w salach polskiego Senatu, a teraz 
pokazywana jest w kolejnych mia
stach kraju.

Trwa akcja ratowania tzw. beczek 
Grohmana w Lodzi. Są to ogromne ko
lumny zabytkowej bramy tkalni fabryki 
Ludwika Grohmana, powstałej w 1900 
r. Cała brama przypomina wyglądem 
średniowieczny zamek. Remont zabyt
ku ma objąć wymianę i konserwację 
zniszczonej cegły, uzupełnienie ubyt
ków, oczyszczenie ścian, naprawę ele
mentów kowalskich. Wszystkie prace 
wykonywane będą przez fachowców, 
wspieranych przez studentów ze Stu
dium Konserwacji Zabytków „Na Na
wrocie" w Łodzi.

Władze Żagania w woj. lubuskim przy
gotowują się do rewitalizacji zespołu 

staromiejskiego. Najpierw uwaga ma 
być skoncentrowana na rynku głów
nym (w Żaganiu są dwa place rynko
we) - na zabudowie jego centrum, 
a następnie na renowacji kamienic 
usytuowanych wokół placu. Aby zająć 
się systemową odnową żagańskiego 
rynku głównego, miasto zleciło przy
gotowanie miejscowego planu 
zagospodarowania prze-

lektora deszczowego. Prowadzone są 
badania w celu dokładnego określe
nia przyczyn powstałego zjawiska 
i ustalenia metody ratowania najcen
niejszego zabytku Ostrołęki.

Trzyosobowy zespół pod kierunkiem 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie - Zbi-

strzennego, ma być też opra
cowane studium funkcji blo
ku zabudowy śródrynkowej. 
W działaniach dotyczących 
programu i strategii rewitali
zacji Starego Miasta w Żaga
niu uwzględnione też zo
stały starania o pomoc 
w realizacji całego przed
sięwzięcia z funduszy euro
pejskich.

Portret siostry Jana 
Matejki - Marii 
Golichowskiej, 
uważany za 
zaginiony, po
wrócił do Od
działu Mu
zeum Narodo
wego w Kra
kowie - domu 
artysty przy ul. 
Floriańskiej; mu
zeum zakupiło go

gniewa Kazimierza Witka opracował 
specjalną metodę cyfrowej inwenta
ryzacji książek i dziel sztuki. Metoda 
jest bardzo prosta, szybka, tania 

i skuteczna. Do komputera wpro
wadza się wszystkie dane inwen- 
taryzowanego obiektu, np. w wy
padku obrazu olejnego - tytuł, 

autor, rok powstania, rozmiary, 
technika wykonania. Do opisu dołą

cza się elektroniczną fotogra
fię dzieła i jego fragmen

tu. Dzięki ogromnym 
zbliżeniom można 

zobaczyć cechy 
charakterystycz
ne danego 
obiektu, np. 
zgrubienia na 
płótnie czy 
szczegóły sy

gnatury. Zinwen
taryzowana za pomocą tej 

metody kolekcja w razie zagi
nięcia jest łatwa do odzyskania 
- bardzo szybko można Inter-

Od prywatnego wla- (rys. Małgorzata Tabaka) 

ściciela. Specjali
ści potwierdzili, że jest to płótno 
namalowane przez Jana Matejkę.

Na murach pobernardyńskiego ze
społu klasztornego z połowy XVII w. 
w Ostrołęce wystąpiły groźne pęknię
cia. Powodem pękania murów jest 
osiadanie gruntu, czemu sprzyjają 
tworzące się w tym miejscu pylaste 
piaski. Dodatkową przyczyną jest 
prawdopodobnie nieszczelność ko

netem przesłać do urzędów cel
nych wszystkie informacje 

o skradzionym obiekcie, co ułatwi je
go identyfikację i znalezienie spraw
cy kradzieży. Autorzy opracowany 
przez siebie program komputerowy 
powyższej metody przekazali w da
rze Bibliotece Jagiellońskiej. Ponadto 
zwracają się do wszystkich właści
cieli kolekcji dziel sztuki, aby zgła
szali się do krakowskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie 
otrzymają pomoc w stworzeniu cyfro
wej inwentaryzacji zbioru.

Pękają mury i sklepienia braniewskiej 
katedry, liczącej ponad 600 lat. Tym
czasem parafia nie ma pieniędzy na 
przeprowadzenie generalnego remon
tu obiektu. W ubiegłym roku wykonane 
zostało zabezpieczenie podziemi 
świątyni, które pochłonęło znaczne 
środki, na obecny remont potrzeba 
około 30 min zł. Takich pieniędzy nie 
ma ani parafia, ani samorząd miasta.

Zabytki budownictwa przemysłowego 
i techniki uznawane są często za 
obiekty mniej wartościowe i niejedno
krotnie ich los jest tragiczny. „Najtra
giczniejszy - zdaniem dyrektora war
szawskiego Muzeum Techniki, Jerzego 
Jasiuka - jest los zabytków techniki na
leżących do upadających lub prywaty
zowanych firm, których nowi właścicie
le, zmieniając często profil produkcji, 
nie przywiązują żadnej wagi do ich 
ochrony, obiekty zrównują z ziemią, 
stawiając na tym miejscu nowe. Co 
gorsza, osoby odpowiedzialne za ich 
zabezpieczenie nie zawiadamiają na
wet placówek muzealnych o groźbie 
zniszczenia. I mimo że syndycy sądowi 
mają obowiązek przestrzegać ustawy 
o ochronie zabytków, wiele cennych 
przedmiotów ginie bezpowrotnie."

Prasa podała, że kopalnia zabytko
wa Guido w Zabrzu w przyszłym ro
ku ma być udostępniona do zwie
dzania jako jedna z największych 
atrakcji turystycznych Śląska. Przed
tem należy wybudować szyb wenty
lacyjny i wyrobiska kopalni przysto
sować do potrzeb ruchu turystycz
nego. Obliczono, że kopalnia będzie 
na siebie zarabiać, jeżeli rocznie od
wiedzi ją około 600 tysięcy gości. 
Tymczasem Gliwicka Spółka Węglo
wa zwróciła się o wykreślenie kopal
ni Guido z rejestru zabytków i ogłosi
ła przetarg na jej likwidację!

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 wpiata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 
1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiąz

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

Ruch SA - zamówienia na prenumeratę na 
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.



W 1827 r. w stu mazowieckich miastach 
tylko około 8% domów byto murowa
nych. Dzisiaj architektura drewniana jest 
już rzadkością i tym większą radość spra
wia to, co przetrwało. Drewnianą zwartą 
zabudowę z pierwszej potowy XIX w. 
można jeszcze obejrzeć w Gostyninie 
(il. 1). Domy te zbudowano dla sprowa
dzonych w 1824 r. niemieckich tkaczy. 
Sukiennicza manufaktura dość szybko 
upadla, potomkowie tkaczy po części się 
spolonizowali. Trwają także domy zbudo
wane z drewna w Białej Rawskiej (il. 2), 
wciąż zdumiewa niewykorzystanie tury
stycznych możliwości Czerwińska nad 
Wisłą, gdzie u stóp romańskich wież miej
scowego opactwa można zobaczyć ma
łomiasteczkowe domy (il. 3 i 4). Znacznie 
większy od tamtych miasteczek jest Wy
szków. I tutaj zachowały się fragmenty 
dawno minionego świata, np. na uliczce 
przy dworcu autobusowym (il. 5). To do
brze, że mieszkańcy tych wszystkich 
miast budują dla siebie wygodniejsze 
i obszerniejsze domy murowane, chodzi 
jednak o to, aby jak najdłużej przetrwało 
drewniane budownictwo przy uliczkach 
mazowieckich miasteczek...

Lechosław Herz
(zdjęcia: 1,2,3,5 - Lechosław Herz)


