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Ankieta ’2001

Redakcja cytuje
Wśród ponad 400 nadesłanych an

kiet do kilkudziesięciu Czytelnicy dołą
czyli listy na temat pisma. Trudno nam 
przedstawić nawet fragmenty tych - 
często bardzo osobistych - wypowiedzi, 
wybraliśmy więc jeden, który uznaliśmy 
za reprezentatywny dla pozostałych. 
Autorka listu - p. Adriana Herbut 
z Warszawy czyta nasze pismo od kilku 
lat: „Zmieniliście się niemal nie do po
znania (...) Każdą zmianę przyjmowa
łam nie tylko z zainteresowaniem, ale 
wręcz z entuzjazmem. Tak było np. 
w wypadku zmiany papieru, zwiększe
nia liczby zdjęć kolorowych czy poja
wienia się rubryki "Archiwum tajem
nic*. Rozwijacie się w niesamowitym 
tempie, aż serce rośnie (...) Wspaniałe są 
okładki, naprawdę wspaniale! (...) Zde
cydowanie poprawiła się czytelność - 
układ pisma. Bardzo podoba mi się 
wprowadzenie kolorów do tytułów ar
tykułów (...) Widzę też, że macie nowy 
rodzaj tytułowych czcionek - w to za
wsze warto inwestować! (...) Na koniec 
chcę Wam szczerze pogratulować stałych 
wysiłków zmierzających do uatrakcyj
nienia "Spotkań z Zabytkami*. Obecnie 
pismo bierze się do ręki z przyjemnością 
i to niesłabnącą - bowiem każda następ
na strona kryje jakąś niespodziankę. 
Zresztą ostatnio niespodziankami są ca
łe kolejne numery miesięcznika, bo 
w każdym coś ulepszacie i w każdym 
pojawia się coś nowego. Bardzo Wam 
dziękuję i trzymam kciuki za Wasz roz
wój!!!” Te pochwały skierowane są nie 
tylko pod adresem redakcji, ale również 
wydawcy pisma od 2000 r. - Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami.

Redakcja analizuje
Uczestnicy ankiety ustalili następują

cą kolejność najlepszych działów, cykli 
i rubryk (głosy w procentach):
1. „Zabytki w krajobrazie”

i „Akcja dwory”............... po 74,6%
2. „Wokół jednego zabytku” ....57,4%
3. „Akcja cmentarze” ................56,7%

4. „Spotkania na Wschodzie”
i „Wiedzieć więcej” ........ po 54,4%

5. „Akcja ogrody”....................... 52,2%
6. „To też są zabytki” ................49,2%
7. „Artykuły” .............................. 41,0%
8. „Wokół tradycji”.....................38,0%
9. „Z warsztatu konserwatora” ..37,3%
10. „Polskie zabytki na świecie” ..36,5%

W porównaniu z poprzednimi an
kietami, przede wszystkim z ostatnią 
w 1997 r., zmieniło się niewiele: do 
pierwszej dziesiątki najlepszych awan
sowała „Akcja ogrody” oraz działy: 
„Z warsztatu konserwatora” i „Polskie 
zabytki na świecie”. Listę tę od wielu, 
wielu lat niezmiennie otwierają „Za
bytki w krajobrazie” i „Akcja dwory”. 
Ku naszemu zaskoczeniu wśród nie- 
poddanych ocenie działów, które 
uczestnicy ankiety mogli wpisywać 
przy pozycji „inne”, pierwsze miejsce 
zajęło „Archiwum tajemnic” funkcjo
nujące zaledwie od grudnia 2000 r.! 
Respondentom podoba się także cykl 
„Na krawędzi wieków” z lat 1999- 
-2000, tematy okładkowe, listy od czy
telników i konkursy.

Wśród poruszanych w minionych 
pięciu latach tematów najbardziej podo
bały się z zakresu: historii sztuki 
(66,4%), zabytkoznawstwa (58,9%), hi
storii (55,9%), konserwacji zabytków 
(51,4%), tradycji i zwyczajów (47%). 
Taki wynik jest prawie identyczny z wy
nikami ankiety w 1997 r. Z tematów 
proponowanych przez Czytelników 
większość dotyczy już funkcjonujących 
w poszczególnych numerach pisma. 
O poszerzenie tematyki dotyczącej za
bytków techniki, dworów, pałaców, ma
łych miast, także o większą liczbę orga
nizowanych w piśmie konkursów dopo
mina się ponad 25% respondentów. Od 
12 do 20% chce czytać więcej na temat 
zabytków militarnych, m.in. związa
nych z polami bitewnymi, architektury 
drewnianej (cerkwie, kościoły), strat 
poniesionych przez nasz kraj w dzie
dzictwie kultury, bibliofilstwa, filateli
styki, muzeów, skansenów, archeologii, 
monografii różnych regionów i miast. 
Respondenci, którzy czytają pismo od 



ostatnich 5-10 lat, proponują tematy, 
które były często eksponowane przed 
tym okresem, m.in. heraldyczne (6%) 
i z dziejów architektury (5%). Nowe 
propozycje - to m.in. prezentacja za
bytków na konkretnych szlakach tury
stycznych (11,9%), zabytki przyrody 
ożywionej (pomnikowe drzewa) i nie
ożywionej (jaskinie) (5,9%), historia 
różnych zawodów (3,5%) oraz za
mieszczanie w piśmie krzyżówek 
(3,7%). Działy, cykle i rubryki otrzy
mały także oceny negatywne i średnie, 
np. „Rozmaitości” (19,4% samych 
ocen średnich, przy aprobacie ponad 
29%), „Przeglądy, poglądy” (9,7%, 
ale przy aprobacie 28%) i „Z zagrani
cy” (4,4% przy aprobacie 24%).

Ze stosowanych w piśmie form pu
blicystycznych najlepszą ocenę mają 
reportaże (57,4%) i artykuły synte
tyczne (49,2%), a następnie krótkie 
informacje (41%) oraz drobne formy 
(38,3%), zaś z niewymienionych 
w ankiecie, wpisywanych do pozycji 
„inne”: teksty odredakcyjne (30%) 
i fotoreportaże na ostatniej stronie 
okładki (21,4%). Identyczne wyniki 
uzyskaliśmy w 1997 r.

Dla 59,7% respondentów pismo 
ma bardzo dobry, czytelny układ (do
bry - 36,5%, średni - 0,7%), zdecy
dowanie podobają się okładki 
(78,3%), papier (85%) i druk 
(73,8%), natomiast ilustracje otrzy
mały 68,6% głosów poparcia (26,1% 
uważa je za dobre, 3,7% - za średnie). 
Przy tej pozycji ankiety pojawiają się 
apele o zwiększenie objętości pisma 
(16,2%), liczby arkuszy kolorowych 
(12,2%) oraz stosowanie bardziej 
urozmaiconej czcionki w drukowa
nych tekstach (9,5%). W 1997 r. naj
bardziej był krytykowany papier 
i związana z nim jakość ilustracji.

Zadaliśmy również pytanie, który 
numer pisma w 2000 r. był najciekaw
szy - 35,5% respondentów głosowało 
na nr 11, 32% - na nr 8, 28,3% na nr 
5, a kolejne miejsce zajęły numery: 10 
(25,3%), 9 (24,6%) i 7 (23,8%). Ale 
najczęściej (47,8%) w tym punkcie an
kiety pojawiał się dopisek „wszystkie 
numery” lub „trudno coś wybrać 
wśród znakomitych”.

Większość uczestników ankiety 
czyta nasze pismo (analogicznie jak 
w ankiecie z 1997 r.) od ponad 10 lat 
(52,2%), 5-10 lat (32%) i od roku 
(16%); na ogół czytane są wszystkie 
numery ukazujące się w danym roku 

(96,2%). Oprócz „Spotkań z Zabytka
mi” respondenci preferują: „Mówią 
Wieki” (26,8%), „Poznaj swój kraj” 
(23,8%), „National Geographic” 
(23%), także „Wiedzę i Życie” 
(11,1%) i „Poznaj Świat” (6,7%). 
Większość uczestników ankiety otrzy
muje „Spotkania z Zabytkami” z pre
numeraty (56,7%), ale także kupuje 
w kioskach (32,8%). W 1997 r. aż 
57% kupowało pismo w kioskach, za
ledwie 35% było jego prenumeratora
mi. „Od deski do deski” czyta nasze 
pismo aż 72% (wybrane artykuły lub 
działy - 21,6%). Wśród responden
tów jest wyraźna przewaga mężczyzn 
(66,4%) nad kobietami, podobnie jak 
w 1997 r. i poprzednich ankietach. 
Respondenci mieszkają przede wszyst
kim w dużych (44%) i średnich (30%) 
miastach. Mają na ogół wykształcenie 
wyższe (53,7%), a ich wiek - to naj
częściej 21-30 lat (20,1%) lub 51-60 
lat (19,4%), ale także 41-50 lat 
(17,1%); tu nastąpiła wyraźna zmiana 
- w poprzednich ankietach ich uczest
nicy w większości wypadków mieli 
51-60 lat. Najmłodszy uczestnik an- 
kiety’2001 liczy lat 12, najstarszy - 
80. Z reprezentowanych zawodów 
najwięcej jest nauczycieli różnych 
szczebli (13,4%), następnie studentów 
różnych kierunków (12,1%), emery
tów i rencistów (11,2%), inżynierów 
(8,4%), lekarzy (6,9%), techników 
(5,8%) oraz uczniów i pracowników 
budowlanych (po 5,1%); wśród re
spondentów byli również handlowcy, 
marketingowcy, informatycy, naukow
cy i przewodnicy turystyczni. W an
kiecie’1997 również najaktywniej 
uczestniczyli nauczyciele i studenci.

Redakcja podsumowuje
Możemy określić cztery podstawo

we sprawy, które różnią obecną an
kietę od poprzednich. W ankiecie 
’2001 nie ma ani jednej skargi na dys
trybucję pisma, nie ma także skarg na 
jakość papieru i druku oraz, jak wyni
ka z tej ankiety, znacznie zwiększyła 
się liczba prenumeratorów w stosun
ku do kupujących pismo w kioskach. 
Są to bardzo pozytywne zjawiska!

Dziękujemy wszystkim za udział 
w ankiecie, szczególnie zaś tym Czy
telnikom, którzy oprócz odpowiedzi 
na pytania nadesłali swoje uwagi 
w obszernych listach. Wszystkie opi

nie będziemy brali pod uwagę przy 
programowaniu kolejnych numerów.

W wyniku losowania ankiet 
następujące osoby otrzymują 
wydane przez Towarzystwo 

Opieki nad Zabytkami książki 
o zabytkach:

1. Małgorzata Bajkiewicz 
ze Zgorzelca

2. Alina Ciesińska 
z Bojanowa

3. Wojciech Gerej 
z Miedzny

4. Adriana Herbut
z Warszawy

5. Kinga Józefowicz 
z Milanówka

6. Ewa Kozłowska
z Sępopola

7. Bogumił Michoń
z Tarnowa Opolskiego

8. Janina Ogielska 
z Wrocławia

9. Antoni Olech
z Wrocławia

10. Małgorzata Suwińska 
z Płocka

Redakcja informuje
W majowym numerze „Spotkań 

z Zabytkami” na s. 1 informowaliśmy 
o zamierzeniach prof. Wiktora Zina 
uruchomienia w TVP cyklu „Słownik 
krajobrazu polskiego”; prosiliśmy też 
Czytelników o opinie w tej sprawie. 
Generalny Konserwator Zabytków 
przysłał nam do publikacji list, który 
otrzymał z Zarządu Spółki Telewizja 
Polska S.A., publikujemy go na s. 39 
i pozostawiamy bez komentarza.

W tym miesiącu powinien ukazać 
się dodatkowy numer „Spotkań z Za
bytkami” poświęcony architekturze 
i sztuce XX w. Przeznaczony jest dla 
naszych prenumeratorów, ale pewna, 
niewielka nadwyżka nakładu pozosta
nie w siedzibie TOnZ, Warszawa, ul. 
Piękna 44a, tel. 629-62-26.
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IAJ14J wiedzieć 
■ ■ ■ ■ więcej

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

nazywali Oflag VIIA obozem wzoro
wym i przywozili do niego delegacje 
Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, aby pokazać w miarę przy
zwoite warunki pobytu polskich ofi
cerów. W początkach 1945 r. 
w obozie przebywało 23 generałów, 
64 pułkowników, 152 podpułkowni
ków, 320 majorów, 673 kapitanów 
i rotmistrzów, 2883 młodszych ofi
cerów, 398 podoficerów i szeregow
ców. Pod koniec wojny stan obozu 
przekroczył liczbę 6000. Funkcje 
starszego obozu (zwanego też mę
żem zaufania) sprawowali: od 
6 października do 11 listopada 1939 
r. gen. dyw. Tadeusz Piskor, od 12 
listopada 1939 r. do 5 lipca 1940 r.
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ska nazwa: Borne-Sulinowo), będą
cy zastępczym środkiem płatni
czym w tym obozie. W tej (drugiej 
z kolei) serii, obok reprodukowane
go, były jeszcze bony o nomina
łach: 10, 50 fenigów i 1, 2, 5 marek. 
Bony te byty ważne wyłącznie w tym 
obozie i używane (honorowane) tyl
ko przez polskich jeńców. Wydane 
były przez “polskie władze samo
rządowe” oflagu, tj. za zgodą star
szego obozu, którym był najwyższy 
stopniem oficer polski. Trzeba do
dać, że w każdym oflagu funkcjono
wały, bardzo ograniczone zresztą 
przez Niemców, “Samorządy” je
nieckie, których zadaniem było dba
nie o potrzeby m.in. kulturalne, by
towe, oświatowe, sportowe, a nawet 
dyscyplinarno-sądowe społeczno

ści jenieckiej. Stąd rady i komisje, 
a jedna z nich - Komisja Rozra
chunkowa - wydawała m.in. takie 
bony."
Nieco inaczej objaśnił zagadkę mgr 
Dariusz Gutowski z Sosnowca, któ
ry ponadto przystał nam reproduk
cje kilku innych bonów używanych 
w oflagach w Woldenbergu (il. 1), 
Gross-Born (il. 2) i Murnau (il. 3). 
„Fotografia - czytamy w liście - 
przedstawia Bon Kasy Kredytowej 
Oflagu VII A Murnau w Górnej Ba
warii. Obóz jeniecki w Murnau zało
żony w październiku 1939 r. prze
trwał niemal do końca wojny, został 
bowiem wyzwolony przez wojska 
amerykańskie 29 kwietnia 1945 r. 
Mieścił się w nowo zbudowanych 
koszarach artyleryjskich. Niemcy 

gen. bryg. Antoni Szylling, od 6 lip
ca 1940 r. do kwietnia 1942 r. płk 
Józef Korycki, od maja 1942 r. do 
wyzwolenia obozu gen. dyw. Juliusz 
Rómmel. Zgodnie z art. 23 i 24 Kon
wencji Genewskiej oficerom wzię
tym do niewoli był wypłacany żołd, 
z którego potrącano do 60% za wy

żywienie i zakwate
rowanie. Podofice
rowie i szeregowcy 
żołdu nie otrzymy
wali. Dlatego ofice
rowie tworzyli fun
dusze specjalne, 
którymi wspomaga
no niższych stop
niem towarzyszy 
niedoli. Niemcy wy
płacali żołd w dru
kowanych jedno

stronnie bonach pieniężnych tzw. 
legermarkach (oficjalna nazwa 
brzmiata “pieniądz obozowy jeńców 
wojennych* - Kriegsgefangenen 
Lagergeld). Bony takie mogły być 
wysyłane do rodzin w kraju. Z cza
sem doszło do tego, że legermarki 
uzyskiwały większą silę nabywczą 
od oficjalnej waluty niemieckiej. 
W październiku 1944 r., po wydaniu 
zarządzeń ograniczających ilość le- 
germarek w obiegu, całkowicie wy
cofano z obiegu walutę obozową. 
Przez pewien czas królował handel 
wymienny, a najpopularniejszą “wa
lutą” była paczka papierosów. 
W obozach: w Dobiegniewie (Oflag 
II C - Woldenberg), w Bornem 
(Oflag II D - Gross-Born) oraz we 
wspomnianym Oflagu VIIA w Mur- 

Tym razem całą rubrykę udostęp
niamy Czytelnikom, którzy odpowie
dzieli na nasz apel („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 3, 2001) i przystali 
do redakcji wyczerpujące wyjaśnie
nia na temat zagadkowego bonu 
stanowiącego własność p. Stanisła
wa Starczewskiego z Warszawy. 
Okazuje się, że dla „wtajemniczo
nych” rozwiązanie zagadki nie było 
trudne, a nadesłane materiały, choć 
różniące się w szczegółach, intere
sujące i starannie opracowane. Pu
blikujemy je (z niewielkimi skrótami) 
z tym większą radością, że po raz 
kolejny okazało się, iż w redagowa- 1 
niu WW możemy liczyć na współ
pracę naszych Czytelników, którzy 
mogą wystąpić w roli kompetent
nych ekspertów.
W pierwszym z nadesłanych listów 
p. Włodzimierz Krasnopiórko 
z Gdańska napisał m.in.: „Jest to 
bon oficerskiego jenieckiego obozu 
(oflag) IID Gross-Born (obecna pol

1. Bony emitowane przez Kasę 
Samopomocy Obozowej Oflagu II 
C Woldenberg
2. Bony Oflagu II D Gross-Born 
wprowadzone do obiegu
16 października 1944 r. (paczka 
amerykańskich papierosów 
kosztowała 10 piastów)
3. Bony Oflagu VII A Murnau 

nau zdecydowano się na emisję 
własnych bonów obozowych. Warto 
dodać, że w Oflagu II D zamiast 
marki wprowadzono «Piasta» rów
nego 100 groszom, a 1 Reichsmar- 
ka była równa 2 “Piastom”. Bony te 
miaty pokrycie w papierosach zgro
madzonych w “Skarbcu” obozo
wym. W Oflagu VIIA Murnau Obo
zowa Kasa Kredytowa wyemitowała 
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 
1944 r. bony o wartości 1, 10, 50 fe
nigów oraz 1, 2, 5 marek. Drukowa
ne jednostronnie bony posiadały 
numerację oraz pieczątki koloru ró
żowego z napisem Komisja Rozra
chunkowa i datę. Jedynie bon 1-fe- 
nigowy nie miał serii i numeru. Bony 
wprowadzono do obiegu rozkazem 
starszego obozu gen. Juliusza 
Rómmla, a ich projektantem i wyko
nawcą byl ppor. Tadeusz Kluźniak. 
Osobom zainteresowanym tema
tem obozowego pieniądza zastęp
czego polecam artykuł Mariana Ko
walskiego i Anatola Gupieńca “Bo
ny polskich obozów jenieckich 
w Niemczech w czasie drugiej woj
ny światowej” (“Wiadomości Numi
zmatyczne”, 6, 1962, s. 40-49). Pie
niądz ten opisany został także 
w “Katalogu papierowych pieniędzy 
polskich 1794-1965” autorstwa Ta
deusza Jabłońskiego (Warszawa 
1967). Istnieją również na ten temat 
publikacje zagraniczne. Dwaj auto
rzy, niemiecki i duński, Albert Pick 
i Carl Siemens zestawili w katalogu 
wszelkie znane im emisje z lat 1933- 
-1945 bonów z całego świata («Das 
Lagergeld der Konzentrations - und 
D. P. Lager 1933”, Battenberg Ver
lag, Munchen 1976). Niestety, wy
mienione publikacje są bardzo trud
no dostępne. W najlepszej sytuacji 
są mieszkańcy Warszawy i okolic, 
gdyż wspomniane prace można wy
pożyczyć w bibliotece Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego (ul. 
Jezuicka 6)."
Sprawdziliśmy. Rację co do miej
sca emisji zagadkowego bonu ma 
autor drugiego listu. Cechy charak
terystyczne uwidocznione w repro
dukcji numizmatu pokrywają się 
bowiem zarówno z informacjami 
podanymi w przytoczonym tu liście, 
jak i z opisem w artykule M. Kowal
skiego i A. Gupieńca, w którym czy
tamy m.in.: „Oficerski obóz jeńców 
wojennych VII A w Murnau, Bawa
ria: Bony na 1 fenig. Data 2 X11944 
r. Papier biały, drzewny. Druk jed
nostronny, karminowo-ceglasty. 
Drzeworyt. S. g. W górze z lewa na
pis: BON; z prawa wartość: 1 FEN. 
i niżej poziomo, 8 cienkich równole
głych linii ciągłych, tworzących 
w sumie pas linii ciągłych, przecho
dzących poziomo przez długość 
bonu. Nieco z lewa, w środku, pie
częć w kształcie nieforemnego kola 
w kolorze różowym, z następują
cym napisem dookolnym: KOMI
SJA ROZRACHUNKOWA; w środ
ku, na różowym polu data 2 XI 
1944. Wymiar: ca 56 x 37 mm."
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OD poglądy

Generalny Konserwator Zabytków 
przed dwoma laty stworzył dwa 
priorytetowe programy konserwa
torskie: ochrony najstarszych i naj
cenniejszych obiektów budownic
twa romańskiego oraz ochrony 
drewnianego budownictwa sakral
nego. Krajowy Program Ochrony 
Drewnianego Budownictwa Sakral
nego zaktada kompleksową kon
serwację zabytkowych kościołów 
drewnianych w Polsce. Prace w te
go typu świątyniach, rozłożone na 
kilka lat, będą refundowane z bu
dżetu państwa. Na przykład z woje
wództwa śląskiego wytypowano 
około 50 kościołów do włączenia do 
ogólnopolskiego programu ochro
ny, w tym dwa z rejonu częstochow
skiego - w Truskolasach i Zrębi- 
cach. Obydwie świątynie powstały 
w XVIII w.; w kościele w Zrębicach 
ołtarz główny datowany jest na dru
gą połowę XVII w. Konserwatorski 
program - to ogromna szansa dla 
bardzo wielu zabytkowych kościo
łów drewnianych w Polsce.

Księży Młyn w Łodzi został wpisany 
na listę Międzynarodowego Komite
tu Ochrony Zabytków Przemysło
wych (The International Comittee for 
the Conservation of the Industrial 
Heritage - TICCIH). Na liście tej 
znajdują się najcenniejsze zabytki 
przemysłowe świata i zespoły fa
bryczne - fabryki tkanin, tkalnie dy
wanów, m.in. z Włoch, Wielkiej Bry
tanii, Indii, Chin. Z Polski - oprócz 
Lodzi - figurują na liście zabytki 
przemysłu włókienniczego z Mysła
kowic na Dolnym Śląsku i Żyrardo

wa. Z listy obiektów przemysłowych 
zostanie sporządzona lista 50 naj
cenniejszych zabytków przemysłu 
włókienniczego, które Międzynaro
dowy Komitet Ochrony Zabytków 
Przemysłowych zgłosi do wpisania 
na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO. Umieszczenie łódzkiego Księ
żego Młyna na Liście UNESCO 
przysporzyłoby Polsce splendoru 
oraz mogłoby pomóc w zdobyciu 
funduszy na ratowanie tego cenne
go zespołu zabytkowego (zob. s. 27).

Malownicza Lanckorona w woje
wództwie małopolskim stara się od
zyskać swoją dawną stawę. Na po
czątku i w latach dwudziestych XX w. 
przyciągała artystów i zamożną inte
ligencję na równi z Zakopanem i Ka
zimierzem nad Wisłą, po drugiej woj
nie światowej straciła wiele ze swego 
uroku i zmalało zainteresowanie tą 
miejscowością turystów. Aby zdobyć 
środki na poprawę wizerunku mia

steczka, władze lokalne nawiązały 
współpracę z fundacją Partnerstwo 
dla Środowiska i dzięki temu uzyska
no pięć tys. dolarów ze Światowego 

Funduszu na Rzecz Ochrony Przyro
dy; Fundusz koordynuje program 
dotyczący ochrony Ekoregionu Kar
packiego, który znalazł się na liście 
232 najcenniejszych obszarów przy
rodniczych świata. Projekt rewitaliza
cji Lanckorony, który byt podstawą 
przyznania grantu przez Światowy 

Fundusz, przewiduje modernizację 
drogi do ruin zamku z czasów Kazi
mierza Wielkiego, wytyczenie 10-ki- 
lometrowej trasy narciarstwa biego
wego, 12-kilometrowej ścieżki dy
daktycznej, 35-kilometrowej trasy 
bryczek konnych oraz wydanie w fol
derze lokalnych legend.

w Warszawie. Stwierdzono, że 
Schulz malował swoje kompozycje 
tłustymi temperami lub farbami olej
nymi na podkładzie kredowym. Ma
lowidła, zajmujące trzy ściany po
mieszczenia (2,40 x 1,90 m), mają 
ubytki spowodowane kolejnymi re
montami, a jedno jest popękane 
i grozi odpadnięciem. Przypuszcza 
się, że przedstawiają one sceny 
z bajek braci Grimm. Odkrycie poli
chromii, która powinna być jak naj
szybciej poddana fachowej konser
wacji, przypomniało naglącą sprawę 
utworzenia w Drohobyczu muzeum 
Brunona Schulza (o Drohobyczu 
zob. s. 12).
Wiadomość w czasie podpisywania 
numeru do druku: fragmenty malowi
deł zostały wycięte przez pełnomoc
ników Instytutu Pamięci Męczenni
ków i Bohaterów Holocaustu Yad Va- 
shem i wywiezione do Izraela.Zakończona została renowacja neo- 

rokokowego salonu narożnego 
w zamku w Łańcucie. To jedno z naj
piękniejszych wnętrz zamku nie było 
odnawiane od 50 lat - ciemne popę
kane ściany, z widocznymi śladami 
przemalowań, sypiące się sztukate 
rie, czekały na podjęcie prac kon
serwatorskich. Trwały one trzy la
ta i przywróciły wygląd salonu 
z 1895 r., po remoncie i prze
budowie zamku w Łańcucie, 
który przeprowadzili Elżbieta 
i Roman Potoccy. Teraz po- 
pielatobtękitne ściany 
salonu zdobią barwne 
sztukaterie, przed
stawiające róża
ne girlandy, 
które łączą się 
z elementami 
przypomi
nającymi 
instru
menty 
muzycz
ne i kosze 
kwiatowe.
Piękna wzo
rzysta posadzka

Metropolita wrocław
ski, kardynał Henryk 

Gulbinowicz i ks. Stani
sław Dziedzic, proboszcz 
w Sękowej, zostali laureata
mi tegorocznych nagród 

im. ks. prof. Janusza St. Pa
sierba „Conservator Eccle- 

siae", przyznawanych od 
1995 r. przez Stowarzy
szenie Konserwatorów 
Zabytków. Kardynał H. 
Gulbinowicz został na

grodzony za całokształt 
działań na rzecz ochrony 
zabytków sakralnych na 
Dolnym Śląsku, a ks. St. 

Dziedzic za ura
towanie drew
nianego ko
ścioła z prze
łomu XV i XVI 

w. oraz cerkwi 
greckokatolickiej 
w Owczarach. Na- 

(rys. Małgorzata Tabaka) grody i wyróżnie
nia otrzymali tak-

wykonana jest z drewna orzechowe
go, dębowego i mahoniowego. Na 
ścianach wiszą obrazy przedstawia
jące Jana Klemensa Branickiego i je
go żonę. Zakończenie prac w salo
nie narożnym łańcuckiego zamku 
oznacza, że wszystkie pomieszcze
nia na pierwszym piętrze są już od
nowione, na renowację czekają jesz
cze sale na piętrze drugim.

Na początku bieżącego roku w tzw. 
willi Landaua w Drohobyczu, komen
danta gestapo, dokonano odkrycia 
polichromii wykonanej przez Bruno
na Schulza. Znalazł ją przypadkowo 
niemiecki dokumentalista Benjamin 
Geissler podczas kręcenia filmu 
o Schulzu. Odsłonięte na ścianach 
dziecinnego pokoju (dawnej służ
bówki) fragmenty malowideł zostały 
zabezpieczone przez konserwato
rów, a pobrane próbki przebadane 
w pracowni Muzeum Narodowego 

że laureaci dorocznego konkursu na 
najlepsze prace studialne i popularno
naukowe w dziedzinie ochrony zabyt
ków i muzealnictwa.

Natychmiastowej konserwacji wy
maga jeden z nielicznych ocalałych 
fragmentów średniowiecznych mu
rów obronnych Płocka, znajdujący 
się przy skrzyżowaniu ulic Bielskiej 
i Kwiatka. Jeszcze przed kilkunastu 
laty był on fragmentem domu i od 
góry osłaniał go dach. Budynek zo
stał rozebrany i mur wyłonił się bez 
żadnego zabezpieczenia. Wysta
wiony na działanie szkodliwych 
wpływów atmosferycznych w szyb
kim tempie zaczął niszczeć. Obec
nie wymaga niezwłocznej konser
wacji. Uważa się, że ratunkiem dla 
tego fragmentu muru byłoby zbudo
wanie planowanej od dawna Bramy 
Bielskiej, w której mur znalazłby 
schronienie. Pojawiają się także su

gestie, by przy okazji prac konser
watorskich dokonać pełnej rekon
strukcji ocalałego fragmentu.

W Muzeum Narodowym w Krakowie 
do końca lipca br. czynna jest wysta
wa „Malarstwo polskie XIX i XX w. z ko
lekcji Toma Podia z Seattle". Kolekcja 
Toma Podia należy do największych 
i najciekawszych zbiorów polskiej 
sztuki w Ameryce. Jej trzon stanowią 
obrazy artystów polskich tworzących 
w Paryżu na początku XX w., m.in. Eu
geniusza Żaka, Leopolda Gottlieba, 
Tadeusza Makowskiego. W kolekcji 
reprezentowani są także Mojżesz Ki- 
sling, Jan Cybis, Józef Czapski oraz 
Joachim Weingart, Henryk Epstein, 
Jacek Malczewski, Kazimierz Sichul
ski, Bolesław Biegas. W zbiorze zwra
ca również uwagę znakomity zestaw 
obrazów Jana Lebensteina. Na wysta
wie zgromadzono około 140 dziel 46 
artystów - głównie obrazów, ale też ry
sunków, sztychów i rzeźb. Po Krako
wie wystawa będzie prezentowana 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
i Gdańsku.

„Bukiet kwiatów", obraz autorstwa 
Jacoba van Walscapellego, malarza 
martwych natur na przełomie XVII 
i XVIII w., wrócił do Muzeum Narodo
wego w Warszawie, gdzie był ekspo
nowany przed wojną. Obraz ten, 
skradziony przez hitlerowców w cza
sie drugiej wojny światowej, w latach 
dziewięćdziesiątych ub. wieku został 
zakupiony przez amerykańskiego 
dyplomatę, który poznawszy historię 
dzieła postanowił zwrócić je war
szawskiemu Muzeum Narodowemu, 
nie żądając żadnej gratyfikacji. Po ty
godniowej ekspozycji w muzealnej 
galerii obraz jest poddawany zabie
gom konserwatorskim.

„Splendor Antwerpii” - pod takim ty
tułem czynna była do 27 maja br. 
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie 
wystawa diamentów i sreber. Antwer
pia w XV-XVI w. uważana była za 
główny na świecie ośrodek szlifowa
nia tych szlachetnych kamieni. W an- 
twerpskim Muzeum Diamentów znaj
dują się wyroby miejscowych jubile
rów oraz cenne przykłady biżuterii 
z innych ośrodków i właśnie 40 tego 
typu znakomitych wytworów pokaza
no na wystawie w Krakowie. Najstar
szym eksponatem na wystawie byt 
pierścień ze złota, z diamentem o po
jedynczym wierzchołku, z około 1500 
r. Na ekspozycję złożyło się też kilka
dziesiąt srebrnych przedmiotów sztu
ki użytkowej ze zbiorów Muzeum Sre
ber Sterckshof-Silver Center, wśród 
których uwagę zwracała pozłacana 
taca wykonana w Antwerpii w XVI w. 
oraz wiele innych naczyń ze srebra 
o pięknej formie i kunsztownym wyko
naniu. Obecnie do 22 lipca wystawa 
czynna jest w Zamku Królewskim 
w Warszawie.
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Wielkim wydarzeniem tego roku byta wędrująca po kraju 
(Warszawa, Poznań, Kraków) wystawa obrazów impresjonistów 

i postimpresjonistów „Od Maneta do Gauguina” 
ze zbiorów paryskiego Musee d’Orsay, 

wizyta impresjonistów
MAŁGORZATA KEMPA

zisiaj obrazy impresjonistów nie drażnią, nie szoku
ją nikogo, lecz w drugiej połowie XIX w. wywoła

ły prawdziwą rewolucję w świecie artystycznym. Co przyczy
niło się do tak wielkiego skandalu? Ci młodzi artyści nie po
ruszali przecież w swych dziełach ani spraw politycznych, ani 
społecznych swojej epoki, a rewolucja przemysłowa, która za
władnęła wówczas Europą, jest ledwo zauważalna w oparach 
lokomotyw i dymiących kominach obrazów Claude’a Mone
ta. Ulubionym wątkiem tych „buntowników” były zachody 
słońca, bryza morska, szelest wiatru poruszający źdźbła traw,

1. Claude Monet, „Impresja. Wschód słońca”, 1872 
(Musóe Marmottan, Paryż)
2. Camille Pissarro, „Czerwone dachy”, 1877 
(Musee d’Orsay, Paryż)
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3. Claude Monet, „Nenufary”, 1899 (Musee d’Orsay, Paryż)
4. Auguste Renoir, „Huśtawka”, 1876 (Musee d’Orsay, Paryż)
5. Edgar Degas, „Absynt”, 1876 (Musee d’Orsay, Paryż)
6. Paul Gauguin, „Arearea”, 1892 (Musee d’Orsay, Paryż)

zapach pól i cisza nieruchomych zimowych pejzaży. Jednym 
słowem sielanka! Pejzaż wraz z portretem i martwą naturą, 
uznany za zbyt błahy i płytki, by móc rywalizować z „wiel
kim” malarstwem historycznym czy mitologicznym, znajdo
wał się już od dawna na najniższym szczeblu hierarchii usta
lonej przez akademię malarstwa i rzeźby. Nie tylko temat, ale 
również impresjonistyczna forma wywołała niezadowolenie 
wśród krytyki i publiczności. Na płótnach można śledzić 
energiczne szybkie uderzenia pędzla, kolor kładziony za po
mocą plam, przecinków i kropek. Technika ta była następ
stwem pracy w plenerze i w tej dziedzinie impresjoniści byli 
również pionierami. Jako pierwsi porzucili pracownie i udali 
się na łono natury, by tam śledzić „na żywo” oddech łąk, mi
gotanie powietrza, zmienność światła, odbicia w lustrze wo
dy, kolorystykę cieni - to wszystko, co zmienne, nietrwałe, 
ulotne. Zachętą do malowania w plenerze i ułatwieniem pra
cy było z pewnością pojawienie się w połowie XIX w. farb 
w tubkach.

W 1863 r. jury paryskiego Salonu okazało się niezmiernie 
surowe i dokonało prawdziwej „masakry” - odrzuciło trzy 
tysiące płócien z ogólnej liczby pięciu tysięcy nadesłanych ob-
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razów. Kilka dni później Napoleon III podjął odważną decy
zję otwarcia tzw. Salonu Odrzuconych, aby publiczność mo
gła ocenić słuszność decyzji oficjalnego jury. Manifestacja ta 
przyciągnęła ogromne tłumy, a nazwiska malarzy zabarwione 
echem skandalu były na ustach wszystkich. Szczególną uwagę 
zwiedzających zwróciło dzieło Edouarda Maneta zatytułowa
ne „Kąpiel”, nazwane później „Śniadaniem na trawie”. Te
mat, aczkolwiek zaczerpnięty z repertuaru klasycznego rene
sansu, budził odrazę i został uznany za nieprzyzwoity. Nagość 
kobiecego ciała w otoczeniu ubranych mężczyzn nie raziła 
w wypadku Giorgione’a czy Raimondiego, gdyż była osnuta 

wątkiem mitologicznym. Manet zaś na tle pejzażu umieścił 
nie antyczne bóstwo, lecz zwykłą dziewczynę swej epoki, bez
czelnie spoglądającą na widza. Rok 1874 - młodzi artyści, 
owiani już posmakiem skandalu, postanawiają uniknąć kon
frontacji z konwencyjnym malarstwem oficjalnego Salonu 
i organizują własną wystawę u fotografa Nadara. Nie odbyła 
się ona bez kpin i szyderstw ze strony krytyki i publiczności. 
Z tych właśnie drwin narodziła się nazwa „impresjonizm”. 
Pojawiła się pod wpływem płótna Claude’a Moneta przedsta
wiającego wschód słońca i zatytułowanego „Impresja”. Obraz 
skrytykowano, uznano za szkic, a cały kierunek nazwano dla 
ośmieszenia „impresjonizmem”.

Manet, Pissarro, Cezanne, Monet, Renoir, Sisley, Basille 
spotykali się regularnie w paryskiej kawiarni „Gerbois”, póź
niej w „Nouvelle-Athenes”, snując niekończące się dyskusje 
na temat roli światła, które rozprasza, dzieli formę, rozmywa 
kontury, na temat koloru, który jest chwilowy, zmienny i uza
leżniony od otaczających go barw. Zęby uchwycić moment, 
żeby oddać wrażenie widoku, konieczność pracy w plenerze 
była bezsprzeczna. A z nią wiązała się specyficzna technika - 
artysta musiał się spieszyć, gdyż przyroda była zmienna, ka

pryśna, niestała. To spostrzeżenie doprowadzi wkrótce do 
tworzenia serii płócien przedstawiających ten sam motyw 
uchwycony w różnych porach dnia czy roku. W swych cy
klach (stogi siana, katedra w Rouen, nenufary) Monet uzyskał 
niesamowity efekt wibrującej powierzchni, utrwalił działanie 
światła, które tworzy barwne odcienie i rozmywa kształty.

Oprócz pejzażu, który był prawdziwą pasją impresjoni
stów, malarze ci w licznych dziełach zostawili świadectwo 
swej epoki. Gwarny tłum zaludniający bulwary, przejażdżki 
barką po Sekwanie, dźwięki muzyki w publicznych parkach 
odzwierciedlają nastrój Paryża końca XIX w. Lecz najwier

niejszym chyba kro
nikarzem swego 
czasu był Degas, 
który pragnął zo
stać, jak sam mówił, 
„klasycznym mala
rzem nowoczesnego 
życia”. Rzeczywi
ście, zasługuje na 
miano najbardziej 
konserwatywnego 
spośród swych kole
gów, a nad pracę 
w plenerze przedkła
da sztuczne oświe
tlenie barów, kaba
retów i scenicznych 
ramp. Z dociekliwo
ścią śledzi wyścigi 
konne, żmudną pra
cę praczek, praso
waczek i modystek, 
a tancerkom pary
skiej opery towarzy
szy nie tylko na sce
nie, ale również za 
kulisami.

Wynalazkiem mo
dernizmu XIX w. 
było pojawienie się

fotografii. Ta nowa technika objawiła artystom nowe możli
wości, podsunęła nowe pomysły. Plany w zbliżeniu, fragmen
taryczna wizja przedmiotu, rzuty ukośne, analiza ruchu - sta
nowiły inspiracje licznych dzieł Degasa. Istotnym elementem, 
który wywarł wpływ na prace impresjonistów i postimpresjo- 
nistów, była również fala tzw. japonizmu, która rozprzestrze
niła się w Europie w drugiej połowie XIX w. Japońskie drze
woryty, chętnie kolekcjonowane przez samych artystów, zna
lazły echo w ich pracach. Nowe kompozycje, dotychczas nie
spotykane w sztuce zachodnioeuropejskiej, skośne perspekty
wy, temat kąpiącej się kobiety ujęły Degasa. Toulouse-Lautrec 
przejął ze sztuki japońskiej uproszczone formy wyrażane za 
pomocą linii. Van Gogha oczarowały pejzaże kraju kwitnącej 
wiśni, a Gauguina zainspirowały płasko traktowane po
wierzchnie, pozbawione światłocienia i ograniczone wyraź
nym konturem. Ci ostatni, zwani postimpresjonistami, od
wrócili się od pierwotnych zainteresowań swych poprzedni
ków - analizy współzależności koloru i światła w plenerze, 
i stworzyli nowe formy wypowiedzi artystycznej, które zwia
stowały sztukę XX w.

Małgorzata Kempa
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Pasaż - to pokryty szklanym dachem korytarz 
łączący dwie ruchliwe ulice. 

Znajdują się w nim po obu stronach sklepy, a na wyższych 
piętrach także m.in. biura, warsztaty, mieszkania.

Pasaże
TOMASZ LEWICKI

asaż jest formą organizacji handlu detalicznego 
i ofertą publicznej przestrzeni na prywatnym terenie, 

ułatwia ruch, skraca drogę, chroni przed niepogodą i jest miej
scem dostępnym tylko dla pieszych. Taka oferta powinna za
pewnić handlowy sukces najemcom pomieszczeń, a przez to 
również właścicielowi. Istnieje jednak warunek - pasaż może 
egzystować tylko wówczas, gdy znajduje się w centrum han
dlowym i łączy ze sobą dwie uczęszczane ulice.

Pierwsze pasaże powstały w Paryżu w końcu XVIII w. 
Były to proste budowle w formie wąskich domków ze 
sklepami i mieszkaniami, stojących w symetrycznych rzę
dach w odległości zaledwie 3 m od siebie. W latach 1820- 
-1840, w czasie dynamicznego rozwoju liberalnego ustro
ju gospodarczego, pasaż stał się symbolem nowoczesnej 
cywilizacji. Wzniesiono wtedy w Paryżu aż 15 tego rodza
ju budowli, ich naśladownictwa stanęły także w innych bo
gatych miastach handlowych Europy, wprowadzano do 
nich produkowane przemysłowo stal i szkło.

Wzorem dla pasaży powstałych w latach 1840-1860 jest 
wielka paryska Galerie d’Orleans ze szklanym sklepieniem, 
wzniesiona w 1828 r. według projektu P. F. Fontaine’a. 
Ówczesne pasaże mają duże rozmiary i są częścią programu 
uzdrowienia miasta, np. Galeria St. Hubert w Brukseli 
z 1847 r. (projekt Jana Pitera Cluysenaara) ma rozmiar du
żej ulicy, a permanentny ruch przechodniów zapewniają 
sklepy, restauracje, teatr i wodewil. W 1869 r. rozpoczęto 
budowę Galleria Vittorio Emanuele w Mediolanie (projekt 
Giuseppe Mengoniego). Ma ona plan krzyża, fasadę w for
mie luku triumfalnego, wewnętrzne proporcje antycznych 
term i kopułę nad skrzyżowaniem odpowiadającą kopule 
bazyliki watykańskiej. Przez bogatą dekorację rzeźbiarską 
i malarską jest to panteon mieszczańskiego społeczeństwa, 
świecki odpowiednik katedry. Budowla ta zyskała wielką 
sławę i ma wiele naśladownictw. W Turynie, Genui, Ne
apolu, Mesynie, Rzymie wznoszono ogromne pasaże, ma
jące przyćmić mediolański. Także w Anglii powstało w la
tach 1870-1900 ponad sto pasaży wykazujących wpływ 
mediolańskiego. Wiktoriańskie pasaże są niemieszkalne, 
galerie obiegają wszystkie piętra, na których znajdują się 
sklepy. W 1888 r. w Moskwie rozpoczęto budowę Wierch- 
nych Targowych Riadów - gigantycznego bazaru położo
nego naprzeciw Kremla. Gmach z dziewięcioma krzyżują
cymi się ulicami pod szkłem zajął cały kwartał, a przeszło 
tysiąc pomieszczeń na trzech poziomach połączyły mostki, 
klatki schodowe i galerie.

1. Kamienica wiatowa w Jarosławiu, przekrój i plan przyziemia
2. Edward Cichocki - fasada projektowanego pasażu w Warszawie
3. Odkryty pasaż na Nalewkach w Warszawie

Pod koniec XIX w. krytyce poddaje się stan socjalny, 
przestrzenny i higieniczny miast, proponując jako drogę 
wyjścia miasto-ogród. Powstają regulacje dotyczące rozbu
dowy, a potępienie zwartej zabudowy i wprowadzenie drę
czącego nas do dziś modelu miasta jako systemu oddzielo
nych od siebie organizmów - to dla pasaży wyrok śmierci. 
Dopiero w połowie lat siedemdziesiątych XX w. wróciła 
forma przykrytej szklanym dachem ulicy dla pieszych jako 
głównego miejsca centrów handlowych.

W Polsce warto zwrócić uwagę na kamienice wiatowe 
z XVII w. w Jarosławiu. Trzytraktowe domy zamożnych 
kupców miały wewnętrzne dziedzińce tworzące z ze
wnętrzną i wewnętrzną sienią oś komunikacyjną. Wiaty 
pokryte były przez świetliki o szerokich oknach, a schody 
oraz obiegające wiaty na pierwszym piętrze ganki umożli
wiały bezpośrednią komunikację z każdą izbą. Taki układ 
przestrzenny wyniknął z wynajmowania pomieszczeń 
przejezdnym kupcom; wiaty były więc małymi targowi
skami.

W końcu XVII w. w Warszawie powstało z fundacji 
króla Jana III, według projektu Tylmana z Gameren, wiel
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kie założenie mieszkalno-handlowe - Marywil, którego 
jednolite skrzydła podzielone były na trzykondygnacyjne 
segmenty, każdy z mieszkaniami na piętrach i sklepami 
w przyziemiu, poprzedzonymi od strony dziedzińca pod
cieniami. W 1874 r. przed pałacem Małachowskich na 
Krakowskim Przedmieściu zbudowany został według pro
jektu Szymona Bogumiła Zuga prototyp pasażu - dom Roe- 
slera i Hurtiga. Była to kamienica z oficynami (w których 
także mieściły się sklepy), która zamykała dziedzińczyk łą
czący przez bramy dwie ruchliwe ulice: Senatorską i Mio
dową. Pierwszy warszawski wielki sklep - braci Lesser 
przy ul. Rymarskiej 10 - stanął w 1856 r. według projek
tu Henryka Marconiego. Dwupiętrowy budynek z powo
du kształtu parceli miał plan litery „T”. Sklep zajmował ca
ły parter, a przez jego środkową część biegł całą szeroko
ścią gmachu hol pokryty szklanym dachem, jakby ślepy pa
saż. Obiegała go galeria spoczywająca na 26 żeliwnych słu
pach, dostępna przez kręcone schody. W 1880 r. Edward 
Cichocki sporządził projekt pasażu między Krakowskim 
Przedmieściem i ul. Senatorską, ale nie został on zrealizo
wany. Trzy lata później z prezydentem Sokratesem Staryn- 
kiewiczem opublikował w „Przeglądzie Technicznym” ar
tykuł, w którym, omawiając zalety swego projektu, trafnie 
wykazał wady pasaży europejskich, za wąskich w stosunku 
do szerokości - pas światła ze szklanego dachu wywoływał 
wrażenie wąwozu między skałami, a handel w sklepach 
utrudniało niedostateczne oświetlenie dzienne.

Na przełomie XIX i XX w. powstało w Polsce wiele 
obiektów zwanych pasażami, którymi często nazywano 
każdą przestrzeń przechodnią. W 1877 r. rozpoczęto przy 
ul. Wierzbowej w Warszawie budowę domu dochodowego 
Teatrów Rządowych według projektu Stefana Szyllera. 
Parter zajmowały sklepy, a na pierwszym piętrze wzdłuż 
całego, liczącego 130 osi budynku, ciągnął się przeszklony 
od ulicy korytarz zwany pasażem. W Łodzi wybudowano

w 1877 r. prywatną ulicę, wyłączoną z ruchu i zabudowa
ną symetrycznymi willami projektu Hilarego Majewskie
go. Od właściciela ulica nosiła nazwę Pasażu Majera (daw
na zabudowa przy obecnej ul. Moniuszki już nie istnieje). 
W 1912 r. w Bielsku-Białej powstał projektowany przez 
Heinricha Mayra i Thomasa Mayera Pasaż Komunalnej 
Kasy Oszczędności - duży kompleks mieszkalno-biurowy 

z lokalami sklepowymi, składający się z dwóch symetrycz
nych rzędów zabudowy, połączonych mostkiem dla ruchu 
pieszego (obecnie nosi nazwę Przechód). Po 1918 r. Jan 
Łuczak i Józef Czepczyński przeprowadzili w Poznaniu 
według projektu Adama Ballenstedta przejście przez trzy 
kamienice między ul. Ratajczaka i Piekarzy. W ten sposób 
powstał Pasaż Apollo, mieszczący dwa kina, teatr, restau
rację, kabaret, hotel i łaźnię. W Krakowie na Starym Mie
ście powstał Pasaż Bielaka, podobny obiekt w Przemyślu 
funkcjonuje pod nazwą Pasaż Gansa.

W Warszawie powstało też wiele wielopodwórzowych 
lub wielokorytarzowych przejść łączących ulice przez po
dwórza kamienic, o żelaznej lub żelbetowej konstrukcji 
i handlowym przeznaczeniu. Pierwszy taki obiekt otwo
rzył Jan Frydman między ul. Świętojańską i Wałową; mie
ścił 400 lokali - sklepy i mieszkania. W 1910 r. między ul. 
Mazowiecką 11 i Jasną otwarto Pasaż Czetwertyńskich. 
Dużo takich przejść powstało na Pradze i Nalewkach. Wy
jątkowo okazały był Pasaż Lessera przy ul. Miodowej 19- 
-21, wykonany w latach 1909-1910 przez biuro architek
toniczne Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa na zle
cenie Kazimierza barona Lessera. W 1900 r. berliński ka
pitalista Simons wzniósł u zbiegu Długiej, Bielańskiej i Na
lewek wielki, żelbetowy bazar, zwany Pasażem Simonsa. 
Ten czteropiętrowy gmach miał kilka wewnętrznych dzie
dzińców i mieścił wszelkiego rodzaju handel, biura, maga
zyny i kantory; zburzony w 1944 r. nie został odbudowa
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ny. W 1910 r. rozpoczęto budowę gmachu projektu Bru
nona E. Paprockiego na rogu ul. Miodowej i Senatorskiej 
- sześciopiętrowej kamienicy o sześciu podwórzach, cią
gnącej się aż do pl. Teatralnego; w prasie została ona na
zwana Pasażem Handlowym.

Na początku XX w. powstała w Warszawie budowla 
w pełni odpowiadająca definicji pasażu - Galeria 
Luxemburga, nazwana tak od fundatora Maksymiliana 
Luxemburga, warszawskiego przemysłowca. W planach

Luxemburga miał to być imponujący, wzorowany na gale
rii mediolańskiej gmach, składający się z trzech ulic, bie
gnących od ul. Senatorskiej, Niecałej i pl. Teatralnego, 
i zbiegających się pod potężną kopułą. Budynek frontowy 
zaprojektował według wskazówek fundatora Leon Drews 
w stylu nazwanym przez Luxemburga „zmodernizowanym 
barokiem z lukiem triumfalnym zakończonym alegoryczną 
figurą. ” Pasaż, wzniesiony z żelaza i betonu, miał liczyć sie
dem kondygnacji z galeriami na pierwszym piętrze, połą
czonymi ażurowymi mostkami. Szklany dach, o oryginal
nym przekroju - lekko wypukły z podniesioną częścią 
środkową, zawieszony miał być nad parterem; o tak ni
skim umieszczeniu dachu decydowały surowe przepisy bu
dowlane, mające na uwadze względy przeciwpożarowe. 
Ambitnych planów nie udało się zrealizować. W 1909 r. 
budowę przejął Czesław Przybylski, rok później nastąpiło 
otwarcie pasażu, było to jednak tylko jedno skrzydło wio
dące od ul. Senatorskiej w kierunku Niecałej. Pasaż miał 

pięć kondygnacji. Jego symetryczne, 36-osiowe fasady ofi
cyn, niezwykle proste, monotonne, rozczłonkowane były 
jedynie przez prostokątne otwory sklepów w przyziemiach 
i okien na piętrach. Dwuspadowy szklany dach o stalo
wym szkielecie umieszczono ostatecznie nad ostatnią kon
dygnacją, jednak mimo to nie zrealizowano galerii na pię
trze, nie wzniesiono także budynku frontowego. Skrzydła 
od ul. Senatorskiej łączył tylko zawieszony na wysokości 
trzeciego piętra oszklony pomost. Parter i pierwsze piętro 
obu skrzydeł zajmowało 46 sklepów, a 252 lokale następ
nych dwóch kondygnacji - biura handlowe; na ostatnim 
piętrze mieściły się mieszkania. W pasażu od ul. Senator
skiej działały przez kilka lat: kawiarnia „Grand Cafe” - 
największa kawiarnia Warszawy, nad nią „Grand Hotel”, 
a w podziemiach wrotnisko o nazwie „Tunel”. Zaprojekto
wał je Józef Gałęzowski, dekoracją wnętrz zajął się 
Edward Trojanowski, utrzymując w lokalach modny wów
czas styl zakopiański. Od 1909 r. mieścił się w pasażu ilu
zjon „Moulin Rouge”, od października 1913 r. efemerycz
ny kabaret „Momus”. W 1919 r. w podziemiach otwarto 
słynny kabaret „Qui pro quo”, zaprojektowany przez Ta
deusza Sobockiego. W 1931 r. jego miejsce zajął teatr 
„Melodram”, by po dwóch latach na krótko zaistniało tu 
„Drugie Qui pro quo”, a po nim do 1939 r. miał tu siedzi
bę Teatr Kameralny Adwentowicza. W 1924 r. otwarto za
mykające pasaż od ul. Niecałej pierwsze w Warszawie

dźwiękowe kino „Splendid”, zaprojektowane przez Wie
sława Kononowicza; miało ono wystrój w stylu egipskim. 
Galeria Luxemburga, zniszczona w 1944 r., została z wiel
kim trudem rozebrana, a na jej miejscu stanął neobaroko- 
wy dom zaprojektowany według ryciny z XVII w.

Drugi przeszklony pasaż w Polsce powstał we Lwowie; 
obecnie nie istnieje. W śródmieściu znajdowały się odkry
te galerie: Pasaż Andriollego przy Rynku 29, Pasaż Fellne- 
ra przy ul. Legionowej 29, Pasaż Hausmana. W końcu 
1900 r. Andrzej Romaszkan wzniósł, według projektu Al
freda Zachariewicza, gmach, który na cześć teścia nazwał 
Pasażem Mikolascha. Łączył on ul. Kopernika z Krętą 
i Chorążczyzną, miał 120 m długości, 18 m szerokości 
i 7 m wysokości. W planie były to trzy ulice zbiegające się 
w szerszej przestrzeni centralnej. Wewnętrzne fasady two
rzyły olbrzymie kwadratowe szyby obejmujące dwie kon
dygnacje. Powierzchnie uskoków ścian zwężającego się pa
sażu wypełniały malowidła, a dekoracji dopełniały freski 
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ze scenami figuralnymi na lukach tarczowych oraz fontan
na ze statuą Wenery na skrzyżowaniu. Funkcjonalna archi
tektura tego pasażu kontrastuje z eklektycznym stylem bu
dowli handlowych poprzedniej epoki. Mieściło się tu kil
kanaście sklepów, wielkie sale restauracji i kawiarni 
„Kryształowa”, Towarzystwo Sztuk Pięknych, sale wykła
dowe Uniwersytetu Ludowego i kino „Uciecha”. Jak poda- 
je w Przewodniku po Lwowie Mieczysław Orłowicz, pasaż 
„w godzinach wieczornych był ulubionym miejscem pro
menady i rendezvous sfer mniej wykwintnych, żołnierzy 
i kucharek.”

4. Galeria Luxemburga w Warszawie
5. Pasaż Mikolascha we Lwowie
6. Pasaż Italia w Warszawie

W 1928 r. powstał w Warszawie Pasaż Italia. Lucjana 
Gawrońska z domu Frascati, właścicielka kamienic przy 
Nowym Świecie 23 i 25, zleciła ich nadbudowę i połącze
nie na zapleczu z potężnym czteropiętrowym skrzydłem 
prostopadłym do ulicy, której przyziemie wypełnił pasaż; 
projektantem był Juliusz Nagórski. Do pasażu wchodziło 
się przez bramę od Nowego Światu 23, wiódł on na odcin
ku 100 m w kierunku zachodnim, po czym skręcał pod ką
tem prostym w kierunku północnym i wychodził na po
dwórze kamienicy przy ul. Chmielnej 9. Pasaż był partero
wy, miał 6 m szerokości i nie był przeszklony, dach miał 
płaski, niezwykle gruby, żelbetowy, w części z ośmiokątny
mi świetlikami, w części z prostokątnymi ślepymi wnęka
mi. W parterze kamienic frontowych mieściły się cukiernia 
i księgarnia, za cukiernią urządzono olbrzymią kawiarnię 
„Italia”, drugie po „Ziemiańskiej” miejsce spotkań elity 
kulturalnej stolicy; w 1930 r. kawiarnia z nowymi wnę
trzami projektu Józefa i Pawła Kraskowskich zmieniła na
zwę na „Swann”. W podziemiu działał urządzony na wzór 
portugalskich tawern „Dancing Bodega”, jeden z lokali, 
do których Wieniawa miał wjechać konno. Sale dancingu 
można było zobaczyć przez szklane płytki osadzone w po
sadzce pasażu. Za kawiarnią południowa ściana pasażu 
przylegała do kina „Collosseum” (obecnie galeria ZAR). 
Po drugiej stronie, naprzeciw kawiarni ulokowano sklepy, 
a w podziemiach łaźnię. Dalej w kierunku zachodnim do 
północnej ściany pasażu przylegała siedmiopiętrowa oficy
na, zajęta przez Wojskowy Instytut Wydawniczy. W jego 
suterenie ulokowano sklepy mające witryny od strony pa
sażu. Bliżej Chmielnej znajdowało się kino „Studio”. Pod

czas wojny wschodnia część pasażu została zburzona. Lu
cjana Gawrońska zamierzała go odbudować, ale projektu 
wykonanego przez Stefana Portnera nie zatwierdził Wy
dział Budowlany, w 1949 r. posesję przejął skarb państwa. 
Do dziś zachował się tylko fragment pasażu między gale
rią ZAR i oficyną przy Nowym Świecie.

Dlaczego w Polsce powstały tylko trzy pasaże i do tego 
bardzo późno, podczas gdy np. w Londynie było ich 19, 
a w Paryżu 29? Przecież sytuacja urbanistyczna polskich 
miast stwarzała korzystne warunki do wznoszenia tego ty
pu obiektów, także obroty handlowe, szczególnie w War
szawie, były wysokie. Brakowało jednak kapitału i instytu
cji kredytowych. Bank Handlowy skupiał się na przemyśle 
ciężkim i kolejnictwie, obcy kapitał inwestował przede 
wszystkim w górnictwo i hutnictwo, nie interesując się 
handlem. Poza tym klienci niechętnie kupowali w dużych 
domach towarowych, woleli male sklepiki bądź targowi
ska, gdzie panowały stosunki bardziej osobiste. Sami kup
cy nie przejawiali chęci organizowania się w spółki. Jesz
cze w 1937 r. na Kongresie Kupiectwa padły głosy, że: 
„pożądaną formą handlu nie jest dom towarowy, ale śred
nie przedsiębiorstwo indywidualnego kupca.” Polskie 
mieszczaństwo nie miało tak silnej pozycji, jak burżuazja 
angielska czy niemiecka. Było silnie zhierarchizowane i nie 
podejmowało wspólnych inwestycji, zaś ci, którzy zrobili 
majątek, szybko przestawali zajmować się handlem, kupo
wali ziemię i starali się przeniknąć w kręgi arystokracji.

Mimo gwałtownego rozwoju Warszawy w drugiej po
łowie XIX w. nie powstały więc budowle organizujące na 
wielką skalę handel detaliczny. Pierwszy dom towarowy 
w Warszawie zbudowano dopiero w 1913 r.

Tomasz Lewicki

Spotkanie z książką

SZTUKA ROMAŃSKA NA NOWO

Przez prawie czterdzieści lat katalog zabytków pt. Budownic

two romańskie w Polsce (Wroctaw-Warszawa-Kraków 1963) opra
cowany przez Zygmunta Świechowskiego byl podstawową skarb

nicą wiedzy o pierwszych murowanych budowlach w naszym kra
ju. W 1971 r. Z. Świechowski napisat jeszcze książkę Sztuka pol

ska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku i od tego 
czasu, oprócz artykułów w fachowych periodykach, nie było zbior
czego kompendium wiedzy na ten temat. Tymczasem trwały ba
dania architektoniczne i archeologiczne, w tych ostatnich zaszła 
istotna zmiana, bowiem archeologia zaczęta być nauką interdy
scyplinarną, sięgającą przede wszystkim do badań architekto
nicznych. Dokonywano wielu nowych odkryć, także weryfikują
cych dotychczasowe ustalenia. Wszystko to zostało uwzględnio
ne przez prof. Zygmunta Świechowskiego w najnowszym opraco

waniu pt. Architektura romańska w Polsce (Warszawa 2000). 
W porównaniu z publikacją z 1963 r. znacznie zwiększyła się licz
ba opisywanych obiektów (ze 146 do 201), wiele z nich otrzymało 
nowe datowanie, najnowsza jest także ich naukowa interpretacja. 
Cenne uzupełnienie tekstu stanowi materiał ilustracyjny, w porów
naniu z katalogiem z 1963 r. znacznie większy i wzbogacony kolo
rowymi zdjęciami (co prawda nie zawsze dobrej jakości). Wydaw
cą jest znane w kręgach historyków sztuki warszawskie Wydaw
nictwo DiG, które specjalizuje się w publikacjach z dziedziny 

ochrony zabytków, (kmn)



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Pamięć 
miejsc tragicznych

rodowego intelektualistę, choć nie ma 
pewności czy rzeczywiście miał na 
imię Jurij i znał język ruski.

Z ul. Floriańskiej podążamy do 
dawnego gmachu państwowego gim
nazjum im. Władysława Jagiełły, gdzie 
od 1924 do 1939 r. pracował Schulz. 
Dziś mieści się tam Instytut Pedago
giczny im. Iwana Franki, tylko przed

wejściem do dawnej pracowni pla
stycznej widnieje skromna tablica, wy
konana w „cmentarnym stylu”, upa
miętniająca w języku ukraińskim pisa
rza i rysownika związanego z tym 
miejscem. Pan Alfred wspomina, że od 
wielu lat zabiega o utworzenie tu izby 
pamiątek po swoim nauczycielu, ale 
jak dotąd bez powodzenia.

Z gimnazjum, mijając piękne fasady 
secesyjnych kamienic na ulicach Szew
czenki (dawna Mickiewicza) i Bory- 
sławskiej (słynąca z rozpusty „Ulica 
Krokodyli” w prozie Schulza), scho
dzimy na położoną w niewielkim ob
niżeniu dawną dzielnicę żydowską, 
zwaną Łan. Na jej skraju oglądamy 
imponujący, cudem ocalały gmach sy
nagogi z XVIII w. W czasach ZSRR 
znajdował się w niej dom meblowy, 
obecnie stoi pusta, choć zwrócono ją 
gminie żydowskiej.

Wreszcie przez Mały Rynek, będący 
obecnie ruchliwym placem handlo
wym, doszliśmy na ul. Czackiego 
przed jednopiętrowy budynek 
z ozdobnym balkonem, w którym 
w czasie hitlerowskiej okupacji mieścił 
się Judenrat - zarząd gminy żydow
skiej. To w tym miejscu przed połu
dniem 19 listopada 1942 r. oficer SS

zabytkach Drohobycza - 
miasta w Ziemi Czerwień
skiej, sławnego z żup sol
nych, pisano w ostatnim 

dziesięcioleciu dużo, również na ła
mach „Spotkań z Zabytkami”. Jeszcze 
lepiej znany jest najsławniejszy oby
watel królewskiego miasta nad Ty- 
śmienicą - Bruno Schulz (1892- 
-1942), autor Sklepów cynamono
wych i Sanatorium pod klepsydrą.

A jednak połączenie tragicznego lo
su pisarza i miejsc z nim związanych, 
ciągle obecnych w krajobrazie dzisiej
szego miasta w stanie prawie niezmie
nionym, nieodmienne wywiera pora
żające wrażenie na zwiedzających. 
Szczególnie gdy przewodnikiem tej 
prawdziwie wirtualnej wycieczki 
w okrutną przeszłość jest człowiek bę
dący również autentyczną cząstką tam
tego czasu - ostatni żyjący uczeń po
chodzenia żydowskiego, który cudem 
ocalał spośród wychowanków pra
cowni plastycznej prowadzonej przez 
Brunona Schulza w gimnazjum im. 
króla Władysława Jagiełły w Drohoby
czu. Alfred Schreyer ma dziś 79 lat, 
jest emerytowanym nauczycielem mu
zyki, porusza się dziarsko i prowadzi 
nas najpierw na ul. Jurija z Drohoby
cza, żeby pokazać dom, w którym 

mieszka! Bruno 
Schulz. Oglądamy 
skromny budy
nek, który Schulz 
opuścił w 1941 r., 
przenosząc się do 
drohobyckiego get
ta i gdzie wiele lat 
później znawca je
go twórczości Je
rzy Ficowski wraz 
ze Schreyerem po
szukiwali na stry
chu podobno ukry
tego tam rękopisu 
Mesjasza; wspo
minał o nim Schulz 
w listach do przy
jaciół. W domu 
znajdują się miesz
kania prywatne, 
których zwiedzanie jest niemożliwe, 
warto natomiast zwrócić uwagę na 
zmiany nazw ulicy, przy której stoi. 
Przed wojną, w czasach Schulza, nosi
ła nazwę Floriańskiej, w okresie ZSRR 
— ulicy Siedowa, a obecnie wspomnia
nego Jurija z Drohobycza - humanisty 
z XV w., profesora uniwersytetu w Bo
lonii, autora traktatów pisanych wy
łącznie po łacinie. Uczony ten uważa
ny jest obecnie przez Ukraińców za na-
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1. Rysowany ołówkiem w 1939 r. 
autoportret Brunona Schulza
2. Alfred Schreyer - ostatni żyjący uczeń 
Schulza
3. Dom przy dawnej ul. Floriańskiej 10,
w którym mieszkał Schulz
4. Synagoga na tanie
5. Z prawej strony dawna siedziba 
Judenratu, z lewej miejsce śmierci 
Schulza przy krawężniku

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

Karl Gunther dwoma strzałami w tył 
głowy zamordował Brunona Schulza. 
Był to odwet za zastrzelenie przez ko
mendanta gestapo, Feliksa Landaua 
osobistego żydowskiego dentysty 
Gunthera. Landau, zwany „generałem 
Żydów” zatrudniał Schulza, który tuż

przed śmiercią na ścianach pokoju 
dziecinnego w tzw. willi Landaua (ul. 
Tarnowskiego 14, dawniej św. Jana) 
wykonał malowidła z bajek braci 
Grimm; zostały one odkryte w lutym 
br. Jak twierdzi Schreyer, ciało pisarza 
pozwolono zabrać dopiero po dwóch 
dniach. „Przez ten czas leżało przy tym 
oto krawężniku" - powiada, wskazu
jąc kamienne płyty. A krawężnik, jak 
to krawężnik, taki sam był wówczas, 

jak i teraz, czas i okrucieństwo historii 
nie miały nań żadnego wpływu.

Opuszczając Drohobycz, mogliśmy 
jeszcze spojrzeć na osiedle mieszka
niowe wzniesione w latach sześćdzie
siątych na miejscu żydowskiego 
cmentarza. Gdzieś pod fundamenta
mi tych domów spoczywają szczątki 
autora Republiki marzeń i jego bezi
miennych współbraci.

Zdzisław Skrok
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KftZluk w Niemenczynie
iedy 4 marca 1484 r. zmarł na 
gruźlicę dwudziestosześcioletni 
królewicz Kazimierz, syn Kazi
mierza Jagiellończyka, słynący 

z pobożności hojny opiekun ubogiej 
ludności Wilna, powszechnie uznano go 
za świętego, a grób w wileńskiej kate
drze stał się ośrodkiem kultu. Pierwsza 

kanonizacja, już w 1521 r., nie została 
ogłoszona, gdyż zaginęła bulla papie
ska. W 1602 r. Klemens VIII kanoniza
cję ponowił. W marcu 1604 r. odbyły 
się w Wilnie pierwsze, wspaniałe uro
czystości ku czci św. Kazimierza, z pro
cesją i widowiskami, rokrocznie odtąd 
odprawiane. Z nich to właśnie wywodzi 

i inne wyroby przyciągały tłumy. Pod 
władzą sowiecką odbywał się w tym ter
minie co najwyżej zwykły jarmark, po
zbawiony istotnej treści. Dopiero w nie
podległej Litwie można było wznowić 
wileński kiermasz, nawiązujący do daw
nego niepowtarzalną ofertą i atmosferą.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. 
Polacy, stanowiący większość w podwi- 
leńskich miejscowościach, przenieśli Ka- 
ziukowe tradycje do siebie. Od 1990 r. 
odbywa się barwny Kaziuk w oddalonym 
20 km od Wilna Niemenczynie. Mia
steczko, mające ponad 90% polskich

1. Brać, wybierać, decydować - kolorowe 
stragany zachęcają do zakupów
2. Kaziukowe serca, koniki i zajączki: „A ja 
wezmę serce moje i przyszyję tam, gdzie 
twoje”...
3. Stary dom przy głównej ulicy
- odpowiednie tto tradycyjnego święta
4. Wileńskie palmy od dawna styną 
bogactwem barw, rozmaitością form
i mistrzowskim wykonaniem
5. Kaziuk z chlebowego ciasta witai
i żegnat gości szerokim uśmiechem

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

się sławny wileński kiermasz, zwany 
Kaziukiem, organizowany niegdyś na 
placu Katedralnym, a w pierwszej poło
wie XX w. na Łukiszkach. Piernikowe 
serca, wielkanocne palmy, smorgońskie 
obwarzanki, ludowe rzeźby, tkaniny

mieszkańców, może się szczycić szacow
ną metryką. Kościół św. Michała ufundo
wał tu Władysław Jagiełło w 1387 r. 
Obecna świątynia z 1855 r. jest czwartą, 
wzniesioną na tym miejscu. W głównym 
ołtarzu znajduje się cudowny obraz Mat
ki Bożej z Dzieciątkiem, a przy wejściu ta
blica poległych „za wolność i niepodle
głość Rzeczypospolitej" w latach 1918- 
-1921. Kaziukowe kramy i stragany, usta
wione przy głównej ulicy, na kilka świą
tecznych godzin odmieniły wygląd mia
steczka. Kupujących tak wielu, że ścisk, 
występy polskich zespołów, odwiedziny 
w zorganizowanym niedawno muzeum 
etnograficznym, cukrowa wata i oblega
na przez chętnych loteria - na Kaziuku 
w Niemenczynie różnorodnych atrakcji 
i prawdziwej serdeczności nie brakowało.

Jarosław Komorowski
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Dacza Riepina
lia Riepin, najwybitniejszy 
przedstawiciel realizmu w ma
larstwie rosyjskim drugiej po
łowy XIX i początku XX w. 

urodził się 5 sierpnia 1844 r. w Czugu- 
jewie na Ukrainie jako potomek doń
skich Kozaków. Naukę malarstwa roz
począł u miejscowych malarzy ikon, zaś 
w 1864 r. wyjechał do Petersburga na 
studia w Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie związał się z gronem postępo
wych demokratów skupionych wokół 
Towarzystwa Objazdowego Wystaw 
Artystycznych, tzw. pieredwiżników. 
Idee tej organizacji, propagujące sztukę 
realistyczną o tematyce społecznej, wy
warły zasadniczy wpływ na całą jego 
twórczość, czemu dał wyraz m.in. 
w obrazach: „Burłacy na Wołdze”, 
„Procesja w guberni kurskiej” czy naj
bardziej znanym „Zaporożcy piszący 
list do sułtana tureckiego”. W latach 
1873-1875 Riepin przebywał jako sty
pendysta we Włoszech i Francji, i cho
ciaż ówczesna sztuka francuska bardzo 
mu się podobała, nie wywarła jednak 
większego wpływu na jego dalszą twór
czość. Wierny był bowiem swej dewi
zie: „Nie sztuka dla sztuki, lecz sztuka 
dla życia”. Był twórcą bardzo płodnym 
i poza tematyką społeczno-polityczną 
malował obrazy historyczne i znakomi
te portrety o pogłębionej charaktery
styce postaci. Dla Lwa Tołstoja, z któ
rym był zaprzyjaźniony, wykonał wiele 
podobizn z różnych okresów życia pi
sarza. W latach 1893-1907 był profe
sorem Akademii Sztuk Pięknych w Pe
tersburgu, następnie jej rektorem. Na 
początkowe lata działalności pedago
gicznej artysty przypada też jego „przy
goda” ze Zdrawniewem.

Zdrawniewo - to wieś położona kil
kanaście kilometrów na północ od Wi
tebska na Białorusi; tuż przed 1892 r. 
malarz nabył tu uroczo usytuowaną na 
lewym, wysokim brzegu zachodniej 
Dźwiny, niewielką posiadłość z dość 
dużym, drewnianym, parterowym do
mem, który rozbudował według wła
snego pomysłu z przeznaczeniem na 
dom letniskowy. W środkowej partii 
budowli dobudował piętro z dużą, 
otwartą na południe werandą i dwu
kondygnacyjną wieżą z obszernym, wi
dokowym obejściem na pierwszej kon
dygnacji. Drugą kondygnację wieńczył 
szeroki, również drewniany krenelaż. 

D Całość przywodzi na myśl dalekie re
miniscencje średniowiecznej budowli 
obronnej.

W 1892 r. budowla była już ukoń
czona, o czym malarz donosi swemu 
przyjacielowi, A.W. Zyrkiewiczowi, 
w liście, w którym zamieszcza też bar-

1. Malowany w 1890 r. autoportret 
liii Riepina
2. Letniskowy dom w Zdrawniewie

(fot. 2 - Feliks Ptaszyński)

dzo słabo czytelny rysunek tej budowli, 
nazywając ją „naszym domem”. Skrom
na pracownia artysty mieściła się na 
parterze, w narożnym, północno- 
-wschodnim pokoju, którego okna wy
chodziły na Dźwinę i widoczną poza 
nią zieloną ścianę lasu. W Zdrawniewie 
Riepin wraz z rodziną spędzał okresy 
wakacyjne do 1900 r. Tu powstały 
m.in. prace: „Białoruś”, „Na słońcu”, 
„Noc księżycowa”; uprawiał też dzia
łalność literacką i prowadził obfitą ko
respondencję. Po 1900 r., w związku 
z licznymi obowiązkami na Akademii 
(kierował pracowniami malarstwa 
i rzeźby), przeniósł się na stałe bliżej 
Petersburga, jednak Zdrawniewo pozo
stało nadal w jego rodzinie, a po zawi
rowaniach rewolucji 1917 r. mieszkała 
tam do śmierci jego córka, Wiera. Rie
pin wyjechał wtedy do swej posiadłości 
w Finlandii, gdzie w 1930 r. zmarł 
w Kuokali w wieku 86 lat.

W Zdrawniewie utworzono Mu- 
zeum-Rezydencję liii Riepina; spłonęło 
ono w 1995 r. na skutek spięcia w insta
lacji elektrycznej. Podjęto wówczas decy
zję o rozbiórce pozostałych szczątków 
i rekonstrukcji domu Riepina według 
pierwowzoru. Koncepcję odbudowy 
opracowali: E. Markowa, W Szutanow 
i W Kuczerenko z muzeum w Witebsku, 
któremu Zdrawniewo podlega admini
stracyjnie. Prace budowlane i zagospoda
rowanie terenu ukończono na początku 
2000 r., 6 lipca rezydencja została uro
czyście otwarta i udostępniona zwiedza
jącym. W skład zespołu muzealnego 
wchodzą: zrekonstruowany dom miesz
kalny artysty, dom rządcy, w którym 
mieści się biuro muzeum i sala wystaw 
czasowych, oraz wolno stojąca, murowa
na, sklepiona kolebkowo, obszerna piw
nica z XIX w. z prowadzącymi doń sze
rokimi, murowanymi schodami; zacho
wał się też, pamiętający czasy Riepina, 
staw obrośnięty rzędem starych drzew, 
usytuowany między domem i nadbrzeż
ną skarpą. Chociaż wyposażanie domu 
nie zostało jeszcze w pełni ukończone, to 
na uwagę zasługuje staranne opracowa
nie i wykonanie otoczenia rezydencji 
(alejki, trawniki, krzewy, stare drzewa, 
miejsca dla wypoczynku zwiedzających 
itp.). Na trawiastej polanie, opodal zej
ścia z wysokiego brzegu nad rzekę, usy
tuowano brązową rzeźbę artysty odpo
czywającego na kamiennej ławeczce.

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

ZAGADKA W KARLINIE

Położony dziś w granicach administracyj
nych Zawiercia i w pobliżu zamku 
w Ogrodzieńcu Karlin stanowił w dawnych 

czasach gniazdo rodowe Karlińskich - drob- 
noszlacheckiej rodziny, której stawnym 
przedstawicielem byt żyjący w XVI w. Kacper 
Karliński, burgrabia zamku olsztyńskiego ko
to Częstochowy. Jak gtosi legenda, Kacper 
Karliński byt ojcem ośmiu synów, z których 
pięciu zginęło w służbie Rzeczypospolitej. 
Najmłodszy z synów burgrabiego miał być 
w 1587 r. porwany przez stronników arcyksię- 
cia Maksymiliana Habsburga, pretendenta 
do korony polskiej, którego wojska oblegały 
w tym czasie zamek olsztyński. Poprowadzo
no go wraz z piastunką jako zakładnika 
w pierwszym szeregu atakujących zamek 
żołnierzy Maksymiliana. Według legendy, bo
haterski burgrabia osobiście otworzył ogień
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do najeźdźców, nie oszczędzając własnego 
syna.

W centrum Karlina wznosi się wysokie 
wzgórze, zakończone potężnym masywem 
jurajskiego ostańca wapiennego. Szczyt 
wzgórza odcięty jest od zaplecza dwiema li
niami watów ziemnych, a całość przypomina 
formą tzw. grodziska stożkowate, będące za
zwyczaj pozostałością obronnych siedzib ry
cerskich. Jeżeli podobieństwo to nie jest przy
padkowe, to możemy mieć w tym wypadku 
do czynienia z pozostałościami obronnej sie
dziby rodu Karlińskich - przypuszczalnie 
w formie wieży, bronionej od strony zaplecza 
podwójną linią walów i fos. Istniejąca w tym 
miejscu warownia nie była obiektem zbyt 
wielkim, ale odznaczała się naturalnymi walo
rami obronnymi: szczyt wzgórza jest łatwo 
dostępny tylko z jednej strony, z pozostałych 
bronią go strome stoki wzniesienia i pionowe 
skalne ściany ostańca.

Dostępne mi publikacje na temat Jury Kra
kowsko-Częstochowskiej nie zawierają żad
nych wzmianek na temat tego zagadkowego 
obiektu.

Zbigniew Bereszyński

STRASZLIWY PADALEC

Maty jak palec, a zly jak padalec" - mó
wi przysłowie, a nazwanie kogoś pa- 

dalcem było i jest nadal 
epitetem bardzo obraźli- 
wym. Tymczasem realnie 
istniejący, dość u nas po
spolity padalec - to niedu
ża beznoga jaszczurka, zu
pełnie niegroźna i nawet 
niespecjalnie paskudna 
z wyglądu. Skąd zatem tak 
fatalna reputacja, czyniąca 
z bezbronnego stworzenia 
okropnego potwora? Wę
żowy kształt nie tłumaczy 

wszystkiego, bo węża ani żmii aż tak się nie 
lękano. Tajemnica tkwi w fantastycznej zoolo
gii, sięgającej nieraz bardzo odległej starożyt
ności, kiedy nie tylko stwarzano zwierzęta le
gendarne, ale i rzeczywistym przypisywano 
wiele wyimaginowanych cech. Cieszące się 
wielkim autorytetem średniowieczne bestia- 
riusze wyrażały już ugruntowane i zgodne 
przeświadczenie, że nie ma na świecie nicze
go bardziej jadowitego od padalca. Wątpliwo
ści nie żywił nawet Leonardo da Vinci, pisząc 
w swoim Zwierzyńcu'. „Na ukąszenie tego 
zwierzęcia nie ma lekarstwa, chyba natych
miastowe ucięcie części ukąszonej. To jado
wite zwierzę żywi taką skłonność dla swej to
warzyszki, że zawsze chadzają spotem; i jeśli 
nieszczęściem jedno z nich zostanie zabite, 
drugie z chyżością nie do wiary ściga zabój
cę; i jest tak zapalone i pochopne do zemsty, 
że przezwycięża wszelką trudność". Nic dziw
nego, że William Szekspir, jako jeden z okrop
nych składników magicznej zupy, gotowanej 
przez wiedźmy w Makbecie, wymienił żądło 
padalca. Zresztą etnografowie jeszcze do nie
dawna odnotowywali spotkania z ludźmi pa
nicznie bojącymi się padalców, a i dziś za
pewne można by takich odnaleźć - bo nic nie 
trwa równie długo, jak przerażające legendy.

Jarosław Komorowski



SŁOŃ NA GRODZISKU

Grodzisko zwane też Dtugą Skałą - to 
nazwa skaty wznoszącej się nad doliną 
Prądnika na pótnoc od Ojcowa, na wysoko

ści należącego do wsi Skata przysiółka rów
nież noszącego nazwę Grodzisko (zob. s. 24). 
W latach 1677-1691 krakowski kanonik 
i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Se
bastian Piskorski wznióst w tym miejscu (za-

zjastą Berniniego (uważa się, że wptyw sztu
ki Berniniego na założenie Grodziska jest 
widoczny) - i to by wyjaśniało pobyt rzym
skiego elefanta w okolicach podkrakowskiej 
Skaty.

Aleksander Stukowski

STRÓŻ KOŚCIOŁA

Wydawać by się mogło, że w Toruniu - 
mieście o tak znacznym potencjale na
ukowym - wszystkie zagadki dotyczące jego 

dziejów dawno zostały rozwiązane lub przy
najmniej trwają prace nad ich rozwikłaniem. 
Tymczasem rzeczywistość dostarcza bada
czom wciąż białych lub, jak w tym wypadku, 
wręcz czarnych plam.

Na zachodniej ścianie południowej nawy 
katedry świętych Janów, tuż pod sklepieniem 
znajduje się intrygujące malowidło zajmujące 
powierzchnię kilku metrów kwadratowych. 
Przedstawia ono ukazane od pasa w górę 

na niepełność napisu trudno odczytać jego 
treść. Nie wiadomo, czy jest to jakiś cytat bi
blijny, czy raczej część nagrobnej inskrypcji 
(w czasach powstania malowidła kościół był 
główną nekropolią staromiejską). Druga z hi
potez wydaje się jednak mało prawdopodob
na, ponieważ wśród znajdujących się w świą
tyni wielu wypełnionych epigrafami pośmiert
nych płyt, medalionów, tablic, żadne z nich 
nie są umieszczone na wysokości az dwu
dziestu kilku metrów. Jakie jest więc przesła
nie malowidła? Być może częściowe wyja
śnienie tej kwestii nastąpi po analizie daty je
go namalowania. Otóż polichromia została 
wykonana po 1473 r„ kiedy zakończono pod
wyższanie naw kościoła. Nieco ponad zwień
czeniem obrazu znajduje się data „1566" 
i jest to zapewne ostateczny rok powstania 
malowidła, określający najpewniej okres bie
lenia ścian świątyni przez użytkujących ją 
protestantów. Najprawdopodobniej właśnie 
przedstawiciel gminy protestanckiej stal się

(fot Aleksander Stukowski)

chowany do dzisiaj) manierystyczny zespól 
- kościół, dom prebendarza, domki modli
twy, pustelnia - zwany pustelnią bt. Salomei. 
Na tym terenie znajduje się wiele rzeźb, ale 
uwagę zwraca zwłaszcza jedna: słoń dźwi
gający na grzbiecie obelisk. Wykonano go 
z wapienia, zaś obelisk z granitu i widnieje 
na nim data „1687". Na okrywającym słonia 
czapraku jest słabo widoczny zatarty napis: 
„Onus meum levi czyli „Ciężar mój lek
ki a na obelisku (poza datą): „Que 
ascens per deserta sicut” (...) Wewnątrz trą
by znajduje się rurka, zapewne niegdyś try
skała z niej woda. Nie jest jasne pochodze
nie rzeźby ani cel jej ustawienia - niektórzy 
dopatrują się nawiązania do sztuki Wscho
du, ale najczęściej spotykamy się z poglą
dem, że pierwowzorem byt rzymski słoń Lo- 

i renza Berniniego, stojący na Piazza della 
Minerva przed kościołem Santa Maria sopra 
Minerva. Rzeźbę słonia wykonał tam w 1667 

i r. Ercole Ferrata, obelisk jest egipski z VI w.
p.n.e., natomiast Bernini zaaranżował ca
łość. Wspomniany ksiądz Piskorski byt entu

kontury modlącej się po
staci. Otwarte oczy, spo
kojnie ułożone rysy brwi 
stwarzają wrażenie ducho
wej kontemplacji osoby, 
a może wskazują na coś. 
co znajdowało się na prze
ciwległej ścianie nawy (dzi
siaj jest tam tylko wieńczą
ca nawę ściana). Gdyby 
przyjąć taką hipotezę, po
stać wpatrywać musiata się 
w konkretny przedmiot, 
bowiem z tego miejsca 
prezbiterium i główny oł
tarz nie są widoczne. 
W połowie wysokości poli
chromii znajduje się po
przeczny pas o szerokości 
kilkudziesięciu centyme
trów. Czytelność zawartych 
na nim znaków jest dzisiaj

dość ograniczona, chociaż nadal wyraźnie 
widać następujące: I • 8 • A • 8. Ze względu

fundatorem polichromii, bowiem w przeciw
nym wypadku zniknęłaby ona pod białą farbą 
wraz ze wszystkimi innymi średniowiecznymi 
dziełami. Również sam kształt postaci może 
wskazywać na początek XVI w. Możliwe jest, 
ze zamysł namalowania tej sceny miał głów
nie charakter estetyczny, ponieważ dzięki niej 
nadana została nawie większa głębia i wy
tworzono nieodparte wrażenie istnienia 
w elewacji kościoła balkonowego wykuszu. 
Nie wiadomo, czy polichromia została ukoń
czona, chociaż czarne tło i kontrastująca 
z nim biała - bez żadnych kolorowań - po
stać wykazują niezwykle silny efekt. Jest on 
jeszcze bardziej spotęgowany w czasie 
zmierzchającego dnia, kiedy gra świateł do- 
daje malowidłu grozy i tajemniczości. Nieste
ty, duża liczba pytań w małym stopniu wyja
śnia ideę powstania obrazu i dla turystów od
wiedzających świątynię jest to wciąż jej 
„stróż”.

Tomasz Kruszewski



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Informacja na temat listu wspólnego 
Generalnego Konserwatora Zabytków 

i Giównego Konserwatora Przyrody 
z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Porozumienie jest efektem procesu, 
który rozpoczął się w dniu 17 sierp

nia 2000 r. w gmachu Ministerstwa 
Ochrony Środowiska Zasobów Natural
nych i Leśnictwa, kiedy, z inicjatywy Ge
neralnego Konserwatora Zabytków, od
byto się spotkanie poświęcone koordy
nacji prac resortu ochrony środowiska 
i Służby Ochrony Zabytków w dziedzi
nie ochrony zasobów naturalnych 
i dziedzictwa kulturowego. Potrzeba ta
kiej współpracy wyniknęła z ewident
nych związków obydwu elementów śro
dowiska życia i pracy człowieka. Związ
ki te ujawniają się szczególnie wyraźnie 
podczas zabiegów planistów, urbani
stów, architektów, archeologów i przed
stawicieli wszystkich innych dziedzin 
konserwacji zmierzających do ochrony 
i mądrego zarządzania krajobrazem 
kulturowym polskich miast i wsi. Krajo
braz jest rezultatem wzajemnego od
działywania człowieka i przyrody. Wła
ściwa ocena natężenia eksploatacji 
przyrody i dziedzictwa kulturowego jest 
zadaniem specjalistów, gdyż od tego 
zależy jakość naszego obecnego życia 
i warunki, w jakich wychowywać się bę
dą przyszłe pokolenia. Dyskusja na ten 
temat miała za tło Europejską Konwen
cję Krajobrazową (Landscape Conven
tion 2000), przygotowaną przez Radę 
Europy i otwartą do podpisania w paź
dzierniku 2000 r. Obydwa resorty do
strzegły potrzebę ratyfikacji Konwencji, 
co tym bardziej wzmocniło refleksję 
nad możliwościami pozytywnego 
kształtowania zasad ochrony środowi
ska przyrodniczego i związanego z nim 
dziedzictwa kultury w naszym kraju. 
Wymiernym efektem spotkań i rozmów 
było podjęcie próby koordynacji pracy 
Stużby Ochrony Zabytków i wojewódz
kich konserwatorów przyrody na pozio
mie wojewódzkim. Wyrazem tych prób 
jest podpisanie w dniu 10 kwietnia br. li
stu wspólnego Generalnego Konserwa
tora Zabytków i Głównego Konserwato
ra Przyrody, który skierowany jest do 
wszystkich wojewodów. List ten trakto
wany jest jako początek drogi zmierza
jącej do wypracowania i wcielenia w ży
cie polityki zintegrowanej ochrony za
sobów dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego w skali regionów i w skali 
kraju.

Tekst listu zamieszczony jest poniżej:

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2001 r.

Szanowny Panie Wojewodo!

Główny Konserwator Przyrody i Gene
ralny Konserwator Zabytków w dążeniu 
do stworzenia warunków jak najpełniej
szej i właściwej ochrony, konserwacji 
i zarządzania zasobami dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, których 
istnienie i zachowanie jest niezbędnym 
warunkiem życia, pracy i wypoczynku tak 
całego narodu, jak i wszystkich społecz
ności lokalnych, po uzgodnieniu stano
wisk resortów i służb, które reprezentują, 
zwracają się do Pana Wojewody z wnio
skiem, by ewentualne decyzje o powoły
waniu wojewódzkich komisji ochrony 
przyrody uwzględniały potrzebę włącze
nia do ich składu wojewódzkich konser
watorów zabytków, a decyzje o powoły
waniu wojewódzkich komisji ochrony za
bytków, potrzebę włączenia do ich skła
du wojewódzkich konserwatorów przyro
dy. Podobna sugestia dotyczy wprowa
dzenia przedstawicieli wojewódzkich 
konserwatorów zabytków do składu rad 
parków krajobrazowych, o ile na terenie 
tych parków znajdują się obiekty chro
nione ustawą o ochronie dóbr kultury lub 
godne takiej ochrony oraz włączenia, na 
zasadzie wzajemności, przedstawicieli 
wojewódzkiego konserwatora przyrody 
do składu komisji lub rad tworzonych 
z mocy ustawy o ochronie dóbr kultury 
dla obiektów, które obejmują również 
chronione walory przyrodnicze.

Gtówny Konserwator Przyrody i Gene
ralny Konserwator Zabytków wyrażają 
głębokie przekonanie o potrzebie podję
cia wspomnianych wyżej kroków, traktu
jąc to jako etap na drodze do praktycz
nego stosowania zasad zintegrowanej 
ochrony zasobów przyrodniczych i dzie
dzictwa kulturowego.

Gtówny Konserwator Przyrody
Janusz Radziejowski

Generalny Konserwator Zabytków
Aleksander Broda

Palac-bajka
ierwszy raz zobaczyłem ten 
pałac dziesięć lat temu. Był 
lipiec, z nieba lał się żar, wo
kół pustkowie, w tle szero

kie, błękitnawe perspektywy pól. 
W ciszy południa, pośród ostrych 
cieni i dzikich chaszczy majaczył nie
wiarygodnie realny pałac-bajka. Pa
łac ten może się przyśnić, jest bo
wiem jedną z najbardziej niezwy
kłych budowli na Podlasiu. Niepo
dobną ani do swojskich parterowych 
dworków z kolumnowymi portyka
mi, ani do rozłożystych rezydencji 
magnackich. Nie przypomina dzieła 
architektonicznego, lecz rzeźbę 
przeznaczoną do oglądania z róż
nych stron, pomyślaną tak, aby za
dziwiać wielością kształtów pojawia
jących się wraz ze zmianą punktu 
obserwacji.

Usadowi! się na skraju niskiego 
pagórka za rzeczką płynącą w gęsto 
zarośniętej dolince, około 500 m na 
południe od ostatnich zabudowań 
wsi Patrykozy. Jego niewielka, niere
gularna bryła, najeżona gotyckimi 
szczytami i pinaklami, góruje nad 
dziedzińcem, od frontu dwie ściany 
schodzą się pod kątem prostym. Po
środku, pod ostrym szczytem i żeliw
nym balkonem flankowanym pina
klami, znajdują się majestatyczne 
drzwi prowadzące do sieni, a po obu 
ich stronach wypiętrzają się przepru- 
te gotyckimi oknami ściany. Po lewej 
stronie budynek nagle znacznie się 
zwężał, by od południa przejść w ła
godne wybrzuszenie przeszklonej 
ściany oranżerii. Za nią przycupnęła 
niska, pękata baszta ze stożkowym 
dachem, sprzęgnięta kompozycyjnie 
z dominującą nad całością wieżą, 
zwieńczoną balustradką tarasu wido
kowego. Pod dachem ciągnie się 
gzyms arkadkowy z maswerkowych 
ostrołuków, narożniki wzmacniają li- 
zeny z rozglifionymi niszami zwień
czonymi trójliściem, dodatkowo bry
łę urozmaicają gotyckie pinakle 
i szczyty. Wzory średniowieczne, ale 
material z innej epoki - żeliwo, sko
rodowane i poczerniałe po 150 la
tach na deszczu i mrozie. Z żeliwa 
wykonane były także dwa kartusze
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patac-widmo
z herbem właściciela - Lubicz, 
wpuszczone w szczyty ścian fronto
wych.

Patrykozy mają dość bogatą bi
bliografię, choć „krótka jest ich hi
storia, a i położenie nie zachwycają
ce”. W XIX w. należały do Lubicz- 
-Szydłowskich. Podstawy majątku 

rodziny zbudował starosta mielnicki 
Adam Szydłowski, szambelan ostat
niego króla Polski, targowiczanin, 
postać nikczemna i tak też oceniona 
przez współczesnych: „Adam nie po
szedł za przykładem praojców: grał 
rolę haniebną pieczeniarza na dwo
rze Stanisława Augusta”-, „należał do 
liczby płatnych ajentów rosyjskich 
na sejmie grodzieńskim”-, „Niewart 
był sznura, na którym powinien wi
sieć” (Natalia Kicka, Pamiętniki, 
Warszawa 1972). Jego syn i spadko
bierca, urodzony w 1793 r. Teodor, 
nie wziął na szczęście nic z ojcow-

duszną atmosferą popowstaniowej 
Warszawy, zapragnął przenieść się 
w wiejskie ustronie, by tu prowadzić 
sielankowe życie z dala od ówcze
snej ponurej rzeczywistości. Częścią 
tego planu było wybudowanie odpo
wiedniej siedziby, której komfort 
i klasa zrekompensowałyby mu do
browolne wygnanie. Na wykonawcę 
swych zamierzeń wybrał zdolnego 
architekta, Franciszka Jaszczołda 
(1806-1873), autora planów m.in. 
słynnego pałacu neogotyckiego 
w Mereczowszczyźnie. Projekt Jasz
czołda miał wszelkie cechy zrealizo- 

1.2. Frontowa elewacja patacu przed (1) 
i po zawaleniu się wieży (2)
3. Wschodnia elewacja paiacu
4.5. Południowa elewacja z oranżerią (4) 
i jej wnętrze (5)

skiego charakteru. W 1809 r. wstą
pił do wojska i od prostego żołnie
rza wojsk Księstwa Warszawskiego 
doszedł w 1831 r. do rangi generała 
brygady armii powstańczej Króle
stwa Polskiego. Znaczącym epizo
dem w jego życiu była służba w szta
bie księcia Józefa Poniatowskiego, 
zakończona bitwą pod Lipskiem 
w 1813 r., gdzie „padl trzema kula
mi przeszyty”. Wysoko oceniali go 
towarzysze broni, m.in. generał 
Ignacy Prądzyński: „Człowiek pełen 
gorliwości, męstwa i wyższej zdolno
ści wojennej, lojalny kolega, łubiany 
przez żołnierzy i oficerów”. Krach 
marzeń o niepodległej ojczyźnie 
sprawił, że Szydłowski, zmęczony

wanego marzenia fantasty i kaprysu 
bogacza-oryginała. A ekstrawagan
cje w stylu arystokracji angielskiej 
były w tej romantycznej epoce bar
dzo na czasie.

Pałac, zbudowany w latach 1832- 
-1843, budził podziw już od począt
ku istnienia: „Wszędzie znać chęć od
znaczenia się oryginalnością i fanta- 
zyą. Kurniki, drwalnie, pałac gotycki 
z wieżą i mostami, sztachety, parka
ny, mostki, każdy tam w innym sty
lu i guście, często w szczegółach dzi
waczne, całość jednakże (...) jest bar
dzo powabną.” Luksusowe wyposa
żenie wnętrz, ozdobionych sztukate
riami i marmurowymi kominkami, 
dopełniały takie udogodnienia, jak
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winda transportująca potrawy z po
łożonej w przyziemiu kuchni czy 
korkowe ocieplenie pokojów. Oto
czenie było nie mniej wspaniałe: 
spiętrzone wody rzeczki otaczały 
sześć wysepek z pawilonami i altana
mi, a park, w którym mieścił się tak
że zwierzyniec, zajmował kilkana
ście hektarów. Swoją samotnię gene
rał zbudował dosłownie od podstaw. 
Pałacyk ulokował na sztucznie usy
panym wzgórzu. Poprowadził do 
niego podjazd o długości ponad 100 
i szerokości 15 m. Aleję dojazdową

7

6. Ceglane arkady alei dojazdowej
7. Jeden z wiejskich domów ufundowany 
przez gen. T. Szydłowskiego
we wsi Patrykozy

(zdjęcia: Roman Postek)

wytyczono na sklepionych beczko
wo przęsłach murowanych z cegły, 
połączonych odcinkami muru wyso
kiego do 3 m. Na końcu aleja roz
szerzała się w owalne plateau o śred
nicy około 40 m, na którego połu
dniowym stoku stanęła siedziba ge
nerała. Nadrzeczna dolinka była 
podmokła i dlatego budowniczowie 
nie wkopali się w głąb, tylko posa

20

dowili najniższą kondygnację na po
ziomie gruntu.

Szydłowskiemu udało się to, co 
jest marzeniem wielu, ale spełnia się 
tylko nielicznym: wykreowanie wła
snej rzeczywistości, prywatnego 
świata na własną miarę. Tego nie 
zniszczy czas. Wystarczy spojrzeć 
choć raz przez okna galerii na okoli
cę, aby odczuć niemal mistyczny na
strój emanujący z tych murów.

Historia obiektu jest równie uroz
maicona, jak jego wygląd. Złoty wiek 
dla Patrykoz - to czasy, gdy w pałacu 
rezydował Teodor Szydłowski „nie
gdyś jaśniejący wśród wesołego i naj
świetniejszego towarzystwa stolicy 
piękną urodą i dowcipem, zapomnia
ny następnie od świata (...) łączył 
w sobie zwyczaje arystokratyczne, 
z filantropią i fantastycznością szcze
gólną”. Generał zmarł 8 stycznia 
1863 r., zapisując w testamencie do
żywotnie pensje wszystkim swoim 
służącym i rzemieślnikom. Zatrosz
czył się także o swoich włościan z Pa
trykoz, budując im murowane (!) do
my. „Szlachetne dziwactwa”, jakie 
uprawiał całe życie, miały zapewne 
zmazać dawne winy starosty Adama, 
ciążące na nazwisku Szydłowskich. 
Wielkie koszty, jakie pochłonęła ta fi
lantropia, nie budziły zapewne entu
zjazmu w bratanku generała - Anto
nim, który odziedziczył po nim mają
tek w 1863 r.

W 1871 r. Antoni Szydłowski 
sprzedał Patrykozy Rajmundowi 
Skarżyńskiemu. Następnie, w 1878 
r. przeszły w ręce Leona Kozłow
skiego, a około 1900 r. stały się wła
snością Hipolita Cichockiego. 
W 1930 r. majątek został rozparce
lowany. Część gruntów z pałacem 
kupił ksiądz Władysław Solnicki, 
który w baszcie urządził kaplicę. 
W czasie wojny w pałacu mieszkał 
narzucony przez Niemców admini
strator. Po 1945 r. Marian Solnicki, 
bratanek księdza, sprzedał 2/3 ma
jątku państwu, a pozostałą część ku
pił rolnik, Józef Więsak. Upaństwo
wienie oznaczało dla Patrykoz po
wolną agonię. Pałac mieścił coraz to 
inne instytucje gminne: przedszkole, 
bibliotekę, urzędy, które łączyła nie
chęć do wydatków na remonty. 
Skutki były takie, jak w tysiącach 
polskich rezydencji i w latach sie
demdziesiątych XX w. pałac nie mu- 
siał już udawać gotyckiego zamczy
ska z angielskiej powieści grozy, 

gdyż nabrał wyglądu dekoracji do 
filmu o wampirach. Zniknął dach, 
ściany obdarto z korkowego obicia, 
sztukateryjne fryzy ozdobiły prywat
ne mieszkania. Piękny park modrze
wiowy poszedł pod topór, nie ostał 
się żaden z licznych pawilonów 
ogrodowych.

W latach osiemdziesiątych wła
dze wojewódzkie z Siedlec przezna
czyły obiekt na dom pracy twórczej. 
Do 1989 r. prowadzony był remont, 
podczas którego wylano stropy, za
montowano okna z nową stolarką, 
a całość przykryto dachem u blachy 
miedzianej. W 1989 r. prace reno
wacyjne zostały przerwane. Czę
ściowo odremontowanym pałacem 
zainteresowali się znani warszawscy 
restauratorzy, małżeństwo Gessle- 
rów, którzy przejęli opiekę nad 
obiektem w 1995 r., obiecując sfina
lizowanie remontu. Niewiele to 
zmieniło w sytuacji pałacu. ,,7.a rzą
dów Adama i Joanny Gesslerów, 
właścicieli m.in. warszawskiego 
«Krokodyla», budowlę pozostawio
no samej sobie” („Gazeta Wybor
cza”, 14-16.04.2000). W kwietniu 
2000 r. runęła wieża widokowa, po
ciągając za sobą pół szczytowej ścia
ny z wmurowanym w nią herbowym 
kartuszem Szydłowskich. Jedynym 
skutkiem katastrofy budowlanej są 
ustawione wkoło pałacu tablice in
formujące, że obiekt grozi zawale
niem. Gruz, częściowo uprzątnięty 
pod ogrodzenie, zalega murawę, 
a pozostała część przełamanej ściany 
jest spękana i ledwo się trzyma. Tak
że unikatowa konstrukcja ceglanych 
arkad podjazdu jest poważnie za
grożona, nie licząc tych przęseł, 
które już się zawaliły. Skradzione 
zostały instalacje elektryczne 
i grzewcze, założone przed 1989 r., 
z dachu systematycznie znikają ar
kusze blachy miedzianej, co przypo
mina zdzieranie skóry z jeszcze ży
wego zwierzęcia.

Druga część tytułu artykułu odda- 
je wrażenia z ostatniej wizyty. Mam 
nadzieję, że jest na wyrost pesymi
styczna i niezwykły obiekt, wyrosły 
z marzeń generała, podniesie się 
z ruin. Dość już zniszczono na Podla
siu zabytków, aby teraz pozwolić so
bie na zaniedbanie choćby jednego, 
zwłaszcza tak wysokiej klasy arty
stycznej, jak pałac w Patrykozach.

Roman Postek



Dwieście lat muzeów w Polsce

SPOTKANIA Z MUZEAMI
powszechnej świadomości Polaków tytuł instytucji narodowej przysługuje instytucjom o najwyż
szej randze w kraju, podkreśla ich szczególny status i znaczenie wśród innych. Taki stan rze
czy trwa od XIX w., gdy (i gównie wtedy) narodowe muzea, biblioteki, teatry itp. powstały 
w wielu krajach Europy. U nas - co dość szczególne - żywy pozostaje do dzisiaj, i np. jesz
cze w pierwszych dniach marca 2001 r. dowiedzieliśmy się, że krakowski Teatr Stary im. Hele

ny Modrzejewskiej dołączył do swej tradycyjnej nazwy tytuł „narodowy”, by - jak uzasadniono - zwiększyć
prestiż instytucji.

O muzeach narodowych w Polsce

J
erzy Banach, zastanawiając się, co kryje nazwa „mu
zeum narodowe”, przypomniał, że „... nie wszędzie 
i nie zawsze ma ona to samo znaczenie. W niektórych 
krajach nazwa ta wskazuje, że instytucja muzealna należy 

do państwa, w przeciwstawieniu na przykład do muzeów 
miejskich. IV innych, że chodzi o jedno muzeum w danym 
kraju najważniejsze, jedyne o tej randze. Może to być mu
zeum sztuki powszechnej lub, przeciwnie, sztuki czy kultu
ry jednego kraju."

Gdy w październiku 1879 r. Rada Miasta Krakowa 
uchwaliła powołanie pierwszego polskiego Muzeum Naro
dowego, było oczywiste, że powstanie ono sitami całego 
narodu, rozdzielonego wówczas zaborami oraz rozproszo
nego na emigracji, i że będzie poświęcone głównie sztuce 
polskiej. Wprawdzie dość liberalne już wówczas warunki 
polityczne w zaborze austriackim umożliwiały taką decyzję, 
jednak - dla osiągnięcia głównego celu - postanowiono, że 
narodowe muzeum Polaków pozostanie zależne wyłącznie 
od polskich samorządowych władz Krakowa.

Jak je sobie wówczas wyobrażano? Zapisał to osiem lat 
wcześniej prezydent miasta Krakowa - Józef Dietl, zwraca
jąc się do Rady Miasta z projektem wzbogacenia historycz
nych zasobów Krakowa, tj. gmachów i pomników, jakie ku 
czci wielkich rodaków proponował wystawić. Dopełnieniem 
tych pomników miała stać się w Sukiennicach „... galeryja 
portretów królów, bohaterów, uczonych i artystów polskich. 
Tam historyczne obrazy uwieczniające wielkie zdarzenia 
narodu, tam zbiory etnograficzne, tam kształty wojsk pol
skich ozdabiać powinny salę, prawdziwe Muzeum Narodo
we stanowiącą". Proponował więc je w formie muzeum - 
świątyni, gdzie sztuka pełniłaby funkcję służebną, pokazu
jąc wizerunki najwybitniejszych postaci i opowiadając 
o dziełach ojczystych. W uchwale Rady Miasta Krakowa, 
tworzącej Muzeum Narodowe, przytoczono charaktery
styczne okoliczności, jakie stały się tej uchwały bezpośred-

Gmach Główny (1934-1939) Muzeum Narodowego w Krakowie

nią przyczyną: „Z uwagi, że Henryk Siemiradzki obraz swój 
“Świeczniki chrześcijaństwa” (dziś bardziej znany pod tytu

łem “Pochodnia Nerona», przyp. aut.), sławny w całej Euro
pie, ofiarował do Sukiennic na pożytek kraju, z uwagi, że 
wspaniały ten czyn wywołał w kolach artystycznych myśl 
założenia tamże Muzeum Narodowego, Rada miasta 
uchwala...

3. Przeznacza połowę piętra Sukiennic od ulicy Brackiej 
na założenie galerii obrazów, a ewentualnie także na zało
żenie Muzeum Narodowego,

4. Obowiązuje się do utrzymania tak galerii jak i Muzeum 
kosztem miasta i całego narodu."

I jeszcze jeden cytat z najstarszych u nas dokumentów 
o wielkim znaczeniu. Oto gdy specjalnie powołany Komitet, 
grupujący w większości osobistości i uczonych związanych 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, ułożył statut tego muzeum, 
zapisał w nim fundamentalną definicję zadań nowo powo-
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lanej instytucji, jako: przedstawianie na zebranych oka
zach stanu sztuki w Polsce, w całym jej historycznym i bie
żącym rozwoju".

Tworzywem Muzeum Narodowego miała być sztuka, 
a więc najwyższej miary dzielą rąk i talentu człowieka. Wy
bór ten zgodny byt z uznawaną wówczas romantyczną ska
lą wartości i stwarzał najlepszą szansę powstania w dalszej 
perspektywie monumentalnej kolekcji na podobieństwo 
wielkich muzeów artystycznych w innych krajach europej
skich. Zrezygnowano początkowo ze zbierania w Muzeum 
Narodowym „przedmiotów historycznych i pamiątek nie ma
jących charakteru sztuki”, sądzono bowiem, że powinny 
one pozostać w polu zainteresowania muzeów specjalizują
cych się w tych dziedzinach, których zresztą zaczątki już 
wtedy istniały. Ta ważna decyzja, która na długie lata prze
sądziła o głównych zadaniach Muzeum Narodowego w Pol
sce, wypływała z faktu, że zakładano tę instytucję bez opar
cia się na jakiejkolwiek wcześniej istniejącej kolekcji. Decy
zja ta miała również wielki wpływ na kształt powstających już 
później, w Polsce niepodległej, dalszych muzeów o godno
ści muzeów narodowych, choć ich zaczątki byty odmienne.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę w Krakowie. Wraz 
z wiekiem XX, dyrekturę Muzeum Narodowego na pierwsze 
pól wieku objął Feliks Kopera i pełnił ją z niespożytą ener
gią, tworząc w sposób na owe czasy nowoczesny podwa
liny potężnych zbiorów narodowych. Poszerzony został re
pertuar zainteresowań muzeum o zabytki kultury i historycz
ne. Zasoby muzealne zwiększyły się z 30 tys. w 1900 do 
350 tys. (!) w 1950 r., napływały darowizny całych kolekcji 
z kraju i od rodaków na emigracji. Muzeum otrzymało od 
miasta kilka gmachów, w których wystawiało swe zbiory. Do 
wybuchu drugiej wojny światowej pozostawało czołową in
stytucją muzealną Polski.

Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie do dziś sta
nowią fundamentalny zasób dzieł sztuki, kultury i pamiątek

Sala Hołdu Pruskiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach

historycznych polskich oraz ważne zbiory obce. Galeria 
Sztuki Polskiej od średniowiecza do XVIII w. należy do naj
cenniejszych w kraju i skupia zwarty zespól dzieł powsta
łych głównie w Krakowie i Małopolsce. Zdobią je świetne 
rzeźby (Madonna z Krużlowej, ok. 1400 r.; Chrystus na 
osiołku z Szydłowca, ok. 1470 r.; rycerze Wita Stwosza i ka
mienny Ogrójec z jego warsztatu) oraz malowidła (Epita
fium Wierzbięty z Branic, ok. 1425 r.; tryptyk z Mikuszowic, 
ok. 1470 r.; kwatery ołtarzy: Dominikańskiego, ok. 1460 r., 
Augustiańskiego, ok. 1468 r.; poliptyk św. Jana Jatmużnika, 
ok. 1504 r., zespól portretów trumiennych i inne). Twórczość 
wieku XIX otwiera świetna kolekcja obrazów ręki Piotra Mi
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Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha", 
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie 
(fot. Światoslaw Lenartowicz, Tomasz Zaucha)

chalowskiego. Wśród licznych dziel, obok wymienionego 
wcześniej obrazu Henryka Siemiradzkiego „Pochodnie Ne
rona", znajdziemy „Hołd Pruski”, „Kościuszkę pod Racławi
cami", „Wernyhorę”, portrety malowane przez Jana Matej
kę, obrazy Artura Grottgera, Maurycego Gottlieba, Henryka 
Rodakowskiego, Jacka Malczewskiego, Adama Chmielow
skiego, Józefa Chełmońskiego, Władysława Podkowińskie- 
go („Szat"), Aleksandra Gierymskiego i innych, stanowiące 
podręcznikowy zasób sztuki polskiej tego czasu. Z kolei 
sztuka wieku XX reprezentowana jest setkami dzieł tak wy
bitnych twórców, jak: Józef Pankiewicz, Wojciech Weiss, 
Ferdynand Ruszczyć, Xawery Dunikowski, Leon Wyczół
kowski, Kazimierz Sichulski, Teodor Axentowicz, Stanisław 
Wyspiański, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Wojtkie
wicz, Leon Chwistek, Olga Poznańska, Józef Mehoffer, Jan 
Stanisławski, Tadeusz Makowski, Maria Jarema, Jonasz 
Stern, Jerzy Nowosielski, Tadeusz Kantor, Władysław Ha
sior i wielu innych. Wspomnijmy jeszcze bogate kolekcje ry
cin, rysunków i akwareli, sztuki zdobniczej, tkanin i ubiorów, 
niezwykłej wagi zbiór numizmatyczny, historycznych map, 
rękopisów i starodruków, sztuki cerkiewnej, malarstwa eu
ropejskiego oraz sztuki azjatyckiej, w tym najbogatszy zbiór 
sztuki i kultury japońskiej.

Równie fundamentalna kolekcja dla polskiej sztuki i kul
tury przechowywana jest w stołecznym Muzeum Narodo
wym w Warszawie. Miano Muzeum Narodowego mogło ono 
uzyskać dopiero w 1916 r., u progu restytucji niepodległego 
Państwa Polskiego, wcześniej bowiem powstanie tutaj - 
w zaborze rosyjskim - instytucji narodowej uniemożliwiały 
bardziej restrykcyjne niż w Galicji warunki polityczne. Gdy 
tylko stało się to możliwe, utworzenie Muzeum Narodowego 
w stolicy odrodzonego państwa było sprawą oczywistą, 
szczególnie że metryki tej instytucji można upatrywać dużo 
wcześniej. Niewiele wprawdzie ma ona wspólnego z projek

tem powstałym w otoczeniu króla Stanisława Augusta Po
niatowskiego w roku 1775. Zamierzone wówczas owo „Mu- 
saeum Polonicum" zgodnie z ideami wieku Oświecenia mia
ło przede wszystkim służyć szerokiej edukacji (np. w agro- 
kulturze, medycynie i innych), w czym niektórzy badacze - 
nieco na wyrost - upatrują czerpania wzorów od British Mu
seum w Londynie. Do powstania „Musaeum Polonicum” nie 
doszło z powodu upadku Polski. Metrykalnie więc stołeczne 
Muzeum Narodowe wywodzić trzeba od powołanego usta
wą o wychowaniu publicznym z 20 maja 1862 r. Muzeum 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Muzeum to, krępowane ów
czesnymi warunkami, nie mato szans rozwoju do czasu, 
gdy po roku 1915 przejęły je władze miejskie Warszawy 
i w 1916 r. przemianowały na Muzeum Narodowe.

I w Warszawie postanowiono poświęcić narodowe mu
zeum głównie sztuce ojczystej, co sugerowały już zgroma
dzone zbiory; skromna kolekcja militariów, przechowywana 
w dotychczasowym Muzeum Sztuk Pięknych, po powołaniu 
w 1920 r. Muzeum Wojska Polskiego zasiliła jego zasoby. 
Ogromny rozwój stołecznej instytucji muzealnej zapewniła 
szybko podjęta (w 1926 r.) i dalekosiężna decyzja budowy 
nowoczesnego gmachu muzealnego oraz objęcie stanowi
ska dyrektora muzeum w 1936 r. przez Stanisława Lorentza. 
Ogromną wiedzę i energię, liczne talenty organizacyjne, po
lityczne i niespożyte sity w całości poświęcił on swemu mu
zeum, co przyniosło rezultaty niezwykłe i nadało kształt sto
łecznej instytucji, który przetrwał w podstawowych zrębach 
do dzisiaj.

Zbiory sztuki ziem polskich w warszawskim Muzeum 
Narodowym otwiera bardzo bogata Galeria Sztuki Średnio
wiecznej, gromadząca malarstwo tablicowe, rzeźby drew
niane i kamienne, powstałe w okresie od początku XIII do 
potowy XVI w. Zawiera ona wybitne przykłady, reprezentują
ce główne ówczesne centra artystyczne oraz dokonania 
warsztatów spoza tych ośrodków. Kontynuację tego wątku
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Fragment holu w Muzeum Narodowym w Warszawie 
(fot. Wiesław Wudzki)

Fragment „Tryptyku Rodzina Marii" (ok. 1500 r), w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie

zapewnia ogromnie bogata Galeria Sztuki Polskiej Nowo
żytnej od XVI do początku XX w. Tu znajdziemy część ko
lekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, tj. m.in. 
obrazy Marcello Bacciarellego, zbiór zgromadzony w daw
nym Muzeum Sztuk Pięknych oraz w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Pośród najwcześniejszych 
i najważniejszych obrazów tego zespołu wyróżnić trzeba 

„Bitwę pod Orszą”, namalowaną w Krakowie na początku 
XVI w. Wybitne dzieła późniejsze - to obrazy Bartłomieja 
Strobla i Daniela Schultza, Jerzego Siemiginowskiego, Lu- 
bienieckich, Tadeusza Konicza, Szymona Czechowicza, 
Jana Ch. Lampiego, Józefa Grassiego i innych. Niezwykłej 
wagi dzieła powstałe w wieku XIX powtarzają w petni reper
tuar nazwisk mistrzów wymienionych już w kolekcji mu-
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„Portret Leonii Bludhorn" pędzla Henryka Rodakowskiego (1823-1894), 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

„Imieniny babuni" Olgi Boznańskiej (1865-1940), 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

zeum krakowskiego. Dodajmy więc tylko reprezentujące 
szczególny walor zbiorów warszawskich obrazy Antoniego 
Blanka, Maksymiliana Gierymskiego („Patrol powstańczy”), 
Józefa Brandta i Konrada Krzyżanowskiego. W Galerii Pol
skiej Sztuki Współczesnej zgromadzono dzieta wszystkich 
wybitniejszych malarzy i rzeźbiarzy powstałe od początku 
XX w. do naszych dni. Zbiór stale jest uzupełniany dziełami 
najnowszymi. Narodowy zasób muzealiów zgromadzonych 
w stolicy obejmuje również ogromnie bogate zbiory rycin 
i rysunków, sztuki zdobniczej, numizmatyki i medalierstwa.

Niezwykłej wartości zbiory sztuki obcej od starożytności 
do czasów nam współczesnych wyróżniają szczególnie 
Muzeum Narodowe w Warszawie, sprawiając, że muzeum 
to jest ważnym ośrodkiem zainteresowania badaczy i pu
bliczności również spoza Polski. Trzeba przypomnieć, że 
zarówno w Krakowie, jak i nieco później w Warszawie gro
madzenie dzieł sztuki obcej było zamierzone od początku. 
Rozumiano bowiem, że sztuka w Polsce nie powstała w izo
lacji od tworzonej w innych krajach, nawet odległych, 
a konfrontacja naszych dokonań z obcymi pomaga polskie 
dzieła lepiej zrozumieć i ocenić.

W kolekcji starożytnej zachowano niektóre wcześniejsze 
zbiory Stanisława Kostki Potockiego, Izabeli Lubomirskiej 
i innych, przede wszystkim zaś wzbogaciły ją obiekty pozy
skane z badań własnych, prowadzonych pod kierunkiem 
Kazimierza Michałowskiego w Egipcie, na Krymie, w Suda
nie, Syrii i na Cyprze, dzięki czemu reprezentują kultury 
Egiptu, Grecji, etruską, rzymską i bizantyjską. Również bo
gata kolekcja europejskiej sztuki nowożytnej zawiera dzieta 

szkól północnych (niderlandzkiej i niemieckiej) oraz krajów 
romańskich (Włochy i Francja), wreszcie sztuki ruskiej i ro
syjskiej oraz azjatyckiej.

Równoczesne istnienie w odrodzonej Polsce dwóch mu
zeów noszących godność muzeum narodowego - najstar
szego w Krakowie oraz nieco później utworzonego w Warsza
wie - ułatwiło decyzję nominowania jako instytucji narodo
wych dalszych muzeów po drugiej wojnie światowej. Nomina
cje te prowokowała powszechna wola podkreślenia jedności 
kulturalnej ziem stanowiących terytorium Państwa Polskiego 
w zmienionych w wyniku wojny granicach. Dotyczyły one in
stytucji muzealnych już uformowanych, dysponujących za
równo zbiorami utworzonymi dawniej, jak również szybko 
mnożonymi - dzięki zakupom i darowiznom - kolekcjami no
wymi, przeważnie sztuki polskiej: nowożytnej i nowoczesnej.

W 1950 r. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu przyjęto ty
tuł Muzeum Narodowego, jako trzecia polska instytucja 
muzealna tej rangi. Charakter jego zbiorów jest zbliżony do 
kolekcji opisanych wyżej. Składa się na nie sztuka średnio
wieczna oraz znakomita Galeria Malarstwa Polskiego od 
końca XVIII w. do dzisiaj. Zbiory artystyczne uzupełnia re
prezentacyjna Galeria Malarstwa Europejskiego, której naj
wartościowszą częścią jest kolekcja zebrana przez Atana
zego Raczyńskiego oraz gabinet rycin. Ważne kolekcje te
matyczne poznańskiego muzeum zgromadzono w jego od
działach. Stanowią je: Muzeum Instrumentów Muzycznych, 
Muzeum Rzemiosł Artystycznych, Wielkopolskie Muzeum 
Wojskowe, Muzeum Historii Miasta Poznania w renesanso
wym Ratuszu oraz Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej.
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Gmach
Główny 
Muzeum
Narodowego 
w Poznaniu 
(1900-1904)

Fragment
wystawy
„Teatr i Mistyka"
(1993 r.) w holu 
Gmachu Głównego
Muzeum
w Poznaniu

Muzea Narodowe w Krakowie, Warszawie i Poznaniu 
pozostają do dziś muzeami państwowymi, pod bezpośred
nią opieką rządu Rzeczypospolitej.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych podniesione 
zostały do godności muzeów narodowych dalsze instytucje 
muzealne, wyróżniające się dokonaniami naukowymi oraz 
wartością zgromadzonych zbiorów. Muzeum Śląskie we Wro
cławiu oraz Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie 
przyjęty nowy tytuł w roku 1970, zaś dwa lata później Muzeum 
Pomorskie w Gdańsku. Nominacje powyższe stanowiły rów
nocześnie wyraz uznania dla szczególnie trudnego dzieła, 
podjętego w tych miastach przez polskich muzealników. 
W miastach tych, ogromnie zrujnowanych podczas ostatniej 

wojny, wcześniejsze gmachy i zbiory muzealne uległy znisz
czeniu, ale pieczołowicie ratowano ich pozostałości, starając 
się równocześnie pozyskać dzieła i pamiątki historyczne oca
lałe z pożogi w rozproszeniu oraz tworzyć nowe kolekcje. Po 
przeszło pół wieku trwającej wytężonej pracy muzea we Wro
cławiu, Szczecinie i Gdańsku stanowią dzisiaj instytucje 
o ugruntowanym znaczeniu na polu wiedzy i nauki oraz o wy
sokim autorytecie wśród społeczeństwa. Ich wielodziatowe 
zbiory zawierają dzieła niezwykle ważne w skali ogólnokrajo
wej oraz istotne dla kultury i sztuki regionów, które reprezen
tują.

Identycznymi cechami charakteryzuje się muzeum, któ
re zamyka tę listę, tj. dawne Muzeum Świętokrzyskie w Kiel-
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Gmach d. Regencji Śląskiej (1883-1886) - siedziba Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu (fot. Edmund Witecki)

Budynek d. klasztoru pofranciszkańskiego (XV-XVI w.) - siedziba Muzeum 
Narodowego w Gdańsku (fot. Krystyna Augustyniak)

Fragment wnętrza Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
(fot. Edmund Witecki)

Sala Kolumnowa w Muzeum Narodowym w Gdańsku 
(fot. Krystyna Augustyniak)
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Widok na d. pałac 
biskupów krakowskie 
(1637-1641)
- siedzibę Muzeum 
Narodowego 
w Kielcach
(fot. Paweł Pierściński

Fragment 
odrestaurowanego wnętrza 

apartamentu biskupiego 
w Muzeum Narodowym 

w Kielcach 
(fot. Paweł Suchanek)

„Portret Elizy 
Pareńskiei" pędzla 
Stanisława 
Wyspiańskiego, 
w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Kielcach 
(fot. Henryk Pieczul)

each, a od roku 1975 kieleckie Muzeum Narodowe. Uloko
wane w centrum terytorium Polski, w regionie o licznych 
i ważnych walorach historycznych, w wielu elementach się
gających wartości symbolicznych dla całej polskiej kultury, 
prezentuje swoje kolekcje zarówno podporządkowane sys
tematyce naukowej, jak i rezydencjonalne o znaczeniu po
nadregionalnym, co przyniosło mu zasłużone wyróżnienie.

Na zakończenie jeszcze ważna informacja. Wśród insty
tucji muzealnych pełniących funkcje instytucji narodowych 

trzeba umieścić obie główne polskie rezydencje monarsze: 
Zamek Królewski na Wawelu i Zamek Królewski w Warsza
wie. W obu wypadkach ich zbiory podporządkowane zosta
ły odmiennym kryteriom i celom, lecz stanowią ogromną 
wartość dla dziejów ojczystych, potwierdzoną powszechnym 
zainteresowaniem i oceną społeczeństwa, tłumnie wizytują
cego oba zamki.

Tadeusz Chruścicki
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Rezydencja
ałac w Łabuńkach w pobliżu 
Zamościa jest jedną z wielu 
rezydencji wiejskich, które na 
przełomie XVIII i XIX w. bu

dowano w różnych częściach naszego 
kraju. Ich architektura została 
ukształtowana w formach panującego 
w tym czasie klasycyzmu. O ile po
przednio, od XVII w. rozpowszech
nioną siedzibą szlachty polskiej był 
parterowy dwór drewniany, charakte

ryzujący się horyzontalnością i rozło- 
żystością bryły, to teraz w nowo 
wznoszonych obiektach nastąpiło 
znaczne powiększenie kubatury, 
zwłaszcza przez nadbudowę piętra. 
Korpus główny na osi od frontu 
otrzymywał zwykle kolumnowy por
tyk, a od strony ogrodu sytuowano 
salon wieloboczny lub owalny, wysu
nięty przed lico elewacji w formie ry
zalitu. Tego rodzaju wzorcowym 

obiektem dla późniejszych realizacji 
był zaprojektowany przez Jana Chry
stiana Kamsetzera w latach 1786- 
-1788 pałac w Siernikach. Odnajduje
my w nim zasadnicze cechy z okresu 
wczesnego klasycyzmu: ścisłą syme
trię architektury zewnętrznej i swo
bodniejsze kształtowanie planu we
wnątrz budynku, z równoczesnym za
chowaniem rozplanowania najokazal
szych pomieszczeń, czyli westybulu

1. Plan parteru:
1 - hol wejściowy,
2 - Pokój Jadalny,
3 - Duży Salon,
4 - Zielony Salonik,
5 - Biblioteka,
6 - przekryty taras 
2.3. Widok elewacji 
frontowej (2)
i fragment dekoracji 
pod portykiem (3)

i salonu, na osi. Architektura tego pa
łacu powtarzana była później w roz
maitych wersjach i niezwykle mocno 
związała się z naszym krajobrazem. 
Klasycystyczne pałace wiejskie pro
jektowali znani architekci: Chrystian 
Piotr Aigner, Stanisław Zawadzki, Hi
lary Szpilowski, Jakub Kubicki, ale 
powstało też wiele obiektów o nie
ustalonym do dziś autorstwie.

Zespół pałacowy w Łabuńkach na
leży do mniej znanych założeń klasycy- 
stycznych w Polsce. Podobnie jak w in
nych dworskich posiadłościach głów
nym elementem kompozycji tego zało
żenia jest aleja dojazdowa, poprowa
dzona od traktu z Zamościa do Toma-
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W 1815 r. majątek przeszedł na córkę 
Stanisława, Teofilę Karnicką, która do
prowadziła do końca budowę rezyden
cji i zleciła urządzenie parku wiedeń
skiemu ogrodnikowi. Kolejnym wła
ścicielem był syn Karnickiej, Włady
sław, który w 1873 r. sprzedał posia
dłość Józefowi i Jadwidze Raszkow
skim. Małżeństwo zajęło się bardzo 
troskliwie swoją własnością, budując 
wiele obiektów gospodarczych oraz 
wyposażając wnętrza pałacu w stylowe 
meble, dzieła sztuki i bibliotekę. 
W 1896 r. majątek objął ich syn, Zyg
munt. W latach dwudziestych XX w. 
Łabuńki nabył mierniczy, Jan Kołacz
kowski, a jego zięć nazwiskiem Ła- 
będzki był ostatnim właścicielem do 
1944 r. Po wojnie majątek został roz
parcelowany, w pałacu umieszczono 
szkołę podstawową.

4.5. Widok od strony ogrodu (4) i taras z kolumnadą (5)
6. Sztukatorska dekoracja Dużego Salonu (obecnie kaplica)
7. Fragment Pokoju Jadalnego
8. Zachodnia oficyna (hospicjum)
9. Fragment parku krajobrazowego

(rys. i zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

szowa Lubelskiego, zakończona koli
stym podjazdem, wokół którego na osi 
usytuowany jest pałac, a po obu jego 
stronach oficyny. Park na tyłach pałacu 
ma charakter krajobrazowy, a istotny
mi elementami są kanały wodne i staw. 
Do połowy XVIII w. dobra, na których 
usytuowany jest zespół pałacowy, nale
żały do rodziny Zamoyskich i wcho

dziły w skład majątku Łabunie. Po 
1750 r. część majątku sprzedana zosta
ła Michałowi Wielhorskiemu, co dało 
początek nowej posiadłości ziemskiej. 
Właściciel ten nie podejmował działal
ności budowlanej na swoim terenie. 
W 1801 r. dziedzicem Łabuniek został 
Stanisław Grzębski i dopiero on przy
stąpił do budowy obecnego pałacu.

Zewnętrzna forma pałacu, jego do
brze dobrane proporcje, precyzja de
talu zewnętrznego i wewnętrznego 
świadczą o tym, że jest to dzieło zdol
nego i doświadczonego artysty. Kor
pus główny rozwiązany na planie wy
dłużonego prostokąta ma czterospa
dowy dach pokryty blachą ocynko
waną. W elewacji frontowej znajduje
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się czterokolumnowy portyk dorycki, 
natomiast od strony parku na całej 
długości elewacji w parterze przebie
ga przekryty taras, wsparty na dziesię
ciu toskańskich kolumnach. Układ 
wewnętrzny pałacu jest dwutraktowy. 
Z wyjątkiem holu wejściowego usytu
owanego na osi portyku i pałacu, 
w poprzecznych podziałach we
wnętrznych nie respektowano syme
trii. Cztery amfiladowe pomieszcze
nia w trakcie od strony parku: Pokój 
Jadalny, Duży Salon, Zielony Salonik 
i Biblioteka miały charakter reprezen
tacyjny i dlatego otrzymały na ścia
nach oraz sufitach stiukowe dekoracje 
w postaci supraport, gzymsów, faset 
i rozet. Przy ich wykonywaniu posłu
żono się motywami roślinnymi, jak 
girlandy kwiatowe, liście akantu, rogi 
obfitości, a także maskami. 

budowy pałaców w Zamościu i Kle
mensowie. Za Ittarem może przema
wiać m.in. fakt stosowania przez nie
go uskokowych zwieńczeń portyków. 
Jednak dla Zamoyskich pracowali 
także inni architekci. Wzięty i znany 
architekt, jakim był w tym czasie 
Chrystian Piotr Aigner, na zamówie
nie Stanisława Zamoyskiego opraco
wał dwa projekty przebudowy pałacu 
w Zamościu. Tak więc ze względu na 
dobrą architekturę obiektu można 
brać jego osobę pod uwagę. Ale nasu
wa się również inne skojarzenie. 
Aigner, jak wiadomo, współpracował 
ze znanym warsztatem sztukatorskim 
Baumanów. We wnętrzach reprezen
tacyjnych pałacu w Łabuńkach po
ziom dekoracji sztukatorskich, wyka
zujących się właściwym dobraniem 
motywów i doskonałością modelun- 

jęty przez Zgromadzenie Misjonarzy 
Krwi Chrystusa, prowadzące działal
ność w Polsce od 1983 r. Pałac prze
znaczony został na dom zakonny, na
tomiast wyburzona i odbudowana 
w latach siedemdziesiątych zachodnia 
oficyna została zaadaptowana na ho
spicjum. W ramach prac dostosowy
wania oficyny do nowej funkcji, dla 
doświetlenia poddasza użytkowego, 
w połaciach dachowych zostały wy
konane cztery facjaty; ich forma nie 
została zbyt trafnie dobrana do cało
ści budynku.

Zakres prac, które jeszcze czekają 
nowego użytkownika jest ogromny. 
Niezbędny jest remont pałacu 
i wschodniej oficyny oraz rekonstruk
cja zabytkowego układu parkowego. 
Obecne urządzenie dawnych repre
zentacyjnych wnętrz pałacowych ma

Mimo że pałac w Łabuńkach ma 
wiele cech wspólnych z innymi tego 
rodzaju rezydencjami klasycystyczny- 
mi, to jednak otrzymał indywidualne 
rozwiązania gdzie indziej niespotyka
ne. I tak nie zaprojektowano tu na osi 
głównego salonu, tylko trakt od stro
ny parku podzielono na pomieszcze
nia zgodnie z potrzebami funkcjonal
nymi. Zastosowanie przekrytego ta
rasu od strony najbardziej nasłonecz
nionej z wyjściem do parku było 
w tym czasie rozwiązaniem nietypo
wym i nowatorskim. Podczas gdy 
w innych obiektach nad portykiem 
wejściowym stosowano zwieńczenia 
w formie trójkątnego frontonu, tutaj 
wykonano uskokową attykę.

Tak ukształtowana architektura pa
łacu i jednocześnie świadomość braku 
przekazów archiwalnych dotyczących 
autorstwa skłaniają do poszukiwań je
go domniemanych twórców. Na po
czątku XIX w. czynnym architektem 
na terenie Zamościa i okolic był Hen
ryk Ittar, który na zlecenie Stanisława 
Zamoyskiego wykonał projekty prze-

ku, świadczy o tym, że wykonali je ar
tyści profesjonalni. Porównując je ze 
sztukateriami we wnętrzach pałaców 
w Łańcucie, Natolinie i Igołomii wy
konanymi przez Baumanów, można 
odnaleźć duże podobieństwo. Zatem 
wydaje się, że także w Łabuńkach 
Aigner mógł działać razem z Bauma
nami.

Długie użytkowanie budynku pała
cu przez szkołę (do 1965 r.) nie było 
zbyt odpowiednie dla tego rodzaju 
obiektu, ale z drugiej strony być mo
że uchroniło go od zupełnego znisz
czenia. Po 1965 r. pałac był opuszczo
ny. W 1997 r. cały zespół został prze- 

charakter doraźny - Duży Salon zo
stał przeznaczony na kaplicę, a Pokój 
Jadalny służy jako świetlica. Po wyko
naniu budowlanych robót remonto
wych aranżacja wnętrz powinna być 
dostosowana do zachowanego wy
stroju. Problemy związane z adaptacją 
zabytku przy wprowadzeniu odmien
nej funkcji są niewątpliwie podobne. 
Przy ich rozwiązywaniu potrzebna 
jest fachowa pomoc konserwatorska 
i artystyczna, ale też niezbędna jest 
aktywność inwestora i użytkownika 
przy realizacji wytyczonych celów.

Stanisław Grzelachowski
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Grodzisko koto Skaty
a stromej skale opadającej 
w dolinę Prądnika, w pięk
nym jurajskim pejzażu Oj
cowskiego Parku Narodo

wego zachował się tyle cenny, co za
pomniany zabytek - barokowy ze
spół pielgrzymkowy o unikatowym 
architektoniczno-rzeźbiarsko-ogro- 
dowym charakterze. Miejsce, w któ
rym się znajduje, zwane jest Grodzi
skiem koło Skały i ma bardzo cieka
wą i długą historię. Do niedawna 
naukowcy uważali, że już w 1228 r. 
z inicjatywy księcia Henryka Broda
tego wzniesiono tu warowny zamek. 
Najnowsze odkrycia archeologów 
wydają się przeczyć temu twierdze
niu. Na wzgórzu Kocica, w niedale
kiej Sułoszowej odnaleziono bo
wiem relikty obronnej budowli i to 
on<e są prawdopodobnie pozostało
ściami po owym zamku, który do tej 
pory, na podstawie dedukcji i nieja
snych źródeł pisanych, lokalizowa
no w Grodzisku. O ile istnienie 
w tym miejscu kasztelu Henryka 
Brodatego stoi pod znakiem zapyta
nia, o tyle nie ma żadnych wątpli
wości, że około 1260 r. w Grodzisku 
zbudowano warowny klasztor, 
w którym osiadły, przeniesione tu 
z Zawichostu, klaryski. Na czele 
grupy stała Salomea - późniejsza 
błogosławiona.

Salomea Piastówna, córka kra
kowskiego księcia Leszka Białego, 
urodziła się w 1211 r., a więc w wy
jątkowo burzliwych czasach zamętu, 
krwawych najazdów tatarskich oraz 
bratobójczych wojen między władca
mi dzielnicowymi (z powodu jedne
go z takich właśnie zatargów zginął 
Leszek Biały, zamordowany w Gąsa
wie przez wojów księcia gdańskiego 
Świętopełka). Salomea już jako trzy
letnia dziewczynka opuściła Polskę 
i udała się na dwór węgierski, gdzie 
odbyły się jej zaręczyny ze starszym 
o cztery lata Kolomanem - synem 
Andrzeja II, króla Węgier z dynastii 
Arpadów. Młodzi zasiedli na tronie 
Księstwa Halickiego, ale ich pano
wanie trwało zaledwie dwa lata, bo
wiem bunt szlachty ruskiej pozbawił 
ich władzy, którą odzyskali jednak

w 1219 r. Dwa lata później zostali 
ponownie pozbawieni tronu i wzięci 
do niewoli przez księcia ruskiego 
Mścisława, a z więzienia uwolniono 
ich dopiero po długotrwałych roko
waniach. Księstwo Halickie było dla 
Węgier stracone, a Salomea i Kolo- 
man powrócili na dwór Andrzeja II, 
gdzie w 1225 r. odbył się ich ślub. 
Jak podają źródła historyczne, było 
to małżeństwo dziewicze, gdyż świą
tobliwa Salomea ślubowała czystość, 
a Koloman jej decyzję uszanował. 
Ojciec powierzył młodemu Koloma- 
nowi pieczę nad częścią terytorium 
swego państwa: Sławonii, Dalmacji 
i Chorwacji. Koloman i Salomea 
prowadzili intensywną działalność 
zmierzającą do ucywilizowania 
i chrystianizacji tych, bardzo jeszcze 
dzikich terenów, a pomagali im 
w tym, sprowadzeni z Włoch, fran
ciszkanie. Pomyślny rozwój państwa 
został w 1241 r. brutalnie przerwany 
przez najazd tatarski. Życiem przy
płacił go Koloman i Salomea w wie
ku 30 lat została wdową. Wróciła 
wówczas do Sandomierza, gdzie pa
nował jej młodszy brat Bolesław 
Wstydliwy (od 1243 r. również ksią
żę krakowski). Druga połowa życia 
Salomei nie obfituje już w tak dra

matyczne wydarzenia, całkowicie 
wypełnia ją bowiem powołanie za
konne. W 1245 r. Salomea została 
pierwszą polską klaryską i założyła 
klasztor w Zawichoście, który po 15 
latach postanawiła przenieść w bez-

1. Fragment kościoła
2.3.4. Rzeźby świętych:
Kingi (2), Kolomana (3) 
oraz posąg
Bolesława Wstydliwego (4)

(zdjęcia: Tomasz Ch. Fuerst)

pieczniejsze i mniej narażone na na
jazdy Tatarów miejsce. Klasztor 
w Grodzisku nie służył jednak klary
skom zbyt długo - w 1320 r. kon
went przeniósł się do Krakowa, osia
dając przy kościele św. Andrzeja. Sa
lomea tej drugiej przeprowadzki już 
nie dożyła - zmarła w 1268 r. i zo
stała pochowana w krakowskim ko
ściele franciszkanów.

W Grodzisku nie zobaczymy już 
żadnych reliktów klasztoru z XIII w. 
Wzniesione na jego miejscu założe
nie pielgrzymkowe powstało w la
tach 1677-1690 i było hołdem dla 
bł. Salomei, której kult znacznie się 
wtedy ożywił w związku z jej oficjal
nym i zaakceptowanym przez Rzym 
wyniesieniem na ołtarze w 1673 r. 
Inicjatorem budowy i twórcą arty
stycznej koncepcji sanktuarium był 
ks. Sebastian Piskorski. Ten ceniony 
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profesor prawa Akademii Krakow
skiej zasłynął jako wybitny znawca 
architektury, któremu zresztą nieco 
później powierzono nadzór nad bu
dową uniwersyteckiej kolegiaty św. 
Anny. Wiedza ks. Piskorskiego i jego

nak dziełem bardzo wyrafinowa
nym. Znajdziemy tutaj kościółek 
(z ciekawą dekoracją stiukową 
i marmurowymi ołtarzami), domki 
modlitewne w formie grot, pustelnię 
nad urwiskiem oraz cały arsenał ar

inspirowany dokonaniami Berninie- 
go i Borrominiego smak artystyczny 
znalazły odbicie w niepowtarzalno
ści grodziskiego założenia, które, 
choć niewielkie i skromne, jest jed

chitektonicznych „urozmaiceń” w po
staci murków, bramek, schodków 
i dziedzińczyków. Kompozycja tych 
elementów nie jest przypadkowa - 
dostosowano ją bowiem do przemy

ślanych osi widokowych. Na szcze
gólną uwagę zasługuje zespół cen
nych barokowych rzeźb: podziwiać 
możemy wysoką kolumnę z posą
giem bł. Salomei oraz wieńczące 
mur sanktuarium, figury Bolesława 
Wstydliwego, św. Jadwigi Śląskiej, 
św. Kingi i św. Kolomana. W pobliżu 
głównej bramki znajdował się jesz
cze posąg księcia Henryka Brodate
go, ale kilka lat temu, w czasie szale
jącej wichury, runął na ziemię 
i obecnie przechowywany jest 
w przedsionku kościółka. Rzeźba ta, 
starsza i cenniejsza od pozostałych, 
jest dziełem Berrecciego, pochodzi 
z Wawelu i pierwotnie przedstawia
ła króla Dawida; króla przemiano
wano na Henryka Brodatego i prze
niesiono do Grodziska na początku 
XVIII w. Najbardziej malowniczą 
i tajemniczą figurą sanktuarium jest 
jednak niewątpliwie słoń (zob. „Ar
chiwum tajemnic”, s. 17).

Spacer po Grodzisku wypada za
kończyć niewesołą refleksją: unikato
wy zespół pielgrzymkowy jest bardzo 
zaniedbany, budynki i rzeźby wyma
gają renowacji, poza tym, o ileż pięk
niejszy byłby to zakątek, gdyby, jak 
w XVII w., architekturę wzbogacały 
klomby z kwietnymi kompozycjami, 
a z trąby słonia tryskała woda...

Tomasz Ch. Fuerst

NIEZWYKŁY

Jako sztandarowy przykład na to, jak znakomicie 

można zaadaptować zabytkowy obiekt do współ
czesnych celów bytowych nie tracąc nic z jego hi
storycznych wartości, służby konserwatorskie woje
wództwa dolnośląskiego podają wapiennik z XVIII 
w., mieszczący się w Starej Morawie na ziemi kłodz
kiej, tuż przy drodze do Jaskini Niedźwiedziej w Klet- 
nie kolo Stronia Śląskiego.

Na szczycie wapiennika usytuowana jest wieża wi
dokowa, na dole znajduje się galeria i pomieszcze
nia, w których odbywają się spotkania literackie. 
Obiekt ten służył jednak początkowo zupełnie innym 
celom. Przez ponad sto lat wypalano w nim kamień, 
który wydobywano z pobliskich gór. Piec wygaszono 
w XIX w., w latach dwudziestych XX w. mieściło się 
w nim schronisko młodzieżowe. W 1978 r. natrafili na 
wapiennik państwo Rybczyńscy. Znajdował się on 
w ruinie, ale oczami wyobraźni zobaczyli, jak może 
wyglądać po remoncie. Przyszło im to bez trudu - są 
bowiem artystami plastykami i wkrótce odbudowali 
go. Obecnie dzielą czas między Starą Morawę i dru
gi dom w Moguncji (prof. Jacek Rybczyński - wycho
wanek Akademii Sztuk Pięknych w. Krakowie - zajmu
je się w Niemczech pracą pedagogiczną). W wapien
niku, jak w soczewce skupia się życie artystyczne tej 
części ziemi kłodzkiej, o której niektórzy mówią, że to

WAPIENNIK

koniec Polski. „Dla nas to początek Polski"- oponu
je prof. Rybczyński. Odbywają się tutaj warsztaty pla
styczne, koncerty pianistyczne, siedzibę ma redakcja 
miejscowego kwartalnika artystyczno-regionalnego 
„Stronica Śnieżnicka”. Tuż za domem, który państwo 

Rybczyńscy dobudowali do wapiennika, znajduje się 
ogród sztuk o charakterze japońskim. Dla właścicieli 
jest jak wielki obraz, w którym stale można zmieniać 
kolorystykę, kształt i formę; stanowi wielką przygodę 
intelektualną i artystyczną. Do środka prowadzi bra
ma, przy której należy zostawić wszystkie złe myśli. 
Obok kamiennego stołu i murku znajduje się krąg 
zen. „Kręcąc okręgi na piasku można się znakomicie 
wyciszyć''-uważa właściciel posesji. Powrót odbywa 
się przez mostek japoński. Dwie barokowe rzeźby 
bez głów, na które natkniemy się zaraz przy ścianie 
domu - to przykład barbarzyństwa. Przeznaczono je 
kiedyś na... tłuczeń i to, że udało się prof. Rybczyń
skiemu je uratować, można uznać za cud.

Marek Perzyński

1. Wapiennik z XVIII w., z tytu dom mieszkalny
2. Prot. Rybczyński w japońskim ogrodzie 
przy kręgu zen

(zdjęcia: Marek Perzyński)
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Ziemia obiecana
w wieku XXI

W 1918 r. przemysł włókienniczy 
w Polsce znalazł się w trudnej sytu
acji. Poniesione straty oraz chęć jego 
zmonopolizowania skłoniły najwięk
sze przedsiębiorstwa z tej branży do 
organizowania trustu. Do realizacji 
tego planu nie doszło, ale przedstawi
ciele dwóch firm inicjujących ten po-

ódź początkowo była niewiel
ką osadą, która dopiero 
u schyłku XIX w. przerodziła 
się w gwałtownym tempie 

w jeden z największych ośrodków 
przemysłowych w Europie. Miało to 
ogromny wpływ na ówczesne budow
nictwo, które powinno sprostać no
wym funkcjom. Panorama miasta zdo
minowana została przez wysokie komi
ny ogromnych kompleksów fabrycz
nych, z którymi niejednokrotnie sąsia
dowały osiedla domów robotniczych. 
Do dziś zachowało się wiele przykła
dów architektury z czerwonej cegły, 
która była głównym materiałem budul
cowym fabryk. Dziś można zaobserwo
wać próby ich zagospodarowania.

Przykładem może być widok na 
jednej ze starych pocztówek, który ja
wi się tutaj jako szereg dymiących ko
minów fabryki należącej do jednego 
z ówczesnych fabrykantów, Traugotta 
Grohmana. Obszar fabryki Grohma
na wchodzi w skład utworzonej 
w 1997 r. tzw. Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, która zajmuje 
łącznie powierzchnię 208,9 ha. Jest 
strefą rozproszoną, składającą się 
z czterech części: Łodzi, Zgierza, 
Ozorkowa, Pabianic. Podstrefa łódz
ka podzielona jest na: Centrum, No
wy Józefów i Dąbrowę.

Kompleks Centrum liczy 13,1 ha 
i położony jest w śródmieściu. Pierw

szym właścicielem i założycielem 
przedsiębiorstwa był tu Traugott 
Grohman, z którym władze miejskie 
podpisały kontrakt osiedleńczy 
w 1842 r. W myśl umowy otrzymał 
w wieczystą dzierżawę ziemię przy 
zbiegu ulic św. Emilii i Widzewskiej 
oraz plac budowlany przy ul. Targo
wej. W miarę upływu czasu, po licz
nych przebudowach własność fa
bryczna zajęła obszar między ulicami: 
Targową, Fabryczną, Tymienieckiego 
i Magazynową, z oddziałami: przę
dzalnią cienkoprzędną, odpadkową, 
tkalnią żakardową i automatyczną, 
farbiarnią przędzy i luźnego włókna 
oraz warsztatami mechaniczno-ener- 
getycznymi. Do 1872 r. przedsiębior
stwem samodzielnie kierował Trau
gott, po jego śmierci zakład przeszedł 
w ręce sukcesorów. W okresie ko
niunktury gospodarczej, w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XIX w. zmie
nił się status prawny firmy. Przedsię
biorstwo, które dotąd zarządzane by
ło przez jedną osobę, stało się spółką 
akcyjną, a akcje otrzymali najbliżsi 
członkowie rodziny Grohmanów. 
Wybuch wojny 1914 r. zahamował 
dynamiczny rozwój przemysłu włó
kienniczego i przez czas jej trwania 
zakłady produkcyjne musiały wielo
krotnie zawieszać swą działalność.

1. Fabryka Grohmana na starej pocztówce; 
na pierwszym planie budynek straży 
pożarnej należący do zespołu fabrycznego 
Karola Scheiblera
2. Obszar Centrum w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej
3. Z prawej strony budynki przeznaczone 
do rozbiórki, z lewej - nowy budynek
4. Objęty ochroną konserwatorską 
budynek dawnej spawalni i warsztatu
5. Tu mieścito się niegdyś ambulatorium
6. Zabudowa magazynowa nie objęta 
ochroną konserwatorską

mysi - Scheiblera i Grohmana - pod
pisali akt o powołaniu wspólnej ad
ministracji, aby następnie połączyć się 
w jedno przedsiębiorstwo w 1921 r. 
(Zjednoczone Zakłady Przemysłowe 
K. Scheibler i L. Grohman SA); 
umożliwiło to znaczne rozszerzenie 
produkcji. Przedsiębiorstwo funkcjo
nowało dobrze jeszcze kilka lat. Na 
początku lat trzydziestych popadło 
w kłopoty finansowe, w wyniku któ
rych Bank Gospodarstwa Krajowego 
przejął kontrolny pakiet akcji. W la
tach okupacji zakłady Scheiblera 
i Grohmana zostały przejęte przez hi
tlerowców i oddane w zarząd koncer
nowi Kruppa. Po wojnie, w 1946 r. 
wydany został dekret o nacjonalizacji 
przemysłu i powołaniu Państwowych 
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Zakładów Przemysłu Bawełnianego, 
a w 1962 r. PZPB po komasacji przy
jęły nazwę Łódzkich Zakładów Prze
mysłu Bawełnianego im. Obrońców 
Pokoju „Uniontex”. Obecnie zarząd
cą terenów, które pierwotnie należały 
do Grohmana, jest Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna.

Spośród obiektów znajdujących się 
na tym obszarze, kilka objętych jest 
ochroną konserwatorską, pozostałe 
natomiast przeznaczone są do roz
biórki na podstawie dokumentacji ich 
stanu technicznego przeprowadzonej 
przez konserwatorów. Firmy chcące 
zainwestować w Centrum mogą za
anektować na swoje siedziby budynki 
przeznaczone do bezwzględnego za
chowania lub wybudować zupełnie 
nowe w miejscu uprzednio rozebra
nych z XIX w., ale pod warunkiem 
zachowania układu przestrzennego, 
linii zabudowy, nawet gabarytów 
dawnych obiektów.

Niestety, to drugie rozwiązanie jest 
częściej stosowane, a wynika to z fak
tu, że budynki objęte ochroną nie mo

gą sprostać nowym funkcjom działal
ności prowadzonej przez inwestorów. 
Specyfika prowadzonej w strefie dzia
łalności (produkcja opakowań, pro
dukcja papiernicza) wymaga zastoso
wania szczególnego rodzaju maszyn 
i urządzeń, co powoduje konieczność 
przystosowania pomieszczeń produk
cyjnych do ściśle określonych wyma
gań technicznych i norm prawa bu
dowlanego. Ich spełnienie najczęściej 
nie jest możliwe w drodze adaptacji 
budynków przeznaczonych do bez
względnego zachowania, w których 
nie można wprowadzić żadnych istot
nych zmian. Przykładem może być 
zajmująca ogromną przestrzeń przę
dzalnia cienkoprzędna, której prze
kształcenie w nowoczesny zakład pra
cy wymagałoby dostosowania do 
norm prawa budowlanego. Dopóki 
nie będzie to możliwe, nie znajdzie 
ona najemcy, który jednocześnie przy
czyniłby się do jej odnowienia. W wy
niku tych problemów zamiast adapto
wać i odnawiać zabytkowe budynki, 
stawia się nowe, owszem, ściśle do

stosowujące się do dawnego zagospo
darowania przestrzennego, ale swym 
wyglądem odbiegające od obiektów 
z XIX w.

Zabytkowe obiekty, które nie znaj
dą nowych najemców, w najbliższej 
przyszłości będą stały opuszczone 
i dalej niszczały. Nie można również 
odwołać się do Urzędu Miasta lub 
Ministerstwa Kultury z prośbą o ich 
odnowienie, gdyż zespół Centrum 
wpisany jest do rejestru zabytków 
„obszarowo”, tzn. bez indywidualne
go wpisu budynków wchodzących 
w jego skład. W konsekwencji zarząd
ca strefy odpowiedzialny jest za 
wszystkie budynki znajdujące się na 
jej terenie, a ponieważ nie dysponuje 
własnymi środkami finansowymi, 
ograniczony jest decyzjami potencjal
nych inwestorów. I kółko się zamy
ka...

Budynek straży pożarnej w Księ
żym Młynie, pierwszej stałej w Łodzi 
organizacji przeciwpożarowej, jest 
jednym z najciekawszych przykładów 
zabiegów renowacyjnych i adaptacyj

nych ostatnich miesięcy. Firma Arma
da Business Park odrestaurowała 
i przekształciła obiekt w biuro. Składa 
się on z części zasadniczej ozdobionej 
wieżą, gdzie znajduje się główne wej
ście, do niej symetrycznie przylegają 
pięcioosiowe skrzydła z ogromnymi 
wrotami, które prowadziły niegdyś 
do wozowni. W dzień powszedni, gdy 
biuro jest czynne, otwarte wrota uka
zują ogromne okna, za którymi widać 
pracowników przy komputerach. 
Przed budynkiem, na podjeździe usta
wione zostało zrekonstruowane urzą
dzenie strażackie, które wskazuje na 
dawne funkcje budynku. W odróżnie
niu od obiektów znajdujących się 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekono
micznej, które jeśli nie są objęte 
ochroną konserwatora, to najczęściej
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7.8. Przykład 
adaptacji: odnowiony 
budynek straży 
pożarnej (7) 
i fragment wozowni 
ze strażacką pompą 
na podjeździe (8)

(zdjęcia: 
Rafał Araminowicz)

przeznacza się do rozbiórki, budynek 
straży pożarnej mimo wysokiego 
stopnia zużycia ocalał. Zachowane 
zostało ukształtowanie bryły ze
wnętrznej oraz plan, na którym został 
wzniesiony budynek. Wnętrze zyska
ło bardzo nowoczesny wystrój, co

podkreślają ogromne płaszczyzny 
ścian śmiało pomalowane pastelowy
mi kolorami.

W dalszym ciągu dla znacznej czę
ści zabytkowej Łodzi nie widać szans 
na dłuższe przetrwanie, mimo że obję
ta jest ochroną konserwatorów. Proces 
uzdrawiania przede wszystkim zależy 
od potencjalnych inwestorów, jednak, 
paradoksalnie, może on dotyczyć tych 
obiektów, które nie są właśnie objęte 
programem bezwzględnego zachowa
nia (od strony zewnętrznej, jak i we
wnętrznej), ale takich, które można 
dostosować do nowych funkcji, jakie 
miałyby pełnić. Pozostałe, które naj
chętniej upatrywalibyśmy jako ośrod

ki muzealne, będą stały opuszczone, 
popadając w coraz większą ruinę.

Magdalena Szyjakowska

Od redakcji: Zagospodarowanie styku „sta
rego” z „nowym” zawsze wymaga niezwykłej 
precyzji i delikatności. Widzimy to na wielu 
przykładach w całym kraju - niestety, najczę
ściej w tym procesie przegrywają obiekty zabyt
kowe. Tak dzieje się również w Łodzi, bo fak
tem jest, że pofabryczny kompleks Grohmana- 
-Scheiblera pozbawiony nawet tylko kilku bu
dynków dawnych hal, warsztatów czy magazy
nów - traci autentyczność, czyli to, co jest 
w zabytku najwartościowsze. A poza tym nie 
jest to właściwa droga ratowania zabytków, 
kiedy obok budowli z czerwonej cegły powsta- 
ją budynki pokryte sidingiem!

Katalog rozsyłamy bezpłatnie. Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać aktual
ny Katalog MILITARIA prosimy o złożenie zamówienia na adres Domu Wy
dawniczego Bellona (podany poniżej) z dopiskiem na kopercie MILITARIA.

Mamy nadzieję, że propozycja nasza zainteresuje Państwa, ułatwiając poszu
kiwanie wybranych pozycji oraz śledzenie nowości wydawniczych.

Drodzy Czytelnicy,
Już po raz trzeci oddaliśmy do rąk Państwa Katalog Klubu MILITARIA. 
Znajdują się tu wybrane najciekawsze pozycje o tematyce wojskowej, militar
nej i historycznej ukazujące się na rynku polskim.

ODZNAKI
II WOJNY ŚWIATOWEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO KLUBU MIUTARIA

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym z 20 % rabatem od ceny detalicznej. Zamówienia prosimy przesyłać pod adresem: 
Dom Wydawniczy Bellona, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa, tel./fax 652 27 65, tel. 652 '2.1 01,620-20-44 wew. 306, 426 (dział wysyłki), 

e-mail: handel@bellona.pl, infolinia 0 801 120 367. Zapraszamy do naszej księgarni internetowej http://ksiegarnia.bellona.pl

Juraj Hradsky, Pavel Habań
CZAR BRONI BIAŁEJ
cena det. 49 zł

Klub Książkimm

Bogato ilustrowany zbiór odznak noszonych przez żołnierzy walczących na lądzie, morzu 
i w powietrzu w czasie II wojny światowej. Opracowanie przedstawia odznaki najsłynniej
szych jednostek świata, prezentuje też ordery i medale wszystkich uczestników wojny, m.in. 
amerykańskie: Medal Honorowy i Fioletowe Serce, brytyjski: Krzyż Wiktorii. francuski: 
Croix de Guerre i wiele innych. Całość wzbogaca ponad 1000 ilustracji.

CZAR
BRONI BIAŁEJ

Leslie McDonnell
INSYGNIA I ODZNAKI II WOJNY ŚWIATOWEJ
cena del. 59 zł

Prezentowany album to fascynująca wyprawa 
w świat dawnego oręża. Historia mieczy, sza
bel, sztyletów, kordelasów oraz setek innych 
odmian broni białej - myśliwskiej, paradnej, 
bojowej i ceremonialnej - jest tak stara, jak dzie
je ludzkości. Album zawiera wspaniałe, barw
ne ilustracje prezentujące wszystkie w ażniejsze 
rodzaje białej broni. Autorzy, specjaliści od

daw nych militariów, przedstawiają dzieje jej powstania i rozwój na przestrze
ni lat, opisują konstrukcje poszczególnych odmian oraz to, w jakiej formie 
przetrwały do dziś.

DOM WYDAWNICZY BELLONA
poleca

—
INSYGNIA
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iewiele jest w kraju miast, 
które z racji ich burzliwej hi
storii mogłyby uzyskać tyle 
przydomków świadczących 

o dramatycznych losach, jak Kostrzyn 
nad Odrą. To niewielkie miasto, liczą
ce obecnie około 17 000 mieszkań
ców, leżące nad zachodnią granicą 
Polski w widłach rzek Odry i Warty, 
podzielone po drugiej wojnie świato
wej granicą na dwie części, nazywane 
jest „polską Kartaginą”, „polską Hi
roszimą” i „polskimi Pompejami”. 
Każde z tych określeń ma uzasadnie
nie w dziejach miasta, które liczy już 
700 lat, chociaż cały dramatyzm kon- 
densuje się w ostatnich 250 latach. 
Najgorsze przyszło jednak pod koniec 
drugiej wojny światowej. Od 31 
stycznia do 30 marca 1945 r. trwały 
walki o twierdzę, która jako ostatnia 
broniła wejścia do Berlina. Na skutek 
ośmiotygodniowych walk miasto 
przestało istnieć: zachowało się dzie
sięć budynków mieszkalnych, w tym 

Genetyczny
kod miasta
twierdz, zostało planowo i pokojowo 
zasypane gruzem i piaskiem. Potem 
przyroda zrobiła swoje, zasłaniając 
dramat zielonym pokrowcem trawy 

jedyne są do dzisiaj świadectwem mi
nionej świetności.

Odwiedzającego Stare Miasto ude
rza zarówno imponująca różnorod
ność zachowanego materiału kamien
nego w nawierzchniach, ich kompo
zycja dostosowana do poprzecznego 
przekroju ulicy czy zaułka, jak i ja
kość wykonanych robót brukarskich, 
którą można ocenić nawet po 100 la
tach. Każda z zachowanych na
wierzchni ulic ma swoją specyfikę, 
odpowiedni nastrój, który łatwo so

1.2.3. Zachowane bruki Kostrzynana Starym Mieście zaledwie jeden, 
a w ruinach zamieszkiwało 634 
mieszkańców. Zapewne miasto było
by odbudowywane, jak wiele innych, 
ale wydano na nie wyrok. Ruiny kon
sekwentnie rozbierano - znakomita 
cegła przydawała się w innych miej
scach - pozostawiano jedynie przyzie
mia i piwnice. Nie trzeba było wybu
chu Wezuwiusza, jak w wypadku 
Pompejów, żeby tętniące niegdyś ży
ciem miasto, jedna z najwspanialszych

i krzewów... Później zbudowano no
we miasto, a w 1994 r. rozpoczęto 
prace renowacyjne na Starym Mie
ście. Powoli, metodami archeologicz
nymi odkrywany jest układ urbani
styczny wyznaczony placami i ulica
mi, które zawsze stanowią kod gene
tyczny miasta, pozwalający odtwo
rzyć je po kataklizmach. Odgruzowy
wane i oczyszczane ulice i place od
słaniać poczęły rzecz niezwykłą - zna
komicie zachowane bruki, które jako 

bie przy pewnej dozie fantazji wy
obrazić oraz charakter, określony sze
rokością i „wyposażeniem”. Stare 
Miasto miało osiem ulic o podstawo
wym znaczeniu komunikacyjnym, 
z których trzy prowadziły do bram 
wyjazdowych oraz dziesięć krótkich 
uliczek prostopadłych do ulic głów
nych, nazywanych wdzięcznie zaułka
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mi. Były tu więc zaułki: Aptekarski, 
Kominiarski, Zatracony, Cyrulików, 
Tkacki, Kościelny. Były także cztery 
place, w tym Rynek i plac przed ko
ściołem. Główne ulice miały szero
kość od 6,5 do 15 m i były wyposażo
ne w różnej szerokości chodniki, za
ułki na ogół pozbawione były chodni
ków ze względu na małe szerokości 
między pierzejami zabudowy.

Do budowy nawierzchni stosowa
no różnego rodzaju materiał brukar
ski — od kamienia polnego, który był 
segregowany pod względem wielko
ści przed wbudowaniem w na
wierzchnię, obrobionego brukowca 

na mokro, której bardzo dobry stan 
wzbudza uzasadnione zdziwienie.

Kompozycja nawierzchni, czyli 
różnego rodzaju układy materiału 
brukarskiego, wskazuje na wysoki 
kunszt brukarzy i jest świadectwem 
znajomości tej sztuki. Poza popraw
nym spełnieniem prostych wymagań 
brukowania nawierzchni, w którą 
wbudowane były szyny tramwajowe, 
wiele miejsc wymagało rozwiązań 
szczególnych. Należy do nich łączenie 
różnych materiałów brukarskich na 
powierzchni jezdni, różnorodne ukła
dy materiału brukarskiego na jezdni 
jednej ulicy, połączenia różnych mate

kowane wgłębienie na placu przed 
kościołem. O pięknie i wartości kul
turowej bruków niech zaświadczą 
prezentowane zdjęcia. Zainteresowa
ni mogą zobaczyć, z jakim pietyzmem 
podchodzono do spraw nawierzchni 
po zachowanych mozaikach przy wej
ściu do budynku komendantury, po 
starannie wykonanej nawierzchni 
dziedzińca zamkowego, po detalach 
takich, jak wpusty kanalizacyjne, po 
rozwiązaniach brukarskich przy ścia
nach domów, przy schodach ze
wnętrznych. Widoczne są też frag
menty zachowanych drewnianych po
sadzek w miejscach, gdzie były zam

4.5.6. Zachowane bruki Kostrzyna
(zdjęcia: Jerzy Duda)

wykonanego z kamienia polnego, do 
granitowej regularnej kostki o róż
nych wymiarach (do 28 cm), granito
wych płyt wielowymiarowych i bazal
towej kostki mozaikowej stosowanej 
najczęściej na chodnikach. Przy wjeź- 
dzie do Starego Miasta znajdowała się 
nawierzchnia z betonu wylewanego 

riałów na chodnikach, rozwiązania 
wjazdów do bram z zastosowaniem 
profilowanych krawężników; były tu 
też łukowe krawężniki wykuwane 
w granicie. Wysoko trzeba ocenić 
sposób brukowania dużych po
wierzchni placów, gdzie natrafia się 
na tak zagadkowe miejsce, jak wybru

kowe komnaty czy fragmenty posa
dzek ceramicznych w domach boga
tych mieszczan.

Stare Miasto w Kostrzynie nad 
Odrą staje się powoli atrakcją tury
styczną i miejscem coraz częściej od
wiedzanym przez artystów, malarzy 
i fotografików. Rozpoczęło się jego 
powolne odbudowywanie. Sądzę, że 
twórców projektów odbudowy mia
sta, tak, jak i mnie, zafascynowały 
bruki i ulice, i że we właściwy sposób 
zostanie spożytkowana wiedza tych, 
którzy brukowali to miasto. Zacho
wanie bruków, bezwarunkowa ich 
ochrona oraz opracowanie koncepcji 
renowacji, a także wykorzystanie ja
ko atrakcji turystycznej jest, jak są
dzę, programem minimum. Pierwszy 
krok uczyniono w dobrym kierunku: 
na wklejce pięknie wydanego w koń
cu 2000 r. albumu fotograficznego 
pt. Kostrzyńskie Pompeje znalazł się 
fragment bruku Starego Miasta...

Jerzy Duda

30



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Stacja w Miechucinie
iechucino - to niewielka 
osada położona w Szwajca
rii Kaszubskiej, pomiędzy 
Kartuzami i Sierakowicami 

koło Lęborka. Oprócz drogi z Gdań
ska do Sierakowic przez Miechucino 
biegnie linia kolejowa. Kolej żelazna 
dociera tutaj od 4 października 1905 
r., kiedy oddano do użytku odcinek

Kartuzy-Lębork; szlak ten stanowi 
część linii kolejowej z Pruszcza Gdań
skiego do Łeby. Początek XX w. 
w ówczesnych Prusach Zachodnich 
był okresem gwałtownego rozwoju 
transportu szynowego. Szybki rozwój 
gospodarczy doprowadził do powsta
nia kolejowych połączeń między 
wszystkimi ważniejszymi ośrodkami

obecnie niezmiernie interesującym 
obiektem kolejowym. Dobre warun
ki wodne oraz korzystne ukształto
wanie terenu w tej części mikrore
gionu wykorzystywano na stworze
nie w Miechucinie punktu pobiera
nia wody do parowozów, które ob
sługiwały pociągi na odcinku Kartu
zy-Lębork. W pobliskim jeziorze Ko- 
solinko zbudowano sączek, z które
go rurami siłą grawitacji woda spły
wała do studni zbiorczej w pobliżu 
pompowni. Oprócz zasilania w wodę 
z jeziora, do studni tej podłączone są 
jeszcze trzy ujęcia wód gruntowych. 
W ten sposób zapewniono gwaranto- 

1. Budynek stacyjny
2. Wieża ciśnień

przemysłowymi i rolniczymi. Trzeba 
przyznać, że linia ta przebiega przez 
bardzo piękny i malowniczy region 
Kaszub, jej część położona jest na te
renie Kaszubskiego Parku Krajobra
zowego. Jadąc z Pruszcza Gdańskie
go, na początku tor kolejowy biegnie 
wzdłuż jaru rzeki Raduni, następnie 
wśród Jezior Raduńskich, mniej wię
cej pośrodku trasy znajduje się stacja 
węzłowa Kartuzy, uznawana za stolicę 
Kaszub.

Stacja w Miechucinie nie jest ani 
węzłem kolejowym, ani dworcem 
obsługującym ważny ośrodek osad
niczy czy przemysłowy, ale jej wypo
sażenie techniczne powoduje, że jest

wany i tani pobór wody w każdych 
warunkach atmosferycznych (np. su
sza czy długotrwałe mrozy). Kolej
nym ogniwem kolejowego systemu 
hydraulicznego jest pompownia — 
duży budynek na planie prostokąta 
z dwuspadowym dachem. Położony 
jest on kilka metrów poniżej torowi
ska tuż przy nasypie kolejowym, 
w odległości 300 m od stacji. Podsta
wowym wyposażeniem pompowni 
jest spalinowa motopompa, tłocząca 
wodę do wieży ciśnień; na wypadek 
jej uszkodzenia pompownię wyposa
żono również w pompę ręczną. 
W budynku znajduje się piec ogrzew
czy, zapewniający niezakłóconą pra
cę urządzeń hydraulicznych w porze 
zimowej. Cały obiekt składa się 
z trzech pomieszczeń: hali moto
pompy, magazynu paliw i przedsion-

31



TO TEŻ SĄ ZABYTKI ---------

ka. Innym obiektem systemu hydrau
licznego jest wieża ciśnień o bardzo 
oryginalnej architekturze, zbudowa
na na wzniesieniu naprzeciwko stacji 
kolejowej. Ta nietypowa konstruk
cja, stojąca jeszcze do niedawna sa
motnie na zboczu góry, przez wiele 
lat wzbudzała duże zainteresowanie 
wśród przejeżdżających tędy tury
stów. Końcowym elementem tego 
systemu jest ustawiony na stacji przy 
torze głównym żuraw podający wo
dę do tendrów parowozów.

Budynek stacyjny i jego wyposaże
nie techniczne służące do prowadze
nia ruchu pociągów również zacho

wym do niedawna znajdowały się 
oryginalne metalowe, wykonane z rur 
zapory (rogatki) drogowe, zamykane 
ręcznymi windami przez dyżurnego 
ruchu. Na peronie, tuż przy budynku 
poczekalni umieszczono dla spragnio
nych podróżnych ręczną pompę wod
ną, a na końcu peronu urządzono nie
wielki ogródek, w którym latem moż
na było czekać na pociąg. Nie zacho
wał się stary, bogato rzeźbiony zegar 
peronowy, który jeszcze kilkanaście 
lat temu wisiał na budynku dworco
wym (podobno zabrany został do mu
zeum). Z drugiej strony stacji znajdu
je się niewielka ładownia, na którą 

twa, by podziwiać stacyjne wyposa
żenie. Na początku lat dziewięćdzie
siątych, w ramach seminarium o te
matyce transportowej, jedna z gdań
skich uczelni urządziła do Miechuci- 
na wyjazd pociągiem prowadzonym 
przez parowóz. Jednak już wówczas 
nie udało się uruchomić sieci wodnej 
i nie doszło do pokazu wodowania 
lokomotywy, ale i tak obiekty wzbu
dziły duże zainteresowanie wśród go
ści. W 1994 r. wojewódzki konser
wator zabytków w Gdańsku wydał 
decyzję wpisania do rejestru zabyt
ków miechucińskiej stacji wraz z wy
posażeniem technicznym i siecią by

3. Ujęcie wody z jeziora
4. Budynek pompowni
5. Motopompa

wało oryginalną historyczną formę. 
Oprócz parterowego budynku stacji 
znajduje się tu urządzenie do sterowa
nia ruchem z semaforami kształtowy
mi (ramiennymi) i naprężaczami pęd
ni stojącymi obok torów. Na pobli
skim strzeżonym przejeździć drogo

podstawiane są wagony towarowe 
z ładunkami przeznaczonymi dla za
kładów z terenu gminy Chmielno, 
w której obecnie położona jest stacja 
Miechucino.

Od wielu lat do Miechucina chęt
nie przyjeżdżali miłośnicy kolejnic

(zdjęcia: Jacek Gożdziewicz)

drauliczną. Jednak w czerwcu 2000 
r. wstrzymano ruch pociągów pasa
żerskich na odcinku Kartuzy-Lębork 
i stację zamknięto. Pewną szansą dla 
stacji jest ustawa z dnia 8 września 
2000 r. o komercjalizacji i prywaty
zacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe”, która 
wprowadza regionalizację przewo
zów pasażerskich i umożliwia rewita
lizację linii kolejowych o dużym zna
czeniu w danym mikroregionie. Wła
dze samorządowe podjęły już inicja
tywę przywrócenia pociągów na tej 
linii, myśli się o zakupie autobusu 
szynowego i ponownych przewozach 
pasażerów. Może też uda się zorgani
zować miniskansen techniki tak do
brze zachowanej na stacji kolejowej 
w Miechucinie.

Jacek Gożdziewicz
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ublin, ulica Lipowa. Przy ulicy 
dom - kamieniczka, zwana też 
pałacykiem Piotrowskich. Nie
wysoka, bo zaledwie piętrowa, 

nie przyciąga uwagi wyszukanym wy
strojem elewacji, kiedy jednak popa
trzymy uważniej, dostrzeżemy piękne

Piotrowskiego wdowa po nim, po 
przeniesieniu szkoły w inne miejsce, 
w 1935 r. założyła i prowadziła tu 
prywatne przedszkole, upaństwowio
ne po wojnie i czynne aż do 1992 r.

Kamienica i oficyna w czasie dzie
więćdziesięciu lat istnienia nie uległy 

Odkrywanie
kamienicy

kamienicy. Wiemy jedynie, że były 
w nim dwie altany, w tym jedna w for
mie groty, ponadto fontanna, pieczar
karnia i ule. Na miejscu dawnej drew
nianej stajni stoją dziś garaże. Parcelę 
pierwotnie otaczał ceglany mur, sięga
jący wysokością piętra kamienicy.

W marcu 1993 r. „PZU na Zycie” 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsza
wie nabyła nieruchomość od spadko
bierców Tadeusza Piotrowskiego. No
wy właściciel obejmował obiekt ze 
świadomością jego zabytkowego cha
rakteru. W listopadzie inwestor uzy
skał zezwolenie konserwatorskie na 
prowadzenie prac remontowo-adapta-

1.2. Lublin, kamienica przy ul. Lipowej 5 
przed (1) i po remoncie (2)

proporcje bryły i dobry poziom deko
racji. Od strony południowej stoi par
terowy dom - oficyna. To dawna „do- 
zorcówka”, ustawiona ścianą szczyto
wą do ulicy. Oba budynki „spina” żela
zna kuta brama, zamykająca wjazd na 
podwórze. Ta enklawa dawnej zabudo
wy Lublina zlokalizowana w śródmie
ściu jest samotna na tle towarzyszących 
jej z obu stron współczesnych, szarych 
budynków szkoły i biurowca.

Wznosząc w 1904 r. według wła
snego projektu kamieniczkę z oficy
ną, inżynier Tadeusz Piotrowski bu
dował dla siebie i swojej rodziny 
wówczas podmiejski dom. Po 1905 r., 
za zgodą władz carskich, z inicjatywy 
żony właściciela Marii z Rajdeckich 
i jej sióstr Wandy Szanieckiej i Stani
sławy Rajdeckiej, założona została 
w kamienicy prywatna szkoła podsta
wowa z językiem polskim. Przed dru
gą wojną światową w piwnicach przez 
pewien czas mieściła się wytwórnia 
miodów pitnych. Po śmierci Tadeusza 

znaczącym przekształceniom i prze
trwały w swych gabarytach, formie 
i dekoracjach zewnętrznych. Zacho
wał się dwutraktowy układ wnętrz 
z dwiema klatkami schodowymi - re
prezentacyjną, z wejściem od frontu 
(dwubiegową, z balustradą o toczo
nych tralkach i dekorowanych rzeź
biarsko policzkach stopni, z malarską 
dekoracją ścian) oraz klatką boczną 
dostępną od strony południowej, 
z wejściem w elewacji bocznej, z tral- 
kową balustradą. O wartości obiektu 
stanowi jednak wystrój wewnętrzny 
o wysokim poziomie artystycznym, na 
który składają się przede wszystkim: 
mozaikowe parkiety z kilku gatunków 
drewna, wykonane w Krzemienieckiej 
Fabryce Parkietów F. K. Autegoffa na 
Wołyniu, dwa kaflowe ozdobne piece 
o dekoracji secesyjnej i neobarokowej 
(trzeci piec w salonie rozebrali Niem
cy w czasie okupacji), sztukatorska se
cesyjna dekoracja sufitów pomiesz
czeń na piętrze oraz wspomniana już 
reprezentacyjna klatka schodowa, 
z dekoracją malarską ścian i sufitu. 
Nie zachował się niestety dawny 
ogród owocowo-kwiatowy na tyłach 

cyjnych na podstawie projektu tech
nicznego autorstwa arch. Tomasza 
Stankiewicza. Od projektowania do 
prawidłowego wykonania - droga jest 
zwykle trudna. Kiedy PZU stał się wła
ścicielem nieruchomości, jeszcze na 
długo przed przystąpieniem do prac 
rozpoczęły się kontakty robocze inwe
stora ze służbą konserwatorską. 
W trakcie opracowywania dokumenta
cji projektowej remontu i adaptacji 
okazało się, że zbyt wiele jest zamie
rzonej ingerencji w substancję zabytku. 
Inwestor - co jest zrozumiałe - chciał 
mieć w kamienicy „dobre” okna: 
dźwiękoszczelne, nowoczesne i oczy
wiście nie drewniane. Zgodnie z zasa
dami konserwacji zabytku, elementy 
podległe zniszczeniu należy konserwo
wać, a więc przede wszystkim wzmac
niać, naprawiać, zabezpieczać, a w wy
padkach koniecznej wymiany - odtwa
rzać, także w zakresie materiału. Kiedy 
inwestor przyjął argumenty służby 
konserwatorskiej, wtedy... w opozycji 
znalazł się wykonawca. W rezultacie 
jednak w kamienicy pozostała drew
niana stolarka. Największy problem, 
choć konserwatorsko nie najistotniej-

33



Z WARSZTATU KONSERWATORA

szy, stanowiły potrzeby programowe 
inwestora w zakresie komunikacji we
wnętrznej na piętrze. Zrealizowanie 
tych potrzeb spowodowałoby podziele
nie jednego z najbardziej wartościo
wych wnętrz kamienicy z zachowanym 
dekoracyjnym parkietem, wystrojem 
sztukatorskim i oryginalnym piecem. 
Po wielu trudnych rozmowach wnętrze 
pozostało nienaruszone. Istotnym za
bytkowym elementem kamienicy były 
oryginalne mozaikowe parkiety w po
kojach na piętrze. Z uwagi na stan zu
życia materiału konieczna była ich re
konstrukcja, z tym że służba konserwa
torska wymagała, aby zachowane ele
menty pierwotnych parkietów wmon
towano między partie rekonstruowane.

W październiku 1993 r. przepro
wadzono sondażowe badania w pię-

5

6

ciu pomieszczeniach na piętrze, gdzie 
zachowała się dekoracja sztukatorska 
sufitów, w pomieszczeniu frontowym 
na parterze oraz na ścianach głównej 
klatki schodowej (z zachowanym ma
lowidłem plafonowym na suficie). 
Zabiegi usuwania przemalowań na 
klatce schodowej ujawniły istnienie 
słabo zachowanej, ale możliwej do 
odczytania neobarokowej iluzjoni- 
stycznej dekoracji malarskiej. Poli
chromia ścian z motywami architek
tury na tle krajobrazu, nieba z obło
kami i zieleni miała dawać złudzenie 
poszerzenia przestrzeni ograniczonej 
ścianami. Dekoracja sufitu, stylistycz
nie powiązana z dekoracją ścian, sta

nowi ich architektoniczną kontynu
ację. W centrum znajduje się plafon 
z malowidłem olejnym, przedstawia
jącym grające putto na tle nieba z ob
łokami, a wokół plafonu kompozycje 
maków i róż w polach obramionych 
iluzjonistycznym profilem. Odsłonię
ta dekoracja dała podstawę do całko
witej rekonstrukcji malowideł.

Prawdziwą tajemnicę kryły po
mieszczenia na piętrze kamienicy. Pod 
warstwą pobiały na sztukateriach znaj
dowały się polichromie, co jest pewne
go rodzaju ewenementem na Lubelsz- 
czyźnie. Interesujący jest także „pro
gram” dekoracji, obejmujący „zielnik 
polski”. Odkryte polichromie wyko
nane zostały w technice kiejowo-gluty- 
nowej i malowane światłocieniowo. 
Ich stan zachowania był zły - dekora
cje odchodziły od podłoża i pudrowa
ły się. Należało zdjąć zacierające rzeź
biarskie formy warstwy pobiały, wy- 
spoinować i wypełnić sztukaterie 
w sposób rzeźbiarski, a następnie za
konserwować oraz uzupełnić warstwy 
malarskie. W styczniu 1994 r. do pra
cy przystąpiła grupa sześciu konserwa
torów dzieł sztuki - spod ich rąk „wy
kwitały” kwiaty, kłosy i wici roślinne, 
w pomieszczeniu sąsiadującym z klatką 
schodową na fasetach i rozecie poma
rańczowo rozkwitły nasturcje, a w sali 
sąsiedniej - rumianki, chabry, maki 
i pęki zbóż. W największej sali z balko
nem dekorację stanowią stylizowane 
kwiaty i liście ostu oraz mlecza i pła
skorzeźbione kobiece główki na fase
cie. W salach od strony podwórza 
splatają się białe i żółte kwiaty wodne, 

powoje i leśne konwalie. Tu też udało 
się przywrócić piękno stolarki drzwio
wej, ozdobionej secesyjną dekoracją 
snycerską i polichromią. Interesujące 
było odkrycie, że barwy na sztukate
riach współgrały z barwami ścian. 
Można tu z pewnością mówić o prze
myślanej, wysmakowanej kompozycji 
rzeźbiarskiej i kolorystycznej poszcze
gólnych pomieszczeń.

Konserwatorzy podkreślają dobrą 
współpracę z inwestorem. Inwestor 
miał świadomość konieczności konser
wacji dekoracji głównej klatki schodo
wej, czyli miejsca, w którym wyraźnie 
zachowały się malowidła, ale po od
słonięciu fragmentów polichromii na 
sztukaterii nie był przekonany o po
trzebie jej konserwacji i rekonstrukcji. 
Sytuacja zmieniła się po zakończeniu 
konserwacji „sali z nasturcjami” i to 
tak dalece, że na prośbę inwestora 
wprowadzono kolor na sztukaterie 
„sali z główkami”, mimo początkowe
go zamiaru pozostawienia ich w bieli 
z uwagi na szczątkowo zachowaną ko
lorystykę. Inwestor docenił wagę aran
żacji plastycznej pomieszczeń. Na jego 
prośbę pracujący konserwatorzy do
brali odpowiednie odcienie barw sto
larki drzwiowej, nawet wykładzin 
podłogowych. W tym czasie miejski 
konserwator zabytków rozstrzygał 
m.in. w sprawach form oświetlenia 
wnętrz. Najbardziej odpowiednie było 
oświetlenie o charakterze secesyjnym, 
którego wzór zaczerpnięto z reklamy 
zamieszczonej w fachowym tygodni
ku. Konserwację wystroju wnętrz za
kończono we wrześniu 1994 r.

34



Z WARSZTATU KONSERWATORA

W trakcie prac ziemnych, wykony
wanych w istniejącej piwnicy, z lesso
wego gruntu wyłonił się ceglany mur 
o łukowatym zarysie, przecinający po
mieszczenie z północy na południe. Na
tychmiastowe zgłoszenie przez inwe
stora tego odkrycia służbie konserwa
torskiej umożliwiło wprowadzenie nad
zoru archeologicznego. W trzech po
mieszczeniach istniejących piwnic, po
niżej ich poziomu oraz w miejscu, gdzie 
piwnice dopiero budowano, odkryto 
i zadokumentowano mur na planie od
cinka okręgu, o szerokości od 0,85 do 
1 m, podzielony fundamentami kamie
nicy na cztery części. Zewnętrzne lico 
muru wykonane było z cegieł wiąza
nych zaprawą wapienno-piaskową. We 
wnętrzu muru znajdował się gruz cegla
ny i kamienie wapienne. Prowadzący 

nadzór archeolog, Edmund Mitrus, nie 
miał wątpliwości - na planie obrony 
Lublina, sporządzonym przez d’Orxera 
w 1716 r., linia obrony od zachodu bie
gnie wzdłuż obecnej ul. Lipowej. 
Wśród licznych bastionów znajdują
cych się na tej linii, tylko jeden założo
ny był na planie półokręgu. Zarówno 
plan, jak i lokalizacja odkrytego muru 
wskazują wyraźnie, że jest to półokrą
gły bastion widoczny na planie d’Orxe
ra. „Dzięki temu odkryciu mamy pew
ność, że plan d’Orxera jest wiarygodny” 
- stwierdził archeolog. Linię obrony 
miasta ze schematycznie zaznaczonymi 
bastionami potwierdza także plan Lu
blina wykonany przez Jana Nepomuce
na Łąckiego w 1783 r. oraz przekazy 
w tekstach źródłowych. Ze względu na 
położenie odkrytego muru pod pozio-

W kwietniu 1994 r. wykonane zo
stały sondażowe badania tynków ele
wacji kamienicy i opracowano projekt 
kolorystyki. Realizacja tego projektu 
pozwoliła na przywrócenie pierwot
nych barw elewacji, nie wyłączając 
stolarki okiennej i drzwiowej. Konser
wacji poddano także bogato zdobione 
balustrady balkonów i bramę wjazdo
wą. Odbiór prac remontowych, kon
serwatorskich i adaptacyjnych nastą
pił 27 października 1994 r.

Nowa funkcja nie może być wpro
wadzana zupełnie bezkolizyjnie do bu
dynku przeznaczonego pierwotnie do 
innych celów. Najtrudniejsze okazało 
się przekonanie inwestora o potrzebie 
zachowania elementów wyposażenia 
wnętrz. Nie udało się zachować jedne
go z ozdobnych pieców, który do dziś

3.4. Plafon na drugiej 
kondygnacji reprezentacyjnej 
klatki schodowej przed (Śj 
i po konserwacji (4)
5.6. Fragment sztukaterii 
przed (5) i po konserwacji (6)
7.8. Rozeta w pomieszczeniu 
drugiej kondygnacji przed (7) 
i po konserwacji (8)
9. Wejście do holu drugiej 
kondygnacji
z reprezentacyjnej klatki 
schodowej po konserwacji

(zdjęcia:
1,2,4,6,8,9- Michał Trzewik,

3,5,7- Renata
Janukowicz-Konefal)

mem piwnic oraz z uwagi 
na funkcje pomieszczeń nie 
przeznaczone dla osób po
stronnych, po wyeksploro
waniu i zadokumentowaniu 
muru, zabezpieczono go 
przez zaizolowanie i po
nownie „schowano”.

nie jest zrekonstruowany. Zastrzeżenia 
budziła także aranżacja „ogródka” na 
tyłach kamienicy oraz poziom wyko
nania konserwacji bramy wjazdowej 
z kratą. W sumie jednak udało się zna
leźć kompromis między wymogami 
sztuki konserwatorskiej i adaptacją. 
Mimo wielu problemów można by so
bie życzyć, aby każdy obiekt zabytko
wy został tak wyremontowany. W tym 
trudnym, żywym procesie remontu 
i adaptacji kamienicę odkrywali nie 
tylko archeolodzy i konserwatorzy 
dzieł sztuki, ale także wykonawcy ro
bót budowlanych, a przede wszystkim 
inwestor - właściciel zabytku. Efekty 
„odkrywania” można sprawdzić na 
miejscu - w siedzibie „PZU na Zycie” 
S.A. w Lublinie. W 1998 r. inwestor 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki I stopnia w konkursie na „Naj
lepszego Użytkownika Obiektu Zabyt
kowego” (za okres 1996-1997).

Anna Frąckiewicz
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Zabytki
Chewsuretii

nowych. Dzięki właśnie takiemu po
łożeniu na terenie Chewsuretii zacho
wało się wiele zabytków kultury ma
terialnej nieistniejących już w innych 
rejonach Gruzji. Tutejsza ludność na
leży do gruzińskiej grupy etnicznej, 
jednak wielowiekowa izolacja wy- 

hewsuretia - to jedna z gór
skich prowincji współczesnej 
Gruzji, należąca do najmniej 
zbadanych obszarów Kauka

zu. Krainę tę położoną u źródeł rzek
Aragwi, Assy i Argunu, tuż przy gra
nicy z Czeczenią grzbiety gór Wyso-

mie rodowo-klanowym. W odróżnie
niu od reszty Gruzji ludność chewsur- 
ska nigdy nie wytworzyła szlachty 
i arystokracji. Zawsze żyła w wolnych 
wspólnotach rodowych, podlegając 
jedynie władzy królów gruzińskich, 
na rzecz których pełniła służbę woj
skową pod własnym sztandarem.

Chewsurskie osiedla były małymi 
twierdzami chroniącymi Gruzję przed 
najazdami muzułmańskich ludów 
z Północnego Kaukazu - Lezginów, 
Czeczenów i Osetynów. Osiedla te 
budowano tarasowato na stokach gór, 
umacniając licznymi basztami. Budul
cem dla chewsurskich sadyb był łatwo 
dostępny w górach kamień. Trzy lub 
czteropoziomowe domy mieszkalne 
z wąskimi oknami umożliwiały miesz
kańcom długotrwałą obronę przed 
znacznie liczniejszym wrogiem. Parter 
chewsurskich domów zajmował za
zwyczaj chlew i miejsce do uboju 
zwierząt, na pierwszym piętrze urzą
dzano stajnię dla owiec, kóz i krów, 
zaś ludzie mieszkali na drugim pię
trze. Pomieszczenia na najwyższym 
poziomie były wykorzystywane na 
spichlerze i magazyny. Wąska zabudo
wa chewsurskich osiedli umożliwiała 
łączność między domami bez wycho
dzenia na ulicę. Wioski, przypomina
jące swą architekturą obronne osiedla 
Dagestanu i Czeczenii, były prawdzi
wymi twierdzami. Znani na Kaukazie 
z wojowniczości Chewsurowie pro
wadzili wojny zarówno z muzułmań
skimi narodami Dagestanu i Czecze-

kiego Kaukazu czynią niedostępną 
przez znaczną część roku. W miesią
cach jesienno-zimowych do wiosek 
chewsurskich można dolecieć jedynie 
helikopterem. Zasypane śniegiem 
drogi od listopada do maja są nieprze
jezdne nawet dla samochodów tere- 

kształciła tu niezwykle silny regiona
lizm. Chewsurowie zachowali dawne 
pogańskie wierzenia i obrzędy, odręb
ną kulturę materialną i odmienną 
obyczajowość. Wśród ludności jesz
cze obecnie silne są przeżytki dawnej 
struktury społecznej opartej na syste- 

nii, jak i z sąsiadami z wrogich kla
nów. Zwyczaj zemsty rodowej panu
jący w górskich rejonach Gruzji jesz
cze w pierwszej połowie XX w. po
wodował, że każde domostwo było 
przygotowane do wielotygodniowej 
obrony.
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Obecnie osiedla obronne zachowa
ły się w kilkunastu miejscach Chew- 
suretii. Najbardziej znane jest w Szati- 
li, wiosce tuż przy granicy z Czecze- 
nią. Ponieważ Chewsurowie nigdy nie 
prowadzili zapisek kronikarskich, 
trudne jest ustalenie dokładnej daty 
założenia Szatili. Historycy uważają, 
że twierdza ta powstała nie wcześniej 
niż w XVI w. W późniejszych okre
sach była wielokrotnie burzona, od
budowywana i remontowana, ostatni 
raz na początku XIX w. po oblężeniu 
przez oddziały rosyjskie okupujące 
Gruzję.

W pobliżu chewsurskich wiosek 
znajdują się zazwyczaj świątynie 
bóstw, tzw. hati, oraz cmentarze. 
Obiekty te są szczególnie interesują-

1.2. Wioska-twierdza w Szatili (1) i wąskie 
uliczki twierdzy (2)
3. Cmentarz w Szatili

4.5. Gudani - świątynia (4) i jej wnętrze 
z ołtarzem ofiarnym (5)
6. Chewsurski kaptan podczas modtów 

ce dla etnografów, gdyż wśród 
Chewsurów do chwili obecnej żywe 
są zwyczaje i obrzędy religijne z cza
sów pogańskich. W obiektach kultu 
nadal składane są ofiary ze zwierząt 
podczas dorocznych świąt i uroczy
stości rodzinnych. Każda wioska ma 
własną świątynię, w której odpra
wiane są obrzędy i przechowuje ro
dowe chorągwie. Chewsurskie „ha
ti” położone są na skłonach gór, 
wśród świętych drzew. Są to niewiel
kie, kamienne budowle przyozdo
bione rogami upolowanych zwierząt 
i mosiężnymi dzwonami. W świąty
niach tych nie ma żadnych ikon czy 
wyobrażeń figuralnych. Stoją ka
mienne, proste ołtarze w kształcie 
ław, na których składa się ofiary z pi
wa i chleba, a przede wszystkim ze 
zwierząt. Ofiarne mięso, piwo 
i chleb spożywają wierni podczas 
trwających przez kilka dni świąt. Do 
niedawna przechowywano tu chorą
gwie poszczególnych rodów, srebrne 
naczynia i broń, którą wierni przy
nosili w ofierze swym bóstwom.

Jeszcze w latach osiemdziesiątych 
XX w. Chewsuretia, mimo zniszczeń 
wywołanych działaniami wojennymi 
w latach 1921-1924, przesiedleń lud
ności, klęsk żywiołowych, a przede 
wszystkim braku należytej opieki nad 
zabytkami, była przesycona pamiąt
kami po wojennej przeszłości. Niemal 
w każdej rodzinie przechowywano 
rodowe kindżały i pałasze, nawet kol
czugi i hełmy, zwane misiurkami. 
Wojna domowa w Gruzji w latach 
1992-1993, secesja dwóch gruziń
skich prowincji Abchazji i południo
wej Osetii doprowadziły do chaosu 
w strukturach państwa, zubożenia 
społeczeństwa gruzińskiego, a w kon
sekwencji do grabieży i wyprzedaży 
zabytków kultury. Proces ten nie omi
nął Chewsuretii - na jej terytorium 
pojawili się handlarze wykupujący 
militaria z myślą o ich sprzedaży ro
syjskim kolekcjonerom.

Wojna w Czeczenii, która wybu
chła w 1999 r., w ostatniej fazie pro
wadzona była tuż przy północnych 
granicach Gruzji, a dokładnie kilka 
kilometrów od ziem zamieszkanych 
przez Chewsurów. Naruszanie grani
cy gruzińskiej przez prowadzące woj
nę strony, a potem fala uchodźców 
czeczeńskich i towarzyszących im ma
ruderów spowodowały niepoweto
wane straty w kulturze materialnej. 
Ludność chewsurska zamieszkująca 

przygraniczne osady, w tym jeden 
z głównych ośrodków kultowych 
i administracyjnych - osadę Szatili, 
zmuszona była do porzucenia swych 
domów i przeniesienia się do Tbilisi. 
W tym czasie wiele pamiątek rodzin
nych zostało sprzedanych, zagubio
nych lub zniszczonych. Zimą 1999 r. 
w przepełnionej czeczeńskimi uchodź
cami Szatili spalił się dom, w którym 
zebrano ciekawą kolekcję obrazującą 
życie chewsurskiego rodu Czincza- 
rauli, od wieków zamieszkującego tę 
osadę. Wśród zebranych eksponatów 
znajdowały się kolczugi, misiurki, 
karwasze, żelazne tarcze, pałasze, kin
dżały oraz będące rzadkością kolek
cjonerską chewsurskie kastety. W lip- 
cu 2000 r. ciekawy zbiór zawierający

militaria chewsurskie oglądałem 
w wiosce Gweleti, w domu niejakiego 
Nodara Arabuli. W jego kolekcji, 
oprócz przedmiotów obrazujących 
życie codzienne ludności chewsur- 
skiej, znajdowały się kolczugi praw
dopodobnie z przełomu XVIII i XIX 
w., kindżały, bojowe kastety i kilka 
oryginalnych tarcz z XIX w. Właści
ciel tego zbioru zajmował się — jak 
sam mówił - wytwarzaniem tarcz 
i kastetów na użytek turystów. Nieste
ty, takich domów w Chewsuretii za
chowało się już niewiele.

37



Z ZAGRANICY ROZMAITOŚCI

7. Składanie ofiary

(zdjęcia: Piotr Borawski)

Według gruzińskich historyków 
jeszcze niedawno każda rodzina 
chewsurska miała wśród pamiątek ro
dzinnych przekazywane z pokolenia 
na pokolenie tradycyjne uzbrojenie. 
Jednak w czasach władzy sowieckiej, 
kiedy ludność rejonów górskich była 
przesiedlana na tereny równinne, 
wiele chewsurskich militariów uległo 
zniszczeniu, porzuceniu lub sprzeda
ży. W Gruzji mówi się, że zachowane 
kolekcje uzbrojenia chewsurskiego, 
które przetrwały do naszych dni, po
winny być jak najszybciej zbadane. 
Mimo że obecnie mają one charakter 
fragmentaryczny, jednak znajdują się 
w swym naturalnym historyczno- 
-etnograficznym środowisku, a ich 
właściciele mogą jeszcze wyjaśnić po
chodzenie, dzieje i sposoby używania 
tego uzbrojenia.

Piotr Borawski

ENERGIA ZE ŚMIECI

Potączenie spalania śmieci z generowaniem 

prądu wydaje się całkiem współczesnym rozwią
zaniem. W rzeczywistości po raz pierwszy zasto
sowano je z sukcesem w Londynie już pod koniec 
XIX w. Oryginalny budynek tej prototypowej elek
trowni można nadal zobaczyć, choć dziś pełni on 
zupełnie inną, również niezwykłą funkcję.

W 1892 r. rada parafialna kościoła św. Leonar
da w Shoreditch w północnym Londynie wystąpi
ła o licencję na wytwarzanie energii elektrycznej, 
aby zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności. 
Równocześnie rozważano możliwość budowy 
spalarni odpadów, aby obniżyć koszty wywozu 
ponad 20 tys. ton śmieci, które co roku wyrzucali 
mieszkańcy dzielnicy. Zaangażowany do realizacji 
projektu inżynier E. Manville zaproponował połą
czenie obu koncepcji - wykorzystanie spalania 
śmieci do napędu generatorów prądu. Dokonane 
obliczenia sugerowały, że jest to technicznie moż
liwe, zwłaszcza że w okolicy znajdowało się wiele 
warsztatów wyrzucających wysokokaloryczne od
pady. W 1895 r. oficjalnie ogłoszono przetarg na 
wykonanie kompletnej instalacji i dwa lata później 
elektrownia została ukończona.

Całość składała się z dwóch hal: w jednej 
umieszczono specjalnie zaprojektowany piec do 
spalania śmieci, w drugiej turbiny generujące 
prąd. Przywożone śmieci ładowano do dwóch po
jemników, które podnoszono windą i opróżniano 
do komór spalania. Tutaj śmieci, zsuwając się po 
pochyłym palenisku, najpierw ulegały wysuszeniu, 
a potem spaleniu w temperaturze ponad 1000“C. 
Jeśli w danej chwili nie były potrzebne, mogły zo
stać zmagazynowane w kontenerze mieszczącym 
ich 60 ton. Każda z 12 komór pieca napędzała po 
dwie turbiny. Całkowita moc wynosiła 1455 kw 
i mogła być regulowana zależnie od zapotrzebo
wania. Taka ilość energii elektrycznej pozwalała na

Budynek dawnej elektrowni
(fot Paweł Kubisztal)

uruchomienie kilkuset lamp ulicznych oraz na 
oświetlenie ponad 30 domów; ze sprasowanego 
popiołu wytwarzano płyty chodnikowe.

Nowatorski projekt wzbudził duże zaintereso
wanie i choć ilość uzyskanej energii elektrycznej 
była niewielka, obniżenie kosztów utylizacji za
pewniało opłacalność przedsięwzięcia. Wkrótce 
jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną 
wzrosło gwałtownie i w sąsiedztwie powstały du
że elektrownie opalane węglem. Do potowy lat 
pięćdziesiątych elektrownia w Shoreditch pełniła 
funkcję stacji transformatorowej, potem kilkakrot
nie zmieniała przeznaczenie. W 1992 r. opuszczo
ny obiekt stal się miejscem treningu artystów cyr
kowych - Circus Space. Obecnie jest to ważna 
placówka w Wielkiej Brytanii. W obu halach trud
no już doszukać się jakichkolwiek śladów elek
trowni, wypełniają je trapezy, drabinki, liny. Jedy
nym przypomnieniem o przeszłości jest tablica in
formująca o pierwotnej funkcji budynku oraz 
umieszczony nad wejściem łaciński napis: „Ener
gia i światło ze śmieci".

Paweł Kubisztal

Adaptacja 
i ogrzewanie

W lutym 2001 r. odbyta się na Wydziale Bu
downictwa Lądowego Politechniki Świę
tokrzyskiej konferencja „Konserwacja, wzmac

nianie i modernizacja budowlanych obiektów 
historycznych i współczesnych”. Na konferen
cję zgłoszono ponad czterdzieści referatów, 
które podzielone zostały na dwie grupy tema
tyczne: jedna grupa objęta problemy konser
wacji i renowacji budowli historycznych, druga 
- remonty i wzmocnienia. Szczególnym zainte
resowaniem cieszył się referat prof. Jana 
Tajchmana na temat adaptacji zabytków archi
tektury w świetle współczesnej teorii ochrony 
i konserwacji dóbr kultury. Według referenta, 
dokonując remontu obiektu historycznego, 
często zmienia się jego program użytkowy, 
tymczasem „nowy program użytkowy dla da
nego zabytku należy dostosować do jego 
układu funkcjonalno-przestrzennego." Błędne 
jest pojęcie modernizacji obiektu zabytkowe
go: „ostatnio zamiast o adaptacji zabytków ar
chitektury mówi się coraz częściej o ich mo
dernizacji, a to jednak nie jest to samo." Mo
dernizacja bowiem jest unowocześnieniem, 
uwspółcześnieniem, które tym samym często 
nie idzie w parze z poszanowaniem „dawnej 
substancji, jak i elementów stanowiących au
tentyczne dokumenty przeszłości." Inny refe
rat, prof. Bogumiły J. Rouby, poruszał sprawę 
klimatu we wnętrzach zabytkowych kościołów 
z punktu widzenia konserwatora dzieł sztuki. 
Został tu przedstawiony wpływ ogrzewania 
wnętrz na zachowanie wystroju, rzeźby, obra
zów i drewna, np. ławek. Decyzja zmierzająca 
do wprowadzania ogrzewania do wnętrz nie 
może być pochopna, ale poprzedzona wnikli
wymi badaniami, bowiem „wszystkie znane 
systemy ogrzewania mają swoje zalety i wady, 
a pozytywne efekty można osiągnąć tylko 
wówczas, gdy system uda się precyzyjnie do
pasować do wnętrza." Chodzi o to, aby ogrze
wanie nie zachwiało równowagi klimatycznej 
budowli, lecz poprawiało tak warunki przeby
wania ludzi w kościołach, jak i przechowywa
nia w nich zabytkowego wyposażenia oraz 
sprzyjało zachowaniu całej budowli. „Nie moż
na ani na moment zapomnieć, że celem nie 
jest nigdy ani wprowadzenie ogrzewania, ani 
też wykonanie jakiejkolwiek innej instalacji - 
celem jest ochrona zabytku."

Zwróciliśmy uwagę właśnie na te dwa refe
raty, bowiem odnoszą się one do spraw bar
dzo aktualnych. „Spotkania z Zabytkami” nie
jednokrotnie publikowały artykuły o powo
dach niszczenia obiektów zabytkowych, a ich 
autorzy wśród wielu przyczyn umieszczali nie
znajomość różnic w pojęciach modernizacji 
i adaptacji oraz stosowanie złego systemu 
grzewczego, przede wszystkim w kościołach, 
m.in. drewnianych.

Marian Kowalski
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Podniebny pomnik
W życiorysie Mikołaja Kopernika 

nie ma żadnego poznańskiego 
epizodu, niemniej jednak został przez 

to miasto uhonorowany, i to wielokrot
nie. Ma Kopernik w Poznaniu swoją 
ulicę, osiedle mieszkaniowe, szkołę 
podstawową (płaskorzeźba w holu), 
Zespól Szkól Łączności (popiersie 
przed budynkiem), witraż w Sądzie 
Rejonowym (wśród podobizn innych 
zasłużonych Polaków). Postać Koper
nika występuje również w ruchomej 
szopce bożonarodzeniowej w koście
le św. Wojciecha, a w latach 1973- 
-1992 jego imię nosiło rondo w cen
trum miasta (w listopadzie 1992 r. 
przywrócono przedwojenną nazwę 
Kaponiera, ale w przejściu podziem
nym zachowano tablicę upamiętniają
cą budowę ronda i nadanie mu imie
nia Kopernika). W Poznaniu znajdują

się ponadto jeszcze dwa popiersia 
astronoma - jedno z 1876 r., autor
stwa Mariana Jaroczyńskiego, w sie
dzibie Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, drugie zwieńcza lu- 
karnę na dachu kamienicy z XIX w. 
przy ul. Kopernika 9. Rzeźba jest ma
to widoczna, gdyż kamienica jest wy
soka, a ul. Kopernika stosunkowo wą
ska. Skąd wzięta się na dachu i kto 
jest autorem?

W niektórych publikacjach krajo
znawczych znajdujemy informację, że 
autorem rzeźby jest Marian Jaroczyń- 
ski, a na dachu znalazła się dlatego, 
że władze pruskie nie zgodziły się na 
jej umieszczenie w bardziej ekspono
wanym miejscu ze względu na znaj
dujący się na niej napis „Nicolaus Co
pernicus Polonus"', według innych 
oryginalna rzeźba znajduje się 

Edukacja)?) w telewizji

Pan Aleksander Broda
Generalny Konserwator Zabytków

Szanowny Panie,
z prawdziwym zainteresowaniem 

czytałem konspekt cyklu pt. „Słownik 
krajobrazu polskiego" autorstwa 
prof. Wiktora Zina, jednego z najbar
dziej znanych i najlepszych polskich 
popularyzatorów. Dzięki talentom 
profesora miliony widzów mogły zo
baczyć i poznać polską architekturę 
i historię oraz związaną z nią sztukę 
i obyczaj, o której wtedy nikt poza 
nim nie umiał równie przystępnie 
opowiadać.

Jednak od tego czasu upłynęło 
wiele lat, podczas których zmieniła 
się zarówno technika telewizyjna, jak 
i oczekiwania widzów. Grafika kom
puterowa pozwala na niezwykle do
kładne odtworzenie całych obiektów, 
wypełnienie ich właściwym dla epoki 
wyposażeniem, ożywienie otoczenia 
i w tej bardzo atrakcyjnej formie 

przedstawienie widzom, którzy już 
przywykli do takiej formy prezentacji. 
Z kolei technologia cyfrowa używana 
do zdjęć filmowych zapewnia nieosią
galną kiedyś jakość obrazu, co ma 
szczególne znaczenie przy zdjęciach 
plenerowych dla oddania ich klimatu 
i kolorytu. Nie można też zapominać 
o tym, że w księgarniach i bibliote
kach można znaleźć albumy i książki 
opisujące przystępnie i ze szczegóła
mi zarówno krajobrazy polskie, jak 
i wpisane w nie budynki i detale archi
tektoniczne właściwe dla konkretne
go stylu i epoki.

Takich opracowań nie było wtedy, 
gdy profesor Wiktor Zin fascynował 
widzów swymi rysunkami i opowie
ściami.

Z tych właśnie powodów, mając na 
względzie oczekiwania widzów, mu
szę zrezygnować z uruchomienia pro
ponowanego cyklu autorstwa profe
sora Zina.

Z poważaniem 
Dyrektor Biura Zarządu 

Telewizja Polska S. A.
Bogusław Piwowar

1.2. Popiersie Kopernika 
na dachu kamienicy (1) 
i brązowe popiersie autorstwa
M. Jaroczyńskiego (2)

(zdjęcia: Aleksander Stokowski)

w PTPN, a na dachu umieszczono ko
pię, również autorstwa Jaroczyńskie
go. Znajdujące się w siedzibie PTPN 
brązowe popiersie sygnowane przez 
Jaroczyńskiego („Maryan Jaroczyński 
Toronianin w Poznaniu zrobił 1876") 
z napisem „Nicolaus Copernicus Po
lonus" na cokole, w niczym nie przy
pomina wykonanej ze sztucznego ka
mienia i pozbawionej napisów rzeźby 
na dachu. Trudno tu zatem mówić 
o kopii. A oto, co pisze na ten temat 
Franciszek Zygarlowski w wydanej 
w 1938 r. przez Towarzystwo Miłośni
ków Grafiki w Poznaniu pracy Marian 
Jaroczyński - przyczynek do dziejów 
sztuki Wielkopolski: „Wspomniane 
wyżej popiersie Kopernika (wyżej 
wspomniano o fakcie jego wykonania 
- A. S.) ma swoją historię ze wszech 
miar ciekawą dla mieszkańców na
szego miasta. W korespondencji 
z Poznania skierowanej do "Tygodni
ka Ilustrowanego* w Warszawie (rok 
1876, nr 47, str. 330) czytamy między 
innymi: «... niedawno powstała tu uli
ca Bismarkowska a teraz słychać 
znów o nowej ulicy Kopernika, którą

ma przyozdobić pomnik wielkiego na
szego astronoma z popiersiem wyko
nanym przez p. Mariana Jaroczyń
skiego, władającego na przemian 
pędzlem i dłutem*. Ówczesne władze 

niemieckie nie udzieliły jednak zezwo
lenia na postawienie pomnika geniu
szowi polskiemu, gdyż żywo stały im 
jeszcze w pamięci obchody poznań
skie 400 rocznicy urodzin Kopernika 
z roku 1873, które spowodowały no
wą polemikę o narodowość wielkiego 
astronoma. Znalazł się jednak sposób 
ominięcia zakazu, i popiersie znako
mitego Polaka, podług dzieła Jaro
czyńskiego w kamieniu wykute, stanę
ło na szczycie fasady domu przy ul. 
Kopernika nr 9, gdzie do dzisiaj się 
znajduje, nie zauważone prawdopo
dobnie przez nieświadomych sprawy 
przechodniów." Nadal zatem nie wie
my, kto jest autorem drugiej rzeźby.

Przypominam sobie, że w 1973 r. 
(„Roku Kopernikowskim”, w którym 
z okazji 500. rocznicy urodzin Koper
nika wiele obiektów w kraju otrzymało 
jego imię, m.in. poznańskie osiedle 
i rondo) ktoś zgłosił pomysł przenie
sienia rzeźby z dachu na miejsce bar
dziej widoczne. Ostatecznie do tego 
nie doszło. I chyba dobrze się stało, 
wszak lokalizacja tak bliska nieba jest 
bardzo dla astronoma odpowiednia...

Aleksander Stukowski

Ocalić od zapomnienia
Do 5 listopada 2001 r. należy 

nadsyłać zdjęcia na XXIV kon
kurs pt. „Ocalić od zapomnienia”, 

organizowany od 1977 r. przez To
warzystwo Miłośników Historii i Za
bytków Krakowa (31-018 Kraków, 
ul. św. Jana 12). Celem tego kon
kursu jest utrwalanie na fotografii 
obrazu Krakowa, codziennego ży
cia mieszkańców, rejestrowanie 
przemian, jakie następują w każ
dym roku w architekturze, zieleni, 
panoramach miasta, w poszcze
gólnych obiektach oraz w obycza
jach krakowian. Przez dwadzieścia 

trzy lata niezmieniana formula kon
kursu sama staje się zabytkiem, jak 
piszą w informacji o konkursie jego 
organizatorzy. Ukoronowaniem każ
dego konkursu jest uroczystość 
rozdania trzech głównych nagród, 
pokonkursowa wystawa oraz opu
blikowanie najlepszych zdjęć 
w specjalnym katalogu. Zamiesz
czone obok zdjęcia pochodzą z ka
talogu 1993-1997.

1. Ozdobny kran w domu 
przy ul. Krowoderskiej 79 
na zdjęciu Ewy Hasslinger
2. Wnętrze zakładu Edwarda 
Firleta (wyrób szkieł laboratoryjnych 
i ozdobnych) na zdjęciu
Rafała Korzeniowskiego

39



ROZMAITOŚCI

Wyprawa po łęczyckie 
skarby

Społeczny Komitet Ochrony Zabyt
ków nad Bzurą, działający przy 

ZG TOnZ, Muzeum i Dom Kultury 
w Łęczycy oraz wydziały promocji: 
Urzędu Miasta i Powiatu Łęczyckiego, 
przeprowadziły w 2000 r. kolejne dzia
łania edukacyjne dla uczniów szkól 
podstawowych na temat kulturalnego 
dziedzictwa regionu łęczyckiego, tery
torialnie związanego z rzeką Bzurą 
i pradoliną warszawsko-berlińską.

dziedzinach. Znalazła się tu gra plan
szowa „Poznajemy Grabów i okolice”, 
opracowana na podstawie wrażeń 
z wycieczki rowerowej, którą odbyli 
uczniowie szkoły w Kadzidlowej. W za
bawne perypetie młodych turystów 
wpleciono informacje o zabytkach i tra
dycjach kulturowych mieszkańców gmi
ny. Wśród nagrodzonych prac był rów
nież kalendarz ścienny wykonany tech
niką komputerową przez szkolę w Gle-

Pierwszy etap stanowił czerwcowy 
konkurs „Wyprawa po łęczyckie skar
by”, którego zadaniem było rozpoznanie 
walorów przyrodniczych i kulturowych 
swojej miejscowości i zaprezentowanie 
ich w dowolnej formie. Wpłynęło 151 
prac autorstwa 220 osób. Ciekawie i po
mysłowo zrealizowane byty filmy video 
ze szkoły nr 3 w Łęczycy, pokazujące 
sztandarowe zabytki miasta: gotycko- 
-renesansowy zamek, barokowe kościo
ły i klasycystyczny ratusz oraz romańską 
archikolegiatę i grodzisko w Tumie, jak 
również nieco zapomniany, lecz pełen 
pięknych pomników cmentarz ewange
licki. Niezwykle interesująco zaprezento-

obraźnia dziecięca zdała ten egzamin 
doskonale. Należało również ocenić 
wzrokowo wagę średniowiecznej ce
gły, znając jedynie ciężar współcze
snej. Zadaniami sprawnościowymi by
ły przejście przez „lochy Boruty" (kilku
nastometrowy rękaw z czarnej dzia
niny) i rzut piłeczką palantową, będący 
nawiązaniem do tradycyjnie obcho
dzonego w Grabowie „święta palan
ta". Dodać należy, że każdą konkuren
cję turnieju opatrzono dydaktycznym 
komentarzem, a samo spotkanie było 
dobrą okazją do nawiązania sympa
tycznych znajomości.

waty się szkoły wiejskie. W ich filmach 
można było zobaczyć ważne dla regio
nu stanowiska archeologiczne (kurhan 
w Gledzianówku, wydmy w lasach Wito
wa, gdzie odkryto najstarsze ślady 
obecności człowieka) oraz pomniki 
przyrody (rezerwat „Silne Błota”). Można 
było także posłuchać legend i opowieści 
nadających lokalny koloryt poszczegól
nym miejscowościom. Nie zapomniano 
przy tym o mitym dla ucha szumie sta
rych drzew w podworskim parku, śpie
wie ptaków i żabich koncertach.

W kategorii prac pisemnych zwycię
żył m.in. fotoreportaż z wycieczki do 
zrujnowanego dworu w Smolicach, któ
rego lata świetności widnieją już tylko 
na starych fotografiach i kartach ksią
żek Marii Ginter - córki przedwojen
nych właścicieli majątku. Adriana Mi
chalska, uczennica łęczyckiego gimna
zjum, wzbogaciła swój fotoreportaż wy
wiadami z okolicznymi mieszkańcami. 
Założenia „wyprawy” znakomicie speł
nił miniprzewodnik po Piątku i okolicy, 
zawierający oprócz wytyczonych tras 
wiele informacji o zabytkach i historii. 
Ponadto w bogato ilustrowanym tek
ście uwzględniono przemiany w wiej
skim budownictwie mieszkaniowym 
oraz ochronę dóbr kultury i przyrody.

W kategorii prac plastycznych czoło
we laury przypadły utworom wykracza
jącym poza tzw. sztukę czystą. Były to 
prace zbiorowe, wykonane przez ze
społy uczniów uzdolnionych w wielu 

1. Dwór w Smolicach był 
bohaterem pracy konkursowej 
Adriany Michalskiej z Łęczycy

2. „Łęczyckie skarby” namalowane 
na szybach przez uczennice 
gimnazjum w Grabowie

3. Fragment pokonkursowej 
wystawy

(zdjęcia: 1 - Adriana Michalska, 
2,3- Andrzej Borucki)

dzianowie. Była też teka malarska przy
gotowana przez szkolę w Piątku z wize
runkami zabytków architektury i miejsc 
dla dzieci szczególnie bliskich. Tekę 
opatrzono stosowną mapką i słowem 
wstępnym, a każdą pracę odpowiednio 
podpisano. Uczennice gimnazjum 
w Grabowie namalowały „łęczyckie 
skarby" na szybach starego okna, two
rząc tym sposobem cykl obrazów w nie
konwencjonalnych ramach, ukazujący 
drewniane chaty we wsi Sobótka Stara.

Kontynuacją tego konkursu był zor
ganizowany w grudniu 2000 r. „Turniej 
wiedzy o regionie". Do łęczyckiego 
Domu Kultury - gospodarza imprezy - 
przybyło 75 uczestników. Trzynaście 
szkolnych drużyn, oprócz tradycyjnej 
rywalizacji, pokazało krótkie programy 
artystyczne dotyczące własnych miej
scowości. Zadania turniejowe obej
mowały wiele dziedzin wiedzy, jednak 
miłośnicy zabytków mieli chyba naj
większe pole do popisu. Punktowano

m.in. prawidłowe rozpoznawanie 
obiektów na fotografiach, wymienienie 
największej liczby drewnianej architek
tury kościelnej czy narysowanie z pa
mięci łęczyckiego zamku. Niełatwe 
okazało się rozpoznanie tylko na pod
stawie kilku fragmentów pieca kaflo
wego ze zniszczonego dworu w Sła
woszowie (największe kłopoty miały 
dzieci mieszkające w nowym budow
nictwie). Do trudnych - zdaniem juro
rów- poleceń należało utworzenie syl
wety kolegiaty w Tumie z dowolnej licz
by uczestników turnieju, jednak wy

Imprezy te miały zachęcić dzieci do 
poznawania dziedzictwa kulturowego 
i przyrody regionu oraz tworzenia z ni
mi więzi emocjonalnych, ułatwiających 
pielęgnację poznanych wartości. Za
angażowanie dużej liczby dorosłych 
w realizację tych celów - rodzin 
uczniów, pedagogów, samorządów 
oraz lokalnych mediów - pozwala 
mieć nadzieję, że dobry klimat wytwo
rzony wokół ubiegłorocznych konkur
sów chociaż w drobnej części przenie
siony zostanie na łęczyckie zabytki.

Andrzej Borucki
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Wokół jednego zabytku

Doświadczenia z groźnymi epidemiami 
nawiedzającymi średniowieczną Eu

ropę nauczyły, że śmiertelne niebezpie
czeństwo niesie „zatrute powietrze”, a do 
zarażenia może dojść w prosty sposób, 
nawet po zamianie kilku słów z chorym. 
Stosowano więc szczególne środki ostroż
ności dla utrzymania czystości powietrza. 
Podłogi pokrywano „świeżymi ziołami”, 
w okolicy serca noszono sakiewki z róża
mi, fiolkami, liśćmi mirry i odpowiednio się 
ubierano na czas zarazy. Jeszcze wedle 
zaleceń lekarzy w XVI w. przed złym powie
trzem miało chronić takie okrycie, aby za
mykało wszystkie otwory ciała, stanowiąc 
zaporę dla dżumowej trucizny niesionej 
przez wiatr. Ubierano się więc w ciasne, 
gładkie i perfumowane materie, jak je
dwab, tafta i kamlot. Czyste powietrze 
w ochronie osobistej zapewniało wąchanie 
gąbek nasączonych szałwią i jałowcem 
oraz kulek substancji zapachowych noszo
nych w specjalnych pojemniczkach. Są
dzono, że częste wąchanie aromatycznych 
substancji zapobiega wchłanianiu z powie
trza chorobotwórczych miazmatów. Sub
stancjami zapachowymi perfumowano rę
kawiczki, które nabierały przez to mocy 
ochronnych, noszono „pachnące różań
ce", „pachnące skórki w wachlarzach”, 
perfumowano czepce. Wszystkie te środki 
miały przeciwstawiać się złemu powietrzu 
i mieć moc leczniczą.

Najstarszy, spisany w języku polskim 
zielnik Stefana Falimierza O ziołach 
i o mocy jich, wydany w Krakowie w 1534 
r„ w oddzielnych rozdziałach O gaikach 
i o pacierzach wonnych ku noszeniu przy 
sobie dla woniej oraz O tlustościach won
nych ku mazaniu rękawic dla woniej przy- 
iemney wiele uwagi poświęca szczegóło
wemu preparowaniu substancji zapacho
wych, dokładnie podaje proporcje i wagę 
potrzebnych składników.

Znaczenie tych substancji jako środka 
ochronnego i zapobiegawczego wzrosło 
w XVII w. na niespotykaną wcześniej ska
lę. Mieszanki aromatycznych substancji, 
szczególnie goździków, cynamonu, ambry 
czy piżma, ubijane w kulki przez aptekarzy 
i perfumiarzy, nazywano pomanderami od 
francuskiego słowa pomme d'ambre, 
oznaczającego „bursztynowe jabłko"

Pomander 
z barokowej perty

i wkładano do specjalnych pojemniczków, 
które przyczepiano do bransolet, naszyjni
ków, łańcuchów, pasów. Pojemniczki te 
zdobiono pertami, kameami, paciorkami 
bursztynu, koralem, tak kosztownie, jak 
tylko mógł sobie na to pozwolić ich posia
dacz. Złotnicy dworscy i cechowi 
prześcigali się w wymyślaniu ich 
wzorów, tworząc prawdziwe ar
cydzieła. Pojemniczki przybie
rały często formę płaskich pu
dełeczek, które trzymano 
w zasięgu ręki. Najpopular
niejsze jednak stały się te 
o formach kulistych, 
przypominające 
kształtem jabłko 
lub gruszkę, które 
można było za
wiesić na łańcusz
ku na szyi lub 
przyczepić do koń
ca długiego pasa 
i użyć w celu neu
tralizacji przykrych 
zapachów. Ż cza

sem także naczynka 
zaczęto nazywać poman
derami od nazwy przechowywanych 
w nich aromatycznych kulek. Ich opisy za
chowały się w wielu źródłach. W inwenta
rzach królewskich i magnackich wymienia
ne są jako „jabłko na piżmo", „gruszka na 
piżmo" czy „klatka na pachnidlo". Wyszu
kane ich formy znamy z ikonografii. Za 
jedno z najstarszych wyobrażeń na terenie 
Polski można uznać graficzny portret Zyg
munta Starego, pochodzący z dzieła Mar
cina Kromera De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XXX, wydanego w Bazylei 
w 1555 r„ na którym król ma na szyi zawie
szone „jabłko na piżmo".

Do naszych czasów przetrwało ich nie
wiele. Jednymi z najpiękniejszych są: po

mander wykonany około 1580 r. w formie 
gruszki, obecnie należący do firmy jubiler
skiej Asprey and Co. oraz wykonany 
w 1600 r. przez jubilerów francuskich, obec
nie należący do Courtesy of Sothe
by's w Nowym Jorku. Oba mają kulistą for

mę, składają się z oddzielnych przegró
dek, które po rozłożeniu przypomina

ją części pomarańczy; każda 
z tych części mogła zawierać od
dzielną substancję zapachową.

W zbiorach polskich unikatowa 
jest perłowa buteleczka na won

ności z perty bliźniej, o wymia
rach 4 x 2,2 cm, użyta wtór

nie jako ozdoba dolnej 
części „sukienki rubi
nowej" obrazu Matki 
Boskiej w Częstocho
wie. W jasnogórskim 
Revisio Thesauri 
z 1731 r. została odno
towana jako „Perta mi
sternie oprawna wy
drążona na flaszeczkę 

z śrubką złotą i łańcusz
kiem troistym złotym, 

z kółkiem; na tejże perle 
w środku, po obu stronach diament jeden, 
rubin jeden, po drugiej stronie tylko dia
ment, po bokach trzy rubiny i diamencie 
jednym, od Imci Pani Ponińskiej kasztelano
wej poznańskiej". Ogniwo w górnej części 
oprawy perty świadczy o możliwości wyko
rzystywania klejnotu jako zawieszenia no
szonego na łańcuszku na szyi, przy branso
lecie lub na zakończeniu pasa. Kosztownej 
oprawy perty, oprócz złota i kamieni, dopeł
nia emalia sporządzona techniką emalii ma
larskiej, zwanej też limuzyńską, wynalezionej 
około połowy XV w. we Francji, a używanej 
głównie do zdobienia biżuterii. Szczyt roz
woju tej techniki przypadl na wiek XVI, w XVII 
w. stopniowo nastąpił jej zanik. Swój rozkwit 

osiągnęła w dawnym średniowiecznym 
ośrodku emalii żłobkowej w Limoges. Od 
wcześniejszych technik emalierskich różniło 
ją to, że nie była już techniką złotniczą, któ
ra wzbogacała barwą przedmiot metalowy, 
ale faktycznym malowaniem emalią. W wy
padku klejnotu jasnogórskiego na jednoli
tym brunatnym tle naniesiono pędzelkiem 
ornament akantowy w kolorze biatym, 
wzbogacając go zlotem. Każdą warstwę 
farb, dla utrwalenia, odpowiednio długo wy
palano.

Charakter wici akantowej, jak i zasto
sowana technika wskazują, że ta partia 
dekoracji naczynka łącznie z oprawą dia
mentu - puntatu jest dekoracją najstar
szą, jeszcze renesansową, wyraźnie róż
ną od dekoracji w środkowej części na
czynka, pochodzącej najprawdopodob
niej z około 1700 r. Wić akantowa wyrasta 
ze wspólnej podstawy - plastycznej opra
wy diamentu i rozgałęzia się symetrycznie 
po obu stronach łodygi. Wzór ten sięga 
swymi korzeniami antyku rzymskiego, 
a w czasach nowożytnych został ponow
nie rozpropagowany przez artystów wło
skiego renesansu, stając się wspólnym 
dziedzictwem renesansowej Europy. 
Również pomysł wykorzystania tzw. pereł 
barokowych o nieregularnych kształtach 
do sporządzania klejnotów oprawianych 
w złoto i dekorowanych barwną emalią 
zrodziła fantazja złotników renesanso
wych. Zazwyczaj w takich klejnotach 
kształt nieregularnej perły byt fragmentem 
ciała mitologicznego stwora: centaura, 
syreny, trytona, harpii czy smoka bądź 
stanowił korpus prawdziwych zwierząt lub 
ptaków: byków, kogutów, pawi i innych. 
W tworzeniu tych arcydzieł, które w nie
wielkiej liczbie przetrwały do naszych cza
sów, celowali złotnicy z Włoch, Niemiec 
i Hiszpanii.

W klejnocie jasnogórskim nieregularny 
kształt perły został przez złotnika oryginal
nie wykorzystany na naczynko do wonno
ści, stając się przez to rzadkością wśród 
„perłowych" klejnotów, wysokiej klasy za
bytkiem zlotnictwa renesansowego, które
go pochodzenie należy wiązać najprawdo
podobniej ze środowiskiem włoskim lub 
niemieckim.

Ewa Letkiewicz

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 11101024^121020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wpłata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

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

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

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
IV kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 września 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.



Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztyn
ku został założony w 1969 r., ale jego historia jest znacznie dłuższa 
W 1910 r. tego rodzaju skansen powstał w Królewcu, w 1940 r. 
przeniesiono go do Olsztynka, gdzie w latach 1953-1969 był od
działem Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Zgromadzone są tu 
zbiory architektury i budownictwa oraz sztuki ludowej z terenu War
mii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i pruskiej Litwy. Od 1985 r. mu
zeum zajmuje także zrekonstruowany kościół ewangelicki z Rych- 
nowa (obecnie salon wystawowy) i tzw. Dom Mrongowiusza (eks
pozycja biograficzna Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza [1764- 
-1855], pastora, pisarza, popularyzatora języka polskiego i pierw
szego badacza Kaszubszczyzny oraz gwar Warmii i Mazur).

1. Wiatrak „holender” z drugiej potowy XIX w. z Dobrocina na 
Powiślu
2. Chałupa z przełomu XVIII i XIX w. z Kaborna na Warmii
3. Kopia chałupy z pierwszej potowy XIX w. z Burdajn na Powiślu
4. Wnętrze chałupy z 1819 r. z Zielonki Pasłęckiej na Powiślu
5. Kopie chałup z XVIII-XIX w. z Pempen i Lankuppen na Litwie
6. Kopia rybackiej szopy z XIX w. z Gilge na Litwie

(zdjęcia: Stanislaw Szpilewski)

Skansen w Olsztynku


