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Redakcja informuje

W dniu 9 czerwca odbyło się w Warszawie VIII Wal
ne Zebranie Delegatów TOnZ. W sprawozdaniu Za
rządu Głównego odnośnie do naszego pisma czytamy 
m.in.: „Zarząd Główny TOnZ wychodząc z założenia, 
że «Spotkania z Zabytkami» nie powinny być ani tu
bą sponsora, ani biuletynem organizacji społecznej, 
pozostawia zespołowi redagującemu możność zacho
wania dotychczasowego charakteru miesięcznika...” 
Dziękujemy za to, bowiem tylko niezależność pozwa
la na rozwój, co zostało udowodnione na wielu przy
kładach. Jednocześnie redakcja dziękuje TOnZ za wie
le interesujących pomysłów, których realizacja przy
czyniła się do uatrakcyjnienia pisma. Prezesem Towa
rzystwa został wybrany na drugą kadencję dr Marian 
Sołtysiak - serdecznie gratulujemy!

Redakcja poleca

W tym numerze przede wszystkim polecamy... rema
nent (s. 4). Jest to podsumowanie ostatnich ustaleń do
tyczących okresu poprzedzającego państwo Mieszka I, 
w których, jak pisze autor, „naukowy sceptycyzm od
niósł zwycięstwo”. Można dodać, że także weryfikacja 
badań archeologicznych, bardziej śmiałe, nieuzależ- 
nione od różnych nacisków spojrzenie na naszą prze
szłość. Dobrze by było, żeby takim spojrzeniem zwe
ryfikować wiele innych badań minionego stulecia. We
ryfikacji nie musi być poddany m.in. ośrodek piel
grzymkowy w Świętej Lipce (s. 18) czy zamek w Dar
łowie (s. 27), natomiast zupełnie inne działania po
winny dotyczyć zniszczonego pałacu w Sorkwitach 
(s. 24) czy familoków w Rybniku (s. 30).

Redakcja proponuje

Następny, wrześniowy numer pisma będzie wypeł
niony artykułami o Piotrkowie Trybunalskim. Dziś jest 
to miasto stojące jakby na uboczu głównych wydarzeń, 
w przeszłości pretendowało do grona głównych miast 
królewskich. Warto poznać jego dzieje niepozbawione 
różnych zakrętów i zawirowań, a im głębiej sięgamy 
w przeszłość, tym więcej pojawia się tam zagadek.



OD przeglądy 
”” poglądy

W dniach 8-10 czerwca br. z okazji 
200. rocznicy muzeum w Puławach 
odbył się Ogólnopolski Zjazd Spo
łecznych Opiekunów Zabytków 
i Wojewódzkich Konserwatorów Za
bytków. W programie zjazdu 
umieszczona została sesja nauko
wa związana z 200. rocznicą założe
nia przez księżnę Izabelę Czartory
ską pierwszego muzeum w Polsce, 
udostępnionego społeczeństwu, 
nadanie Muzeum Regionalnemu 
PTTK w Puławach imienia Izabeli 
Czartoryskiej oraz wiele interesują
cych wystąpień, m.in. na temat spo
łecznej opieki nad zabytkami w Pol
sce, służby ochrony zabytków w Pol
sce, 80-lecia służby ochrony zabyt
ków na Lubelszczyżnie. W ostatnim 
dniu zjazdu odbyt się objazd szkole
niowy oraz festyn okolicznościowy 
przed Świątynią Sybiili.

Wielkopolski Ośrodek Studiów 
i Ochrony Środowiska Kulturowego 

wraz z Miejską Pracownią Urbani
styczną w Poznaniu przygotowują 
utworzenie na terenie dziewięciu 
gmin parku kulturowego Owińska - 
Radojewo. Znajduje się tu kilkana
ście zabytkowych kościołów (np. 
kościół z 1252 r. w Owińskach, 
drewniany kościółek z XVII w. w Wie- 
rzenicy), liczne zabytkowe pałacyki, 
dworki, ogrody. Park ma obejmo
wać tereny należące niegdyś do za
konu cysterek, a potem do rodziny 
von Treskow (do 1945 r.). Planuje 
się powołanie fundacji, która zajmo
wałaby się promocją tego obszaru. 
Decyzję w sprawie utworzenia par
ku podejmą samorządy dziewięciu 
zainteresowanych gmin. Jeżeli bę
dzie ona pozytywna, będzie to 
pierwszy w Polsce park kulturowy.

Międzynarodowy zespól ekspertów 
potwierdził konieczność restauracji 
kościoła zamkowego w Malborku. 
Podczas seminarium, które odbyto 
się w maju br. w malborskim Mu
zeum zamkowym, specjaliści po
stulowali wykonanie kilku projektów, 
z których zostanie wybrany ten wła
ściwy. Jednocześnie wyrażali różne 
opinie na temat możliwości i celo
wości rekonstrukcji kościoła. We
dług prof. Andrzeja Tomaszewskie
go z Wydziału Architektury Politech
niki Warszawskiej w procesie rekon
strukcji nie należy stosować metod 
nieodwracalnych, aby w przyszłości 
była możliwość zmiany koncepcji 
restauracji. Prof. Dethard von Win
terfeld uważa, że przy rekonstrukcji 
kościoła należy odtworzyć sklepie
nie z czasów średniowiecza, a po
sadzkę z końca XIX w., po restaura

studiów głów. Wystawa czynna jest 
do 31 grudnia br.

Ruiny barokowego zespołu klasz
tornego karmelitów bosych w Zagó
rzu, leżącego na turystycznej trasie 
w Bieszczady, będą udostępnione 
do zwiedzania jako tzw. trwała ruina. 
Obecnie prowadzone są w nich pra
ce konserwatorskie. Wzmocniony 
został masyw wieżowy kościoła, wy
konano część przemurowań na 
spękanych ścianach, na szczycie 
wież zainstalowano zadaszenia. 
Prowadzone prace mają na celu 
przede wszystkim zaha
mowanie destrukcji 
przetrwałych relik
tów. Stojąca przy 
bramie foreste- 
ria (przyklasz
torny dom go
ścinny), sto
sunkowo naj
lepiej zacho
wany obiekt 
zespołu, być 
może w ca
łości zosta
nie odbudo
wana na cele 
turystyczne. 
W ciągu kilku lat 
cały zespól po
winien być zabez
pieczony i udostęp
niony w formie trwałej 
ruiny.

cji dokonanej przez Konrada Stein- 
brechta. Przewiduje się, że koszt 
całego przedsięwzięcia wyniesie 
około 15-20 min zł. Podczas spo
tkania zaproponowano utworzenie 
międzynarodowej fundacji na rzecz 
odbudowy kościoła zamkowego 
w Malborku.

Obiekty zabytkowe ciągle narażo
ne są na włamania, dewastacje, 
pożary. Niestety, nie wszystkich 
gospodarzy tych obiektów stać na 
zainstalowanie odpowiednich 
urządzeń sygnalizacyjno-alarmo- 
wych. Tymczasem niezależnie od 
tego typu zabezpieczeń niezbędne 
jest stworzenie zintegrowanego 
systemu ratownictwa na wypadek 
klęsk żywiołowych, np. powodzi. 
O sposobach ochrony dóbr kultu

ry w sytuacjach 
szczególnych 
zagrożeń dysku
towali uczestnicy 
międzynarodo

wych warsztatów, 
które odbyty się 

w maju br. w Krako
wie, a ich gospodarzem 

była Szkota Aspirantów 
Państwowej Straży Pożar
nej. W warsztatach wzięli 
udział m.in. przedstawi
ciele NATO, UNESCO, In
terpolu, Episkopatu Pol
ski, archiwiści, policjanci, 
strażacy i konserwatorzy 
zabytków.

W Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu czynna jest wy
stawa „Złote Niderlandy”, 
na której zgromadzono 
38 wysokiej klasy obra
zów artystów holender
skich i flamandzkich XVII 
w. ze zbiorów wrocław
skiego muzeum, m.in. 
kompozycje Breuglów 
oraz uczniów Rembrandta.

Ciągle trwa publiczna 
dyskusja na temat 
umieszczania reklam na 
obiektach zabytkowych. 
Według Jacka Friedricha, 
prezesa gdańskiego od

działu Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki 

'k „różnica poglądów 
X w tej dyskusji 

polega na in
nym spojrzeniu 
profesjonali
stów i miło
śników za
bytków. Mi- 
Io ś n icy 
chcieliby 

* widzieć ide

alne miasto, 
(rys. Małgorzata Tabaka) n'e~

skazone re
Wszystkie eksponowane dzieła za
chwycają bogactwem treści i formy. 
Wśród rozlicznych przedstawień 
wzbudzają podziw zwierzęta Jana 
van Kessela, namalowane z precy
zją wręcz podręcznikową, anegdoty 
przedstawione przez Jana Bloeme- 
na, Jana Weenixa, Jana Asselijna, 
Karela Dujardina, Thomasa Wijcka 
- artystów zauroczonych włoskim 
krajobrazem i zabytkami Rzymu, za
chwycają dzieła Petera Croosa, Jo- 
osa de Mompera, Adriaena Beelde- 
makera i wielu innych znakomitych 
artystów. Interesująca jest także roz
maitość portretów - od wizerunków 
purytańskich mieszczan, duchow
nych i książąt, poprzez portrety ale
goryczne, do charakterologicznych 

klamami. Dla mnie, historyka sztuki, 
najważniejsza jest struktura. Wolę 
się pomęczyć przez rok i patrzeć 
w tym czasie na reklamę, która za
stania na przykład Wieżę Więzien
ną, ale przynajmniej wiem, że ten 
budynek będzie poddany profesjo
nalnej konserwacji, bo przecież na 
to idą pieniądze z tej reklamy. Dla 
mnie reklama na zabytkowym 
obiekcie oznacza, że coś się dzieje. 
Czy nie przeszkadza to turystom? 
Sam podróżuję po Europie i jestem 
przyzwyczajony do tego, że cza
sem jakaś fasada jest przysłonięta 
banerem. Zabytki trzeba raz na ja
kiś czas konserwować. Dobrze, że 
w naszych warunkach, gdzie bu
dżet konserwatora zabytków jest 

tak niski, jest możliwość zasilenia 
go. Skutek pozytywny będzie taki, 
że po zdjęciu reklamy zabytek bę
dzie dostępny przez następne kil
kadziesiąt lat i nie rozsypie się."

Rozstrzygnięta została XIV edycja 
konkursu na najlepsze prace z za
kresu ochrony zabytkowych zało
żeń ogrodowych w 2000 r. Celem 
konkursu, prowadzonego od mo
mentu ustanowienia w 1986 r. przez 
Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu - Narodową Instytucję 
Kultury, jest upowszechnienie ini
cjatyw oraz prac zmierzających do 
właściwego zagospodarowania hi
storycznych założeń ogrodowych 
oraz usprawnienia opieki nad nimi. 
Nagradzane obiekty charakteryzuje 
świadoma, najczęściej autorska 
kompozycja ogrodowa. Zadaniem 
konkursu jest też wychwycenie róż
norodności założeń ogrodowych 
oraz stosowanych w nich gatunków 
roślin i form roślinnych, zarejestro
wanie struktury społecznej, która 
ma wpływ na formę zakładanych 
parków, ogrodów i ogródków przy
domowych w danym okresie histo
rycznym. W ostatniej edycji konkur
su spośród 25 zgłoszonych obiek
tów przyznano 14 nagród. Wśród 
nagrodzonych znalazły się m.in.: 
park miejski im. Fryderyka Chopina 
w Brodnicy - srebrny medal dla 
Urzędu Miasta za najlepiej utrzyma
ny ogród roku, park pałacowy 
w Galinach w woj. warmińsko-ma
zurskim - zloty medal dla p. Joanny 
i Krzysztofa Palysków za wzorowo 
zorganiżowane i prowadzone prace 
rewaloryzacyjne, park dworski 
„Buchnik” w Warszawie-Biatotęce - 
zloty medal dla p. Danuty i Zbignie
wa Nojszewskich za wzorowe urzą
dzenie nowej zieleni towarzyszącej 
obiektowi zabytkowemu, ogród 
przy rodzinnym domu z okresu mię
dzywojennego w Sanoku - zloty 
medal dla p. Ludmiły i Kazimierza 
Patalów za wzorowe prowadzenie 
ogrodu przydomowego.

Zbiór tkanin Zamku Królewskiego 
w Warszawie wzbogacił się o bar
dzo cenny eksponat. Dzięki dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w paryskim antykwa
riacie zakupiono kobierzec z her
bem Radziwiłłów, noszący datę 
1753. Jest on drugim (obok znajdu
jącego się na Zamku kobierca 
z 1754 r.) znanym kobiercem tego 
typu, powstałym w jednej z manu
faktur założonych przez Michała 
Kazimierza Radziwiłła zw. Rybeńko 
w jego dobrach litewskich. Kobie
rzec jest bardzo okazały, ozdobiony 
dekoracją łączącą motywy europej
skie, rokokowe ze stylizowanymi 
formami orientalnymi. Pole kobier
ca stanowi tlo kartusza z czarnym 
ortem, noszącym na piersiach trzy 
trąby.
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IAJ11J wiedzieć 
■ ■ ff więcej

ny wcześniej niż na przełomie XIX

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 dziel 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 dziel 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.

„ IV styczniu 2001 r. stałem się po
siadaczem taboretu prezentowa
nego na fotografii. Ma on roślinną 
dekorację, ośmioramienną gwiaz
dę na siedzisku oraz literę «M» na 
każdym boku, która każę przy
puszczać, że jest to mebel "ma
soński*. Jego wysokość wynosi 
45 cm, a szerokość 33,5 cm, nie
stety nie ma sygnatury. Na jaki 
okres można ten mebel datować 
i kto może być jego wykonawcą? 
Czy istnieją kolekcjonerzy takich 
mebli i jaka może być prawdopo
dobna cena taboretu?
Drugą prośbą, z jaką się zwra
cam, jest wydanie opinii ma temat

i XX w., najpewniej jednak pocho
dzi z pierwszej ćwierci XX w. Nie 
wydaje się, by można go było wią
zać z meblami używanymi w prak
tykach masońskich. I to nie dlate
go, że obiekty takie, przynajmniej 
w Polsce, należą do rzadkości - 
pojedyncze ich przykłady znaj- 
dziemy m.in. w Muzeum Narodo
wym w Poznaniu oraz w Warsza
wie (w tym ostatnim w Galerii Euro
pejskiej Sztuki Zdobniczej, gdzie 
prezentowany jest piękny francu
ski mebel z XVIII w. - klasycystycz- 
ny fotel z malowanymi emblemata
mi masońskimi), skądinąd wiado
mo też, że niezwykle interesujące 
meble masońskie, używane nie
gdyś przez jedną z lóż działają
cych na terenach wschodnich, 
znajdują się na Litwie, a poza tym, 
możemy oczywiście przyjąć, że 
pewna liczba takich mebli znajdu
je się w rękach prywatnych. Oma
wiany tu taboret po prostu nie ma 
żadnych cech, pozwalających zali
czyć go do tego rodzaju sprzętów. 
Ośmioramienna gwiazda (choć wi
zerunek jej jest mato czytelny na 
nadesłanym zdjęciu) wydaje się 
jedynie prostym elementem deko
racji siedziska i w niczym nie przy

obrazu zamieszczonego na dru
giej fotografii. Obraz ten przez 
dziesiątki lat leżał zwinięty, przez 
co uległ zniszczeniu, lecz po re
nowacji odzyskał swój dawny 
blask. Przez kilka tygodni stara
łem się znaleźć coś więcej na te
mat autora (sygn. V BERGHAU- 
ER), ale poszukiwania spełzły na 
niczym. Wymiary: 80 x 57,5 cm. 
Za wszelkie informacje bardzo 
dziękuję."

Oskar Biatoskórski 
Lębork

Niestety, przesiane materiały nie 
dają nam możliwości udzielenia 
wyczerpującej odpowiedzi na 
wszystkie postawione w liście py
tania. W wypadku mebli oczekiwa
libyśmy przede wszystkim nieco 
dokładniejszego opisu oraz wyraź
nych zdjęć w kilku podstawowych 
ujęciach (widok z przodu, z boku 
oraz z góry, a gdy trzeba także 
z tyłu; nadto zbliżenia na charakte
rystyczne elementy zdobnicze 
oraz na wybrane miejsca, w któ
rych widać sposoby łączenia uży
tego materiału, wreszcie, jeśli ist
nieją, na ewentualne oznakowania 
firmowe, sygnatury i inne specy
ficzne znaki). Jednak nie ulega 
wątpliwości, że przedstawiony na 
zdjęciu taboret jest meblem dość 
szczególnym, o formie charaktery
stycznej dla renesansu włoskiego

i francuskiego. We Włoszech okre
śla się go nazwą panchetto, we 
Francji zaś escabeau, a oba te ter
miny odnoszą się do taboretu 
o budowie prostej, zwykle bez ta- 
picerki, wspartego na deskowych 
podporach lub krzyżakach, często 
dekorowanego rzeźbą i mającego 
wszechstronne zastosowanie, 
znanego już w gotyku, a rozpo
wszechnionego właśnie w rene
sansie. W Polsce najbliższym od
powiednikiem tego rodzaju mebla 
byłby zapewne nasz swojski zydel, 
którego wiele regionalnych od
mian przetrwało do naszych cza
sów w meblarstwie ludowym. Ten, 
który jest własnością naszego 
Czytelnika, nie mógł być wykona-

pomina gwiazdy wolnomularzy. 
Także powtarzający się na wszyst
kich czterech podporach taboretu 
ażur w postaci znaku wpisanego 
w koto przypomina nam bardziej 
znak zodiaku Skorpion, aniżeli 
wielką literę „M”, dla której zresztą 
trudno byłoby znaleźć bezpośred
nie odniesienie do jakiegoś kon
kretnego symbolu używanego 
przez masonów. Najstarsze meble 
używane przez wolnomularzy byty 
zwykłymi sprzętami adaptowany
mi jedynie do nowych potrzeb. 
Stąd istniejące już meble, np. ta
borety, wzbogacano określonymi 
znakami - symbolami. Liczba ta
kich symboli i odpowiadających 
im przedstawień plastycznych jest 

bardzo duża, a ich interpretacja 
nie zawsze jednolita i niekiedy 
trudna. Z czasem zaczęto jednak 
wyrabiać sprzęty wyłącznie na 
użytek wolnomularzy, ale wtedy 
zadbano już o to, aby tajemne 
znaki masońskie wkomponowy
wać bezpośrednio w formę przed
miotu. I chociaż tego rodzaju me
ble równie często, jak te wyrabiane 
wcześniej, mogą przysparzać opi
sującym je osobom wielu kłopo
tów interpretacyjnych, to jednak 
ich zasadnicze przeznaczenie ła
twiejsze jest do określenia. War
tość antykwaryczna omawianego 
taboretu jest niewielka (w grani
cach 100, może 150 zł). Podnio
słaby ją (i to znacznie) dodatkowa 
wiedza o zabytku. Na przykład od
nalezienie warsztatu, w którym 
mebel został wykonany bądź po
wiązanie go z miejscem jego daw
nego użytkowania czy wreszcie - 
w wypadku przyjęcia interpretacji 
zodiakalnej - odnalezienie pozo
stałych taboretów z kompletu (wte
dy, rzecz prosta, powinno ich być 
dokładnie dwanaście!).
Co do obrazu wystarczy, jeśli po
wiemy, że nam także nie udało się 
odszukać jego autora - wymienio
nego z nazwiska malarza BER- 
GHAUERA. Należy jednak pamię
tać, że niepowodzenie w takim 
poszukiwaniu - o ile ograniczymy 
się, jak to miało miejsce w na
szym wypadku, jedynie do kilku 
najważniejszych opracowań z in
teresującej nas dziedziny, z leksy
konem Thieme-Beckera oraz 
Benezita na czele - jeszcze nie 
przesądza sprawy. Twórcą obrazu 
może być bowiem artysta mato 
znany (i dlatego pomijany w tego 
rodzaju publikacjach) albo wręcz 
amator wyspecjalizowany w ta
kich, jak to malowidłach. Na tę 
ostatnią możliwość zdaje się 
zresztą wskazywać samo dzieło. 
Obraz jest niezwykle dekoracyjny, 
efektowny, można powiedzieć - 
interesujący, ale malowany z pew
ną manierą. Płaskie w odbiorze 
wizualnym białe kiście bzu (czy 
może hortensji? - tego na zdjęciu 
nie sposób rozpoznać) przesło
nięte są pozostałymi większymi 
kwiatami (głównie makami), malo
wanymi gęstą fakturą różu i czer
wieni, jak na taki bukiet - nazbyt 
ciężkimi i monotonnymi. Do tego 
dochodzi nieco błędów ze świa
tłocieniem i doborem tła. Mimo to 
ogólny efekt wydaje się korzystny. 
Obraz ten można datować, z za
chowaniem pewnego marginesu 
bezpieczeństwa, na trzecią ćwierć 
XIX w. I choćby z tego powodu do
brze, że został on uratowany 
przed zniszczeniem.
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Polska archeologia chyba już ostatecznie rozstaje się z jedną 
z najważniejszych do niedawna koncepcji wyjaśniającej tzw. ciemne wieki 

naszych najmłodszych pradziejów, czyli stulecia poprzedzające pojawienie 
się w pełnym blasku źródeł pisanych i archeologicznych państwa Mieszka I.

Remanent
po świętych braciach

ZDZISŁAW SKROK

ieszko I wywodził się z wielkopolskiej dynastii 
Piastów, która w pierwszej połowie X w. zapo

czątkowała zakończony sukcesem pod koniec tego wieku 
proces zbrojnego jednoczenia plemion zamieszkujących 
nad Odrą i Wisłą. Dziś nie ulega wątpliwości, że właśnie 
w Wielkopolsce znajdowało się najstarsze centrum budo
wania polskiego państwa.

Teoria ta nie zawsze jednak cieszyła się uznaniem pol
skich badaczy. W 1898 r. historyk krakowski Karol Pot- 
kański ogłosił konkurencyjną koncepcję, według której 
proces tworzenia się państwowości zapoczątkowany został 
sto, a może nawet dwieście lat wcześniej, zaś jego areną 
nie była Wielkopolska, lecz położona bliżej ówczesnych 
cywilizacyjnych centrów - Małopolska. Główną siłą 
sprawczą tego procesu mieli być zamieszkujący zachodnią 
Małopolskę Wiślanie - plemię po raz pierwszy wymienio
ne w niemieckim źródle zwanym Geografem Bawarskim 
z połowy IX w. W rozprawie Kraków przed Piastami K. Pot- 
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kański dowodził, że jednym z najwybit
niejszych książąt wiślańskich był legen
darny Krak - założyciel Krakowa. Teoria 
ta zdobyła znaczną popularność wśród 
archeologów, historyków i językoznaw
ców pierwszej połowy XX w., pół wieku 
po jej ogłoszeniu została rozszerzona 
i umocniona przez Jerzego Widajewicza, 
autora obszernej rozprawy pt. Państwo 
Wiślan. W okresie prowadzonych z wiel
kim rozmachem obchodów tysiąclecia 
państwa polskiego zwolennicy koncepcji 
małopolskiego ośrodka państwotwórcze-
go gromadzili kolejne, błyskotliwe argumenty. Wszyscy 
jednak swe wywody nieodmiennie rozpoczynali od krót
kiego cytatu z Żywota św. Metodego (zwanego też Legen
dą Panońską) o księciu pogańskim „siedzącym na Wi
si ech”, który krzywdy wyrządzał chrześcijanom zamiesz
kującym po drugiej stronie Karpat, na terenie państwa 
Wielkomorawskiego i który odmówił łagodnym namo
wom św. Metodego, aby się dobrowolnie ochrzcił. W re
zultacie - tak, jak mu to zapowiadał święty - został 
ochrzczony pod przymusem na obcej ziemi. Państwo Wiel-

1. Żywot św. Metodego - fragment 
zapisu o wiślańskim księciu, który 
narobił tyle zamieszania
2. Wiślica - absyda kolegiaty 
NMPanny, obok relikty kościoła
św. Mikołaja z wystającą domniemaną 
misą chrzcielną (wg W. Antoniewicza)
3. Rekonstrukcja urządzenia
do mieszania zaprawy murarskiej
4.5. Przykłady występowania mis: 
w Poznaniu (4) i na terenie karolińskiego 
założenia Zurich-Lindenhof (5)

kiej Morawy obejmujące obszary dzisiejszych Czech, Mo
raw i Węgier powstało na początku IX w. i było pierwszym 
(jeśli nie liczyć wcześniejszego państewka Samona), silnym 
organizmem założonym przez Słowian. W latach 863-866 
poddani księcia wielkomorawskiego przyjęli chrzest z rąk 
Cyryla i Metodego - braci z Sołunia (słowiańska nazwa Sa
lonik), zwanych braćmi soluńskimi i apostołami Słowian. 
Byli to z pochodzenia Grecy podporządkowani patriarsze 
i cesarzowi w Konstantynopolu (Bizancjum), skłóceni 
z rzymskim papiestwem, mający odmienne niż papież po
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glądy na tematy teologiczne i liturgiczne. Wprowadzili 
m.in. język słowiański do nabożeństw, opracowali pierw
szy alfabet języka słowiańskiego i przetłumaczyli w tym ję
zyku podstawowe teksty chrześcijańskie. Ten rodzaj litur
gii zyska, nazwę obrządku słowiańskiego, a tam, gdzie za
panował, towarzyszyła mu również odmienna od zachod
nioeuropejskiego, wzorowana na stylu bizantyjskim archi
tektura sakralna.

Łącząc te wszystkie fakty, zwolennicy tezy o istnieniu 
w IX w. na terenie Małopolski państewka Wiślan dowo-

świętszej Marii Panny jest hipotezą opartą na wzmiance Ja
na Długosza, która mogła dotyczyć każdej z kilku sakral
nych budowli odkrytych na Wawelu. Kolejnym argumen
tem archeologicznym na rzecz istnienia w IX w. schrystia- 
nizowanego w obrządku słowiańskim małopolskiego księ
stwa miały być tzw. wielkie grody wiślańskie. Obiekty te, 
których powierzchnia sięga niekiedy 20 ha, w Stradowie, 
Stawach, Naszacowicach, Chodliku (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 5, 2001) wielokrotnie przewyższają rozmia
rami wczesnośredniowieczne grodziska wielkopolskie czy 
mazowieckie. Z tej racji uznano je za ośrodki wczesno- 
miejskie, manifestujące potęgę militarną i zdolności orga
nizacyjne państwa Wiślan. Wzorców upatrywano w jesz
cze bardziej potężnych i rozległych grodziskach wielkomo- 
rawskich i z tej racji niektóre z nich datowano nawet na 
VII-VIII w.

Prawdziwy „wysyp” archeologicznych odkryć mają
cych potwierdzać istnienie państwa „księcia silnego wiel
ce” nastąpił jednak dopiero po zakończeniu ostatniej woj
ny. Zadecydowały o tym co najmniej dwa czynniki: nie
spotykany wcześniej rozmach prac badawczych związa
nych z programem obchodów tysiąclecia państwa polskie
go i swoiste zamówienie ówczesnej władzy politycznej, 
która, zaangażowana w konflikt ideologiczny z Kościołem 
rzymskokatolickim, łaskawym okiem spoglądała na ar
cheologiczne odkrycia sugerujące, że chrześcijaństwo 
przybyło na nasze ziemie nie z Rzymu, ale z Wielkiej Mo- 

dzili, że to właśnie wiślański książę „silny 
wielce, który chrześcijanom wiele krzywd 
wyrządzał”, został w końcu ochrzczony wraz 
z całym swoim ludem pod przemocą wojsk 
wielkomorawskich. Wynikało z tego, że po
łudniowe ziemie Polski zostały schrystianizowane prawie 
sto lat wcześniej niż uczynił to Mieszko w Wielkopolsce i, 
co ważniejsze, w obrządku słowiańskim, a nie jak w roku 
966 - łacińskim. Jeśli zaś tak było, to na pewno chrześci
janie obrządku słowiańskiego pozostawili po sobie jakieś 
ślady, które przetrwały do naszych czasów. Zadaniem 
uczonych, przede wszystkim archeologów, było te ślady 
odnaleźć.

Na pierwszy ogień poszedł krakowski Wawel, gdzie po
czątkowo upatrywano stolicę księcia Wiślan. W 1917 r. ar
chitekt Adolf Szyszko-Bohusz odkrył po zachodniej stro
nie wawelskiego zamku ruiny preromańskiej czteroabsy- 
dowej rotundy (tetrakonchos), którą uznał za budowlę 
wzorowaną na okrągłych kościółkach wielkomorawskich 
i datował na IX w. Rotunda ta funkcjonuje pod wezwa
niem ś.ś. Feliksa i Adaukta - świętych męczenników okre
su wczesnego chrześcijaństwa, natomiast wezwanie Naj

rawy, a za jej po
średnictwem z Bi
zancjum, którego 
- jak wiadomo - 
religijnym i ide
owym spadkobier
cą miała być Mo
skwa - stolica Ro
sji traktowana ja
ko „Trzeci Rzym”. 

Andrzej Żaki, 
zasłużony badacz 
„wielkich grodów 
wiślańskich”, kon
tynuował zapo
czątkowane przez 
A. Szyszko-Bohu- 
sza poszukiwania

preromańskich reliktów na Wawelu. Za kolejny ślad księ
cia Wiślan uznał pozostałości muru zbudowanego z regu
larnych ciosów kamiennych, znalezione przy ruinach póź
niejszego kościoła św. Michała. Przyjął, że ów ciosowy wą
tek zastosowany został na Wawelu przez budowniczych 
wywodzących się z kręgu bizantyjskiego, a nie bez znacze
nia było również samo wezwanie kościoła popularne w Ko
ściele Wschodnim. Podobnego pochodzenia był, jego zda
niem, mur z kamiennych ciosów znaleziony obok kościoła 
Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie.

Archeolodzy warszawscy - Włodzimierz Antoniewicz 
i Zofia Wartałowska - prowadzili w tym czasie (od 1949 
r.) prace badawcze w Wiślicy nad Nidą. I sprzyjało im nie
zwykłe szczęście! Najpierw, w rejonie tzw. Regii - natural
nej kulminacji w obrębie osady wiślickiej - natrafili na re
likty dwóch budowli palatialnych (pałacowych) z przyle
gającymi do nich kaplicami w formie rotund. W 1962 r.
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chrzcielną”, w której poddani księcia przyjmowali chrzest 
przez zanurzenie całego ciała zgodnie z wczesnochrześci
jańskim rytuałem.

W tym samym czasie, w latach sześćdziesiątych XX w. 
na listę domniemanych stanowisk związanych z chrześci
jaństwem obrządku słowiańskiego niespodziewanie wpi
sany został mazowiecki Płock. Wszyscy badacze byli 
zgodni, że władza księcia Wiślan nigdy nie sięgała tak da
leko na północ, skąd więc ta rewelacja? Jej autorem był 
znany ze śmiałych, choć nie zawsze dobrze udokumento
wanych hipotez, archeolog warszawski Włodzimierz Sza
frański. Prowadząc długotrwałe prace archeologiczne na 
Wzgórzu Tumskim w Płocku, wśród różnorodnych relik
tów budowli wczesnośredniowiecznych odkrył dwa 
obiekty szczególnie interesujące. Pierwszym była budow
la pałacowa z dostawioną rotundą, którą Szafrański uznał 
za palatium wybudowane przez Bolesława Chrobrego 
pod koniec X w., drugą - wolno stojący kościółek rów
nież w formie rotundy, zaopatrzony w trzy absydowe 
aneksy (trikonchos), którego powstanie badacz ustalił na 
pierwszą połowę XI w. Uznał też, że pod względem for
my kościółek ten jest wiernym odzwierciedleniem ko
ściółków wielkomorawskich z IX w., co pośrednio miało 
świadczyć o obecności w Płocku wyznawców obrządku 
słowiańskiego. Jakim cudem jednak mogli przetrwać na 
terenie Płocka w pierwszej połowie XI w., kiedy od kilku
dziesięciu lat panowało tam chrześcijaństwo obrządku ła
cińskiego zaprowadzone przez wielkopolskich Piastów? 
Aby obronić dość karkołomną tezę, W Szafrański na 
ostatniego w Polsce obrońcę słowiańskiego obrzędu wy
kreował cześnika Masława, który na fali tzw. reakcji po-

6. Wczesnośredniowieczne budowle 
kamienne na Wzgórzu Tumskim w Pfocku 
(wg W. Szafrańskiego): a - rotunda 
z pierwszej potowy XI w., obecnie uznawana 
za nieistniejącą, b - palatium (z rotundą) 
Bolesława Chrobrego z końca X w.; brak 
dowodów na jego istnienie, warstwy osadnicze 
datowane są w tym miejscu na połowę XI w. 
i okresy późniejsze, c - wczesnoromańskie 
palatium Władysława Hermana, na którym 
wznosi się Wieża Zegarowa
7.8. Kraków-Wawel - rekonstrukcja 
tzw. rotundy NPMarii: A. Szyszko-Bohusza, 
który datował ją na IX w. (7) i K. Żurowskiej, 
która datowała obiekt na XI w. (8)
9. Wały grodziska w Stradowie koto 
Kazimierzy Wielkiej

(fot. 9 - Zdzisław Skrok)

w pobliżu dzisiejszej gotyckiej kolegiaty przy ul. Batalio
nów Chłopskich odkryli jeszcze większy rarytas: jednona- 
wowy kościółek z ciosów kamiennych, którego patronem, 
jak przypuszczali, był św. Mikołaj (ten święty również 
związany był z Kościołem Wschodnim). A pół metra poni
żej oczekiwała ich prawdziwa rewelacja - zagłębienie 
w kształcie regularnej niecki o średnicy 4,5 m, w połowie 
przecięte fundamentami wspomnianego kościółka. Dla 
odkrywców wszystkie te relikty miały jednoznaczną wy
mowę. Nie Kraków, ale Wiślica okazała się stolicą „księcia 
siedzącego na Wiślech”. Jego rezydencja znajdowała się na 
Regii, owa niepozorna niecka uznana została za „misę 

gańskiej w połowie lat trzydziestych XI w. przez kilkana
ście lat sprawował faktyczną władzę na Mazowszu. Tzw. 
reakcja pogańska nie była w rzeczywistości - twierdzi Sza
frański - buntem pogan, ale ostatnim zrywem wyznaw
ców obrządku słowiańskiego na naszych ziemiach.

Do końca lat siedemdziesiątych XX w. przekonanie 
o istnieniu w IX w. na terenie Małopolski państwa Wiślan 
schrystianizowanego przez misjonarzy z Wielkich Moraw 
było powszechnie akceptowane zarówno w środowisku 
uczonych, jak i w opracowaniach popularnych, kształtują
cych opinię społeczną (np. książka Janusza Roszki Książę 
silny wielce). Odwrót zapoczątkował Andrzej Żaki w roz
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prawie Początki chrześcijaństwa w Polsce południowej 
w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, ogłoszonej 
w Londynie w 1981 r. Z dystansu, będąc już wówczas pro
fesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, A. Żaki 
przeanalizował własne odkrycia. „W samym Krakowie - 
napisał - mamy pozostałości ośmiu najstarszych w Polsce 
południowej budowli kamiennych o charakterze przeważ
nie lub wyłącznie sakralnym, chrześcijańskim, ale ich chro
nologii nie sposób powiązać z dobą morawsko-wiślańską. ” 
Badania archeologiczne na Wa
welu prowadzone przez jego na
stępców - Janusza Firleta i Zbi
gniewa Pianowskiego - potwier
dziły to przekonanie: nie ma 
w tym rejonie śladów chrześci
jańskiej misji nauczającej w ob
rządku słowiańskim, natomiast 
odkryte budowle przedromań- 
skie i romańskie można datować 
na X (np. rotunda śś. Feliksa 
i Adaukta) - XII w.

Równocześnie postęp prac 
badawczych w zakresie straty
grafii i chronologii (przede 
wszystkim dendrochronologii) 
umożliwił bardziej precyzyjne 
datowanie „wielkich grodów 
wiślańskich”. A korekta była 
znacząca, okazało się bowiem, 
że są one znacznie młodsze niż 
twierdzili to zwolennicy wielko- 
morawskich związków. Więk
szość wybudowano nie w VII- 
-VIII w., ale dopiero w połowie wieku X. Taki pogląd 
ugruntowany został w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
Podjęto też na dużą skalę weryfikację archeologicznych 
obiektów związanych z „księciem silnym wielce” w Wiśli
cy. Największe zainteresowanie przyciągała oczywiście 
„misa chrzcielna”, uważana za baptysterium wzniesione 
przez misjonarzy obrządku słowiańskiego. Badania Joanny 
Kalagi wykazały, że obiekt ten pochodzić może z drugiej 
połowy XI w., nie zaś z wieku IX. Pojawiły się też wątpli
wości co do jego właściwej funkcji. Obecnie uważa się, że 
przeznaczenie było bardziej prozaiczne - mogła to być 
niecka do rozrabiania wapiennej zaprawy użytej przy bu
dowie kościoła św. Mikołaja w XI w. albo zbiornik na wo
dę przeznaczoną do celów gospodarczych. Prof. Andrzej 
Tomaszewski, badacz architektury, który brał bezpośredni 
udział w pracach prowadzonych w Wiślicy w latach sześć
dziesiątych XX w., uważa, że „misa chrzcielna” jest to na
turalne zagłębienie w gipsowej skałce, poszerzone i wy
równane przez robotnika, któremu archeolog powiedział, 
co pragnie znaleźć! Również badania weryfikacyjne na wi
ślickiej Regii zakwestionowały zarówno wczesną chrono
logię, jak i rekonstrukcję znajdujących się tam obiektów, 
zaproponowaną na podstawie zachowanych reliktów 
przez Zofię Wartałowską; znalezione sztuki budowli dato
wane są na XI-XII w.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. war
szawski archeolog Andrzej Gołembnik powrócił na Wzgó
rze Tumskie w Płocku i korzystając zarówno z wyników 
własnych prac wykopaliskowych, jak i z obserwowania 

wykopów instalatorskich, dokonał weryfikacji „słowiań
skich” koncepcji W Szafrańskiego (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 6, 2001, s. 24). Wszystko okazało się inaczej! 
Historia Płocka została odmłodzona o jedno stulecie, naj
starsze budowle murowane w tym mieście powstały nie 
pod koniec X w., jak twierdził Szafrański, ale między koń
cem XI i pierwszą połową XII w., za rządów Władysława 
Hermana (w latach 1079-1102) oraz Aleksandra z Malon- 
ne, biskupa płockiego w latach 1129-1156. Natomiast tri-

konchos, rzekomo związany z wyznawcami „obrządku sło
wiańskiego” chroniącymi się pod skrzydła buntowniczego 
cześnika Masława, istniał od początku tylko w wyobraźni 
tego archeologa.

Równocześnie swój sceptycyzm wobec informacji z Le
gendy Panońskiej o przymusowym chrzcie „księcia na Wi- 
ślech” zgłosili historycy. Jeszcze w okresie największej po
pularności koncepcji istnienia wiślańskiej państwowości, 
jej wartość kwestionował Karol Buczek. Zwrócił uwagę na 
niekonkretność, przejawiającą się w tym, że kronikarz na
wet nie zapisał i zapewne nie znał imienia księcia, i być 
może całą sprawę po prostu wymyślił, aby podkreślić mi
sjonarskie sukcesy św. Metodego. W podobnie sceptycz
nym tonie wypowiedział się w latach osiemdziesiątych XX 
w. znany poznański mediewista Gerard Labuda. On rów
nież uznał informację o „księciu silnym wielce” za 
wzmiankę o charakterze zabiegu literackiego często spoty
kaną w utworach hagiograficznych. Jego zdaniem Żywot 
św. Metodego ma znikomą wartość historyczną i w żad
nym razie nie opisuje rzeczywistości politycznej IX w. na 
terenie Małopolski.

Tak zakończyła się stuletnia kariera „księcia silnego 
wielce siedzącego na Wiślech”. Naukowy sceptycyzm od
niósł zwycięstwo, czegoś jednak nam żal. Wiślański książę 
powinien powrócić tam, skąd wydobyli go niecierpliwi ar
cheolodzy - w mroczne otchłanie pradziejów, gdzie moż
liwe są wszystkie fantazje wspierane naszą wyobraźnią...

Zdzisław Skrok
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Zderzenie epok
nagrobki w Choczy i Kwilczu

ZBIGNIEW MICHALCZYK

ało jest dzieł sztuki, o których możemy po
wiedzieć, że są czysto renesansowe, baroko

we czy klasycystyczne. Poszczególne style i tradycje ar
tystyczne zawsze się przenikały, przyjmując niejedno
krotnie formy dziwne i - dzięki temu - ciekawe. Współ
istnienie i mieszanie się stylów szczególnie wyraźnie wi
dać w momentach zetknięcia różnych epok. Takim wy
jątkowym okresem była w Polsce druga połowa XVIII 
w. Czasy Stanisława Augusta - to początek nowocze
sności. Świat zaczynał wówczas być podobny do tego, 
w którym żyjemy obecnie. Wybrukowano wiele war
szawskich ulic, powstawały pierwsze domy towarowe, 
wydawano gazety. Nie umarła jednak Polska sarmacka. 
Powstawały barokowe budowle, malowano portrety 
trumienne, noszono żupany i kontusze.

Sztuka tego okresu rozwijała się wielotorowo; bu
dowle klasycystyczne wyrastały w sąsiedztwie baroko
wych i rokokowych. Pewne tendencje, jakie wówczas 
wystąpiły, pokażemy na przykładzie dzieł prowincjonal
nych, znajdujących się daleko od wielkich centrów 
i dworu monarszego. Nie są to kościoły ani rezydencje 
czy dwory, lecz kilka nagrobków z terenu Wielkopolski.

Pod koniec XVIII w. większość tradycji kulturalnych 
i artystycznych zrodzonych w poprzednich stuleciach 
była żywa. Symbole i alegorie, jakimi posługiwano się 
w czasach renesansu i baroku, nie straciły jeszcze aktu
alności. Dla człowieka tamtych czasów pozostawały 
one tak samo czytelne, jak dla jego przodków. Zacho
wała się pewna liczba zabytków, których forma całko
wicie należy już do klasycyzmu, jednak ich treści ide
owe zostały wyrażone za pomocą języka barokowego. 
Za przykład może posłużyć epitafium biskupa Andrze
ja Lipskiego w kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Choczy koło Pleszewa, między Kali
szem i Wrześnią. Świątynia wzniesiona została w dru

giej ćwierci XVII w., około 1780 r. budowla chyliła się 
ku ruinie. W latach 1790-1793 gruntownie przebudo
wano korpus główny, nadając mu jednocześnie nowy 
wystrój w duchu dochodzącego wówczas do głosu kla
sycyzmu. Finansujący wykonane prace biskup Kazi
mierz Lipski wystawił m.in. nagrobek zmarłego 
w 1634 r. fundatora kolegiaty w Choczy, biskupa An
drzeja Lipskiego.

Klasycystyczny nagrobek znajduje się na końcu prawej 
nawy kościoła. Dwie monumentalne kolumny kompozy
towe dźwigają trójkątny naczółek zwieńczony wazą. Czę
ścią epitafium jest barokowy portal z drugiej ćwierci 
XVII w., ponad którym umieszczono w ostatniej deka
dzie XVIII w. okrągły medalion z portretem zmarłego, 
trzymany przez dwie figury alegoryczne. Pod względem 
stylistycznym obiekt należy całkowicie - z wyjątkiem ba
rokowego portalu - do wczesnego klasycyzmu, jednak ję
zyk symboli, po jaki sięgnęli twórcy programu ideowego, 
stanowi przykład myślenia barokowego.

Umieszczenie epitafium ponad drzwiami nie jest 
przypadkowe. Drzwi i brama należą do motywów wy
stępujących w sztuce od czasów średniowiecza. W sce
nach Sądu Ostatecznego brama miasta symbolizowała 
bramę niebios, np. w słynnym tryptyku „Sąd Ostatecz
ny” Hansa Memlinga. W okresie baroku zaczęto wyko
rzystywać drzwi i bramę w sztuce sepulkralnej, włącza
jąc niejednokrotnie rzeczywiste otwory drzwiowe, bę
dące częścią architektury świątyni, do struktury nagrob
ka. Uczynił tak np. Gian Lorenzo Bernini, projektując 
grobowiec papieża Aleksandra VII w bazylice św. Piotra 
w Rzymie (1671-1678). Drzwi symbolizują przejście 
z jednego świata do drugiego, ze świata żywych do 
świata zmarłych bądź do raju. Twórcy monumentu 
w Choczy nawiązali zatem do barokowej tradycji iko
nograficznej, przyoblekając jednocześnie dzieło w szatę 
rodzącego się klasycyzmu.

Koniec XVIII w. - to nie tylko czasy narodzin nowych 
gustów estetycznych, lecz także okres zmiany mentalno
ści ludzi. Optymizm sarmackich „panów braci” zaczął 
ustępować atmosferze schyłku i melancholii. O wpływie 
tych nastrojów na kształtowanie typów nagrobków pisał 
Mariusz Karpowicz (M. Karpowicz, Sztuki polskiej dro
gi dziwne, Bydgoszcz 1994, s. 175-188). Jako przykład 
wskazuje autor nagrobki rodziny Kwileckich w Kwilczu. 
Powstały one w latach 1781-1789, a ich forma, w prze
ciwieństwie do obiektu z Choczy, należy do stylistyki

1. Nagrobek biskupa Andrzeja Lipskiego w Choczy
2. Kwilcz: nagrobek Franciszka, Jana i Adama Kwileckich
3.4. Kwilcz: nagrobek Jana Kwileckiego (3) i jego fragment (4)

(zdjęcia: Zbigniew Michalczyk)
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późnego baroku. Struktura bliźniaczych niemal pomni
ków Franciszka, Jana i Adama Kwileckich, a także Łuka
sza i Barbary wykorzystuje motyw piramidy, symbolizu
jącej wieczność. Przed budowlą stoi figura uskrzydlone
go Chronosa z klepsydrą na głowie i kosą w rękach. Pod 
jego postacią wyobrażano w czasach nowożytnych 
śmierć i przemijanie. Wymowa nagrobków z XVII w. by
ła optymistyczna, uświadamiała bowiem, że chwila 
śmierci - to jedynie moment przejścia ze świata docze
snego do życia wiecznego. Zabytki z Kwilcza pokazują, 
że u schyłku XVIII w. ufne podejście do śmierci i per
spektywy życia pozagrobowego zaczęło przeżywać kry
zys. Piramidy wzniesione w miejscu pochówku Kwilec
kich rozsypują się. Nie są symbolem wieczności, lecz ale
gorią przemijania. Formę ruiny mają też łamiące się ko
lumny jońskie, stanowiące część całej kompozycji. Stoją
ca pośród ruin postać dzierżącego kosę Chronosa oraz 
leżąca na szczycie nagrobka czaszka nie są niczym in
nym, jak triumfem śmierci. Smutek, lęk i melancholia 
wyparły tak silną wcześniej wiarę w szczęście niebiań
skie. Owa zmiana podejścia do spraw ostatecznych mo
gła wynikać z pojawienia się przesyconych sceptycy
zmem idei Oświecenia. Wykorzystanie motywu ruin jest 
natomiast przejawem rodzącego się w ostatniej ćwierci 
XVIII w. sentymentalizmu. Pomniki Kwileckich w Kwil
czu powstały w tym samym czasie, kiedy wznoszono sty
lizowane na rzymskie budowle świątynie i akwedukty 
w Arkadii koło Nieborowa czy amfiteatr w warszaw
skich Łazienkach.

Spotkanie z książką

\N OBRONIE KOŚCIOŁÓW 
I CERKWI DREWNIANYCH

Taki tytuł miała broszura wydana we Lwowie w 1913 r. nakładem Gro
na Konserwatorów Galicji Wschodniej, napisana przez dra Władysła

wa Kozickiego. Pod tym samym tytułem rzeszowski Regionalny Ośrodek 
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego oraz Stowarzyszenie Pracow

nia Kultury Tęczy wydały w 2000 r., przy dotacji Generalnego Konserwato
ra Zabytków, niewielką książeczkę zawierającą reprint broszury sprzed 87 
lat. Uzupełniły ją trzy współczesne teksty: księdza Andrzeja Witka Drew
niane świątynie skarbem Kościoła, wybitnego krakowskiego znawcy ar
chitektury drewnianej Mariana Korneckiego Drewniane świątynie w Polsce 
wczoraj, dziś i jutro oraz tekst niestrudzonego odnowiciela wielu drewnia
nych obiektów sakralnych księdza Mieczysława Czekaja Mówią do nas 
stare, drewniane kościoły i cerkwie. Choć od początku XX w. zmienił się 
nasz sposób wartościowania obiektów zabytkowych, nadal są aktualne 
problemy ich niszczenia i ratowania. Książeczka przede wszystkim powin
na trafić do tych kapłanów i parafian, którzy mają na swoim terenie tego 
rodzaju zabytki, bowiem w wielu wypadkach właśnie oni decydują o ich 
losach. Nic nie stracił na aktualności tytuł publikacji z 1913 r., nie straciły 
także końcowe słowa W. Kozickiego: „Do was zatem zwracamy się, księ
ża polscy i ruscy! Waszej dobrej woli, wykształceniu i poczuciu obywatel
skiemu i patryotycznemu oddajemy pod opiekę kościoły i cerkwie drew
niane (...) Bądźcie nietylko kierownikami duchowego życia powierzonego 
wam ludu, ale także strażnikami i obrońcami jego kultury, której te zabyt
ki czcigodne są widomymi znakami!"

Książeczkę można zamawiać w Regionalnym Ośrodku Studiów 
i Ochrony Środowiska Kulturowego, 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 15, 

tel/fax (0-17) 853-67-76, cena 10 zł plus koszt wysyłki, (kmn)

Również znajdujący się w tym samym kościele nagro
bek Jana Kwileckiego wystawiono w przedostatniej de
kadzie XVIII w. Jego forma łączy elementy późnego ba
roku z ornamentyką rokokową. Także program treścio
wy nie różni się z pozoru od barokowych realizacji te
go rodzaju; portret zmarłego pośrodku, figury alego
ryczne dookoła... Kim jednak są trzy niewiasty? W cza
sach nowożytnych pomniki pośmiertne dekorowano 
często posągami będącymi alegorycznym wyobraże
niem pojęć abstrakcyjnych, zwykle cnót zmarłego. 
Współcześni identyfikowali je bez trudu, widząc trzy
mane przez nie atrybuty. Kobieta dzierżąca krzyż stano
wiła personifikację wiary, niewiasta z kotwicą - nadziei, 
inna, z dzieckiem na ręku, uosabiała miłosierdzie. Per
sonifikacje ustawiane na straży miejsc wiecznego spo
czynku miały oczywiście znaczenia związane ściśle z re- 
ligią. Pierwotnie jakieś atrybuty musiały mieć również 
postaci przy epitafium Lipskiego w Choczy. Czas spra
wił, że dziś są anonimowe. W odróżnieniu od nich nie
wiasty towarzyszące Janowi Kwileckiemu w Kwilczu 
anonimowe nie są. Nie można ich jednak uznać za ale
goryczne przedstawienia cnót chrześcijańskich. Owe 
trzy kobiety przędą nić, wykonaną z drutu przeciągnię
tego przez ich dłonie. Przedstawiają zatem mitologiczne 
Parki (Mojry), greckie boginie przędzące nić ludzkiego 
żywota. Twórca ideowego programu nagrobka zdecy
dował się wciągnąć do kompozycji motyw antyczny, 
a więc pogański, silnie zakorzeniony w kulturze i sztu
ce czasów nowożytnych, jednak niespotykany w kościo
łach. Umieszczenie go w takim kontekście stanowi prze
jaw wyraźnego rozluźnienia obyczajów w epoce Oświe
cenia, wcześniej byłoby to niemal bluźnierstwem.

Pomnik Jana Kwileckiego ma wyraźnie pesymistycz
ny wydźwięk, co osiągnięto nie tylko przez ustawienie 
czaszki na szczycie kompozycji (triumf śmierci), lecz 
również opatrując dzieło odpowiednią inskrypcją. Ła
ciński tekst głosi: „DE UTERO AD TUMULUM TRANS
LATES” (z łona matki przeniesiony do grobu). W sztu
ce sepulkralnej czasów baroku często stosowano rozma
ite napisy przypominające o marności życia ludzkiego. 
Rzadko jednak zdarzało się, aby treści te wyrażano 
w sposób równie dosadny i odbierający wszelką nadzie
ję. Gdzie miejsce na żywot wieczny i szczęście po śmier
ci? Grób zostaje tu uznany za jedyny kres i cel naszej 
ziemskiej egzystencji.

W czasach, kiedy powstały nagrobki w Choczy 
i Kwilczu, obok siebie pobrzmiewał język późnego ba
roku, rokoka i klasycyzmu, jednocześnie rodziła się es
tetyka sentymentalizmu z nowym rodzajem wrażliwości 
i nieco innym niż wcześniej stosunkiem do sztuki. Kul
tura sarmacka, charakterystyczna dla Rzeczypospolitej 
XVII i XVIII w., współistniała z tendencjami oświece
niowymi i nową mentalnością. Wszystko to znajduje 
odzwierciedlenie w formie i treści zaprezentowanych 
zabytków.

Zbigniew Michalczyk
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Nad brzegami Solokiji chowy w 1382 r. i z którego słynie Ja
sna Góra. Na fortyfikacjach nad Solo- 
kiją w latach międzywojennych 
wzniesiono klasztor franciszkanów, 
gdzie znajdował się obraz Matki Bo
żej Bełzkiej. Wbrew protestom miej-

awne miasto królewskie Bełz 
położone jest nad rzeką So- 
łokiją (lewobrzeżnym dopły
wem Bugu), w dawnym po

wiecie sokalskim, 23 km na południo
wy zachód od Sokala. Około 1880 r. 
liczyło 3500 mieszkańców (w tym 
800 Polaków, 910 Rusinów i aż 1784 
Żydów). Rozłożona w pagórkowatej 
okolicy, na łagodnych stokach wzgórz 
Ziemia Bełzka słynęła w Małopolsce 
Wschodniej ze swej urodzajności. 
Przed 981 r. ziemie te należały do 
państwa Piastów. Zawojowane przez 
księcia Włodzimierza Wielkiego i od
bite przez Bolesława Chrobrego, po 
jego śmierci zostały zajęte w 1031 r. 
przez księcia kijowskiego Jarosława 
Mądrego. Od tej pory Bełz był stolicą 
udzielnego księstwa kniaziów ru
skich, a położony na ważnym szlaku 
handlowym w XI-XIII w. był znaczą
cym ośrodkiem miejskim Rusi wło
dzimierskiej. Już w XI w. istniał tu ob
warowany gród, trudno dostępny ze 
względu na położenie wśród błot.

W 1366 r. król Kazimierz Wielki 
włączył do Polski Ziemię Bełzką jako 
księstwo lenne. W 1377 r. Bełz obiegł 
król Ludwik Węgierski i zmusił do 
poddania. Wielkorządcą Rusi Czer
wonej ustanowił on swego siostrzeń
ca, Władysława księcia opolskiego, 
który nadał Bełzowi pierwsze prawa 
miejskie. Na ówczesnym zamku sta
cjonowała załoga węgierska, a miasto 
miało prawo składu soli; w herbie 
widniał biały gryf w złotej koronie 
i w polu czerwonym. W 1388 r. Bełz 
otrzymał od króla Władysława Jagieł
ły prawo magdeburskie, a Ziemię 
Bełzką otrzymał Ziemowit, książę 
mazowiecki jako posag swej żony, 
królewskiej siostry Aleksandry. Po 
nim dziedziczyli ją synowie Kazimierz 
i Władysław, książęta rawscy. Po ich 
śmierci, w 1462 r. miasto stało się 
stolicą województwa bełzkiego. Wo
jewództwo to, zarządzane przez sta
rostów, obejmowało powiaty: bełzki, 
grabowiecki, horodelski, lubaczowski 
i buski. Miało dwóch większych sena
torów (wojewodę i kasztelana) 
i dwóch mniejszych - kasztelanów lu- 
baczowskiego i buskiego. Po zajęciu

1. Dawny kościół franciszkanów, obecnie 
cerkiew prawosławna

Bełza przez Austriaków w 1772 r. na
stąpił jego powolny upadek. W 1783 
r. przestało istnieć województwo, 
a Bełz stał się tylko mało znaczącym 
ośrodkiem prowincjonalnym.

Pierwszy kościół rzymskokatolicki 
wystawił książę mazowiecki Ziemo
wit w 1394 r. Parafia należała do de
kanatu bełzkiego archidiecezji lwow
skiej i obejmowała 13 wsi. Na zamku 
w Bełzie miał znajdować się cudowny 
obraz Matki Bożej, który książę Wła
dysław Opolski przeniósł do Często- 

scowych Polaków, tę dobrze zacho
waną świątynię przekazano - wraz 
z całym otoczeniem - kościołowi pra
wosławnemu na początku lat dzie
więćdziesiątych XX w. Pozostały ta
blice fundacyjne na bramie wejścio
wej z 1935 r. z inskrypcją: „Bełz con- 
stanter fidelis” („Bełz zawsze wierny") 
na pamiątkę przywileju króla Jana
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Kazimierza nadanego Bełzowi 
w 1658 r. za wierność Bogu i ojczyź
nie. Na neogotyckiej wieży pozosta
wiono herb województwa belzkiego, 

nadany mu przez króla Kazimierza Ja
giellończyka w 1462 r. Przetrwały też 
zrujnowane budynki klasztorne oraz 
kaplica-altana, wystawiona przez

2. Mury klasztoru franciszkanów
3. Baszta z herbami na terenie zespołu 
franciszkańskiego
4. Dawny kościół dominikanek, obecnie 
cerkiew greckokatolicka
5. Ruina klasztoru dominikanek
6. Ruina kościoła parafialnego
7. Dawny ratusz

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

franciszkanów na dziedzińcu zamko
wym, z uszkodzonymi płaskorzeźba
mi i rzeźbą św. Walentego.

W zachodniej części miasta wznosi 
się dwuwieżowa cerkiew greckokato
licka, która w czasach Pierwszej Rze
czypospolitej była klasztorem domini
kanek. W 1861 r. odrestaurowano ją 
sumptem cesarza austriackiego i do
dano pokryte miedzią kopuły. Po 
1951 r. zamieniono świątynię na ma
gazyn, ostatnio zwrócono ją grekoka
tolikom. W ołtarzu głównym wisi ob
raz Matki Bożej Bełzkiej. Rzymskoka
tolicki kościół parafialny (podomini- 
kański) z XVII-XVIII w., zniszczony 
bombą niemiecką w 1944 r., jest dziś 
ruiną bez dachu. Pozostali w Bełzie 
(i na całym terenie odstąpionym 
ZSRR w 1951 r.) nieliczni Polacy nie 
mają więc swojej świątyni. W koście
le tym był kamienny ołtarz i wielkie 
epitafium, a w zakrystii portret fun
datora - księcia Ziemowita. Ozdobą 
rynku jest stojący wśród drzew baro
kowy ratusz z wysoką wieżą zegaro-
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wą. Po drodze z rynku do wałów 
zamkowych mija się prostokątny bu
dynek ceglany, prawdopodobnie 
dawny zbór ariański. Przy torach ko
lejowych stoi okazała, lecz zdewasto
wana figura św. Jana z XVIII w. Prze
trwało też kilka modernistycznych, 
ozdobionych wieżyczkami kamienic 
z przełomu XIX i XX w. Przy jednym 
z placyków w centrum, ukryty wśród 
drzew, zachował się monument z cza

sów bierutowskich, kiedy przed osła
wioną „wymianą przygraniczną” 
w 1951 r. Bełz na krótko pozostawio
no w granicach Polski.

W 1938 r. Bełz liczy, 5 tysięcy 
mieszkańców. W wyniku wspomnia
nej „wymiany przygranicznej”, doko
nanej na polecenie Stalina, bierutow
ska Polska musiała odstąpić ZSRR 
czarnoziemne tereny, kryjące właśnie 
odkryte pokłady węgla kamiennego. 

DWA PAŁACE

Ptotycz (d. województwo ruskie) jest niewielką 
miejscowością położoną kilka kilometrów na 

północ od Tarnopola, nad rzeką Seret, Zachowany 
tam klasycystyczny pałac powstał zapewne u schył
ku XVIII lub na początku XIX w. dla Felicjana Korytow- 
skiego, generała wojsk koronnych; w rękach rodziny 
Korytowskich pozostawał do 1939 r. Niebanalnym 
rozwiązaniem architektonicznym tej rezydencji jest 
dostawienie do bocznych elewacji czterokolumno- 
wych portyków. Podobieństwa z dziełami Jakuba Ku
bickiego sugerują autorstwo tego architekta. Pałac 
byt po wojnie remontowany, na skutek czego utracił 
część dekoracji architek
tonicznych. Obecnie użyt
kowany jest przez szpital.

Miasteczko Czerwona 
(d. województwo kijow
skie) oddalone jest kilka
dziesiąt kilometrów od 
Berdyczowa. Zachowała 
się tam interesująca rezy
dencja, należąca do naj
większych realizacji neo
gotyckich na terenach 
Kresów Rzeczypospolitej. 
Wzniósł ją w latach pięć
dziesiątych XIX w. Adolf 
Grocholski, syn Jana Ne
pomucena, marszałek 
szlachty powiatu berdy- 
czowskiego i powstaniec 
listopadowy. Pałac nawią

zywać miał swą formą do rezydencji angielskich. 
Elewacja frontowa jest symetryczna i główną domi
nantę stanowi wieża, w której umieszczono repre
zentacyjną klatkę schodową. Pozostałe elewacje zo
stały ukształtowane w sposób bardziej malowniczy 
i odznaczają się różnorodną dyspozycją brył, two
rząc nieregularną kompozycję. Pałac otoczony był 
niegdyś wielohektarowym parkiem, na skraju które
go znajdowały się oficyny i stajnie. Świetność rezy

dencji nie trwała długo. Po śmierci Adolfa Grochol
skiego wdowa po nim Wanda z Radziwiłłów sprze
dała rezydencję Rosjaninowi Tereszczence, który

przebudował pałac od strony ogrodu. Po rewolucji 
1917 r. w pałacu mieścił się sierociniec, później 
Szkota rolnicza, a obecny stan obiektu jest tragiczny.

Andrzej Wąsowski

Oddano wtedy tereny historycznej 
Ziemi Bełzkiej z pięcioma bogatymi 
w zabytki miastami: Bełzem, Uhno- 
wem, Warężem, Krystynopolem i Za- 
bużem. W zamian zwrócono Polsce 
jej tereny „naftowe” wokół Ustrzyk 
Dolnych, choć po wydobywanej tam 
niegdyś ropie naftowej pozostało już 
tylko wspomnienie.

Zbigniew Hauser

1. Plotycz - elewacja ogrodowa pałacu
2. Czerwona - elewacja frontowa pałacu

(zdjęcia: Andrzej Wąsowski)
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Datnów
obra Datnów, położone nie
opodal Kiejdan przy drodze 
do Szawli, należały w XVI w. 
do rodziny Mleczków. 

W ciągu dwóch następnych stuleci 
znajdowały się w rękach Brzostow
skich, a na początku XIX w. ich wła
ścicielami byli krótko Szczytowscy, po 
nich Chrapowiccy. Ci ostatni urządzi
li rezydencję, w której gościli cara 
Aleksandra I z żoną Elżbietą. W swo
jej posiadłości założyli fabrykę mebli 
artystycznych, produkującą sprzęty na 
potrzeby okolicznych dworów. Po 
upadku powstania styczniowego ma
jątek został skonfiskowany i w 1867 r. 
władze rosyjskie sprzedały go na licy
tacji rodzinie Suwalowowych. Dwa la
ta później dobra przeszły w ręce hra
biego Henryka Kreitza, po jego śmier
ci w 1891 r. ich dysponentem został 
Piotr Stołypin z Kałnoberża, przyszły 
minister i premier rządu rosyjskiego,

Akademia; w 1945 r. uczelnię prze
niesiono do Kowna.

Na terenie rozległego (ponad 30 ha) 
parku nad rzeką Datnówką (lit. Dotnu- 
vele) zachowały się dawne zabudowa
nia dworskie, wystawione głównie 
w drugiej połowie XIX w. Dwór dat- 
nowski - to trójkondygnacyjna, bezsty- 

rolniczego poległych podczas powsta
nia kłajpedzkiego w 1923 r. oraz zabu
dowania Akademii Rolniczej wzniesio
ne w okresie międzywojennym.

Pierwszą świątynię w Datnowie 
wzniesiono w 1636 r. W latach 1699- 
-1701 na południe od majątku ówcze
śni jego właściciele Władysław Brzo-

twórca rosyjskiej reformy agrarnej 
z 1906 r. Prawdopodobnie to on był 
inicjatorem powołania w Datnowie 
szkoły rolniczej, która w 1915 r. ewa
kuowana została w głąb Rosji. Pozo
stały majątek i tradycje uczelni sprawi
ły, że w 1919 r. w niepodległej Litwie 
zorganizowano tu szkołę rolniczą, 
kształcącą na poziomie technikum. 
Przez pierwsze trzy lata zajęcia prowa
dzono po polsku, od 1923 r. obowią
zywał język litewski, a szkoła uzyskała 
rangę Akademii Rolniczej, dla której 
w ciągu kilku następnych lat wzniesio
no nowe budynki. Równocześnie 
zmieniono nazwę miejscowości na 

Iowa budowla o skromnej fasadzie, 
wzniesiona na planie prostokąta. Od 
strony ogrodu szerokie schody prowa
dzą z drewnianego ganku nad brzeg 
malowniczego stawu, po którym pły
wają łabędzie i dzikie kaczki. Najcie
kawszym obiektem z dawnych zabudo
wań gospodarczych jest browar. Jest to 
dwukondygnacyjny budynek, którego 
ściany szczytowe zdobią trójkątne fron
tony, otoczone kostkowym gzymsem. 
Innym obiektem jest drewniany spi
chlerz. W parku zachował się grób jed
nego z właścicieli miejscowego majątku 
hrabiego Henryka Kreitza, pomnik ku 
czci uczniów miejscowego technikum

1. Elewacja ogrodowa dworu
2. Spichlerz
3. Browar
4. Fasada kościoła
5. Zespól klasztorny od północy

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska)
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stowski i jego żona Konstancja 
z Mleczków ufundowali kościół 
i klasztor bernardynów. Ich syn Józef 
uposażył zakon w 1727 r. trzema włó
kami ziemi. Początkowo znajdowały 
się tu budowle drewniane, wzniesione 
przez zakonników w latach 1773- 
-1790. Późnobarokowy kościół Obja
wienia NM Panny jest świątynią trój- 
nawową, halową, na planie prostoką
ta, z czworobocznym prezbiterium 
i pojedynczą zakrystią. Ściany zbudo
wane z kamienia polnego i cegły po
zostawiono nietynkowane, z wyjąt
kiem górnej części fasady i wieży. Ele
wację zachodnią wieńczy półkoliście 
zamknięty fronton, flankowany przez 
dwukondygnacyjne wieże, nakryte ba
rokowymi hełmami. Dolną część fasa
dy i elewacje boczne zdobią lizeny 
i prostokątne oraz łukowato zamknię
te płaskie nisze.

Zachowało się oryginalne wyposaże
nie wnętrza świątyni, w tym pięć baro
kowych ołtarzy przeniesionych z daw
nego drewnianego kościoła bernardyń
skiego. Kłasycystyczny ołtarz główny 
ustawiono na początku XIX w. W pod
ziemiach świątyni spoczywają znacz
niejsi właściciele okolicznych mająt
ków, m.in. Józef Syruć (1786-1841) 
i Walerian Kierbedź (1760-1820). Od 
północy obok kościoła stoją równolegle 
do siebie dwa korpusy mieszkalne daw
nego klasztoru bernardynów. Elewacje 
parterowych budowli wzniesionych na 
planach wydłużonych prostokątów 
zdobią pilastry i lizeny, a barokowe 
frontony z wolutami wieńczą szczyto

we ściany budynków. Zachowała się 
także część dawnych zabudowań go
spodarczych. Przy klasztorze od 1796 r. 
działała trzyklasowa szkoła; w 1835 r. 
została zamknięta z polecenia władz 
carskich. Zakonnicy datnowscy aktyw
nie uczestniczyli w XIX w. w powsta
niach skierowanych przeciw rosyjskie
mu zaborcy. Jednym z przywódców po
wstania listopadowego na Litwie był 
klasztorny gwardianin, były żołnierz 
napoleoński, ksiądz Antoni Dauksza. 
Za sprzyjanie powstańcom po 1861 r. 
zesłani zostali na Sybir ówczesny gwar
dianin Fortunat Prokopowicz oraz księ
ża Jerzy Reichenbach i N. Swolkień. 
W 1864 r. władze rosyjskie zamknęły 
klasztor. Ponad sto lat później, w 1990 
r., jeszcze przed odzyskaniem przez Li
twę niepodległości klasztor objęli kapu
cyni prowadzący miejscową parafię.

Jolanta B. Kucharska
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rchiwim
^tajemnic

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

SZACHOWNICE, A NIE RYBY!

W numerze 12, 2000, Witold R Glinkowski 
przedstawił zagadkowe ornamenty wid
niejące na granitowych blokach znajdujących 

się w licu ścian kościoła w Sadlnie koto Trze
biatowa, które zinterpretował jako motyw ryby 
i symbol chrześcijaństwa. Nie negując zagad- 
kowości tego ornamentu, nie można jednak 
zgodzić się z sugestią Autora. Już samo od
czytywanie ornamentu jako motywu ryb nie 
jest właściwe, gdyż zarysu tych zwierząt moż
na się dopatrzyć jedynie dysponując sporą 
wyobraźnią i jednocześnie przyjmując, że ry
sunek został maksymalnie uproszczony. Po
nadto, jak zresztą sam Autor zaznaczył, ryba 
była symbolem wczesnochrześcijańskim, 
używanym w okresie prześladowań tej religii. 

Podkreślić tu należy także, że była przede 
wszystkim kryptogramem imienia Jezus i zna
kiem rozpoznawczym pierwszych chrześci
jan, zrozumiałym w kręgach kultury helleni
stycznej, wśród ludności znającej język grec
ki. Po uznaniu chrześcijaństwa w IV w. za reli- 
gię panującą i jej rozprzestrzenieniu się wraz 
z językiem łacińskim, symbol ten przestał być 
„czytelny” i odtąd nie byt już używany. Tak 
więc na pomorskim kościele z XIII w. z pewno
ścią nie znajdujemy symbolu pierwszych 
chrześcijan. Porównując ten ornament z po
dobnymi umieszczonymi na innych kościo
łach w tym regionie, z łatwością można 
stwierdzić, że jest to motyw szachownicy, 
dość rozpowszechniony na Pomorzu Za
chodnim, widniejący na średniowiecznych ka
miennych świątyniach po obu stronach Odry. 
Na kościołach pomorskich szachownice wy
stępują m.in. w Derczewie, Dolsku, Godko
wie, Goslawiu, Lubanowie, Lubiechowie Gór
nym, Moryniu. Przypuszcza się, że mogą one 
znajdować się również na innych kościołach 
zbudowanych z granitowych ciosów, lecz 
obecnie przykrywają je renesansowe i baro
kowe tynki.

Znane szachownice składają się z kwa
dratów, prostokątów, rombów (jak w wypadku 
kościoła w Sadlnie), a nawet z trójkątów rów
noramiennych. Niektóre są już słabo czytelne 
na skutek postępującej erozji granitu. Więk
szość szachownic umieszczona została w na
rożach świątyń, inne w portalach. W murach 
znajdują się pojedyncze albo po dwa lub trzy 
(wyjątkowo cztery) ciosy kamienne z tym or
namentem. Powody umieszczania szachow
nic na ścianach kościołów pozostają okryte ta
jemnicą, chociaż próbowano ją wyjaśnić, wy
suwając najrozmaitsze hipotezy. Jako pierw
szy podjął się rozwiązania tej zagadki historyk 
sztuki Zygmunt Świechowski w swej pracy Ar
chitektura granitowa Pomorza Zachodniego 
w XIII wieku (Poznań 1950). Uznał on sza
chownice jako swego rodzaju gmerki kamie
niarzy lub znaki strzech kamieniarskich (śre
dniowiecznych firm murarskich, które wznosi
ły te świątynie). Ta interpretacja nie wytrzymu
je krytyki już chociażby z tego względu, że nie
jednokrotnie na jednym małym kościółku wy
stępują różne rodzaje szachownic, a trudno 
byłoby przyjąć, że stawiały go dwie różne „fir
my”. Ponadto gmerki kamieniarzy miały z re
guły charakter linearny. Według innej hipotezy 
szachownice umieszczone na portalu ozna
czały miejsce posiedzeń sądów wiejskich. 
Teoria ta jest jednak mato przekonująca, bo
wiem miejsce to byłoby mało praktyczne, 

_ a skądinąd wiadomo, że sądy te obradowały 
| pod okazałymi drzewami (lipy, dęby) lub po 
| prostu w karczmach. Poza tym hipoteza ta nie 
§ wyjaśnia przyczyn umieszczania szachownic
1 na narożach kościołów. Próbowano też wi
ll dzieć w szachownicy „znak antyszatański”,
2 znak informujący o ukrytych skarbach lub li- 

kwidujący szkodliwe promieniowanie.

Aby wyjaśnić tę zagadkę, należy przede 
wszystkim przeanalizować średniowieczną 
symbolikę szachownicy, co wymaga dogłęb
nych badań. Wiadomo, że motyw ten jest 
m.in. symbolem mądrości, ale też symbolizu
je walkę Dobra ze Złem. Być może umiesz
czano go na murach kościołów, aby ozna
czyć miejsce azylu dla przestępcy, jakim 
w średniowieczu była świątynia. Szachowni
ca oznaczałaby prawo wejścia dla ściganego 
i jednocześnie zakaz wstępu dla poszukują
cych go Stróży prawa. Ta koncepcja wyja
śniałaby również brak tego znaku na innych 
budowlach (bramach i murach miejskich, 
zamkach itp.).

Wojciech Mielewczyk

EREKCYJNY CZY ŚLUBNY?

W miejscowości Mroga położonej około
1 km od Bielaw w woj. łódzkim, przy 

bramie wejściowej do parku przypatacowego 
stoi duży, żeliwny krzyż łaciński o płaskich, 
dość cienkich, stażowanych ramionach za
kończonych rozszerzonymi, poprzecznymi 
płytkami. Na ramionach krzyża znajduje się 
odlana łącznie z nim inskrypcja: „Boże Bło
gosław Mieszkańcom Mrogi. Dnia 8 Lipca 
1829 roku".

W kartotece delegatury służby ochrony 
zabytków w Skierniewicach napisano, że 
powstał on dla upamiętnienia założenia ma
jątku w Mrodze. Informacja ta budzi wątpli
wości, gdyż majątek ziemski w Mrodze ma 
historię sięgającą XV i XVI w. - należał do ro
dziny Bielawskich, następnie Dzieżbickich, 
a od potowy XVIII w. do Skarbków herbu Ab- 
dank. Jak pisze ks. Józef Wieteska w pracy 
Kościół i parafia w Bielawach. Monografia 
historyczna (Warszawa 1989), właścicielem 
Mrogi w 1803 r. był Karol Skarbek, którego 
córka Emilia w 1829 r. poślubiła hrabiego 
Leona Grabowskiego, wnuka ostatniego 
króla Polski, Stanisława Augusta Poniatow
skiego, a syna Stanisława Grabowskiego. 
Stanisław Grabowski (ur. 1780 r.) był synem 
Elżbiety z Szydłowskich Grabowskiej, po
wszechnie uważanej za morganatyczną żo-



nę króla, która po śmierci starego męża za
mieszkała z dziećmi na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Stanisław hrabia Grabowski 
w 1820 r. został ministrem Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego Królestwa 
Polskiego i to zapewne on byt fundatorem 
żeliwnego krzyża, który upamiętnia ślub je
go syna z hrabianką Emilią Skarbkówną. 
Krzyż prawdopodobnie odlano w którejś 
z warszawskich odlewni, być może „Braci 
Evens”. Ze względu na duże rozmiary (oko
ło 2 m wysokości) i stosunkowo cienkie ra
miona, obiekt ten stanowić musiat poważny 
problem w trakcie transportu. Te same przy
czyny wpłynęły z czasem na stan jego za
chowania. Zapewne przewrócił się, gdyż na 
górnym ramieniu widoczny jest, nieudolnie 
zresztą wykonany, „szew" po spawaniu, 
a dolne ramię zostało znacznie skrócone na 
skutek kilkakrotnych przeróbek. Początko
wo obudowano go cokołem w kształcie 
stożka uformowanego z kamieni polnych łą
czonych zaprawą cementową, a następnie 
cementową nakładką w kształcie prostokąt
nej kostki, przez co całość zatraciła właści
we proporcje. Sądzę, że ze względu na war
tość artystyczną, historyczną i rzadkość wy
stępowania tego rodzaju obiektów, krzyż 
w Mrodze winien być otoczony właściwą 
opieką.

Danuta A. Ptaszyńska

ZAGINIONA WYSPA

Przeglądając przedwojenne mapy Pomo
rza Gdańskiego, możemy natknąć się na 
zagadkową, bezimienną wysepkę, tuż przy 

brzegu Zatoki Puckiej, między Rzucewem 
a Rewą. Na próżno jednak dzisiaj szukaliby
śmy jej w tym miejscu - morze, z którego się 
wyłoniła, dawno już ją zabrało. A szkoda, bo 
była ona jedyną, choć nie imponującą roz
miarami, morską wyspą Drugiej Rzeczypo
spolitej. W latach trzydziestych XX w. była to 
piaszczysta lacha, długości niemal kilometra, 
o szerokości zaledwie 100 m. Zresztą często 
zmieniała kształt, a na mapie z 1862 r. zazna
czone są w tym miejscu aż dwie wysepki.

Nazywano ją niekiedy Beka, podobnie 
jak osadę, która przycupnęła tuż obok, przy 
ujściu Redy. Byt to przysiółek wsi Oslonino, 
wzmiankowany po raz pierwszy w 1523 r. ja
ko plac składowy drewna spławianego Redą.

Jednak natura była dla wsi i wyspy nie
ubłagana. Po wojnie mieszkańcy nękani cią
głymi sztormami, które nieraz na całe tygo
dnie odcinały wieś od lądu, zaczęli przenosić 
się do Mrzezina. Osadnictwu nie sprzyjało 
również wzrastające zanieczyszczenie rzeki 
Redy, z której zniknęły łososie. Historię Beki 
zakończył na początku lat sześćdziesiątych

W 1655 r. znany był jako Budy, zapewne od 
drewnianych szałasów, które tu wzniesiono. 
Jeszcze w 1789 r. Beka pełniła tę samą funk
cję, za składowanie drewna właściciel pobie
rał wówczas opłaty. Nigdy jednak nie stało tu 
więcej niż pięć chałup. Okres świetności Be
ka przeżywała w XIX i na początku XX w. 
Słynne były tutejsze potowy łososi, a także 
fok. Prawdopodobnie było to ostatnie miej
sce nad Zatoką Pucką, gdzie poławiano te 
morskie ssaki, dziś już tylko z rzadka i pod 
czujną obserwacją naukowców pojawiające 
się w polskim morzu. Natomiast w dwudzie
stoleciu międzywojennym Beka pośredniczy
ła w transporcie żwiru z pobliskiego Mrzezina 
na potrzeby rozbudowującej się Gdyni. Przy
siółek liczył wówczas dwunastu mieszkań
ców, którzy zajmowali dwa długie budynki. 
Powstała nawet karczma, z której korzystali 
przewoźnicy.

XX w. tragiczny pożar, który w niewyjaśnio
nych okolicznościach strawił ostatnie gospo
darstwo. W tym czasie wyspa nie istniała już 
od kilku lat, rozmyta przez niespokojne wody 
zatoki. Tej wyniszczającej walce żywiołów 
sprostał jedynie drewniany krzyż wśród kępy 
drzew - jedyna pamiątka po nieistniejącej już 
osadzie. Dziś znajduje się tu rezerwat ptactwa 
wodnego, a trwający na wietrze krzyż pobu
dza wyobraźnię zapuszczających się tu cza
sem miłośników cichego, nadmorskiego 
pustkowia.

Pawet Dzięgielewski



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Święta Lipka
rzy drodze łączącej Reszel i Kę
trzyn, tuż za dawną granicą mię
dzy Warmią i Prusami Książęcy
mi, położone jest najbardziej zna

ne centrum religijne okolicy, a zarazem je
den z najważniejszych kościołów piel
grzymkowych w Polsce. Początki kultu ma
ryjnego w Świętej Lipce sięgają prawdopo
dobnie pierwszej połowy XV w., miejsco
wość pojawia się w dokumentach w drugiej 
połowie tego stulecia już jako znane miej
sce pielgrzymkowe. Spisane dwa wieki 
później legendy wyjaśniają pochodzenie

zerunku. Gdy nazajutrz zobaczono figurę 
wykonaną z wielkim kunsztem przez nie- 
umiejącego rzeźbić więźnia, uznano to za 
znak cudu i odpuszczenia mu jego grze
chów. Uwolniony udał się w kierunku 
Reszla i pozostawił rzeźbę na przydrożnej 
lipie. Wkrótce zaczęło być głośno o cudach 
dokonanych za jej przyczyną. Pewien nie
widomy miał odzyskać wzrok, a zwierzęta 
przechodzącego tu ze stadem pasterza klę
kały przed figurą. Niebawem w uroczystej 
procesji przeniesiono cudowny wizerunek 
Marii z Dzieciątkiem do kościoła w Kętrzy- 

że na pewno stała tu w latach osiemdziesią
tych XV w.), którą obudowano lipę, wyra
stającą ponad jej dach.

W 1525 r., po przejściu ks. Albrechta 
Hohenzollerna na luteranizm, zakazane 
zostało na terenie jego księstwa wyznanie 
rzymskokatolickie, kaplicę zburzono, lipę 
ścięto, a figurę Marii zniszczono. Na jej 
miejscu ustawiono szubienicę, mającą 
przypominać o śmierci grożącej każdemu, 
kto uczestniczyłby tu w jakimkolwiek kul
cie. Przez osiemdziesiąt lat lokalne piel
grzymki odbywały się potajemnie, często 
nocą. Sytuacja zmieniła się dopiero po 
1605 r., gdy za rządów nowego księcia Jo
achima Fryderyka przywrócono katoli
kom wolność wyznania. Szybko też rozpo
częły się starania o możliwość oficjalnego 
odnowienia kultu w Świętej Lipce. Szcze-

1.2. Wnętrze nawy 
głównej (1) i bocznej 
prawej (2)
3.4. Prospekt 
organowy (3)
i fragment 
dekoracji chóru 
muzycznego (4)
5. Rzeźbiarskie 
zwieńczenie 
baldachimu ambony
6. Ottarz Matki 
Boskiej Bolesnej
z obrazem Altomontego
7. Tabernakulum 
w ottarzu głównym
8.9. Rzeźby: 
Immaculaty 
na dziedzińcu 
kościelnym (8) 
i Archanioła Gabriela 
na bramie (9)

(zdjęcia: 
Mariusz Smoliński)

nazwy i cudowne początki kultu. Według 
nich, skazańcowi czekającemu w więzieniu 
kętrzyńskiego zamku na wykonanie wyro
ku śmierci ukazała się Matka Boska, pole
cając wyrzeźbienie w drewnie swojego wi

nie, na terenie którego znajdowała się lipa. 
Jednak już nazajutrz figura w niewiadomy 
sposób wróciła na poprzednie miejsce. 
Gdy zdarzenie powtórzyło się, postano
wiono wybudować tam kaplicę (wiadomo, 

golnie energicznie podjął je sekretarz kró
lewski Stefan Sadorski, dysponujący po
parciem dworu. W 1617 r. odkupił od 
właściciela Otto von der Gróbena teren 
wokół kaplicy, a dwa lata później całą 
miejscowość. Kaplicę odbudowano, pod
niesieniem posadzki wewnątrz zaznaczając 
miejsce, w którym dawniej stała lipa.

Jezuici, którzy również obecnie opieku
ją się Świętą Lipką, znaleźli się tu przypad
kiem i z początku prawdopodobnie wbrew 
swej woli. Sadorski kilkakrotnie próbował 
powierzyć im kaplicę, spotykał się jednak 
stale z odmową. W pobliżu zakonnicy 
mieli już dużą, w zupełności wystarczającą 
placówkę w Braniewie i nie widzieli po
trzeby tworzenia dla niej konkurencji. Du
żo chętniej osiedlali się zresztą w miastach, 
dających nieporównanie większe możli
wości działania, nie spieszyli się zatem 
z objęciem miejsca, co prawda słynnego 
i uznawanego za cudowne, ale leżącego 
niemal na pustkowiu. Z pomocą ociągają
cym się jezuitom przyszła sytuacja poli
tyczna. Od 1626 do 1635 r. Braniewo 
znajdowało się pod okupacją szwedzką 
i zakonnicy musieli szukać schronienia 
w innym miejscu. Ich przymusową wę
drówkę wykorzystał Sadorski, oddając im
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opuszczone od dawna budynki klasztoru 
poaugustiańskiego w Reszlu, jednak pod 
warunkiem objęcia przez nich Świętej Lip
ki (już w 1624 r. testamentem uczynił ich 
jej jedynymi spadkobiercami). W 1631 r. 
jezuici założyli w Reszlu kolegium, wtedy 
też przejęli Świętą Lipkę. Pięć lat później, 
aby zabezpieczyć jej wciąż jeszcze niepew
ną sytuację, Sadorski przekazał miejsco
wość na własność warmińskiej Kapitule 
Katedralnej i oddal pod protekcję królowi 
polskiemu. Tym samym Święta Lipka stała 
się trzecią, obok Królewca i Tylży (obecnie 
Sovjetsk w obwodzie kaliningradzkim), 
misyjną placówką Towarzystwa Jezusowe
go na terenie Prus Książęcych. Z początku 
trzej jezuici przebywali tu tylko czasowo 
(w niedziele i święta, zwłaszcza w okresie 
letnim), a już od około połowy XVII w. 
przez cały rok. Z czasem, ze względu na 
coraz większy napływ pielgrzymów, liczba 
zakonników była zwiększana. Niebawem 

też nieznacznie poszerzono zbyt ciasną ka
plicę, dostawiając do jej ścian wąskie obej
ście. Jednak nie wystarczało to dla obsługi 
ściągających tu tłumów.

O wzniesieniu nowego, dużego kościoła 
myślano zapewne od dłuższego czasu, jed
nak ze względu na problemy finansowe od
kładano decyzję o rozpoczęciu prac. Stało 
się to w 1686 r., gdy rozpoczęto żmudne 
przygotowywanie terenu pod budowę. 
Miejsce położone było w niewielkiej doli
nie na bagnistym gruncie, prace ziemne cią
gnęły się więc długie miesiące. Aby osadzić 
fundamenty, wbijano w grunt olchowe pa
le, trzeba było także wyrównać sporą część 
wznoszącego się tu wzgórza. Kamień wę
gielny pod nowy kościół położony został 
1 listopada 1687 r. przez kardynała Micha
ła Radziejowskiego. W latach 1687-1692 
prace budowlane prowadził pochodzący 
z Tyrolu budowniczy wileński Jerzy Ertli. 
Konsekracja odbyła się w święto Wniebo

wzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierp
nia 1693 r., uroczystościom trwającym po
dobno dziewięć godzin przewodniczy! bi
skup warmiński Jan Zbąski.

Kościół nie miał wówczas jeszcze wież 
i fasady, wznoszonych długo, z przerwa
mi, aż do lat dwudziestych XVIII w. 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 
XVII w. po południowej stronie wybudo
wano klasztor. Szybko okazało się jednak, 
że kościół, mimo znacznej w stosunku do 
poprzedniej kaplicy wielkości, nadal 
w większe święta nie może pomieścić piel
grzymów. Ze względów czysto praktycz
nych zdecydowano więc o rozpoczęciu 
budowy otaczających kościół z czterech 
stron krużganków z kaplicami w naro
żach. Zapewniały one z jednej strony re
gulowanie komunikacji przy sanktuarium, 
z drugiej dawały możliwość ustawienia 
konfesjonałów, organizacji procesji i czę
ści uroczystości (w każdej z kaplic znajdo
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wał się ołtarz), a dla pielgrzymów, którzy 
nie znaleźli miejsca w gospodach, mogły 
być miejscem noclegu. Krużganki były go
towe prawdopodobnie pod koniec pierw
szego dziesięciolecia XVIII w. Prócz walo
rów praktycznych, znacznie poprawiły 
one wygląd całego założenia, przydając 
mu harmonii i monumentalności niemal 
pałacową oprawą architektoniczną, oraz 
doskonale wiążąc masywną bryłę kościoła 
z otoczeniem (powtórzenie wertykalnych 
akcentów wież - postawionych wpraw
dzie później, ale z pewnością planowa
nych - w wypiętrzonych ponad kurtynę 
muru narożnych kaplicach krużganku). 
Rozwiązanie to na terenie Rzeczypospoli
tej zastosowane chyba po raz pierwszy 
przy kościele bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej (1624-1632), doczekało 
się w późniejszych latach na Warmii kilku 
naśladownictw. Zapewne pod wpływem 
architektury Świętej Lipki, krużgankami 
otoczono kościoły w Stoczku (1708- 
-1711), Krośnie (1726-1727 i 1769- 
-1777), Glotowie (1728), Międzylesiu 
(1752-1756) i Chwalęcinie (1820-1836).

Bryła kościoła - prosta w formie bazy
lika emporowa, o nieurozmaiconym, jak
by podporządkowanym funkcjonalności 
wnętrzu - bliska jest podobnym realiza
cjom jezuickim XVII w. w Polsce. Zdecy
dowanie kontrastuje ona z fasadą, prostą 
pod względem dekoracji, ale znacznie 
bardziej plastyczną i dynamiczną. Cofnię
cie części międzywieżowej i dostawienie 
do niej dwu par kolumn w dwóch kondy
gnacjach, tworzy tu efekty światłocienio
we i daje silne wrażenie wertykalizmu. Fa
sada łączy w sobie co prawda niektóre 
elementy znane z innych kościołów na te
renie kraju, jednak w sposób, dla którego 
nie znaleziono bezpośredniego wzorca. 
Historia budowy obecnego kościoła oraz 
jego wystroju i wyposażenia jest dzisiaj 
w dużej mierze wyjaśniona (głównie dzię
ki badaniom Józefa Poklewskiego i Jerze
go Paszendy). Nadal jednak nieznane po- 
zostaje autorstwo projektu architekto
nicznego całej budowli, a w szczególności 
fasady. Wszelkie, uzasadnione zresztą, 
próby upatrywania architekta w środowi
sku wileńskim (stolica prowincji jezuic
kiej, do której należała misja w Świętej 
Lipce) czy warszawskim (ze względu na 
zależność tego miejsca od biskupiej War
mii i jej rozlegle powiązania ze stolicą) nie 
przyniosły konkretnego nazwiska.

Po ukończeniu budowy kościoła szyb
ko przystąpiono do wyposażania wnę
trza. W latach 1696-1702 wystawiono 
osiem ołtarzy bocznych (wykonanych 
w królewieckich warsztatach stolarzy 
i snycerzy: Johanna Dóbla i Krzysztofa 
Peuckera) oraz ambonę (K. Peucker, 
ozdobiona obrazami Piotra Kolberga 

z 1725 r.). W latach 1712-1714 z funda
cji biskupa warmińskiego Teodora Potoc
kiego wzniesiono ołtarz główny (K. Peuc
ker, który w związku z pracami dla jezu
itów przeniósł swój warsztat do Reszla), 
zaś tabernakulum w 1719 r. (prace złotni
cze i zdobienia wykonał w kolejnych la
tach złotnik z Królewca, Samuel Grew). 
Twórcą organów umieszczonych w boga
to dekorowanym prospekcie był pocho
dzący również z Królewca Jan Jozue Mo- 
sengel (1719-1721). W latach 1722-1727 
wnętrze przyozdobił freskami Maciej Jan 
Meyer, malarz z Lidzbarka, który na 
koszt biskupa Potockiego kształcił się 
prawdopodobnie we Włoszech (w latach 
trzydziestych dekorował także tutejsze 
krużganki; na Warmii jest jeszcze auto
rem fresków w kaplicy św. Brunona 
w kościele w Wozławkach i w kaplicy bi
skupa Szembeka w katedrze we Frombor
ku; dla Potockiego wykonał dekorację je
go kaplicy grobowej w Gnieźnie). Rozbu
dowane dekoracje dzielą się na kilka cy
kli. W prezbiterium i nawie głównej 
umieszczono wieloobrazowy cykl chwały 
Marii. W nawie północnej - cykl Męki 
Pańskiej, sceny z życia Marii oraz dość 
szczegółową historię Świętej Lipki i cu
dów z nią związanych. W nawie połu
dniowej - dalsze sceny z historii zbawie
nia i kontynuację życia Marii. Dekoracja 
ta, obejmująca nie tylko sceny figuralne, 
ale i elementy architektoniczne oraz zdo
bienia, zdecydowała o ostatecznym arty
stycznym wyrazie wnętrza świątyni. 
Nadała jej bogactwa i splendoru, które 
do dzisiaj oddziałują na widza. Jej znacze
nie dla rozwoju malarstwa monumental
nego Rzeczypospolitej wykracza zresztą 
daleko poza Świętą Lipkę czy Warmię.

Na długo przed powstaniem obecnego 
kościoła tutejsze wydarzenia stały się słyn
ne nie tylko wśród mieszkańców Warmii. 
Wiadomo, że pielgrzymi docierali tu z róż
nych stron Rzeczypospolitej i Święta Lipka 
szybko stała się jednym z chętniej odwie
dzanych polskich miejsc pielgrzymko
wych. Znamienne, że dotyczyło to rów
nież okolicznej ludności protestanckiej - 
znane są jej pielgrzymki, a nawet uczest
nictwo w specjalnych mszach świętych, 
tzw. mazurskich, łącznie z przystępowa
niem do komunii świętej. Sława świętego 
miejsca przekraczała granice dzielące wy
znania, co bez wątpienia było chętnie wy
korzystywane przez jezuitów. Dla pielgrzy
mów podróżujących tu z terenu Warmii 
przygotowano od strony Reszla - tradycyj
nego szlaku wiodącego do sanktuarium - 
drogę pątniczą: piętnaście prostych kapli
czek z płaskorzeźbami wyobrażającymi ta
jemnice różańcowe, wzniesionych w 1734 
r. (być może w miejscu poprzednich). Da
lej, na granicy Warmii i Prus Książęcych, 

witała pielgrzymów ustawiona na kolum
nie kamienna figura Marii z Dzieciątkiem 
na lipie. Otwierający się przed nimi widok 
na monumentalną fasadę, niegdyś przecież 
na niemal zupełnym odludziu, musiał być 
zasadniczym elementem oddziaływania na 
wyobraźnię, miał podkreślać znaczenie 
miejsca i dokonujących się tu wydarzeń. 
Zgodnie z barokową zasadą zaskakiwania 
wspaniałością tu zgoła niespodziewaną, 
wierny miał zostać porażony pięknem 
i ogromem, przekonany o niezwykłości 
i cudowności, w której i jemu było dane 
uczestniczyć. Stworzono wręcz rodzaj re
prezentacyjnego traktu wiodącego do 
sanktuarium. Dopiero po przejściu przez 
bramę krużganku, na którym ustawiono 
wykonane w latach 1744-1748 kamienne 
figury, wyobrażające wymienionych 
w Ewangelii według św. Mateusza przod
ków Jezusa (warsztat Krzysztofa Perwan- 
gera w Tolkmicku), po spojrzeniu z bliska 
na fasadę z rzeźbą Marii na lipie w polu 
środkowym i towarzyszącymi jej świętymi 
jezuickimi, być może też po przejściu kruż
gankami w pobliżu czterech kamiennych 
figur Immaculaty, św. Anny, św. Józefa 
i krucyfiksu - wtedy dopiero poruszyć 
miało widza wnętrze, oszałamiające migo
tliwą grą kolorów ślizgających się po pila- 
strach i ścianach, fikcyjną, już niemal „nie
biańską” architekturą sklepienia, ogro
mem trzech kondygnacji głównego ołta
rza. Ta typowa dla baroku, nieco teatralna 
sceneria mająca oddziaływać na tłumy, za
sługuje na szczególną uwagę.

Wspominano niejednokrotnie o szcze
gólnie silnym kontekście polityczno-wy- 
znąniowym funkcjonowania kościoła 
w Świętej Lipce. Końcowa faza jego budo
wy (zwłaszcza fasada) oraz wystrój i wy
posażanie przypada na burzliwy czas 
w dziejach Rzeczypospolitej (elekcja Au
gusta II, wojna północna) i, co najważniej
sze, okres widocznej przemiany w mental
ności jej katolickich mieszkańców, będącej 
w jakimś stopniu konsekwencją wydarzeń 
historycznych. W kolejnych latach po
wszechnie powracano do dawnej retoryki 
kontrreformacyjnej, do akcentowania 
triumfu katolicyzmu nad herezjami. Jak 
wiadomo, przejawem tego w sztuce były 
określone koncepcje aranżacji wnętrz sa
kralnych oraz systemy ich dekoracji nasta
wione zwłaszcza na spektakularne przeja
wy pobożności zbiorowej, co widoczne 
jest w Świętej Lipce. Tu, na granicy kato
lickiej Warmii i protestanckich Prus, 
w kontekście ciągłej rywalizacji między 
wyznaniami, nabiera to szczególnej wy
mowy i znaczenia, którego często brak już 
było wówczas fundacjom religijnym w in
nych regionach Polski.

Mariusz Smoliński
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Dwieście lat muzeów w Polsce

(SPOTKANIA Z MUZEAMI
ok 1918 spełnił marzenia pokoleń Polaków o własnym państwie. Muzea, podobnie jak inne insty
tucje kulturalne i artystyczne, które należały dotąd do depozytariuszy jego idei, teraz, kiedy 
przybrała ona kształt materialny, musialy najpierw podjąć walkę o przetrwanie. Nie było to łatwe 
w sytuacji kraju odradzającego się niemal z niczego. Przed muzeami stanęło nie tylko widmo 
kryzysu materialnego, ale również radosne w końcu tworzenie w odrodzonym państwie racjo

nalnie pomyślanej struktury, wspierającej jego zadania kulturalne i oświatowe. Do tego celu potrzebna by
ła państwowa polityka muzealna, nad którą od początku wspólnie z władzami ministerialnymi pracowała co
raz sprawniej działająca reprezentacja muzeów. Rezultatem tego była „Ustawa o muzeach publicznych” 
(1933}, a owocem dwudziestoletnich wysiłków - kilka muzeów „urządzonych w sposób europejski”.

Muzea w odrodzonej Rzeczypospolitej 
(1918-1939)

N
a początku byfo gorzej niż przed Wielką Wojną, przede 
wszystkim pod względem materialnym. Ustały lub zmieniły 
się dotychczasowe źródła finansowania muzeów polskich 
przez państwa, miasta, organizacje społeczne czy osoby prywat

ne. Muzea, ongiś należące w sferze ideowej do tzw. państwa du
chowego, teraz, kiedy Rzeczpospolita stała się znowu rzeczywi
stością, musialy poddać się wraz z innymi instytucjami artystycz
nymi, kulturalnymi i naukowymi naturalnym mechanizmom życia 
społecznego. Nie było to łatwe również dla ich fundatorów i zało
życieli, wreszcie dla tych wszystkich, którzy życie swoje poświęca
li sprawie utrzymania i takiego pokierowania zbiorami, aby mogły 
się nie tylko nadal powiększać, ale coraz lepiej służyć ogółowi. Bo 
dla całej inteligencji służba dla dobra ogółu i rozwijania świadomo
ści narodowej była podstawowym zadaniem. Wspominając jej za
sługi, najczęściej pomija się zatrudnienia muzealne, co może 
świadczyć, że fakt ten nie zdołał w dostatecznej mierze przemóc 
obojętności większej części społeczeństwa, ale jednocześnie po
twierdza to heroizm tych najczęściej zapomnianych już dzisiaj 
społeczników, którzy nie rezygnowali łatwo wobec trudności, jakie 
niosła ta jedna z ważnych przecież prac u podstaw. Zanim jednak 
wróciła Polska „na swoje”, trzeba było przejść przez piekło wojny, 
która potrafiła w mgnieniu oka niweczyć dorobek pokoleń, zwłasz
cza wstrząsnęły Europą apokaliptyczne wydarzenia na Wscho
dzie, gdzie na koniec wznieciła pożogę komunistyczna rewolucja. 
Smutnym przykładem był tam Młynów Chodkiewiczów, w pow. du- 
bieńskim na Wołyniu. Jego nowsze dzieje wiązały się z gen. Alek
sandrem Chodkiewiczem (1776-1838), uczonym i mecenasem. 
Zgromadzona przez niego cenna kolekcja obrazów i rzeźb, prze
wieziona do Warszawy i tu zlicytowana, doczekała się znakomite

go szkicu Andrzeja Ryszkiewicza (Kolekcjonerzy i miłośnicy, 
1981). Można się z niego dowiedzieć, że w ciągu XIX w. Chodkie- 
wiczowie zdołali ponownie wypełnić swoją wołyńską rezydencję 
dziełami sztuki, książkami i rodzinnymi archiwaliami, i że w 1919 r. 
zrewoltowany motloch w większej części je zniszczył, mordując 
przy tym żonę właściciela i córkę. Mieczysław Chodkiewicz prze
kazał rok później pozostałe resztki zbiorów głównie do Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Przypadek Młynowa można potrakto
wać jak symbol „przemijania postaci świata", ale też bolesnych 
problemów, jakie stawały przed muzealnictwem u progu Drugiej 
Rzeczypospolitej.

„Obowiązek racjonalnej polityki muzealnej w całym kraju - pi
sał w 1922 r. w „Wiadomościach Archeologicznych” historyk sztu
ki Mieczysław Treter, kustosz Muzeum Lubomirskich we Lwowie 
(1918-1922) i dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki (1922-1924), 
autor prac z zakresu organizacji i funkcjonowania muzealnictwa - 
dbałość o wysoki poziom zbiorów muzealnych, tak prowincjonal
nych, jak zwłaszcza stołecznych, należy obecnie przede wszyst
kim do państwa, nie zaś do gmin miejskich, organizacji społecz
nych i poszczególnych jednostek, jak to z konieczności było przed 
wojną". Pogląd taki podzielało również istniejące krótko Minister
stwo Sztuki i Kultury, sprawujące opiekę nad muzeami historycz- 
no-artystycznymi; świadczą o tym założenia do jego działalności 
opracowane w 1919 r. Szefem Ministerstwa byt Zenon Miriam 
Przesmycki, który przed wojną dal się poznać jako autor istotnych 
dla czytelnika polskiego artykułów poświęconych nowoczesnym 
ideom muzealnym, zebranych w książce wydanej w 1914 r. w War
szawie (Pro arte. Uwagi o sztuce i kulturze). Nie oznaczało to jed
nak planowania w muzeach etatyzacji, ponieważ brakowało na nią
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Feliks Kopera (1871-1952), historyk sztuki,
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie (1901-1950), 
prezes Związku Muzeów w Polsce (1930-1951)

przede wszystkim pieniędzy. Wiedziano o tym nie tylko w Minister
stwie. Początek lat dwudziestych byl w catej Europie czasem kry
zysu, z którego wyjście stanowiło dla rządów sprawę życia lub 
śmierci. Minister skarbu Jan Michalski w swoim expose sejmowym 
mówił: „Fiok 1921 wysunął naprawę Skarbu na czoło zagadnień 
państwowych i zamknął się przyjęciem przez Sejm 2 ustaw 
o pierwszorzędnej doniosłości dla finansowego i gospodarczego 
życia naszego Państwa: ustawy o poborze nadzwyczajnej daniny 
państwowej oraz ustawy o środkach naprawy gospodarki skarbo
wej". Naprawa ta zakończyła się w Polsce sukcesem, ale odbyła 
się kosztem wydatków m.in. na kulturę (jeszcze w 1930 r. Minister
stwo Wyznań i Oświecenia Publicznego miało dla przejętego 
w postaci departamentu Ministerstwa Sztuki i Kultury tylko 1% 
swojego budżetu, co stanowiło 0,0016% budżetu państwa). W lep
szej sytuacji byty muzea związane nie ze sztuką, lecz nauką, która 
wspólnie ze szkolnictwem miała pierwszeństwo w podziale sub
wencji. Dzięki temu można było nawet utworzyć dwa muzea pań
stwowe - Narodowe Muzeum Przyrodnicze (1919) oraz Państwo
we Muzeum Archeologiczne (1920).

W tej sytuacji dyskusja na temat merytorycznych problemów 
musiala na jakiś czas ustąpić pytaniu: jak ratować egzystencję sa
mych muzeów. Próbowano szukać na nie odpowiedzi podczas 
trzeciego po wojnie zjazdu muzealnego, który odbyt się w 1924 r. 
we Lwowie. Profesor Feliks Kopera, dyrektor Muzeum Narodowe
go w Krakowie, oznajmiając, że brak budynków i pieniędzy na za
kupy uniemożliwi dalszą pracę muzeów, prosił delegata Minister
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, aby rząd „ze- 
chcial mimo wszystko poprzeć cele muzeów, przynajmniej w stop
niu, jak to czynił dawny rząd zaborczy austriacki. Gdy to jak najry
chlej nie nastąpi - mówił - poniesiemy szalone straty dla kultury 
i sztuki narodowej. Z powodu braku funduszów mnóstwo dziel 
sztuki wychodzi corocznie za granicę. Wobec tego stanu rzeczy 
Muzeum Narodowe krakowskie zastanawia się na serio nad tym, 
czy dla ratowania ważniejszych rzeczy nie należy spieniężyć inne 

przedmioty o mniejszej wartości i w ten sposób opędzić najnie
zbędniejsze bieżące wydatki". Dla sprawy tej starano się pozyskać 
także prasę. Jako pierwsza zareagowała „Gazeta Lwowska” (nr 
222, 1924), która w artykule pt. Bezprzykładne gnębienie kultury 
polskiej pisała: „Grozą przejmujących rzeczy nasłuchać się moż
na było z ust pierwszych w Polsce uczonych, obradujących nad 
prawdziwie tragiczną dolą muzeów naszych. Stwierdzono, że 
u granic Polski niepodległej kończą się muzea w pojęciu europej
skim i że niedościgłe są dla nas wzory nawet wschodniego sąsia
da". Ratunek widziano jeszcze w sejmie, w którym niedługo potem 
wystąpiła z odpowiednią interpelacją Zofia Sokolnicka, wybitna 
posłanka ze Związku Ludowo-Narodowego. Komentując jej glos, 
„Rzeczpospolita” pytała: „Czy to możliwe, żeby nie było w Polsce 
na ten cel pieniędzy - skoro dygnitarze jeżdżą po całym świecie? 
Czyż do tego stopnia jesteśmy pochłonięci teraźniejszością, że 
przeszłość straciła dla nas wszelką wartość? Nie, może tak źle nie 
jest. Może to tylko jakie przeoczenie. Cóż, panie Ministrze Oświe
cenia Publicznego?" Odpowiedź nie była prosta, skoro jeszcze 
w 1931 r. Sławomir Czerwiński, ówczesny szef tego resortu, przy
znawał w Senacie: „nie daje nam spokoju myśl, że odrodzone 
Państwo Polskie dotychczas nie znalazło odpowiednich form 
i środków na roztoczenie dostatecznej opieki nad sztuką”. A wraz 
z nią również nad muzeami. Sytuacja ta jednak zacznie się zmie
niać od potowy lat trzydziestych.

W 1923 r. minister WRiOP Stanisław Grabski na posiedzeniu 
Sejmowej Komisji Oświaty zakomunikował, że rząd zmierza do te
go, aby „prace oświatowo-kulturalne” były „domeną inicjatywy 
społeczeństwa". Takie postawienie sprawy wynikało z pewnością 
z politycznego realizmu, ale było również zakorzenione w tradycji 
europejskiej, której podtrzymanie nawet w lepszych warunkach 
zdawało się ważniejsze od walki z przejściowymi trudnościami 
materialnymi. Tradycję tę zapoczątkowała oświeceniowo-roman- 
tyczna filozofia dziejów, według której historia nie jest ekspozycją 
wzorów do naśladowania, ale postępującym procesem powięk
szania dziedzictwa kulturowego. Odbywa się on za przyczyną wie
lu czynników, którym władze nadrzędne powinny sprzyjać, ale nie 
mogą ich stwarzać. Filozofia ta, odrodzona w okresie neoroman- 
tyzmu, miała w Polsce w zastosowaniu do muzealnictwa swojego 
zwolennika we wspomnianym Miriamie Przesmyckim. Po wojnie 
jako minister pracował, jak wiadomo, wraz z innymi nad stworze
niem odpowiednich zasad państwowej polityki muzealnej oraz 
mechanizmów umożliwiających wprowadzenie ich w życie. Opar
ciem byty potrzeby i zadania muzeów, zgłaszane przez przedsta
wicieli muzeów. Należało więc tylko szukać odpowiednich form 
wzajemnej współpracy, na którą największy wpływ, zgodnie ze 
wspomnianą tradycją, powinna mieć naturalnie reprezentacja za
wodowa, którą należało tylko odpowiednio zorganizować. Zadania 
tego podjęta się Delegacja Muzeologów Polskich, zawiązana 
w Krakowie w 1914 r., na wzór podobnych, działających w innych 
krajach. W 1921 r. odbył się jej zjazd, na którym przyjęto najpierw 
nazwę: Związek Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych, po
twierdzającą przewagę tego rodzaju muzeów, która, mimo prób na 
rzecz rozwoju muzeów przyrodniczych i technicznych, utrzymała 
się do dzisiaj. Nazwa ta została zmieniona na Związek Muzeów 
w Polsce dopiero w 1930 r.

W ten sposób ostatecznie ukonstytuowała się reprezentacja 
wszystkich rodzajów muzeów, w tym także należących do mniej
szości narodowych, wśród których zdecydowanie przeważali 
Ukraińcy w woj. lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. Ozna
czało to, że muzea te przetrwały najgorszy okres i dzięki temu mo
gły zająć się wspólnie problemami całego muzealnictwa. Bo jak 
trafnie pisał w 1929 r. w „Wiadomościach Archeologicznych” Ro
man Jakimowicz, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicz
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nego: „Muzea winny zawsze odpowiadać ustalonej zasadzie orga
nizacyjnej i przechodzić z jednego stadium organizacyjnego w na
stępne - wyższe, dopiero wówczas gdy zdobędą warunki poważ
nej pracy, opartej na trwałych fundamentach, pracy, która zosta
wiona samej sobie nie zmarnuje się po pewnym czasie". Na tym 
fundamencie opiera! się także Związek Muzeów w Polsce, podej
mując ponownie w 1930 r. dyskusję na temat państwowej polityki 
muzealnej. Nie była to sprawa prosta, przede wszystkim ze wzglę
du na zróżnicowany tytuł własności muzeów. Uwagi na temat po
łożenia muzeów przedstawił Związek w 1931 r. ministrowi WRiOP 
prosząc o stworzenie referatu muzealnego w Departamencie Na
uki, o przeprowadzenie ewidencji wszystkich muzeów, opracowa
nie jednolitych kryteriów w zakresie ich tworzenia, udzielania po
mocy i kontrolowania sposobu jej wykorzystywania oraz o zasię
ganie opinii Związku we wszystkich tych sprawach, jako organiza
cji najbardziej kompetentnej. Minister nie mógł jednak podejmo
wać tak daleko idących decyzji, nie mając odpowiedniej ustawy. 
Ustawa taka, proponowana już przez niektórych związkowców 
wcześniej, teraz została przez wszystkich uznana za niezbędną. 
Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ją pod nazwą „Ustawy o opie
ce nad muzeami publicznymi” z datą 28 marca 1933 r.

W rozumieniu uchwalonej ustawy muzeami byty wszelkie zbio
ry publiczne z zakresu sztuki, kultury i przyrody, zorganizowane 
pod kątem widzenia ich wartości naukowej, artystycznej i pamiąt

Gmach Muzeum Narodowego w Krakowie (proj. Cz. Boratyński,
E. Kreisler i B. Schmidt, 1934)

kowej, będące własnością państwa, samorządów oraz innych in
stytucji i korporacji publiczno-prawnych, stowarzyszeń i osób pry
watnych, o ile udostępniali je publiczności. Art. 2 postanawiał, że 
„Minister WRiOP sprawuje nad muzeami publicznymi opiekę 
i nadzór w zakresie naukowym, artystycznym, technicznym i orga
nizacyjnym, udziela zezwoleń na założenie muzeów publicznych 
(...) oraz zatwierdza ich statuty". Postanowienia te nie dotyczyły 
tylko Muzeum Wojska w Warszawie i Wielkopolskiego Muzeum 
Wojska w Poznaniu, które podlegały Ministerstwu Spraw Wojsko
wych. Jednocześnie przewidziano utworzenie przy Ministerstwie 
WRiOP Państwowej Rady Muzealnej, co nastąpiło w 1935 r. W jej 
skład wchodzili naturalnie również delegaci Związku, a w posie
dzeniach mogli brać udział przedstawiciele innych ministerstw, 
zainteresowanych omawianymi sprawami czy posiadających wła
sne placówki muzealne. Rozwiązanie takie było wówczas najreal

niejszą formą państwowego kierowania życiem muzealnym. Do
wiodły tego następne lata. A same muzea rozwinęły w ciągu tego 
czasu świadomość własnych celów, a razem z nią rozumienie 
swojej odrębności wśród instytucji zajmujących się animacją ży
cia kulturalnego, rozwijaniem badań naukowych i upowszechnia
niem oświaty.

W 1920 r. w „Przeglądzie Muzealnym" prof. Feliks Kopera pisał 
o pilnej potrzebie „stworzenia muzealnictwa w Polsce, bo ściśle 
biorąc Polska publicznych muzeów, urządzonych w sposób euro
pejski, nie posiada". Jeżeli uświadomimy sobie, że była to opinia 
dyrektora pierwszej wówczas instytucji muzealnej w Polsce, to ła
twiej zrozumiemy ogrom trudności, jakie stanęły przed wszystkimi, 
którzy pragnęli zmiany tej sytuacji. Nie było to łatwe również ze 
względu na zwyczajny marazm i materialistyczny egoizm panują
cy w wielu dziedzinach życia publicznego. I o tym należy także pa
miętać. Marek Świda, bohater opowiadania Andrzeja Struga, któ

ry trafił tuż „przed wielkim jutrem" do Krakowa, aby podjąć studia, 
doznał szoku: „Spodziewał się jak wielu, że znajdzie tu skrawek 
wolnej żywej Polski. Nic podobnego. Tyle że gazety pisały bez 
cenzury, a w oknach wszystkich księgarń leżały zakazane książki". 
Później konspiracja, walki na wschodnim froncie, ciężka rana, tu
łaczka w rozpadającej się Rosji i powrót do wolnej Polski. I tu no
we rozczarowanie interesownością ludzi dobijających się za 
wszelką cenę do władzy w administracji i wojsku. „Niedouczone 
młode błazny, arystokratyczni lalusie (...) szastali się po całej Eu
ropie w nie wyjaśnionych misjach za parytetowe marki w sleepin
gach. Zatęchli w c.k. służbie hofraci pospołu z żonatymi «na Po
lkach” czynodralami (...) narządzali w Polsce młode państwo (...) 
Nie dorżnięci przez bolszewików sztabskapitanowie domagali się 
szarż generalskich i pierwszeństwa przed dyletantami i buntowni
kami z Legionów". Profesor Artur Hutnikiewicz, komentując świa
dectwo Marka Świdy, napisał: „W tym morzu pretendentów do ro

li ojców i posiedzicieli ojczyzny ginęło niemal zupełnie nieznane 
poświęcenie bezimiennych bohaterów codziennej, szarej i nie
efektownej pracy, choć to właśnie na nich, mimo wszystkich za
pór, stała i trzymała się Polska i z mozołem, pod przychylnym 
okiem opatrzności, dźwigała się z trzęsawiska" (Literatura wobec 
niepodległości, bódź 1983). Wśród nich byli także ofiarni muzeal
nicy, zwłaszcza na prowincji zmagający się z niezrozumieniem czy 
po prostu głupotą, ale także ze zwykłą, powojenną nędzą. Nie ina
czej było w okresie porozbiorowym, kiedy - jak pisał w „Wiadomo
ściach Archeologicznych" (1922) Treter - „drogą niezwykłych 
wprost wysiłków i bohaterskiej cierpliwości i energii a wyjątkowej 
ofiarności ze strony kilku, po obywatelsku czujących jednostek, kil
ku organizacji społecznych i zarządów", powstały owe „nieliczne 
i wątle organizmy muzealne". Ale teraz uskrzydlała te jednostki 
świadomość bycia u siebie, radość bezinteresownej pracy dla od
rodzonej Polski.

W latach dwudziestych najbardziej dotkliwym problemem mu
zeów stał się brak pieniędzy. Apelowano o nie do sumień i kiesze
ni rządzących, dzielono się na zjazdach muzealnych doświadcze
niami co do sposobów ich pozyskiwania, radzono gdzie je najko
rzystniej pożyczać i jak spłacać zaciągnięte kredyty. Od 1936 r„ 
korzystając z pieniędzy Funduszu Pracy, rozpoczęto akcję zatrud
niania w muzeach bezrobotnych absolwentów szkół wyższych; 
w pierwszym roku objęto nią 51 osób, z których każda mogła 
w ciągu około 4 miesięcy pracować w którymś z 37 muzeów, znaj
dujących się w 15 miejscowościach na terenie 13 województw. Dla 
muzeów, które z braku odpowiedniego personelu miały kłopoty 
z uporaniem się z inwentaryzacją albo konserwacją, akcja ta mia
ła duże znaczenie. Ale w miarę stabilizacji gospodarczej państwa 
polepszała się sytuacja finansowa muzeów, przede wszystkim 
tych największych, ulokowanych w dużych, ważnych dla prestiżu
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MUZEA
GMINY

MIASTA LWOWA

sżfc.

MUSEES MUNIC1PAUX 
DE LA VILLE DE LWÓW

RUDOLF MĘKICKI

MUZEUM NARODOWE
IM. KRÓLA JANA III

WE LWOWIE

PRZEWODNIK PO ZBIORACH

LWÓW 1936

NAKŁADEM GMINY MIASTA LWOWA

Okładka przewodnika po zbiorach muzeum

wobec apatii Rządu dla spraw kultu
ry i sztuki w regionach, będziemy po
woli marnowali się i kompromitowali 
wobec siebie i zagranicy i dlatego 
rozwój kulturalny regionów w Polsce 
staje się wielkim skandalem europej
skim, gdyż Rząd poza miastami sto
łecznymi (Warszawa, Poznań, Kra
ków, Lwów i Wilno), o których jako 
tako pamięta, pozostawił kraj cały na 
pastwę własnego losu, udzielając 
muzeum małe subwencje po 200 do 
500 zł rocznie i tylko powstającym 
nowym ośrodkom kulturalnym".

Sytuacja taka rodziła uzasadnio
ny sprzeciw, mimo rozwoju placówek 
stołecznych, którym wznoszono oka
zale gmachy, jak dla Muzeum Naro
dowego w Warszawie (1926-1938, 
proj. T. Tołwiński i A. Dygat) i Krako
wie (od 1934, ukończony w części 
frontowej 1957, proj. Cz. Boratyński, 

Mieczysław Gębarowicz (1893-1984), historyk sztuki, 
kierownik Muzeum Lubomirskich we Lwowie 
(1922-1939)

Okładka „Muzea gminy miasta Lwowa", 1929

państwa ośrodkach. Do najlepiej uposażonych, 
głównie przez czynniki lokalne, należały w Warsza
wie Muzeum Narodowe i Muzeum Przemysłu i Tech
niki oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Ale też na

leży pamiętać, że wiele małych muzeów miało nadal 
budżet nieprzekraczający w skrajnych wypadkach 
kilkudziesięciu złotych rocznie, jak np. Muzeum Zie
mi Rzeszowskiej czy Muzeum Ziemi Kaliskiej. Kazi
mierz Osiński, kierownik Muzeum Narodowego Zie
mi Przemyskiej, pisał w 1937 r. z goryczą do Zbignie
wa Bocheńskiego, sekretarza zarządu Związku: 
„Gmina m. Przemyśla udziela tylko 286 zł miesięcz
nie na wszystkie wydatki administracyjne i konserwa
torskie, na kupno zbiorów i gablot, wydawnictwa, 
służbę i telefon - a znikąd nie mamy żadnej innej po
mocy. (...) Marzyliśmy o innej Polsce, a tymczasem 

Kamienica Królewska we Lwowie (1580-1582) - Muzeum Narodowe 
im. króla Jana III we Lwowie
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E. Kreisler i B. Schmidt). Wybitny poziom osiągnął projekt Karola 
Schayera (z zespołem) dla Muzeum Śląskiego w Katowicach (od 

1936, rozebrany w 1941). W1935 r. w Toruniu, dobrze zarządzanej 
stolicy woj. pomorskiego, rozpoczęto budowę budynku dla Mu
zeum Ziemi Pomorskiej (proj. T. Kaszubskiego i S. Putowskiego, 
przeznaczony również dla Biblioteki i Archiwum). Podobnie jak 
w Katowicach, tak i w Toruniu ważyły względy na sąsiedztwo 
z Niemcami, a wraz z tym potrzeba rozwijania polskiego dziedzic
twa kulturalnego na terenach w dużej mierze zniemczonych.

Jedną z głównych przeszkód w realizowaniu ogólnopolskiej 
polityki muzealnej było przypadkowe, a przy tym niedostateczne 
rozmieszczenie muzeów, odziedziczone po czasach porozbioro- 
wych. Świadczyło ono, poza względami czysto politycznymi, bar

dziej o prężności lokalnych organizacji i poświęceniu jednostek, 
niż o możliwości, a może nawet świadomości potrzeby budowania 
przy udziale muzeów obrazu poszczególnych regionów oraz od
działywania na rozwój duchowy i materialny zamieszkujących je 
ludzi. A takie przecież zadania stawiał im od XIX w. regionalizm, 
którym interesował się m.in. Stefan Żeromski, dając temu wyraz 

np. w popularnej komedii pt. Uciekta mi przepióreczka... (1925). 
Znaczenie regionalizmu w Polsce wzrosło po 1926 r., w związku 
z postawieniem w procesie sanacji państwa na samorządność, 

Gmach
Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk 
w Wilnie 

z Muzeum 
(1909-1913, 

prze bud. 1929)

ale i tak nigdy nie było ono tak wielkie, jak w innych krajach euro
pejskich, zwłaszcza w Niemczech. Ale przynajmniej w dyskusjach 
na temat sieci muzeów w Polsce jego przedstawiciele mieli pierw
szy glos, zwłaszcza odkąd w 1931 r. wstąpiły do Związku Muzeów 

placówki muzealne należące do Polskiego Towarzystwa Krajo
znawczego. Utworzyły one w jego ramach własną sekcję, na cze
le której stał do 1936 r. wybitny archeolog prof. Włodzimierz Anto
niewicz, najważniejszy autorytet w tym względzie. On też byl auto
rem opublikowanego w 1933 r. projektu takiej sieci wraz z propo
zycją podziału Polski na regiony, podporządkowane naturalnie jej 
nadrzędnemu dobru. Muzea miały mieć układ hierarchiczny: na 
szczycie centralne, specjalistyczne lub zbiorowe, obejmujące cały 
kraj, pod nimi dzielnicowe w następujących ośrodkach uniwersy
teckich - w Warszawie dla Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny, 
w Krakowie dla Małopolski i Śląska, we Lwowie dla Rusi Czerwo

nej, Wołynia, Podola i Pokucia, w Wilnie dla Litwy, Białorusi i Pole
sia, w Poznaniu dla Wielkopolski i Pomorza. Trzecim stopniem 
w tej hierarchii miały być muzea regionalne, jednak określenie licz
by i granic regionów okazało się najtrudniejsze; prof. Wt. Antonie
wicz przyjął dla ich wyodrębnienia kryteria geograficzne, przemy- 
stowo-gospodarcze, archeologiczne, etnograficzne i administra- 
cyjno-historyczne.

Sieć wzajemnie współpracujących ze sobą muzeów nie mogła 
się też obyć bez uporządkowania ich wewnętrznej struktury. Spra
wą statutu zajął się już zjazd muzealny w 1921 r. Wrócono do niej 
na V zjeżdzie w 1935 r., powołując nawet specjalną sekcję mającą 
za zadanie zajęcie się „systemem organizacyjnym muzeów 
w ogólności". Jednak wkrótce, w trakcie dyskutowania gotowych 
już projektów statutów dla muzeów regionalnych, okazało się, że 
sprawa statutów należy do kompetencji powołanej właśnie Pań
stwowej Rady Muzealnej, która przeprowadziła dla orientacji an
kietę wśród 62 muzeów. Nadesłany materiał wykazał, że statuty 
miało zaledwie 30 z nich, a 11 tylko regulaminy. Jedynie statuty 
muzeów narodowych w Warszawie i Krakowie oraz Muzeum Ślą

skiego w Katowicach uznano za wzorowe!
Ludwik Grajewski w 1935 r. pisał na lamach „Wiadomości Ar

cheologicznych”: „Wszelkie, choćby najlepiej obmyślane ustawy, 
rozporządzenia, plany i projekty rozbijają się o brak fachowych wy
konawców i dlatego jako pierwszy postulat wszelkich prac reorga
nizacyjnych, trzeba postawić reorganizację personelu muzealne
go i odebrać muzea z rąk niefachowych". \N wielodzialowych mu
zeach personel ten byl albo zbyt mały, albo zbyt jednostronnie 

przygotowany, aby mógł mimo 
najlepszych chęci poradzić so
bie z różnorodnością zbiorów, 
o czym świadczył brak odpo
wiednio opracowanych inwen
tarzy, poprawnej identyfikacji 
okazów, które byty nadto źle, 
a nawet w ogóle niekonserwo- 
wane. Jak wykazała ankieta ro
zesłana w 1934 r. do muzeów 
należących do Związku, tylko 
niewielka część zatrudnionych 
miała dostateczne przygotowa
nie zawodowe. Związek miał 
naturalnie na uwadze poprawę 
tego stanu rzeczy, organizując 
rokrocznie zjazdy, na których 
wygłaszano referaty, prowa
dzono fachowe dyskusje, 
a także była możliwość pozna
wania muzeów w miejscowo

ściach, w których odbywały się obrady, czy wreszcie sposobność 
nawiązywania wzajemnych kontaktów, owocujących później wy
mianą doświadczeń. Dążono także do wprowadzania zasady za
trudniania na stanowiskach kierowniczych ludzi o odpowiednich

Sala Sztuki 
Polskiej 

w Muzeum TPŃ 

w Wilnie
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znaczenie muzeum". Najwięcej nadziei budzita myśl opracowania 
podręcznika muzealnego, z wszystkich innych inicjatyw najbar
dziej realna. Pracę nad nim pod redakcją Stefana Komornickiego 
rozpoczęto w 1936 r., gotowy tekst znalazł się w połowie 1939 r. 
w krakowskiej drukarni, w której zatrzymała go wojna.

W Wigilię Bożego Narodzenia 1917 r. w Kijowie zakończono 
druk książki M. Tretera pt. Muzea współczesne, pierwszej polskiej 
publikacji tak szeroko omawiającej związane z nimi problemy. 
W przeczuciu końca czasów porozbiorowych autor zaczął od kla
syfikacji muzeów, tak aby w nowej sytuacji można było zająć się 
najpierw budową racjonalnie pomyślanej ich organizacyjnej i prze
strzennej struktury. Pod względem charakteru zbiorów Treter dzie
lił je na przyrodnicze i historyczne. Przyrodnicze, jak już wspo
mniałem, były słabością polskiego muzealnictwa, natomiast histo
ryczne czy po prostu historyczno-artystyczne dominowały od po
czątku. Tak więc ważnym zadaniem w odrodzonej Polsce było wy
równanie tej dysproporcji przez powołanie również narodowego 
muzeum przyrodniczego. Decyzję taką podjęto, ale nie zdołano jej 
rozwinąć. Oświeceniowy model narodowego muzeum mającego 
dać obraz natury i historii kraju przetrwał w programie muzeum re
gionalnego propagowanego przez Polskie Towarzystwo Krajo
znawcze. Takim miało też być Muzeum Śląskie, realizowane za 

pełnym poparciem wojewody Michała Grażyńskiego przez history
ka sztuki Tadeusza Dobrowolskiego. Wojewoda tak właśnie widział

Kazimierz Osiński 
(1883-1956), 

architekt, 
współzałożyciel 

i dyrektor Muzeum 
Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu 

(od 1921 r. 
Muzeum 

Narodowego Ziemi 
Przemyskiej)

Okładka jednego 
z numerów 

„Pamiętnika 
Muzealnego"

/V
WYDAWNICTWO ZWIĄZKU MUZEÓW W POLSCE

PAMIĘTNIK MUZEALNY
ZESZYT DRUGI

POD REDAKCJA 
ZBIGNIEWA BOCHEŃSKIEGO

KRAKÓW MCMXXXIIL
NAKŁADEM ZWIĄZKU MUZEÓW W POLSCE, PRZY POMOCY 
ZASIŁKU MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH 

I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO.

Nikodem Pajzderski (1882-1940), dyrektor Muzeum Wielkopolskiego 
w Poznaniu (od 1933 r), kustosz Zbiorów Państwowych w Zamku 
w Poznaniu, opiekun Muzeum Czartoryskich w Goluchowie

kwalifikacjach. I przede wszystkim szukano sposobów podnosze
nia kwalifikacji osób już pracujących, nierzadko założycieli prowa
dzonych przez siebie muzeów, oraz kształcenia młodych adeptów. 
Na zjeżdzie w 1930 r. Kazimierz Osiński zaproponował urządzanie 
stałych kursów przy większych muzeach stołecznych. Do sprawy 
tej wróciła dwa lata później Maria Prufferowa z wileńskiego Mu
zeum Etnograficznego i choć podjęto stosowną uchwalę, nie do
szło jednak do jej realizacji.

W 1921 r. prof. F. Kopera zaproponował zwrócenie się do uni
wersytetów z prośbą o powołanie katedr muzeologii. Niestety, rów
nież bez skutku. Nic nie dat też podobny apel skierowany w latach 
trzydziestych do Ministerstwa WRiOP Tym bardziej należy odnoto
wać dwa udane przedsięwzięcia: wykłady muzeologiczne F. Kope
ry na Uniwersytecie Jagiellońskim i kurs dwuletni na uniwersytecie 
w Poznaniu, zorganizowany w 1934 r. przez prof. Eugeniusza Fran
kowskiego, dyrektora Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Za
jęcia na tym kursie obejmowały „historię muzeologii, konserwację 
i techniki muzeologiczne, kompozycje muzeologiczne, fotografie 
i tablice wystawowe, zadania naukowe, wychowawcze i polityczne

program Muzeum: „Ma stać się ono nie tylko panteonem naszych 
zabytków kulturalnych i artystycznych, zbiorów ilustrujących naszą 
pracę zarobkową, zmagania w plebiscycie i powstaniach, zabyt
ków naszej przyrody, ale ma na celu propagowanie, wypromienio- 
wanie na zewnątrz, w najbliższe środowisko polskiej kultury, 
a nadto ma się stać placówką regionalnej pracy naukowej" (Sztu
ka dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1982). Do bar
dziej interesujących inicjatyw w tym zakresie należał zamiar stwo
rzenia muzeum w Gdyni, wahający się między programem regio
nalnym a rodzajem okna Polski otwartego na świat. W ciągu lat 
trzydziestych trwała dyskusja na ten temat, bez widocznych jed
nak rezultatów. O wiele większe przeszkody napotykał program re
gionalny w województwach wschodnich; na terenach porosyjskich 
była to prawdziwa praca u podstaw, w dawnej Galicji napotykają
ca nadto konkurencyjny ruch ukraiński, który w 1939 r. miał 10 mu-
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Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 
(proj. S. Witkiewicz przy współpracy 
F. Mączyńskiego, 1913-1921)

Warszawa, oprócz posiadania wewnętrznej sieci muzeów, 
miata stać się także centrum sieci ogólnopolskiej, mającej oparcie 
również w muzeach specjalistycznych; we wspomnianym przyrod
niczym (od 1930 r. zoologicznym), w archeologicznym (1928), et
nograficznym (od 1896 r. dział w Muzeum Przemyślu i Rolnictwa) 
i wojska (1920). Oddzielną formą bezpośredniego sprawowania 
opieki rządowej nad muzeami były Zbiory Sztuki, utworzone 
w 1922 r. przy Ministerstwie Robót Publicznych dla zabytków rewin
dykowanych z Austrii, a głównie z Rosji i Ukrainy, stanowiących 
własność państwa. Do czasu przeznaczenia lub wybudowania dla 
nich specjalnego gmachu zostały pomieszczone w tzw. gma
chach reprezentacyjnych RP (w Zamku Królewskim z Pałacem 
pod Blachą i Łazienkach w Warszawie, w Zamku Wawelskim).

Oprócz muzeów narodowych oraz krakowskiego Muzeum 
Czartoryskich i lwowskiego Muzeum Lubomirskich, związanego 
od 1823 r. z Ossolineum, ważne znaczenie miało także utworzone 
w 1919 r. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, które zajęło gmach 
d. Muzeum Prowincjonalnego im. cesarza Ferdynanda III. W Po
znaniu istniało od 1875 r. Muzeum Mielżyńskich, związane z Towa
rzystwem Przyjaciół Nauk, które w 1871 r. otrzymało wielką kolek
cję dziel sztuki od Seweryna Mielżyńskiego. Muzeum Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie miało postać bardziej zbliżoną do progra
mu regionalnego, od zainteresowania naturaliami, poprzez dzieła 
sztuki, etnografię, do pamiątek m.in. po Mickiewiczu i Orzeszko
wej. Powstało ono w dużym stopniu z darów litewskich rodzin szla

Projekt Muzeum Śląskiego w Katowicach (arch. K. Schayer, 1936)

zeów. Placówką centralną dla nich było Naro
dowe Muzeum Ukraińskie we Lwowie, założone 
przez metropolitę Andrzeja Szeptyckiego 
w 1903 r.

Oprócz zaistnienia widocznej sieci muzeal
nej o charakterze ogólnopolskim chodziło 
o zbudowanie jej również w Warszawie i to 
w taki sposób, aby mogła być wyrazem jej sto
łeczności, którą zaczęto rozwijać na dobrą 
sprawę dopiero od prezydentury Stefana Sta
rzyńskiego, tzn. od 1934 r. Do tworzenia w War
szawie swoiście lokalnej sieci przystąpiono już 
w 1915 r„ zaraz po wyjściu Rosjan, rozpoczy
nając od nadania miejskiemu Muzeum Sztuk 
Pięknych nazwy Muzeum Narodowe, które 
zwłaszcza pod dyrekcją Stanisława Lorentza 
(od 1936 r.) miało stać się centralną w Polsce 
placówką muzealno-naukową. Muzeum to, 
przeprowadziwszy się do nowego gmachu, pod wpływem do
świadczeń amerykańskich oraz innych dyskutowanych na XIV 
Międzynarodowym Kongresie Historii Sztuki w Bazylei (1936) roz
winęło na szeroką skalę pracę oświatową. Nie bez znaczenia był 
tu odpowiedni wystrój sal ekspozycyjnych powiązany z architek
turą, do zaprojektowania której w nowym gmachu zaproszono 
m.in. młodego Stanisława Zamecznika (np. tzw. Sala Stolicy), po 
1945 r. jednego z najwybitniejszych twórców polskich w dziedzi
nie wystawiennictwa. Dziedzina ta miała wówczas gorącego orę
downika w osobie Kazimierza Jackowskiego, od 1936 r. dyrekto
ra Muzeum Techniki i Przemysłu. Ten typ zbiorów, popularny rów
nież poza Polską, reprezentowany byt w muzeach specjalistycz
nych - Muzeum Kolejnictwa (od 1931), Muzeum Poczt i Teleko
munikacji (od 1933) i komunalnego Muzeum Tramwajów i Auto
busów (od 1934). Do wojny pozostały one jednak na progu swo
jego rozwoju.

checkich i jego zbiory są reprezentatywne dla polskiego kolekcjo
nerstwa, które powstawało z romantycznego przekonania, że 
wspomnienia rodzinne są historycznymi dziejami narodu. W cza
sach Drugiej Rzeczypospolitej miały one nadal znaczenie zasad
nicze, nawet dla stanu posiadania niektórych muzeów historii 
miast, wskazując mimo woli na rodowód znacznej części polskiej 
inteligencji. W sposób szczególny donacje takie decydowały 
o muzealnictwie lwowskim; oprócz Muzeum Lubomirskich, Dzie- 
duszyckich czy Baworowskich, łączonych na oświeceniowy spo
sób z bibliotekami i archiwami, wzbogacały one Galerię Narodową 
m. Lwowa, ale nawet Muzeum Przemysłu Artystycznego. Oddziel
nie wystawione byty zbiory Bolesława Orzechowicza, ofiarowane 
do Muzeum Narodowego im. króla Jana III. Do nich należałoby 
dodać jeszcze te znane od dawna, a należące do rodzin magnac
kich, jak Branickich w Wilanowie, Czartoryskich w Goluchowie, 
Sanguszków w Gumniskach, Tarnowskich w Dzikowie i Suchej
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Bronislaw Gembarzewski (1872-1941), historyk wojskowości, 
dyrektor Muzeum Narodowego (1916-1936)
i Muzeum Wojska w Warszawie (od 1920 r.)

Stanisław Lorentz (1899-1991), historyk sztuki, dyrektor
Muzeum Narodowego w Warszawie (1936-1982)

oraz ordynacji Krasińskich i Zamoyskich w Warszawie. Fundacja 
Marii i Władysława Zamoyskich w Kórniku wyróżniała się zbiorami 
archiwalno-bibliotecznymi związanymi z Polską. Kolekcje tego ro
dzaju, choć zawierały cenne dzieła sztuki obcej, to jednak główny 
nacisk kładły na „starożytności polskie”, dzieła sztuki, jak i pamiąt
ki związane z wybitnymi postaciami z przeszłości. Taka była trady
cja sięgająca Świątyni Sybilli w Puławach i teraz nadal uważano ją 

za godną najwyższej uwagi. Ale w zgodzie z tą samą, sięgającą 
romantyzmu tradycją, odpowiadającą zresztą duchowi polskiego 
solidaryzmu, pozostawały również zbiory etnograficzne, np. w mu
zeum na wolnym powietrzu w Nowogrodzie Łomżyńskim (1927).

Komisja dla celów i zadań muzeów przy Państwowej Radzie 
Muzealnej stwierdzała, że przeznaczeniem muzeów „jest podno
szenie i szerzenie wiedzy i kultury z dążeniem do ideałów Prawdy, 
Dobra i Piękna, a przez to służenie Rzeczypospolitej, narodowi 
i ludzkości". Muzealnicy robili wszystko, aby przesłanie to było czy
telne dla możliwie szerokiej publiczności. „Muzea zaczynają się 
stawać żywymi, twórczymi jednostkami. Przez odpowiedni dobór 
i ułożenie eksponatów stają się jak gdyby wielką obrazkową książ
ką, iatwo dostępną nawet dla mało wykształconego umysłu" -mó
wiła w 1936 r. na posiedzeniu Senatu Regina Danysz-Fleszarowa, 
geograf z Państwowego Instytutu Geologicznego, zasłużona 
w pracy niepodległościowej i w popularyzacji nauki. W1939 r. tych 
„żywych, twórczych jednostek" było już 175. Tylko kilka z nich osią
gnęło ów poziom europejski, jeszcze sporo było takich, które swo
je skromne zbiory mieściły w kilku gablotach, ustawionych często 
w wynajętej sali... Byty one rodzajem nieustającego wyzwania do 
dalszej pracy, której sensu nikt jednak nie kwestionował, choć wie
lu mogło mieć żal do państwa za brak dostatecznej pomocy, choć 
sam fakt jego istnienia byt dla nich źródłem sity w zwalczaniu wszel
kich przeciwieństw.

Od końca 1938 r. Wydział Sztuki w Ministerstwie WRiOP zajmo
wał się zabezpieczeniem zbiorów na wypadek wojny. Dyskutowano 
nad tym również na ostatnim zjeździe Związku Muzeów, który od

byt się w 1939 r. 
w Gdyni. Wydaje się 
jednak, że nikomu nie 
przyszło na myśl, że 
zbiorom tym może 
grozić jeszcze coś in
nego, poza bombami, 
pożarami i grabieżą. 
Tymczasem agreso
rom w równej mierze 
zależało na zniszcze
niach i unicestwieniu 
samego państwa, jak 
i na pozbawieniu Po
laków narodowej toż
samości. W tym celu 
dezawuowali naszą 
kulturę i sztukę, udo
wadniając m.in., że muzea mają charakter nietwórczy albo wręcz 
pasożytniczy. Temu celowi posłużyła akcja muzealna, zorganizo
wana w 1940 r. przez nazistów w Krakowie. W tym samym roku ko
muniści we Lwowie, tworząc nową ekspozycję w dawnych muze
ach Historycznym i Narodowym, dowodzili, że Polacy są winni znie
wolenia i deprawacji narodowości składających się na Rzeczpo
spolitą. To przykłady reinterpretacji zbiorów, groźniejsze być może 
od ich materialnego zniszczenia. Wspomnienia Jana Smolki, histo
ryka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, o sytuacji 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej podczas okupacji ra
dzieckiej w latach 1939-1941 ukazują dramat załamywania się kul
tywowanego od wieków przekonania, że Polska jest wspólnym do
brem wszystkich warstw społecznych i wszystkich narodowości za
mieszkujących w jej granicach. I dlatego po 1945 r. nic już nie bę
dzie takie samo jak przedtem. Także w muzealnictwie.

Bogusław Mansfeld
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Akcja dwory

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Pojezierze Leszczyńskie
- pałace i dwory

ojezierze Leszczyńskie - to ob
szar leżący w południowo- 
-wschodniej części Wielkopol
ski. W wodach ukrytych pomię

dzy morenowymi wzgórzami rynnowych 
jezior odbijają się stare sosnowe bory, 
a także malownicze, choć zniszczone wia- 
traki-koźlaki, przydając tutejszemu krajo
brazowi niezwykłego uroku. Ten piękny 
teren dzielił losy całej Wielkopolski. Licz
ne znaleziska archeologiczne w postaci 
zachowanych do dziś grodzisk stożkowa
tych świadczą o osadnictwie sięgającym

niu wielkopolskim w latach 1918-1919, 
przynosząc wolność regionowi (jedynie 
Wschowa pozostała w rękach Prusaków). 
Okres międzywojenny zapisał się na kar
tach historii Pojezierza Leszczyńskiego ja
ko czas zastoju tak gospodarczego, jak 
i kulturowego, lata okupacji hitlerowskiej 
pozostawiły po sobie miejsca straceń 
i groby poległych. Wyzwolenie nadeszło 
wraz z Armią Czerwoną w styczniu 1945 
r. i, co najważniejsze, nie wiązało się tutaj 
ze znacznymi stratami dorobku kulturo
wego.

wy, pochodzący z trzeciej ćwierci XVIII 
w. dwór opatów cysterskich z Przemętu 
(ił. 1). Miejscowość znana jest od 1278 
r., kiedy została nadana zakonowi cyster
sów jako uposażenie klasztoru w Wiele
niu, przeniesionego później właśnie do 
Przemętu. Wioska była własnością za-

VII-IX w. W okresie rozbicia dzielnico
wego obecna ziemia wschowska należała 
do książąt głogowskich, w 1343 r. przy
wrócił ją Polsce Kazimierz Wielki. Z kolei 
wysunięta najbardziej na zachód Sława 
najpierw wchodziła w skład Śląska, po
tem Prus. Okres największego rozkwitu 
gospodarczego miast i wsi związany 
z osiedlaniem się na tych terenach prote
stantów przypada na wieki XVI i XVII. 
Również rozwój sukiennictwa i innych 
rzemiosł w końcu XVIII w. przyczynił się 
do znacznego rozkwitu tej ziemi. Czasy 
rozbiorów - to lata niewoli pruskiej i wy
jątkowo silnej germanizacji miejscowej 
ludności, która, nie poddając się terroro
wi władz, bierze czynny udział w powsta-

O bogatej przeszłości świadczą liczne 
tu cenne zabytki architektury, a wśród 
nich dobrze zachowane, otoczone krajo
brazowymi parkami dwory i pałace. Są 
to obiekty reprezentujące niemal wszyst
kie style architektoniczne od baroku do 
szeroko pojmowanego eklektyzmu. Nie
które z nich znajdują się w rękach pry
watnych, wejścia strzegą najeżone kolca
mi bramy i warczące groźnie psy, inne 
mieszczą placówki kulturalno-oświato
we, jeszcze inne, nieużytkowane, popa
dają stopniowo w ruinę.

Krótką wędrówkę po Pojezierzu Lesz
czyńskim zaczynamy od Przysieki Starej 
między Czaczem i Racotem, niewielkiej 
wsi, w której znajduje się późnobaroko- 

konników do 1797 r., kasata dóbr cyster
skich przez rząd pruski spowodowała, że 
majątek przypadł w udziale generałowi 
Zastrowowi. Około 1820 r. wieś powró
ciła w ręce Polaków, gdyż jej właścicie
lem stał się Edward Potworowski, oficer 
wojsk napoleońskich i marszałek sejmu 
prowincjonalnego Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Od jego śmierci aż do wy
buchu drugiej wojny światowej, dzięki 
familijnym koligacjom, dobrami tymi za
rządzała rodzina Kurnatowskich. Dwór 
poprzedzony jest rozległym dziedzińcem, 
na który prowadzi reprezentacyjna, neo- 
barokowa brama z kordegardą. Jest to 
budynek parterowy, założony na planie 
prostokąta. W elewacji frontowej i ogro-
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- niegdyś był łamany, obecnie jest wyso
ki, dwuspadowy i naczółkowy. Stan całe
go założenia dworskiego można określić 
jako dobry, choć z racji braku rzetelnego 
użytkownika jest ono z pewnością nara
żone na niszczenie.

Taka sytuacja nie zagraża jednak znaj
dującemu się w rękach prywatnych pięk
nemu barokowemu dworowi w Starym 
Popowie koło Śmigla (il. 2). Został zbu
dowany w latach 1775-1785 zapewne 
przez Ignacego Graffa dla Ignacego Szoł- 
drskiego i jego żony Balbiny z Sucho- 
rzewskich. Dwór jest parterowy, z piętro
wą częścią środkową zaznaczoną w obu 
fasadach trójosiowymi, wysuniętymi lek
ko ku przodowi ryzalitami zwieńczony
mi attykami z wazonami. Ryzality po
dzielone są pilastrami, które ujmują dwie 
kondygnacje okien ogromnej sali balo
wej: dolne wysokie portfenetry zamknię-

cego - co warto podkreślić - ze spoloni
zowanej rodziny saskiej. Jak więc widać, 
nie wszyscy rdzenni poddani pruskiego 
zaborcy ślepo wypełniali jego wolę, sze
rząc akcję germanizacyjną, a wypadki od
wrotne wcale nie należały do rzadkości.

Z kolei w położonym nieopodal 
Osiecznej Drzeczkowie, pośród starych 
parkowych drzew, wznoszą się aż dwie 
rezydencje. Pierwsza, barokowa - to 
dwór (il. 3) zbudowany na planie wydłu
żonego prostokąta, pochodzi z lat sie
demdziesiątych XVIII w. Jego fundato
rem był Adam Nieżychowski, ówczesny 
właściciel majątku. Jest to budynek parte
rowy z dość wydatnym, piętrowym ryza
litem na osi, nakryty łamanym dachem 
polskim, nieco zniekształcony przebudo
wami w XIX w. Drugi obiekt - to pałac 
postawiony około połowy XIX w. zapew
ne dla Józefa Objezierskiego (rodzina Ob-

dowej zwracają uwagę piętrowe ryzality 
środkowe, zwieńczone szczytami o fali
stych liniach gzymsu, z wysuniętymi 
znacznie do przodu, wspartymi na fila
rach balkonami-galeriami. Późniejsze 
przebudowy zaowocowały m.in. partero
wymi dobudówkami przy elewacjach 
bocznych oraz zmianą konstrukcji dachu 

te półkoliście i górne w kształcie owal
nym. Budynek nakryty jest dachem łama
nym z lukarnami, natomiast ryzality są 
przykryte osobnymi dachami trójspado- 
wymi. W historii Starego Popowa cieka
wy jest fakt, że w 1890 r. majątek został 
wykupiony z rąk Niemców przez Fran
ciszka Ksawerego Speicherta, pochodzą- 

jezierskich władała Drzeczkowem po 
Nieżychowskich) i reprezentuje styl neo
gotycki (il. 4). Jest to obiekt jednokondy
gnacyjny z mieszkalnym poddaszem, jed
nak znajdujące się w elewacjach fronto
wej i ogrodowej potężne, dwupiętrowe 
ryzality na osi dodają siedzibie niezwykłej 
okazałości. Ryzalit ogrodowy wzbogaco-
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ny jest dodatkowo krytym tarasem ze 
schodami prowadzącymi do niegdyś 
wspaniałego, obecnie dość mocno zdewa
stowanego parku. Architekt projektujący 
tę rezydencję nie zapomniał o elementach 
sztuki neogotyckiej, bez których utraciła
by ona swój romantyczny charakter; są tu 
więc wysokie smukłe sterczyny oraz 
gzymsy w formie krenelaży przywodzące 
na myśl średniowieczne warownie. Nie
stety, oba obiekty pozbawione opieki 
stopniowo chylą się ku ruinie.

Również nie najlepiej przedstawia się 
kondycja pałacu w Morownicy kolo 
Śmigla (ił. 5), pochodzącego z 1887 r. 
i zaprojektowanego przez berlińskiego 
architekta Otto Marcha dla niemieckiej 
rodziny Caesarów. Pałac został zakom
ponowany w duchu renesansu północ- 
noeuropejskiego, który ze względu na 
wzorce czerpane z architektury angiel- 

śli koło Kąkolewa (ił. 6). Zbudowany dla 
niemieckich właścicieli tutejszego mająt
ku charakteryzuje się bardzo dobrymi 
proporcjami czyniącymi go niezwykle 
przytulnym. Jest to budynek parterowy 
z mezzaninem i trzykondygnacyjnym ry
zalitem na osi zawierającym okazałe trój- 
arkadowe wejście. W narożniku fasady 
frontowej znajduje się dość wysoka, ro
biąca wrażenie lekkiej, wieża. Otwarcie 
na otaczającą naturę przypomina wyraź
nie architekturę śródziemnomorską, co 
też prawdopodobnie było zamierzeniem 
budowniczego tej pięknej willi. Obecnie 
w dworze trwają prace remontowe.

Tymczasem w odległym o kilka kilo
metrów od Morownicy Bronikowie na
potykamy piętrowy dwór, którego for
ma została zaczerpnięta z dorobku sztu
ki klasy cysty cznej (il. 7). Zbudowano go 
pod koniec XIX w. i podobnie jak po- 

nawet kominy powodują, że budynek 
nabrał cech baśniowych. Wokół pałacu, 
w którym znajduje się obecnie sanato
rium dla nerwowo chorych, rozciąga się 
dobrze utrzymany park z drzewami po
mnikowymi, m.in. z dwiema okazałymi 
sosnami żółtymi.

Początki pałacu w Czaczu koło Śmi
gla (il. 9) sięgają 1650 r., kiedy na zlece
nie Wojciecha Gajewskiego, kasztelana 
rogozińskiego, zbudowana została z du
żym polotem rezydencja wczesnobaro- 
kowa. Niestety, nie przetrwała ona pró
by czasu, bowiem w 1700 r. strawił ją 
pożar. Obecny wygląd pałac zawdzięcza 
przebudowie dokonanej dla Jana Żół
towskiego przez architekta Mariana An
drzejewskiego w latach 1915-1920. Za
łożenie składa się z korpusu głównego, 
który za pomocą półkolistych galerii łą
czy się z oficynami, co przypomina nie-

skiej XVII w. przybiera niekiedy nazwę 
„Queen Anne Revival”. Charaktery
styczne dla tego stylu jest przede wszyst
kim pokrycie ścian glazurowaną cegłą, 
a także liczne, zróżnicowane pod wzglę
dem wielkości ryzality, balkony, wysokie 
spadziste dachy oraz nieodłączna wieża 
- w Morownicy czworoboczna, podwyż
szona latarnią ze stromym daszkiem. Ca
łość zdradza niewątpliwie wysoki kunszt 
architekta. Również projektant krajobra
zowego parku otaczającego pałac - to 
mistrz w swej dziedzinie. Był nim Augu
styn Denizot, absolwent szkoły ogrodni
czej hrabiego de Lamberty na zamku 
w Chaltrait, sprowadzony do Wielko
polski przez Albina Węsierskiego, wła
ściciela Zakrzewa koło Gniezna. Ogród 
obfitował niegdyś w liczne gatunki egzo
tycznych drzew i krzewów, dziś jest nie
stety mocno przetrzebiony.

Do wzorów renesansowych nawiązu
je, też stojący pośród resztek zdziczałego 
parku, uroczy dworek-willa w Dobramy- 

chodzące z przełomu XVIII i XIX w. 
wzorcowe rezydencje wiejskie z Sierni- 
kami na czele, ma w sobie wiele dosto
jeństwa. Dziewięcioosiową elewację 
frontową ożywia ryzalit zwieńczony 
trójkątnym szczytem, poprzedzony gan
kiem o czterech filarach podtrzymują
cych taras pierwszego piętra, zaś nakry
ty dachem czterospadowym. Dzisiaj we 
dworze znalazła siedzibę placówka 
oświatowa.

Efektowny eklektyczny pałac wznie
siono w 1900 r. dla rodziny von Wede- 
meyerów nad brzegiem jeziora w letni
skowej miejscowości Wonieść (il. 8). 
Projekt dostarczony prawdopodobnie 
przez berlińskich architektów znamio
nuje niezwykła dbałość o szczegóły. Pię
trową bryłę pałacu wyróżnia potężny, 
umieszczony asymetrycznie szczyt, który 
wespół z dużym arkadowym oknem sta
nowi zwieńczenie wejścia paradnego. 
Z kolei umiejętnie skomponowane licz
ne wykusze, wieżyczki, okna w dachu, 

co rozwiązanie stosowane w rezyden
cjach w Rogalinie, Pawłowicach 
i w Śmiełowie, nawiązujące do palla- 
diańskiej architektury renesansowej. 
Korpus główny jest dziewięcioosiowy, 
rozczłonkowany pilastrami, z pozornym 
ryzalitem zwieńczonym trójkątnym 
frontonem w części środkowej. Andrze
jewski zastosował łamany dach polski, 
przez co nawiązał do popularnego wów
czas tzw. kostiumu narodowego. Obec
nie mieszczą się tu placówki kulturalno- 
-oświatowe.

Opisane wielkopańskie rezydencje na 
stałe zrosły się z urokliwym pejzażem Po
jezierza Leszczyńskiego. Kontrastując 
z bujną zielenią tutejszych lasów i łąk, pa
stelowe barwy pałacowych murów zdają 
się świadczyć o tym, że ich architekto
niczna uroda jeszcze się nie zestarzała, co 
niewątpliwie jest magnesem przyciągają
cym rzesze miłośników sztuki.

Grzegorz Gąsior
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Sorkwity
ieś Sorkwity leży na Pojezierzu 
Mrągowskim, przy starym szlaku 
z Olsztyna do Mrągowa, pomię
dzy dwoma jeziorami o niezwykle 

urozmaiconej linii brzegowej: Gielądzkim od 
północy i Lampackim od południa. Okolica 
jest tu bardzo malownicza, na licznych wzgó
rzach rosną wspaniałe lasy, niegdyś słynne 
z udanych polowań na głuszce, bażanty, zające 
i jelenie. Dzieje miejscowości sięgają czasów 
średniowiecznych. W 1379 r. wielki mistrz Za
konu Krzyżackiego Winrych von Kniprode ob
darzył czterech braci ze znanego pruskiego ro
du von Oelsenów dwiema wielkimi majętno
ściami: Wilhelm i Hans otrzymali około 150 
włók na zachód od Jeziora Gielądzkiego, przy

granicy z Warmią, w tym wsie Pustniki i Jeł- 
muń, a Christian i Otto 150 włók na wschód 
od tego jeziora wraz ze szlacheckimi dobrami 
Miluki, Stama i Sorkwity. W tamtych czasach 
na Mazurach osiedlały się rodziny wywodzące 
się ze znaczących niemieckich rodów szlachec
kich. Majątek sorkwicki przeszedł w ręce Han
sa von Krimittena (Przebędowskiego) i Miko
łaja Raschau, którym w 1451 r. wielki mistrz 
Ludwig von Erlichshausen odnowił przywilej 
lenny. Wkrótce rozpoczęła się wojna trzyna
stoletnia i rozległe dobra sorkwickie zostały 
w 1460 r. sprzedane za 347 grzywien dowód
cy z Iławy Pruskiej, Georgowi von Schliebeno- 
wi, który przybył w te strony z oddziałem za- 
ciężnych na pomoc Zakonowi; wielki mistrz 

Heinrich von Richtenberg wystawił mu 
w 1470 r. nowy przywilej lokacyjny.

Rezydencją Schliebenów byt zamek 
w Gierdawach, nie budowali więc w Sorkwi
tach nowej siedziby. Natomiast prawdopo
dobnie za ich rządów powstał kościół, który 
w dokumencie z 1470 r. wymieniony jest po 
raz pierwszy: mowa tam o uposażeniu go czte
rema włókami. Kościół sorkwicki należał do 
dekanatu biskupieckiego. Niewiele wiadomo 
o pierwotnym wyglądzie świątyni. Miejscowy 
kronikarz i badacz starożytności, Johann Rie
del, pastor w latach 1703-1737, określił ko
ściół z tego czasu jako małą, niską konstruk
cję, wykonaną prymitywną techniką i krytą 
słomą. Von Schliebenowie zakupione przez 
siebie dobra w Sorkwitach, Stamie i Miłukach 
przekazali w 1599 r. Sigmundowi von Eglof- 
fsteinowi, pochodzącemu z bardzo starego ro
du frankońskiego. Nowy właściciel przystąpił 
do przebudowy kościoła, który był już wów
czas zbyt mały na potrzeby powiększającej się 
parafii. W rachunkach kościelnych z 1601 r. 
znajduje się informacja o budowie nowego 
murowanego chóru, który miał być przykryty 
dachówką. Prace przy nim zakończono 
w 1607 r., wtedy też powstała od północy za
krystia. Egloffsteinowie wyposażyli kościół 
w sprzęty liturgiczne: w pierwszej połowie 
XVII w. powstał ołtarz wykonany przez snyce
rzy Christopha Billicha i Martina Lange, 
w 1617 r. wzmiankowana jest loża patronac-
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ka, wiadomo również o dwóch cynowych 
świecznikach ołtarzowych z 1648 r.

Sorkwity w posiadaniu rodziny Egloffstei- 
nów pozostały do 1693 r., kiedy zakupił je Al
bert von der Groeben. W 1696 r. Albert ufun
dował w Sorkwitach szpital, potem zaś podjął 
się modernizacji, a następnie wyposażania świą
tyni. Korpus kościoła był wtedy w tak złym sta
nie, że groził zawaleniem. Przystąpiono więc do 
budowy nowej nawy, w 1699 r. powstał przed
sionek od południa, w pierwszym dwudziestole
ciu XVIII w. wzniesiono na osi kościoła od za
chodu trójkondygnacyjną wieżę (do dziś czytel
na jest data „1711” ułożona z zendrówki), któ
ra otrzymała formy gotyckie (ostrołukowe blen
dy, tynkowe opaski dzielące piętra). Dzięki fun
dacjom Groebenów znacznie wzbogaciło się 
wyposażenie wnętrza w sprzęty liturgiczne, 
a wiele z nich wykonał w 1701 r. królewiecki 
snycerz Izaak Riga. Na zlecenie syna ówczesne
go patrona, Georga Dietricha, ozdobił on kazal
nicę, jego dziełem była też górna kondygnacja 
ołtarza głównego (prace kontynuował w 1715 
r. Fryderyk Pfeffer z Królewca). W 1701 r. po
wstała również obudowa chrzcielnicy, która 
otaczała mosiężną misę z wyobrażeniem Adama 
i Ewy. Na 1715 r. datuje się rozbudowę loży pa
tronackiej - snycerz Reh, który wykonał balu
stradę, zwieńczył całość herbami Groebenów 
i Schliebenów. Zapewne w 1702 i 1715 r. po
wstał konfesjonał, którego wykonanie wiązane

1. Kościół od strony południowej
2. Park i pałac na rycinie z XIX w.
3.4. Obecny widok pałacu (3)
i wielobocznej wieży (4)
5. Zasłaniające pałac domki kempingowe
6.7.8. Zabudowania folwarczne: 
wozownia (6), rządcówka (7) i obora (8)

(zdjęcia: Krzysztof Korpysz)

jest z osobą Jana Schwartza z Griinewalde. Von 
Groebenowie byli też fundatorami naczyń litur
gicznych, m.in. kielicha i pateny z 1703 r., 
ozdobionej herbami Groebenów i Schliebenów. 
Herby tych rodów znajdowały się również na 
okuciach opraw ksiąg liturgicznych. Urzędujący 
w tym czasie pastor Riedel wymienił jeszcze kil
ka monstrancji, kadzielnicę, następnie ein „cor
porate” oder „capsula” do przechowywania 
opłatków, także bogato haftowany ornat 
z przedstawieniami figuralnymi. Nie ma jednak 
pewności, czy przedmioty te odnoszą się do 
fundacji ówczesnych właścicieli Sorkwit.

W 1750 r. właścicielem Sorkwit został gene
rał Bronikowski. Rodzina Bronikowskich rów
nież była hojna dla kościoła, finansując gruntow
ny remont w latach 1750-1777. W tym czasie 
okna nawy otrzymały wykrój półkolisty, wnętrze 
zaś nakryto w części środkowej pozornym skle
pieniem kolebkowym, wspartym na drewnia
nych kolumienkach jońskich. W 1777 r. na stro
pie prezbiterium pojawiła się polichromia. Naj
ważniejszą inwestycją Bronikowskich była budo
wa własnej siedziby w 1788 r. Rezydencja ta, 
o nieznanym nam dziś wyglądzie, wzniesiona zo
stała przez Jana Zygmunta Bronikowskiego na 
południowym skraju wsi i służyła również na
stępnym właścicielom.

W 1804 r. posiadłość kupił baron Ernest 
Fryderyk Gottlob von Mirbach, wywodzący 
się z Kurlandii. W rękach jego rodu dobra 

urosły do ogromnych włości. Jego syn i na
stępca, Juliusz, ożenił się w 1838 r. z Ulrike 
von Elditt, która odziedziczyła trzy wsie poło
żone w okolicach Kętrzyna. Następne lata 
przyniosły wspaniały gospodarczy rozkwit po
siadłości. W majątkach należących do dóbr 
sorkwickich funkcjonowała cegielnia, mle
czarnia, browar i gorzelnia. W oddalonym 
o trzy kilometry Jędrychowie założono ekspe
rymentalną uprawę owoców południowych, 
zaś w Sorkwitach na półwyspie Ostrów z po
wodzeniem uprawiano winną latorośl. Na 
przełomie XIX i XX w. dobra sorkwickie 
obejmowały 5770 ha, w tym 1960 ha ziemi 
ornej i ogrodów, 540 ha łąk i pastwisk 
i 2480 ha lasów. Wody stanowiły 720 ha, resz
ta - to drogi, podwórza i nieużytki. Oprócz 
głównego dworu gospodarstwo obejmowało 
siedem folwarków.

W latach 1855-1856 nad brzegiem Jeziora 
Lampackiego wybudowano nową rezydencję. 
Powstał tu pałac w stylu neogotyckim, o wy
glądzie zamku obronnego, zbudowany z czer
wonej cegły, z bramami, wieżami i krenelażem. 
Po śmierci Juliusza von Mirbacha w 1862 r. je
go syn i następca przystąpił wraz z matką do 
powiększania i upiększania ogrodów otaczają
cych pałac od wschodu i południa. Urządzono 
park w stylu angielskim, wytyczone zostały 
aleje widokowe, z których jedna prowadziła na 
malowniczy półwysep Ostrów. Jego południo
wą część zajmowała winnica, w północnej 
utrzymano las jodłowo-sosnowy poprzecinany 
labiryntem ścieżek. Znajdowała się tam altana, 
a bliżej północnego brzegu, niemal na osi pała
cu mieścił się cmentarz rodowy. W rozległym 
parku urządzony został zwierzyniec i bażantar
nia. Wzorowo utrzymane lasy dookoła jezior 
Gielądzkiego i Lampackiego obfitowały 
w zwierzynę i z myślą o polowaniach w lesie 
koło wsi Stama wybudowano pałacyk myśliw
ski. Podobną funkcję pełnił istniejący do dziś 
dwór w Jędrychowie (budowla zapewne 
z XVII w., przekształcona w XIX w. i czasach 
późniejszych).

Główna rezydencja hrabiego Juliusza Ulri
cha von Mirbacha przetrwała do 1914 r. 
W sierpniu tego roku w Sorkwitach stacjono
wały wojska rosyjskie i w nocy z 26 na 27 sierp
nia pałac spalono. Z rezydencji, uchodzącej do 
niedawna za najwspanialszą, zostały tylko na
gie, wypalone mury. W takim stanie przejął je 
w 1921 r., po bezpotomnej śmierci Juliusza 
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Ulricha, jego bratanek, baron Bernard von Pa- 
leske i niebawem przystąpił do odbudowy. Zre
konstruowany w latach 1922-1923 pałac był 
siedzibą Bernarda do 1945 r. Wojnę przetrwał 
niezniszczony, lata powojenne obeszły się z nim 
łaskawie, co na tym terenie nie było takie czę
ste, ale zniknęło wyposażenie.

Zbudowany w stylu neogotyku angielskiego 
pałac położony jest na północnym brzegu Je
ziora Lampackiego, w pobliżu zatoczki stano
wiącej ujście rzeczki łączącej to jezioro z Gie- 
lądzkim. Elewacja ogrodowa zwrócona jest 
w stronę zatoczki, a elewacja frontowa w kie
runku północno-wschodnim. Pałac ma plan 
nieregularny, zbliżony do podkowy, z dwoma 
nierównej wielkości skrzydłami ujmującymi 
elewację tylną. Bryła budowli jest niejednorod
na, rozczłonkowana ryzalitami i wzbogacona 
podcieniami, trójkątnymi lub prostokątnymi 
gankami, wreszcie wieżyczkami i wieżami 
o zróżnicowanych planach: koła, kwadratu 
i wieloboku. Najwyższa, wieloboczna wieża gó
ruje nad okolicą, pełniąc funkcję widokową. 
Wspaniały jest stąd widok na lśniące jezioro 
z półwyspami i zatokami oraz na pobliskie lasy 
i wzgórza. Sylwetkę pałacu wzbogacają sterczy- 
ny i krenelaże, powierzchnie ścian opracowane 
są odmiennie w każdej części pałacu: są gładkie 
lub rozczłonkowane za pomocą skarp zakoń
czonych sterczynami o blaszanych hełmach 
z żabkami i kwiatonami; w innych miejscach 
płaszczyznę ścian rozdzielają lizeny ujmujące 
płyciny i otwory okienne. Różnorodny jest wy

krój okien - prostokątny lub ostrołukowy, czę
sto stosowany jest luk Tudora. Okna są wycię
te gładko lub ujęte w obramienia, niekiedy zaś 
od góry ograniczone rodzajem gzymsu powta
rzającego ich wykrój. Istotnym elementem arty
kulacji ścian są fryzy ceglane biegnące pod kre- 
nelażem lub wyznaczające kondygnacje. Ich po
ziomy układ równoważy wertykalizm poszcze
gólnych członów budowli. Dekoracji budynku 
dopełniają detale żeliwne, wśród nich schody 
do wejścia w skrzydle południowym i ażurowe 
luki w podcieniu elewacji ogrodowej. Po pół
nocno-wschodniej stronie pałacu znajduje się 
jeszcze jeden interesujący obiekt - neogotycka 
wozownia w formie czworobocznej budowli 
z narożnymi wieżyczkami o ostrołukowych 
otworach okiennych i bramnych; również tu 
elewacje ścian zwieńczone są krenelażem.

Pałac czy może raczej zamek w Sorkwitach 
należy do najlepiej zachowanych rezydencji 
w dawnych Prusach Wschodnich. Jest też jed
ną z najpiękniejszych na tym terenie siedzib 
neogotyckich - obok Karnit czy wspaniałej, 
bardzo jednak zniszczonej po wojnie Prosny. 
Dziś stanowi własność prywatną i jest dobrze 
utrzymany. W wozowni mieści się restauracja, 
a zamek pełni funkcje hotelowe. Zniknął nie
stety wspaniały park, pozostał tylko nieduży 
teren ograniczony parkanem. W bezpośredniej 
bliskości pałacu, od południa usytuowano 
brzydkie domki kempingowe, zasłaniające za
bytek i psujące ogólne wrażenie. Widoczny na 
przedwojennej rycinie malowniczy staw z fon

tanną w formie łabędzia i z mostkiem, usytu
owany na południowy wschód od zamku, jest 
dzisiaj zarośnięty, a teren po nim znajduje się 
poza granicami posiadłości, podobnie zresztą 
jak stara aleja prowadząca na Ostrów. Cmen
tarz na półwyspie rozgrabiono, zostały tylko 
resztki żelaznego ogrodzenia i krypt. Przebieg 
dawnych alejek wyznaczają pozostałe do dziś 
potężne głazy narzutowe. Ze starych zabudo
wań folwarcznych zachowały się rządcówka, 
wielka murowana obora i podobna stodoła 
oraz niewielki budynek gospodarczy. Założe
nie zostało zmienione przez dobudowanie 
obiektów byłego PGR.

Zastanawiające, że pomimo przodującej ro
li Sorkwit w drugiej połowie XIX w., mimo 
ważnych funkcji politycznych pełnionych przez 
hrabiego Juliusza Ulricha von Mirbacha (był 
współpracownikiem kanclerza Bismarcka), nic 
nie wiemy o jego mecenacie artystycznym. Nie 
wiadomo też, kto był pomysłodawcą, kto opra
cował koncepcję budowli i skąd wziął się pro
jekt. Neogotyk - to w tym czasie styl popular
ny, szczególnie na terenie Niemiec. Nie wszyst
kie obiekty byty dziełem wybitnych architek
tów, często posługiwano się gotowym projek
tem. Czy w wypadku rezydencji w Sorkwitach 
było podobnie, czy też może jest to projekt jed
nostkowy, a nazwisko twórcy uda się kiedyś 
poznać... Dalsze badania być może przyniosą 
więcej informacji.

Ewa Korpysz

Na starym cmentarzu w Chełmży 
w powiecie toruńskim znajduje się za
bytkowy grobowiec rodziny Zawiszów 
Czarnych - dawnych właścicieli pobli
skich Warszewic. Jest to obiekt zbu
dowany w 1878 r. z piaskowca, z wi
docznymi boniowaniami, składający 
się z dwóch kondygnacji; w części 
podziemnej umieszczone zostały 
trumny. Do celów pogrzebowych słu
żyły dwa wejścia: jedno, umiejscowio
ne w parkanie cmentarza, umożliwiało 
żałobnikom wejście do krypty bezpo
średnio z ulicy, drugie - służyło jako 
wyjście na cmentarz. W części na
ziemnej usytuowano kaplicę z marmu
rowym ołtarzem, w którym umieszczo
ny został krucyfiks. Fasada grobowca 
jest bogato zdobiona klasycystycz- 
nym ornamentem roślinnym w formie 
płaskorzeźb. Wewnątrz plyciny znaj
dują się herby fundatorów: Przerowa - 
Zawiszów Czarnych i Lis III - Wittke- 
-Jeżewskich, a pod nimi łaciński napis 
„AD GLORIAM DEI/SIBISUIS QUE IN 
REQUIEM’\ po bokach umieszczono 
dwa pilastry rzymsko-jońskie.

Alfred Zawisza Czarny, fundator 
grobowca, urodził się 12 grudnia 1811 
r. w Sobocie koto Łowicza, jako syn Cy
priana i Marianny z domu Karnkow-

GROBOWIEC ZAWISZÓW

skiej. W czasie powstania listopadowe
go wraz ze znanym historykom bratem 
Arturem, wstąpił do wojska powstań
czego, z którym brał udział w wielu bi
twach w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 
r. Po upadku powstania wyemigrował 
do Belgii, gdzie służył w stopniu po
rucznika w armii tego państwa. W1842 
r. przyjechał potajemnie na Pomorze 
do krewnych w Turznie, gdzie został na 
krótko aresztowany przez Prusaków; 
zwolniono go po interwencji króla Bel
gii. W 1847 r. powrócił na stale do kra
ju w stopniu honorowego dymisjono
wanego kapitana wojsk belgijskich i za 
zgodą władz pruskich zamieszkał 
w kupionych wcześniej od rodziny nie
mieckiej Warszewicach. W niedługim 
czasie odkupił od okolicznych Niem
ców ich gospodarstwa, tworząc z nich 
silny ekonomicznie majątek o areale 
700 ha. Ożenił się z Zofią Wittke-Je- 
żewską z Topólna i miał z nią cztery 
córki. W Warszewicach rozbudował 
dwór i zabudowania gospodarcze, za
łożył park i sad, które przestały istnieć 
po 1946 r. Gospodarstwo, jak na owe 
czasy, prowadzone było z dużym po
stępem, na wzór zachodni; stosowano 
w nim nowe uprawy i sprzęt mecha
niczny, a także melioracje gruntów.

W czasie powstania styczniowego 
wraz z miejscową ludnością przerzucał 
broń do zaboru rosyjskiego. W okresie 
nasilonej germanizacji Alfred Zawisza 
Czarny starał się nie dopuścić do wy
kupienia przez Niemców okolicznej 
ziemi. Jego żona i córki prowadziły taj
ne nauczanie języka polskiego i historii 
wśród dzieci swoich pracowników 
i okolicznych chłopów. Dwór w War
szewicach był więc miejscem wielu ini
cjatyw patriotycznych i ostoją polsko
ści na przełomie XIX i XX w. Alfred Za
wisza Czarny zmart w 1878 r. i został 
pochowany jako pierwszy w grobow
cu. Po nim zarządzanie majątkiem 
przejęta najmłodsza z córek - Włady
sława, której mąż, Michał Hulewicz, był 
znanym toruńskim prawnikiem. Kilka 
lat przed drugą wojną światową admi
nistrację majątkiem przejął prawnuk Al
freda - Jerzy Skarżyński. Władysława 
Hulewiczowa zmarła w 1942 r., wcze
śniej wyrzucona przez Niemców 
z dworu. W czasie wojny majątek byt 
własnością III Rzeszy i został bardzo 
zniszczony, szczególnie dotyczy to 
dworu i pamiątek po Alfredzie. Dalszej 
dewastacji dokonały wojska radziec
kie, paląc m.in. zbiory biblioteczne 
i parkiety. W okresie PRL w Warszewi

cach powstała pokazowa spółdzielnia 
produkcyjna, a od 1950 r. w pałacyku 
mieści się szkoła podstawowa, która 
w ostatnim okresie otrzymała, z niewia
domych powodów, imię Zawiszy Czar
nego, ale z... Grabowa.

Grobowiec mieści więc szczątki za
służonych dla tej ziemi osób. Dzisiaj 
ten zabytek niszczeje. Rodzina, która 
jest rozproszona po kraju, nie ma fun
duszy na jego odrestaurowanie. Po- 
zostaje więc tylko zainteresować nim 
gminne i powiatowe władze samorzą
dowe, chelmżyńską parafię oraz wo
jewódzkiego konserwatora zabytków.

Kazimierz Skarżyński
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Zamek w
arłowo jest jednym z najład
niejszych miast polskiego wy
brzeża. Położone nad rzeką 
Wieprzą, około 2 km od mor

skiego brzegu, zachowało zwartą zabu
dowę, średniowieczny układ ubrani- 
styczny i wiele interesujących budowli 
zabytkowych. Szczyci się też najlepiej za
chowanym, nasyconym autentyczną at
mosferą mimo wielu przebudów śre
dniowiecznym zamkiem. Budowla ta po
wstała dzięki inicjatywie księcia Bogusła

wa V W 1352 r. zakupił on młyn na po
łudniowo-zachodnim krańcu miasta 
wraz z wyspą i tam rozpoczął budowę. 
Już w 1372 r. w zamku odbył się zjazd 
książęcy, który m.in. zatwierdził dokona
ny wcześniej podział księstwa na dzielni
cę wołogoską i słupsko-sławieńską.

Zamek był budowlą ceglaną. Prosto
kątny dziedziniec, o wymiarach 32 
x 34 m, otaczał obwodowy mur, sięgają
cy 16 m wysokości, zakończony blanka
mi, z gankiem strażniczym od strony we

wnętrznej; na ganek prowadziły 
schody umieszczone w grubości 
murów. Od strony południowej 
wzniesiono wieżę z przejazdem 
bramnym na dziedziniec. Po bo
kach wieży usytuowano dwa naj
bardziej okazałe budynki, miesz
czące m.in. mieszkanie książęce. 
Od strony północnej znajdowała 
się brama ze strzelnicą, którędy 
przez przedbramie i most przerzu- 

eony nad kanałem prowadziła droga do 
miasta. Po wschodniej stronie bramy po
stawiono trzykondygnacyjny budynek 
mieszkalny załogi z dużą, przykrytą skle
pieniem gwiaździstym Salą Rycerską na 
parterze. Przeprowadzone w ostatnich 
latach badania archeologiczno-architek- 
toniczne wniosły wiele nowych ustaleń 
co do faz budowy, wyglądu i funkcji po
szczególnych fragmentów tego zespołu, 
pozwoliły też wysunąć hipotezę, że za
mek był wzniesiony równocześnie 
z miejskimi budowlami obronnymi, 
z którymi tworzył jednolity system 
obronny. Czasy Bogusława V stanowią 
ważny epizod w historii Polski i Pomo
rza. Książę ten związany byl przymie
rzem z Kazimierzem Wielkim, wzmoc
nionym ślubem z Elżbietą, córką polskie
go króla. Syn z tego małżeństwa - Kaz
ko, przewidywany był przez Kazimierza 
Wielkiego na swego następcę na polskim 
tronie.

Rozbudowę w latach 1449-1453 - 
wzniesienie kolejnego pasa murów ob
wodowych dwukondygnacyjnego bu
dynku w skrzydle zachodnim - zamek 
zawdzięcza księciu Erykowi I Pomor
skiemu. Była to wyjątkowa i barwna po
stać. Dzięki staraniom królowej duńskiej 
Małgorzaty, z którą był spokrewniony, 
stał się królem Danii, a w wyniku Unii 
Kalmarskiej także Szwecji i Norwegii. 
Burzliwe rządy przybysza z Pomorza

1.2. Rekonstrukcja bryty zamku 
z końca XIV w. (1) i obecny widok 
z lotu ptaka (2)
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spowodowały bunt poddanych. Po de
tronizacji osiadł na wyspie Gotlandii, 
skąd przez 12 lat wyruszał na wyprawy 
korsarskie, łupiąc statki handlowe. Jak 
chce legenda - z nieprzebranymi skarba
mi powrócił do rodzinnego miasta, 
gdzie zmarł w 1459 r. Równie barwną 
i ciekawą postacią związaną z darłow- 
skim zamkiem była księżna Zofia, spad
kobierczyni skarbów Eryka 1. Była żoną 
księcia wołogoskiego Eryka II i matką 
najwybitniejszego władcy Pomorza Za
chodniego, Bogusława X. Kronikarze 
zanotowali fakty z jej życia, niepozba- 
wionego konfliktów i barwnych wyda
rzeń. Być może dlatego pełni obecnie 
„odpowiedzialną funkcję” ducha dar- 
łowskiego zamku, przechadzając się po 
północy jako „biała dama” po zamko
wych salach i komnatach.

Kolejne rozbudowy zamku nastąpiły 
w czasach Bogusława X, Barnima XI i Ja
na Fryderyka. 19 lutego 1615 r. odbyły 
się tu uroczystości weselne związane ze 
ślubem ostatniego władcy Pomorza Za
chodniego - Bogusława XIV z Elżbietą, 
księżniczką szlezwigholsztyńską. Ona też 
po śmierci męża była ostatnią rezydentką 
rodu książęcego na zamku. Księżna prze
prowadziła kolejne istotne zmiany w swej 
rezydencji - odnowiła ją, a dotychczaso
wą Salę Rycerską przekształciła w kaplicę 
zamkową, wyposażając ją we wspaniałe 
dzieła sztuki, m.in. obrazy Lucasa Crana- 
cha starszego i Albrechta Diirera, ołtarz ze 

srebrnymi plakietami - dzieło złotników 
augsburskich i pomorskich oraz baroko
wą ambonę. Po śmierci księżnej w 1653 r. 
zamek przestał pełnić funkcję rezydencji. 
W latach 1679-1680 dwukrotnie płonął, 
m.in. od uderzenia pioruna zniszczeniu 
uległo skrzydło zachodnie. W ciągu XVIII 
i XIX w. został przebudowany, pełnił róż
ne funkcje gospodarcze, przede wszyst-

ponowaniem gotyckich detali i fragmen
tów architektury. Zrekonstruowano 
m.in. gwiaździste sklepienie kaplicy, 
schody w grubości murów, renesansowy 
kominek w skrzydle północnym i dan- 
sker (latrynę) w skrzydle wschodnim. Ist
niejące tu muzeum ma charakter wielo- 
działowy. W kaplicy (dawna Sala Rycer
ska) zgromadzono dzieła sakralnej sztuki

3. Fragment dziedzińca
4. Sala kominkowa
z ekspozycją o dziejach 
ziemi dartowskiej

(zdjęcia:
2,3- Kazimierz Majchrzak,

4 - K. Kontowski)

kim magazynowe i stopniowo ulegał de
wastacji. Dopiero wiek XX przyniósł za
sadniczą odmianę. Po przeprowadzeniu 
remontu w latach 1929-1935 zorganizo
wano w nim muzeum. Tę samą funkcję 
pełnił po drugiej wojnie światowej - 
otwarcie nastąpiło już 1 lipca 1945 r.

W latach 1971-1988 zamek poddany 
został gruntownej rewaloryzacji i kapi
talnemu remontowi, które poprzedzono 
szczegółowymi badaniami archeologicz
nymi, architektonicznymi i historyczny
mi. Podstawowym założeniem było 
przywrócenie wyglądu zamku i układu 
wnętrz z początku XVII w. (bez rekon
strukcji skrzydła zachodniego), z wyeks-

pomorskiej z barokową amboną fundacji 
księżnej Elżbiety. Zaaranżowano wnę
trza kilku komnat z meblami z XVII-XIX 
w., prezentowane są kolekcje pomorskiej 
sztuki ludowej i sztuki wschodu, w jed
nym z pomieszczeń piwnicznych zgro
madzono narzędzia tortur.

11 sierpnia br. Zamek Książąt Pomor
skich w Darłowie będzie gościł nasz mie
sięcznik. Z tej okazji odbędzie się wiele 
interesujących imprez, m.in. turniej ry
cerski, będzie można zakupić wydawnic
twa Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi. Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Szpilewski

Spotkanie z książką

ZABYTKI W ATLASIE

Historycy sztuki: Hanna Faryna-Paszkiewicz, 

Małgorzata Omilanowska i Robert Pasieczny napi
sali, a Wydawnictwo Naukowe PWN - w pięćdzie
siątą rocznicę swego powstania - wydało Atlas 
zabytków architektury w Polsce (Warszawa 2001), 
Polecając książkę naszym Czytelnikom, nie ukry
wamy, że jej cena w księgarniach przekracza 150 
zl. Ale za to otrzymujemy opisy około 13 tysięcy 
obiektów zabytkowych, znanych i mniej znanych, 
powstałych od czasów przedromańskich do 1939 
r., znajdujących się w 7,5 tysiącach miejscowości. 
Dochodzi do tego ponad 1200 zdjęć, plany miast 
oraz 23 mapy - wynikające z przyjętego podziału 
kraju na 23 kwadraty - w skali 1:450 000. Na ma
pach pokazane są drogi dojazdowe do obiektów 
zabytkowych z podanym kilometrażem dla zmoto

ryzowanych i w zasadzie dla nich przeznaczona 
jest ta książka. Trudno bowiem wyobrazić sobie, 
aby pieszy turysta dźwigał w plecaku prawie 700 
stron o wymiarze 18 x 32 cm (plus twarda opra
wa), ważących równy kilogram! Niemniej jednak 
książkę powinni mieć w domach nie tylko zmoto
ryzowani miłośnicy zabytków i przewodnicy tury
styczni. Jest to przecież bardzo czytelnie opraco
wane kompendium wiedzy o polskich zabytkach, 
z którego można dowiedzieć się o datowaniu, sty
lu, twórcy, fundatorze i położeniu danego obiektu. 
Mimo zaporowej dla wielu naszych Czytelników 
ceny - w tę książkę warto zainwestować, tym bar
dziej że może ona stanowić doskonały punkt wyj
ścia do lektury każdego numeru „Spotkań z Za
bytkami". (kmn)
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Akcja cmentarze

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

3 sierpnia 1914 r. Niemcy ogłosiły 
stan wojny z Rosją. Przez blisko 
rok walki toczyły się ze zmiennym 
szczęściem, dopiero po przełama

niu frontu rosyjskiego pod Gorlicami (2- 
-6 maja 1915 r.) Niemcy i Austro-Węgry za
częły zdobywać przewagę. W wyniku rozwi
jającej się ofensywy 5 sierpnia zajęta została 
Warszawa, a wkrótce potem całe Królestwo 
Polskie. W końcu lipca 1915 r. wycofujące 
się wojska rosyjskie toczyły w okolicach 
Warszawy ciężkie walki z Niemcami. Polegli 
wtedy żołnierze spoczywają na cmentarzach 
wojennych - niektóre z nich zostały niedaw
no odnowione przez gminę Piaseczno.

Siady wojny
z pierwotnego wyposażenia, w tym 8 imien
nych. Wejście, schodkami od strony szosy, 
urządzono na wprost kapliczki. Po jej bo
kach stoją dwa duże kamienie z wykutymi 
napisami: z lewej strony - „69 DEUTSCHE 
/ 48 RUSSEN”, z prawej - „Módlcie się / za 
poległych”. Ustawiono 30 drewnianych 
krzyży z daszkami, o kształcie typowym dla 
cmentarzy z pierwszej wojny, są tam również 
dwa stare krzyże drewniane - przypuszczal
nie pierwotne, dwa metalowe i jeden ka
mienny. Wszyscy polegli Niemcy byli żołnie
rzami 333. pułku piechoty. Tabliczki są opa
trzone datą 24.7.15. Na lewo od wejścia stoi 
przy płocie kamień z napisem: „OFFZ. STW 

duje się cmentarz „Różanka”, odnowiony 
w 1995 r. Przy leśnej drodze stoi krzyż 
z okrągłych belek. Należy przy nim skręcić 
w boczną drogę i po około 20 m wychodzi 
się na polanę, którą zajmuje cmentarz. Po le
wej stronie wejścia na dużym kamieniu wy
kuto napis: „DEM GEDACHTNIS / DER 
HIERRUHENDEN / 76 DEUTSCHE / 24 
RUSSEN” (pamięci / spoczywających tu / 76 
Niemców / 24 Rosjan). Po prawej stronie - 
„pi Módlcie się / za poległych”. Przez środek 
wiedzie szeroka aleja, zakończona kamien
nym murkiem - fundamentem dawnej kapli
cy. Wzdłuż alei stoją po dwa rzędy kamien
nych krzyży (jest ich w sumie 36), pomiędzy 
którymi leżą cztery kamienie ze śladami wy
kutych krzyży prawosławnych. Całość jest 
otoczona wałem ziemnym obsadzonym róża
mi. Między dawną kaplicą i wałem ustawio
no trzy krzyże: pośrodku największy - łaciń
ski, po jego lewej stronie - łaciński, drewnia-

1. Wola Pęcherska - cmentarz
w rezerwacie Biele Chojnowskie
2. Gotków - cmentarz w rozwidleniu dróg
3. Cmentarz „Różanka” koto
Zalesia Górnego

(zdjęcia: Andrzej Gutorski)

Na skraju rezerwatu Biele Chojnowskie, 
przy szosie z Piaseczna do Tarczyna, w pobli
żu wsi Wola Pęcherska, leży 69 żołnierzy nie
mieckich i 48 rosyjskich, poległych w wal
kach nad Jeziorką. Remont cmentarza prze
prowadzono w 1995 r. staraniem Nadleśnic
twa Piaseczno i Fundacji Ochrony Zabytków 
z Warszawy, za zgodą wojewódzkiego kon
serwatora zabytków. Cmentarz ma kształt 
wieloboku, jest otoczony drewnianym płot
kiem. Centralne miejsce zajmuje drewniana 
kapliczka na slupie, do którego przymoco
wano 11 ocalałych drewnianych tabliczek 

(...) / HERMANN NIEHOFF / 7/1. R. 336 / 
27.7.15” (oficer, wachmistrz sztabowy (?) / 
7 kompania 336 pułku piechoty).

Po drugiej stronie Jeziorki, w Gołkowic, 
w rozwidleniu dróg (ulice Gołkowska i Zie
lona) znajduje się mały cmentarzyk. Mogiła 
l nową tablicą: „TU SPOCZYWA/4 / ŻOŁ
NIERZE / WOJNY 1914-1918" oraz 6 krzy
ży z daszkami zajmują teren o wymiarach 
6x12 m. Według informacji mieszkańców 
leżą tu Niemcy i Rosjanie, których szczątki 
zebrano z pól i ląk nad rzeką. Cmentarz po
wstał prawdopodobnie dopiero w 1917- 
-1918 r. Otoczony jest murem z cegły obło
żonym płytkami z białego piaskowca.

Niedaleko Zalesia Górnego, w lesie mię
dzy wsią Jesówka i torami kolejowymi, znaj- 

ny z daszkiem, a po prawej - prawosławny, 
drewniany z daszkiem. Ten niestety przegnił 
u podstawy i leży na wale.

W Zabieńcu pod Piasecznem, przy ul. 
Łąkowej, znajduje się pojedyncza mogiła - 
kopiec z dużych kamieni polnych. Na jed
nym z nich widnieje napis: „MUSK. AU
GUSTĘ NIELKEI1 KPIR 141 / f 10.10.14” 
(piechur AP. Nielke /1 kompania 141 pułku 
piechoty). W Zalesiu Dolnym, przy ul. Par
tyzantów stoi kamień z wyrytym napisem: 
„HAUPTM. FREDRICH RAUSCH 15 BATT. 
WESTPR. FUSS ART. R1/.../ GEB. 5.9.1881 
GEST. 18.10.19/14” (kapitan F. Rausch / 
5 bateria pułku artylerii ciężkiej z Prus Za
chodnich). Ci dwaj żołnierze zginęli w cza
sie ofensywy, w której wyniku armia nie
miecka dotarła z Prus Wschodnich pod War
szawę i Dęblin, a potem została odrzucona 
za Łódź.

Staranną opiekę nad tymi cmentarzami 
sprawuje Urząd Gminy Piaseczno przy me
rytorycznej pomocy Ośrodka Kultury.

Andrzej Gutorski
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Familoki w Rybniku
rzez długie lata Śląsk postrzegany 
był w Polsce jako „zagłębie ener
getyczne” z racji istniejących tu
taj kopalń i zaplecze surowcowe 

dla zaborców, którzy obecni byli przez po
nad sto lat przemysłowej działalności na 
tych ziemiach. To tutaj wykształcił się pe
wien typ krajobrazu, który znajdziemy 
również w innych częściach Europy,

ly w końcu XIX w. i po pierwszej wojnie 
światowej. Zapotrzebowanie na ten ro
dzaj budownictwa podyktowane było 
szybkim rozwojem górnictwa, a tym sa
mym wzmożonym napływem ludności na 
tereny sąsiadujące z kopalniami. Budową 
mieszkań robotniczych interesowały się 
środowiska projektantów i architektów, 
o czym świadczy wystawa architektonicz- 

być osiedla Giszowiec przy kopalni Gi- 
sche (rodziny hutniczych potentatów), 
Nikiszowiec i osiedle Rymer w Rybniku- 
-Niedobczycach, gdzie znajdujemy wiele 
cech z idei miasta-ogrodu.

To ostatnie osiedle powstało na zamó
wienie kopalni węgla kamiennego „Ry- 
mer” i stąd jego nazwa. Położone jest w są
siedztwie dość malowniczej hałdy, obecnie 
rekultywowanej na miejsce rekreacji. 
Pierwsza faza realizacji osiedla nastąpiła 
w 1905, druga w 1912 r. Plan urbanistycz
ny założenia jest dość czytelny i ma cechy 
luźnej zabudowy składającej się z oddziel
nie stojących domów różnej wielkości, po-

1.2.3. Familoki przy ul. Paderewskiego: 
nr 37 - dom dwunastorodzinny 
(w gtębi rekultywowana hałda) (1), 
nr 42 - dom czterorodzinny (2)
i nr 44 - dom czterorodzinny z widocznym 
gzymsem dookolnym (3)
4.5. Familoki przy ul. 3 Maja nr 30: dom 
dwunastorodzinny (4) i znajdująca się 
przy nim zabudowa gospodarcza (5)

(zdjęcia: Edyta Krawczyk, Piotr Loska)

zwłaszcza tam, gdzie rewolucja przemy
słowa szczególnie mocno odcisnęła swoje 
piętno, np. w zagłębiach węglowych 
w Anglii czy w Niemczech.

Jednym z elementów krajobrazu Gór
nego Śląska jest architektura osiedli ro
botniczych, przez autochtonów zwana fa
milokami. Owe osiedla licznie powstawa- 

na w 1910 r. w Krakowie. Przedstawiono 
na niej m.in. model domu robotniczego, 
a swoje idee „miasta-ogrodu” prezento
wał Ebenezer Howard. W tym czasie 
w Europie powstały przykłady mieszkań 
i osiedli robotniczych, m.in. w Anglii 
i w Niemczech (miasto Helterau pod 
Dreznem). Polskimi przykładami mogą 

dobnie jak w Radlinie, Murckach, Ko- 
stuchnie i Pszowie. Układ osiedla jest regu
larny, w odróżnieniu od sztywnego, wręcz 
koszarowego rozmieszczenia domów na 
osiedlu Borssig w Zabrzu. Teren pod bu
dowę nie był niwelowany, więc zabudowa 
została dopasowana do naturalnej rzeźby 
terenu. Pierwotny projekt osiedla obejmo
wał obszar o powierzchni 60 000 nr, na 
którym rozmieszczono cztery domy miesz
kalne dla dwunastu żonatych urzędników 
oraz 37 domów robotniczych dla 147 ro
dzin. Powstał także dom towarowy, gospo
da, pralnia i dom noclegowy na 520 łóżek. 
W zabudowie osiedla można wyróżnić kil
ka typów domów mieszkalnych, których 
cechą charakterystyczną jest zróżnicowana 
liczba rodzin, kształtująca się między 4 i 10
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w wypadku mieszkań robotniczych oraz 
2 i 4 w urzędniczych. Interesująca była za
budowa szeregowa, oparta na wzorze bu
downictwa angielskiego, przeznaczona dla 
10 rodzin personelu nadzoru, jednak z po
wodu potwornych zaniedbań w minio
nych dziesięcioleciach podjęto decyzję o jej 
wyburzeniu. Każde mieszkanie miało tam 
oddzielne wejście, podwórze i ogródek; 
kuchnia, z otwartym piecem do gotowa
nia, miała dwa wejścia: od strony podwó
rza i od ogródka po przeciwległej stronie. 
Z kuchni prowadziły schody na drugą 
kondygnację, gdzie znajdowały się dwa 
pokoje. Koszt takiego mieszkania wynosił 

wykonane jako tzw. fachwerk (drewno ja
ko szkielet nośny drugiej kondygnacji) 
oraz stosowania w niektórych wypadkach 
tynku do wykończenia całości. W budyn
kach tych gzyms oddzielający parter od 
piętra ciągnie się dookoła obiektu. Praw
dopodobnie projektanci wzięli pod uwa
gę miejscową tradycję budowlaną - 
w tzw. typie rybnickim domu jednoro
dzinnego występuje podobny gzyms oka
lający, w odróżnieniu od domów niemiec
kich, gdzie gzyms pojawiał się na poje
dynczych elewacjach (np. od frontu).

Średnia powierzchnia jednego miesz
kania - to 40-52 m2. W czasach, gdy 

wtedy 750 marek, a więc więcej od zwy
kłego mieszkania. Dziś w miejscu tej orygi
nalnej zabudowy pozostał tylko ledwo wi
doczny zarys fundamentów.

Inne domy na osiedlu w Niedobczy- 
cach mają swój specyficzny i niepowta
rzalny klimat. Wydają się „droższe” od 
podobnych budynków mieszkalnych z te
go czasu na Śląsku za sprawą wielości za
stosowanych materiałów: kamienia na 
fundamenty, cegły na ściany zewnętrzne, 

wznoszono familoki w Niedobczycach, 
koszt budowy takiego mieszkania bez 
gruntu wynosił 4100 marek. Śląskie fa
miloki mają kilka cech wspólnych, które 
uwzględniały miejscową tradycję budow
laną. Berlińskie biuro braci Zillmann, 
któremu zlecono zaprojektowanie osie
dla na Giszowcu, przeprowadziło naj
pierw rozeznanie wśród miejscowej lud
ności opinii odnośnie do wielkości po
szczególnych pomieszczeń w budynkach 

STULETNIA „MIKROFALA’

kuchenki mikrofalowe (poczekaj
my - to też będą kiedyś zabytki!) służą przede 
wszystkim do odgrzewania potraw. W przeszłości 
zbliżoną funkcję pełniły wbudowane w piece kaflo
we wnęki, w których utrzymywano potrawy w cieple 
do czasu, aż wszyscy domownicy zeszli się na 
obiad czy kolację. Wnęki te nosiły różne lokalne na
zwy, np. w Poznaniu mówiło się na nie „framugi”. 
Ciekawą odmianę takiej „framugi”, ciekawą - bo 
wbudowaną nie w piec, lecz w kaloryfer, obejrzeć 
można w Muzeum Śremskim (Śrem - miasto powia

towe w woj. wielkopolskim) i to bynajmniej nie jako 
eksponat. Widoczny na fotografii kaloryfer jest nadal

Grzejnik centralnego ogrzewania z wbudowaną 
„framugą”

(fot. Aleksander Stukowski)

mieszkalnych. Osiedle to stało się nieja
ko wzorcem dla innych, powstających na 
tych terenach. Wydaje się, że z tych wia
domości mogli korzystać projektanci 
osiedla Rymer.

Mieszkania w osiedlu oparte były na 
prostym schemacie: kuchnia miała charak
ter mieszkalny z piecem do gotowania, po
sadzkę stanowiła zwykła wyłewka cemen
towa, a ściany wyłożone były płytkami ce
ramicznymi. Pokój ogrzewano piecem ka

flowym (tzw. kachlokiem), była też komo
ra, czyli mniejszy pokój. Każde mieszkanie 
miało także piwnicę i ogródek, ustęp znaj
dował się na podwórzu. Dziwić może je
dynie to, że w XXI w. obecni lokatorzy fa
miloków w dalszym ciągu korzystają 
z tych ustępów, czyli warunki bytowe nie 
zmieniły się tu od stu lat!

Edyta Krawczyk 
Piotr Loska

eksploatowany i ogrzewa sień pochodzącego z po
czątku XX w. budynku muzeum (pierwotnie byt to 
budynek mieszkalny). Z tego samego okresu po
chodzi prawdopodobnie również kaloryfer, a jego 
producentem jest - jak można odczytać na obudo
wie zaworu - firma Gebr. Kórting Akt. Ges., Kórtings- 
dorf.

Aleksander Stukowski



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

w puszczy
■ i centrum gminnej wsi Puszcza 

Mariańska, położonej w Lasach 
Bolimowskich pomiędzy Skier
niewicami i Mszczonowem, stoi 

ujmujący prostotą i wdziękiem, bezpretensjo
nalny pomnik. Jego trzon stanowi kamienna 
podmurówka, na której umieszczono drew
nianą, płaskorzeźbioną tablicę zamkniętą 
półkolistym lukiem. W tak ograniczonej 
przestrzeni wzrok przykuwa owalny portret 
oraz umieszczony poniżej napis: „TADEUSZ 
KOŚCIUSZKO NACZELNIK NARODU 
POLSKIEGO. W SETNĄ ROCZNICĘ JEGO 
ZGONU POŚWIĘCA GMINA KORABIEWI- 
CE. 1917 R.” Pomnik odsłonięto w paździer
niku 1917 r., gdy wszystkie ziemie polskie 
uroczyście obchodziły stulecie śmierci Ko
ściuszki. Obchody te szczególną skalę zyska
ły na terenie Królestwa Polskiego, które od 
dwóch lat - po ucieczce Rosjan w 1915 r. - 
korzystało z nieznanej dotąd swobody mani
festowania uczuć patriotycznych. Stąd 
ogromna liczba tablic pamiątkowych, drew
nianych krzyży, kopców i pomników, ze 
względu na warunki toczącej się wojny za
zwyczaj skromnych i niewymyślnych. Po
mnik w Puszczy Mariańskiej jest z jednej 
strony typowy dla ówczesnej produkcji, 
z drugiej jednak wyróżnia się wdziękiem i po
ziomem artystycznym.

Uroczystość kościuszkowska w gminie 
Korabiewice odbyła się w przeddzień roczni
cy, w niedzielę 14 października 1917 r. Prze
biegała ona według schematu powielanego 
przy podobnych okazjach w większości wsi 
i mniejszych miasteczek: nabożeństwo w ko
ściele parafialnym, uroczysta prelekcja, recy
tacje i śpiewy patriotyczne. Główny akcent 
obchodu w Puszczy Mariańskiej stanowiło 
odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Posta
wiono go w samym centrum wsi, na niewiel
kim placyku w pobliżu skrzyżowania głów
nych dróg przecinających osadę i biegnących 
do Skierniewic, Mszczonowa oraz Radziwił
łowa. Wzniesiony został ze składek miesz
kańców całej gminy, a projektantem i auto
rem tonda z portretem Kościuszki był malarz 
Józef Rapacki, mieszkający w pobliskiej wsi 
Olszanka. Artysta wygłosił także jedną z oko
licznościowych mów podczas ceremonii od
słonięcia swego dzieła.

Pomnik wykonano z widoczną dbałością 
o szczegóły. Bezimienny twórca drewnianej 
steli, zapewne miejscowy cieśla, umieścił na 
niej interesujący zestaw symboli patriotycz
nych, odwołujących się do dziedzictwa walki 
zbrojnej i chłopskich tradycji insurekcji ko
ściuszkowskiej. Owalny portret naczelnika 
otoczony jest płaskorzeźbionym motywem 
powstańczych sztandarów, liści wawrzynu

i osadzonych pionowo kos - legendarnej bro
ni kosynierów spod Racławic. Poniżej znaj
dują się dalsze militarne rekwizyty - werble, 
kule armatnie i rozbite szańce wroga; pośród 
nich wyryto mało widoczny napis RACŁAWI
CE. W zwieńczeniu twórca umieścił płasko
rzeźbioną tablicę z polskim orłem królew
skim; podobne tablice znalazły się na kapite
lach dwóch wysmukłych kolumienek, flanku
jących stelę. Jednak najważniejszym elemen

tem pomnika jest owalny portret Tadeusza 
Kościuszki, umieszczony za szkłem w central
nej części steli. Utrzymany w odcieniach bie
li i błękitu, nie jest może szczególnie warto
ściowym dziełem - wyróżnia go jednak walor 
prostoty i subtelnego uroku, przy niewątpli
wej dbałości o historyczną i fizjonomiczną 
wierność. Józef Rapacki stworzył portret, do 
którego świetnie odnieść można znany wiersz 
Karola Brzozowskiego: „... wielka dusza/ 
Z skromnych, cichych bije rysów;/ Wszędzie 
pozna Tadeusza/ Polskie oko bez napisów”. 
Jest to wizerunek en face, bez słynnego „Ko
ściuszkowskiego” nosa, który tak chętnie eks
ponowali malarze niższych lotów i karykatu
rzyści. Wyobrażony na portrecie bohater wy
posażony został we wszystkie niezbędne atry
buty żołnierza - wodza zbrojnego powstania. 
Naczelnik zatapia w patrzącym uważne, nie
mal natarczywe spojrzenie. Nastrój skupienia 
i powagi podkreśla chmurne niebo, tworzące 
tło obrazu. Jest więc to portret wodza naro
du walczącego o swą wolność w 1794 r., ale 
także produkt roku 1917, czwartego roku 
Wielkiej Wojny, na której frontach giną pol
scy żołnierze.

Autor portretu, Józef Rapacki, syn słynne
go aktora, Wincentego (1840-1924), jest dzi
siaj twórcą niemal całkowicie, choć niesłusznie 
zapomnianym. Urodził się w 1871 r. w War
szawie jako syn słynnego aktora charaktery
stycznego Wincentego Rapackiego, gwiazdy 
teatru „Rozmaitości” oraz aktorki i śpiewaczki 
Józefiny Hoffman. Pięcioro jego rodzeństwa 
poświęciło się scenie teatralnej i muzycznej. 
Spośród nich największą bodaj popularność 
zdobyła najstarsza z rodzeństwa, Honorata 
Leszczyńska, wybitna aktorka scen warszaw
skich i krakowskich; starszy brat Wincenty był 
również aktorem i wziętym farsopisarzem. Jó
zef Rapacki kształcił się w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej u Wojciecha Gersona oraz w kra
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Floriana 
Cynka, Feliksa Szynalewskiego i Izydora Ja
błońskiego. Lata 1887-1891 spędził w Mona
chium, gdzie byl uczniem Conrada Fehra. Po 
powrocie do kraju zyskał znaczną popularność 
jako autor realistycznych widoków Krakowa 
i Warszawy. Rzadziej malował portrety, m.in. 
swego ojca oraz szwagra Bolesława Leszczyń
skiego. Bral udział w wielu wystawach Towa
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, a także we Lwowie, Wilnie, Ber
linie i Paryżu. Współpracował też z pismami 
warszawskimi, m.in. „Wędrowcem” i „Tygodni
kiem Ilustrowanym”. Około 1907 r. za namo
wą swego przyjaciela doktora Władysława 
Wróblewskiego osiedlił się we wsi Olszanka 
w pobliżu Puszczy Mariańskiej. W 1912-1913 
wybudował tu drewnianą willę, w której 
mieszkał wraz z żoną Gabrielą z Popowskich 
i tworzył aż do śmierci. Za przykładem Rapac
kiego w Olszance powstała cała kolonia do
mów należących do krewnych i przyjaciół ma
larza. Krajobrazy i sceny rodzajowe z podskier- 
niewickich wsi były najczęstszym motywem 
obrazów Rapackiego. Tworzył realistyczne ole
je, pastele, akwarele, także litografie wyróżnia
jące się niemal fotograficzną dokładnością 
w odtwarzaniu mazowieckiego krajobrazu. 
W latach dwudziestych XX w. cieszyły się one 
dużym wzięciem - były często losowane po
śród członków Towarzystwa „Zachęty” oraz 
kupowane do kolekcji prywatnych. Rapacki 
brał też - jak tego dowodzi pomnik z 1917 r. - 
żywy udział w życiu osady, która stała się jego 
rodzinnym domem. Zmarł 31 stycznia 1929 r. 
w Olszance w wyniku powikłań po grypie i zo
stał pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Puszczy Mariańskiej.

Spośród pomnikowej produkcji 1917 r. 
monument w Puszczy Mariańskiej wyróżnia 
się zdecydowanie poziomem artystycznym, 
a także - pomimo zawartego programu patrio
tycznego, przedstawianego zwykle w formach 
pełnych patosu i uroczystej nudy - budzi sym
patię swą ujmującą lekkością. Niewątpliwa 
w tym zasługa jego twórcy, Józefa Rapackiego, 
ale także bezimiennych mieszkańców wsi.

Magdalena Micińska
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Mundur Marszalka
amiętam jego sylwetkę w błękit
nawym legionowym mundurze. 
Szedł z rękami założonymi do ty
łu, lekko uśmiechnięty i życzliwy, 

czasem zasępiony, poważny i zamyślony. Ko
biety pozdrawiały Go skinieniem głowy, 
mężczyźni zdejmowali kapelusze. Szedł 
wśród przechodniów jak normalny obywatel. 
(...) Stałem wówczas na krawędzi chodnika 
i cały drżałem, a obok mnie przechodził za
myślony Piłsudski. Patrzyłem za oddalającą 
się postacią, aż błękitnawy zarys Jego sylwet
ki nie zniknął w oddali. Otaczający mnie lu
dzie nie mogli ukryć najwyższego wzrusze
nia" - tak wspominał swoje zetknięcie z Pił
sudskim jeden z pisarzy. Czym sobie Marsza
łek zasłużył na tak autentyczną miłość i sza
cunek?

Dla niego ojczyzna była najwyższą war
tością. Chciał dla niej wielkości i samodziel
ności, a dla rodaków poczucia godności na
rodowej i wiary we własne siły. Widział do
skonale wady Polaków i - jak celnie zauwa
żył jeden z historyków - krytykował ich i ła
jał, ale była to postawa ambitnego ojca wo
bec ukochanego zdolnego dziecka, w którym 
pokładał olbrzymie nadzieje. Ewenementem 
jest, że jeden z najlepszych wodzów w na
szych dziejach nie kończył szkoły wojskowej 
- był samoukiem, a mundur organizacji woj
skowej „Strzelec” założył w wieku czterdzie
stu kilku lat. W 1920 r. doszedł do najwyż
szego stopnia wojskowego - njarszałka Pol
ski; był zwycięzcą w „osiemnastej decydują
cej bitwie w dziejach świata”. Dla wielu Po
laków pozostał obraz marszałka jako 
„Dziadka” w maciejówce i szarym mundu
rze. Charakterystyczna sylwetka, energiczne 
ruchy, siwiejące włosy i sumiaste wąsy two
rzyły obraz szczególnie im bliski. Ta wizja 
zrosła się z nim niemal nierozerwalnie. Gdy 
w 1919 r. zaczęto wprowadzać w wojsku 
polskim umundurowanie w kolorze khaki, 
pozostał wierny staremu mundurowi. Mar
szałek, jak w ogóle do wartości material
nych, do ubioru nie przywiązywał większej 
wagi. Na co dzień chodził ubrany w kurtkę 
wojskową bez odznak, zawsze ze zbyt długi
mi spodniami, a stara kurtka służyła za wzór 
dla szytej nowej.

Prowadził dość ascetyczny tryb życia, 
człowiekiem bogatym nigdy nie był. Nawet 
pensję, którą otrzymywał jako Naczelnik 
Państwa przeznaczał na cele społeczne, po
dobnie otrzymywane przesyłki pieniężne 
i dary. Adresatem ich był głównie Uniwersy
tet Wileński oraz środowisko inwalidów, 
wdów i sierot po żołnierzach. W okresie po
bytu w Sulejówku utrzymywał żonę i dwie 
córki z honorariów literackich, średnio 400

zł miesięcznie, co nie przekraczało uposaże
nia kapitana w wojsku.

W Muzeum Wojska Polskiego w Warsza
wie znajduje się czapka i mundur Józefa Pił
sudskiego z łat 1920-1935. Czapka-macie- 
jówka wykonana została z szaroniebieskiej 
tkaniny czesankowej. Do dolnej krawędzi 
otoku przyszyty jest brązowy, skórzany da
szek. Nad nim znajduje się skórzana podpin
ka z dwiema przesuwkami. Podpinka ta jest

przytwierdzona z prawej strony guzikiem 
plecionym ze skóry, a z lewej przyszyta do 
otoku. Orzeł bez korony, wykonany z meta
lu oksydowanego na stare srebro, wsparty 
jest na tarczy z literą „S” (Strzelec). Z kolei 
kurtka mundurowa wykonana z szaroniebie
skiej gabardyny, jednorzędowa, zapinana na 
pięć dużych metalowych guzików z wytło
czonym orłem (wz. 1919) ma na piersi dwie 
kieszenie z kontrafałdą i klapkami, zapina
nymi na małe guziki. Dolna część lewej kie
szeni nosi ślady cerowania, również w pra
wej części klapki jest zacerowana dziura. Na 
kieszeni znajdują się obszyte nicią dziurki do 
gwiazd orderowych, a wyżej sznureczki do 
zawieszania orderów i odznaczeń. Prawa 
kieszeń ma zacerowaną dziurę w lewym ro
gu. Przy dolnych krawędziach kieszeni także 
znajdują się zacerowane i załatane ubytki, 
a w środkowej części prawej kieszeni wszyta 
została łata. Rękawy mają doszyte mankiety, 

zapinane na małe guziki. Na mankietach wy
haftowany jest srebrną oksydowaną nicią 
wężyk generalski. Kołnierz jest stojący i wy
kładany, zapinany na dwie haftki. Na nim 
znajdują się dwie aksamitne łapki, granato
we z karmazynową wypustką, na których 
wyhaftowano wężyk generalski za pomocą 
srebrnej oksydowanej nici i orła stojącego na 
dwóch skrzyżowanych buławach za pomocą 
złotych nici. Wężyk generalski i złociste bu
ławy pojawiają się także na naramiennikach. 
Podszewka pod kurtką jest beżowa, wykona
na z jedwabiu, pod pachami ma łatane i ce
rowane rozdarcia. Była ona cerowana i łata
na tkaniną wyciętą ze spodu zapięcia, naj
prawdopodobniej przez żonę marszałka.

Pamiątki te uprzednio znajdowały się 
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwede
rze. Część zbiorów, m.in. buławę, zbiór sza
bel, rękopisy i archiwa kapituły Orderu Vir- 
tuti Militari, zdołała uratować w 1939 r. 
i wyekspediować za granicę p. Aleksandra 
Piłsudska. Dlaczego wśród nich nie znalazła 
się czapka i kurtka? Może zaważył tutaj zwy
kły pragmatyzm, ilość miejsca była ograni
czona i prawdopodobnie inne rzeczy wyda
wały się cenniejsze.

W 1940 r. Niemcy urządzili w Belwede
rze warszawską rezydencję dla generalnego 
gubernatora Hansa Franka i zlikwidowali 
muzeum. Zbiory zostały przeniesione do 
Muzeum Narodowego. Dyrektor tej placów
ki, Stanisław Lorentz, człowiek o ogromnym 
autorytecie, szanowany nawet przez Niem
ców, zapewnił im bezpieczeństwo. Okres po
wstania warszawskiego - to czas plądrowa
nia i penetrowania muzealnych zbiorów 
przez żołnierzy kolejnych załóg niemieckich, 
które stacjonowały w gmachu. Po wojnie na
stąpił rozdział zbiorów muzeum belweder- 
skiego. Eksponaty „cywilne” pozostały 
w Muzeum Narodowym, zaś dotyczące woj
ska trafiły do Muzeum Wojska. Dyrektorem 
był wówczas major Zygmunt Szacherski, 
przedwojenny kawalerzysta, pełen dobrej 
woli i zainteresowany gromadzeniem i za
bezpieczaniem tych pamiątek. Szczególną 
rolę odegrała Zofia Stefańska, wieloletni ku
stosz Muzeum Wojska, która zabezpieczyła 
pamiątki po Piłsudskim. W latach pięćdzie
siątych XX w, pozbawiona życzliwej kurate
li majora Szacherskiego, zdjętego ze stanowi
ska dyrektora, nadal otaczała je specjalną 
opieką. Odpowiednio sterując polityką ka
drową, doprowadziła do zatrudnienia w tej 
instytucji ludzi o odpowiednich zasadach 
etycznych i kurtka z czapką znalazły się 
w odpowiedniej szafie na peryferiach zbio
rów muzealnych. W 1984 r. oba eksponaty 
trafiły na wystawę stałą „Udział Polaków 
w I wojnie światowej 1914-1918”, obecnie 
znajdują się w ekspozycji „Drogi do Niepod
ległości 1914-1921”, w części dotyczącej 
wojny polsko-sowieckiej 1919-1920.

Andrzej Szczepanowski
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Wydobyte z bagien
esienią 2000 r. przez telewizyjne

I „newsy” przemknęła informacja 
o odnalezieniu i wydobyciu wra
ku hitlerowskiego działa samo

bieżnego StuH 42 (Sturmhaubitz). Na 
ekranie pojawił się obraz rolnika opowia
dającego o zagładzie tego „czołgu” i wy
dobyty już wrak - grube płyty pancerne 
pocięte niegdyś palnikiem i elementy 
układu jezdnego - zawieszenia pojazdu. 
Wszystko to w warstwie torfu i ziemi, 
w rdzawych plamach korozji.

Widząc beznadziejność sytuacji, czterech 
żołnierzy rozpoczęło walkę z nacierający
mi Rosjanami, co umożliwiło odwrót po
zostałych dział szturmowych. Ogień z so
wieckich haubic był celny, załoga ewaku
owała się z trafionego wozu, ale poległa 
kilka kilometrów od Skrzyszowa.

Działo samobieżne StuH 42 było jed
nym z ponad 1300 pojazdów ruchome
go wsparcia ogniowego wyprodukowa
nych przez firmę Alkett. Do jego budo
wy wykorzystano zmodernizowane pod

wozie niemieckiego czołgu PzKpfw III 
(z tą różnicą, że wykorzystane płyty pan
cerne były gorszej jakości), na którym 
zamontowano nieruchomą nadbudów
kę. Uzbrojenie podstawowe stanowiła 
haubica 10,5 cm StuH 42. Zniszczony 
pod Skrzyszowem egzemplarz pochodził 
prawdopodobnie z 322. StuG Brigade 
lub stanowił uzbrojenie kompanii prze
ciwpancernej.

Porzucone niemieckie działo stało się 
obiektem zainteresowania miejscowej 
ludności bezpośrednio po ustaniu działań 
wojennych. Z wraku „odzyskiwano” do
słownie wszystko: odkręcano, odcinano 
i zabierano każdą śrubę, płytę pancerną, 
koło jezdne, gąsienicę itd. Celował 
w tym procederze kowal z pobliskiej 
miejscowości. W ten sposób z wraku po
zostało po 55 latach około 15%.

Najnowsza historia tego pojazdu roz
poczęła się w czerwcu 2000 r., kiedy dy
rektor Andrzej Lange z Muzeum im. Or
la Białego w Skarżysku-Kamiennej uzy
skał informację o zagadkowym obiekcie 
zatopionym około 100 m od skraju torfo
wiska, w rozlewisku dopływu rzeki Drze- 
wiczki. O sprawdzenie tej informacji po
proszeni zostali członkowie Radomskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Zabytków Mili
tarnych (ówczesny prezes Mariusz Król), 
którzy podczas dwóch kolejnych rekone
sansów zlokalizowali poszukiwany obiekt 
i odnaleźli m.in. amunicję rozdzielnego 
ładowania kalibru 105 mm. Odnalezione 
przedmioty oraz charakterystyczny układ 
jezdny pozwoliły zidentyfikować obiekt 
jako wrak działa szturmowego StuH 42.

Do Skrzyszowa historia zawitała po 
raz pierwszy w styczniu 1945 r. Przez tę 
wieś, leżącą na południe od drogi Ra- 
dom-Piotrków Trybunalski, wycofywały 
się w kierunku przeprawy w Petrykozach 
resztki niemieckich jednostek rozbitych 
pod Radomiem w pierwszych dniach so
wieckiej ofensywy. Wieś była wyludnio
na, mieszkańcy uciekli do lasu i tylko kil
ku wyrostków z zaciekawieniem i z ukry
cia obserwowało wydarzenia tego mroź
nego poranka. Ustalenie dokładnej daty 
i szczegółów tragedii po tylu latach jest 
trudne, świadkowie pamiętają jednak, że 
w momencie przejazdu przez wieś ko
lumny niemieckich „czołgów” nagle po
jawili się Rosjanie, prawdopodobnie jed
nostki pancerne. Załoga odnalezionego 
StuH-a próbowała zająć za najbliższą sto
dołą stanowisko ogniowe, osłaniając wy
cofujących się kolegów, skutkiem czego 
ważące 24 tony działo samobieżne ugrzę
zło w podmokłym i miękkim torfowisku.

1.2. Wydobywanie wraku
3. Akwarelowa rekonstrukcja działa samobieżnego po walce w 1945 r.

(zdjęcia i rys.: Piotr Milewski)
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W muzeum zapadła decyzja o wydobyciu 
obiektu.

Konieczne jest wyjaśnienie, że muzeum 
w Skarżysku-Kamiennej jest jednym z nie
wielu specjalistycznych muzeów broni, 
które prowadzi obecnie połowę prace ar
cheologiczne, poszukując przede wszyst
kim wielkogabarytowych zabytków rucho
mych. Przy bardzo skromnym budżecie 
działalność taka możliwa jest tylko i wy
łącznie dzięki sponsorom. I tak dzięki oso
bistemu zaangażowaniu dyrektora Andrze
ja Celeja z Zakładu Transportu Energetyki 
w Radomiu dyrektor muzeum otrzymał 
do dyspozycji specjalistyczny ciągnik koło

wy „Faun”, dźwig kołowy i specjalnie 
przystosowany samochód ciężarowy. Cała 
akcja wydobycia i transportu eksponatu 
kosztowała zaledwie 700 zł. Jednak zanim 
do tego doszło, uzyskano zezwolenie woje
wódzkiego konserwatora zabytków 
z Kielc; zamierzano wszak naruszyć war
stwy archeologiczne, a w świetle obowią
zującego prawa własność państwa stano
wią wszystkie obiekty zdeponowane w zie
mi przed końcem drugiej wojny światowej. 
Do planowanego przedsięwzięcia włączo
no także patrol saperski dowodzony przez 
chorążego Artura Prościńskiego, uczestni
ka wielu podobnych akcji.

W piątkowe, wyjątkowo ciepłe, jesien
ne przedpołudnie 3 listopada 2000 r. do 
Skrzyszowa wjechał konwój wielu pojaz
dów. Akcja wydobycia wraku trwała 5 go
dzin i wzbudziła ogromną ciekawość 
wśród mieszkańców, obecna była także 
ekipa telewizji regionalnej TV 3 z Krako
wa. Z torfowiska wydobyto fragment 
przedniej części kadłuba (przedziału kie
rowania po stronie mechanika-kierowcy) 
z dnem zniszczonym wybuchem, trzema 
wahaczami z drążkami skrętnymi i amor
tyzatorem hydraulicznym. W sadzawce 
powstałej po wydobyciu eksponatu odna
leziono resztki łożysk, taśm amunicyjnych 
i podzespołów silnika oraz doskonale za
chowany niemiecki hełm wzór 1935.

Odnaleziony fragment StuH-a może
my oglądać na dziedzińcu muzeum 
w Skarżysku-Kamiennej pośród innych 
eksponatów niemieckich: PzKpfw IV 
PzKpfw III, StuG IV nadwozia transpor
tera Sd Kfz 251. Niestety, są to mniejsze 
lub większe fragmenty wymagające ol
brzymiego wysiłku konserwatorskiego. 
Może jednak warto podejmować takie 
próby. Przecież bez eksponowania zasad
niczego sprzętu bojowego naszych prze
ciwników z okresu drugiej wojny świato
wej muzea historyczno-wojskowe stają 
się uboższe, a obraz wojny znacznie 
mniej sugestywny i słabo przemawiający 
do wyobraźni młodych ludzi.

Piotr Milewski

KRZYŻACY W CHEŁMŻY
„ Fundujemy lampę w kościele 

w Chełmży, w kaplicy św. Jana Ewan
gelisty ku pociesze i pomocy dusz Bra
ci naszego Zakonu, którzy w tej kaplicy 
są pochowani1' - tak mniej więcej 
brzmią stówa wielkiego mistrza Micha
ła Kuchmeistera von Sternberg w jed
nej z kronik krzyżackich wspominają
cych o panach zakonnych, złożonych 
w krypcie znajdującej się w prezbite
rium kościoła św. Trójcy w Chełmży. 
Fundacja ta miała utrwalić pamięć 
o pochowanych tu m.in.: w 1263 r. mi
strzu krajowym Helmerichu von Re- 
chenbergu, który poległ w bitwie z Na- 
tangami pod Lubawą, Ludwiku von 
Schippenie (zm. 1300), Konradzie von 
Sacku, a przede wszystkim o wielkim 
mistrzu Zygfrydzie von Feuchtwange- 
nie. Pamięć ta pozostała, ale już tylko 
na kartach pożółkłych kronik krzyżac
kich, których teksty odkryte przez ba
daczy przeniosły do współczesności 
bogaty obraz tamtych wydarzeń. W li
teraturze przedmiotu zachowały się 
opisy nieistniejących już płyt nagrob
nych Konrada Sacka i Zygfryda von 
Feuchtwangena. Niemiecki badacz

z XIX w., Ferdynand von Quast, widział 
w portalu głównym katedry w Chełmży, 
dziś już nieistniejącą, płytę z wyobra
żeniem rycerza w stroju zakonnym 
i tarczą z krzyżem, na której odczytał 
napis .... SACCUS PRECEPTOR...".

Do dnia dzisiejszego zachowała się 
natomiast, w kilku silnie zatartych frag
mentach płyta Zygfryda von Feuchtwan
gena pochodząca z 1311 r.l Po samej 
płycie grobowej, która leżała na grobie 
Krzyżaka, niewiele zostało. Mieszkańcy 
i zwiedzający bazylikę turyści z reguły 
przechodzą szybko do kaplicy bl. Juty 
(notabene krewnej innego wielkiego 
Krzyżaka, Annona von Sangerhausena) 
nie patrząc, po czym stąpają. Otóż wy
starczy zatrzymać się na chwilę przed 
stopniami do tej kaplicy i uważnie spoj
rzeć na ledwo widoczne, zatarte niemal 
w całości litery napisu po prawej i po le
wej stronie wejścia, umieszczone na 
tych niewielkich skrawkach kamienia. 
Właśnie tyle materialnych śladów zosta
ło po jednym z największych panów te
go czasu, który w 1309 r. przeniósł stoli
cę Zakonu do Malborka, gdzie znajdują
ca się w budowie kaplica św. Anny nie

mogła jeszcze przyjąć zwłok wielkiego 
dostojnika. W związku z tym jego ciało 
złożono w znajdującej się w Chełmży 
krypcie.

Rodzi się przy tym pytanie, co skło
niło Zakon do chowania swych dostoj
ników w Chełmży? Otóż sam inicjator 
budowy kościoła św. Trójcy Heidenryk 
był dominikaninem, ale jego następcy: 
Fryderyk von Hausen, Werner, Henryk 
i Herman byli już Krzyżakami i stąd 
w latach 1260-1311 bazylika była 
główną nekropolią najwyższych do
stojników zakonnych. Tu także pocho

wano patronkę ówczesnej diecezji, bl. 
Jutę, która spoczęła w katedrze naj
prawdopodobniej gdzieś w pobliżu 
poświęconej jej kaplicy. Pochówek 
krewnej wielkiego mistrza był ważnym 
argumentem ekspansywnej polityki 
Zakonu i usprawiedliwiał organizowa
nie licznych krzyżackich krucjat prze
ciw pogańskim Prusom. Sami Krzyża
cy stawali się „miles Christi" (rycerzami 
Chrystusa) w walce z niewiernymi. Nie 
może bowiem czynić źle ktoś, kto ma 
w swoich szeregach świętych...

Piotr Birecki
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Miłośnik Chopina
S

ozlazłów, od 1929 r. dzielnica 
Sochaczewa, zabudowany obec
nie nowoczesnymi domami, 
zdaje się nie mieć nic wspólnego 
ze swoimi dawnymi tradycjami. Jedynym 

ogniwem między przeszłością i teraźniej
szością, świadczącym o dawnej historii wsi, 
jest dwór Bolechowskich i Hugo-Baderów.

zachowały się resztki podworskiego parku, 
mieszkają potomkowie Kazimierza Hugo- 
-Badera i Ireny z Bolechowskich otaczający 
obiekt troskliwą opieką.

Wieś Rozlazłów (Rozlazłowo) po raz 
pierwszy wymieniona została w doku
mencie księcia Ziemowita III, wystawio
nym w Sochaczewie 25 lipca 1368 r. 

Taki stan rzeczy utrzymał się do XVIII w. 
i stąd zapewne pochodzi późniejsza nazwa 
tej części wsi - Rozlazłów Szlachecki, dla 
odróżnienia od Rozlazłowa Królewskie
go, będącego własnością króla.

W pierwszej połowie XIX w. Rozla
złów Szlachecki należał do rodziny Elża- 
nowskich, od której w latach siedemdzie
siątych tego wieku dzierżawił go Feliks 
Bolechowski, który z czasem stał się wła
ścicielem. Antoni Bolechowski (1847- 
-1914), ożeniony z Julią z Merbellerów, 
należał do osób znanych w Sochaczewie, 
ponieważ był on drugim po Bronisławie

3^-^==---===
POD PROTEKTORATEM P. PREZYDENTA

I. PADEREWSKIEGO

KOMITET DNI CHOPINOWSKICH W POLSCE

ODDZIAŁ W SOCHACZEWIE.

1. Dwór na Rozlazlowie
2. Kazimierz Hugo-Bader
3. Plakat z koncertu chopinowskiego 
w 1937 r. w Sochaczewie
4. Dworek Chopina w Żelazowej Woli

(zdjęcia: 1 - Sławomir Burzyński, 
2,3-ze zb. Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 
4 - Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

PROGRAM

Dnia 21 marca 1937 r. o godz. 191* w Nowej Sali Z P. O. K. w Sochaczewie.

KONCERTU LAUREATÓW I UCZESTNIKÓW III MIĘDZYNARODOW. 
KONKURSU CHOPINOWSKIEGO W WARSZAWIE.

Scherzo b moll
2 etudy: N 5 i e moll
Mazurek C moll
Nocturn lis Dur

odegra CHIEKO BARA 
(Japonia)

Laureatka III Mlędlyn. Konkursu Chopin, w W-wie.

Słowo wstępne wypowie K. HUGO-BADER
Sekretarz Komitetu Wykonawczego „Dni Chopinowskich w Polsce".

Jest on dawną oficyną, prawdopodobnie 
z XVIII w., mającą pewne cechy barokowe, 
rozbudowaną dla potrzeb mieszkalnych 
w XIX-XX w., murowaną, parterową. Wej
ście do budynku znajduje się od frontu, 
w głębokiej wnęce zamkniętej odcinkowo. 
Łamany dach polski, kryty dachówką, 
urozmaica wystawka ujęta pilasterkami 
i zwieńczona trójkątnym szczytem. Obec
nie w zabytkowym dworku, obok którego 

Z dokumentu tego wynika, że Rozlazłów 
był wsią lokowaną na prawie niemieckim, 
a mieszkający tu osadnicy byli zobowiąza
ni do płacenia dziesięciny pieniężnej bi
skupom poznańskim. Na przełomie XV 
i XVI w. oprócz gruntów książęcych (póź
niej królewskich) były tu także ziemie na
leżące do szlachty. Rozlazłów zamieszki
wały m.in. rody szlacheckie Gawłow
skich, Dobków, Stromieckich, Kąckich.

Łuszczewskim prezesem Rady Nadzorczej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Bolechow- 
scy słynęli z działalności charytatywnej, 
uhonorowano ich nazwą jednej z ulic na 
Rozlazlowie. W 1918 r. córka Bolechow
skich, Irena, zawarła związek małżeński 
z Kazimierzem Hugo-Baderem, który stał 
się kolejnym i zarazem ostatnim dziedzi
cem dóbr Rozlazłów Szlachecki. Kazi
mierz Hugo-Bader (1887-1949) był w la- 
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tach 1917-1918 oficerem Korpusu Inży
nieryjnego Saperów w I Korpusie Polskim 
w Rosji, dowodzonym przez generała Jó
zefa Dowbor-Muśnickiego (1867-1937). 
Od stycznia do lipca 1918 r. formacja ta 
toczyła ciężkie walki z bolszewikami w re
jonie Zlobina - Bobrujska (Białoruś), na
stępnie podporządkowała się Radzie Re
gencyjnej i wkrótce została zdemobilizo
wana przez Niemców.

W okresie międzywojennym Kazimierz 
Hugo-Bader był przewodniczącym Powia
towego Komitetu Regionalnego, instytucji 
powołanej do krzewienia ruchu regional
nego w powiecie sochaczewskim. Przez 
wiele lat pełnił także funkcję prezesa so- 
chaczewskiego oddziału Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego. To z jego inicja
tywy odbyła się w Kampinosie uroczystość 
z okazji 70. rocznicy powstania stycznio
wego, podczas której odsłonięto w miej
scowym dworze tablicę pamiątkową ku 
czci Zygmunta Padlewskiego, którego 
sztab tu stacjonował. W uroczystości tej 
m.in. wzięli udział żyjący weterani po
wstania. W 1926 r. Hugo-Bader przyczy
nił się do zawiązania Komitetu Chopinow
skiego, którego zadaniem było ratowanie 
dworku w Żelazowej Woli i przekazanie 
go na własność społeczeństwu. Dzięki pra
cy tego Komitetu oraz funduszom zebra
nym przez warszawskie Towarzystwo 
Przyjaciół Domu Chopina za sumę 40 000 
zł wykupiono sześć mórg ziemi i dworek, 
w którym urodził się pianista.

W marcu 1930 r. został zawiązany Ko
mitet Budowy Domu Chopina, który 
przystąpił do generalnego remontu 
dworku i jednoczesnego zbierania fundu
szy uzupełniających zasoby finansowe 
przeznaczone na ten cel. Kolejnym mece
nasem stał się Komitet Dni Chopinow
skich w Polsce, którego sekretarzem był 
Hugo-Bader. Niewiele osób dziś pamięta, 
że to z jego inicjatywy uzyskano te fundu
sze. Aby zgromadzić pieniądze, organizo
wano różne zbiórki społeczne, akademie, 
koncerty oraz zabiegano o wszelkie dota
cje i subwencje. W 1933, 1935 i 1937 r. 
odbyły się w Sochaczewie koncerty cho
pinowskie w wykonaniu pianistów pol
skich oraz laureatów III Międzynarodo
wego Konkursu Chopinowskiego. Słowo 
wstępne przed koncertami wygłaszał Ka
zimierz Hugo-Bader. Potrafił on pozy
skać „dla Chopina” starostę sochaczew- 
skiego Tadeusza Reindla oraz miejsco
wych ziemian, z których najbardziej wy
różniali się Władysław hr. Karnkowski 
i Stanisław Glezmer. Był również auto
rem artykułów poświęconych Żelazowej 
Woli. W jednym z nich postulował, aby 

w związku z przypadającą w 1949 r. set
ną rocznicą śmierci Fryderyka Chopina 
sprowadzić prochy kompozytora do kra
ju. „Wielki czas - pisał - oddać Go Matce 
Jego - Ziemi Polskiej, bo gdzie Dom Twój 
- tam i serce Twoje, a gdzie Serce Twoje - 
tam i Dom Twój”.

Chociaż z wykształcenia był architek
tem, a historykiem i krajoznawcą wyłącz
nie z zamiłowania, dał się poznać jako au
tor licznych artykułów o tematyce histo- 
ryczno-krajoznawczej. Publikował je m.in. 
w „Ziemi”, i „Wiadomościach Ziemi So- 
chaczewskiej”. Hugo-Bader nosił się z za
miarem utworzenia w Sochaczewie mu
zeum. Jego zainteresowanie dziejami re
gionu sochaczewskiego zaowocowało pra
cą Zabytki i ich ochrona w powiecie socha
czewskim na tle dziejów powiatu socha
czewskiego, którą wydano w 1930 r. Jest 
ona zarysem dziejów powiatu sochaczew
skiego, opartym na bogatej bazie źródło
wej. Autor wykorzystał źródła archeolo
giczne, numizmatyczne oraz historyczne, 
głównie dokumenty średniowieczne zwią
zane z Sochaczewem. W swoim dworze na 
Rozlazłowie gromadził cenne i bogate 
zbiory, m.in. sztychy, litografie, mapy, pla
ny miast, fotografie zabytków architekto
nicznych. Jego biblioteka zawierała publi
kacje dotyczące historii sztuki, urbanisty
ki, monografie miast i powiatów. Zmarł 
w Sochaczewie przed inauguracją Roku 
Chopinowskiego w 1949 r.

W 1984 r. dla uczczenia twórcy parku 
w Żelazowej Woli Franciszka Krzywdy- 
-Polkowskiego w pobliżu dworku odsło
nięto pamiątkowy głaz. Myślę, że społe
czeństwo polskie powinno ustawić obok 
drugi kamień, by w podobny sposób 
uczcić pamięć Kazimierza Hugo-Badera, 
znakomitego krajoznawcy i miłośnika 
muzyki chopinowskiej, który położył 
wielkie zasługi dla ratowania Żelazowej 
Woli. Gdyby nie wielka pasja tych wspa
niałych ludzi, którą potrafili oni zarazić 
innych, nie mielibyśmy dziś dworku Cho
pina i parku.

Pasje historyczne ojca kontynuowała 
Krystyna z Hugo-Baderów Krzyżakowa 
(1921-1999), długoletnia dziennikarka 
„Stolicy”, popularyzatorka dziejów po
wstania styczniowego na ziemi socha- 
czewskiej. Na jej prelekcje w Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą ściągały tłumy sochaczewskiej mło
dzieży szkolnej. Rodzinne tradycje dzien
nikarskie nie są również obce wnukowi 
Kazimierza, Jackowi Hugo-Baderowi, re
porterowi „Gazety Wyborczej”.

Aleksander Grzegorz Turczyk

Wnętrze 
ulicy

W dniach 5-6 kwietnia 2001 r. w sie
dzibie Urzędu Generalnego Kon

serwatora Zabytków w Warszawie odbyta 
się sesja naukowa pt. „Wnętrze warszaw
skiej ulicy”, którą zorganizował Zarząd 
Główny Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami. Obrady zgromadziły zarówno ba
daczy dziejów Warszawy, jak i miłośni
ków stolicy, żywotnie zainteresowanych 
wszelkimi przemianami w mieście. Skład 
zawodowy referentów byt zróżnicowany, 
oprócz historyków sztuki i historyków wy
stąpili: architekci, także krajobrazu, bi
bliograf, lingwista i kartograf.

Gości przywita) w imieniu gospoda
rzy zabytkowego dworu na Ksawerowie 
dyrektor generalny Urzędu GKZ mgr 
Pawet Jaskanis, catość obrad prowadził 
dr Tadeusz Rudkowski - wiceprezes Za
rządu Głównego TOnZ. Referaty objęły 
teorię projektowania, jak i realne prze
miany ulicy warszawskiej od średnio
wiecza po wiek XX (dr Zbigniew Moraw
ski, prof. Teresa Zarębska, prof. Jolanta 
Rutkowska, dr Bożena Wierzbicka, mgr 
inż. Małgorzata Wotodźko, mgr Anna 
Szkurtat) oraz węższe, bardzo zróżnico
wane tematy specjalistyczne, np. mgr 
Anna Kotańska mówiła o prawdziwości 
portretu warszawskiej ulicy w grafice 
prasowej XIX i początku XX w., mgr Ja
nusz Sujecki o walorach artystycznych 
i estetycznych słupów telefonicznych 
i tramwajowych, mgr Jacek Sawicki 
o odczytywaniu utrwalonych w karto
grafii nietypowych przebiegów ulic, mgr 
Janusz Mróz o metalowych elementach 
wystroju, mgr Jarosław Zieliński o po
dwórzach w typie nieistniejących już 
pasaży. Niezwykle ciekawe, wzbogaca
jące problematykę obrad i wywołujące 
dyskusję były wystąpienia odnoszące 
się do funkcjonujących w mieście nazw, 
napisów pamiątkowych itd. (prof. Kwiry
na Handke, mgr Stanisław Cieptowski, 
mgr Marek Barański).

Sesja dowiodła, że tematy zdawałoby 
się partykularne mogą być i są fascynu
jące zarówno dla badaczy, jak i dla oby
wateli miasta, zwłaszcza gdy odnoszą 
się do tego, co związane jest z jego 
współczesnym zagospodarowaniem 
w sferze tak materialnej, jak i duchowej.
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Przypomnienie skarbu
O tym największym średnio

wiecznym skarbie odkrytym 
na ziemiach polskich traktowały 
artykuły w „Spotkaniach z Zabyt
kami" w 1988 i 1989 r. Składa się 
z ponad 5 tysięcy srebrnych i zło
tych monet oraz złotej biżuterii, 
m.in. diademu, zapinek do szat 
(tzw. zapony), pierścieni, zausz
nic. Znaleziony został przypadko
wo w Środzie Śląskiej wiosną 

1988 r. podczas prac budowla
nych przy ul. Daszyńskiego. Gruz 
usuwano tu koparką, której łyżka 
dotarta do poziomu piwnic i wy
dobyta gliniany garnek wypełnio
ny monetami oraz różnymi pre
cjozami. Po tym odkryciu miesz
kańców Środy opanowała „go

rączka złota”, zaczęli przeszuki

ków w Warszawie byt to niewątpli
wie diadem zaręczynowy lub 
ślubny, składający się z 12 seg
mentów, pochodzący z pierwszej 
potowy XIV w. Jako miejsce po
wstania M. Gradowski wskazywał

średniowiecznej, korona była 
dziełem złotników środkowo- lub 
potudniowoniemieckich w pierw
szej ćwierci XIV w. Orły, które zdo
bią koronę, stanowią, jego zda
niem, nie tylko znak heraldyczny 
Piastów, lecz używane byty rów
nież przez czeskich Przemyślidów 
i Luksemburgów. J. Pietrusiński 
jako pierwszy wskazał na obraz 

niające się rubinowo-czerwoną 
barwą, zwane czeskimi granatami 
poszukiwanymi przez jubilerów. 
Z kolei szmaragdy mogą pocho
dzić, zdaniem badacza, z Alp Salz
burskich.

Kobieca korona ślubna należa
ła najprawdopodobniej do pierw
szej żony Karola IV Luksembur
skiego (1316-1378), francuskiej 
królewny Blanki de Valois, zaś hi
storia klejnotów wiąże się z dzie
jami władców z dynastii Hohen- 
stauffów, Luksemburgów i Ande- 
gawenów panujących w XIV w. 
w Niemczech, Czechach, na Wę
grzech i w Neapolu - taką tezę 
stawia badacz skarbu dr Rainer 
Sachs. Klejnoty zostały wykonane 
w weneckich warsztatach złotni
czych dla żony lub córki króla sy
cylijskiego Karola II d'Anjou. Wi
zerunek pierwszej właścicielki 
w koronie z ortami znajduje się na

wać gruz, także wywieziony na 
wysypisko poza miasto. W rezul
tacie wiele drogocennych przed
miotów, w tym fragmenty królew
skich klejnotów, rozkradziono 
i zniszczono. Do akcji wkroczyła 
prokuratura, znalezisko trzeba by
ło za pomocą gróźb i próśb wyku
pywać z prywatnych rąk.

Wśród złotej biżuterii najcen
niejsza okazała się korona. We
dług Michała Gradowskiego 
z Ośrodka Dokumentacji Zabyt-

Pragę, Kraków lub Śląsk. Uwagę 

jego skupiały orły na koronie, for
malnie kojarzące się z tymi, które 
występują na pieczęciach Łokiet
ka, na Szczerbcu oraz na kieli
chach z Kalisza i Stopnicy. Jed
nak badacz ten przestrzegał 
przed pochopnym szukaniem 
właściciela na Wawelu, upatrywał 
go raczej w kręgach domów pa
nujących Europy Środkowej. Parę 

zausznic tarczowych z przełomu 
XII i XIII w. kojarzy! ze sztuką wę
gierską, zaś zapinkę przypisywał 
złotnikom z Italii i datował na ten 
sam czas. Uważał, że precjoza te 
należały do kosztowności jakiejś 
dostojnej damy. Według dr. Jerze
go Pietrusińskiego, znawcy sztuki 

św. Mikołaja z około 1400 r. w ka
plicy św. Mikołaja w Soest 
w Westfalii, który przedstawia 
dworską damę w koronie zdobio
nej orłami. Zapinkę datuje on na 
drugą ćwierć XIII w. i dostrzega jej 
związki ze sztuką kręgu czeskie
go. Z kolei w dekoracji zausznic 
dopatruje się ornamentyki typu 
bizantyjskiego.

Królewskie klejnoty zdobią 
m.in. szmaragdy, granaty i szafiry. 
Światło na ich pochodzenie rzuci

ły badania gemmologiczne doc. 
dr. Michała Sachanbińskiego. 
Według niego granaty z zausznic 
pochodzą z Masywu Czeskiego 
i są to zapewne słynne piropy (mi
nerały z grupy granatów) wyróż

1. Srebrne i złote monety
2. Kobieca korona ślubna, 
domniemana własność 
pierwszej żony Karola IV, 
francuskiej królewny 
Blanki de Valois
3. Zapinka do spinania szat
z wyobrażeniem orła w środku
4. Zausznica - ozdobne 
kamienie i przypięte do niej 
pojemniki na wonności 
sugerują, że należała
do dostojnej 
średniowiecznej damy

(zdjęcia: 
Andrzej Ring i Bartosz Tropiło)

obrazie wotywnym w katedrze 
królów sycylijskich św. Mikołaja 
w Barii kopia tego obrazu z około 
1400 r. zachowała się we wspo
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mnianej kaplicy w Westfalii. Dro
gą dziedziczenia klejnoty weszły 
w posiadanie żony króla czeskie
go Karola IV - Blanki de Valois.

Dr Rainer Sachs prześledził 
ich drogę z Sycylii do Środy Ślą

skiej. Karol IV Luksemburski mło
dość spędzał na dworze króla 
francuskiego Karola IV de Valois, 
gdzie poznał przyszłą żonę, po
tomkinię Karola II Sycylijskiego; 
ona więc mogła odziedziczyć 
najważniejszy z omawianych klej
notów. Po śmierci Blanki jej mał
żonek w czasie starań o tron nie
miecki znalazł się w tarapatach fi
nansowych i zastawił klejnoty 
u Żyda w Środzie Śląskiej. Prze

kazy pisane podają, że w 1348 r. 
król upoważnił swych urzędników 
do przeprowadzenia negocjacji 
w sprawie dużej pożyczki. Nieba
wem wystawiono we Wrocławiu 
dokument zapewniający Żydowi 
Mojżeszowi ze Środy trzyletnie 
prawo do pobytu na Śląsku 

i zwolnienie z podatku w zamian 

za pożyczenie władcy większej 
sumy pieniędzy. Był to czas 
pierwszego wielkiego ataku dżu
my na Europę, który spowodował 
pomór jej mieszkańców na nie
spotykaną dotychczas skalę. 
Wywołanie zarazy przypisano Ży

dom, co z kolei doprowadziło do 
ich największego w średniowie
czu pogromu. Prawdopodobnie 
po przeprowadzonej transakcji 
Mojżesz ukrył zastawione klejno
ty w tylko sobie znanej skrytce, 
lecz nie było mu dane powrócić 
do tego miejsca - padt ofiarą 
dżumy lub pogromu, a skarb 
przeleżał w ukryciu przez prze
szło 600 lat. Do 1997 r. trwała 
konserwacja tych zabytków. Na 
stale średzki skarb znajduje się 
w miejscowym Muzeum Regio
nalnym, od końca kwietnia br. byt 
eksponowany po raz pierwszy 
w Warszawie w Państwowym Mu
zeum Archeologicznym.

Hanna Markert

Królewskie
Pod takim tytułem odbyła się w maju 

br. w Warszawie dwudniowa sesja 
naukowa, zorganizowania dzięki pomocy 
Generalnego Konserwatora Zabytków 
przez Zarząd Główny Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami. Siedemnaście wygło
szonych referatów zaprezentowało bo
gatą problematykę ogrodów przy rezy
dencjach polskich władców. Przedsta
wiono nowe badania, a te, które już były 
prowadzone, zostały ukazane w nowych 
kontekstach, zyskując możliwość nowej 
interpretacji. Mówiono o królewskiej willi 
w Łobzowie i o renesansowym ogrodzie 
Wawelu, o zupełnie dotąd nieznanym re
nesansowym ogrodzie przy zamku w Lu
blinie, o nowych spostrzeżeniach na te
mat królewskich ogrodów renesansowej 
Warszawy czy rezydencji Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Z królewskich ogro
dów drugiej potowy XVII w. omówiony zo
stał Wilanów, będący jedną z najwybit
niejszych, prawdziwie europejską rezy
dencją królewską, włączającą ogród 
w treściowy program realizowany za po
mocą rzeźb na elewacjach pałacu i ma
lowideł w jego wnętrzach. Przedstawione 
projekty dotyczące Zamku Królewskiego 
w Warszawie pokazały, jak skutecznie

ogrody w Polsce 
walczono z nieregularnością zabudowań 
zamkowych i jak wspaniałą uzyskaliby
śmy rezydencję, gdyby zostały one zre
alizowane. Mówiono na sesji o warszaw
skich układach przestrzennych - Osi Sa
skiej, Ogrodzie Saskim, Łazienkach Pół
nocnych, Osi Stanisławowskiej, a także 
o niezwykłych ogrodach Stanisława 
Leszczyńskiego w Lotaryngii.

Autorami wygłoszonych referatów byli 
wybitni znawcy problematyki sesji, m.in. 
prof. Janusz Bogdanowski, prof. Teresa 
Zarębska, prof. Jerzy Lileyko, dr Małgo
rzata Szafrańska; teksty referatów opubli
kowane zostaną w specjalnie wydanej 
książce. Sesja i przygotowywana książka 
stanowią pierwszy, bardzo ważny etap 
działań na rzecz przywracania królew- 
skości polskim ogrodom. Zachowanych 
ogrodów mamy bardzo mało i nie 
wszystkie z nich są w zadowalającym 
stanie. Należy przywrócić im dawne pięk
no oraz poddać rewaloryzacji czy nawet 
rekonstrukcji następne. Rekonstruowany 
właśnie ogród w Niepołomicach jest 
przykładem, że możliwe jest przywróce
nie do życia królewskiego ogrodu zacho
wanego niemal wyłącznie w źródłach hi
storycznych.

DOM WYDAM
ROZKWIT ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY 

>od red. naukową prof. Henryka Samsonowicza 
Czasy, o których mówią zamieszczone w tej 

książce szkice historyczne, obejmują trzy stule
cia. Rozpoczynają się wejściem krajów Europy 

w drugie tysiąclecie, którego początek stanowił 
\i oczach współczesnych wstęp do nowej epoki 

- dla jednych epoki końca świata i Sądu 
Ostatecznego, dla innych tworzenia lepszego 

społeczeństwa, obejmującego coraz liczniejsze 
ludy chrześcijańskie.

Cena detaliczna: 44 zł
Cena internetowa: 35,20 zł

POSZUKIWANIE SKARBÓW 
UKRYTYCH W POLSCE

Włodzimierz Antkowiak
Burzliwe dzieje Polski i jej położenie na szlaku 
przemarszu wielkich armii sprawiły, iż na tere

nie naszego kraju ukryto na przestrzeni wieków 
wiele cennych przedmiotów i łupów wojen

nych. Autor, znany dziennikarz i „zawodowy" 
ąoszukiwacz skarbów opisuje 100 miejscowoś

ci, w których być może natrafić można na 
cenne lub niezwykłe znalezisko.

Cena detaliczna: 25 zł
Cena internetowa: 20 zł

INSYGNIA I ODZNAKI II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Leslie McDonnell
Bogato ilustrowany zbiór odznak noszonych 
przez żołnierzy walczących na lądzie, morzu 
i w powietrzu w czasie II wojny światowej. 
Opracowanie przedstawia odznaki 
najsłynniejszych jednostek świata, m.in. 
amerykańskiej 1 Dywizji Piechoty, 101 Dywizji 
Powietrznodesantowej Stanów 
Zjednoczonych, amerykańskich „Latających 
tygrysów", niemieckiej Waffen SS i Legionu 
Condor, brytyjskiej 7 Dywizji Pancernej i 617 
Dywizjonu RAF. Całość wzbogaca ponad 
1000 ilustracji.

Nasza kompletna oferta dostępna jest w sieci księgarskiej na terenie 
całego kraju. Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: 
http//ksiegarnia.bellona.pl, e-mail: handel@bellona.pl. Prowadzimy także 
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 (0-22) 620-20-44 w. 306, 426; infolinia 0 801 120 367.

Cena detaliczna: 59 zł
Cena internetowa: 47,20 zł
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Szanowni Państwo!
We Wrocławiu zdarzyło się coś 

niezwykłego, a mianowicie na od
bytej w marcu sesji Rada Miejska 
podjęła uchwalę wyasygnowania 
określonej kwoty na ratowanie 
niektórych cennych w mieście za
bytków architektury, choć nie bę
dących własnością miasta. Jest 
to wynik przekonania, że ich rato
wanie ma duże znaczenie dla 
Wrocławia, bo przyczyni się do 
poprawienia jego oblicza, popra
wi też stosunek mieszkańców do 
zabytków i przyciągnie turystów. 
Z odpowiednim wnioskiem wystą
pił radny p. Krzysztof Kawalec, 
a potem odpowiednie gremium, 
w którym uczestniczyli: konserwa
tor miejski p. Katarzyna Hawrylak- 
-Brzezowska oraz odpowiedzialny 
za sprawy kultury, architektury 
i zabytki wiceprezydent p. Andrzej 
Loś, podzieliło pieniądze (prawie 
1,5 min zl).

Ważne, że wspomogą one ra
towanie kościoła św. św. Doroty, 
Stanisława i Wacława - ogromnej 
trójnawowej hali z XIV w., ufundo
wanej z okazji spotkania się we 
Wrocławiu króla Kazimierza Wiel
kiego z cesarzem Karolem IV. 
Stoi ona przy głównej ulicy Stare
go Miasta - Świdnickiej. Za te 
pieniądze ma być też przygoto
wany projekt rekonstrukcji rene
sansowych hełmów na wieżach 
jednej z dwóch staromiejskich 
far, św. Marii Magdaleny. Jak wia
domo, Wroclaw był w średniowie
czu tak dużym miastem, że miał 
dwa kościoły parafialne, czego 
nie miał nawet stołeczny Kraków. 
Może więc w przyszłości, dzięki 
hełmom miasto odzyska w pełni 
swą sylwetę. Tymi pieniędzmi ma

Kaplica Mariacka (Hochberga) 
we Wrocławiu

(fot. Olgierd Czerner)

być też wspomożone ratowanie 
neogotyckiego kościoła św. Mi
chała z lat 1862-1871 (dzieło Ale- 
xisa Langera). Kościół stoi na 
miejscu słynnego opactwa olbiń- 
skiego z połowy XII w., zburzone
go w 1529 r. Wreszcie z wymie
nionych środków ma rozpocząć 
się restauracja wnętrza przepięk
nej kaplicy Mariackiej z lat 1723- 
-1727 (dzieło Christopha Hackne- 
ra), będąca zarazem mauzoleum 
opata Ferdynanda Hochberga. 
Będzie to, jak sądzę, proces trud
ny i przewlekły, ale konieczny. Tę
dy wędrują turyści pomiędzy wy
spami Tumską i Piaskową a Ryn
kiem.

Olgierd Czerner

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tek 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/Warsza- 
wa nr 11101024-421020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wpłata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

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

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

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
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.



W dniu 28 marca 2001 r. w Patacu Prezy
denckim uroczyście podpisany został 
przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew

skiego i prymasa polski ks. kardynała Józefa 
Glempa akt erekcyjny budowy w Warszawie 
pomnika Juliusza Słowackiego. Obaj dostoj
nicy objęli też patronat nad tym doniosłym 
przedsięwzięciem kulturalnym; uprzednio, 
w jubileuszowym roku 2000 akt erekcyjny 
podpisał w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł 

II. W trakcie uroczystości prezydent wręczył 
akty nominacyjne członkom Komitetu Hono
rowego Budowy Pomnika.

Idea budowy w Warszawie pomnika Juliu
sza Słowackiego, syna Ziemi Krzemieniec
kiej, jednego z największych naszych poetów, 
ma już ponad dziewięćdziesięcioletnią histo
rię. Pierwszy projekt pomnika wieszcza wyko
nał w 1909 r. wybitny rzeźbiarz Wacław Szy
manowski, lecz brakowało wówczas środków 
finansowych na jego realizację. Po drugiej 
wojnie światowej wrócono ponownie do spra
wy uczczenia Słowackiego - w 1961 r. ogło
szono konkurs, w którym zwyciężył projekt 
Józefa Krępczyńskiego, lecz znów nie doszło 
do realizacji. W kolejnym konkursie zorgani
zowanym przez władze Warszawy i Związek 
Polskich Artystów Plastyków w 1980 r. pierw
sze miejsce zdobył projekt autorstwa rzeźbia
rza Jerzego Sobocińskiego z Poznania i jego 
syna Roberta, studenta ASP Projekt przed
stawiał smukły obelisk-iglicę (wysokość 16 m) 
zakończoną dynamiczną postacią poety. 
U dołu iglicy otoczonej szerokim płaszczem, 
z jego fałdów wyłaniały się postacie bohate
rów poezji wieszcza. Rzeźba miała stanąć na 
pl. Piłsudskiego, na osi Teatru Wielkiego, lecz 
m.in. stan wojenny uniemożliwił jej realizację.

Mimo zajęcia pierwszego miejsca w kon
kursie projekt Sobocińskich nie znalazł po
parcia wśród ówczesnej elity kulturalnej stoli
cy, która z prof. Stanisławem Lorentzem na 
czele lansowała pomysł zrealizowania już za
bytkowego projektu pomnika poety wykona
nego przez wybitnego rzeźbiarza okresu mię
dzywojennego, Edwarda Wittiga, na konkurs 
ogłoszony w 1932 r. przez władze miasta 
Lwowa. Również ta realizacja - ze względu na 
brak środków finansowych i wybuch drugiej 
wojny światowej - nie doszła do skutku. Gip
sowy model tej rzeźby w skali 1:1 przetrwał 
szczęśliwie okres wojny początkowo w war
szawskiej pracowni artysty, a następnie po 
powstaniu warszawskim częściowo uszko
dzony - został zabezpieczony i przechowy
wany (w dwu częściach) na zapleczu Teatru 
Stanisławowskiego w Starej Pomarańczami 
w Łazienkach Królewskich.

Edward Wittig (1879-1941), niezwykle 
płodny warszawski rzeźbiarz i pedagog 
o światowej sławie, wykształcony w Wiedniu, 
następnie w Paryżu, ma już w stolicy kilka in
teresujących realizacji. Do najciekawszych 
należy pomnik „Lotnika" ustawiony w 1932 r. 
na pl. Unii Lubelskiej (według modelu z 1923

Słowacki 
w Warszawie

Pomnik Słowackiego w hali Gliwickich Zakładów
Urządzeń Technicznych

(fot. Feliks Ptaszyński)

r.), zniszczony w 1939 r., odtworzony w pier
wotnym miejscu w 1967 r, a następnie prze
niesiony na plac przy zbiegu al. Żwirki i Wigu

ry i ul. Wawelskiej. Inny pomnik - „Peowia- 
ków”, odsłonięty w 1933 r. na skwerze przed 
budynkiem „Zachęty", zaginął w czasie woj
ny, został zrekonstruowany staraniem Rady 
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
w 1999 r. (drugi znajduje się na Cmentarzu 
Powązkowskim w formie nagrobka).

W1995 r. pod przewodnictwem dr. Wojcie
cha Fijałkowskiego, powstał w Warszawie 
przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Juliusza Słowackiego. Postawił on 
sobie za cel doprowadzenie do zakończenia 
wieloletnich starań o wzniesienie w stolicy po
mnika wieszcza, a brany byt tylko pod uwagę 
zabytkowy model projektu Edwarda Wittiga. 
Po uzyskaniu poparcia prezydenta m.st. War
szawy i dokonaniu wielu uzgodnień otrzyma
no lokalizację pomnika na pl. Bankowym, na 
osi dawnego pałacu ministerstwa skarbu. Lo
kalizacja ta najbardziej związana jest z miej
scem pobytu poety w Warszawie. Tu bowiem 

w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 
miody Juliusz Słowacki, po zakończeniu na
uki, odbywał bezpłatną praktykę, tu też pró
bował po raz pierwszy gry na giełdzie - pi- 
sząc o tym do matki przekonywał ją, że jest to 
lepsza lokata kapitału niż nabywanie ziemi. 
Mieszkał też w pobliżu, przy ul. Elektoralnej, 
zanim w 1831 r. na zawsze nie opuścił War
szawy i Ojczyzny, do której tęsknił do końca 
życia, dając temu wyraz w swojej twórczości.

Gipsowy model rzeźby, po dokonaniu nie
zbędnych korekt przez prof. A. Kossa z Aka
demii Sztuk Pięknych w Warszawie, powsta
łych na skutek wadliwych zabezpieczeń po
wojennych, odlany został w brązie w Gliwic
kich Zakładach Urządzeń Technicznych - fir
mie od lat specjalizującej się w realizacji mo
numentalnych rzeźb z brązu. Przedstawia 
ona stojącą postać Słowackiego z nagą pier
sią, okrytą narzuconym na ramiona, obficie 
zdrapowanym u dołu plaszczem-peleryną 
Postać ma wysokość około 5 m, a cała rzeź
ba razem z prostokątnym cokołem, obłożo
nym zielonym granitem pochodzącym z oko
lic Żytomierza - około 12 m. Kamień ten jest 

darem władz Ukrainy, uzyskanym dzięki sta
raniom ambasadora tego kraju w Polsce, po
ety, wielbiciela poezji Słowackiego i tłumacza 
jego dziel na język ukraiński, Dymytra Paw- 
tyczki. Należy podkreślić, że realizacja pomni
ka stała się możliwa jedynie dzięki finansowe
mu wsparciu wielu osób prywatnych i instytu
cji, m.in Fundacji Bankowej im. Leopolda 
Kronenberga, Giełdy Papierów Wartościo
wych, Rady i Starostwa Powiatu Warszaw
skiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego, Fundacji „ARTEX" J. i K. Porczyń
skich. Bezinteresowny byi wkład pracy, np. 
pracowni projektowej „Projekt" inż. Leszka 
Klajnerta, która sporządziła nieodpłatnie cał
kowitą dokumentację techniczną, niezbędną 
do realizacji pomnika, a prace budowlane 
i kamieniarskie przy cokole wykonało kilka 
firm zgrupowanych w Izbie Przemystowo- 
-Handlowej Inwestorów Zagranicznych 
(„NADBUD", „GRANITEX" i „INWESTIM”). 
Wszystkim darczyńcom Komitet Budowy Po
mnika złoży podziękowania w planowanej 
w 2002 r. publikacji podsumowującej historię 
budowy.

Kiedy w 1932 r. Edward Wittig prezentował 
prezydentowi Ignacemu Mościckiemu i wła
dzom stolicy projekt pomnika Słowackiego 
przygotowany dla Lwowa, ówczesna war
szawska prasa ubolewała, że „piękne to dzie
ło nie ozdobi niestety Warszawy, która na 
nadmiar tadnych pomników uskarżać się nie 
może. Lecz Warszawa nie interesuje się zbyt
nio Słowackim i nie posiada dlań należytego 
pietyzmu..." Nikt wówczas nie przewidywał, 
że przedziwnym zrządzeniem losu stanie się 
właśnie inaczej i pod koniec września bieżą
cego roku pomnik zostanie odsłonięty.

Danuta A. Ptaszyńska
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1. Ul. Bohaterów Monte Cassino - zawsze 
wypełniony ludźmi klasyczny deptak schodzący 
w kierunku mola
2. Jeden z najstarszych obiektów ulicy
- klasycystyczny dworek o budowlanych 

tradycjach XVIII w., w połowie XIX w. siedziba 
naczelnego lekarza uzdrowiska dr. Benzlera (nr 11)
3. Dom na narożniku z ul. Haffnera z ok. 1900 r. 
(nr 51, obecnie „Delikatesy”)
4. Wykonane z płytek witrażowych nadproże
o secesyjnych motywach kwiatowo-roślinnych 
(dom nr 46, wejście do salonu 
kosmetyczno-fryzjerskiego „Styl”)
5.6. Zakład balneologiczny (proj. Paul Puchmuller) 
z lat 1903-1904 stoi przy wejściu na molo (5), a na 
zwieńczeniu monumentalnego portalu namalowany 
został przez gdańskiego 
artystę Fenzloffa (jego dziełem są także rzeźby) 
najstarszy herb Sopotu - ptak siadający z rybą 
w szponach na wydmie na tle morza (6)

Stulecie 
nadmorskiego miasta
Sto lat temu, na mocy dekretu cesarza Wilhelma II z 8 październi
ka 1901 r. Sopot stat się miastem (magistrat uformował się w na
stępnym roku). Ale kąpielisko morskie istniało tu już na początku 
XIX w., zaś francuski lekarz Jean George Haffner (1777-1829), na 
polecenie pruskiego rządu, matą wieś rybacką przekształcił po 
1820 r. w uzdrowisko. W1823 r. powstał nieistniejący już zakład ką
pielowy i tzw. łazienki z kabinami, w 1824 r. pierwszy dom zdrojo
wy, a ok. 1827 r. wychodzący w morze pomost - zaczątek mola. 
W połowie XIX w. w Sopocie znajdowało się już 150 domów, głów
nie z mieszkaniami do wynajmowania. Dalsza rozbudowa nastąpi
ła pod koniec tego stulecia - wytyczono ulice, założono wodocią
gi, rozbudowano zakład kąpielowy, postawiono nowy dom zdrojo
wy, powstawały liczne hotele, pensjonaty i restauracje. Stopniowo 
formowała się zabudowa ul. Morskiej, obecnie Bohaterów Monte 
Cassino, łącząca górną z dolną, nadmorską częścią kąpieliska. 
Właśnie wzdłuż niej lokowano najważniejsze budowle Sopotu. 
Z okazji stulecia miasta pokazujemy kilka fotograficznych migawek 
z tej ulicy. Jest to obecnie miejska wizytówka, obok odnowionych 
kamienic powstają nowe, dostosowane do nich stylem i gabaryta
mi, po obu stronach znajdują się liczne restauracje, kawiarnie, ba
ry i sklepy. Wystarczy jednak obejrzeć podwórkowe zaplecza tych 
kolorowych kamienic, a także liczne wille, np. przy al. Niepodległo
ści, aby dojść do smutnego wniosku o tylko fasadowym charakte
rze odnawiania sopockich zabytków, (kmn)


