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NA OKŁADCE:

Tarnawa w pobliżu Krakowa - dwór z 1784 r., jeden 
z nielicznych w Polsce, który nieprzerwanie znajdu
je się w rękach prywatnych, a piękny napis na we
wnętrznym nadprożu W DOMU OJCA MOJEGO 
JEST MIESZKANIA WIELE świadczy o staropol
skiej gościnności (o właścicielach polskich dworów 
zob. s. 18 i 21).

(/bt Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)



STANOWISKO
stowarzyszeń społecznych, zawodowych i komitetów narodowych 

organizacji międzynarodowych 
w sprawie ochrony dziedzictwa kultury w Polsce

Ochrona dziedzictwa kultury na obszarze naszego Państwa jest obowiązkiem zarówno władz, jak i całego społeczeństwa. 
Powszechnie wiadomo, że stan zabytków jest zły. Siły społeczne są skupione w organizacjach pozarządowych, które przy
jęły na siebie statutową współodpowiedzialność za ochronę dziedzictwa. Świadomi naszego potencjału, wieloletniego do
świadczenia, płynącego z kompetencji i bezinteresownego zaangażowania naszych członków, uważamy za nasz obowiązek, 
ale i nasze prawo, zabieranie głosu publicznie, apelowanie do władz państwowych o niezaniedbywanie swoich obowiąz
ków wobec kultury, wskazywanie słusznych - naszym zdaniem - rozwiązań i zapewnienie współpracy społecznej. Objęcie 
władzy w państwie przez nowy rząd budzi nadzieję, że możliwe będzie - mimo istniejących obiektywnych trudności - 
wspólne dążenie ku poprawie sytuacji. W tym duchu formułujemy poniższe wnioski, będące głosem opinii społecznej na
szego środowiska.
1. Dotkliwy staje się brak ustawy o ochronie dziedzictwa, odpowiadającej ustrojowi III Rzeczypospolitej oraz zasadom 
obowiązującym w Unii Europejskiej.
2. Uważamy, że w ramach restrukturyzacji instytucji rządowych nie mogą być uszczuplone kompetencje i możliwości eg
zekwowania ustawowej opieki nad dobrami kultury przez służbę konserwatorską, zwłaszcza przez generalnego konserwa
tora zabytków.
3. Niepokój budzi stan zagrożenia naszego dziedzictwa kultury zgromadzonego w muzeach, wynikający z przyczyn eko
nomicznych.
4. Dostrzegamy konieczność i możliwości zintensyfikowania promocji polskiego dziedzictwa w Europie, współpracy mię
dzynarodowej środowiska konserwatorskiego i muzealnego oraz kontynuacji spraw związanych z polskim dziedzictwem 
za granicą.
5. Ubolewamy, że pomimo oficjalnych deklaracji, administracja rządowa i samorządowa nie wykorzystuje potencjału or
ganizacji społecznych w ochronie dziedzictwa, ani też nie dostosowuje zasad współdziałania z nimi do standardów euro
pejskich.
6. Pragniemy zasygnalizować konieczność wspierania wydawnictw fachowych, utrwalających dorobek konferencji nauko
wych, ale także wydawnictw ciągłych i periodycznych, takich jak „Vademecum Konserwatora Zabytków” (ICOMOS), 
„Wiadomości Konserwatorskie” (SKZ) czy miesięcznik popularnonaukowy „Spotkania z Zabytkami” (TOnZ).
7. Według naszej oceny jedną z przyczyn złego stanu zabytków w Polsce jest niewystarczające skorelowanie odpowiedzial
ności, kompetencji i powinności finansowych samorządów różnych szczebli.
8. Troskę naszego środowiska budzi drastyczne ograniczenie realizacji konserwatorskich, w tym prac manualnych w za
kresie wystroju architektonicznego i obiektów muzealnych, które spowoduje degradację dziedzictwa oraz odpływ do
świadczonej kadry konserwatorów za granicę.
9. Niezbędne jest stworzenie nowoczesnych, prawnych i finansowych mechanizmów stymulujących inwestycje chroniące za
bytki.
10. Stoimy na stanowisku, że dziedzictwo kultury stanowi także wielką wartość materialną, tym samym brak konsekwent
nej troski o nie uszczupla majątek narodowy.
Pragniemy przypomnieć, że w myśl Międzynarodowej Konwencji w sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kultural
nego i Naturalnego z roku 1972, ratyfikowanej przez nasze władze w 1975 roku, Polska zobowiązała się do zapewnienia 
właściwej ochrony nad własnym dziedzictwem.

Warszawa, 21 listopada 2001 r.
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W październiku ub. roku w Warsza
wie odbyta się trzydniowa konferen
cja pt. „Bezpieczeństwo dóbr kultu
ry - nowe idee i technologie”. Mó
wiono na niej o rozwiązaniach 
prawnych, organizacyjnych, szkole
niowych i technicznych związanych 
z bezpieczeństwem dóbr kultury, 
a także o zagrożeniach i przestęp
czości w tej dziedzinie. Tematem re
feratu wprowadzającego byto „Bez
pieczeństwo dóbr kultury - stan 
obecny i perspektywy”. Uczestnicy 
konferencji uznali za konieczne 
podjęcie prac nad wieloletnim, 
kompleksowym programem ochro
ny zabytków, obejmującym metody 
przeciwdziałania przestępczości, 
ochronę dóbr kultury w czasie 
szczególnych zagrożeń, np. klęsk 
żywiołowych lub konfliktów zbroj
nych. Byty także propozycje zmiany 
niektórych przepisów prawnych. 
Stwierdzono, że ochroną dóbr kul
tury powinny zająć się wyspecjali
zowane zespoły składające się 
z przedstawicieli różnych resortów.

W Sandomierzu w czasie prac przy 
budowie hotelu przy ul. Żydowskiej 

odkopany został mur z XIV w. W la
tach sześćdziesiątych XX w. szuka
no fragmentów muru obronnego 
w zupełnie innym miejscu, bliżej 
Rynku. Odkrycie muru wzdłuż skar
py może całkowicie zmienić wy
obrażenie o wyglądzie średnio
wiecznego Sandomierza. Przede 
wszystkim można wnosić, że mury 
obejmowały większy obszar (do tej 
pory uważano, że okalały tylko Ry
nek), a granica miasta przebiegała 
dalej o kilkadziesiąt metrów na za
chód. Archeolodzy przypuszczają, 
że w pobliżu mogła stać również 
wieża, ponieważ od muru odbiega 
kilkumetrowa odnoga. Prawdopo
dobnie była to tzw. wieża wewnętrz
na. Uważa się, że teren wokół miej
sca, gdzie odkopano fragment śre
dniowiecznego muru, kryje jeszcze 
wiele niespodzianek.

W prasie białostockiej trwa dysku
sja wokół ogłoszonego konkursu na 
zagospodarowanie przestrzenne 
Rynku Kościuszki, stanowiącego 
centrum miasta. Oto fragment wy
powiedzi dra Daniela Bobkowskie
go, występującego przeciwko przy
jętym zasadom konkursu. „Panie 

konserwatorze! To, co ma sens 
w miastach z prawdziwym założe
niem rynkowym, w Białymstoku jest 
niczym kwiatek do drelichu i na nic 
tu się zdadzą ekspertyzy wybitnych 
pracowników naukowych PAN. Bia
łystok to nie Zamość, Wrocław czy 
Poznań. Chce Pan przywrócić mia
stu rynek, którego nigdy nie było. 
Ale jeśli już, to trzeba wyburzyć 
wszystko od gmachu PBK aż do 
sądów i przywrócić dawną zabudo
wę."

Zakończone zostały trwające osiem 
lat prace konserwatorskie przy re
nesansowym stropie w kościele św. 
Jana w Lubawie w woj. warmińsko- 
-mazurskim. Kościół ten należy do 
najcenniejszych obiektów w regio

nych budynków fabrycznych wyka
zujących wartości kulturowe i histo
ryczne. Przekształcając obszar po- 
przemystowy, należy zidentyfikować 
cenne pozostałości i objąć je 
ochroną konserwatorską. W strate
gii zagospodarowania terenów po- 
przemyslowych - w Chorzowie sta
nowią one 18 % powierzchni - musi 
być uwzględniony charakter miasta 
i potrzeby jego mieszkańców.

MHMł

Pod dziedzińcem gdańskiej Katowni 
przypadkowo odkryto podziemne 
pomieszczenie. Przebiega ono 
w poprzek dziedzińca i jest kręte, 
ma około 3 m szerokości i 5 m wy
sokości. Może jest to loch, w którym 
trzymano skazanych na śmierć gło
dową. Takie pomieszczenie istniało 

nie, a jego strop - to jedyny tego ty
pu zabytek na terenie Warmii i Ma
zur. Szczególnie cenna jest część 
stropu nad prezbiterium - przedsta
wia osiem bogato zdobionych pła
skorzeźb ze scenami z życia św. 
Franciszka; datuje się ją na 1604 r. 
Z kolei strop nad nawą - to setki ka
setonów z misternie wykonanymi 
ornamentami. Prace konserwator
skie w kościele lubawskim objęły 
nie tylko stropy, ale także ołtarz, 
ambonę, krucyfiks oraz stalle.

W październiku ub. roku w Chorzo
wie odbyła się międzynarodowa 
konferencja pt. „Restrukturyzacja 
terenów poprzemyslowych - aspekt 
ekologiczny i gospodarczy”. Oma
wiając problemy rewitalizacji obsza
rów zdegradowanych zwrócono 
m.in. uwagę na potrzebę dostoso
wania do podejmowanych działań 
restrukturyzacyjnych planów zago
spodarowania przestrzennego oraz 
na konieczność zachowania daw

w zespole budynków gdańskiej Ka
towni i miało nazwę Nora Żmii. Pew

ne jest, że odkryta budowla powsta
ła już po średniowiecznym moście, 
którego pozostałości znalezione zo
stały wcześniej. Wszystkie wątpliwo
ści związane z odkryciem powinny 
uzyskać wyjaśnienie w szczegóło
wych badaniach; cały zespół gdań
skiej Katowni należy do najsłabiej 
przebadanych obiektów zabytko
wych w mieście.

Powstał nowy plan zagospodarowa
nia przestrzennego krakowskiej 
dzielnicy Salwator. Według autorów 
planu jego celem jest ochrona syl
wety Wzgórza św. Bronisławy - wie
le znajdujących się w jego otoczeniu 
obiektów ma status zabytków. 
W przyszłości zabytkowy zespól 
obejmujący al. Waszyngtona, ul. 
Gontyna i Anczyca powinien być ob
jęty ochroną konserwatorską. Już te
raz na obszary przeznaczone na 
Salwatorze do zabudowy nałożono 

ograniczenia np. dotyczące wysoko
ści nowo powstających budynków.

Francuskie małżeństwo Franęois 
i Louis Nozati postanowiło utworzyć 
program ratowania drewnianych 
bieszczadzkich cerkwi. W realizację 
tego programu zamierzają zaanga
żować lokalne społeczności oraz 
swoich rodaków. Chcą powołać 
stowarzyszenie, które mogłoby zy
skać wsparcie finansowe Rady Eu
ropy i różnych funduszy celowych. 
Według założeń ideowych całego 
przedsięwzięcia cerkwie po odno
wieniu mają stać się obiektami wy
zwalającymi sity witalne lokalnych 
społeczności. Na razie plonem pra
cy małżeństwa Nozati jest kilkana
ście tysięcy fotografii i kilka tomów 
opracowań dotyczących biesz
czadzkich zabytków architektury 
drewnianej.

W Muzeum Narodowym w Warsza
wie powstanie stała ekspozycja 
sztuki polskiej XX w. Szansa na jej 
utworzenie pojawiła się przy okazji 
trwającego obecnie remontu. Dzię
ki wygospodarowaniu dodatkowe
go pomieszczenia można zlikwido
wać magazyny szkła i ceramiki na 
pierwszym piętrze, a muzeum zy
ska ciąg sal o łącznej powierzchni 
około 1000 m2. W ten sposób dzie
siątki współczesnych dziel, które 
zalegają w magazynach, ujrzą 
światło dzienne. Zbiory muszą być 
jednak uzupełnione dziełami naj
nowszymi - od 20 lat muzeum nie 
kupowało już prawie niczego. Po 
planowanej rozbudowie muzeum 
(jej zakończenie przewiduje się 
w 2007 r.) ekspozycja sztuki pol
skiej XX w. ma zająć cale nowe 
skrzydło.

Muzeum Narodowe w Krakowie, 
w ramach obchodów jubileuszu 
200-lecia Muzeum Książąt Czarto
ryskich, zorganizowało 25 listopada 
ub. roku niecodzienne spotkanie pt. 
„Gałązki z miejsca, gdzie była Troja 
i guzik od sukni Waszyngtona”. 
Uczestnicy spotkania zwiedzali naj
starszą część Muzeum Książąt 
Czartoryskich w towarzystwie ku
stoszy i aktorów. Wybrane obiekty 
muzealne posłużyły do komentarzy 
kustoszy i recytacji aktorów odpo
wiednio dobranych tekstów, np. 
krzesło Szekspira do tekstu Izabeli 
Czartoryskiej i fragmentu z V aktu 
Kupca weneckiego Szekspira, a no
ga od krzesła Woltera do fragmentu 
Kandyda autorstwa filozofa.
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Numer zamknięto w listopadzie 2001 r. 
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowa
dzania zmian i skrótów w materiałach 
przeznaczonych do publikacji oraz zmian 
i skrótów tytułów. Materiałów niezamó- 
wionych redakcja nie zwraca. Za treść re
klam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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dotowany przez

Generalnego Konserwatora Zabytków
1 (179) XXVI Warszawa 2002

Wydaje:

Redakcja wita
Witamy Czytelników w nowym, 2002 r.l W poprzednim 

numerze przypominaliśmy o prenumeracie naszego pisma - 
jeszcze nie jest za późno, aby wypełnić dołączony do nume
ru przekaz pocztowy i dokonać jednorazowej opłaty za 
prenumeratę na cały 2002 r. po promocyjnej cenie 60 zł 
(zob. s. 39). Im więcej prenumeratorów, tym większa szan
sa dla „Spotkań z Zabytkami” na przetrwanie bardzo trud
nego pod względem finansowym okresu. A dla prenumera
torów korzyść, bo nie muszą szukać pisma w kioskach, tyl
ko otrzymują je do domu.

W styczniowym numerze radzimy Czytelnikom zapoznać 
się z dziejami i metodami prowadzenia ewidencji zabytków
- pierwszego etapu ich ratowania. Przedstawiamy to z okazji 
czterdziestolecia najbardziej zasłużonej w takich działaniach 
instytucji - Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie 
(s. 4). W dziale „Zabytki w krajobrazie”, w cyklu „Akcja 
dwory” warto poznać wnikliwą analizę struktury 
własnościowej nieruchomości dworskich (s. 18), a w za
mieszczonym obok fotoreportażu kilka dworów, do których 
powrócili spadkobiercy przedwojennych właścicieli (s. 21). 
„Akcja dwory” kontynuowana jest na ostatniej stronie 
okładki, gdzie publikujemy stare ilustracje dworów - może 
Czytelnicy podpowiedzą nam ich lokalizację lub dzieje. 
W numerze poznamy również Szadek - (s. 24 i 27), warszaw
ski szpital (s. 29) i twórcę muzeum w małych Gorzkowicach 
(s. 36). Na s. 40 - drugi odcinek konkursu muzealnego.

Redakcja zapowiada
W następnym numerze przedstawimy Nową Hutę - dziś 

już socrealistyczny zabytek, przeczytamy raport o stanie 
drewnianych cerkwi, pokażemy kościół w Warcie i królewski 
zamek w Radomiu.

Redakcja dziękuje
Dziękujemy Czytelnikom za żywą reakcję i udział w an

kiecie na temat stanu polskich zabytków. Już w lutym br. 
otworzymy w piśmie nową rubrykę zawierającą SPOŁECZ
NY PRZEGLĄD ZABYTKÓW, w której - zgodnie z obietnicą
- będą publikowane najciekawsze opracowania. Przy okazji 
zwracamy uwagę, że także do tego numeru dołączone są an
kiety i prosimy o ich wypełnienie.
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Przed 40 laty powstała centralna polska instytucja zajmująca się 
ewidencją zabytków - Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Tam 

właśnie narodziły się i rozwinęły „Spotkania z Zabytkami”. 
Poniżej publikujemy redakcyjną rozmowę z wieloletnim byłym 

wicedyrektorem i dyrektorem ODZ - Markiem Konopką.

W klimacie
niewymuszonej pracy

■ Na przełomie 2001 i 2002 r. Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków obchodzi czterdziestolecie istnienia. Był Pan 
bliskim współpracownikiem Profesora Wojciecha Kali
nowskiego, dyrektora Ośrodka w latach 1975-1989, 
którego dziesiątą rocznicę śmierci obchodzimy w kwietniu 
br., a potem jego następcą do 1995 r. Niewątpliwie był to 
bardzo znaczący okres dziejów ODZ. Nas interesuje on 
chociażby ze względu na to, że wtedy - dzięki otwartości 
Profesora Kalinowskiego na wszelkie inicjatywy - po
wstało nasze pismo. W ODZ podejmował Profesor Kali
nowski wiele ważnych, nowatorskich działań, które Pan 
kontynuował. Na czym one polegały?

- Mało kto zdaje sobie sprawę, że materiały po przed
wojennym Centralnym Biurze Inwentaryzacji znalazły się 
w Instytucie Sztuki PAN i stały się fundamentem znakomi
tego dzieła - katalogów zabytków sztuki. Ale opracowania 
inwentaryzatorów zabytków dopiero po latach zamieniały 
się w publikację katalogów, a na co dzień konserwatorzy 
nie mieli żadnych dokumentów, będących podstawą wpisu 
dobra kultury do rejestru zabytków. Dlatego w latach 
1959-1961 przeprowadzono w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki jednorazową akcję zakładania kart tzw. zielonych. 
W jej wyniku udokumentowano uproszczonym systemem 
około 38 000 zabytków architektury. Realizowana od 1961 
r. ewidencja zabytków ruchomych (głównie zasobów znaj
dujących się w kościołach) oraz wspomniany zespół kart 
„zielonych” - to podstawowy zasób ewidencyjny powoła
nego w 1962 r. Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Od te
go roku systematycznie rosła kartoteka zabytków rucho
mych, obejmująca tylko ułamek zasobów (bez zbiorów mu
zealnych i prywatnych) znajdujących się w Polsce, nato
miast zbiór kart „zielonych” nabierał wartości muzealnych. 
Podkreślmy - po wojnie nie prowadzono w Polsce żadnej 
ewidencji konserwatorskiej, z kolei po opracowaniu kart 
„zielonych” i dokonaniu klasyfikacji zabytków przez na
stępne 14 lat nie wykonywano żadnej ewidencji zabytków 
nieruchomych! W tym czasie stosowane od początku XX 
w. kryteria, na których podstawie „wyznaczano” zabytki, 
legły w gruzach. Karty „zielone” nie obejmowały w ogóle 
obiektów po 1850 r.! Większość domów secesyjnych, zaso
by budownictwa drewnianego, zabytki techniki (z wyjąt

kiem pojedynczych), stanowiska archeologiczne, parki 
i ogrody, budownictwo folwarczne i przemysłowe, więk
szość dworów - wszystko to pozostawało poza ewidencją 
konserwatorską. Punktem zwrotnym był artykuł niezapo
mnianego Jerzego Stankiewicza opublikowany w „Ochro
nie Zabytków” w 1975 r. Tak więc memoriał Wojciecha 
Kalinowskiego opracowany dla ministra kultury i sztuki 
w 1974 r., przedstawiający całkowicie odmienne niż do
tychczas podejście do wartościowania zabytków, postulo
wał przede wszystkim pilną potrzebę stworzenia ewidencji 
zabytków architektury i budownictwa. Karty „białe” nie 
były więc, jak niektórzy sądzą, kontynuacją kart „zielo
nych”. Tworzyły one pierwszą centralną ewidencję archi
tektury i budownictwa w Polsce dla celów ochrony zabyt
ków. Zwróćmy 
uwagę - zaczęły 
one powstawać 
dopiero 20 lat po 
drugiej wojnie 
światowej! Karty 
„białe”, zapro
jektowane przez 
Andrzeja Ol
szewskiego, Je
rzego Kalickiego 
i Wojciecha Jan
kowskiego dla 
architektury i bu
downictwa, być 
może nie były 
doskonałe, ale 
wprowadziły pe
wien standard, 
do którego na
wiązano, tworząc 
całą rodzinę kart 
dla innych dzie
dzin zabytków, 
również dla ar
cheologii. Dopie
ro bowiem za dy-



1.2. Rok 1987
- uroczystości 
dwudziestopięciolecia 
ODZ
na Zamku Królewskim 
w Warszawie;
od prawej strony: 
Wojciech Kalinowski, 
Marek Konopka 
i jeden z najbliższych 
współpracowników
- stojący tyłem prof. 
Tadeusz Chrzanowski 
z Krakowa (1) oraz 
wypełniona sala (2)
- w pierwszym rzędzie 
od lewej strony: 
Wojciech Kalinowski, 
Bolesław Bielawski
- kierownik Działu 
Zabytków Ruchomych 
ODZ,
Maria Charytańska
- dyrektor ODZ
w latach 1967-1974 
i Krzysztof Nowiński
- redaktor naczelny 
Wydawnictw ODZ
i „Spotkań z Zabytkami”; 
w kierunku mównicy 
idzie Tadeusz 
Chrzanowski

rekcji Profesora Kalinowskiego powstał w ODZ dział ar
cheologiczny i w 1978 r. rozpoczęto realizację programu 
Archeologiczne Zdjęcie Polski - praktycznie od zera two
rzonej ewidencji stanowisk archeologicznych. Równocze
śnie, dzięki inicjatywie Krzysztofa Pawłowskiego, ówczesne
go zastępcy generalnego konserwatora zabytków, rozpoczę
ła się inwentaryzacja parków, ogrodów i cmentarzy (realizo
wana później przez instytucję, której kontynuatorem jest 
obecnie Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu).

■ Ale program Profesora nie ograniczył się do kart ewi
dencyjnych...

- To był dopiero pierwszy punkt tego programu. Zaso
by budownictwa, zwłaszcza drewnianego, niekiedy nie za
sługujące na wpis do rejestru, ale cenne, bo określające fi
zjonomię krajobrazu polskiego - gwałtownie topniały. 
Stąd kolejna inicjatywa Profesora - spis adresowy archi
tektury i budownictwa; był to sposób na utrwalenie obra
zu ginących zabytków. Idea powszechnego spisu miała 
istotne znaczenie. Chodziło o to, aby wojewódzcy konser
watorzy zabytków mieli pełne rozpoznanie zasobów 
i możliwość ich waloryzacji. Ale na początku popełniono 
kilka błędów, które mogły wprowadzić całą inicjatywę na 
ślepy tor. Przede wszystkim błędna była prognoza, że spis 
obejmie trzy razy więcej obiektów niż kart „zielonych”, 
a więc około 100 tysięcy. Następnie, że uda się go wyko
nać w ciągu 2-3 lat i że jego weryfikacja będzie prosta. Za
łożono więc, że nie będą potrzebne zdjęcia, ale już z pierw
szych prób terenowych wyniknęła konieczność korekty 
tych założeń. Jak wiemy, spis trwał następne 10 lat, objął 
około 800 tysięcy obiektów i do jego weryfikacji niezbęd
ne było wykonywanie zdjęć. Cała sprawa stała się więc 
wieloletnim, wielkim zadaniem Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków i wojewódzkich biur badań i dokumentacji za
bytków, wymagającym wiele wysiłku i pokonania trudno

ści, szczególnie finansowych. Należało też spis publiko
wać, bo jego znaczenie dla ochrony zabytków rosło. Mia
łem liczne wizyty społecznych opiekunów zabytków, któ
rzy konstatowali (słusznie!), że nawet jeśli obiekt nie jest 
w rejestrze, to jego umieszczenie w drukowanej książce 
działa konstruktywnie na notabli mających negatywny sto
sunek do dziedzictwa. To wszystko stało się ogromnym za
daniem wymagającym wielkiego wysiłku Działu Architek
tury ODZ. Na szczęście - pracujące tam piękne dziewczy
ny były niezwykle zaangażowane, a cierpliwość i systema
tyczność ich szefowej, Hanny Krzyżanowskiej, doprowa
dziła do ostatecznego sukcesu, jakim jest niepowtarzalna 
kartoteka architektury i budownictwa. Kolejnym skutkiem 
tego zadania był napływ wielu tysięcy kart i kilkunastu ty
sięcy fiszek rocznie. Nic dziwnego, że już w drugiej poło
wie lat osiemdziesiątych sytuacja lokalowa ODZ przy ul. 
Brzozowej 35 stała się dramatyczna. Do wielu materiałów 
nie było można się szybko dostać, co przeczyło intencji 
wykonywanej pracy. Poszukiwanie rozwiązań lokalowych 
stało się wtedy palącym problemem ODZ i dominującym 
zadaniem w pracy dyrekcji Ośrodka.

■ Pamiętamy kamienicę przy ul. Brzozowej. Tam było 
ciasno „od zawsze”. Pamiętamy też, że najpierw - w 1982 
r. - wyprowadzone zostało z ul. Brzozowej na ul. Mazo
wiecką wydawnictwo z redakcją „Spotkań z Zabytkami”. 
Ale niewiele to pomogło. Udało się jednak zdobyć nowy, 
większy lokal i dokonać zmian...

- Zawdzięczaliśmy to przychylnemu zbiegowi różnych 
okoliczności, a wśród nich przede wszystkim pojawieniu się 
w 1987 r. nowego generalnego konserwatora zabytków - 
Tadeusza Zielniewicza; wcześniej był konserwatorem woje
wódzkim i dobrze znał rzeczywiste problemy konserwator
skie. Rozumiał też dobrze, do czego potrzebna jest konser
watorom ewidencja zabytków. Dążył do zmian struktural-
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PAŁAC

15. Przeznaczenie pierwotne budynku pałac
16. Użytkowanie w latach ubiegłych pałac

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

Data S

26. Nazwa księgi hipotecznejVHI.1939 r.

XI. 1939 r.
10. Udostępnienie

28. AktaXII. 1945 r.
dostępny

29. FotografieIV.196) zaniedbany

30. Inwentaryzacja pomiarowa

3

27. Nr hipo
teczny

Jedn. PWH Olsztyn, zam. 4OB7/B
OZGrnf. ŁZ. SOI# (10 000) kart. B ki. 17.12.68.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy 

zbudowany prawd, w XVI w 
mai całkowicie przebudowany 
w XVIII i XIX w.

23. Użytkownik i jego adres

G H N i lokatorzy - Strzeszói

Odbu
dowa%Znisz

czenia%O P

2. Miejscowość t
S T R Z E S z’ó W

8. Wyposażenie architektoniczne

gzyms profilowany,obramienie 
okien wykonane w tynku,bonio 

wanie

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

T U V W X Y Z-ŁJ_ LwuwSAAm .

17. UżHtkowaote obec« GRN i lokatorzy

25. Rejestr zabytku Nr............t.. ‘.'.f'./f f....................... 

rok.Żć/lUf.Tlf miejsce przechowywania

1. Obiekt zabytkowy

3. Wiek 
XVIII-XIX "cecliy baroku 5. Kubatura m’ 1^50 6. Powierzchnia w ma £60

a) zabytkowa: b) użytkowa:
20. Przynależność administracyjna

... ^eł^skie... .
b) powiat .

o gmina Wisznia Mała
7. Materiał 

budowlany
Przed znisz

czeniem
Po

odbudowie
11. Ilość budynków /j

14. Grunty należące do zabytku: ha

a> ściany cegła 12. Ilość kondygnacji a) ogrody stylowe 21. Stacja Nazwa stacji
Odległość 
od stacji 

w km

b) sklepienia cegła 13. Użytkowanie wnętrza 
według ilości: b) sady i grunty uprawne a) kolejowa Wisznia Małt 5

c) stropy drewno a) izb mieszkalnych 
Ok. 20 c) lasy b) autobusowa Wisznia Małt 3

d) wiązania 
dachu

drewno b) innych pomieszczeń
ok.10 d) wody 22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa
e) krycie dachu dachówi a c) piwniccz.podpiwn. e) inne

nych w systemie ochrony zabytków i dobra in
formacja o zasobach byta podstawą tworzenia 
takiego programu. Nadszedł czas zmiany ustro
jowej i tylko dlatego, że projekt reformy wcze
śniej byl przygotowany do realizacji, możliwa 
stała się w 1990 r. tzw. mała nowelizacja usta
wy o ochronie dóbr kultury i o muzeach oraz 
powołanie służby konserwatorskiej, a w jej ra
mach określenie właściwego miejsca dla ODZ 
jako instytucji wspierającej programowo urząd 
generalnego konserwatora zabytków.

Wówczas też problemy lokalowe ODZ zo
stały potraktowane poważnie przez ministra 
kultury i sztuki - Izabelę Cywińską. Sytuacja 
była dramatyczna, zbiory kart zalegały już 
piwnice ODZ, a liczne awarie sieci wodnej na 
Starym Mieście systematycznie przynosiły po
top. Nie zliczę, ile podejmowaliśmy prób wy
najęcia, nawet wybudowania nowego po
mieszczenia dla ODZ. Decyzja przekazania 
nam budynku w Alejach Ujazdowskich rozła
dowała zator już w zasadzie uniemożliwiający 
działanie instytucji. Co więcej, zarysowana 
przez Wojciecha Kalinowskiego w programie z 1976 r. 
idea powołania oddziałów terenowych ODZ, mogła być 
wreszcie urzeczywistniona.

■ Przecież funkcjonowały już biura dokumentacji zabyt
ków...

- Biura te działały na zasadach typowych dla PRL. Do 
1990 r. nie istniała służba konserwatorska sensu stricto. 
Wojewódzcy konserwatorzy zabytków byli na ogół na sta
nowiskach zastępców kierowników wydziałów kultury 
i nie mieli nawet uprawnień organu administracji. Zamiast

tworzenia wydziału konserwatora i zatrudnienia niezbęd
nych fachowych współpracowników, wojewodowie powo
ływali biura dokumentacji zabytków poza urzędem. Były 
one czymś w rodzaju naukowych pracowni dokumentacji, 
ale załatwiających przede wszystkim sprawy urzędowe. By
wało, że konserwatorzy wojewódzcy nie mieli żadnego 
wpływu na biura, toczyli z nimi wojny i „rywalizację” kom
petencyjną. Tak więc tzw. mała nowelizacja ustawy w 1990 
r. za jednym zamachem powoływała osobno urząd general
nego konserwatora zabytków i oddziały wojewódzkie, 
tworząc je z dotychczasowych pracowników biur doku-
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PAŁAC W ZESPOLE PAŁACOWO-FOLWARCZNYM,

OB. BIURA + MIESZKANIE

2. Czas powstania

ok. 1567 r., ok. 1640 
przebud. XVIII w., 
restaur, k. XIX w.

3. Miejscowość

STRZESZÓW

Nr
DOLNOŚLĄSKIE

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE ARpnErnui IKLŁMNOP 
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ABUUthUM I JKLŁMNUM 
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA |

1. Obiekt

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja 4. Adres

Strzeszów, ul. Miennicka 6b
55-114 Wisznia Mala

nrhipoteczny 449/1 KW 1 5494

5. Przynależność administracyjna 

województwo dolnośląskie
pcw, gmina Trzebnica, Wisznia Mała

6. Poprzednie nazwy miejscowości

STRIESE 41322, XVII-XXw.); STRESOW 
(1374); STROSA (1567); STRIESA (pocz. 
XVIII w.), STRÓŻA (ok. 1957)

7, Przynależność administracyjne przed 01,01.1999 r,

województwo wrocławskie
gmina Wisznia Mała

R. Właściciel i jego adres

Stefan Zelek
Wrocław, PI. Uniwersytecki 8/2

9. Użytkownik I jego adres

Stefan Zelek
Wrocław, PI. Uniwersytecki 8/2
„Przedsiębiorstwo Austropol-Aqua” Sp. zo.o. 
w Strzeszowle, ul. Miennicka 6b

10. Rejestr zabytków

Nr 450/W pałac data 10.10.1980.
451/Wpark data 03.05.1979,

3.4. Przykłady pierwszych stron kart 
ewidencyjnych paiacu w Strzegowie 
(woj. dolnośląskie, XVI-XVIII w.): 
„zielona” z 1969 r. (3) i „biata” z 2000 r. (4)
5-9. Fotograficzne strony tzw. fiszek 
adresowych z gminy Jarocin: 
kościół w Witaszycach
z lat dwudziestych XX w. (5), 
grobowiec (m.in. Michalskich) 
z Wilkowyji z połowy XIX w. (6), 
gorzelnia-mlyn w Mieszkowie 
z końca XIX w. (7), pałac we wsi Tarce 
z 1871 r. (8) oraz dom w Jarocinie 
z początku XX w. (9)



10. Mapa obszaru
nr 43-75 Archeologicznego 
Zdjęcia Polski
z zaznaczonymi 
stanowiskami 
archeologicznymi 
(pow. Ostrów 
Mazowiecka)

10

mentacji. Równocześnie powstała możliwość tworzenia od
działów ODZ w 11 ośrodkach; dla Mazowsza powstał 
dział w centrali w Warszawie. A wszystko to było efektem 
przemyślanego planu i idei ochrony zabytków w ramach 
historycznych regionów. Wówczas, w 1991 r. uważaliśmy, 
że powinno ich być w całym kraju 13-14 i tym samym wy
przedzaliśmy reformę administracji z 1998 r. o 8 lat! Żału
ję, że Profesor Kalinowski nie doczekał realizacji swojego 
pomysłu. Jak bardzo potrzebne było stworzenie służby 
konserwatorskiej, udowodniły najbliższe lata, gdy wskutek 
prywatyzacji i wolnego rynku liczba spraw „uzgodnienio- 
wych” i petentów wzrosła kilkaset razy. Niestety, w ostat
nich pięciu latach niewiele zmieniło się na linii „wojewódz
ki konserwator zabytków - oddziały ODZ” i w niektórych 
województwach w dalszym ciągu współpraca między nimi 
kuleje, zaś współpraca między ODZ i urzędem generalne
go konserwatora jest wręcz przykładem negatywnym.

■ Niektórzy mówią, że wspomniana reforma była reali
zowana dla środowiska konserwatorów, nic natomiast 
nie zmieniło się w finansowaniu ochrony zabytków, prze
ciwnie, nawet ją ona pogorszyła.

- Jestem całkowicie odmiennego zdania! Najlepsze pra
wo bez egzekwowania jest martwe, a któż miałby to prawo 
wykonywać, gdyby nie powstała służba konserwatorska? 
Gdy wszystko było w gestii państwa, konserwatorzy byli 
„urzędnikami od remontów zabytków”. Dzisiaj ktoś musi 
pilnować, jak jest przestrzegane prawo. Natomiast rola od
działów ODZ w budowaniu planów różnych szczebli za
rządzania i współpracy z samorządami powinna być klu
czowa. Niestety, w ostatnich latach zwyciężył w Ośrodku 
model instytucji-archiwum. Wizja Ośrodka - w koncepcji 
Profesora Kalinowskiego jako instytucji, która nie tylko 
zbiera informacje, ale także przetwarza je i kreuje wytycz
ne do programów polityki konserwatorskiej - ciągle jeszcze 
nie jest w pełni realizowana. Trudno przecenić myśl Profe

sora wybiegającą daleko w przód, zwłaszcza w momencie, 
gdy obchodzimy jubileusz instytucji o takiej tradycji.

■ Chcielibyśmy także wiedzieć, jaka część tradycji Ośrod
ka jest Panu najbliższa i jakich działań - Pana zdaniem - 
można oczekiwać ze strony ODZ w najbliższych latach?

- Najważniejszą cechą Ośrodka była niezwykle efek
tywna współpraca ze środowiskami naukowymi i konser
watorskimi. Wokół Ośrodka krążyły zawsze bliższe i dal
sze osoby - „planety” ściągnięte atmosferą pozytywnej, 
koncepcyjnej pracy. To one pomagały w ewidencji zabyt
kowych instrumentów, one podjęły w Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie pionierską dokumentację zabytków fol
warcznych. Także wokół programu ewidencji archeolo
gicznej udało się skupić wspierających ją naukowców, 
a następnie stworzyć grupę profesjonalnych konserwato
rów zabytków archeologicznych. Tylko w ten sposób moż
na było opracować i upowszechnić sensowne wzory ewi
dencji i dokumentacji. ODZ spełniał więc zawsze funkcję 
stymulacyjną, wspomagającą. Dlatego Ośrodek - to była 
firma, do której sympatycznie było zaglądać i która two
rzyła atmosferę pracy „niewymuszonej”. Co do drugiej 
części pytania, to myślę, że „być albo nie być” Ośrodka 
tkwi w odpowiedzi na pytanie, czy uda się w jego progra
mie pracy nawiązać do ambitnych celów, które wskazał 
Profesor Kalinowski, a których realizacja powodowała, że 
ranga ODZ rosła. Dzisiaj wiąże się to ze stworzeniem 
głównej elektronicznej informacji o zabytkach w Polsce. 
Taką bazę informacyjną można utworzyć, wykorzystując 
już zgromadzone obszerne i kompleksowe materiały ewi
dencyjne o zabytkach. Wymaga to jednak sporej inwesty
cji. Jeśli baza ta nie powstanie w Ośrodku, to pojawi się 
gdzie indziej i ODZ straci na znaczeniu. Wierzę jednak, że 
problem ten zostanie dostrzeżony, doceniony i kolejny ju
bileusz, tym razem półwiecza, będzie znowu powodem do 
dumy kilku generacji dokumentalistów z ODZ.
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Malo znany uczeń
Malczewskiego

EUGENIA JANUSZEWICZ 
SYLWESTER RUDNIK

ardzo pracowite życie. Pogodne, spokojne, pełne 
ciepła i serdeczności dla ludzi, dla polskości (...) Wspaniałe, 
jakże wzruszające i trafne ujęcie prawdy; prawdy o dniach, 
które minęły, a do których wracamy i wracać będziemy (...)”. 
Sformułowania te pochodzą z księgi pamiątkowej wydanej 
z okazji wernisażu w 1976 r. i odnoszą się do twórczości ar
tystycznej Jana Stępnia, malarza, który swój talent i umiejęt
ności doskonalił pod okiem znamienitych mistrzów pędzla. 
Z ogromnego dorobku i wszechstronności tematycznej jego 
prac wypływa osobisty stosunek ich autora do ojczystej ziemi, 
kultury i tradycji. Sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury 
i portrety artysta osadzał w konkretnej rzeczywistości, pozba
wionej idealizacji. Prace przy płótnie poprzedzał solidnymi 
studiami i obserwacjami natury, wskazującymi na umiłowanie 
przez niego świata i chęć wiernego utrwalenia go w sztuce. 
Obranej wizji malarskiej - czyli konwencji realistycznej - po
został wierny do końca życia; nigdy nie uległ prądom awan
gardowym.

Jan Stępień urodził się w 1895 r. we wsi Policzna koło 
Zwolenia, a pierwsze kroki w edukacji artystycznej stawiał 
w Szkole Przemysłu Drzewnego (późniejszej szkole Kenara) 
w Zakopanem. Jego pobyt i koszty nauki pokrywali państwo 
Targowscy, administratorzy majątku hr. Przezdzieckiego w Po- 
licznie. Oni też pierwsi zwrócili uwagę na nieprzeciętne zdol
ności plastyczne chłopca i postanowili rozpocząć jego kształ
cenie. Niestety, wybuch pierwszej wojny światowej uniemożli
wił dalszą naukę. Wobec groźby wcielenia do armii rosyjskiej 
19-letni Jan wstąpił jako ochotnik do powstającego Legionu 
Puławskiego, walczącego u boku Rosjan. Brał udział w wal
kach na ziemi kieleckiej, w bitwie pod Pakosławiem w maju 
1915 r. został ciężko ranny i w szpitalu wojskowym w Mo
skwie przeszedł długi okres rekonwalescencji. Wykorzystał ten 
czas na kontynuowanie studiów malarskich w Szkole Rysunku 
Rerberga. Następnie wstąpił do korpusu gen. Dowbór-Mu- 
śnickiego i wrócił do kraju w 1918 r. Rozpoczął naukę w war
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych i już wtedy pierwsze swoje 
prace prezentował na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. W tym okresie utrzymywał się z nauki rysunku 
w jednej z żeńskich szkół warszawskich. Ponownie zmobilizo
wany w 1920 r., wziął udział (jako kawalerzysta 3. Pułku Uła
nów w stopniu kaprala) w walkach na północ od Warszawy. 
Po zakończeniu działań wojennych, dzięki dalszej pomocy fi
nansowej państwa Targowskich, rozpoczął studia w krakow
skiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie został wybrany do pra
cowni prof. Jacka Malczewskiego. W następnych latach uczył 
się malarstwa także w pracowniach: prof. Wojciecha Weissa 
i prof. Ignacego Pieńkowskiego oraz rzeźby u prof. Xawerego 
Dunikowskiego.

1. Autoportret, olej na tekturze
2. „Zabytkowy kościół”, rysunek na papierze, 1958

W okresie studiów i po ich ukończeniu Stępień specjalizo
wał się w scenach rodzajowych, portretach, ale przede wszyst
kim w tematyce batalistycznej. W archiwum krakowskiej Aka
demii zachował się list z 13 maja 1921 r., własnoręcznie napi
sany przez Malczewskiego do dowództwa Obozu Warownego 
w Krakowie z prośbą, by „(...) pozwalanym było rysowanie



3. „Patrol”, olej na płótnie, 
1962

i malowanie w stajniach i podwórzach koszar wojskowych. 
Zważając, że pan ]an Stępień poświęcić się pragnie sztuce, któ
rej treścią by było wojsko rzeczypospolitej polskiej i jego histo- 
rya lat ostatnich Kilka lat później, zaproszony przez ba-
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4. „Wiatrak w Unislawicach”, olej na ptycie, 1963
5. „Hubalczycy”, olej na płótnie, 1964
6. „Dwór na wsi”, olej na płycie, 1965
7. „Bratki w kulistym szklanym wazonie”, olej na płótnie, 1966
8. „Martwa natura z arbuzem”, olej na płótnie, 1967

(zdjęcia: 1-4, 6-8 - Jan Sieraczkiewicz, 5 - Maciej Skoczeń)

rona Kronenberga, wyjechał do jego majątku Brzezie na Kuja
wach, gdzie realizował liczne zamówienia dla okolicznego zie- 
miaństwa. W okresie międzywojennym oprócz malarstwa 
sztalugowego podejmował się również pracy przy polichro
miach. Brał udział w pracach rekonstrukcyjnych polichromii 
katedry włocławskiej, a samodzielnie wykonał polichromie do 
kościołów w Kruszynie, Zakrzewie oraz w kościele klasztor
nym - reformatów we Włocławku, gdzie mieszkał od 1928 r.

Wybuch drugiej wojny światowej sparaliżował poczynania 
malarskie Stępnia. Brak zamówień, a tym samym zła sytuacja fi
nansowa zmusiły go do podjęcia pracy w charakterze rzeźbiarza 
(w zakładzie kamieniarsko-rzeźbiarskim), a następnie malarza 
w brygadzie budowlanej. Przez cały okres okupacji nie rozsta
wał się ze szkicownikiem, rejestrując w nim chwytane na górą-



wód wdzięczności za wkład w szerzenie chwały polskiego oręża 
Jan Stępień otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
poświęconym Wojsku Polskiemu.

Drugim ulubionym tematem stał się polski pejzaż. Szczegól
nie bliski był mu krajobraz podkieleckich wsi, do których wy
jeżdżał na plenery. Stare gospodarstwa i zagrody, drewniane 
dworki i kościoły oraz wiekowe drzewa, wszystko to ukazywał 
w pogodnym, ciepłym nastroju, przesyconym swojskością na
szego klimatu („Zabytkowy kościół”, „Młyn zabytkowy koło 
Wiślicy”, „Zagroda w Dziadowie”, „Dwór na wsi”, „Wiatrak 
w Unisławicach”, „Stogi nad strumykiem”, „Rybak nad Wi
słą”). Obrazy te pulsują życiem, brak w nich jednocześnie ja
kichkolwiek śladów nerwowości czy niepewności artysty. 
Zwraca również uwagę świetne wyczucie pleneru oraz specy
ficzne kładzenie światła - płótna są jakby „prześwietlone”, za
lane promieniami słonecznymi.

co obrazy. Dopiero zakończenie działań wojennych otworzyło 
przed Stępniem nowe możliwości działania. Był m.in. jednym 
z pierwszych założycieli „Grupy Kujawskiej” ZPAP oraz współ
organizatorem pierwszej powojennej wystawy malarstwa we 
Włocławku. W tym okresie tematykę jego prac zdominowały 
sceny odbudowywanego kraju oraz wspomnienia wojenne 
(„Egzekucja”, „Prowadzenie Żydów do getta”, „Patrol”, „Party
zanci”, „Wyzwolenie Włocławka”, „Zdobycie Bydgoszczy”). Na 
szczególną uwagę zasługuje obraz „Hubalczycy”, przedstawiają
cy oddział konny majora Henryka Dobrzańskiego przemiesz
czający się wczesnym świtem po lekko zamglonej polanie. Kom
pozycja płótna w całości podporządkowana jest układowi hory
zontalnemu, a ponad rozciągniętym wojskiem rozpościera się 
bezgraniczny, budujący głębię i przestrzeń obrazu nieboskłon. 
Od dołu kompozycję zamyka pas gęstej roślinności, ale na 
pierwszy plan wysuwa się postać dowódcy hubalczyków, które
go mocno zarysowana sylwetka wskazuje kierunek marszu. Ca
łość utrzymana jest w ciepłych, miękko oddanych tonacjach zie
leni, błękitu i brązu. Nie stosując wyszukanych efektów i elimi
nując zbędne szczegóły, Stępień osiągnął tu skupiony nastrój 
oraz stan wyciszenia. Nieco innymi środkami posługiwał się 
konstruując sceny z walk frontowych i partyzanckich. Wypływa 
z nich ogromny ładunek emocjonalny i dramatyzm sytuacji. 
Malarz skupiał uwagę na zróżnicowaniu póz i gestów strachu, 
przerażenia, zmęczenia, bólu i zawziętości. Ekspresję potęgował 
przez odpowiednie zestawienia barw - jaskrawymi lub białymi 
plamami akcentował ważne elementy, a chłodnymi, złamanymi 
szarością błękitami oddawał posępny nastrój. W 1958 r. w do-

Nie należy również zapominać o licznej grupie martwych 
natur. Zachwycają one wyczuciem koloru, światłocieniami 
oraz umiejętnością oddania refleksów świetlnych na szkle. „(...) 
Owoce są potraktowane jako świeże i soczyste, często w mo
mencie kiedy jeszcze nie został z nich starty dotknięciem ręki 
ludzkiej matowy meszek, czy szarozielony nalot na winnym 
gronie. Wszystko zdaje się wmawiać patrzącemu, że kosz z owo
cami i piękne bukiety dosłownie przed chwilą przyniesiono 
z kwitnącego sadu pełnego słonecznego ciepła i kwiatów (...)” 
(E. Stachurska, Kwiaty, ptaki, owoce w malarstwie i rysunku 
Jana Stępnia, Włocławek 1970).

Od 1950 r. Stępień brał udział we wszystkich wystawach 
okręgowych i okolicznościowych Okręgu Bydgoskiego. Pre
zentował swe prace na wystawach ogólnopolskich (Warsza
wa, Radom) oraz zagranicznych (Kopenhaga); zmarł w 1976 
r. Jego płótna znajdują się w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, Płocku i Grudziądzu, a pewna liczba w rękach 
prywatnych kolekcjonerów ze Szwecji, Danii, Holandii, Hisz
panii, Kanady i Jugosławii. Zrozumiałe w wymowie arty
stycznej i solidne warsztatowo malarstwo Stępnia wciąż cze
ka na szersze opracowanie.

Eugenia Januszewicz 
Sylwester Rudnik
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połowie XVI w. niemieckie 
państwo zakonne Kawale
rów Mieczowych, od po
nad trzech stuleci władają

cych Inflantami, nie było już w stanie 
oprzeć się wojskom Iwana Groźnego, 
prącego ku wybrzeżom Bałtyku. Pół
nocną część z Rewalem (Tallinem) za
jęli Szwedzi. W tej sytuacji wielki 
mistrz zakonu Gotthard Kettler po
stanowił oddać się pod opiekę Rze
czypospolitej, silnej i gwarantującej 
rozległe swobody, a przy tym żywot-

Wenden
miasto Wenden. Polacy zwali je także 
Kies, od ówczesnej nazwy łotewskiej 
Kehse (dziś Cesis).

Około 1207 r. wielki mistrz Wen- 
no von Rohrbach rozpoczął budowę 
zamku na obronnym wzgórzu, 90 km 
na wschód od Rygi. W pobliżu znaj
dował się wcześniej gród pogańskich 
Wendów - stąd nazwa. Rozbudowy
wany potem zamek był od 1237 do 
1561 r. główną rezydencją władców 
zakonu, a założone przy nim, otoczo
ne murami miasto szybko się rozwija- 

udało się odzyskać Kieś dzięki pewne
mu Łotyszowi, który odcisnął w wo
sku klucze do bram i przekazał Pola
kom - nagły atak zaskoczył stu mo
skiewskich strzelców. 21 października 
1578 r. sprzymierzone wojska Rze
czypospolitej i Szwecji w sile 6 tysięcy 
ludzi rozgromiły pod Kiesią trzykrot
nie liczniejszą armię carską. Zwycię
stwo Stefana Batorego nad Rosją, 
przypieczętowane w Jamie Zapolskim 
15 stycznia 1582 r., zapewniło Inflan
tom krótki okres spokoju.

Na sejmie w grudniu 1582 r. utwo
rzono biskupstwo wendeńskie i admi
nistracyjną tzw. prezydenturę wen- 
deńską, w 1598 r. przekształconą 
w województwo. Pierwszym bisku
pem został Aleksander Mieleński

W

nie zainteresowanej „Dominium Ma
ris Baltici”. Mocą układu, zawartego 
z Zygmuntem Augustem w Wilnie 28 
listopada 1561 r., zdecydowano 
utworzyć z części Inflant luterańskie 
Księstwo Kurlandii i Semigalii jako 
lenno polskie, resztę zaś przyłączyć 
do jagiellońskiego państwa. 5 marca 
1562 r. na zamku w Rydze książę Ket
tler złożył hołd kanclerzowi Mikoła
jowi Radziwiłłowi. Pozostałe ziemie 
podzielono w 1566 r. na cztery kasz
telanie, siedzibą jednej z nich czyniąc 

ło. Po przyłączeniu do Rzeczypospoli
tej Wenden znalazło się w centrum 
krwawej wojny z Rosją.

W 1577 r. mieszczanie obezwład
nili nieliczną polską załogę, by pod
dać się sojusznikowi Moskwy, króle
wiczowi duńskiemu Magnusowi, nim 
nadejdą słynące z okrucieństwa pułki 
Iwana. Kapitan Henryk Boisman (we
dle innej wersji jakaś niewiasta) pod
palił wówczas prochy, wysadzając 
część zamku, po czym Rosjanie zdo
byli i złupili miasto. Wkrótce jednak 

(1583-1584), drugim Andrzej Patrycy 
Nidecki (1585-1587), trzecim i ostat
nim Otto Schenking (1587-1628). 
W 1600 r. król szwedzki Karol IX 
zdobył Wenden, ale hetman Krzysztof 
Radziwiłł wkrótce odzyskał miasto. 
Dopiero przegrana wojna ze Szwecją 
w latach 1625-1629 ostatecznie ode
rwała od Rzeczypospolitej większą 
część Inflant z ich biskupią stolicą. 
Podczas wojny północnej na początku 
XVIII w. cały ten obszar zagarnęła 
Rosja, a Wenden stało się wkrótce
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demachera. W 1841 r. jego syn Karl 
podwyższył dom i nadbudował basztę 
w duchu romantycznego neogotyku; 
obecnie w pałacu mieści się muzeum 
historyczne. Sievers ufundował także 
pobliską cerkiew Chrystusa (1845), 
ulokowaną na fundamentach kościoła 
św. Katarzyny z XIV w. W latach 
1613-1625 pełnili w nim posługę pol
scy jezuici z rezydencji, którą kierował 
Piotr Kulesza, urodzony w Wenden 
gorliwy misjonarz, kapelan wojskowy 
spod Kircholmu i Smoleńska.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Ce- 
sis - to największa poza Rygą gotycka 
świątynia na Łotwie. Trójnawowa ba
zylika, wzniesiona przez Kawalerów 
Mieczowych, została poświęcona 
w 1284 r. Na początku XV w. po-

1. Ruiny zamku Wenden: z lewej baszta 
zachodnia, z prawej Dtugi Hermann
2. Patac von Sieversow
3. Kościół św. Jana Chrzciciela
4. Ptyta nagrobna
Hermanna von Bruggeneia Hasenkapfa
5. Pomnik nagrobny biskupa Nideckiego

miastem powiatowym guberni inf
lanckiej.

Dzisiejsze Cesis, malownicze mia
steczko na Łotwie, szczyci się boga
tym zespołem zabytków, dla nas 
szczególnie interesujących dzięki za
chowanym świadectwom polskiej 
obecności. Ruiny zamku ukazują ko
lejne etapy jego budowy. Najstarsze są 
pozostałości późnoromańskiej kaplicy 
z XIII w. Mury dwóch skrzydeł miesz

kalnych z czworoboczną basztą za
chodnią pochodzą z przełomu XIV 
i XV w. Sto lat później wzniesiono 
dwie okrągłe baszty artyleryjskie - 
północną oraz południową, zwaną 
Długi Hermann, a także basztę Lade- 
machera na przedzamczu. W nadbu
dowanej cylindrycznie baszcie za
chodniej urządzono w 1522 r. pry
watną komnatę najwybitniejszego 
z wielkich mistrzów zakonu, Woltera 
von Plettenberga. Poważnie uszko
dzony w 1577 r. zamek został osta
tecznie zniszczony przez wojska rosyj
skie w 1703 r.

W 1777 r. hrabia Karl Eberhard 
von Sievers postawił na fundamentach 
przedzamcza piętrowy pałacyk, ada
ptując również dolną część baszty La- 

większono prezbiterium i dostawiono 
kaplicę do nawy północnej. Od 1582 
do 1628 r. kościół pełnił funkcję ka
tedry, po czym pod władzą Szwedów 
przejęli go luteranie. W latach 1613, 
1665, 1689 i 1748 świątynię niszczy
ły pożary, w 1754 r. ukończono grun
towną odbudowę. W 1853 r. wieża 
została podwyższona i zwieńczona 
wysmukłą iglicą, dzięki czemu osią
gnęła 80 m wysokości. Barokowy oł
tarz główny w 1860 r. wymieniono 
na neogotycki, z obrazem Johanna 
Kellera „Golgota”.

W kościele, który był nekropolią 
wielkich mistrzów i biskupów, zacho
wały się liczne płyty i pomniki na
grobne z XV-XVII w., w większości 
wtórnie wmurowane w ściany pod-
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czas prac renowacyjnych w XIX w. 
Wśród nagrobków władców zakonu 
wyróżnia się umieszczona w dawnej 
kaplicy ogromna płyta Hermanna 
von Briiggeneia Hasenkapfa, zmarłe
go w 1549 r. Płaskorzeźbioną postać 
mistrza, stojącego pod arkadą z mie
czem i tarczą, okala niemiecki napis 
i symbole Ewangelistów w narożach. 
Sąsiednia płyta Johanna Freitaga von 
Loringhofena (zm. 1494) jest już sła
bo czytelna. Na prawo od wejścia do 
kościoła znajdują się płyty mistrza Jo
hanna Voltusa von Fersena (zm. 
1471) i rycerza Diericka von Lode, 
a dalej spękane epitafium biskupa 
Schenkinga z herbami i inskrypcją ła
cińską. Z płyty nagrobnej Plettenber- 
ga, który w 1535 r. zmarł tu nagle 
podczas nabożeństwa, ocalały frag
menty, umieszczone w przyziemiu 
wieży. Jego zasługi, zwłaszcza wpro
wadzenie w Inflantach wolności reli
gijnej, uczczono w 1855 r. pomni
kiem - popiersiem z brązu w neogo
tyckiej oprawie.

Najcenniejszy zabytek świątyni - to 
niewątpliwie renesansowy pomnik na
grobny biskupa Andrzeja Patrycego

Nideckiego przy wschodniej ścianie 
kaplicy. Ten wybitny humanista, euro
pejskiej sławy wydawca Cycerona, 
przyjaciel Jana Kochanowskiego i kró
lewski sekretarz przyjął odległe bi
skupstwo w wieku 63 lat pod naci
skiem Batorego. W 1586 r. „ciągle 
chorobą nękany” zamieszkał tymcza
sowo w Wolmarze, 30 km od Wen
den, i tam też zmarł 2 stycznia 1587 r. 
Okazały nagrobek z herbem w zwień
czeniu ukazuje biskupa spoczywające
go na poduszce w półleżącej, sansovi- 
nowskiej pozie, z głową wspartą na 
prawej ręce. Postać w pontyfikalnych 
szatach, z pastorałem, jest sztywna 
i schematyczna, z wyjątkiem reali
stycznie potraktowanej twarzy (ele
gancka bródka). Gruba księga przypo
mina twórcze osiągnięcia Nideckiego. 
Na cokole znajdowały się niegdyś ta
blice inskrypcyjne. Wykonany z twar
dego wapienia nagrobek jest z pewno
ścią „krakowsko-pińczowskiej robo
ty”, został do Wenden sprowadzony 
i wyznacza najdalszy północny zasięg 
polskiej sztuki renesansowej.

W kościele znajduje się jeszcze je
den, zupełnie u nas nieznany renesan-

Spotkanie z książką
AMALGAMAT KRESOWOŚCI

Siadami tego niezwykłego człowieka wędrowa

liśmy w „Spotkaniach z Zabytkami" w numerze 3, 
2001 (s. 13). Rozszerzony artykuł Jarosława Ko
morowskiego Szlakiem Wielkiej Niedżwiedzicyiak- 
że znalazł się w książce pt W Krainie Wielkiej 
Niedźwiedzicy. Śladami Sergiusza Piaseckiego 
(materiały z sesji, Wrocław 2001, wydawca: Od
dział Dolnośląski Stowarzyszenia Wspólnota Pol
ska). Biografia Sergiusza Piaseckiego (1901-1964) 
- mieszkającego na pograniczu polsko-sowieckim 
przemytnika i jednocześnie agenta polskiego wy
wiadu, kryminalisty, więźnia, głośnego pisarza 
(m.in. twórcy romantycznego bestsellera przemyt
niczego Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, 1937), 

potem emigranta - rzeczywiście może pobudzić 
wyobraźnię.' jest także kontrowersyjna. Toteż 
uczestnicy sesji zorganizowanej we Wrocławiu 
w setną rocznicę jego urodzin starali się analizo
wać życiorys Piaseckiego - tego „amalgamatu 
kresowości" - na tle problematyki pólnocno- 
-wschodnich kresów w okresie międzywojennym, 
a ściślej rejonu Rakowa i Wolmy, dalej Mińska, 
Stotpców, Zaslawia. Najbardziej interesujące są 
współczesne relacje tego obszaru do opisów Pia
seckiego i realiów znanych ze źródeł. Książka 
wzbogacona jest archiwalnymi i współczesnymi 
zdjęciami wielu interesujących obiektów zabytko
wych (td)

6. Nagrobek Anny Pienackiej
7. Kartusz herbowy na przyporze

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

sowy nagrobek, wmurowany w za
mknięciu lewej nawy. Upamiętnia An
nę Pienacką, zmarłą w 1591 r. Bardzo 
zniszczony, ukazuje dziś zaledwie za
rys kobiecej postaci w obszernej suk
ni, wspartej na lewej ręce. Okala ją 
zatarty polski napis (z lewej strony 
w formie „słupka”), z którego czytel
ne są tylko pojedyncze wyrazy: AN
NA, SWEGO, W GRÓB, DUSZA. Na 
zewnątrz świątyni, na przyporze od 
południa widnieje wtórnie umiesz
czony, uszkodzony barokowy kartusz 
herbowy z tarczą dzieloną w krzyż. 
Opisywano go jako godło nieznanego 
bliżej Andrzeja Zawiszy, ale herb Za
wiszów - Zadora znajduje się w polu 
czwartym, wedle reguł heraldyki był 
więc herbem babki po kądzieli, tak 
jak Śreniawa w polu drugim - herbem 
matki. Herb własny w polu pierw
szym został niestety skuty, a zachowa
na strzała nie pozwala na identyfika
cję. Rzeźbiarski fragment - to praw
dopodobnie relikt kolejnego polskie
go nagrobka, powiązanie go z kon
kretną osobą uznać jednak należy za 
niemożliwe.

Niedaleko od kościoła św. Jana 
znajdują się wyeksponowane relikty 
miejskiej Bramy Rauneńskiej, tak prze
myślnie sforsowanej przez Polaków. 
A choć od tamtych wydarzeń upłynęło 
ponad czterysta lat, warto pamiętać 
o krwawo zdobytych i rychło utraco
nych północnych Inflantach jako waż
nym epizodzie w dziejach kresowych 
ziem Rzeczypospolitej.

Jarosław Komorowski
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Wokół jednego zabytku

Pełna wyrazu

W zamojskiej katedrze (historycznej kolegiacie) od se
tek lat znajduje się obraz Matki Boskiej Zamojskiej, 

zwanej też Hetmańską. Jej twarz nie jest tradycyjnie pięk
na, ma nieregularne rysy, nieproporcjonalny nos i usta. Ale 
dzięki temu jest bliższa ludziom, może nawet przypomina 
im kogoś bardzo drogiego. Ta twarz bowiem jest pełna wy
razu, można powiedzieć, że jest piękna w swojej nieregu- 
larności.

Nie wiadomo, skąd obraz ten wziął się w zamojskiej ko
legiacie. Według tradycji, hetman Jan Zamoyski przywiózł 
go z wyprawy moskiewskiej i stąd nazwa Matki Boskiej 
Hetmańskiej. Prot. Jerzy Kowalczyk w Przewodniku po Za
mościu z 1977 r. pisze: „ikona ruska na desce, «czarna» 
Madonna z Dzieciątkiem z XVI w. Konserwacja obrazu 
przeprowadzona w 1982 r. ujawniła dokładną datę powsta
nia - namalowano go w 1618 r., a więc trzynaście lat po 
śmierci hetmana.

Przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem reprezentuje 
typ ikony bizantyjskiej (greckiej) zwanej Hodegetrią - Prze
wodniczką (podobnie jak obraz Matki Boskiej Jasnogór
skiej). Do niedawna (przed konserwacją) szaty Matki 
i Dziecka pokrywała srebrna sukienka barokowa, dekoro
wana kutymi drobnymi kwiatkami, pochodząca z pierwszej 
połowy XVIII w. U góry obrazu odkryto pod czerwonym ak
samitem pięć niewielkich malowideł, które kolejno przed
stawiają: w środku Trójcę Świętą (pod nią napis: IN PRIN- 

CIPIO ERAT VERBUM), po obu stronach - Boga Ojca 
wśród Aniołów i małych aniołków, niżej zaś - Zwiastowanie 
NMPanny po lewej i Narodziny Chrystusa po prawej stro
nie. W głównym wizerunku Dzieciątko na ręku Matki trzy
ma w prawej dłoni wąską wstęgę ze słowami: ET VERBUM 
ORO (?) FACTUM EST; jest to dalsza część napisu umiesz
czonego pod wizerunkiem Trójcy Świętej.

Wizytacje biskupie w XVII w. notują wota i kosztowności 
zawieszane na obrazie; widocznie już wówczas słynął la
skami. W1727 r. zapisano, że oprócz wielkiej liczby wotów 
Matka Boża Hetmańska miała jeszcze sukienkę haftowaną 
perłami. Wszystko to świadczy o głębokim kulcie, jakim 
otaczano obraz niemal od początku przebywania w zamoj
skiej kolegiacie. Tak było przez wieki, zaś ostatnia konser
wacja, a także przeniesienie obrazu w bardziej ekspono
wane miejsce spowodowały wyraźny nawrót tego kultu.

Obraz Matki Bożej Hetmańskiej znajduje się obecnie 
w północnej nawie kościoła i umieszczony jest w ołtarzu 
przy ścianie graniczącej z zakrystią. Dawniej przebywał 
w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej.

(fot. Andrzej Chęć)

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

ZAPEWNE GRODZISKO

Na znanym i bardzo atrakcyjnym tu
rystycznie szlaku Orlich Gniazd 
prowadzącym do Wolbromia leży wieś 

Dtużec, założona w czasach Władysła
wa Łokietka przez przyrodnich braci 
Wolframa i Hilarego, patrycjuszy kra
kowskich z rodziny Romańczów. 
W 1311 r. Wolfram i Hilary otrzymali od 
księcia prawo karczowania lasów wokół 
Dłużca i prowadzenia tam kolonizacji na

prawie niemieckim. Dłużec stał się w ten 
sposób ośrodkiem szeroko zakrojonej 
akcji osadniczej, prowadzonej wśród 
dziewiczych terenów puszczańskich. 
W ramach tej akcji powstało z czasem 
m.in. pobliskie miasto Wolbrom - pier
wotnie Wolfram - od imienia jednego 
z braci. Na terenie wsi znajduje się za
bytkowy, drewniany kościół parafialny 
z 1780 r., zbudowany na miejscu śre
dniowiecznej świątyni z czasów Wolfra
ma i Hilarego. Nieopodal kościoła, po 
drugiej stronie drogi, usytuowany jest 
zagadkowy obiekt w formie kolistego 
kopca o stromych stokach, na którego 
szczycie stoi ośmioboczna kapliczka 
z XVIII w. U stóp kopca ciągnie się - za
chowana częściowo - płytka fosa, połą
czona z przepływającym tędy strumie
niem.

Kopiec w Dtużcu nie jest wymieniany 
wśród obiektów rozpoznanych jako po
zostałości siedzib rycerskich z okresu 
średniowiecza. Forma obiektu, jego 
usytuowanie nad ciekiem wodnym, na 
dnie podmokłej doliny, a także widocz
ny związek z kościołem parafialnym 
o średniowiecznym rodowodzie suge
rują jednak, że mamy tu do czynienia 

z grodziskiem stożkowatym, stanowią
cym pozostałość obronnej siedziby 
średniowiecznych panów Dłużca. Może 
siedziba ta należała już do braci Wolfra
ma i Hilarego, pierwszych właścicieli 
sottysostwa w Dtużcu i zapewne rów
nież wójtostwa w Wolbromiu? Istniejący 
w tym miejscu obiekt obronny (wieża 
na kopcu?) tworzyłby, wraz z sąsied
nim kościołem parafialnym, pierwotne 
centrum życia społecznego w rejonie 
Wolbromia. Zapewne warto zwrócić 
większą uwagę na zachowane do dziś 
relikty tego ośrodka, którego powsta
nie było wstępem do późniejszego za
łożenia miasta.

Zbigniew Bereszyński

KAMIEŃ Z „WIELKIEJ WOJNY”

W listopadzie 1914 r. wojska państw 
centralnych na froncie wschodnim 
znalazły się w trudnej sytuacji. Rosyjski 

„walec parowy” parł naprzód w kierunku 
Poznania, Śląska, Krakowa i przełęczy 
karpackich. Aby odeprzeć ten atak, nie
mieckie naczelne dowództwo postano
wiło rozpocząć akcję zaczepną w rejo
nie Torunia i Włocławka, uderzając od 
północy na prawe skrzydło armii rosyj
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skich. Zadanie to powierzono 9. armii 
generała Augusta von Mackensena - 
ofensywa spod Torunia zaskoczyła do
wództwo rosyjskie i przyniosła Niem
com sukcesy w bitwach pod Włocław
kiem i Kutnem. W ich efekcie oddziały 
niemieckie dotarty w okolice Lodzi, 
gdzie w dniach 17-24 XI 1914 r. doszło 
do zaciętych walk w tzw. pierwszej bi
twie pod Łodzią. Niemcom udało się 
tam prawie okrążyć 2. armię rosyjską 
generała Scheidemanna. Ściągnięte na 
pomoc oddziały rosyjskie uratowały ją 
od zniszczenia i w okrążeniu znalazła 
się z kolei część wojsk von Mackense
na. Dzięki zuchwałemu manewrowi gen. 
Karla Litzmanna, dowódcy 3. Dywizji 
Gwardii, który przełamał pierścień rosyj
skiego okrążenia pod Brzezinami, od
działom niemieckim udało się uniknąć



klęski. W dniach 1-6 XII 1914 r. rozegra
ła się druga bitwa pod Łodzią i w jej wy
niku wojska niemieckie zajęty miasto, 
rozpoczynając jego okupację, która 
trwała do listopada 1918 r.

Jednym z głównych rejonów zmagań 
niemiecko-rosyjskich w bitwie pod Ło
dzią byt położony na północ od miasta 
Las Łagiewnicki oraz leżąca na jego po
łudniowym skraju wieś Rogi. Najcięższe 
walki toczyły się tam między 20 i 23 listo
pada 1914 r. Rogi uległy całkowitemu 
zniszczeniu. Po bitwie rozpoczęto grze
banie zabitych. W okolicach Łodzi po
wstało kilka cmentarzy wojennych, z któ
rych największa jest nekropolia w miej
scowości Gadka Stara koto Rzgowa. 
Dwa niewielkie cmentarze urządzono 
również na terenie Rogów, uległy one 
jednak likwidacji, prawdopodobnie jesz
cze w latach trzydziestych XX w. Pamiąt
kami po „Wielkiej Wojnie” są pozostałe 
do dziś okopy, ciągnące się wzdłuż La
su Łagiewnickiego od ul. Strykowskiej 
do Wycieczkowej oraz pamiątkowy ka
mień ku czci pięciu poległych niemiec
kich żołnierzy. Ten ostatni obiekt znajdu
je się przy ścieżce biegnącej skrajem 
Lasu Łagiewnickiego, tuż obok ul. Boru
ty. Wyryty jest na nim napis „Nieustra
szonym i Wiernym”, symbol Żelaznego 
Krzyża, pod nim nazwiska poległych, 
ich stopnie i skróty jednostek wojsko
wych, w których służyli oraz data śmier
ci: 22 listopada 1914 r.

Historia tego kamienia nie jest do
kładnie znana. Według ustaleń mgr. Mi
rosława Pietrzaka, autora serii artyku
łów poświęconych historii Rogów, jego 
fundatorami byli prawdopodobnie ro- 
gowscy Niemcy. Początkowo umiesz
czony byt w pozycji pionowej. Podczas 
drugiej wojny światowej odnowiony zo

stał przez władze okupacyjne. Latem 
1942 r. Niemcy urządzili przy kamieniu 
wielkie uroczystości, prawdopodobnie 
ku czci poległych żołnierzy, była tu 
kompania Wehrmachtu, miejscowi 
Niemcy, których wielu osiedlono pod
czas wojny, młodzież z Hitlerjugend. 
Wygłaszano przemówienia, grała orkie
stra, być może oddano również salwę 
honorową. W 1945 r. Niemcy opuścili 
Rogi, a kamień uległ zapomnieniu i za
niedbaniu. Nie wiadomo, kiedy dokład
nie kamień został ustawiony. Nie wiado
mo, kim byli żołnierze, którym został on 
poświęcony i dlaczego właśnie ich uho
norowano w ten szczególny sposób. 
Nie wiemy też, czy nie pełnił on przy
padkiem funkcji pomnika nagrobnego. 
Być może odpowiedź na te pytania kry- 
je się gdzieś w archiwach polskich i nie
mieckich.

WILCZA ŁAPA
odczas zwiedzania muzeum 
w znanych dzięki wielkiej kopalni 

bursztynu Palmnikach (dziś Jantarnyj) 
koto Królewca spostrzegłem dużą go
tycką cegłę z wyraźnie odciśniętym, 
jakby psim śladem. Przewodniczka 
wyjaśniła, że cegła pochodzi z ruin 
wzniesionego na przełomie XIII i XIV w. 
zamku krzyżackiego w Batdze (40 km 
na południe od Palmnik), a ów tajemni
czy odcisk to „wilcza łapa”, znak wy- 
twórcy-ceglarza. Informację przyjąłem 
raczej sceptycznie, cegłę sfotografo
wałem jako osobliwość i nie zajmował
bym się nią więcej, gdybym po pew
nym czasie nie przypomniał sobie, że 
gdzieś już coś podobnego widziałem. 
I rzeczywiście - w „Spotkaniach z Za
bytkami” (nr 1, 1998), w artykule Gra
żyny Jakimińskiej o zamkowej kaplicy 
św. Trójcy w Lublinie, obejrzeć można 
na zdjęciu odnalezioną tam gotycką 
cegłę z niemal identycznym śladem; 
podpis zaś głosi: „cegta z XIV w. z od
ciskiem tapy psa".

Czy coś z tego wynika, nie wiem. No 
bo gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Lu
blin, a gdzie Batga... Najprościej oczywi
ście przyjąć, że w obu wypadkach jakiś 
pies przespacerował się po miękkich 
cegłach, przygotowanych do wypalenia. 
Ale rad bym poznać opinię specjalisty 
od średniowiecznych cegielni (na pew
no jest ktoś taki), by zyskać pewność, 
że w tajemnicy „wilczej tapy” nie kryje 
się nic tajemniczego.

Marcin Budynek



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja dwory WlaŚdcick zespołów 
dworskich - analiza

imo słabo funkcjonującego ryn
ku nieruchomości w Polsce licz
ba osób i instytucji inwestują
cych w zabytkowe założenia 

dworskie, dzięki uruchomieniu mechani
zmu gospodarki rynkowej, stopniowo się 
powiększa. Obiekty przejmowane są przez 
osoby prywatne - spadkobierców byłych 
właścicieli i ludzi nigdy niezwiązanych 
z nieruchomościami, przez instytucje, spół
ki krajowe i zagraniczne. Nowymi nabyw
cami inwestującymi w te obiekty kierują 
różne motywacje i przyświecają im różne 
cele. Poszukiwane są zespoły dworskie 
o określonych cechach wymiernych (obiek
tywnych, fizycznych, materialnych) i nie
wymiernych (subiektywnych, niematerial

dowanie lub zwrot w naturze mienia 
przejętego przez państwo niezgodnie 
z prawem w okresie powojennym).

- Osoby fizyczne nie mające obywatel
stwa polskiego (cudzoziemcy) - jest to 
grupa nieliczna, obciążona ograniczenia
mi natury prawnej.

- Osoby prawne krajowe (w tym głów
nie spółki z o.o., spółki akcyjne, fundacje, 
stowarzyszenia, związki zawodowe) - 
grupa, której znaczenie rośnie dzięki 
utrzymującej się modzie na lokowanie sie
dziby firmy w obiektach historycznych, 
najchętniej z końca XIX w.

- Osoby prawne zagraniczne - grupa 
nieliczna, hamowana przez wiele ograni
czeń prawnych.

nych - indywidualnych). Przedstawiona ni
żej ogólna klasyfikacja właścicieli nierucho
mości łączy status osobowy z celowo-inwe- 
stycyjnym; dodatkowo określa główne mo
tywacje i preferencje ujawniające się przy 
podejmowaniu działań rewaloryzacyjnych.

- Osoby fizyczne zamieszkałe w kraju 
(w tym spółki cywilne) - niejednolita, naj
bardziej aktywna grupa, której udział 
w rewaloryzacji obiektów stale wzrasta, 
a poziom realizacji jest wysoko oceniany 
przez urzędy konserwatorskie.

- Osoby fizyczne (Polacy) zamieszkałe 
za granicą - grupa, której znaczenie bę
dzie sukcesywnie wzrastać w związku 
z uruchomieniem (do czasu zatwierdzenia 
przez sejm ustawy reprywatyzacyjnej) 
procesu „przedustawowej reprywatyza
cji” (sukcesywne rozpatrywanie przez są
dy wniosków roszczeniowych o odszko

- Spółki mieszane z obcym kapitałem - 
grupa rozwojowa; w odczuciu społecz
nym proponowane formy sprzedaży spół
kom z kapitałem zagranicznym są ziem 
koniecznym.

- Skarb państwa - przede wszystkim 
największy dysponent niezagospodarowa
nych obiektów podworskich na rynku 
nieruchomości (zasoby Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa), ale również wła
ściciel obiektów konserwatorsko odno
wionych (głównie o funkcjach muzealno- 
-wystawienniczych) oraz obiektów, które 
na różnych zasadach dzierżawi.

- Gminy - część przejętych obiektów 
zagospodarowały na cele własne, z części 
ciągną zyski płynące z umów najmu 
i dzierżawy, część oferują do sprzedaży.

Na rynku nieruchomości dworskich 
szczególnie aktywni są właściciele-inwe- 

storzy: osoby fizyczne zamieszkałe w kra
ju, osoby fizyczne (Polacy) zamieszkałe za 
granicą, osoby prawne krajowe i osoby 
prawne zagraniczne. Nadmienić należy, że 
o ile zakup nieruchomości dokonywany 
przez samych Polaków budzi już tylko 
sporadycznie niewielkie emocje wśród 
ludności lokalnej, to na pewno nie ma 
społecznego przyzwolenia na wykupywa
nie gruntów przez cudzoziemców, szcze
gólnie na zachodzie kraju. W wyróżnio
nych kategoriach właścicieli-cudzoziem- 
ców dominują obywatele Niemiec, którzy 
zdecydowanie wyprzedzają Szwedów, 
Amerykanów i Ukraińców. Ogólna liczba 
nieruchomości kupowanych przez cudzo
ziemców w Polsce z roku na rok wzrasta, 
ale nie jest to zjawisko masowe.

Istnieją jednak czynniki ograniczające 
współczesnych właścicieli. Dla potencjal
nego nabywcy nieruchomości ważna jest 
przede wszystkim jej funkcja użytkowa, 
ponieważ zazwyczaj sam będzie jej jedy
nym użytkownikiem. W nieruchomościach 
dworskich rzadko występuje rozdzielenie 
własności nieruchomości między właścicie
la i użytkownika (umowa najmu, dzierża
wy, leasingu). Przy nabywaniu praw wła
sności szczególnie istotna jest wartość użyt
kowa nieruchomości (kategoria obiektyw
na), a więc zdolność nabywanego dobra do 
zaspokajania określonych potrzeb (potrze
by ogólne, nie indywidualne). W wielu wy
padkach, zwłaszcza przy zakupie nierucho
mości, która na pewno jest nieruchomością 
specyficzną (ograniczenia i zobowiązania

1. Wodzierady (woj. łódzkie, pow. laski, 
gm. Wodzierady) - starannie rewaloryzowany 
tradycyjny dwór polski i fragment wielkiej 
murawy z charakterystyczną sylwetą 
jesiona plączącego
2. Zajączkowo (woj. łódzkie, pow. 
opoczyński, gm. Mniszków) - dobrze 
zachowany stary sad stanowi dopełnienie 
podworskiego parku
3.4. Kąty (woj. łódzkie, pow. kutnowski, 
gm. Łamięta) - ruina dworu (przeznaczony 
do rozbiórki dwór zostanie odtworzony) (3) 
oraz zabytkowy park w trakcie odnawiania (4)

(zdjęcia: 1,2 - Barbara Wycichowska, 
3,4- Marek Poterala)
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całkowicie niedochodowa (Badowo-Mści- 
ska, Białogórne, Cielce, Misztal, Sułkowi
ce, Glanów, Witów, Tułowice); inwestorzy 
średni, lokujący środki przede wszystkim 
w grunty rolne (do kilkudziesięciu hekta
rów) sąsiadujące z obiektem zabytkowym, 
będące nieruchomością samoutrzymującą 
się i dochodową (Jastrzębia Stara, Mełpin, 
Siedlec, Turowa Wola, Wodzierady); naj
mniej jest inwestorów dużych, mających 
kilka obiektów podworskich lub jeden 
z dużym areałem produkcyjnym, a więc są 
to inwestycje zdecydowanie dochodowe 
(np. właściciel dwóch obiektów Zeromina 
i Gospodarza z rozbudowanym zapleczem 
produkcji szkółkarskiej, właściciele 
w Charbicach Górnych, Suchodębiu, 
i dzierżawca w Lesznie, prowadzący duże 
gospodarstwa rolne i hodowlane).

ochronne obciążające właściciela), decydu
jące znaczenie ma nie jej wartość użytkowa 
(zawsze ograniczona w stosunku do obiek
tów zabytkowych), ale sama użyteczność 
(kategoria subiektywna), a więc zdolność 
do zaspokojenia indywidualnych potrzeb 
konkretnej osoby, czyli właściciela. Inwe
stowanie w nieruchomość zabytkową o du
żym stopniu degradacji (w tej sytuacji znaj
duje się większość nieruchomości dwor
skich) często pociąga za sobą konieczność 
uruchomienia kapitału z zewnątrz, czyli 
korzystania z „trudnych kredytów inwesty
cyjnych”, co powoduje, że automatycznie 
staje się ona obiektem kredytowym (obcią
żenia nieruchomości proporcjonalne do 
zaciągniętego kredytu). Natomiast ze 
względu na obowiązujące obciążenia po
datkowe dodatkowo jest „obiektem fiskal
nym” (ulgi dla obiektów zabytkowych). In
westycje w małych założeniach dworskich 
(historyczna część rezydencjonalna założe
nia dworskiego, obszarowo często zredu
kowana) nabywane na rynku pierwotnym 
nie dość, że są szalenie kapitałochłonne, to 
w większości wypadków z „obowiązku 
prawnego” praktycznie niedochodowe, 
ewentualnie ograniczone dochodowo (bez
względne podporządkowanie się warun
kom konserwatorskim przy gospodarczym 
użytkowaniu obiektów zabytkowych).

Tak więc poważnymi problemami ogra
niczającymi inwestorów rynku nierucho
mości dworskich są: słaby rynek tych nie
ruchomości (brak rynku obiektów zabyt
kowych), znaczny stopień dewastacji i de
gradacji, co podnosi koszty remontu 
(znaczna kapitalochłonność inwestycji), 
ustawowe ograniczenia i obowiązki obcią
żające bezpośrednio właściciela obiektu za
bytkowego (dotyczy przejmowanych 
dworskich założeń wpisanych do rejestru 

zabytków) oraz 
małe możliwości 
dofinansowania 
z zewnątrz remon
tów nieruchomości 
zabytkowych (brak 
korzystnych kredy
tów i ograniczone 
możliwości korzy
stania z funduszy 
celowych i pomo
cowych). Praktyka 
finansowania re
montów, czyli prze
niesienie kosztów 
na właściciela obiektu, ogranicza liczbę po
tencjalnych inwestorów. W tej sytuacji in
westowanie w nieruchomości zabytkowe 
staje się wyzwaniem przede wszystkim dla 
ludzi bogatych i przedsiębiorczych oraz dla 
takich, których potencjał zawodowy (wie
dza, doświadczenie i praktyczne umiejęt
ności) odciąża budżet inwestycji dzięki pra
cy własnej, realizowanej na różnych eta
pach działań remontowych (przedsiębiorcy 
budowlani, architekci, historycy sztuki).

Niewątpliwie najbardziej pożądaną i ak
tywną grupą na rynku nieruchomości 
dworskich jest grupa polskich inwestorów 
indywidualnych, którzy w ramach działań 
konserwatorskich adaptują dworskie zało
żenia dla funkcji mieszkalno-wypoczynko- 
wo-rodzinnej, rozbudowywanej lub nie 
(część rekreacji czynnej - część gospodar
cza). Skala inwestowania w obrębie wy
mienionych kategorii inwestorów jest bar
dzo zróżnicowana. W grupie inwestorów 
indywidualnych przeważają: inwestorzy 
mający jeden niewielki obiekt (np. kilku
hektarowy park z dworem), najczęściej wy
łącznie na własny, mieszkaniowo-wypo- 
czynkowy użytek, a więc jest to inwestycja

Mówiąc o współczesnej renowacji za
łożeń dworskich, jej różnorodności i pre
ferencjach wyboru, należy przede wszyst
kim zwrócić uwagę na podstawowe i po
wtarzające się cechy występujące po stro
nie aktywnego czynnika ludzkiego. Ponie
waż w ogólnej liczbie inwestorów właści
cieli dworskich założeń szczególnie duży 
jest udział osób indywidualnych, należy 
bliżej scharakteryzować właśnie tę grupę. 
Na liście adaptujących założenia dworskie 
znajdują się nazwiska ludzi legitymują
cych się różnymi przekonaniami, wy
kształceniem, wykonywanym zawodem, 
zainteresowaniami; są to ludzie mający 
przede wszystkim swoje indywidualne 
preferencje i oczekiwania w stosunku do 
przejętej własności. Są tu też bezpośredni 
spadkobiercy, ludzie „z nazwiskiem” i od
legli potomkowie dawnych właścicieli 
ziemskich, a ostatnio (i to coraz częściej) 
osoby już bez żadnych koneksji ziemiań
skich, które po prostu szybko wzbogaciły 
się i kierowane różnymi motywacjami wy
brały właśnie tę drogę inwestowania. 
Zdecydowanie największą grupę zawodo
wą wśród ludzi remontujących obiekty 
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zabytkowe stanowią przedstawiciele tzw. 
wolnych zawodów, np. artyści plastycy 
i muzycy, na drugim miejscu plasują się. 
architekci, na trzecim np. budowlani, rze
mieślnicy i lekarze, a dalej rolnicy, histo
rycy sztuki, prawnicy, ogrodnicy, aktorzy 
i adwokaci. Tak więc przeważają ludzie 
przygotowani zawodowo do obcowania 
z zabytkami, co jest z pewnością korzyst
ne dla samego obiektu.

Ludzi różnych zawodów często łączą 
wspólne pasje i zainteresowania, przede 
wszystkim: historia sztuki, kolekcjoner
stwo związane z życiem dworskim (powo
zy, meble), ogrodnictwo, aranżacja wnętrz, 
często hodowla koni. Ta różnorodność 
właścicieli obiektów powoduje, że w pro
cesie remontowym podejmowane są różne 
działania adaptacyjne, charakterystyczne 
dla ludzi będących zwolennikami natury, 
głównie artystów plastyków i architektów, 
zainteresowanych lokalną społecznością - 
lekarzy, aktorów, adwokatów lub mających 
na uwadze korzyści praktyczne - rolników, 
ogrodników, budowlanych i rzemieślni
ków. W grupie inwestorów z roku na rok 
wzrasta liczba przedsiębiorców, właścicieli 
spółek - ludzi, którzy w ciągu stosunkowo 
krótkiego czasu odnieśli sukces finansowy 
(branża budowlana, petrochemiczna, 
odzieżowa, ogrodnicza).

Obiekty zabytkowe mają „ustawowo 
niską cenę”, ale koszty ich renowacji ze 
względu na obowiązek podporządkowa
nia się rygorom konserwatorskim są dużo 
wyższe od obciążeń ponoszonych przy 
adaptacji obiektów nie będących zabytka

mi. Jest to reguła, o której niektórzy prze
konują się po rozpoczęciu prac konserwa
torskich. Zabytki znajdują odpowiednie
go właściciela przede wszystkim wśród lu
dzi bogatych, którzy decydując się na du
że koszty rewitalizacyjne, zagwarantowu- 
ją sobie chronione prawem własne ze
wnętrzne zabezpieczenie obiektu (sukce
sywny wykup terenów wyznaczonej strefy 
ochrony konserwatorskiej zabytkowej 
nieruchomości). Nielicznym, którzy zde
cydowali się na przejęcie zabytku, ale nie 
zostali dostatecznie poinformowani 
o obowiązkach i obciążeniach, jakie nie
ruchomość zabytkowa nakłada na właści
ciela, „zabytkowość” wyraźnie przeszka
dza. Do przejmowania założeń dworskich 
dojrzewają także ludzie pragnący prowa
dzić gospodarkę związaną z uprawą roli 
czy hodowlą zwierząt, którzy chcą w no
wy sposób zainwestować swoje pieniądze. 
W tej sytuacji założenia dworskie stają się 
dopełnieniem dla dobrze funkcjonujące
go, przyległego terenu produkcyjnego 
(Zeromin, Gospodarz, Charbice Górne).

Analizując efekty procesów remonto
wania założeń dworskich, należy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na ich „docelo- 
wość inwestycyjną”. I tak, ze względu na 
wybrany i zrealizowany cel działań wśród 
niejednolitej grupy indywidualnych inwe
storów nieruchomości można wyróżnić 
podgrupy: inwestorów-użytkowników, dla 
których podstawowym motywem działa
nia jest zaspokojenie potrzeb mieszkanio
wych i wypoczynkowo-rodzinnych, często 
także poczucie prestiżu i bezpieczeństwa,

DYSKRETNY UROK
Akcja dwory

Gdy przemierzając drogę z Warszawy do Lodzi 

pospiesznie mijamy niewielkie Brzeziny, nie zawsze 
decydujemy się na odwiedzenie kilku tutejszych za
bytkowych świątyń, ufundowanych przed wiekami 
przez ówczesnych właścicieli miasta Lasockich: ba
rokowych zespołów klasztornych reformatów i ber
nardynek, a także najstarszego kościoła parafialne
go z ciekawym renesansowym wystrojem, wśród 
którego uwagę zwracają rn.in. płyty nagrobne 
przedstawiające rycerzy w zbrojach. Tym bardziej 
narażeni jesteśmy na przeoczenie Lisowic, wioski 
oddalonej o 3 km od Brzezin, której dzieje wiążą się 
z Dobieckimi - rodziną osiadłą w tych okolicach 
równie wcześnie, jak Lasoccy, bo przynajmniej w XVI 
w. Wieś wraz z siedmioma folwarkami należała wów
czas do dóbr Długie. Klasycystyczno-neorenesan- 
sowy dwór, dziś otoczony niewielkim angielskim par
kiem krajobrazowym, wzniesiony został na przeło
mie XVIII i XIX w., stając się główną siedzibą Dobiec- 
kich. W 1857 r. Mateusz Dobiecki odsprzedał dobra 
Długie i Lisowice w ciągu krótkiego czasu aż pięcio
krotnie zmieniały właścicieli. Ostatecznie w 1884 r. 
zostają odkupione od Ottona Pietraszewskiego 
przez łódzkich przemysłowców. Markusa i Teresę 

Zilbersteinów. Nowi gospodarze, kolekcjonerzy 
i znawcy sztuki, nie tylko otoczyli swą siedzibę fa
chową opieką, ale także, doceniając walory krajo
brazowe otoczenia, urządzali tu plenery malarskie. 
Ostatnią przedwojenną właścicielką Lisowic była od 
1926 r. córka wspomnianych Zilbersteinów, Salomea 
vel Sara Poznańska. Wojna oszczędziła dwór, w któ
rym stacjonowały wojska niemieckie, zaś po wyzwo
leniu, po przejęciu w 1946 r. przez skarb państwa, 
pełnił on kolejno funkcje: domu starców, zakładu dla 
niewidomych i, od 1953 r. do dziś, domu opieki spo
łecznej dla dorosłych.

Dwór skomponowany z kilku brył jest dość prze
stronny (620 nT powierzchni użytkowej); wśród 13 
izb ma pomieszczenia reprezentacyjne oraz rozlegle 
piwnice. Całość, pomijając przebudowę tarasu i do
budowanie niewielkiego aneksu, pozostała w swym 
pierwotnym kształcie. Podobnie wnętrza - w końcu 
XIX w. wykonano jedynie nowe sztukaterie w kon
wencji nawiązującej do stylów historycznych: rene
sansu, rokoka i klasycyzmu, a także piece kaflowe 
ozdobione dekoracją roślinną i medalionami.

Szczególnie interesująca jest skierowana na po
łudnie elewacja frontowa dworu. Jej wysoki cokół 

inwestorów-przedsiębiorców dążących do 
osiągnięcia sukcesu komercyjnego (pen
sjonaty, motele, hotele, restauracje, gospo
darstwa agroturystyczne, działalność rol
nicza, ogrodnicza, hodowlana), inwesto- 
rów-właścicieli czerpiących zyski z odda
wania obiektu w dzierżawę (dotyczy 
przede wszystkim obiektów rozbudowa
nych, które wchłonęły przylegle tereny 
rolnicze w granicach historycznych lub 
w przypadkowych układach przestrzenno- 
-obszarowych dyktowanych przez rynek 
nieruchomości), inwestorów-spekulantów 
czerpiących zyski z odsprzedaży zakupio
nej nieruchomości po przeprowadzeniu 
nieprofesjonalnych i niskonakładowych 
„retuszujących działań adaptacyjnych” 
(zamierzony, zaplanowany sposób przygo
towania obiektu do odsprzedaży na rynku 
wtórnym - grupa, która już zaczyna się 
ujawniać i której znaczenie będzie z cza
sem rosło), inwestorów-akcjonariuszy lo
kujących kapitał w akcje instytucji, które 
będą inwestować w nieruchomość.

O wysokim poziomie odnawiania ze
społów dworskich decyduje nie tylko sy
tuacja ekonomiczna ich właścicieli, ale 
przede wszystkim szeroko rozumiana kul
tura inwestorów, profesjonalizm projek
tantów i urzędów konserwatorskich, 
uczciwość i wysokie kwalifikacje zawodo
we osób zaangażowanych w prace remon
towe. Należy tu dodać, że bogate adapta
cje nie zawsze są korzystne dla obiektów 
zabytkowych.

(fot. Witold P. Glinkowski)

Barbara Wycichowska

i krawędzie są boniowane, a do środkowego ryzali
tu, zwieńczonego trójkątnym frontonem, wprowa
dzono pionowe podziały uzyskane przez dwie pary 
jońskich pilastrów wielkiego porządku. W centrum 
ryzalitu usytuowano otwór wejściowy, ujęty parą li
zen z kroksztynami wspierającymi profilowany 
gzyms. Ponad wejściem umieszczono prostokątną 
plycinę z ozdobnym fryzem oraz archiwoltą wypeł
nioną dekoracyjną kratą, zaś w tympanonie niewiel
ki kolisty otwór otoczono wieńcem z girlandami.

Witold P. Glinkowski
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Akcja dwory

Powroty
imo przemian politycznych 
w Polsce w ostatnim dziesię
cioleciu, niewiele się zmienia 
jeśli chodzi o przywracanie 

własności prawowitym posesorom 
w wypadku dworów i pałaców. Wypad
ków pozytywnych jest zaledwie kilkana
ście. Warto więc odnotować kilka przy
kładów, gdzie potomkowie przedwojen
nych właścicieli wrócili do dworów i pa
łaców swoich przodków. Najczęściej 
jednak wrócili kupując swoją własność! 
Dla statystycznych celów odnotujmy, że 
w Polsce po 1945 r. 28 dworów znajdo
wało się w rękach przedwojennych wła
ścicieli, którzy dziwnymi zrządzeniami 
losu nie zostali wyrzuceni ze swoich 
„resztówek”. Obecnie około 40 dwo
rów i pałaców jest w rękach spadkobier
ców przedwojennych właścicieli.

Pałac w Kurozwękach koło Staszowa 
był już opisywany w „Spotkaniach z Za

bytkami” (nr 3, 2001). Jean-Martin Po
piel, pochodzący z rodziny przedwojen
nych właścicieli, wszedł w posiadanie 
pałacu wraz z założeniem parkowym. 
Niestety, w jednej z oficyn nadal miesz
ka kilka rodzin i jeżeli w części należą
cej do Popiela widać wspaniałe efekty

odbudowy i ratowania zabytkowej sub
stancji rodowej siedziby, to oficyna ule
ga coraz większemu zniszczeniu. Odbu
dowa pałacu postępuje systematycznie, 
w jej trakcie odkryto m.in. średnio
wieczne piwnice, a wśród gruzu wiele 
renesansowych fragmentów detali i ce-

1.2. Kurozwęki - pałac i wschodni pawilon ogrodowy (1) oraz salonik w pałacu (2)
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ramiki. Z dwóch pawilonów parko
wych w jednym już znajduje się pensjo
nat z uroczymi apartamentami oraz re
welacyjnie urządzonymi salonem i ja
dalnią. Tu powinny odbywać się lekcje 
dla dekoratorów wnętrz obiektów za
bytkowych przerabianych na hotele 
i pensjonaty. Kurozwęki - to prawdopo
dobnie jedyny w Polsce przykład po
wrotu zespołu pałacowego do pierwot
nej funkcji, jaką była gospodarka rolno- 
-hodowlana. Znajduje się tu kilkaset 
hektarów gruntu, stadnina koni i go

spodarstwo hodowlane, w którym moż
na obejrzeć m.in. stado bizonów spro
wadzonych z Ameryki.

Na marginesie nasuwa się pytanie, 
czy przynajmniej w niektórych miej
scach powróci kulturotwórcza funkcja 
dworów na wsi? To poczucie misji kul
turalnej wyraźnie widoczne jest w Ku- 
rozwękach, Korczewie, Brodnicy, Ka- 
dzewie, Sierakówku - te dwory są 
otwarte, nie ma bram na fotokomórkę, 
strażników, wysokiego muru, jak u tzw. 
nuworyszy.

Przenieśmy się do Wielkopolski. Pa
łacyk w Brodnicy koło Śremu wrócił 
do Jerzego Mańkowskiego, syna przed
wojennego właściciela - Kazimierza 
Mańkowskiego. Zbudowany został 
w 1890 r. przez prababkę obecnego 
właściciela Antoninę Chłapowską, 
wnuczkę Dezyderego Chłapowskiego. 
Piętrowy budynek został w ostatnich 
latach wyremontowany i przystosowa
ny do celów małego ośrodka szkolenio
wego. Gospodarz sam przyjmuje gości, 
stwarzając niepowtarzalną domową at
mosferę. Pałacyk leży w sześciohekta- 
rowym parku z pięknymi okazami sta
rodrzewu. Nieopodal, w Jaszkowie An
toni Chłapowski kupił i remontuje pa
łac wraz z zabudowaniami gospodar
czymi, gdzie urządził duży ośrodek hip
piczny. Kolejny wielkopolski dwór, 
który w ostatnich latach wrócił do 
przedwojennych właścicieli - to Kadze- 
wo koło Śremu, którego właścicielem 
przed drugą wojną byli Stanisław i Ce-

3. Patac w Brodnicy
4. Skotniki kolo Tarnobrzega
- dwór w czasie remontu
5. Laskowa kolo Nowego Sącza
- odremontowany dwór 
z unikatowym dachem

4
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cylia Żółtowscy. Od 1997 r. właścicie
lami są Stanisław Byszewski, wnuk 
przedwojennego właściciela i jego mat
ka Irena z Żółtowskich Byszewska. 
Dwór jest systematycznie odbudowy
wany, a stajnie powoli zapełniają się 
końmi, z których hodowlą gospodarze 
wiążą swoją przyszłość. Do tej samej 
rodziny Żółtowskich należy odbudo
wany z ruin dwór w Wargowie, o któ
rym pisałem w numerze 12, 1999 
„Spotkań z Zabytkami”.

Dwór w Skotnikach koło Sandomie
rza oddany został synowi przedwojen
nego właściciela Maksymilianowi Skot
nickiemu w 1998 r. uchwałą rady 
gminnej. Skotniccy mieszkali w Skotni
kach przez osiem wieków i dopiero ko
muniści pozbawili ich rodowego gniaz
da. Mieszkańcy tej miejscowości sami 
doszli do wniosku, że dwór trzeba od
dać prawowitemu właścicielowi. Ten 
alkierzowy dwór pochodzi z XVII w., 
przebudowany został w XIX w. 
W 1894 r. w dworze urodził się Stani
sław Grzmot-Skotnicki, późniejszy ge
nerał brygady WP, który poległ w bi
twie nad Bzurą w 1939 r.

Z innych dworów, do których wró
cili spadkobiercy właścicieli, należy wy
mienić dwór w Krzesku, znajdujący się 
obecnie w rękach Stanisława Marchoc- 
kiego, syna przedwojennego właścicie

la. Także dwór w Laskowej koło Lima
nowej od 1994 r. należy do Antoniego 
Michałowskiego, syna przedwojennego 
właściciela Zygmunta. Przypomnieć 
warto, że dwór ten datowany jest na 
1677 r. i obok dworu w podkrakow
skich Goszycach jest najstarszym istnie
jącym w Polsce dworem drewnianym. 

Do przedwojennych właścicieli wróciły 
też: pałac w Korczewie koło Drohiczy
na nad Bugiem - do Ostrowskich, pałac 
w Kruszynie koło Częstochowy i zamek 
w Wiśniczu - do Lubomirskich, a Wa
plewo Wielkie koło Malborka do Izabe
li Sierakowskiej-Tomaszewskiej.

Maciej Rydel

Nowość!!! Pierwszy polskojęzyczny 
„HERBARZ ŚLĄSKI”

Fundacja „Zamek Chudów” we współpracy z wydawnictwem 
„Videograf II” podjęta się wydania unikatowego na polskim rynku, 

wielotomowego „HERBARZA ŚLĄSKIEGO”.
Pierwszy tom ukaże się już w pierwszym kwartale 2002 roku. 

Całość obejmować będzie kilkanaście tysięcy nazwisk i kilka tysięcy herbów. 
Nakład edycji dostosowany będzie do spodziewanego 

zainteresowania odbiorców.
Zainteresowanych nabyciem i ewentualną subskrypcją prosimy 

o składanie zamówień telefonicznie 0-prefix-32 3 301 300 lub przez Internet 
zamekchudow(a)poczta.onet.pl

W zamówieniu prosimy podać liczbę zamawianych egzemplarzy i rodzaj okładki 
(twarda lakierowana lub skóropodobna).
Koszt jednego tomu nie przekroczy 100 zł.

Fundacja „Zamek Chudów”
ul. Wybickiego 45,40-756 Katowice
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Oppido Regale Szadek
śród wielu miasteczek daw
nych ziem łęczyckiej i sie
radzkiej „o przeszłości wspa
nialej - dzisiaj zapomnia

nych” Szadek zajmuje miejsce poczesne. 
Archeolodzy rozpoczynają jego dzieje 
już w V w. p.n.e., a ślady osadnictwa 
w rejonie tzw. starostwa i Wielkiej Wsi 
wskazują, że miejsca te były od tego cza
su stale zamieszkane aż po wczesne 
i pełne średniowiecze. Przyjmuje się, że 
w XIII w. na jednym ze wzniesień oto
czonych stawami i niewielkim, lewym 
dopływem Pichny zbudowany został 
drewniany kościół św. Idziego. W XIII 
w. osadnictwo rozszerzyło się również 
na prawy brzeg Pichny, powstał tu kla
syczny układ owalnicy usytuowanej na 
linii wschód-zachód; wychodzące z za
chodnich naroży rynku ulice Kościelna 
i Dolna łączyły się przy przeprawie 
przez Pichnę, aby następnie skierować 
ruch tranzytowy w kierunku Warty 
i Sieradza, zaś po stronie wschodniej uli
ce Warszawska i Piotrkowska, po połą
czeniu, kierowały ruch na Łask-Piotr-

ków oraz Lutomiersk-Łęczycę. W Szad
ku krzyżowały się drogi z Mazowsza na 
Śląsk i z Wielkopolski do Małopolski. 
Data lokacji miejskiej Szadku nie jest 
znana.

W 1295 r. Władysław Łokietek nadał 
Wilczkowi, mieszkańcowi Wielkiej Wsi, 
dwa łany wolne w tej wsi, którą określo
no „juxta Civitatem nostram Szadek”, 
można zatem przypuszczać, że lokacji 
dokonano w połowie XIII w. w miejscu 
istniejącej już osady o cechach przedlo- 
kacyjnych na prawym brzegu Pichny.

Na północny zachód od rynku 
wzniesiono drewniany kościół Wniebo
wzięcia NMP i św. Jakuba oraz dzwon-



1. 2. Plan Szadka z 1824 r. (wg rys.
W. Bergmanna) (1) i Szadek na 
współczesnym zdjęciu lotniczym (2)
3. Cmentarny kościół św. Idziego
4. Zdobienie lica ściany północnej 
kościoła parafialnego
5. Płyta nagrobna rodziny Wierzbowskich 
z 1661 r. we wschodniej elewacji kościoła 
parafialnego

nicę i plebanię. Starą metrykę parafii 
Szadkowskiej potwierdzają m.in. jej 
znaczne rozmiary - w XVI w. w jej 
skład wchodziło 18 wsi.

W końcu XIII w. w odległości około 
100 m na wschód od kościoła św. Idziego 
zbudowany został drewniany, obronny 
dwór królewski. „Dwór na kopcu” po 
zniszczeniu w 1331 r. został odbudowany 
i egzystował do połowy XVII w. 
W pierwszej ćwierci XIV w. królewskie 
miasto Szadek było jednym z większych 
ośrodków Sieradzkiego, ustępując jedynie 
Sieradzowi i Wieluniowi. Pomyślny roz
wój miasta został przerwany w 1331 r. 
napadem Krzyżaków. 19 września tego 
roku 600 ciężkozbrojnych zrabowało 
i spaliło miasto, kościół parafialny, 
a w nim obraz Matki Boskiej o wartości 
około 5 grzywien (odpowiadało to wtedy 
wartości zbroi - kolczugi), zginęło kilku 
mieszkańców. Na procesie warszawskim 
w 1339 r. ogrom zniszczeń przedstawiali: 
Wacław pleban, Franciszek wójt i sędzia 
Kuncza Kitel, Arnold krawiec, Goczwin 
Rykalicz mieszkaniec Szadka. Odbudowa 
zniszczeń musiała następować szybko, 
skoro np. nowy kościół parafialny po
święcony był przez arcybiskupa gnieź
nieńskiego Janisława już w 1335 r. 
W drugiej połowie XIV w. Szadek awan

sował do roli ośrodka administracyjnego: 
od 1361 r. odbywały się tu tzw. roki sądo
we, miasto było stolicą powiatu, a potem 
miejscem sejmików województwa sie
radzkiego. 13 marca 1370 r. przebywał 
w Szadkowskim dworze Kazimierz Wiel
ki, a trzy lata później zjechali tu na sejmik 
dostojnicy i szlachta sieradzka. Nadanie 
tzw. prawa magdeburskiego Szadkowi 
przez Władysława Jagiełłę w 1401 r. 
otworzyło najlepszy okres w jego dzie
jach, który trwał do połowy XVII w.

W momencie nadania prawa niemiec
kiego Szadek stanowił już okrzepnięty 
organizm przestrzenny. W centrum, na

-------------- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

rynku o wymiarach 125 
x 75 m znajdował się drewniany 
ratusz (poświadczony w źródłach 
w 1435 r.), a na przylegającym 
od północnego zachodu placu 
kościelnym - kościół parafialny. 
Najstarszy zespół osadniczy z ko
ściołem św. Idziego i dworem, 
zwany teraz „Podgórzem”, two
rzył przedmieście; drugie przed
mieście, na północ od miasta, na
zywane jest „Uniejowskie”.

Niezwykle szybki rozwój rze
miosła i handlu stanowił o po
myślnym wizerunku miasta 
w XV i XVI w. Już źródła pisane 
z XIV w. wskazują na istnienie 
rzemiosła - wśród zeznających 
na procesie w 1339 r. było trzech 
krawców. Dokument miejski 
z 1457 r. wymienił pięciu cech- 
mistrzów, przyjmuje się, że dzia
łały wtedy cechy stolarzy, kraw
ców, szewców, tkaczy i kupców 
(w tym tzw. prasołów - sprzeda
jących sól). W 1424 r. wspomnia
ny jest w Szadku sukiennik i to 
rzemiosło rozkwitło wyjątkowo 
intensywnie. W XV i XVI w. 
działało tu około 90 sukienni
ków, istniały cztery folusze. Sza
dek stał się drugim wielkim 
ośrodkiem sukiennictwa po Brze
zinach, ustępując w Polsce jedy
nie Wschowie, Gdańskowi, Toru
niowi. W 1462 r. Przedbor Ko
niecpolski wybudował w Szadku 
jatki mięsne, w późniejszych la
tach król, jako właściciel miasta, 
miał ich 14, a wójt 10. Pierwsza 
wzmianka o kramarzu pochodzi 
z 1433 r., bardzo intensywnie 
działał tu cech kupców. W 1485 
r. Szadek otrzymał całkowite 
zwolnienie od opłat celnych i tar
gowych w woj. sieradzkim oraz 
zmniejszenie o połowę tych opłat

w całym kraju. Targi, jarmarki Szadkow
skie znane były od dawna. W 1454 r. ist
niał szpital i kościół szpitalny św. Ducha 
usytuowane obok kościoła parafialnego. 
Poza miastem działało sześć młynów. 
W latach siedemdziesiątych XV w. war
tość wójtostwa Szadkowskiego wycenia
na była na 600 grzywien i stanowiła ła
komy kąsek dla okolicznej szlachty. 
W pierwszej połowie XVI w. Szadek 
miał już wodociąg, a wodę pobierano ze 
źródeł zwanych „Zagrodzińskimi”, skąd, 
drewnianymi rurami kierowana była do 
rynku, gdzie znajdował się główny zbior
nik. Stąd, także rurami, płynęła do nie-
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6. Żelazne drzwi do zakrystii w kościele 
parafialnym

(zdjęcia: 2 - Wiesław Stępień,
4-6 - Jerzy Augustyniak)

których domów i studzien w mieście. 
Korzystali z tego dobrodziejstwa zwłasz
cza piwowarzy, a piwo Szadkowskie zna
ne było w okolicy. Ulokowana w rynku 
łaźnia również korzystała z urządzeń 
wodociągowych. Przywilej na budowę 
wodociągów w 1541 r. uzyskał Szadek 
przed takimi miastami, jak Sandomierz 
(1547) czy Opoczno (1550).

Niezwykle ciekawy jest fakt, że z tym 
intensywnym rozwojem ekonomicznym 
miasta łączy się pęd do zdobywania wie
dzy. Już wśród zeznających na procesie 
przeciw Krzyżakom w 1339 r. wymie
niony jest literatus, czyli czytający i zna
jący łacinę. Przed 1435 r. istniała 

w Szadku szkoła, a w XV i XVI w. na 
Uniwersytecie Krakowskim kształciło się 
88 synów Szadkowskich mieszczan, 
z których kilku zrobiło karierę naukową, 
jak np. Jakub z Szadka (ok. 1412-1487) 
- dziekan Wydziału Artystów i prawnik, 
w uznaniu zasług dla Korony uszlachco- 
ny w 1455 r. czy Stanisław z Szadka (zm. 
1475), znany profesor teologii lub Mi
kołaj z Szadka (1489-1564), magister fi
lozofii, profesor astrologii, rektor i wie
loletni prokurator uczelni, nazywany 
twórcą tzw. kalendarzy.

Istotny udział w rozwoju kultury 
i oświaty w Szadku miał kościół. 
W 1505 r. powołano tu kolegium man- 
sjonarzy, a potem bractwa św. Anny 
i Literackie, w archiwum kościelnym 
składano dokumenty i przywileje miej
skie, istniała biblioteka.

Niestety, rozwój ekonomiczny i kul
turalny Szadka nie zdołał zabezpieczyć 
miasta przed klęskami elementarnymi. 
Drewniana zabudowa sprzyjała poża
rom, fale epidemii i zniszczeń wojen
nych w pierwszej połowie XVII w. wy
padły w czasie ogólnokrajowego regresu 
gospodarczego i miasto zaczęło chylić się 
ku upadkowi. Zamiana miasta w osadę 
w 1870 r. była usankcjonowaniem praw
nym postępującego upadku. Przywróce
nie prawa miejskiego w 1919 r. i połą
czenie kolejowe z północą i południem 
kraju rozpoczęło nowy rozdział w jego 
historii. Rozdział ten, trwający do dziś, 
mało ma niestety wspólnego z czasami 
dawnej świetności Szadka jako miasta 
królewskiego. Opisy tej świetności, 
w rozmiarach nieporównywalnie więk
szych niż w wypadku innych starych 
miast, tkwią w zbiorach archiwów i bi
bliotek i dziwne, że Szadek nie doczekał 
się jeszcze pełnej, naukowej monografii.

Jerzy Augustyniak

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową 
za zaliczeniem pocztowym z 20% 
rabatem od ceny detalicznej.
Zamówienia realizuje:
Dom Wydawniczy Bellona 
ul. Grzybowska 77,
00-844 Warszawa, tel. 652 27 01, 
e-mail: handel@bellona.pl, 
infolinia 0 801 120 367.
Http://ksiegarnia.bellona.pl
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cena det. 40 zł; cena wysyłkowa 32 zł
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S
o okresie zastoju i długotrwa
łym pielęgnowaniu form go
tyckich ołtarzy szafiastych, od 
końca XVI w. nastąpił znaczny 
rozwój snycerki. W dobie kontrreforma

cji szczególnie drobna szlachta coraz 
chętniej funduje niewielkie parafialne 
kościoły i ich wyposażenie. W pierwszej 
połowie XVII w. wyrobów snycerskich 
i stolarskich powstało więcej niż kiedy
kolwiek wcześniej, niestety - znaczna ich 
część uległa zniszczeniu. Zachowane na 
terenie dawnego woj. sieradzkiego ołta
rze z pierwszej połowy XVII w. prezentu
ją różnorodne schematy kompozycyjne, 
a w wielu wypadkach widoczne jest łą
czenie form gotyckich retabulów ołtarzo
wych z elementami architektonicznymi 
i dekoracją o charakterze niderlandzkie
go manieryzmu.

Ołtarz św. Anny w kościele parafial
nym w Szadku jest najstarszym zachowa
nym tego rodzaju zabytkiem na terenie 
dawnego województwa sieradzkiego. 
W księdze inwentaryzacyjnej spisanej 
w 1683 r. wspomniano o jego fundacji 
w 1601 r. dokonanej przez Andrzeja Fal
kiewicza, plebana z Pęczniewa; przekazał 
on również istniejącemu już w XVI w. 
bractwu św. Anny sumę 950 grzywien. Oł
tarz reprezentuje popularny trójosiowy 
schemat kompozycyjny. Jest to obiekt 
dwukondygnacyjny, ze zwieńczeniem 
i bogato zdobionymi uszami. Podziały 
pionowe wyznaczają kompozytowe ko
lumny dekorowane od dołu na wysokości 
jednej trzeciej ornamentem okuciowym 
z kaboszonami, powyżej oplata je wino
rośl z kiśćmi owoców. Jest to najczęściej 
stosowany sposób zdobienia kolumn wy
stępujący w ołtarzach z XVII w. Środkową 
część ujmują kolumny wspierające się na 
wydatnych konsolach dekorowanych od 
dołu zwijanymi rolkami wysadzanymi ka
boszonami. Górną część konsol stanowią 
rzeźbione główki przewiązane wstążką. 
Pole między kolumnami wypełnia obraz 
z przedstawieniem św. Anny, od góry za
mknięty łukiem. Jest to zgodne ze sche
matem ołtarzy z początku XVII w. wystę
pującym m.in. na terenie Wielkopolski. 
Skrajne kolumny ołtarza podtrzymują 
wsporniki zdobione lwimi główkami. Ta
kie ukształtowanie podpór przeczy ich ro
li konstrukcyjnej, gdyż wydają się one za
wieszone w przestrzeni. Istotne jest rów
nież zwrócenie uwagi na ustawienie ko
lumn, które nie odrywają się od płaszczy
zny ołtarza. Potraktowano je jako element 
dekoracyjny wzbogacający schemat gotyc
kiego retabulum, do którego nawiązują 
również proporcje.
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Manieryzm w Szadku
Pola boczne ołtarza - to unierucho

mione skrzydła gotyckiego tryptyku ujęte 
parami kolumn. Między nimi, w wąskiej 
konchowej niszy o profilu muszli umiesz
czono figury świętych biskupów. Ustawio
ne na konsolach zdobionych ornamentem 
okuciowym zostały wepchnięte w głąb 
nisz i stają się elementami podporządko
wanymi architektonicznej oprawie ołta
rza. Figury świętych charakteryzują się 
wydłużonymi proporcjami ciała, które 
dodatkowo podkreślane są przez piono
wo układające się fałdy szat. Wyraźnie za
znaczono dłonie postaci, ale nie zachowa
ły się trzymane przez świętych atrybuty, 
co utrudnia ich identyfikację. Ukształto
wanie predelli jest zgodne z formami zna
nymi z gotyckich nastaw ołtarzowych, 
w których zamykała ona kompozycję od 
dołu i przy ruchomych skrzydłach była 
związana z ołtarzem jedynie w części 
środkowej. We wczesnych obiektach, jak 
ołtarz św. Anny w Szadku, ma ona nadal 
kształt trapezowaty, jednak zajmuje pra
wie całą szerokość ołtarza. Skrajną część 
predelli wypełniają elementy dekoracyjne 
złożone z ornamentu okuciowego, pęków 
kwiatów zawieszonych na wstążce oraz 
wolutowo zwiniętych liści akantu. W gór
nej kondygnacji ołtarza prostokątne pole 
z obrazem ujmują kompozytowe półko- 
lumny. Zwieńczenie stanowi Mariogram 
umieszczony w dekoracyjnie zwijanym 
kartuszu - to również jeden z motywów 
charakterystycznych dla ornamentyki ni
derlandzkiej; nad nim znajduje się drew
niana rzeźba św. Anny Samotrzeć.

Charakterystyczny dla ołtarza św. An
ny, jak i innych zabytków z pierwszej po
łowy XVII w. jest wertykalizm, stosowanie 
wydłużanych, smukłych kolumn oraz wy
raźne podkreślenie osi głównej. Elementy 
te, podobnie jak piętrzenie się kompozycji 
ołtarza, a także mijanie się kolumn w niż
szej i wyższej kondygnacji wywodzą się 
z manieryzmu niderlandzkiego. W kom
pozycjach ołtarzowych pochodzących 
z niemal całego obszaru Polski widoczne 
jest dążenie do zburzenia renesansowych 
zasad harmonii, spokoju i równowagi. Po
jawia się spiętrzenie brył, zmienia się także 
poczucie przestrzeni, która przestaje być 
zamknięta w prostych, statycznych for
mach szafiastych tryptyków. Wzrasta zna
czenie pionów, kontrastujących z liniami 
poziomymi. W wielu ołtarzach wzrok bie

gnie po kolumnach w górę, by następnie 
ślizgać się wzdłuż poziomych linii wydat
nego, profilowanego gzymsu; widoczny 
jest dynamizm kompozycji.

Zmieniło się znaczenie, wywodzącego 
się z manieryzmu niderlandzkiego detalu, 

wypełniającego każdą wolną przestrzeń. 
Ten horror vacui jest zgodny z tradycją go
tycką, dlatego też ornamentyka ta szybko 
przyjęła się na prowincji, gdzie łączono ją 
z zakorzenionymi tam wzorami gotyckich 
tryptyków. Do popularnej dekoracji nale
żał ornament okuciowy, ślusarski, nabija
ny, charakterystyczne były rollwerki, sto
sowane zazwyczaj w zwieńczeniach. Czę
sto w ozdobnych kartuszach znajdowały 
się herby fundatorów, które czasami 
umieszczano w predelli, np. ołtarze w Ka- 
szewicach, Korczewie i Sędziejowicach. Ja
ko uzupełnienie dekoracji osadzano kabo- 
szony i rauty. Na gzymsach ponad kolum
nami pojawiają się zwykłe uskrzydlone 
anielskie główki. Dla plastyki ołtarzowej 
z XVII w. charakterystyczne są kolumny 
na jednej trzeciej wysokości dekorowane 
ornamentem okuciowym z kaboszonami, 
powyżej zaś oplecione winoroślą. W nie
których obiektach skrajne kolumny zastę
powano hermowymi pilastrami.

Warto wspomnieć, że stosowane wów
czas ornamenty poza znaczeniem dekora

cyjnym pełniły funkcję symboliczną, a do 
takich motywów należała winorośl łączo
na ze znaczeniem chrystologicznym. 
Chętnie stosowane kolumny korynckie 
lub kompozytowe uznawano w traktatach 
architektonicznych za porządki o charak
terze triumfalnym. Podobne znaczenie łą
czono z motywem luku triumfalnego, 
którego elementy kompozycyjne często 
wprowadzano do dawnych schematów 
ołtarzowych. Przykładem kompozycji or
namentalnej są uszaki ołtarza św. Anny.

W dolnej kondygnacji występuje orna
ment okuciowy zwinięty wolutowo, 
wzbogacają go pęki kwiatów zawieszone 
na pionowo umieszczonej wstążce, a tę 
dekorację uzupełniają zwinięte liście 
akantu o charakterystycznej miękkiej linii 
i zaokrąglonych końcach liści. Najciekaw
szym elementem zdobniczym są pólposta- 
cie. Podkreślają one pionową kompozy
cję, wtapiając się w drobiazgowo rzeźbio
ną ornamentykę. Łączenie dekoracji orna
mentalnej z figurami ludzkimi jest charak
terystyczne dla zdobnictwa pochodzącego 
z Niderlandów. Na terenie Wielkopolski 
zachowała się grupa ołtarzy z pierwszej 
połowy XVII w., w których zastosowano 
zamiast architektonicznych podpór (ko
lumn lub pilastrów) figury świętych, 
a drobne postacie aniołów dźwigają na ra
mionach konsole (np. ołtarz główny 
z 1630 r. w kościele św. Wojciecha w Ro- 
sku). W okolicach Łodzi podobną kom

1. Kościół parafialny
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pozycję można zobaczyć w ołtarzu znaj
dującym się w kaplicy cmentarnej w Wito
wie. Bogato dekorowane uszy stanowią 
ważny element kompozycji ołtarzy z XVII 
w. i w wielu wypadkach ich formy konty
nuowano jeszcze w drugiej połowie stule
cia. Na obszarze dawnego, w granicach 
z XVII w., woj. sieradzkiego podobne do 
obiektu z Szadku ołtarze powstały m.in. 
w Marzeninie i Męce Księżej.

W ołtarzach z pierwszej połowy XVII 
w. elementy dekoracyjne dominują nad 
kompozycją architektoniczną, wykazując 
związki formalne z tradycją gotyckich 
tryptyków. Ze szczególnym upodobaniem 
stosowano motywy niderlandzkiego ma- 
nieryzmu, które do Polski docierały za po
średnictwem Gdańska, utrzymującego 
wówczas liczne kontakty handlowe z mia
stami Północnej Europy. Największe zna
czenie miały stosunki z głównym miastem 
Flandrii - Brugią, potem Antwerpią. 
W XVII w. zwiększyły się kontakty z Am
sterdamem, który wkraczał wówczas 
w okres rozkwitu. Nie tylko wymiana 
handlowa, obejmująca import rzemieślni
czych wyrobów, przyczyniła się do pobu
dzenia rodzimej twórczości. Wojny w Ni
derlandach zmusiły do emigracji wielu ar
tystów, którzy szukali schronienia w mia
stach nadbałtyckich, co dotyczyło rów
nież Gdańska. Do rozpowszechniania de
koracji niderlandzkiej przyczyniły się też 
licznie drukowane wzorniki, których naj
więcej publikowano w krajach niemiec
kich. Artyści czerpali z nich nie tylko po
szczególne motywy, ale także złożone 
kompozycje ornamentalne. Szczególnym 
powodzeniem cieszyły się zbiory Corneli-

2. Ołtarz św. Anny
(zdjęcia:

1 - Jerzy Augustyniak,
2 - Ewa Różalska)

tern z tych samych wzorni
ków mogli korzystać tak 
snycerze, jak i złotnicy. 
W ołtarzu św. Anny z Szad
ku bez trudu można odna
leźć motywy, które mogły 
zostać użyte do dekoracji 
innych obiektów, np. me
bli: ornament okuciowy, 
rollwerki i kaboszony.

Ołtarz św. Anny z ko
ścioła parafialnego w Szad
ku jest przykładem kompo
zycji i ornamentyki charak
terystycznej dla pierwszej 
połowy XVII w., a przywo
łując odległe niderlandzkie 
wzorce, przypomina o arty
stycznych wpływach po
chodzących z krajów Euro
py Północnej. O sile jego 
oddziaływania świadczą za
chowane w tym samym ko

sa Florisa, Petera Klecke van Aelsta, Cor- 
nelisa Bosa oraz Johanna Vredemana de 
Vrise. We wzornictwie XVII w. występo
wało ciekawe zjawisko wyzwolenia się or
namentu z zależności od materiału i tech
niki, w której był realizowany. Motyw sta
wał się elementem samym dla siebie, za

ścielę trzy ołtarze boczne 
i ołtarz główny - datowane na pierwszą 
połowę XVII w. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o zapisach w księgach wizyta
cyjnych, z których wiemy, że w 1683 r. 
w świątyni tej znajdowało się aż 13 ołtarzy.

Ewa Różalska

ŚWIĄTYNIA W

W czerwcu 2001 r. prymas Józef Glemp ogłosił, 
że projekt Świątyni Opatrzności Bożej opracowany 
przez prof, Marka Budzyńskiego nie będzie realizo
wany. W ten sposób swoiste fatum powstrzymujące 
budowę tej świątyni od jej pierwszego projektu 
w 1775 r. znów ujawniło swą zagadkową moc. Z te
go właśnie roku pochodzi pierwsza wzmianka o idei 
budowy świątyni pod tym wezwaniem; miała stanąć 
na miejscu drewnianego kościółka parafialnego 
w pobliżu dzisiejszego Belwederu. W 1784 r. zmie
niono projekt i lokalizację na teren między Zamkiem 
Ujazdowskim i Łazienkami, a cztery lata później ko
lejny projekt zlecono do opracowania Jakubowi Ku
bickiemu. Wreszcie 5 maja 1791 r. - dwa dni po 
uchwaleniu chwalebnej Konstytucji - sejm podjął 
uchwalę o wzniesieniu Świątyni Opatrzności jako 
wyrazu dziękczynienia za „wydobycie Polski spod 
przemocy obcej, przywrócenie Rządu". Lokalizację 
na skarpie, w pobliżu wąwozu Agrykola wskazał 
sam król Stanisław August.

W ten sposób świątynia stała się symbolem Kon
stytucji 3 Maja, a uroczystość położenia kamienia

MOKOBODACH

węgielnego, która odbyła się w pierwszą rocznicę jej 
uchwalenia przemieniła się w manifestację patrio
tyczną. Wydarzenia polityczne szybko jednak po
wstrzymały budowę - przerwano ją miesiąc po roz
poczęciu. Wybudowano w tym czasie tylko jedną ar
kadę przyziemia, która przetrwała do dziś na terenie 
Ogrodu Botanicznego. Czy to znaczy, że projekt Ja
kuba Kubickiego, zatwierdzony przez samego króla, 
został całkowicie zapomniany? Otóż nie. Ówcześni 
projektanci, świadomi kaprysów inwestorów i prze
ciwności losu, dbali, aby owoce ich pracy przynosiły 
jakieś zyski. Projekt Jakuba Kubickiego również zo
stał zrealizowany, choć nie w stolicy, ale na odległej 
prowincji, nad rzeczką Liwiec, gdzie Mazowsze gra
niczy z Podlasiem. W niewielkim miasteczku Moko
body w latach 1798-1818 wybudowano klasycy- 
styczną świątynię na planie centralnym, przykrytą 
czterospadowym dachem z kopulą i hełmem, ozdo
bioną od północy i południa kolumnowymi portykami 
i trójkątnymi szczytami. Wzniesiono ją w nawiązaniu 
do zmniejszonego projektu Świątyni Opatrzności Bo
żej autorstwa Jakuba Kubickiego. Inwestorem budo-

Kościót w Mokobodach
(fot. Zdzisław Skrok)

wy kościoła noszącego wezwanie św. Jadwigi, byl 
starosta drohiczyński, Jan Ossoliński, którego ród 
miał liczne dobra w tej okolicy. To, czego nie mógł 
dokonać naród wpędzany właśnie w niewolę, zreali
zował magnat, zanim sam nie popadl w tarapaty. 
Warto zajrzeć do Mokobodów, aby zobaczyć świąty
nię od ponad dwóch stuleci wyczekiwaną w stolicy.

Zdzisław Skrok
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Szpital Praski
adąc jedną z najbardziej 
uczęszczanych tras komunika
cyjnych w Warszawie: al. Soli
darności z Pragi w kierunku 

Śródmieścia, mijamy gigantyczny budy
nek Szpitala Praskiego. Jego architektu
ra w mniejszym stopniu kojarzy się 
z obiektami Służby Zdrowia, a bardziej 
z monumentalnymi gmachami urzędów 
państwowych, powstałymi przed drugą 
wojną światową. Dzieje się tak dlatego, 
że został on zaprojektowany w tym cza
sie nie tylko do celów leczniczych - 
przede wszystkim miał służyć admini
stracji (łączy nadal obie te funkcje).

Szpital Praski, najpierw zwany Szpi
talem Najświętszej Marii Panny, potem

1. Plan sytuacyjny Szpitala Praskiego:
1 - budynek gtówny „A”, 2 - budynek „A1”, 
2a - Klinika okulistyki, 3 i 4 - zaktad 
pogrzebowy, 5 - portiernia,
6 - laboratorium-patomorfologia,
6a - budynek pomocniczy, 7 - pralnia,
8 - kottownia-sterylizacja, 9 - budynek 
techniczny, 10- kuchnia, 11 - budynek 
socjalny i sklep, 12 - sklepik, 13 - garaże, 
14 - magazyn tlenu, 15 - agregaty,
16 - budynek „B”, 17 - magazyn,
18 - stacja uzdatniania wody,
19 - administracja i rehabilitacja,
20 i 21 - magazyny

Szpitalem Przemienienia Pańskiego, 
a w końcu lat pięćdziesiątych XX w. 
Szpitalem Miejskim nr 4, legitymuje się 
ponad stuletnią historią i jest jednym 
z najstarszych szpitali warszawskich, 
który od momentu powstania funkcjo
nuje niemal nieprzerwanie w tym sa

mym miejscu. Wpisany w krajobraz sta
rej Pragi, położony jest przy półkoli
stym Placu Weteranów 1863 r. między 
ulicami: Sierakowskiego, Jasińskiego, 
Panieńską i Olszową, w najbliższym są
siedztwie kościoła św. Floriana, Parku 
Praskiego i warszawskiego ZOO. Dzie
je szpitala sięgają początku XIX w. Zo
stał założony w 1868 r. dzięki stara
niom Rady Głównej Opiekuńczej, na 
terenie dawnego lazaretu wojskowego, 
przeznaczonego dla żołnierzy chorych 
na przewlekłe zapalenie oczu lub szkor
but, urządzonego w Koszarach Ponto- 
nierskich, zwanych później Zbornego 
Punktu (istniejących tu od 1828 r.). Ca
ły szpital mieścił się w niewielkim, pię

trowym budynku zlokali
zowanym przy ul. Pa
nieńskiej i liczył 60 łóżek. 
Z powodu oddalenia od 
centrum Warszawy służył 
początkowo za miejsce, 
w którym przyjmowano 
chorych dotkniętych epi
demią cholery i tyfusu. 
Pierwszym lekarzem na
czelnym został dr Zyg
munt Dobiszewski, a cały 
personel składał się tylko 
z ośmiu osób. Około 
1895 r. budynek powięk
szono (nie zachował się), 
dobudowując dwa skrzy
dła, co pozwoliło na 
umieszczenie tam oddzia

łu wewnętrznego, prowadzonego przez 
ordynatorów - znanych warszawskich 
lekarzy: dra Edwarda Zielińskiego (sala 
dla kobiet) i dra Władysława Bruneta 
(sala dla mężczyzn); lekarzem naczel
nym był wówczas dr Władysław Kryże.

Na początku XX w. szpital otrzymał 
nazwę pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego i wtedy też został rozbudo
wany według projektu Artura Oraczew
skiego. Obok istniejącego budynku 
głównego od strony ul. Panieńskiej fir
ma Tomaszewski i Woyde wzniosła 
w 1900 r. jednopiętrowy pawilon prze
znaczony dla chorych tzw. wewnętrz
nych (na parterze) i chirurgicznych (na 
piętrze). Kilka lat później pawilon ten 
(zachowany do dnia dzisiejszego i zwa
ny budynkiem „B”) nadbudowano 
i otrzymał trzy piętra. Prostokątny 

w planie, z dwoma skrzydłami i ryzali
tem pośrodku, swój wygląd zewnętrzny 
zawdzięczał przede wszystkim elemen
tom dekoracyjnym wzorowanym na ar
chitekturze antycznej. Miał fragmenta
rycznie boniowane elewacje, ryzalit 
i skrzydła zdobił detal architektoniczny 
w postaci stylizowanej palmety oraz 
portalu flankowanego półkolumnami
1 zamkniętego trójkątnym przerywanym 
tympanonem. Z chwilą wybudowania 
pawilonu w budynku głównym urzą
dzono oddział ginekologiczny, który 
potem przenoszony był wielokrotnie 
w inne miejsca. Na niedużej działce 
szpitalnej wzniesiono jeszcze m.in. ka
plicę NMP Loretańskiej (wkrótce po 
1945 r. została rozebrana mimo nie
znacznych zniszczeń wojennych) oraz 
mały budyneczek administracyjno-go
spodarczy (obecny „C” - najstarszy 
z zachowanych do dziś, ale wielokrot
nie przebudowywany).

Dalszy rozwój szpitala nastąpił do
piero po dołączeniu terenu wojskowego 
od strony wschodniej. Działka szpitalna 
zyskała wtedy kształt zbliżony do kwa
dratu, który z czterech stron zamknięty 
został ulicami, odgrodzonymi murem. 
Wybudowano kilka nowych niezbęd
nych budynków. Najpierw w 1908 r. 
z inicjatywy dra Kryże powstała tzw. 
morga, czyli Zakład Anatomii Patolo
gicznej (funkcjonujący do dziś). Jest to 
najciekawszy zabytek całego zespołu, 
usytuowany u zbiegu obecnych ulic Sie
rakowskiego i Jasińskiego. Rozpoczęcie 
prac budowlanych poprzedził konkurs 
na projekt gmachu. Zwycięzcą został 
budowniczy Henryk Gay, jednak jego 
projekt odrzucono, zlecając sporządze
nie nowego Felicjanowi Rakiewiczowi. 
Budynek mieścił kaplicę przedpogrze- 
bową dla niezamożnych mieszkańców 
Pragi oraz morgę - miejsce, w którym 
wystawiano zwłoki zmarłych na widok 
publiczny w celu ich identyfikacji, gabi
nety medycyny sądowej i kliniki szpital
ne. Budynek otrzymał bardzo skompli
kowany, wielotraktowy plan, oryginal
ną bryłę, złożoną z kilku zestawionych 
ze sobą segmentów, liczących 1 lub
2 kondygnacje nadziemne. Miał też 
efektowny wystrój architektoniczny, 
wyższy korpus i dwa flankujące, dość 
rozbudowane skrzydła. Główne miejsce 
pośrodku korpusu zajmowała prze
stronna kaplica przedpogrzebowa. Po
łudniowe skrzydło mieściło morgę, 
obok zaprojektowano tzw. kamerę de
zynfekcyjną i sale dla medycyny sądo
wej. Pod morgą w piwnicach urządzono
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specjalne chłodnie, a skrzydło północne 
przeznaczone zostało do celów nauko
wych i doświadczalnych szpitala. 
Wkrótce po zakończeniu budowy uzna
no, że morgę wzniesiono zbyt blisko 
pozostałych gmachów szpitalnych, co 
nie spełniało koniecznych warunków 
sanitarnych. Z tego powodu przez dłu
gi czas gmach wykorzystywano do ce
lów mieszkalnych i leczniczych. Nie 
wiadomo, czy kiedykolwiek wykorzy
stywano jego centralną część jako kapli
cę przedpogrzebową, wiadomo nato
miast, jak wyglądały elewacje frontowe 
morgi wkrótce po jej wybudowaniu 
(budynek przetrwał do dziś w nieco 
zmienionym kształcie, chociaż ocalał 
podczas drugiej wojny światowej). Były 
one reprezentacyjne i miały bogaty pro

gram ikonograficzny. Elewacje charak
teryzowały się dużym rozczłonkowa
niem, były zespolone w całość za pomo
cą cokołu, gzymsów, boniowania, 
trzech frontonów i powtarzających się 
detali architektonicznych: akroterio- 
nów w formie stylizowanej palmety, 
wieńców laurowych okulusów oraz ele
mentów koła wpisanego w kwadrat 
z przekątnymi; motywy te zaczerpnięto 
z architektury antycznej i połączono 
z symboliką chrześcijańską. Do monu
mentalnej części centralnej (kaplicy) 
prowadziły paradne schody o ozdob
nym wykończeniu balustradą. Werty
kalny otwór wejściowy z manierystycz- 
nym obramowaniem flankowały pseu- 
dopilastry, które zamiast głowicy miały 
zwieńczone półkolisto nisze. Ich deko-
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2. Fasada głównego budynku szpitala „A” 
(dawny gmach administracji)
3. Widok na budynki kuchni, pralni
i kotłowni
4. Fragment fasady pawilonu 
chirurgiczno-wewnętrznego („B”)
5. Budynek Patomorfologu, dawniej 
tzw. morgi

(rys. i zdjęcia: Ewa Poptawska-Bukaio)

rację stanowiły krzyże łacińskie z wień
cami, a nad drzwiami widniała inskryp
cja „ORA PRO NOBIS” (módl się za 
nami); całość wieńczył trójkątny fron
ton. Po obu stronach wysokiej części 
centralnej znajdowały się otwory wej
ściowe, do których również prowadziły 
wysunięte schody.

W 1912 r. na terenie szpitala wznie
siono pawilon ginekologiczny (nie ist
nieje). Następnie, w 1926 r., tuż obok 
morgi powstał kompleks gospodarczy, 
złożony z kuchni, pralni i kotłowni 
(obecnie budynek tzw. techniczny i da
lej pralnia oraz kotłownia), a w 1936 r. 
od strony pl. Weteranów 1863 r. - du
ży gmach administracyjny (zachowany) 
i inne, mniej znaczące obiekty. Teren 
szpitala próbowano uporządkować: na 
dziedzińcu wewnętrznym założono zie
leńce, poprowadzono drogi dojazdowe 
i spacerowe alejki.

W latach 1934-1936 oddano do 
użytku gmach administracji (obecny bu
dynek „A”), zaprojektowany przez arch. 
Józefa Holewińskiego (także autora 
projektu kuchni, pralni i kotłowni) i An-



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

toniego Jawornickiego. Powstał tu duży 
oddział wewnętrzny na 100 łóżek i od
dział ginekologiczny na 95 łóżek. 
W gmachu umieszczono też: ambulato
rium, izbę przyjęć, pracownię rentge
nowską i fizykoterapeutyczną, aptekę, 
gabinety lekarskie, kancelarię, mieszka
nia dla lekarzy i sióstr miłosierdzia. Ten 
główny budynek szpitala do dziś jest je
go wizytówką. Ma charakterystyczny 
półkolisty plan, podkreślający kształtem 
założenie placu, z dwoma krótkimi, sko

śnymi skrzydłami w narożach. Spośród 
pozostałych obiektów szpitalnych wy
różnia się monumentalną architekturą, 
wykazującą stylowe cechy historyzmu. 
Jego twórcy zaprojektowali go jako 
czteropiętrowy z ciekawą fasadą (której 
ostateczny wygląd nieco odbiegał od 
pierwotnej koncepcji) o ostrołukowych 
niszach okiennych w części centralnej, 
nawiązującej do gotyku. Akcent w po
staci owych nisz znacznie urozmaica na
zbyt monotonną elewację o 31 osiach.

Gmach administracji, podobnie jak 
i inne zabudowania szpitala, został czę
ściowo zniszczony w 1939 r. Po dwulet
nim remoncie zajęły go władze niemiec
kie i przeznaczyły na szpital wojskowy. 
Szpital Przemienienia ewakuowano 
wtedy do adaptowanego na ten cel do
mu akademickiego przy ul. Sierakow
skiego. To tu ukrywał się poszukiwany 
przez gestapo gen. M. Rola-Żymierski, 
tu znaleźli pomoc dwaj uczestnicy za
machu na Kutscherę: B. Pietraszkiewicz 
„Lot” i M. Senger „Cichy”, tu wreszcie 
pod znanym szyldem Szkoły Zaorskie
go kształcono przyszłych lekarzy. 
W pierwszych latach po wyzwoleniu 
szpital odegrał nie tylko na Pradze, ale 
i w Warszawie rolę szczególną. Był jed
nym z niewielu dużych obiektów służby 
zdrowia, który nie podzielił tragicznego 
losu miasta. Po przeniesieniu w 1944 r. 
na ul. Boremlowską w latach 1945- 
-1948 powrócił na stare miejsce - do 
odbudowanych pawilonów między pl. 
Weteranów 1863 r. i ul. Panieńską. No
sił wówczas nazwę Szpital Miejski nr 4, 
w 1959 r. powrócono do poprzedniej 
z XIX w. - Szpitala Praskiego.

Ewa Popławska - Bukało
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Łódzki
kantor fabryczny

a wschód od znanej wszyst
kim ul. Piotrkowskiej w Ło
dzi, na terenie, gdzie we 
wczesnym okresie rozwoju 

miasta założono kolonię prządków 
lnu, przy zbiegu ulic Widzewskiej 
(obecnie Kilińskiego) i Zarzewskiej 
(obecnie Przybyszewskiego), Adam 
Osser (1863-1932) zakupił w końcu 
XIX w. trzy równolegle położone, 
wąskie, prostokątne parcele. Pocho
dził on z warszawskiej rodziny ku
pieckiej, ukończył Wyższą Szkołę 
Handlową im. L. Kronenberga i po 
odbyciu zagranicznych praktyk

W 1923 r. przedsiębiorstwo Ossera 
przekształcono w spółkę akcyjną 
o kapitale 4 800 tys. zł. Ten nowocze
śnie wyposażony zakład zatrudniał 
w różnych okresach od 430 do 830 
robotników. Osser działał w zrzesze
niach gospodarczych, był akcjonariu
szem wielu spółek i honorowym kon
sulem włoskim. Fabryka pozostawała 
w rękach rodziny Osserów do 1939 r. 
W czasie okupacji urządzenia i maszy
ny przędzalnicze zdemontowali 
Niemcy i zainstalowali tam mecha
niczne warsztaty remontowe, które 
po wojnie podporządkowano Wy-

Budynek kantoru powstał jako 
ostatni w zespole fabryki Ossera. Zre
alizował go w interesującym stylu 
neogotyckim działający na terenie Ło
dzi, mało znany architekt (?) - Szaja 
Margulies, który podpisał kopię pro
jektu zachowanego w Archiwum Pań
stwowym w Łodzi. Budynek wymu
rowano z czerwonej cegły ceramicz
nej i poza blendami ryzalitu fronto
wego oraz drobnymi płycinami pod 
oknami, nie został otynkowany. Jest 
piętrowy, kryty dachem dwuspado
wym (obecnie nie istnieje), z partią 
północną wyższą o jedną kondygna
cję. W tej części znajduje się obszerna 
klatka schodowa o trójbiegowych 
schodach i dwutraktowym układzie 
wnętrz, wielokrotnie później prze
kształcanych. Elewacje dłuższe mają 
po dziesięć osi okiennych i zdobione 
są detalami neogotyckimi. W dolnej 
kondygnacji budynku znajduje się 
pięć dużych otworów ostrołukowych, 
dzielonych pionowo filarem na osi

w Niemczech i Anglii, w 1886 r. prze
niósł się do Łodzi, gdzie otworzył 
skład bawełny, sprowadzanej z Azji. 
W 1903 r. ukończył budowę zespołu 
fabrycznego przy ul. Widzewskiej. By
ła to jedna z największych przędzalni 
w mieście, a jej forma architektonicz
na nawiązywała do stylów historycz
nych, z zastosowaniem charaktery
stycznego dla secesji detalu w oprawie 
wejścia głównego i okien wieży. 
Obiekt ten został od frontu otynko
wany, czego zapewne ze względów 
oszczędnościowych nie praktykowali 
nawet najbogatsi w Łodzi przemy
słowcy - Karol Scheibler i Izrael Po
znański. Obok przędzalni powstały 
budynki pomocnicze, z których prze
trwała maszynownia oraz kantor 
w zachodnim narożniku posesji. 

twórni Sprzętu Mechanicznego; od 
1968 r. była to Fabryka Osprzętu Sa
mochodowego POLMO. W 1994 r. 
dawne zabudowania fabryczne zosta
ły przez fabrykę sprzedane. Do dzisiaj 
budynki te nie są wykorzystywane 
i popadają w ruinę. Podobnie dzieje 
się z dawnym fabrycznym kantorem - 
od chwili pożaru spowodowanego za
pewne przez celowe podpalenie po
zbawiony jest konstrukcji dachowej 
i stolarki. Jego usytuowanie w miej
scu zwężenia ruchliwej ul. Kilińskiego 
ogranicza widoczność użytkownikom 
drogi, co stanowi dla władz miasta 
podstawowy argument na rzecz ko
nieczności usunięcia „zawalidrogi”. 
Właściciel jednak nie wyraża zgody 
na rozbiórkę, ale od lat nie podejmu
je żadnych działań remontowych.

1.2. Projekt elewacji frontowej (1) i obecny 
widok (2)
3. Charakterystyczna wieża w części 
północnej

(zdjęcia: Ewa Szelągowska)

(poza otworem północnym, gdzie 
ostrołukowe wejście ma portal o pro
filowanych uskokowo ościeżach). 
Okna piętra skupione są w płycinach 
parami i sklepione odcinkowo. 
W podokniach znajdują się ażurowe, 
ukośne kratownice z cegieł, natomiast 
nad każdym sklepieniem otworu wi
doczne są po dwie pary trójkątnych 
tynkowanych płycinek. Małe prosto
kątne okna i płyciny poddasza wypeł
nia kratownica z cegieł na tynkowa
nym tle lub na zmianę kolisty otwór 
(prześwit) doświetlający poddasze.
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Poziomych podziałów elewacji do
konano za pomocą drobnych gzym
sów działowych, a podziałów piono
wych na piętrze - lizenami na wspor
nikach dołem profilowanych uskoka
mi. W zryzalitowanej części północnej 
znajduje się para okien piętra pod 
„maswerkowym” tukiem ujmującym 
kolistą plycinę, a wyżej rodzaj trifo- 
rium pod dwuspadowym zwieńcze
niem ściany. W szczycie umieszczono

centralna jest wyższa. Elewacja 
wschodnia ma skromniejszą dekorację 
i odmienny kształt okien w ryzalicie. 
W elewacji północnej o jednej osi 
okiennej znajduje się wejście główne, 
a w szczycie - „biforium”, ujęte lize
nami pod trójkątnym szczycikiem 
sterczynowym. W elewacji południo
wej są dwa „biforia” w szczycie; szczy
ty budynku ozdobione są sterczynami.

Obok północnej ściany, w pierzei
ulicy wzniesiono pierwotnie harmonitrzy półkoliście sklepione płyciny -

zującą stylistycznie z bu
dynkiem bramę przejaz
dową na teren fabryki 
(obecnie nie istnieje). 
Była ona trójprzęsłowa 
z wysokim i szerokim 
przęsłem środkowym 
i drobnymi, niskimi po 
bokach. Bramę flanko
wały przęsła z furtami 
dla pieszych.

Budynek kantoru 
Ossera stanowi jedną 
z ciekawszych realizacji 
neogotyckiej architektu
ry świeckiej w Łodzi. 
Zrealizowany z niewiel
kimi zmianami projekt 
budynku połączył będą
ce w przewadze formy 
neogotyckiej dekoracji 
elewacji z detalem typo
wym dla architektury 
fabrycznej, np. kształt 
sklepionych odcinkowo 
otworów okiennych. 
Jednak ceglane ściany 
i tynkowane blendy 
z ażurową dekoracją, 
ostrołuki, sterczynowe

szczyty podkreślają „gotyckość” archi
tektury. Twórca budynku zainspirowa
ny był formami charakterystycznymi 
dla architektury średniowiecza z tere
nów Pomorza. Zastosowane przez 
niego motywy (kształt szczytów, arty
kulacja ściany) występują w gotyckich 
budowlach świeckich (bramy, ratusze) 
i sakralnych na tym obszarze. Wyko
rzystanie „gotyckich” form i detalu ar
chitektonicznego było świadomym 
wyborem właściciela i architekta. Re
prezentacyjny budynek, który odwie
dzali kontrahenci firmy, „zastępował” 
w tym miejscu rezydencję w typowym 
dla Łodzi układzie przestrzennym - 
fabryka-rezydencja przemysłowca. 
Stylowa brama wjazdowa z motywami 
kartuszowymi - „nobilitującymi” wła
ściciela - stanowiła element uroczystej 
oprawy wejścia na teren posesji. Inte
resująca forma frontowego budynku 
reprezentować miała przemysłowca, 
nie tylko jako zamożnego właściciela 
dużej fabryki z tradycjami, ale także 
człowieka o określonej pozycji spo
łecznej i artystycznym smaku.

Niewiele wiadomo o twórcy projek
tu. Notowany jest jako inżynier tech
nolog i jak wielu jego kolegów w Łodzi 
zajmował się również projektowaniem 
budynków fabrycznych. Pracował 
prawdopodobnie na przełomie wie
ków dla Towarzystwa Akcyjnego Mar
kusa Silbersteina, właściciela dużej fa
bryki przy ul. Piotrkowskiej 242/250, 
dla którego projektował nadbudowę 
tkalni i składu fabrycznego, jednak naj
ciekawszym jego dziełem pozostaje fa
bryczny kantor Ossera.

WANNA KRÓLA FRYDERYKA
Fryderyk Wielki zajmował się na Dolnym Śląsku 

nie tylko wygrywaniem kolejnych wojen z Austrią 
i przyjmowaniem bardziej lub mniej szczerych hoł
dów obywateli zdobytej prowincji. Kiedyś musiat 
przecież odpocząć - i w tym celu latem 1765 r. przy
był do Lądka Zdroju, by spędzić trzy tygodnie (4-25 
sierpnia) w tzw. Marienbadzie, budynku łazienek 
z 1678 r. Odbyt tam gruntowną kurację, zażywając 
80 godzin leczniczych kąpieli w typowej wówczas 
owalnej, drewnianej wannie. Rezultat byt znakomity 
- w liście do swego generała Heinricha Augusta de 
la Motte-Fouquś król donosił: „Wróciłem ze Śląska, 
drogi przyjacielu, kąpiele w Lądku przywróciły mi 
władzę w nogach i teraz wydaje mi się prawie, że ni
gdy nie miałem podagry".

Królewska kuracja stanowiła dla Lądka doskona
lą reklamę i przez blisko dwieście lat była odpowied
nio nagłaśniana. Ponieważ władca odmówił zgody 
na nazwanie leczniczego zakładu jego imieniem, za

jęto się zachowaną pamiątką - wanną. Jej węższy 
bok ozdobiony został herbowym ortem Prus z inicja
łem „FR" - Fridericus Rex, a napis pod spodem 
przypominał dzień pierwszej kąpieli: „Landeck den 
4te Augusti. Anno 1765". Ustawiona w „Marienba
dzie" przyciągała tłumy ciekawych. Gdy w 1878 r. 
stary budynek rozebrano, wznosząc na jego miejscu 
neobarokowy gmach (dzisiejszy „Wojciech”), cenny 
zabytek wyeksponowano na galerii pod kopułą. Nad 
głównym wejściem zaś ciągle widnieje kartusz z lite
rami „FR" pod królewską koroną.

Po 1945 r. wanna trafiła do kotłowni, skazana na 
spalenie. Na szczęście w porę dostrzegł ją miłośnik 
dolnośląskiej historii i ocalił najważniejszy fragment, 
z ortem i napisem. Niecodzienną pamiątkę możemy 
dzięki temu oglądać w Muzeum Ziemi Kłodzkiej jako 
najciekawszy eksponat z dziejów lądeckiego uzdro
wiska.

Jarosław Komorowski 

Ewa Szelągowska
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Zabytki na znaczkach

Niezwykle panoramy
rzy odrobinie niezbędnego wy 
silku - jak w każdej pasji kolek 
cjonerskiej - można stać się po 
siadaczem całkiem interesujące

go zbioru znaczków z miniaturowymi mo 
tywami dawnych panoram miejskich, któ 
re na obrazach osiągają w czasie aukcji ce 
nę kilku tysięcy złotych. Tymczasem, ogra 
niczając się tylko do czterech wybranych
tu dla przykładu walorów, jest to nie wię
cej niż 60 zł (a nawet jeszcze mniej, gdyby- 
śmy kupowali wszystkie te znaczki w wer
sji ząbkowanej lub zdobyli je po cenach 
nominalnych na poczcie). 

się odbyć właśnie w tym mieście Światową 
Wystawą Filatelistyczną „Polska 73”. Auto
rem projektu jest Waldemar Andrzejewski, 
a wykonaniem rytu - jako że blok zdecydo
wano się wykonać techniką stalodruku - za
jął się Edward Konecki. „Panorama Pozna
nia” w plebiscycie „Filatelisty” uznana zo
stała za najładniejszy polski znaczek poczto
wy roku 1973.

Z kolei w 1997 r., z okazji 1000-lecia 
Gdańska, przygotowano zarówno pojedyn
czy znaczek o nominale 50 gr (z widokiem 
na Długi Targ i w głębi Ratusz, według ry
ciny Mateusza Daischa z 1765 r. i rysunku 

Tym razem wybór padł na Szczecin, a oka
zją do tego byl XVII Zjazd Polskiego 
Związku Filatelistów (Szczecin, 18-20 
września 1998 r.). Na temat samego pomy
słu wykonania takich znaczków oraz kolej
nych etapów realizacji - a więc o wyborze 
i przygotowaniu źródeł ikonograficznych, 
decyzji dotyczącej zastosowania właściwej 
techniki drukarskiej, a także o opracowa
niu projektu (Andrzej Heidrich), wykona
niu rytu (Czesław Słania), druku zamówio
nego nakładu (drukarnia Państwowej Wy
twórni Papierów Wartościowych S.A.), 
wreszcie o wprowadzeniu gotowych już 
znaczków do obiegu - pisał na łamach mie
sięcznika „Filatelista” (nr 9,1998), jego re
daktor naczelny Bronisław Rejnowski. 
W zakończeniu tego artykułu czytamy: 
„Zamiarem moim było pokazanie w wiel
kim skrócie, jak długa jest droga od pomy
słu do realizacji waloru filatelistycznego za
nim trafi on do klasera, i ile osób jest w tym 
procesie zaangażowanych”. I rzeczywiście -

Europejskie Miasto Kultury

1. Blok ze znaczkiem 
„Panorama Poznania”
- wydawnictwo 
przygotowane
na Światową Wystawę 
Filatelistyczną 
„Polska 73”
2. Blok ze znaczkiem 
„Panorama Gdańska”
- wydany z okazji 
1000-lecia Gdańska
3. Blok z dwoma 
znaczkami, na których 
przedstawiono 
„Panoramę Szczecina”
- wydawnictwo 
przygotowane z okazji 
XVII Zjazdu Polskiego 
Związku Filatelistów

4. Blok ze znaczkiem 
„Panorama Krakowa”
- wydawnictwo 
upamiętniające Kraków
- Europejskie Miasto 
Kultury roku 2000

W 1973 r. Poczta Polska wprowadziła do 
obiegu blok nr 46 (wersja A - w kolorze 
szarozielonym i wersja B - w kolorze fiole
towym) ze znaczkiem o nominale 10+5 zł, 
na którym przedstawiono „Panoramę Po
znania” z około 1740 r., według rysunku 
piórkiem, lawowanego tuszem i pokoloro
wanego akwarelą Friedricha Bernharda 
Wernera (1690-1778), ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. Było to wydaw
nictwo przygotowane w związku z mającą 

Fryderyka Antoniego Lohrmanna), jak 
i znaczek o nominale 1 zł 10 gr w bloku nr 
119 (A - znaczek cięty, B - znaczek ząbko
wany) z kościołem Mariackim i Ratuszem 
Głównego Miasta, według ryciny „Panora
ma Gdańska z Biskupiej Górki” Mateusza 
Meriana z 1640 r. i „Panoramy Gdańska” 
C. J. Visschera jr. „Piscatora” z 1620 r.; 
także i one wykonane zostały w technice 
stalodruku. Już w roku następnym otrzy
maliśmy kolejną panoramę na znaczkach. 

zwykle o tym zapominamy. A niekiedy na
wet traktujemy znaczki pocztowe jak kolo
rowe nalepki - łatwe do wyprodukowania 
i całkowicie pozbawione wartości arty
stycznych.

Na temat źródła ikonograficznego do 
bloku nr 119 z „Panoramą Szczecina” na 
dwóch znaczkach, każdy o nominale 65 gr 
(A - ze znaczkami ciętymi, B - ze znaczkami 
ząbkowanymi) - Bronislaw Rejnowski pisał, 
że „/.../ przedstawia [ono] panoramę Starego 
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Miasta, widzianą z drugiego brzegu Odry, od 
strony Łasztowni. Na tle gęstej zabudowy 
widać najważniejsze obiekty z tego okresu 
(patrząc od strony lewej ku prawej): Bramę 
Passawską, kościół św. Jana, szkołę miejską, 
kościół Mariacki, zamek książęcy oraz letnią 
rezydencję księcia. Wzdłuż brzegów Odry 
ciągną się mury obronne z basztami, z któ
rych prowadzą wyjścia na pomosty przeła
dunkowe na rzece. Kilka żaglowców w zato
ce podkreśla portowy charakter miasta. Ory
ginał w postaci drzeworytu jest dziełem ano
nimowego twórcy. Obecnie znajduje się 
w zbiorach Książnicy Pomorskiej. Po raz 
pierwszy zamieszczony został w dziele bur
mistrza Szczecina, a zarazem historyka mia
sta - Paula Friedeborna - «Descriptio urbis 
Stettinensis» z roku 1624. W rok później 
skopiowany w «Schatzkdstlein» Meisnera 
(Frankfurt am Mein, 1625) z tytułem wypi
sanym na wstędze podtrzymywanej przez 
aniołów «Ware Labcontorfachtur der Lóbli- 
chen Stadt Alten Stettin Anno 1624» 
(«Prawdziwy obraz miłego miasta Starego 
Szczecina»)”. O przygotowaniu projektu 
i wykonaniu rytu czytamy dalej: „Na po
czątku zdecydowano też, że blok wydruko
wany zostanie najszlachetniejszą z technik, 
a więc stalodrukiem. Na podstawie ilustracji 
panoramy, zamieszczonej w niedawno wy
danym albumie «Szczecin», szczegółowy 
projekt bloku opracował artysta plastyk An
drzej Heidrich. Wszystkie najdrobniejsze na
wet szczegóły w projekcie, odpowiadającym 
wymiarami wielkości ilustracji (w ramce 
o wymiarach 149 x 53 mm) zostały naryso
wane kreską tuszem. Ponadto poza ramką 
umieszczono herb Szczecina - głowę Gryfa - 
oraz odpowiedni tekst informacyjny. O wy
konanie rytu formy pierwotnej na podstawie 
zatwierdzonego projektu bloku, Biuro Emisji 
zwróciło się do Czesława Słani. Słynny arty
sta zaczynał przed laty swoją karierę rytow
nika miniatur w PWPW, przyjął więc propo
zycję Poczty Polskiej z dużym zadowole
niem. Po jakimś czasie Wytwórnia otrzyma
ła od Słani już gotową, utwardzoną płytkę 
stalową z rytem bloku. Na płytce Słania 
uzupełnił projekt o nazwiska projektanta 
i rytownika oraz inicjały wytwórni i rok pro
dukcji. Płytka trafiła do PWPW S. A. 12 mar
ca 1998 r.”

Wydaje się, że równie interesujące pod 
względem merytorycznym opracowania 
można by przygotować we własnym za
kresie dla każdej z przedstawionych tu 
znaczkowych panoram. Czyż nie jest do 
tego zachętą choćby piękny, wydany 
w 1999 r. blok (nr 126 A i B) z „Panoramą 
Krakowa” według znanego nam już z an
tykwarycznych aukcji drzeworytu z dzieła 
Liber chronicarum Hartmanna Schedla? 
Warto spróbować.

Wojciech Przybyszewski

Poniżej publikujemy na prośbę Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego 
w Krośniewicach apel skierowany do muzeów. Oprócz muzeów 

powinien on zainteresować wszystkie inne instytucje mające styczność 
z kolekcjonerami, służby konserwatorskie i samych kolekcjonerów.

Apel 
do muzeów!

Nasze muzeum powstało w wyniku prze
kazania w 1978 r. społeczeństwu pol

skiemu swoich bogatych zbiorów przez jed
nego z największych kolekcjonerów pol
skich XX w. - pana Jerzego Dunin-Borkow
skiego; nosimy również imię naszego dar
czyńcy. Powyższe fakty obligują nas w spo
sób szczególny do podjęcia systematycz
nych badań nad dziejami polskiego kolek
cjonerstwa oraz współczesnymi kolekcjone
rami. Podobne zapisy znajdują się również 
w naszym statucie. Równocześnie tego ro
dzaju działaniami pragniemy w skromny 
sposób wpleść się w obchody jubileuszu 
200-lecia powstania polskiego muzealnic
twa, które upamiętniają fakt stworzenia 
pierwszej kolekcji narodowych pamiątek 
w Puławach, z równoczesnym udostępnie
niem jej społeczeństwu.

W ramach realizacji naszych działań pra
gniemy zapoczątkować prace nad stworze
niem centralnej bazy danych o współcze
snych kolekcjonerach i ich zbiorach z terenu 
całej Polski. Bylibyśmy ogromnie wdzięczni 
za przekazanie nam posiadanych przez Wa

szą instytucję informacji o działających na 
Waszym terenie kolekcjonerach. Interesują 
nas przede wszystkim: imię i nazwisko, ad
res i telefon, ewentualnie rodzaj kolekcji.

Po uzyskaniu powyższych danych pra
gniemy z wymienionymi osobami nawiązać 
kontakty osobiste i zaprosić do współpracy.

Mamy nadzieję, że powstanie takiej cen
tralnej bazy danych ułatwi naszej instytucji, 
jak również innym polskim muzeom oraz 
samym kolekcjonerom wzajemną współ
pracę. Ponadto liczymy, że nasze przedsię
wzięcie zaowocuje specjalistycznymi bada
niami i publikacjami, a przede wszystkim 
częstszymi prezentacjami dorobku współ
czesnych kolekcjonerów na wystawach 
czasowych.

W ramach tego przedsięwzięcia nasza in
stytucja już na początku roku pragnie zapo
czątkować cykl wystaw czasowych pt. 
„Współcześni kolekcjonerzy polscy". Liczy
my, że konsekwencją tego rodzaju działań 
naszego muzeum będzie szersze upo
wszechnienie dorobku i idei kolekcjonerstwa 
we współczesnym społeczeństwie polskim.

Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
pl. Wolności 1
99-340 Krośniewice 
tel./fax (94) 252-44-96 
tel. (94) 252-33-47

Jedyne pismo w Polsce poświęcone witrażom.
Znajdziesz w nim informacje o:

- historii witraży w Polsce i na świecie
- artystach i pracowniach
- technikach
- interesujących wydarzeniach
...i wiele innych

Cena 1 egz. 15 zt

Prenumerata:
Firma Usługowo-Wydawnicza „Witraż”,
59-220 Legnica, ul. Akacjowa 6/8, 
tel/fax (0-76) 721-04-39

www.witraz.an.pl
e-mail: witraz@legnica.dialog.net.pl
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Niecodzienne muzea

TWorzenie muzeum
Nazywam się Cezary Graczy- 

kowski, mam 47 lat, jestem 
rzemieślnikiem-fotografem, miesz

kającym w malej osadzie Gorzko
wice w pow. piotrkowskim, woj. 
łódzkie. Pragnę zakomunikować 
o czymś, co stworzyłem dwa lata 
temu i nazwałem Społeczną Izbą

tern i osuszyłem wszystkie doku
menty. Dziesięć lat po tym wyda
rzeniu postanowiłem pokazać 
mieszkańcom Gorzkowic frag
ment historii ich gminy. W 1998 r. 
zostałem wybrany radnym 
i członkiem zarządu gminy. Zwró
ciłem się wówczas do zarządu

15 października 1999 r. nastąpi
ło otwarcie wystawy, na której zna
lazło się 320 zdjęć archiwalnych 
ukazujących gminę Gorzkowice 
i nieco starych dokumentów gmin
nych. Ekspozycja fotograficzna 
podzielona została na kilka dzia
łów: prahistoria, okres zaborów, hi
storia dworów i folwarków, historia 
kościoła parafialnego, straży po
żarnej, szkoły powszechnej, kon
spiracja w czasie drugiej wojny 
światowej, stara architektura Gorz

m.in.: około 700 zdjęć archiwal
nych sprzed 1950 r., ponad 25 000 
zdjęć przedstawiających życie 
gminy i architekturę od 1970 r„ 90 
teczek zawierających archiwalne 
dokumenty od 1880 do 1939 r„ 
150 eksponatów kultury material
nej, głównie etnograficznych, pa
miętniki, kroniki parafialne, stare 
książki. Są tu m.in. dwa samowary 
z XIX w., kilka lichtarzy, 10 lamp 
naftowych i karbidowych, kilka że
lazek „na duszę", dzwonki, ubiór 
więźnia obozu koncentracyjnego, 
kilka hełmów wojskowych i stra
żackich, dwie gilzy artyleryjskie, 
fragment gąsienicy czołgowej, po
łamany krzyż żeliwny i nagrobna 
tabliczka cynowa, żydowskie na
czynia miedziane, butelki po oran
żadzie ze skrzynką, a także krosno 
tkackie, kołowrotki, międlnice 
i gremple do lnu, naczynia żeliwne 
i kamionkowe, kafle, kuferek, wa
lizka, uprząż końska, chomąta, ko
ta od wozów itp.

Na temat Społecznej Izby Histo
rii Gorzkowic napisano już pierw
szą pracę magisterską pt. Spo
łeczna Izba Historii Gorzkowic 
w edukacji środowiskowej dzieci 
i dorosłych, obronioną w lutym 
2000 r. w Wyższej Szkole Pedago
gicznej w Warszawie. Ekspozycja 
jest często odwiedzana przez 
mieszkańców gminy. Ale kiedy 
w 2000 r. chciatem powołać Towa
rzystwo Przyjaciół Gorzkowic, na 
zebranie założycielskie przyszły...

Historii Gorzkowic (do tej pory nie 
ma osobowości prawnej).

To, że zacząłem interesować 
się historią mojej osady, której je
stem mieszkańcem w piątym po
koleniu, wynikło z mojego hobby, 
a później zawodu - fotografowa
nia. Fotografuję od 1970 r., a jed
nym z tematów moich zdjęć była 
stara architektura małomiastecz
kowa i wiejska, także krajobraz. 
W1988 r. w Gorzkowicach rozbie
rano stary, ponad stuletni budy
nek drewniany, w którym w XIX w. 
była siedziba wójta. Przed roz
biórką budynku, na polecenie ów
czesnych władz gminnych, kaza
no palić stare „papierzyska" zale
gające na strychu. Papiery te wy
niosłem ukradkiem w dwóch juto
wych workach i okazało się, że są 
to dokumenty kancelarii gminnej, 
często pisane po rosyjsku, nie
miecku, polsku; posegregowa- 

1. Założyciel i opiekun 
Społecznej Izby Historii 
Gorzkowic,
Cezary Graczykowski
2.3. Fragmenty ekspozycji

(zdjęcia:
2,3- Cezary Graczykowski) 

gminy o pomoc w zorganizowa
niu miejsca na gromadzenie pa
miątek lokalnej historii. Wójt gmi
ny, Jan Gielec, zaaprobował mój 
pomysł i przyrzekl pomoc. Od 
gminy uzyskałem środki na ada
ptację nieczynnego pomieszcze
nia o powierzchni około 70 m2. 
Z Biblioteki Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim otrzymałem cztery 
gabloty i około 40 antyram 
70x100 cm, na których miały się 
mieścić zdjęcia archiwalne z tere
nu gminy Gorzkowice, jako głów
na część ekspozycji.

kowic, życie kulturalne, organiza
cje społeczne. Wszystkie zdjęcia - 
to fotokopie zdjęć i negatywów, 
które wypożyczałem od mieszkań
ców Gorzkowic. Społeczna Izba 
Historii Gorzkowic, czyli moja pry
watna kolekcja zawiera obecnie 

dwie osoby. Tak więc gorzkowic- 
kim muzeum nadal zajmuję się 
sam, przeznaczając swoje skrom
ne środki na materiały do konser
wacji zabytków. A tych stale przy
bywa...

Cezary Graczykowski
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Ratowanie zabytkowego 
drewna

W dniu 25 października 2001 r. 
w siedzibie Generalnego 
Konserwatora Zabytków w Warsza

wie odbyło się spotkanie poświę
cone ochronie i konserwacji zabyt
ków drewnianych. Na spotkaniu 
tym ogłoszono wyniki tegorocznej 
edycji konkursu „Zabytek Zadba
ny” (zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 12, 2001), organizowanego 
przez Generalnego Konserwatora 
Zabytków pod patronatem Mar
szalka Sejmu RP oraz Ministra Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
podsumowano udział strony pol
skiej w programie Rady Europy 
„Kultura drewna” oraz zaprezento
wano filmy p. Rafała Kalinowskiego 
pt. „Piękno, pietyzm, pamięć”, po
święcone kościołom drewnianym.

Zintegrowana konserwacja za
bytków architektury drewnianej 
należy do priorytetowych zadań 
Urzędu Generalnego Konserwato
ra Zabytków. W 2001 r. 9,25% 
ogólnego budżetu przeznaczone
go na konserwację zabytków po
chłonęły zadania związane z rato
waniem drewnianych kościołów. 
Od 1999 r. Polska obok Francji, Li
twy, Rumunii, Szwecji i Turcji bie- 
rze udział w programie Rady Eu
ropy „Kultura drewna”, ogłoszo
nym w ramach Kampanii „Europa 
- wspólne dziedzictwo”. Współ
praca państw uczestniczących 
w tym projekcie ma przede 
wszystkim dotyczyć działalności 
w trzech zakresach: kształcenia 
specjalistów do prac przy histo

rycznych obiektach drewnianych, 
ze szczególnym zwróceniem uwa
gi na tzw. ginące zawody, opraco
wania szczegółowego inwentarza 
(atlasu) sakralnych obiektów 
drewnianych i opracowania tzw. li
sty „who is who", czyli wykazu 
osób i przedsiębiorstw wykonują
cych prace przy zabytkowych 
obiektach drewnianych w po
szczególnych państwach. W ra
mach wymiany doświadczeń 
i kształcenia specjalistów każde 
z państw organizuje kilkudniowe 
warsztaty dla 2-3 rzemieślników 
z poszczególnych krajów. Odbyty 
się one już w Szwecji (marzec 
2001), Rumunii (sierpień 2001) 
i na Litwie (wrzesień 2001). Urząd 
Generalnego Konserwatora Za
bytków zaproponował rozszerze
nie współpracy o zintegrowaną 
konserwację zabytków architektu
ry drewnianej. Podczas semina
rium, zorganizowanego w dniach 
10-14 października 2001 r. w Nie
dzicy, uczestnicy - specjaliści 

z: Bułgarii, Finlandii, Francji, Litwy, 
Rumunii, Szwecji, Turcji i Polski - 
zapoznali się z unikatowymi ko
ściółkami z XV-XVIII w. Polski Połu
dniowej. Poznali nie tylko bogac
two ich wystroju i wspaniałe stare 
polichromie, ale również problemy 
konserwatorskie i społeczne, na 
które napotykają służby konser
watorskie. Seminarium miało po
służyć do sformułowania tez dla 
planowanej na wiosnę 2003 r. 
międzynarodowej konferencji or
ganizowanej wspólnie z Radą Eu
ropy na temat zintegrowanej kon
serwacji architektury drewnianej. 
Filmy p. Rafała Kalinowskiego 
„Piękno, pietyzm, pamięć" ukazu
ją problemy związane z ochroną 
i ratowaniem kościołów drewnia
nych. Podają pozytywne i nega
tywne przykłady wpływu lokalnych 
postaw społecznych na losy za
bytkowych, często bardzo cen
nych i unikatowych budowli.

Małgorzata Fokt-Willmann

Europejskie
Dni Dziedzictwa w Stupsku

Powoli staje się tradycją, że To
warzystwo Opieki nad Zabytka
mi przez swoje oddziały każdego 

roku we wrześniu organizuje ob
chody Europejskich Dni Dziedzic
twa w całej Polsce. Przypominamy, 
że Europejskie Dni Dziedzictwa, bę
dące ważnym czynnikiem integrują
cym, obchodzone są z inicjatywy 
Rady Europy w wielu państwach od 
dziesięciu lat. W Stupsku miejscowy 

oddział TOnZ dni te obchodził po 
raz czwarty. Tym razem, zgodnie 
z uchwałą Zarządu Głównego 
TOnZ, poświęcone byty dziedzic
twu poczty. 22 września 2001 r. na 
dziedzińcu zamkowym odbyta się 
uroczysta inauguracja. W obecno
ści licznych mieszkańców Stupska, 
władz miasta, dyrekcji Okręgu 
Poczty w Szczecinie i Rejonu Pocz
ty w Słupsku wciągnięto na maszty

EUROPEJSKIE DNI
DZIEDZICTWA 2001 
DZIEDZICTWO POCZTY

TOWARZYSTWO
OPIEKI
NAD ZABYTKAMI

I
s
Ii
i
i
i
I

1. Poczet 
sztandarowy 
przed Zamkiem 
Książąt 
Pomorskich
2. Okolicznościowa 
karta pocztowa
z datownikiem

(zdjęcia: 
Stanisław Szpilewski)

trzy flagi - narodową, Poczty Pol
skiej i Dni Dziedzictwa; towarzyszy
ły temu dźwięki sygnału pocztowe
go. Następnie w sali Rycerskiej 
Zamku Książąt Pomorskich odbyta 
się sesja, na której przedstawiono 
trzy okolicznościowe referaty. Stani
sław Szpilewski omówił zabytkowe 
budynki pocztowe w Słupsku, An
drzej Skorek przedstawił zarys hi
storii poczty w Słupsku w XIX 
i pierwszej połowie XX w., Jerzy 
Henke zaprezentował sylwetkę uro
dzonego w Stupsku w 1831 r. Hein
richa von Stephana, wybitnego re
formatora światowej poczty (wpro
wadził on wiele innowacji, był też 
pomysłodawcą tak popularnej 
obecnie karty pocztowej, w 1997 r. 
setna rocznica śmierci H. Stephana 
była uroczyście obchodzona na ca
łym świecie).

W ramach obchodów stara
niem Związku Filatelistów Polskich 
przygotowano też wystawę pt. 
„Stupsk w filatelistyce”. Szczegól
nie oblegane było stoisko, gdzie 
można było nabyć wydaną spe
cjalnie kartę pocztową z okolicz
nościowym datownikiem (zapro
jektowane przez Barbarę Świa- 

towską-Uniejewską z TOnZ). 
Trwałym śladem odbytej sesji jest 
również starannie wydana przez 
oddział Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami publikacja pt. Z dzie
jów poczty w Stupsku. Należy 
podkreślić znaczną pomoc ze 
strony współorganizatorów - Re
jonowego Urzędu Poczty i Mu
zeum Pomorza Środkowego oraz 

zaangażowanie przedstawicieli 
Związku Filatelistów Polskich.

(sts)
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Otrzymaliśmy wiele listów dotyczących 
sprawy powrotu do telewizji publicznej audycji 
o zabytkach prowadzonej przez prof. Wiktora 
Zina. Wszyscy autorzy listów popierają tę ideę. 
Pisaliśmy o tym w numerze 5, 2001, s. 1, 
a w numerze 7, 2001, s. 39, zamieściliśmy od
powiedź dyrektora Biura Zarządu TP SA Bogu
sława Piwowara, której świadomie nie komen
towaliśmy, zrobili to za nas Czytelnicy. Poniżej 
publikujemy cztery listy.

„Ucieszyła mnie wiadomość o możliwym po
wrocie na ekrany telewizyjne prof. Wiktora Zina 
z jego programem (...) Chętnie wspominam chwi
le, kiedy z podziwem patrzyłem na zdolności ma
larskie i retoryczne prowadzącego. Zalety te spra
wiły, że z utęsknieniem czekałem na następne 
programy rozbudzające poczucie piękna wokół 
nas, zwłaszcza tego odchodzącego w przeszłość 
(...) Życzę z całego serca prof. Zinowi, aby jego 

starania stały się realne w postaci tak cudownych 
programów z jego udziałem."

Bogumił Michoń
Tarnów Opolski

„Z ogromną radością przeczytałam w majowym 
numerze informację o możliwości powrotu na 
ekran telewizyjny prof. Zina z cyklicznym progra
mem. Audycja byłaby prawdziwą perełką w zale
wającej nas telewizyjnej tandecie. Szczególnie dla 
ludzi młodych byłaby to lekcja historii, piękna, ar
chitektury oraz tak potrzebnej dzisiaj kultury bycia 
i języka. Program ten przyczyniałby się do ratowa
nia wielu naszych zabytków."

Izabela Konczewska
(pocztą e-mail)

„"Spotkania z Zabytkami* są ostoją piękna, któ
re trzeba utrzymać w tej burzliwej teraźniejszości. 
To mijające piękno, oprócz Waszego miesięczni
ka, w zachwycający sposób potrafił przekazać 
prof. Zin. Miałem ogromną nadzieję na wprowa
dzenie do programu telewizyjnego cyklu z udzia
łem prof. Zina. Odmowa zarządu telewizji bardzo 
mnie zasmuciła, a najbardziej zdziwiły mnie argu
menty przedstawione w oświadczeniu pana Piwo
wara. Jest to przykre i zasmucające, jednak ciesz
my się z tego co mamy, a mianowicie z comie
sięcznych "Spotkań z Zabytkami"."

Czytelnik

„W numerze 7, 200i zamieściliście Państwo - 
bez komentarza - list, w którym kierownictwo TVP 
odmawia reaktywowania programu prof. Zina. To 
może ja pozwolę sobie na krótki komentarz. Otóż 
zdaniem dyrektora Piwowara programy prof. Zina, 
choć robione profesjonalnie i świadczące o wybit
nym talencie zarówno artystycznym, jak i popula
ryzatorskim, nie przystają do dzisiejszych czasów 
i współczesnej techniki telewizyjnej. Nie wiem, ja
kie konkretnie współczesne skomputeryzowane 
programy popularyzujące zabytki architektury miał 

na myśli dyrektor, a także - jaka jest ich oglądal
ność. Podejrzewam jednak, że oglądalność pro
gramów prof. Zina była znacznie wyższa. Tyle tyl
ko, że obawiam się, iż charakter tego zaintereso
wania jakby rozmijał się z intencjami Autora. Pa
miętam programy -Piórkiem i węglem", pamiętam 
powszechne nimi zainteresowanie, ale pamiętam 
także, że przeciętnego telewidza w ogóle nie ob
chodził rysowany przez profesora dworek czy inna 
chałupa. Przeciętny telewidz byt zafascynowany 
faktem, że człowiek potrafi tak od ręki, na żywo 
i tak szybko, do tego tak ładnie, coś narysować. 
I obawiam się, że zdecydowana większość tych 
przeciętnych telewidzów wcale nie przechodziła 
ewolucji od podziwiania techniki rysunku do zain
teresowania narysowanym obiektem: nie - im wy
starczał ten pierwszy etap. Gdyby wyemitowano te 
programy dzisiaj - byłoby podobnie. A ponadto - 
sprawa dotyczy wszak telewizji publicznej - emito
wano by je więc w samo południe lub w środku 
nocy."

Aleksander Stukowski
Poznań

„Szanowni Państwo!
Mój zeszłoroczny pobyt w Polsce poświęciłem 

zwiedzaniu zabytków między Lublinem, Kielcami, 
Krakowem i Przemyślem. Ostatni raz miałem oka
zję bliższemu przyjrzeniu się im ponad dwadzie
ścia lat temu na tzw. objeżdzie naukowym, będąc 
studentem historii sztuki. Moje wrażenia byty bar
dzo zróżnicowane, momentami nawet skrajnie 
przygnębiające. Odnosi się to głównie do dwóch 
spraw: Jędrzejowa i wsi lubelskiej. Kościół cyster
sów w Jędrzejowie jest nie tylko najstarszym za
bytkiem tego rodzaju w Polsce, lecz również jego 
część malarska, o bogatej treści narracyjnej i zna
komitym estetyczno-technicznym wykonaniu, na
leży niewątpliwie do pereł póżnobarokowego ma
larstwa ściennego. Niestety, stan zachowania te
go obiektu, szczególnie wewnątrz, wywołał u mnie 
przerażenie i oburzenie, które, jakby to nazwał Jan 
Himilsbach, -śmierdzi kryminałem". Większość 
kościołów, które zwiedziłem, a było ich kilkadzie
siąt, była odrestaurowana lub w trakcie renowacji. 
Nawet w tzw. dziurach proboszczowie, parafianie 
oraz sponsorzy nie szczędzili sil i pieniędzy na ten 
cel, tylko w Jędrzejowie miało się wrażenie nie
dawnego przejścia wojsk szwedzkich lub jakiejś 
innej pożogi. Czyżby naprawdę nie było żadnej 
kompetentnej osoby, zarówno w kręgu władz ko
ścielnych, jak i państwowych, która nie byłaby za
interesowana stanem i losem tego obiektu i nie 
potrafiła «skombinować" potrzebnych na ten cel 
pieniędzy?

Drugą skrajnością, która rzuciła mi się w oczy, 
jest rozwój pewnej tendencji na polu architektury 
na terenach wiejskich w woj. lubelskim. Coraz 
mniej widzi się dawnych drewnianych domków kry
tych gontem lub blachą, które ustępują nieubłaga
nie i z zawrotną wręcz szybkością pseudodwor- 

kom, będącym szkaradną mieszanką klocków «Le- 
go" i taniego wzornictwa budowlanego z zachod
nioeuropejskich katalogów, -uszlachetnionych" 
(właściwie uszlachciconych) wejściem z dwoma 
kolumienkami lub nieskończoną liczbą arkad. Po
zostałe domy drewniane są natomiast bardzo czę
sto w sposób bezlitosny i pozbawiony estetyczne
go instynktu -unowocześniane". Drewniany szalu
nek zastępuje się tynkiem lub zupełnie obcym pol
skiej architekturze białym sidingiem, a dachy po
krywa czerwonymi plastikowymi płytkami, naśladu
jącymi dachówkę. Szczytem fantazji był budynek 
w pewnej miejscowości niedaleko Lublina, oszalo
wany zarówno pierwotnym, jak i nowym drewnem 
oraz sidingiem, z nowymi plastikowymi oraz stary
mi drewnianymi oknami, pokryty czerwonym plasti
kowym dachem i zwieńczony oczywiście anteną 
satelitarną. Kolumienek oraz arkad niestety nie 
miał, bo musialyby one stać już na ulicy!

Mile zaskoczony bytem pobytem w prawie kom
pletnie odrestaurowanym i malowniczo położo
nym Sandomierzu, proponującym zwiedzającemu 
interesujące zabytki architektury i ciekawy pro
gram kulturalny. Godny uwagi jest również znako
mity stan dróg i chodników, które w wielu innych 
miejscowościach są przyczyną permanentnego 
odwracania uwagi od rzeczy pięknych w stronę 
pułapek w postaci dziur i połamanych płytek 
chodnikowych. Kandydatem do tytułu -miss pięk
ności miast polskich" mógłby być po przeprowa
dzeniu konkretnych prac restauracyjnych niewąt
pliwie Przemyśl, przypominający swoją znakomitą 
paletą kamienic z bogato zdobionymi fasadami 
miasto Goerlitz, które pomimo pustych kas i wyso
kiego bezrobocia (ponad 20%), dzięki zręcznej 
polityce kilku kompetentnych osób i sponsorom, 
stało się ze zrujnowanej -dziury" jednym z naj
wspanialszych miast wschodniej części Niemiec.

Serdecznie pozdrawiam"
dr Leonhard Tomczyk

Niemcy
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Produkcja okien drewnianych nowej generacji

Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.o. zorganizowała w 1995 r. stolarnię w Płocku, zakładając wytwarzanie nietypowej 
stolarki otworowej, ze szczególnym nastawieniem na kopie okien historycznych, skrzynkowych - na potrzeby rynku nie
mieckiego. Idea się sprawdziła. Wytworzono i dostarczono do Niemiec, głównie Berlina, ale także do Austrii (Wiedeń), 
Francji (Strasburg) kilka tysięcy sztuk takich wyrobów. Sztandarową budową są budynki „Charite” - uniwersytetu i klini
ki w Berlinie, w których zamontowano ponad 2 tysiące okien skrzynkowych: wielorzędowych i wieloskrzydłowych.

W 1999 r. podjęto promocję w polskich środowiskach kon
serwatorów zabytków nieruchomych, oferując konstrukcje 
charakterystyczne dla polskiego kręgu kulturowego, np. okna 
ościeżnicowe, zawrotnice, zawiasy itd. Kopie te wytwarza się 
z użyciem nowoczesnych materiałów, np. kantówki klejonej, 
lakierów wodorozcieńczalnych itp.

Propozycje te spotkały się z dużym uznaniem prof. J. Tajch- 
mana z UMK w Toruniu i Mazowieckiego Konserwatora Za
bytków. W 2001 r. uzyskano „Grand Prix” Targów „Conse- 
rvatio” w Toruniu.,Największą realizacją są okna skrzynkowe 
do pałacu Rydza Śmigłego w Łącku. W Warszawie to m.in. 
Zamek Ostrogskich (Tow. im. Chopina). Udanie zadebiutowa
no w renowacji i konserwacji. Wizytówką są główne drzwi 
wejściowe do bazyliki katedralnej w Płocku, dębowe, z 1903 
r., i drzwi do kapliczki w Łącku, niebywałej urody, datowane 
na lata siedemdziesiąte XIX w.

Stolarnia słynie z wierności odtwarzanym historycznym 
oryginałom, z dokładności i precyzji, ze staranności pracow-

Rys. 1. Przekrój pionowy okna skrzynkowego tradycyjnego ników.
(willa w Izabelinie kolo Warszawy)
Rys. 2. Przekrój pionowy okna skrzynkowego z użyciem 
pakietu szyb „float” (pałac w Łącku)

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

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 War
szawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/Warszawa nr 
11101024-421020002418 (na załączonym w nu
merze przekazie pocztowym prosimy podać, któ
rych numerów dotyczy wpłata).Wpłaty na mini
mum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 
1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 
5,50 zł. Czytelnicy, którzy dokonają jednorazowej 
opłaty za prenumeratę na cały 2002 r., otrzymają ją 
w cenie promocyjnej (60 zl). Dla prenumeratorów 
zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każde
go numeru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzy
skać 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 obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch SA - zamówienia na prenumeratę na 
II kwartał 2002 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkali z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na 
Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych 
oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



KONKURS
„Z wizytą w muzeum”

K
ontynuujemy trzyodcinkowy konkurs muzeal

ny, którego pierwsza część opublikowana zo

stała w nr. 12, 2001 r. Zadaniem Czytelników 

biorących udział w konkursie - do czego go

rąco zachęcamy - jest dopasowanie obiektów zamiesz

czonych na zdjęciach do muzeów, w których zbiorach się 

znajdują (spis muzeów obok).

Odpowiedzi prosimy nadsyłać zbiorczo po skojarze

niu wszystkich obiektów (27) z odpowiednimi muzeami 

(zdjęcia zamieszczone w nr. 12, 2001 oraz nr. 1 i 2, 

2002) w terminie do 1 marca 2002 r. (decyduje data 

stempla pocztowego).

Przypominamy, że spośród wszystkich 
prawidłowych odpowiedzi 

zostaną wylosowane następujące nagrody:

SIEDMIODNIOWE POBYTY (bez wyżywienia) 
DLA TRZECH OSÓB

• w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 
• w Muzeum Zamku w Łańcucie,
• w Muzeum w Nieborowie,
• w Muzeum Zamku w Niedzicy.

Fundatorami nagród są wymienione muzea.

Ponadto rozlosowane zostaną wyróżnienia w po
staci nagród książkowych (wydawnictw Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami) oraz rocznych prenu
merat „Spotkań z Zabytkami”.

Autorzy odpowiedzi proszeni są o podanie do
kładnych danych adresowych oraz zamieszczenie na 
kopercie dopisku „Konkurs muzealny”. Wyniki 
konkursu będą opublikowane w nr. 5, 2002 „Spo
tkań z Zabytkami”.

Druga część konkursu

Podajemy spis muzeów, z których pochodzą 
obiekty przedstawione na zdjęciach obok. 
Przy nazwie muzeum należy dopisać numer 
zdjęcia obiektu pochodzącego z tego muzeum.

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
- Muzeum Narodowe w Gdańsku
- Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
- Muzeum-Zamek w Łańcucie
- Muzeum Historyczne w Sanoku
- Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu 

Dolnym
- Muzeum w Nieborowie

Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

- Muzeum w Łowiczu
- Rezerwat Archeologiczny i Muzeum Neo

litycznego Górnictwa w Krzemionkach

10. Ikona „Matka Boska z Dzieciątkiem”, 
czwarta ćwierć XV w.
(fot. Dariusz Szuwalski)

11. Gioacchino Staggi, płaskorzeźba na Przybytku 
Arcykapłana w parku Arkadia założonym w 1776 r. 
przez Helenę Radziwiłłową
(fot. Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

12. Leon Wyczółkowski, „Autoportret”, 1925 r.
(fot. Łukasz Maklakiewicz i Wojciech Wożniak)

13. Rekonstrukcja pracy górnika w neolitycznej kopalni 
krzemienia pasiastego
(fot. Andrzej Ring i Bartosz Tropiło)

14. Polska zbroja husarska z pierwszej połowy XVII w. 
(fot. Mirosław Ciunowicz)

15. Antonio Canova, rzeźba „Henryk Lubomirski jako 
Amor”, 1787 r.
16. Ludowa wycinanka
(fot. Stanisław Fitak. Wiesław M. Zieliński)

17. Klej-kodesz, XIX w. - ozdoby Tory, wyrób polski
(fot. Stanisław Fitak. Wiestaw M. Zieliński)

18. Hans Memling, środkowa część tryptyku „Sąd Osta
teczny”, 1467 r. (?)





Nieznane dwory
W swoim archiwum, liczącym ponad 10 tysięcy fotografii polskich 
dworów, nasz wieloletni autor, p. Maciej Rydel z Gdańska, ma kil
kanaście starych, niezidentyfikowanych zdjęć, które przystał do 
redakcji. Może ktoś z naszych Czytelników zetknąt się (np. w lite
raturze) z przedstawionymi dworami i potrafi podać ich lokaliza
cję, dzieje, nazwiska właścicieli itd. Traktujemy to jako kontynu
ację naszych rubryk: „Wiedzieć więcej" i „Archiwum tajemnic”.

1. Skromny dworek, być może z pierwszej potowy XIX w., 
prawdopodobnie drewniany, z terenu Polski Południowo-Wschodniej
2. Drewniany dwór zapewne kresowy, być może z okolic 
Smorgoni, z początku XIX w. na zdjęciu z 1915 r.
3. Dwór z Polski Południowo-Wschodniej na fotografii z początku XX w.
4. 5. 6. Małe dwory polskie, przypuszczalnie z XIX w.
7. Dwór murowany z początku XX w., prawdopodobnie z terenu 
Wielkopolski

(reprod. Maciej Rydel)


