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Redakcja proponuje

Mz okładce i na s. 31 prezentujemy beczki - zwykle, 
drewniane beczki, znane od wielu stuleci. Do dziś' koja
rzą się nam one ze śledziami, kiszonymi ogórkami, ki
szoną kapustą. Towary te obecnie najczęściej przecho
wywane są w beczkach z tworzyw sztucznych, ale gdy 
okazuje się, że ich smak daleki jest od doskonałości, 
wspominamy beczki wykonane z różnych gatunków 
drewna... Polecamy także artykuł na początku numeru 
(s. 3) pióra niestrudzonego badacza tajemniczych zja
wisk z przeszłości, który tym razem zajął się wawelski
mi smokami. Zwracamy uwagę na dwa artykuły z Kre
sów Wschodnich. Kościół w Wołczynie, gdzie znajdo
wał się pochówek ostatniego króla Polski - mimo wie
lu wzajemnych polsko-białoruskich obietnic i zobowią
zań dotyczących remontu świątyni - jest w stanie coraz 
tragiczniejszym (s. 12). Tymczasem w Rudkach - miej
scu pochodzenia Aleksandra Fredry - tak kościół, jak 
i mauzoleum grobowe przyciąga tysiące rodaków (s. 10). 
Warto poznać też historię Wolborza (s. 24) oraz rato
wania miejskiego wnętrza w Kwidzynie (s. 21), opol
skie bramy (s. 29), a także konserwatorskie odkrycie 
w Świdnicy (s. 37).

Redakcja zapowiada

W lipcu br. w Ustce odbędzie się impreza pt. „Bursz
tynowe spotkania z zabytkami”, w której - jak wskazu
je na to nazwa - będą także uczestniczyć nasze „Spotka
nia z Zabytkami”, zapewne nieco zagubione wśród 
wspaniałych wyrobów z bursztynu. W numerze lipco
wym zamieścimy ciekawe artykuły o tych wyrobach, 
o rozwoju bursztynnictwa, bursztynowych kopalniach 
oraz o Ustce i najbliższych okolicach.

Redakcja apeluje

Przypominamy nasz apel z poprzednich numerów - 
PRENUMERUJCIE „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI”. 
Przetrwanie trudnych czasów przez nasze pismo zależy 
m.in. od liczby prenumeratorów. Tylko prenumerata za
pewnia naszym Czytelnikom regularne otrzymywanie 
miesięcznika prosto do domu. W każdym numerze pu
blikujemy warunki prenumeraty i przekaz na jej opłace
nie (s. 40).



DO Prze9^dy 
poglądy

Rośnie liczba pożarów w drewnia
nych obiektach sakralnych. 
W kwietniu splonąt kościółek na 
Woli Justowskiej w Krakowie. Sta
nowił on wierną rekonstrukcję ko
ścioła z XVI w., który splonąt 
w 1978 r. i po kilku latach został od
budowany. Spaliło się też zabytko
we wyposażenie świątyni. W1996 r. 
Generalny Konserwator Zabytków 
w porozumieniu ze Strażą Pożarną 
wyznaczył 737 obiektów, których 
gospodarze zostali zobowiązani do 
założenia instalacji sygnalizacyjno- 
-alarmowej. Z danych na koniec 
ubiegłego roku wynika, że instala
cje takie wprowadziło 59% wyzna
czonych obiektów. Najwięcej z po
wodu pożarów ginie zabytków sa
kralnych; co roku skreśla się z reje
stru zabytków około 10 spalonych 
budowli sakralnych. Przy tym alar
mujący jest wzrost liczby umyśl
nych podpaleń - około 50% 
wszystkich wypadków.

Zakończone zostały prace konser
watorskie przy gotyckich polichro
miach w kościele Świętego Ducha 

w Sierpcu. Należy on do trzech za
chowanych kościołów szpitalnych 
na Mazowszu; pozostałe dwa znaj
dują się w Rawie Mazowieckiej i Ło
wiczu. W Sierpcu budynek szpital
ny nie przetrwał, ale zachował się 
maleńki kościół, który po wielokrot
nych zniszczeniach był przebudo
wywany i remontowany. Znajdujące 
się w nim gotyckie polichromie - 
Ostatnia Wieczerza, Sąd Ostatecz
ny, św. Katarzyna, przedstawienia 
ornamentowe w ościeżach okien - 
zostały odkryte i poddane pierw
szej renowacji w 1958 r. Obecne 
prace konserwatorskie, które trwały 
trzy lata i realizowane byty w ra
mach rządowego programu 
„Ochrona wnętrz historycznych”, 
objęły m.in. dezynfekcję malowideł, 
odsolenie, podklejenie łusek, usu
nięcie pociemniałych retuszy, 
utrwalenie kolorów.

Odżył pomysł rekonstrukcji syna
gogi z XVII w., spalonej w czasie 
drugiej wojny światowej w Zabłudo
wie. Już w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku prowadzono dys
kusje na ten temat, ale wszystkie 
projekty odkładane byty ze wzglę

du na brak funduszy. Obecnie war
szawscy konserwatorzy zabytków 
prowadzą rozmowy w tej sprawie 
ze specjalistami z Nowego Jorku. 
Uzyskali już zgodę Muzeum Podla
skiego na postawienie świątyni 
w podbialostockim skansenie. Po 
spalonej synagodze zachowały się 
dokumenty i fotografie. Według 
propozycji sekretarza generalnego 
Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków w Warszawie, architekta 
Marka Barańskiego, prace rekon
strukcyjne prowadzone byłyby 
w ramach międzynarodowych 
warsztatów.

Zabytkowy, gotycki krucyfiks z XV 
w., który znajdował się w Kapliczce 
Jerozolimskiej (z XIII-XIV w.) poło
żonej przy dawnym wjeździe do 
Myśliborza, został odnowiony i po 
konserwacji trafił do myśliborskie- 
go muzeum. Uznano, że rzeźba 

zostaną kompleksowe prace kon
serwatorskie, te cenne zabytki, na
dające krakowskim domom spe
cjalny charakter, zniszczeją bez
powrotnie. Przypominamy, że pry
watni właściciele kamienic mogą 
starać się w Społecznym Komitecie 
Odnowy Zabytków Krakowa o do
tację na konserwację godet.

Muzeum Narodowe w Warszawie 
odzyskało zrabowany w czasie dru
giej wojny światowej obraz fla
mandzkiego malarza Adriaena 
Brouwera (1605-1638) „Chłopi 
w karczmie” (w katalogach wystę
puje też pod tytułem „Palacze fa
jek”). Dzieło przekazał londyński 
antykwariusz Johnny Van Haeften, 
który kupił obraz kilka lat temu na 
aukcji Christie’s. Odsprzedał go, 
ale dowiedziawszy się, skąd po
chodzi, ponownie wykupił od swe
go klienta, by oddać prawowitemu 

jest zbyt cenna, aby była narażona 
na rozmaite działania zewnętrzne 
w pierwotnym miejscu. W kaplicz
ce, również gruntownie odnowio
nej, została umieszczona kopia 
krucyfiksu.

Większość herbów znajdujących 
się na krakowskich kamienicach 
wymaga remontu. Niektóre z nich 
powstały już w czasach średnio
wiecza, np. najstarsze zachowane 
w Polsce godło „Podlewie" pocho
dzi z końca XIV w. i wmurowane 
jest na kamienicy przy ul. Grodzkiej 
w Krakowie. W stylu późnogotyc- 
kim wykonana jest płaskorzeźba 
przedstawiająca głowę św. Jana 
Chrzciciela, umieszczona na ka
mienicy przy Rynku Głównym; go
dło to wymaga natychmiastowej 
konserwacji. W złym stanie jest też 
godło „Orzeł Biały” na kamienicy, 
w której mieści się Hotel Polski przy 
ul. Floriańskiej. Jeżeli nie podjęte 

właścicielowi - warszawskiemu 
Muzeum Narodowemu. Za swój 
czyn Johnny Van Haeften odzna
czony został Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Stary Zamek wraz z otaczającym 
go rozległym parkiem w Żywcu po

pada w ruinę. Początki budowli się
gają XIV w. W czasie przebudowy 
z obiektu gotyckiego na renesan
sowy powstał piękny, arkadowy 
dziedziniec, który zachował się 
w swym pierwotnym kształcie do 
dzisiaj. Park, utworzony w XVII w. 
w stylu włoskim, w pierwszej poło
wie XIX w. przekomponowany zo
stał na angielski park krajobrazo
wy; zajmuje obszar 26 ha i należy 
do największych parków w Euro
pie. Wielkiej klasy żywiecki zespół 
zabytkowy jest obecnie w bardzo 
złym stanie - ostatni remont murów 
zamkowych przeprowadzony byt 
przed wojną! Tymczasem kasa 

miejska nie dysponuje odpowiedni
mi funduszami, umożliwiającymi 
podjęcie kompleksowych prac re
montowo-konserwatorskich przy 
tym cennym zabytku.

Trwają prace konserwatorskie 
w cerkwi św. Aleksandra Newskie
go w Łodzi. Świątynia wzniesiona 

została w 1884 r. w stylu neobizan- 
tyjskim według projektu architekta 
Hilarego Majewskiego. Prowadzo
ne obecnie prace obejmują m.in. 
remont wieży oraz rekonstrukcję 
polichromii na podstawie odkrytych 
śladów i pozostałości. Za dwa lata 
cerkiew ma powrócić do dawnej 
świetności.

Charakterystyczne dla krajobrazu 
Nałęczowa przydrożne krzyże i ka
pliczki czekają na odnowienie. Te 
wielkiej urody zabytki już od dość 
dawna, zgodnie z ustaleniami wo
jewódzkiego konserwatora zabyt
ków z samorządem lokalnym, mia
ły zostać poddane pracom renowa
cyjnym, ale do tej pory nie podjęto 
żadnych działań. Najstarsza jest 
kapliczka z rzeźbą archanioła Mi
chała przy ul. Lipowej, której cokół 
przypominający starożytny sarko
fag według historyków sztuki po
chodzi z XIII w. Na wzgórzu Ja
błuszko znajduje się drewniana ka
pliczka postawiona w 1873 r., na 
szczycie wzgórza Poniatówka stoi 
6-metrowy krzyż upamiętniający 
powitanie Stanisława Augusta Po
niatowskiego. Wszystkie te nałę
czowskie pamiątki historii są w nie 
najlepszym stanie, ale władze lo
kalne zapowiadają ich remont.

Od 9 kwietnia do 7 lipca br. na Zam
ku Królewskim w Warszawie czynna 
jest wystawa „Orzeł i Trzy Korony. 
Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad 
Bałtykiem w epoce nowożytnej 
(XVI-XVIII w.)”. Zgromadzone zabyt
ki z obu krajów - wśród 400 ekspo
natów około 150 ze Szwecji - uka
zują związki dynastyczne Wazów 
i Jagiellonów w XVI w., sukcesje 
Wazów na tronie polskim, rozłam 
w dynastii oraz wojny polsko- 
-szwedzkie w XVII i na początku 
XVIII w. Możemy na wystawie obej
rzeć m.in. dzieła Cranacha ml. i Ru- 
bensa, zbroję paradną Zygmunta 
Augusta wykonaną w XVI w. w pra
cowni Kunza Lochnera, tzw. Rolkę 
Sztokholmską, upamiętniającą 
wjazd do Krakowa w 1602 r. Kon
stancji Austriaczki, panoramę War
szawy z XVII w. Erica Dahlberga.
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Smoki dzialaty w średniowieczu na wyobraźnię, 
byty dopełnieniem obrazu świata i praw nim rządzących.

Wawelskie smoki
ZBIGNIEW SROKA

atrząc na Wawel z przeciwnej strony Wisły, a jesz
cze lepiej od strony Mostu Dębnickiego, trzeba 

przyznać, że miejsce, jakie wybrał sobie legendarny smok, 
urzeka pięknem i tajemniczością. Wzgórze, które wymusi
ło zmianę koryta Wisły, budzi respekt i wydaje się echem 
odwiecznego zmagania żywiołów wody i ziemi. Z kolei 
otwarta czeluść jaskini w wapiennym zboczu ożywia wy
obraźnię i nastraja tajemnicą. Fotogeniczny dziś Wawel, 
jak może żadne inne miejsce na ziemiach polskich, zacho
wał ślady naturalnej warowności, a wyobrażenia i opowie
ści o smoku stają się tu zadziwiająco zrozumiałe. W od
tworzeniu widoku Wzgórza, kiedy po raz pierwszy miesz
kańcowi jaskini wystawiono metrykę, pomagają zabytki, 
rysunki jego średniowiecznej zabudowy, stare mapy Kra
kowa i niektóre współczesne nazwy podwawelskich ulic. 
Powstaje jednak pytanie: czy to przypadek, że zapisanej 
opowieści towarzyszyło dzieło plastyczne - płaskorzeźbio
ne smoki w krypcie krakowskiej katedry? Chociaż nie ma 
pewności, kto pierwszy zamieszkał na Wawelu - smok z le
gendy czy smoki z krypty, to w średniowieczu współtwo
rzyły one „klimat”, w którym blisko siebie były legenda, 
decyzja kronikarza utrwalenia jej na piśmie i skodyfikowa- 
ne znaczenia pary symbolicznych „zwierząt” wykutych 
w kamieniu.

Najstarszą wiadomość o smoku z jaskini podał pod ko
niec XII w. erudyta i kierownik szkoły katedralnej na Wa
welu, a od 1208 r. krakowski biskup - Mistrz Wincenty 
zwany Kadłubkiem. W Kronice Polskiej zapisał: „Byl bo
wiem w załomach pewnej skały okrutnie srogi potwór, któ
rego niektórzy zwać zwykli calozercą (holofagus). Żarłocz
ności jego każdego tygodnia według wyliczenia dni należa
ła się określona liczba bydła. Jeśliby go mieszkańcy nie do
starczyli, niby jakichś ofiar, to byliby przez potwora poka
rani utratą tyluż głów ludzkich. Grakch, nie mogąc znieść 
tej klęski, jako że był wzgłędem ojczyzny tkliwszym synem 
niż ojcem względem synów, skrycie synów wezwawszy, 
przedstawił (im swój) zamiar, radę przedłożył... Gdy więc 
(dwaj synowie Grakcha) doświadczyli po wielekroć otwar
tej męskiej walki i daremnej najczęściej próby sił, zmusze
ni zostali wreszcie uciec się do podstępu. Bowiem zamiast 
bydląt podłożyli w zwykłym miejscu skóry bydlęce, wy
pchane zapaloną siarką. I skoro połknął je z wielką łapczy
wością całożerca, zadusił się od buchających wewnątrz 
płomieni” (Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, Kronika Pol
ska, przeł. i opr. B. Kiirbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1999, s. 14-15).

1. Smok nad schodami prowadzącymi do krypty św. Leonarda 
w krakowskiej katedrze

Na początku XII w. legendy nie znał jeszcze Anonim 
zwany Gallem, a przynajmniej nie uznał za słuszne jej spi
sywać. Skąd znał ją Kadłubek? Powtórzył ją za ludową 
opowieścią czy sam stworzył, by spełnić swe zamierzenie: 
„skoro nie ma żadnej sposobności do ćwiczenia odwagi, to 
trzeba ją sobie wymyślić”? Wykorzystał trudne do ustale
nia antyczne lub średniowieczne źródło o potworze, by 
wykazać pomysłowość i praktyczną inteligencję mieszkań
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ców miasta przy pokonywaniu zła? Chciał przestrzec, że 
po wykonaniu wspólnego dzieła może dojść do egoistycz
nego zawłaszczenia jego dobrodziejstw, skoro „zaraz po
tem młodszy napadł i zgładził brata, wspólnika zwycięstwa 
i królestwa, nie jako towarzysz, lecz jako rywal”?

Być może kronikarz w zapisie sięgnął do antycznej mi
tologii, lecz bardziej prawdopodobna wydaje się opinia 
o rodzimych, przedchrześcijańskich korzeniach legendy. 
Smoki, jako twory ludzkiej fantazji, od niepamiętnych cza
sów były symbolem sił natury, które najczęściej stanowiły 
zagrożenie dla człowieka i należało im stawić czoło. U źró
deł powstania i przekazywania krakowskiej opowieści, 
uwzględniając genius loci, domyślać się można archety- 
picznej wyobraźni, która nie tolerowała wokół siebie amor 
vacui. Pusta i ciemna jaskinia, niewątpliwie o wiele bar
dziej groźna w średniowieczu niż współcześnie, niemal do
magała się dopełnienia jej groźnym mieszkańcem.

W relacji Kadłubka wawelski całożerca miał cechy dość 
typowe - należał do gatunku, który bezkarnie pożywiał się 
ludzkim dobytkiem, był „wyzyskiwaczem”, a nie gardził 
i samymi ludźmi. Na czas żeru opuszczał czeluści swej ja
skini, tak jak jego „udokumentowani” poprzednicy, gdy 
od tysiącleci wychodzili z niebezpiecznych wód, z ciemno
ści, ujawniali się w groźnych zjawiskach atmosferycznych 
i atakowali z nie mniej groźnych stron świata - północy 
i zachodu. Wieści o nich przekazywano sobie z pokolenia 
na pokolenie, przy czym każde z nich starało się dowieść 
ich istnienia, pomnożyć groźny wygląd, powiększyć wy
rządzane szkody, dodawało nowe szczegóły ich drapieżno
ści, dopisywało doznane od nich nieszczęścia i krzywdy, 
i obrazowało jako potwory, którym stawili czoło tylko bo
gowie i herosi.

Wśród hipotez nie zabrakło wersji o chrześcijańskim ro
dowodzie legendy. Liczba świętych, którzy stawali do wal
ki z „uskrzydlonym wężem”, symbolem szatana, pogań
stwa i chrześcijańskich herezji (archanioł Michał, Jerzy, 
Amandus, Kasjusz, Cyriak, Gereon, Hilarion, Leon Wiel
ki, Marceli, Małgorzata oraz rzesze bezimiennych rycerzy 
i mnichów), czyni ją prawdopodobną. Rzecz jednak 
w tym, że Kadłubek, jako roztropny dydaktyk i moralista, 
nie sterował opowiadaniem w kierunku chrześcijańskim. 
Tak robił Anonim w legendach o Popielu, Piaście i Rzepce 
oraz Siemowicie i jego ślepym synu Mieszku, by skończyć 
na przyjęciu wiary i uratowaniu narodu polskiego od 
śmierci w pogaństwie. Tymczasem relacja Mistrza Wincen
tego, jak stwierdza B. Kiirbis, „nie ma najmniejszego nalo
tu chrześcijańskiego czy też ogólniej biorąc sakralnego 
choćby takiego, jak nieco dalej otacza królowę Wandę”.

Na podstawie Kroniki Polskiej, a także Długoszowej tra- 
westacji legendy niepodobna dociec, skąd pochodził, jak 
wyglądał i jak długo wawelski całożerca zajmował jaskinię, 
zanim dokonał swego żywota w mękach. Nie położył jed
nak na nim swojej stopy Chrystus - Zwycięzca, jak obra
zuje to szczytowa kwatera prawego skrzydła Drzwi Płoc
kich. Nie czyhał jako „Draco” u podstaw drabiny cnót na 
swoje niecnotliwe ofiary, które wspinały się do góry na ry
sunku w Hortus deliciarum augustianki Herrady z Land- 
spergu. Nie miał nic wspólnego z biblijnym Lewiatanem 
(por. Ps 74 [73], 13; Ps 104 [103], 26; Iz 27,1), poćwiar
towanym Rahabem i Smokiem głębiny (Hi 7, 12). Jego za
interesowania były „przyziemne” i stał on niemal po prze
ciwnej stronie apokaliptycznego smoka, który wzniecił 

walkę na niebie i został strącony na ziemię jako „wąż sta
rodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą za
mieszkałą ziemię” (Ap 12, 7-9). Nie miał także nic wspól
nego z ikonograficznym ujęciem potwora połykającego 
potępionych na tympanonie Sądu Ostatecznego w Conques 
oraz z otwartą paszczą władcy dusz zmarłych, który odda- 
je je Chrystusowi zstępującemu do piekieł na Drzwiach 
Płockich.

Kadłubek nie ukrywał dydaktycznego celu spisania le
gendy, lecz metryka smoka jest niepełna. Czy można ją 
uzupełnić? Wydaje się, że można podać okoliczności jej 
wystawienia, gdyż kronikarz chodził po Wawelskim 
Wzgórzu w obecności pary „rzeczywistych”, tzn. płasko
rzeźbionych smoków. Nie były one wprawdzie tak groź
ne, jak mieszkaniec jaskini i nie mogły się równać skalą ze 
współczesną rzeźbą Bronisława Chromego ustawioną 
przed jaskinią, ale doszły aż do katedry, dokładniej - nad- 
proża portalu krypty św. Leonarda tzw. drugiej lub Her- 
manowskiej katedry. Zostały odkute antytetycznie na licu 
wydłużonego ciosu z rdzawego piaskowca i z racji zajmo
wanego miejsca mogły skutecznie sięgać do wyobraźni 
kronikarza i przypominać mu ludową opowieść. Z pary 
smoków do dziś zachował się tylko jeden, z drugiego po
zostały niewielkie, zatarte fragmenty. Zmienił on także 
swoje pierwotne miejsce w podziemiach i od 1938 r. „za
mieszkuje” w przedsionku przed kryptą od strony pół
nocnej.

Ustalmy gatunkową tożsamość smoka, posługując się 
słownikiem ikonograficznym, gdyż niekiedy bywa nazy
wany bazyliszkiem. Nie stanowi on jednak skrzyżowania 
koguta z wężem i zapewne nie miał zabójczego wzroku 
i oddechu. Morfologicznie ma wilczą lub psią mordę, 
skrzydła o wyraźnie rytowanych piórach, parę nóg, na 
których czujnie przylgnął do ziemi oraz gruby, krótki 
ogon. Tuż za tułowiem fantazyjnie zakręcił nim dwukrot
nie i opuścił do dołu, prezentując jego palmetowe zakoń
czenie, jakby chciał dowieść swego związku ze światem 
zwierzęcym i roślinnym. Zrobił to zgodnie z wolą lapicy- 
dy, który groźnego potwora wykorzystał, by zapewnić 
swemu dziełu cenioną w stylu romańskim dekoracyjność 
i stosowną symbolikę. Prostota motywów i techniki rzeź
biarskiej dowodzą jego „książkowego” pochodzenia, bez
pośrednia zaś ekspresja czujności, którą potwierdza lekko 
uniesioną prawą łapą. Niektóre jego zwyczaje opisał 
w pierwszej połowie IX w. Hraban Maur, od którego do
wiadujemy się, że smok często opuszcza jaskinię i unosi się 
w powietrzu, poruszając chmury. Ma grzebień, niewielki 
pysk, wąskie przetoki, którymi łapie powietrze i wystawia 
przez nie język. Swoją siłę ma jednak nie w zębach, lecz ogo
nie, którym najskuteczniej potrafi wyrządzać szkodę (Hra- 
banus Maurus, De universe, [w:] Patrologia latina, t. 111). 
Spośród motywów skrzydła i wyakcentowany ogon naj
pewniej dowodzą jego smoczej tożsamości.

W ujęciu wawelskiego rzeźbiarza smok miał jeszcze in
ne cechy - przybrał „ludzką miarę”, a największe zmiany 
nastąpiły w „stylu” jego życia. Przede wszystkim został on 
oswojony i postawiony przy drzwiach, jak pies na łańcu
chu. Jak sumienny odźwierny miał zapewniać wieczysty 
pokój krakowskiemu biskupowi Maurowi, którego pocho
wano w krypcie w 1118 r., a może i jego poprzednikowi - 
biskupowi Stanisławowi, jeśli tzw. translacja jego relikwii 
ze Skałki na Wawel odbyła się w 1088 r. (jak zapisał autor
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2. Zachowany fragment nadproża portalu krypty z początku XII w.
3. Fotograficzna rekonstrukcja prawdopodobnego wyglądu 
nadproża

Żywota mniejszego). Jest oczywiste, że zmianie swych za
interesowań zawdzięczał swoją egzystencję i przebywanie 
wśród ochrzczonych od kilku pokoleń mieszkańców Kra
kowa. Nie musiał także obawiać się ataków wzrastających 
w siłę swoich przeciwników - orła i lwa. Resztę swojej na
tury i niezadowolenie z pomniejszenia wielkości, prestiżu 
i zmiany miejsca - jaskini na nadproże - okazywał groźnie 
otwartym pyskiem, co oznaczało teraz przede wszystkim 
spełnianie swego obowiązku. Żeby zrozumieć jego grote

skową sytuację, można porównać go z apokaliptycznym 
potworem na fresku w kruchcie kościoła San Pietro al 
Monte koło Civate, z którym walczy cały zastęp aniołów 
lub przynajmniej z niewielkim smokiem na Drzwiach Płoc
kich, który rozłożył się u stóp trzech uzbrojonych rycerzy 
chrześcijańskich.

Chociaż dawny całożerca nie zniknął całkowicie z Wa
welu, to trzeba przyznać, że jego związek z mieszkańcami 
krypty był luźny. Płaskorzeźba była bowiem „czystym im
portem”, z trudnego do określenia miejsca i najpewniej 
także jej wykonawcy byli cudzoziemcami (pewniejszą 
wskazówkę daje geneza architektury romańskiej katedry). 
Rzeźbione smoki przyjęły więc formę obiegowych wzorów 
zachodnioeuropejskich, dając możliwość różnorodnej ich

5



(zdjęcia: Zbigniew Sroka)

Zbigniew Sroka

interpretacji. Od obrazowania Chaosu, przeciwnika Boga, 
Antychrysta, poprzez symbol szatana, rajskiego kusiciela 
ziejącego ogniem w stronę Ewy (jak na drzwiach brązo
wych w Hildescheim), aż do funkcji przede wszystkim or
namentalnych. Smoki kompozycyjnie podobne do kra
kowskich spotykamy na bordiurze tkaniny z Bayeux, na 
chrzcielnicy w ewangelickim kościele w Freudenstadt, 
a w Polsce na głowicy kolumny portalowej w Czerwińsku, 
jako ich „portretowe” arcydzieła w rzeźbie romańskiej.

Zwiedzając nieco dokładniej Wawelskie Wzgórze, war
to zestawić kilka średniowiecznych typów smoka i przy- 

4. Smoki z romańskiego portalu kościoła 
w Czerwińsku nad Wisłą

znawane mu miejsce w świecie. 
Przede wszystkim smoka, jako symbo
lu chaosu, praoceanu, ślepych sił na
tury, z których narodził się kosmos. 
Smoka legendarnego, którego naturę 
pojmował Kadłubek jak nieokiełzna
ny, groźny żywioł przyrody oraz jako 
utajone sprężyny ludzkiej duszy, które 
mogą doprowadzić do bratobójstwa. 
Wyniszczał on stada bydła i groził lu
dziom, ale był do pokonania mę
stwem, przemyślnością i prawością. 
Następnie smoka rzeźbionego, obła
skawionego i ucywilizowanego, który 
doszedł do kościelnej krypty, zatrzy
mał się w jej drzwiach, pilnie strzegąc 
spokoju zmarłych, jak dawniej złota 
i ukrytych skarbów, i ujadał na „nie
proszonych gości”. Jego odmianą, 
związaną z przekraczaniem progu ko
ścioła, były smoki w Czerwińsku. Na 
głowicy kolumny parami ścisnęły one 
młodzieńca, a z drugiej strony starsze
go, brodatego mężczyznę, oplotły im 
nogi i groźnie otworzyły na nich swe 
pyski. Choć wydaje się, że los ludzi 
był przesądzony, to jednak podjęli oni 
walkę i najpewniej odniosą zwycię
stwo we wnętrzu kościoła. Wreszcie 
smoka apokaliptycznego, zaprzysię
głego wroga chrześcijańskiego zba
wienia, który odważył się wzniecić 
walkę na niebie. Został on wprawdzie 
strącony na ziemię, lecz na pełny 
triumf nad nim trzeba czekać aż do 
dnia Sądu Ostatecznego.

Wszystkie odmiany smoka stano
wiły w średniowieczu symboliczne, 
lecz konieczne dopełnienie obrazu 
świata i praw nim rządzących. W iko
nografii z reguły zajmowały pośled
nie, marginesowe miejsca, ale angażo
wały się w określanie najważniejszych 
zadań człowieka w świecie, towarzy

szyły jego decyzjom i czynom mierzonym kategoriami do
bra i zła, wspólnego dobra i egoizmu, w perspektywie zaś 
Apokalipsy zapowiadały zbawienie albo potępienie. Naj
większe znaczenie osiągnęły w sztuce romańskiej, lecz 
z czasem przestały odgrywać większą rolę w przekazywa
niu treści ideowych. Wyrazem upadku ich znaczenia była 
krakowska katedra, w której doszło nawet do tego, że 
w niewiadomym czasie nadproże z wizerunkami smoków 
zostało przecięte i stało się wtórnym materiałem budowla
nym.

6



Z warsztatu historyka sztuki

Relikwiarz św. Barbary
KINGA SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK 

siądź prof. Szczęsny Dettloff 
w swej pracy Rzeźba polska do 

początku XVII wieku opublikował w 1932 r.
wiadomość o niezwykle cennej rzeźbie 
średniowiecznej znajdującej się wówczas 
w niewielkim kościele pielgrzymkowym 
Narodzenia Marii Panny w Piasecznie pod 
Gniewem, w dawnym powiecie tczew
skim. Był to nieduży posążek relikwiarzo- 
wy św. Barbary, wykuty w 1514 r. w zło
conym srebrze, ustawiony na wysmukłym 
sześciobocznym cokole. Szczęśliwie ocalał 
w czasie drugiej wojny światowej i obec
nie przechowywany jest w zbiorach Mu
zeum Diecezjalnego w Pelplinie.

Ogromnie ciekawym zadaniem okaza
ły się badania nad ustaleniem prowenien
cji relikwiarza św. Barbary. Nie pochodzi 
on bowiem z Piaseczna ani z kościoła 
w pobliskim Gniewie, gdyż nie opisywały 
go dawne inwentarze zabytków, ani żad
na ze szczegółowych wizytacji kościel
nych, np. 'Wizytacja archidiakonatu po
morskiego ks. Franciszka Łąckiego z 1597 
roku, opublikowana w Monumenta histo- 
rica dioecesis Wladislaviensis. Nie wymie
nia go również późniejszy, niezwykle rze
telny opis skarbca kościoła w Piasecznie 
sporządzony we wrześniu 1879 r. przez 
ks. Jakuba Fankidejskiego. Stąd pojawił 
się wniosek, że relikwiarz wtórnie ofiaro
wano do Piaseczna zapewne po 1879 r., 
a przed 1932 r., kiedy odkrył go ks. prof. 
Szczęsny Dettloff.

Studia nad materiałami źródłowymi ar
chidiakonatu pomorskiego i pobliskiej 
diecezji warmińskiej wykazały, że reli
kwiarze św. Barbary, powszechnie czczo
nej w średniowieczu patronki dobrej 
śmierci, w XVI w. znajdowały się tylko 
w czterech kościołach: Mariackim 
w Gdańsku, cysterskim w Pelplinie, far- 
nym św. Mikołaja oraz Trzech Króli w El
blągu. Te dzieła nie zachowały się, 
o trzech z nich nic nie wiemy, natomiast 
gdański relikwiarz św. Barbary pochodził 
z kaplicy zamku w Malborku. W 1457 r., 
wraz z wieloma innymi dziełami sztuki,

1.2. Relikwiarzowy posążek św. Barbary
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3.4. Szczegóły: twarz św. Barbary i fragment wieży (3) oraz arkada cokotu 
z walczącym ze smokiem św. Jerzym (4)

(zdjęcia: Wactaw Górski)

stał się własnością polskiej armii, po czym Kazimierz Ja
giellończyk wszystkie zdobyczne kosztowności oddał 
gdańszczanom jako zastaw za pożyczkę. Relikwiarz miał 
kształt monumentalnej srebrnej figury, która ważyła pra
wie 50 kg i podczas uroczystych procesji musiało ją 
dźwigać aż czterech mężczyzn. W skarbcu kościoła Ma
riackiego w Gdańsku przechowywano relikwiarz do 
1577 r., kiedy dobrowolnie oddano go na przetopienie, 
aby pokryć koszty wojny prowadzonej przez miasto 
z królem Stefanem Batorym, a relikwie przekazano ko
ściołowi św. Barbary.

Wskazówką, która pozwoliła na określenie pocho
dzenia interesującego nas zabytku, jest program ikono
graficzny towarzyszący głównemu przedstawieniu. Na 
cokole, pod arkadami w kształcie oślego grzbietu ukaza
no sześć pełnoplastycznych figurek świętych: Zygmunta 
z mieczem, berłem i okrągłym nimbem nad koronowa

ną głową, Leonarda, Rajnolda, świętego bi
skupa, św. Jerzego walczącego ze smokiem 
i apostoła Pawła. Jest to zespół patronów 
dobranych specjalnie przez fundatorów 
dzieła, niezwykle rzadko występujący 
w sztuce dawnego państwa krzyżackiego. 
Postacie św. Zygmunta, imiennika ówcze
śnie panującego króla polskiego i patrona 
katedry wawelskiej, czczonego w Małopol- 
sce św. Leonarda oraz świętego biskupa - 
Wojciecha lub Stanisława, jednego z dwóch 
patronów Królestwa, jednoznacznie wska
zują, że relikwiarz św. Barbary ufundowano 
dla kościoła Mariackiego w Gdańsku, 
głównej świątyni miasta znajdującej się pod 
bezpośrednim patronatem Zygmunta I, 
króla Polski. Figurka św. Rajnolda pozwala 
sądzić, że relikwiarz zamówili członkowie 
Bractwa Cechu Kupców do swej kaplicy 
przy kościele Mariackim w Gdańsku, no
szącej również wezwanie św. Rajnolda. 
Kosztowny ten klejnot nie był wzmianko
wany w inwentarzach kościoła Mariackiego 
z XVI w., ponieważ pozostawał własnością 
bractwa i zgodnie z panującymi wtedy zwy
czajami takich paramentów i ozdób nie 
włączano do spisów majątku parafialnego.

Nie udało się ustalić, jakie były losy dzie
ła po wybuchu reformacji. Posążek jest nie
wielki, lekki, łatwy do ukrycia i przypusz
czalnie jeszcze przed 1577 r. znajdował się 
w rękach prywatnych poza Gdańskiem, 
gdyż dzięki temu uniknął przetopienia na 
cele wojenne. Na cokole relikwiarza znaj
duje się majuskułowa inskrypcja: Binder- 
hofs, wydrapana niezbyt wprawną ręką, 
w przeciwieństwie do starannie odkutej da
ty wykonania. Krój liter wskazuje, że napis 
wykonano w XVII w. Przypuszczalnie jest 
to nazwa miejsca, w którym relikwiarz był 
wówczas przechowywany, lecz takiej miej

scowości nie udało się dotychczas zidentyfikować. Inną 
hipotezę wysunęła w 1997 r. Barbara Tuchołka-Włodar- 
ska, która sądzi, że inskrypcję można odczytać jako: 
„Binder h[eilige] O[la]fs”, czyli „związany ze świętym 
Olafem”. Gdyby przyjąć za wiarygodną taką interpreta
cję napisu własnościowego, to mówiłby on, że reli
kwiarz był w XVII w. przechowywany w kaplicy kościo
ła Mariackiego w Gdańsku, noszącej podwójne wezwa
nie św. Barbary i św. Olafa. Lecz wiadomo również, że 
średniowieczne srebra z tej kaplicy, ważące 188 grzy
wien czystego kruszcu, oddano na przetopienie w 1577 
r., a relikwiarza nie było w kościele już przed rokiem 
1870, kiedy opublikowano monografię skarbca mariac
kiego pióra Augusta Hinza. Wiadomo też, że na począt
ku XIX w. sprzedawano przedmioty z gdańskiego skarb
ca, w 1823 r. zachodniopruska loża wolnomularska ku
piła od zarządu kościoła gotycki kielich mszalny z fun



dacji proboszcza Andrzeja Kunischa. Możli
we więc, że dopiero wtedy relikwiarz do
stał się w ręce prywatne, ale z braku bar
dziej szczegółowych danych kwestię tę na
leży pozostawić otwartą.

Relikwiarz św. Barbary z 1514 r. należy 
do najlepszych późnogotyckich dzieł złot- 
nictwa europejskiego. Srebrną figurę wyko
nał bardzo dobry mistrz - odkuł ją według 
drewnianego modelu sporządzonego na 
początku XVI w. przez anonimowego po
morskiego złotnika lub snycerza, który był 
jednym z czołowych reprezentantów rzeźby 
tego regionu. Styl tego rzeźbiarza, nawiązu
jącego do form charakterystycznych dla 
ostatnich lat XV w., jest spokrewniony 
przede wszystkim ze stylem twórcy rzeźb 
szafy głównej ołtarza Bractwa Czeladzi 
Szewskiej w kościele Mariackim w Gdań
sku. Relikwiarz wykazuje też bliskie analo
gie z posągiem Marii z Dzieciątkiem z ko
ścioła Bożego Ciała w Elblągu (w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Gdańsku). Po
dobne jest ujęcie całości postaci o wysmu
kłej sylwetce, przegiętej w mocnym kontra- 
poście, bliskie są typy fizjonomiczne pełnej 
twarzy o wysokim czole, długim nosie i wą
skich oczach, a przede wszystkim układ 
fałd sukni i płaszcza. Charakteryzuje go sto
sowanie głębokich, mięsistych fałd, logicz
nie skomponowanych, marszczących się na 
wysuniętym do przodu kolanie i przy pra
wym boku figury. Posążek św. Barbary ce
chują: dobre rzeźbiarskie wyczucie formy, 
wyważona statyka, duże walory dekoracyj
ne i bardzo wysoki poziom artystyczny.

Relikwiarz jest wykonany niezwykle starannie. Lśnią
cą złotą suknię świętej pokrywa grawerunek z powtarza
jącymi się motywami liści dębowych i stylizowanych 
kwiatów, które naśladują wzory kosztownych aksami
tów. Suknię ozdobiono przy szyi wąską taśmą zwaną 
bortą, wysadzaną turkusami, perłami, rubinami i innymi 
drogimi kamieniami, ujętą nakładanymi sznureczkami 
perełek. Drogie kamienie zdobią dolny brzeg wysokiej 
ażurowej korony ze splecionych kwiatów lilii oraz pasek 
luźno otaczający talię św. Barbary. Twarz, szyję i ręce po
krywa polichromia naśladująca naturalny chłodny od
cień jasnych karnacji. Tą samą techniką ozdobiono 
srebrny płaszcz, podbity czerwoną, matową tkaniną. 
Malowana zieleń murawy pokrywa pagórek, na którym 
stoi święta. Szkarpy i rozpięte między nimi arkady coko
łu pozostawiono w kolorze srebra, stojące w arkadach 
figurki świętych są złocone, a za nimi widać przejrzysty 
cylinder z relikwiami, wyścielony czerwoną materią. 
Święta trzyma w rękach swoje atrybuty: długi, prosty 
miecz i wysoką, trójkondygnacyjną ażurową wieżę, we
wnątrz której stoi posążek Chrystusa z księgą, ukazane
go jako Zbawiciel Świata i jako Nauczyciel. To przedsta

wienie jest dopełnieniem programu ikonograficznego 
relikwiarza. Wiarę w magiczną moc relikwii i przywoła
ną przez wyobrażenia figuralne obecność świętych pa
tronów, przede wszystkim św. Barbary pomocnej w go
dzinie śmierci, wspomagały modlitwy za dusze zmarłych 
członków gdańskiego bractwa kupieckiego. A przestrze
ganie nauk Chrystusa było dla nich drogą do osiągnięcia 
zbawienia wiecznego.

Gdański relikwiarz św. Barbary, tak samodzielnie 
i indywidualnie rozwiązany, należy do określonego ty
pu relikwiarzy w kształcie pełnoplastycznych, wolno 
stojących figur. Znane od schyłku X w., liczniej zacho
wane od końca XIII w., były niezwykle popularne 
w sztuce europejskiej aż po czasy nowożytne. W Polsce 
dobrze je reprezentują prace złotników elbląskich, ma
łopolskich czy śląskich. Każda z gotyckich figur reli- 
kwiarzowych była wykonana według innego modelu, 
blisko spokrewnionego z lokalnym środowiskiem rzeź
biarskim i należy równocześnie do historii rzeźby oraz 
historii złotnictwa danego regionu artystycznego.

Kinga Szczepkowska-Naliwajek
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Fredro W

iedługo na ekranach kin po
jawi się film Andrzeja Wajdy 
Zemsta według Aleksandra 
Fredry. Nie wszyscy widzo

wie wiedzą, że nasz sławny komedio
pisarz i poeta związany był z Kresami, 
a dokładniej - z niewielką miejscowo
ścią Rudki, leżącą w połowie drogi 
między Lwowem i Samborem. Miej
scowość ta kojarzy się przede wszyst
kim z cudownym obrazem Matki Bo
skiej Rudeckiej, znajdującym się w ba
rokowym kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, natomiast 
w pałacu w pobliżu Rudek, w rodzin
nym majątku Beńkowej Wiszni prze
bywał bardzo często Aleksander Fre
dro po powrocie z Paryża w 1815 r. Po 
śmierci we Lwowie w 1876 r. pocho
wany został w rodzinnej krypcie w ru- 
deckim kościele. Wtedy syn poety, Jan 
Aleksander, podjął działania, w wyni
ku których kaplica z drewnianym ob
razem Świętej Trójcy przekształcona 
została na mauzoleum Fredrów.

Kościół rudecki był parafialny od 
drugiej połowy XIV w. W 1612 r. Je
rzy Czuryło umieścił w kościele iko
nę Matki Boskiej, pochodzącą ze 
spalonej przez Tatarów cerkwi w Ze- 
leźnicy na Podolu. Przez stulecia ota
czano ją czcią, składano cenne wota 
pochodzące zarówno od katolików, 
jak i prawosławnych. Znamienitymi 
darczyńcami byli m.in.: Cecylia 
z Radziwiłłów Sieniawska, hetmano
wa polna koronna, która ofiarowała 
komplet haftowanych szat liturgicz
nych i Jan III Sobieski, który ofiaro
wał kapę i zegar. Kościół pełnił funk
cję jednego z najważniejszych na zie
miach wschodnich Rzeczypospolitej 
sanktuariów maryjnych. Obraz Mat
ki Boskiej miał podwójny status 
„ikony - obrazu”. W chwilach szcze
gólnie ważnych dla ojczyzny modlili 
się tutaj królowie: Jan Kazimierz, 
Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan 
III Sobieski. W 1921 r. biskup prze
myski ks. Józef Sebastian Pelczar do
konał koronacji tego obrazu, a srebr-
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1.2. Kościół w Rudkach (1)
i jego wnętrze (2)
3. Ambona w kształcie 
łodzi
4. Nagrobek Aleksandra 
Fredry

(zdjęcia: 1 - Waldemar
Lawecki,

2,3,4 - Jerzy Pieniążek)

ne, pozłacane korony wykonano 
w Krakowie.

W 1946 r. kościół został zamknię
ty i zamieniony na magazyn żywno
ści. Cudowny obraz, srebra i wota 
ewakuowano w dramatycznych oko
licznościach do seminarium duchow
nego w Przemyślu. W 1968 r. obraz 
przeniesiono do kościoła parafialne
go w Jasieniu, z myślą o utworzeniu 
w Bieszczadach silnego ośrodka ma
ryjnego kultu. Niestety, w nocy z 7 na 
8 lipca 1992 r. dokonano zuchwałej 
kradzieży ikony - obrazu Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem, malowanej na li
powej desce. W maju 1989 r. zapadła 
decyzja o przekazaniu kościoła 
w Rudkach wiernym i o remoncie bu
dowli. Elewacja zewnętrzna znajdo
wała się w stanie krytycznym, wnę
trze wraz z kaplicą Fredrów w nieco 
lepszym, mimo że w jednej z naw 
bocznych sprzedawano piwo. Zacho
wana została ambona, a na jednym 
z filarów epitafium o treści: „Ks. Se
bastian Rybalski, niegdyś' proboszcz 
rudecki - umarł 28.06.1809 r.”

2 lipca 1996 r. ks. arcybiskup Ma
rian Jaworski poświęcił w kościele 
kopię obrazu Matki Boskiej rudec- 
kiej, którą do Rudek sprowadził pro
boszcz ks. kanonik Gerard Liryk. Ko
ronacja ta była wyrazem woli miej
scowej parafii rzymskokatolickiej, by 
odtworzyć dawny kult maryjny.

Dzisiaj w głównym ołtarzu kościo
ła, w niszy ujętej neorokokową ramą 
znajduje się kopia cudownego obrazu 
Matki Boskiej z popiersiami archa
niołów i świętych. Odsłaniana jest 
w czasie nabożeństw oraz dla wycie
czek zwiedzających kościół. Cieka
wym elementem kościoła w Rudkach 
jest ambona z około 1794 r. w kształ
cie unoszącej się na falach łodzi.

W 1990 r., dzięki Pracowniom 
Konserwacji Zabytków odrestauro
wano kryptę Fredrów. W nowych sar
kofagach z piaskowca umieszczono 
szczątki członków rodziny poety: Se
weryna i Henryka, Aleksandra i Zofii 
z Jabłonowskich, Edwarda, Jacka 
i Marii Fredrów. Obecnie kaplica z ze
społem nagrobków i epitafiów tworzy 
jeden z nielicznych przykładów roz
budowanego w XIX w. mauzoleum 
rodzinnego we wnętrzu kościoła.

Anna Pieniążek
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Z Wołczyna
do Secymina 

rzekomo widział, jak „jakaś litościwa 
dusza zebrała je i pochowała bezi
miennie, ale po chrześcijańsku na po
bliskim cmentarzu”. Przewiezione do 
Warszawy okruchy umieszczono 
w metalowej urnie i wystawiono 
w kaplicy na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Po kilku latach sporów 
o to, czy chować ostatniego króla na

dziejach Rzeczypospolitej 
kościół parafialny w Woł
czynie, położony obecnie 
na Białorusi, 7 km od gra

nicy Polski, zapisał się trzykrotnie. Po 
raz pierwszy w styczniu 1732 r., kie
dy ochrzczono w nim Stanisława An
toniego Poniatowskiego (1732- 
-1798), przyszłego króla Stanisława 
Augusta, po raz drugi w lipcu 1938 r., 
kiedy pogrzebano w jego podzie
miach szczątki owego monarchy wy
wiezione z Petersburga (Leningradu), 
a po raz trzeci w czerwcu 1989 r., kie
dy komisja pod kierunkiem prof. 
Aleksandra Gieysztora poszukiwała 
w zrujnowanej krypcie kości ostatnie
go koronowanego władcy Rzeczypo
spolitej Obojga Narodów.

Tak naprawdę niewiele uratowano. 
Nie ocalała żadna z trzech trumien 
(dwie drewniane, jedna metalowa), 
w których - jedna w drugiej - złożo
ne było ciało króla. Podobno metalo
wa, wkrótce po zbezczeszczeniu po
chówku w latach pięćdziesiątych XX 
w., kiedy kościół zamieniono na ma
gazyn nawozów sztucznych, służyła 
jako poidło dla domowej trzody 
w pobliskim gospodarstwie. Komisja 
nie odnalazła też żadnych kości, któ
re bez wątpienia można identyfiko
wać ze Stanisławem Augustem. Dok
tor Mirosław Parafiniuk, medyk są
dowy ze Szczecina, zebrał z królew
skiej krypty ziemię przemieszaną z ka
wałkami tkaniny (podobno były to 
strzępy purpury i złotogłowiu) i kość
mi, wśród których były również kości 
zwierzęce. W tych okolicznościach 
bardzo prawdopodobna wydaje się 
informacja przytoczona przez kusto
sza muzeum okręgowego z Grodna, 
W N. Kisły, uczestnika powołanej 
dwa lata wcześniej (w 1987 r.) komi
sji uczonych białoruskich, mających 
ocenić stan wołczyńskiej świątyni 
i zadecydować o jej przyszłym losie. 
Otóż pytany przez członków polskiej 
ekipy o powód zniknięcia królew
skich szczątków przytoczył opowieść 
jednego z mieszkańców wsi, który

12

W



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1.2.3. Kościół w Wołczynie w 2001 r.: 
elewacja frontowa (1), fragment elewacji 
bocznej (2) oraz wnętrze (3)

Wawelu czy też nie, uroczyście po
grzebano urnę 14 lutego 1995 r. 
w podziemiach archikatedry św. Jana 
na Starym Mieście w Warszawie.

W okresie działalności obydwu ko
misji - białoruskiej i polskiej - kościół 
w Wołczynie był już ruiną przede 
wszystkim na skutek zawalenia się 
prawie całej konstrukcji dachowej, co 
nastąpiło w latach siedemdziesiątych 
XX w., powodując wyprowadzenie 
z wnętrza świątyni magazynu. Latem 
1989 r., na fali zainteresowania 
szczątkami Stanisława Augusta, wła
dze socjalistycznej Polski i socjalistycz
nej Republiki Białoruskiej postanowi
ły temu zaradzić. Powołano kolejną 
komisję, tym razem do sprawy rewa
loryzacji kościoła. Na jej czele stanął 
generalny konserwator zabytków Bia
łorusi Aleksander G. Konowalenko, 

a jego zastępcą został dyrektor gene
ralny PP PKZ - Tadeusz Polak. Nie 
marnotrawiąc czasu, komisja zdecydo
wała, że jeszcze do końca 1989 r. ko
ściół otrzyma nowy dach, a odbudowa 
zniszczonych przez deszcze murów 
i rewaloryzacja wnętrza potrwa przez 
najbliższe trzy lata, czyli do 1992 r. 
Koszty finansowe inwestycji przyjęła 
na siebie strona białoruska, zaś Polacy 
mieli przygotować ekipę specjalistów.

Wizyta w Wołczynie latem 2001 r. 
jeszcze raz przekonuje, co warte są 
umowy zawierane na najwyższych 
szczeblach w minionych socjalistycz
nych realiach. W kościele przez ten 
czas nie położono żadnej nowej deski 
i nie wmurowano ani jednej nowej ce
gły. Szczątki dachu wiszą nad głowa
mi zwiedzających, rozmyte mury 
i sztukaterie grożą w każdej chwili za
waleniem i odpadnięciem. Krata za
mykająca niegdyś dostęp do królew
skiej krypty jest otwarta, a sama kryp
ta służy jako wysypisko gruzu i śmie
ci. Tubylcy patrzą na to wszystko obo
jętnie - Wołczyn to dziś uboga, senna 
wioska - cierpliwie czekając, aż mury 
kościoła zawalą się i zamienią w stos 
cegieł, z których można będzie coś 

użytecznego wybudować. O niezwy
kłości tego miejsca świadczą jedynie 
łany dzikich, aromatycznych roślin 
otaczających świątynię, dziwnie nie- 
zjadanych przez domową trzodę ani 
niekoszonych przez wieśniaków. Jak
by czuli respekt przed czymś wznio
słym i nieznanym...

Na zatracenie poszły zresztą nie 
tylko szczątki ostatniego króla Polski, 
ale też całe wyposażenie wołczyńskiej 
świątyni. Już w 1947 r., po wyjeździe 
za Bug Polaków-katolików mieszkają
cych we wsi, funkcjonariusz NKWD 
z pobliskiego Brześcia nakazał zebrać 
wszystkie kościelne paramenty, uło
żyć w stos i podpalić. Wiejskie kobie
ty jednak, nie zważając na srogą wła
dzę, zdołały uratować z pożaru jakieś 
kościelne obrazy i ukryć je po chału
pach. Jednym z nich okazał się obraz 
przedstawiający Madonnę z Dzieciąt
kiem, trzymającą w dłoni kulę ziem
ską. Jest to kopia obrazu nieznanego 
malarza z XVIII w., który zaginął 
w XIX w., kiedy w ramach represji po 
powstaniu listopadowym kościół 
w Wołczynie zamieniony został na
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4. Obraz z Wołczyna

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

cerkiew prawosławną. Kopię tę spo
rządzono po odzyskaniu świątyni 
przez katolików w 1918 r. i od tego 
czasu wizerunek uważany był za cu
downy, o czym świadczyły liczne wo
ta. W czasie drugiej wojny światowej 
kopia trafiła do Secymina-Nowin, 
dawnej wsi mennonickiej między dzi
siejszym korytem Wisły i granicą 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Początkowo przechowywano ją 
w dawnym zborze protestanckim za
mienionym na katolicką kaplicę, a po 
erygowaniu w Secyminie parafii i wy
budowaniu kościoła murowanego 
w latach 1990-1995 umieszczona zo
stała w ołtarzu głównym. 21 maja 
2000 r. prymas Józef Glemp korono
wał ten obraz, ustanawiając jego ofi
cjalną tytulaturę. Przewieziona z kró
lewskiego Wołczyna do mazowieckie
go Secymina Matka Boża ogłoszona 
została Radosną Panną z Dzieciąt
kiem - Opiekunką Przyrody. Kościół 
uznaje ją za patronkę ekologów, leśni
ków, pracowników ochrony przyrody 
i wszystkich, którym leży na sercu jej 
dobro. Oto niezwykła kariera jedyne
go ze znanych, ocalonego szczęśliwie 
z okrutnych czasów elementu wypo
sażenia wołczyńskiego kościoła. Ob
raz okazał się trwalszy niż trzy trum
ny kryjące kości króla...

Zdzisław Skrok

WILEŃSCY AUGUSTIANIE

Zabudowa Wilna ciasno otacza klasztorny zespół 

augustianów i z daleka widoczne są jedynie kondy
gnacje wieży, jej doskonała proporcja, malarskość 
i płynność architektonicznych podziałów. W 1655 r. 
stała w tym miejscu drewniana cerkiew unicka, któ
ra spalona została przez Szwedów, Dwadzieścia lat 
później ojcowie augustianie „wraz z obywatelami wi
leńskimi" erygowali tu klasztor, ale jeszcze przez po
nad pól wieku kościół Przemienienia Pańskiego był 
budowlą drewnianą. Zniszczył ją w 1742 r. pożar Wil
na i cztery lata później rozpoczęto budowę nowego 
zespołu klasztornego. Konsekracji kościoła dokonał 
w 1768 r. biskup Zienkiewicz, nadając mu wezwanie 
Pocieszenia Najświętszej Panny Marii. W1807 r. uni
wersytet zakupił zabudowania klasztoru dla potrzeb 
Seminarium Głównego, a po kasacie zakonu 
w 1852 r. rosyjskie władze zamieniły kościół na cer
kiew i dopiero w 1919 r. przywrócono mu status 
świątyni katolickiej; po drugiej wojnie światowej 
znajdował się w nim magazyn.

Kościół jest trójnawową bazyliką z półkoliście za
mkniętym prezbiterium, zakrystią i fasadą z jedną 
wieżą. Dekorowana jest ona pilastrami, kolumnami, 
profilowanymi gzymsami i wolutowymi spływami; 
zachowały się też ślady polichromii. Doskonałość 
kompozycji wieży świadczy o dużej kulturze arty
stycznej architekta. Być może byl nim ks. Erazm 
Bartott, który w latach 1765-1767 sprawował urząd 
przeora, a w trakcie wcześniejszego pobytu we Wło
szech zajmował się sztuką kościelną. Obecnie ko
ściół stoi zamknięty, ale jest nadzieja, że prace przy 
odnawianiu całego zespołu klasztornego sprowoku
je przypadająca w 2010 r. rocznica 600-lecia przyby
cia augustianów na Litwę.

Jerzy Augustyniak

(fot. Jerzy Augustyniak)
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Wokół jednego zabytku

Klejnot manierystyczny
W klasztorze norbertanek w Krakowie 

wśród wielu zgromadzonych tu klejno
tów nowożytnych znajduje się rzadki zabytek. 

Jest to manierystyczne zawieszenie ze sceną 
Zwiastowania Marii Pannie naszyte wraz z in
nymi klejnotami na jedną z siedmiu sukienek 
do obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ołta
rza chóru zakonnego. Klejnot o wymiarach 
5,3x5,8 cm wykonany został ze złota inkrusto
wanego kamieniami ozdobnymi o barwie czer
wonej, udekorowany perłami (częściowo za
gubionymi) i barwną emalią: białą i błękitną 
w dwóch odcieniach. Zmontowany zo
stał ze skręcanych na sztyfty elementów 
przytwierdzonych do stabilnej ażurowej 
konstrukcji, obecnie nieznacznie poluzo
wanych i przemieszczonych, co zakłóca 
jego pierwotną symetrię. W dolnej części 
klejnotu widoczne są trzy puste uchwyty, 
które podtrzymywały zaginiony element 
zamykający niegdyś od dołu całą kom
pozycję.

Postacie Marii i archanioła Gabriela 
znajdują się w centrum wyimaginowanej 
architektonicznej struktury, ujętej parą 
obelisków ustawionych na prostopadłej 
podstawie, ozdobionych wzdłuż boków 
grzebieniem emaliowanych na niebiesko 
perełek - chrząstek. Od góry przestrzeń 
tę zamyka ażurowa „arkada" utworzona 
ze splotów roślinnych, kamieni, pereł 
i chrząstek z biało emaliowanymi guzami.

Tego rodzaju zawieszenia ze scenami 
figuralnymi ujętymi w architektoniczne 
obramienia wykonane ze złota, znane 
w XV w. łączyły się z klejnotami o tematy
ce sakralnej. Byty to głównie relikwiarze 
zdobione scenami z życia Marii i Chry
stusa, płaskie, w kształcie zbliżonym do 
owalnego. Miały miniaturowe drzwiczki 
dekorowane na zewnątrz kamieniami szla
chetnymi i emaliowaną sceną, np. Zwiastowa
nia czy Ukrzyżowania, gdzie po otwarciu uka
zywała się Matka Boska, Chrystus bądź świę
ci. Było tu też miejsce na pomieszczenie reli
kwii. Relikwiarze tego typu, pomimo oddziały
wań włoskich prądów renesansowych, po
wstawały jeszcze na przełomie XV i XVI w. 
obok klejnotów wykonywanych już nowymi 
technikami. Swą popularność zawdzięczały 
średniowiecznemu kultowi relikwii, związane
mu z wiarą w ich ochronne działanie.

Ze źródeł pisanych wiadomo, że z braku 
kosztownych relikwiarzy, mniej zamożni zado
walali się świętymi napisami. Mógł to być zwi
tek papieru z inskrypcją o magicznej - jak wie
rzono - mocy, zawierający np. początek aniel
skiego pozdrowienia Ave Maria, zabezpiecza
jący przed klęskami i dający nadzieję na laskę, 
podobnie jak święte relikwie i święte wizerunki. 
W takim też zapewne kontekście należy rozu
mieć ikonografię klejnotu z klasztoru norberta

nek. Niestety, nie wiemy, jakie znaczenie wią
zał z wizerunkiem Zwiastowania z Krakowa je
go pierwszy nabywca, ale z pewnością 
w świecie pełnym symboli i znaków temat 
przedstawienia nie byt mu obojętny.

W historii klejnotów europejskich wielkim 
zwrotem, który w znaczący sposób wpłynął na 
ich formę, była publikacja w latach 1562 i 1565 
serii grafik flandryjskiego złotnika pracującego 
w Augsburgu, Norymberdze i Pradze - Era
zma Hornicka. Jego projekty, odtwarzające fi
gury alegoryczne, postacie biblijne i mitolo

giczne, stwory morskie - proponowały nowy 
„architektoniczny" styl. Wypowiedział się on 
najlepiej w seriach zawieszeń z małą niszą 
i postaciami ustawionymi pomiędzy dwiema 
kolumnami, kameryzowanymi barwnymi ka
mieniami szlachetnymi, zwieńczonych arkadą 
i flankującymi je obeliskami. Dolną część klej
notu stanowił rodzaj festonu z doczepionymi 
do niego wiszącymi pertami. Elementy archi
tektoniczne, jak bazy kolumn i kapitele, deko
rowane byty barwnymi kamieniami szlachetny
mi oprawionymi w kwadratowe kaszty oraz 
perłami. Wielobarwną dekorację kamieni i pe
reł dopełniały żywe barwy wielu kolorów ema
lii. Do naszych czasów przetrwało kilka takich 
zawieszeń, które są wykonane według projek
tów Hornicka lub być może jego ręką. Dobrym 
przykładem ilustrującym styl tych klejnotów 
jest zawieszenie z „Dianą i jeleniem”, pocho
dzące z około 1580 r., z analogiczną, jak 
w klejnocie z Krakowa, dekoracją emaliowa
nych na biało perełek, rozmieszczonych 

wzdłuż boków kolumn, co uchodzi za cechę 
warsztatów z północnych Niemiec, oraz boga
tą kolorystyką kamieni i emalii, co odróżnia je 
z kolei od klejnotu z Krakowa o raczej skrom
nej kolorystyce.

Klejnoty Erazma Hornicka, zmieniające gu
sty i upodobania odbiorców, naśladowane by
ty w wielu ośrodkach złotniczych Niemiec i Eu
ropy. W zależności od lokalnych środowisk 
i wzorów ulegały różnym przekształceniom. 
W latach dziewięćdziesiątych XVI w. ciężka, 
odlewana z matrycy nisza Hornicka zastąpio

na została formami lżejszymi - ażuro
wym stelażem, do którego przykręcano 
potrzebne elementy. Z pierwowzoru 
Hornicka zniknęły kameryzowane ko
lumny, a zachowały się jedynie zawie
szone w próżni wieńczące je kapitele 
uformowane z barwnych kamieni i ka
meryzowane obeliski, zaś jednolicie zło
tą niszę zastąpiły tuki z wici roślinnej, za
kończone niekiedy pyskami zwierząt lub 
kwiatami. Stanowiły one obudowę do 
przykręcanych na śrubkę, barwnie ema
liowanych postaci. Do naszych czasów 
zachowało się ich stosunkowo dużo. 
Pokrewny tym pomysłom jest klejnot ze 
Zwiastowaniem u krakowskich norberta
nek i zbliżone do niego Zwiastowanie 
z 1590 r. (obecnie w Luwrze), przypisy
wane Dirkowi Fyrikowi, pólnocnonie- 
mieckiemu złotnikowi pracującemu na 
potrzeby króla Danii. Podobieństwa do
tyczą zarówno konstrukcji „architektury” 
montowanej z elementów przykręca
nych do ażurowego stelaża, jak i zasto
sowanych rozwiązań formalnych. W obu 
klejnotach zastosowano manierystyczny 
efekt niczym niepodpartego kapitela - 
kwiatu. W obu flankujące obeliski deko

rowane są rzędami drobnych, emaliowanych 
perełek, niemal identyczne jest ustawienie 
i gesty Marii Panny i Gabriela. Zwiastowanie 
z Luwru różni kompozycja dolnej części klej
notu, którą zamyka feston dekorowany moty
wami roślinnymi i kamieniami, umieszczony 
pod poprzeczną belką, na której ustawiono 
postacie. Podobną dekorację miał prawdopo
dobnie klejnot z Krakowa, za czym przema
wiają trzy, obecnie puste uchwyty, które go 
podtrzymywały i które nadawały mu kompozy
cję zbliżoną do stojącego prostokąta, taką sa
mą, jaką mają analogiczne zawieszenia z kon
strukcją architektoniczną.

Na podstawie tych ustaleń można powie
dzieć, że krakowski klejnot powstał na przeło
mie XVI i XVII w., a jego geneza wywodzi się 
z pomysłów Dirka Fyrika i warsztatów północ
nych Niemiec. Niestety, podobnie jak w wy
padku wielu innych klejnotów, nie da się jedno
znacznie stwierdzić miejsca jego powstania.

Ewa Letkiewicz

(fot. Stanislaw Michta)
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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!

NIEZWYKŁY NAGROBEK

Pierwsza wzmianka pisana o wsi Krzyża- 
nowo (Notzendorf) koto Starego Pola 
na Żuławach pochodzi z 1319 r., ale wieś jest 

zapewne znacznie starsza, bowiem znamy jej 
pruską nazwę - Seytkam. We wsi wznosi się 
gotycki kościół z XIV w., otoczony równie sta
rym cmentarzem. Na nim znajduje się tajemni
czy kamień: granitowy stup górą zaokrąglony 
z parzystymi wcięciami po bokach. Ze siabo 
czytelnego napisu można odczytać litery 
<‘CHXST» oraz datę «ANNO 1140»; data ta być 
może jest inna. Wydaje mi się, że nie jest to 
nagrobek - kamień mógł znaleźć się na cmen
tarzu przypadkowo, przeniesiony z innego 
miejsca”. Tak napisała do redakcji p. Justyna 
Kozłowska z Elbląga. Oto odpowiedź udzielo
na przez red. Jarosława Komorowskiego.

Nagrobki w formie stel z kolistym zwieńcze
niem byty rozpowszechnione na całym Pomo

rzu i dalej wzdłuż Bałtyku aż do Estonii (można 
je oglądać np. na starym cmentarzu przy klasz
torze św. Brygidy w Piricie koło Tallina). Podob
ne, choć zwykle wyższe stele stawiano też dla 
upamiętnienia zdarzeń tragicznych, jak zabój
stwo (np. w Trzebiatowie) lub ważnych, jak 
pielgrzymka (Krępcewo kolo Stargardu). Jed
nak w wypadku Krzyżanowa lokalizacja na 
cmentarzu wydaje się przesądzać o nagrobko
wym charakterze zabytku. W zwieńczeniu 
umieszczano zwykle krzyż ryty lub ażurowo 
wykuty bądź też wizerunek Ukrzyżowanego. 
Tu niezbyt wprawny kamieniarz wpisał ukośny 
krzyż w imię Chrystusa: „CHXST" - CHRIST. 
Data „1140” jest oczywiście nieprawdopodob
na, o wiele za wczesna. Według mnie na ka

mieniu widnieje rok „1540”, co dobrze by pa
sowało do formy obiektu. Brak nazwiska po
chowanego nie był wówczas niczym dziwnym, 
nie wiemy zresztą, czy nie ma jakichś rytów 
u dołu - przez tyle lat spory fragment kamienia 
mógł zapaść się głęboko w ziemię. Możliwe, że 
stela opisana została w jakiejś niemieckiej in
wentaryzacji lub wydawnictwie regionalnym, 
stwierdzenie tego wymaga jednak dłuższych 
poszukiwań. Tak czy inaczej mamy do czynie
nia z zabytkiem bardzo cennym, unikatowym - 
wobec powojennego zniszczenia dawnych 
cmentarzy pomorskich podobnego nagrobka 
być może nie ma nigdzie indziej w Polsce. Dla 
porównania zamieszczam zdjęcie steli w Kręp- 
cewie, upamiętniającej pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej, jaką w latach 1570-1580 odbył Lupoid 
von Wedel, pan miejscowych dóbr. Co cieka
we, ustawiono ją na rozstajach w takiej odle
głości od krępcewskiego zamku (dziś w ru
inie), w jakiej Golgota oddalona jest od bram 
Jerozolimy, (jk)

STÓŁ NAPOLEONA

Tuż przy drodze z Bolesławca do Zgorzel
ca, zaraz za wsią Wykroty, po lewej stro

nie, za drucianą siatką domu numer 131 (nale
żącego do Gierattowa) stoi obiekt niepozorny, 
ale niezwykły i tajemniczy, owiany dawną le
gendą. Ten nieduży kamienny stół - to „stół 
Napoleona”, wskazywany jako osobliwość 
w przewodnikach i opisach okolicy od ponad 
stu lat. Gruby blat z dwóch płyt, spojonych że
laznymi klamrami, spoczywa na ozdobnej gra
niastej nodze - miejsca na nim niewiele, naj
wyżej dla jednej osoby. Stół pierwotnie znaj
dował się po drugiej stronie szosy (czyli w Wy
krotach), przeniesiony został dla zabezpiecze
nia i obecnie jest dobrze strzeżony.

Wedle tradycji stół ten związany jest z krót
kim postojem Napoleona podczas wiosennej 
kampanii dolnośląskiej w 1813 r. Cesarz Fran
cuzów, podążając za wojskiem, nacierającym 
na armię pruską, jechał 25 maja ze Zgorzelca 
do Bolesławca i kolo Wykrotów miał się zatrzy
mać na posiłek. Czy jednak naprawdę zjadł go 
przy tym stole? Zabytek może pamiętać tamte 
czasy, skąd jednak wziąłby się przy drodze, 
i to we wrogim kraju, skoro do szybkiego prze
noszenia jest zdecydowanie za ciężki? Zresz-
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tą Napoleon w warunkach polowych zwykt się 
obchodzić bez mebli. Jadąc konno, „zatrzy
mywał się na jakim wzgórku lub nad drogą, 
wówczas podawano mu bulkę chleba, ser 
i kubek wina czerwonego lub trochę koniaku" 
- wspomina) Józef Grabowski, oficer jego 
sztabu. W dodatku 15 km w stronę Zgorzelca, 
kolo Żarskiej Wsi, pokazywano drugi, podob
ny „stót Napoleona”, niestety zniszczony po 
1945 r. Czy nie za dużo tych postojów pod
czas dziatań wojennych, i to z gospodą w nie
odległym Bolesławcu w perspektywie?

Może było zatem tak, że stót w Wykrotach 
(i ten drugi też) ustawiono później, dla upa
miętnienia utrwalonego w opowieściach poby
tu Napoleona, wprawdzie wroga Prus, ale wro
ga szanowanego, zwłaszcza gdy został poko
nany. Miejscowość z pewnością zyskiwała na 
takiej pamiątce. Skąd jednak wzięto tak niety
powy obiekt i kiedy go ustawiono? Przebada
ne źródła jak dotąd milczą na ten temat. Mamy 
więc niecodzienny zabytek i mnóstwo niewia
domych, które czekają na wyjaśnienie. Stót 
Napoleona przywołuje przeszłość, ale i strze
że jej sekretów.

Jarosław Komorowski

CHRYSTUS NA BUNKRZE

Na fotografii ilustrującej tekst Andrzeja Wą- 
sowskiego Katedra w Kamieńcu („Spo

tkania z Zabytkami", nr 1,2001) widzimy mina
ret zaadaptowany na cokół dla figury Matki 
Boskiej. Nietypowy piedestał dla sakralnej fi
gury można zobaczyć również w Poznaniu. 
Przy peryferyjnej ul. Pokrzywno (nazwa daw
nej wsi, obecnie w granicach miasta) przed li
co ceglanego muru wystaje murowany, biało 
otynkowany schron o planie dwunastokąta, 
zwieńczony figurą Chrystusa. Pod figurą znaj
duje się data: „2. VIII. 1947”, poniżej napis: 
„Króluj nam o najsłodsze Serce Jezusa”. 
Obecność figury pod tym adresem nie dziwi - 

za murem znajduje się teren domu zakonnego 
sióstr urszulanek. Ale dlaczego klasztor jest 
ufortyfikowany?

Starsi poznaniacy pamiętający lata drugiej 
wojny światowej wspominają, że „Niemcy mie
li tam jakiś obóz, podobno było nawet krema
torium". Rzeczy
wistość była jed
nak jeszcze bar
dziej ponura. 
Przed wojną sio
stry urszulanki 
prowadziły tam 
zakład wycho
wawczy; pod ko
niec 1939 r. zo
stały usunięte, 
a w zakładzie 
Niemcy urządzili 
sierociniec, prze
znaczony na ger
manizację pol
skich dzieci. Sie
rociniec istniał do 
1942 r. - zlikwido
wano go, posta
nawiając prze
znaczyć ten teren 
na zupełnie inny, owiany głęboką tajemnicą 
cel. A była nim budowa centralnego (w skali 
Trzeciej Rzeszy!) ośrodka badań nad bronią 
bakteriologiczną. Oficjalna wersja głosiła, że 
ma to być Instytut Badań nad Rakiem (Institut 
fur Krebsforschung). W rzeczywistości na po- 
klasztornym terenie wzniesiono cztery partero
we budynki - w pierwszym mieściła się stacja 
doświadczalna przeznaczona do wykonywa
nia eksperymentów na zwierzętach i ludziach 
(tam rzeczywiście zbudowano krematorium, 
nie zdążono jednak go użyć), w drugim - sta
cja szczepień (hodowano tam kultury bakteryj
ne), w trzecim - izolatka dla zainfekowanych 
ludzi i zwierząt, w czwartym stacjonowała chro

niąca obiekt jednostka SS. Ponadto zbudowa
no zwierzętarnię i sterylizatornię. Powstałe 
w ten sposób laboratorium badań nad zaraza
mi (Seuchlabor) miało działać w ramach po
znańskiego Uniwersytetu Rzeszy. Zakład tego 
rodzaju musiat być oczywiście w szczególny 
sposób chroniony, wyposażono go zatem 
w liczne obiekty strażnicze, w tym również 
w interesujący nas - uzbrojony w ciężkie kara
biny maszynowe - schron. Laboratorium było 
gotowe do pracy w połowie 1944 r., ale wkrót
ce, z uwagi na pogarszającą się sytuację mili
tarną Niemiec, podjęto decyzję o ewakuacji. 
Rozpoczęto w tym celu budowę analogiczne
go obiektu w Geraberg (Turyngia). Podczas 
ofensywy styczniowej w 1945 r. Niemcy błyska
wicznie opuścili Pokrzywno i tak się zakończy
ła działalność Seuchlabor, stanowiąca jedną 
z najbardziej strzeżonych tajemnic Trzeciej 
Rzeszy. Zbudowane przez hitlerowców budyn
ki służą obecnie zakonnicom jako pomieszcze
nia gospodarcze.

Urszulanki wróciły do Pokrzywna w 1947 r. 
Byty wśród nich zakonnice wysiedlone z klasz
toru w Kołomyi. One właśnie przywiozły z sobą 
figurę Chrystusa i ustawiły ją tam, gdzie stoi do 
dzisiaj, to znaczy na schronie. Innemu celowi 
schron nie służy - jego wnętrze zasypano.

Miejsce to nie jest w Poznaniu zbyt znane. Ale 
ci, którzy tamtędy przejeżdżają, komentują 
ten nieco surrealistyczny widok militarnego 
obiektu zwieńczonego figurą Chrystusa. Czy 
to symbol Kościoła wojującego? A może 
zwycięstwa pokoju nad wojną? Czy też ra
czej siostry urszulanki wykazały bardzo y 
praktyczne podejście? Po co budo- A 

wać nowy cokół (i to w trudnych 
powojennych czasach), jeśli 
można wykorzystać istnieją- 
cy obiekt, do tego tak eks- 
ponowany. f

Aleksander Stukowski ryr-z

17

(fo
t. A

le
ks

an
de

r S
tu

ko
ws

ki
)



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Z warsztatu historyka Kościół w Pęcimch

H
ęcice - to miejscowość po
łożona kilkanaście kilome
trów na południowy za
chód od Warszawy. Znana 
jest głównie z pięknego klasycystycz- 

nego pałacu wybudowanego w la
tach 1808-1809 przez ks. Pawła Sa
piehę, według projektu znanego ar
chitekta Fryderyka Alberta Lessla. 
Drugim niezwykle interesującym za-

Jak wynika z dokumentów doty
czących wizytacji dekanatu w 1816 r., 
w tym czasie istniał w Pęcicach po
chodzący zapewne z przełomu XVI 
i XVII w. „kościół drewniany na pod
murowaniu w formie krzyża gontem 
kryty” wysokości 10 łokci, szerokości 
20 łokci, długości 40 łokci. Już wów
czas zauważono, że stan budowli jest 
nie najlepszy i wymaga ona szybkiego 

czy Szpilowski, ale do 1824 r. nie 
podjęto żadnych prac ze względu na 
pominięcie w oficjalnym wykazie wy
datków zbyt wielu uszkodzeń. Bu
downiczy Obwodu Warszawskiego, 
Jan Postawka, wizytując kościół 19 
grudnia 1824 r., zauważył, że jest on 
„zupełnie zdezelowany, do reperacji 
na żaden sposób nie kwalifikujący 
z powodu: 1, że podwaliny i ściany

bytkiem Pęcie jest klasycystyczny ko
ściół pod wezwaniem śś. apostołów 
Piotra i Pawła. Dotychczasowa lite
ratura z nielicznymi wyjątkami do
syć konsekwentnie wiąże autorstwo 
projektu tej świątyni z osobą znako
mitego architekta Christiana Piotra 
Aignera (m.in. Katalog zabytków 
sztuki w Polsce, t. X, z. 17, s. 23). 
W Archiwum Głównym Akt Daw
nych w Warszawie przechowywane 
są dokumenty dotyczące dziejów pę- 
cickiej parafii, które wykorzystałem 
jako podstawę niniejszego artykułu. 

remontu. W czasach Królestwa Pol
skiego roboty budowlane przy obiek
tach sakralnych musiały być prowa
dzone pod nadzorem odpowiednich 
organów administracji państwowej. 
Plany budowy, adaptacji czy remon
tów były najczęściej opracowywane 
przez budowniczych obwodowych, 
a następnie musiały uzyskać akcepta
cję odpowiedniej pod względem przy
należności terenowej Komisji Woje
wódzkiej. Pierwszy kosztorys wydat
ków potrzebnych na podstawowy re
mont opracował w 1821 r. budowni-

1. Elewacja frontowa kościoła (wedtug 
projektu J. Postawki z poprawkami 
Dollingera)
2. Elewacja boczna i frontowa

zgniłe i spróchniałe w węgłach wnu- 
rzone i wychilone 2,... końce krokwi 
tak są zgniłe, że zapadnięciem i zawa
leniem całego dachu zagrażają... 
W ogólności cała budowla nie tylko 
w najgorszem, ale prawdziwie w naj- 
niebezpieczniejszem stanie zawalenia
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się znajduje”. Wobec takiego stanu 
rzeczy władze duchowne i cywilne 
postanowiły świątynię zamknąć, tym
czasowo zaś na potrzeby parafii za
adaptować stojącą w pobliżu stodołę. 
Arcybiskup warszawski przyzwolił na 
przeniesienie nabożeństw w lutym 
1825 r. mając na względzie to, iż 
„dziedzic dóbr Pęcie i kollator kościo
ła mieyscowego zaręczył w końcu ro
ku przyszłego kos'ciół wymurować”.

Opracowanie projektu nowej bu
dowli polecono wspomnianemu Ja
nowi Postawce. Efektem jego pracy 
były plany do dziś zachowanej klasy- 
cystycznej świątyni. W omawianym 
zespole dokumentów zachował się 
sporządzony przez niego wykaz kosz
tów na wystawienie nowego kościoła, 
będący załącznikiem do niezachowa- 
nych rysunków samej świątyni. Ca
łość materiałów została następnie 
przekazana do Komisji Województwa 
Mazowieckiego w celu zatwierdzenia. 
Ich rewizji dokonał Karol Dollinger, 
budowniczy tej komisji. W przekaza
nym zwierzchnikom raporcie stwier
dził: „znalazłem w anszlugu wiele 
mylek, które sprawdziłem, rysunek 
zaś co do zewnętrzne formy dobrze 
urządzony lecz przecięcie poziome, 
w którem okazało się wiele niezgod
ności i szczupłe miejsce tak jak Bu
downiczy Obwodowy w wywodzie 
słownym wzmiankuje że się powinno 
mieścić 500 do 700 osób, więc stosu
jąc się do tej samej struktury ze
wnętrznej kościoła przysionek skreso- 
walem a zamiast całego diametru ko
lumn 3/4 przy murze umieściłem,

3. Zestawienie 
pomiaru 
kościoła
(po prawej) 
z projektem 
wzorcowym nr 5 
H. Szpilowskiego 
(po lewej)
4. Projekt 
Kesslera 
kościoła 
drewnianego 
w Pęcicach 
(oryginał
w zbiorach 
AGAD)

(zdjęcia: Andrzej 
Wąsowski)

a tym sposobem faciata się nie odmie
nia nie powiększając kosztów ani 
przemieniając murów...”. Dollinger 
wprowadził te zmiany, kierując się 
potrzebą powiększenia świątyni. Zli
kwidował przewidziany w pierwot
nym projekcie wewnętrzny przedsio
nek, zmienił również usytuowanie 
tylnego wejścia, rezygnując z pomysłu 
umieszczenia go za głównym ołta
rzem; zostało ono umiejscowione 
w bocznej ścianie kościoła. Opraco
wany w tej postaci projekt został za
twierdzony w maju 1825 r. przez Ko
misję Rządową Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego.

Zgodnie z obowiązującymi w Kró
lestwie Polskim przepisami przedsię
biorcę budowlanego (entrepreneur} 
władze obwodowe musiały wybrać 

w trybie przetargu. Był on przepro
wadzany w formie licytacji, a zwy
cięzcą zostawał ten, kto zapropono
wał najniższą kwotę wydatków, kon
kurencyjną względem wymienionej 
w kosztorysie. Całość kosztów wysta
wienia budowli była pokrywana przez 
parafian w proporcji odpowiedniej 
do wielkości posiadanej ilości ziemi. 
Przeważnie wygrywać licytacje starali 
się kolatorzy, aby mieć kontrolę nad 
budową i jej kosztami, które i tak mu- 
sieliby ponosić z racji posiadanej na 
terenie parafii ziemi. Ówczesnym 
właścicielem Pęcie i zarazem kolato
rem kościoła był Antoni Bieńkowski 
herbu Korwin, senator-kasztelan Kró
lestwa Polskiego i sędzia najwyższej 
instancji. Podjął się on wystawienia 
nowego kościoła, którego budowy 
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miał doglądać jego pełnomocnik Ka
miński. Pomimo braku podpisania 
formalnego kontraktu między inwe
storem i reprezentującym państwo 
komisarzem obwodowym, prace bu
dowlane zostały rozpoczęte jeszcze 
w 1825 r. Musiały one przebiegać 
dość sprawnie, skoro w następnym 
roku mury świątyni zostały wycią
gnięte pod dach. Niestety, kolator zo
stał wkrótce zmuszony do przerwania 
robót. Powodem były prośby para
fian, uskarżających się na zbyt wielkie 
koszty budowy. W związku z tym Ko
misja Rządowa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, mając na 
uwadze, że „tak kosztowny kos'ciol 
w parafii zaledwie dusz 800 wynoszą
cej przechodzi potrzebę miejscową”, 
wydała decyzję o opracowaniu inne
go projektu, tym razem kościoła 
drewnianego.

Stosownie do niej, w marcu 1828 
r. opracowane zostały przez ówcze
snego Budowniczego Obwodowego, 
Ludwika Kesslera nowe rysunki wraz 
z wykazem kosztów. Zachowany 
w aktach Komisji Województwa Ma
zowieckiego projekt jest interesują
cym świadectwem stosunku architek
tów tamtej epoki do motywów mają
cych całkowicie odmienną genezę. Je
go klasycystyczna w duchu fasada zo
stała ozdobiona neogotyckimi okna
mi. Całość projektu budowli odpo
wiadała parametrom zlecenia - była 
skromna i odpowiednio tania. Zapro
ponowana świątynia drewniana pod 
względem wielkości nie ustępowała 
murowanej. Zasadniczym problemem 
w tej sytuacji okazał się brak możli
wości zakupu w okolicy dostatecznie 
długich belek drewnianych, a sprowa
dzenie ich z odległego terenu znacz
nie podniosłoby koszty budowy. 
W związku z tymi kłopotami Komisja 
Rządowa zrezygnowała z planów 
wzniesienia tańszej drewnianej świą
tyni i wydała zgodę na kontynuację 
budowy murowanej. Decyzja ta nie 
oznaczała końca problemów kasztela
na Bieńkowskiego. Nowy spór rozgo
rzał z powodu braku akceptacji ze 
strony parafian rozkładu kosztów, 
które zobowiązani byli ponieść na 
rzecz budującego kościół inwestora. 
Aby uzyskać potwierdzenie ważności 
tego dokumentu, Bieńkowski przez 
ponad rok prowadził uwieńczoną 
sukcesem wymianę korespondencji 
z różnymi urzędami. W grudniu 1829 
r. został w końcu podpisany przez 

niego w biurze Komisarza Obwodu 
Warszawskiego zaległy kontrakt i bu
dowa kościoła ponownie ruszyła. Po 
kilku miesiącach kościół został przy
kryty dachem, a protokół rewizyjno- 
-odbiorczy budowy sporządzony zo
stał w listopadzie 1832 r. Wewnątrz 
tymczasowo zostały zainstalowane oł
tarze ze starego kościoła. Dekorowa
nie i porządkowanie wnętrza świątyni 
trwało do połowy lat czterdziestych 
XIX w. i zostało uwieńczone wysta
wieniem w 1846 r. według projektu 
nieznanego architekta niezwykle 
efektownego ołtarza głównego 
w kształcie serliany, ufundowanego 
przez miejscowe bractwo różańcowe 
i ówczesnego dziedzica dóbr Pęcice, 
Leona Popławskiego. Jeszcze zanim 
wnętrze kościoła zostało ukończone, 
pojawiły się problemy związane ze 
stanem technicznym budowli. 
W 1843 r. Asesor Budowlany Guber
ni Warszawskiej donosił przełożonym 
o wyraźnych pęknięciach w elewacji 
frontowej i tylnej. W odpowiedzi na 
ten raport z polecenia władz guberni 
został przeprowadzony odpowiedni 
remont i wtedy właśnie przebudowa
no elewację frontową. Aby wzmocnić 
nośność ścian, została zamurowana 
nisza, w której znajdowały się ujmują
ce wejście półkolumny, a otwór wej
ścia głównego został zamknięty lu
kiem odcinkowym. W późniejszych 
czasach nie były już przeprowadzane 
tak duże remonty.

Kościół w Pęcicach jest budowlą 
utrzymaną w stylu klasycystycznym. 
Do krótkiego prezbiterium jednona- 
wowej świątyni przylegają zakrystia 
i skarbiec wraz ze znajdującymi się 
ponad nimi lożami. Naroża przestrze
ni nawowej są ścięte, a w ich miejscu 
znajdują się klatki schodowe na pla
nie koła. Fasada ma lekko wysunięty 
ryzalit zwieńczony frontonem.

Badacze zajmujący się architekturą 
doby klasycyzmu w Polsce podkreśla
li związek pęcickiego kościoła z teore
tycznymi projektami Christiana Pio
tra Aignera wydanymi w formie 
wzornika w 1825 r. Nie można jedno
znacznie przesądzić, czy budowniczy 
Postawka projektując świątynię 
w marcu 1825 r. znał wzornik Aigne
ra. Zdaniem piszącego te słowa 
wpływ na projekt Postawki mogła 
mieć wydana w Warszawie w 1824 r. 
publikacja pt. Wzory kościołów para
fialnych..., zawierająca typowe pro
jekty kościołów autorstwa Hilarego 

Szpilowskiego. Ten znakomity i do
świadczony architekt we wzorniku 
podsumował swoje doświadczenia na 
polu budownictwa sakralnego. W ko
ściele pęcickim odnajdujemy podob
ne rozwiązanie dyspozycji przestrze
ni, co we wzorcowych projektach nr 
5 i nr 13. W obu wypadkach naroża 
nawy są ścięte w wyniku umieszcze
nia za nimi klatek schodowych na 
planie koła. Zarówno w Pęcicach, jak 
i w powyższych projektach klatki 
schodowe znajdujące się przy prezbi
terium są skomunikowane z pomiesz
czeniami skarbca i zakrystii. Ponadto 
można dopatrywać się inspiracji 
w teoretycznym projekcie nr 1 w za
kresie rozwiązania fasady. Podobień
stwo jest dostrzegalne dzięki zastoso
waniu w obu projektach lekko wysu
niętego ryzalitu zwieńczonego fron
tonem. W Pęcicach fasada świątyni 
jest boniowana do 3/5 wysokości, gdy 
tymczasem na rysunku teoretycznym 
bonie ozdabiają całość fasady. Pomi
mo tych zależności świątynia pęcicka 
jest budowlą oryginalną, o popraw
nym detalu architektonicznym. Jej 
twórca jedynie inspirował się rozwią
zaniami zaproponowanymi we wzor
niku Szpilowskiego i stworzył budow
lę o interesującej fasadzie, której pier
wotny wygląd został zmieniony prze
budową podyktowaną względami 
bezpieczeństwa. Architekci doby 
oświecenia często posługiwali się 
schematem fasady mającej ryzalit 
zwieńczony frontonem oraz wejście 
ujęte parą kolumn (lub półkolumn). 
Te motywy należały do podstawowe
go kanonu motywów klasycystycz- 
nych, stąd nie dziwi ich popularność. 
Do takich rozwiązań należy zaliczyć 
fasady świątyń w Radziejowicach, 
Nadarzynie i Mokobodach projekto
wane przez Kubickiego oraz w Tręb- 
kach projektu Szpilowskiego, podob
nie zostały ukształtowane fasady ko
ściołów w Strzyżawce oraz w Tetijo- 
wie na Ukrainie.

Autor kościoła w Pęcicach, Jan Po
stawka, jest postacią mało znaną. 
Wiadomo tylko, że był Budowniczym 
Rządowym i piastował stanowisko 
Budowniczego Departamentu War
szawskiego, a zmarł w 1828 r. Być 
może jego krewnym był architekt Lu
dwik Postawky zatrudniony na stano
wisku Inżyniera Departamentu Lubel
skiego.

Andrzej Wąsowski



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Przywrócenie

zachodniej części Kwidzy
na, na skraju wysoczyzny, 
od północno-wschodniej 
strony zespołu zamkowo- 

-katedralnego znajduje się powstałe 
w średniowieczu przedzamcze. Na 
sztychu z XVI w. widzimy czworo
boczny plac otoczony murem i bu
dynkami gospodarczymi. Przedzam
cze pełniło funkcje usługowe i komu-

spół Królewskiej Stadniny Koni (staj
nie, magazyny, mieszkania pracowni
ków). Do 1810 r. ukształtowany zo
stał plac zwany placem Regencji, wi
doczny na wycinku planu miasta. 
Między nim i zespołem zamkowo-ka- 
tedralnym, w miejscu dawnych ogro
dów zamkowych pojawiła się drobna 
zabudowa, a od strony południowo- 
-wschodniej tzw. dom królewski (dzi- 

W

wała się m.in. doskonała biblioteka, 
z której mogli korzystać mieszkańcy 
miasta. Ponieważ aż do 1825 r. Kwi
dzyn nie miał własnego budynku te
atralnego, duża ujeżdżalnia stadniny 
koni wykorzystywana była jako miej
sce występów aktorów. Być może ta 
tradycja wpłynęła na lokalizowanie 
później właśnie w tym miejscu sal te
atralnych. Dom gminy ewangelickiej 
służył jako miejsce spotkań i imprez 
kulturalnych, po wojnie znajdował się 
tam dom kultury z salą teatralną, któ
ry rozebrano w 1975 r., a na jego 
miejscu w latach osiemdziesiątych 
XX w. wybudowano kinoteatr. Ulica 
Katedralna dopiero współcześnie zo
stała przedłużona do ul. Braterstwa 
Narodów, wcześniej była to droga do
jazdowa do zamku, zabudowań 
przedzamcza, a dalej biegła wokół

1. Widok przedzamcza na rysunku z 1595 r.
2. Wycinek planu miasta z 1810 r.: 7 - budynek Regencji, 8 - budynek Akcyzy,
9,11 - magazyny, 10 - ujeżdżalnia, 12 - dom królewski, 13 - stajnia garnizonowa,
14 - intendentura, 20 - budynki kościelne, 25d - dom pisarza bramnego; widoczny jest 
przebieg murów przedzamcza

nikacyjne wobec zamku kapituły po
mezańskiej, tędy prowadził jedyny 
wjazd na zamek. Związek tego terenu 
z kwidzyńską warownią potwierdza 
nazwa plac Zamkowy, która istniała 
na planach Kwidzyna aż do początku 
XIX w. Rola przedzamcza zmieniła 
się pod koniec XVIII w. Po 1772 r. 
Kwidzyn stal się stolicą Prus Zachod
nich, a w wybudowanym w latach 
1758-1763, w północno-zachodniej 
części przedzamcza, pałacu generała 
Fermora umieszczono siedzibę regen
cji kwidzyńskiej. W 1788 r. naprze
ciwko pałacu, w północno-wschod
niej części przedzamcza, powstał ze-

siejszy budynek administracyjno-kul- 
turalny). Taki układ urbanistyczny 
z pewnymi zmianami przetrwał do 
początku XX w.

W 1908 r. stadninę królewską 
przeniesiono do innej dzielnicy, 
a około 1930 r. w miejscu zlikwido
wanych zabudowań wybudowano 
dom gminy ewangelickiej. W pałacu 
Regencji pod koniec XIX w. znajdo- 

prezbiterium katedry. Przedzamcze 
było od dawna pełne zieleni. Na ryci
nie z 1818 r. przed pałacem Regencji 
widzimy świeżo założony - o czym 
świadczą młode drzewka - owalny 
zieleniec. Późniejsze plany i fotografie 
pokazują, że zieleniec znajdował się 
także po obu stronach ulicy. Przed 
1945 r. na części przedzamcza między 
budynkiem Akcyzy a katedrą funkcjo-
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nowały ogródki urzędnicze, a po woj
nie urządzono tam skwer z fontanną.

Obecnie północno-zachodnią część 
przedzamcza zajmuje teren przyszkol
ny, w części południowo-wschodniej, 
przy kinoteatrze, organizowane są 
różnego rodzaju imprezy, pozostały 
teren nie jest użytkowany. Ukształto
wanie charakteryzuje się dużą deniwe
lacją, wynoszącą około 5 m, ze spad
kiem w kierunku północno-zachod
nim. Znajdują się tu zabytkowe bu
dynki: szkoły średniej (pałac Regencji 
i rezydencja prezydenta), budynek ad- 
ministracyjno-kulturalny, relikty daw
nych murów obronnych oraz współ
czesny kinoteatr. Przedzamcze przeci
na ul. Katedralna, do szkoły i kinote
atru prowadzą drogi dojazdowe z na
wierzchnią asfaltową, na terenie tym 
istnieją również parkingi o nawierzch
ni betonowej oraz chodniki i alejki 
z betonowych płyt. Oświetlenie stano

wią lampy różnego typu i wysokości. 
Przy ulicy na lampach zainstalowano 
reflektory iluminacyjne katedry. 
W pobliżu szkoły i wzdłuż ulicy rośnie 
historyczny drzewostan.

Teren przedzamcza w wyniku hi
storycznych zmian funkcjonalnych 
przekształcony został w dwa urbani
styczne wnętrza: plac Regencji i plac 
Teatralny. Plac Regencji, wcześniej 
Zamkowy, zmieniony przez wybudo
wanie domu gminy ewangelickiej - 
współcześnie nie istnieje. Jego struk
tura przestrzenna została zniszczona 
wybudowaną w latach osiemdziesią
tych XX w. nieciekawą bryłą kinote
atru, brakiem zabudowy od strony 
północno-wschodniej i południowo- 
-zachodniej oraz skarpami i schodami 
w części południowo-wschodniej. 
Drugie wnętrze - plac Teatralny znaj
duje się w miejscu m.in. dawnej fosy, 
gdzie później znajdowały się ogrody, 

następnie różnorodna drobna zabudo
wa, a w latach siedemdziesiątych XX 
w. skwer z fontanną. Od placu Regen
cji oddzielony był dawniej budynkiem 
Akcyzy, a od strony południowo-za
chodniej zamknięty bryłą zespołu 
zamkowo-katedralnego. Obecnie plac 
nie ma walorów przestrzennych i ar
chitektonicznych ze względu na brak 
jednorodnej obudowy i zbyt wysoki 
poziom powierzchni, który ogranicza 
widok na zabudowę historyczną. Na
leży także stwierdzić, że brak pierzei 
zachodniej przy ul. Braterstwa Naro
dów powoduje niekorzystne wglądy 
na omawiany obszar oraz eksponuje 
bryłę kinoteatru.

Przedzamcze położone jest w stre
fie ochrony konserwatorskiej i arche
ologicznej, gdzie obowiązuje ochrona 
elementów historycznego układu 
urbanistycznego, a cały obszar wyma
ga przeprowadzenia badań archeolo- 
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giczno-architektonicznych. Analiza 
i ocena struktury przestrzennej pozwa
lają ustalić wnioski i zalecenia dotyczą
ce przywrócenia walorów placu Re
gencji oraz ukształtowania placu Te-

Regencji zyskałby jedną płaszczyznę. 
Od strony ul. Zamkowa Góra należa
łoby uczytelnić przebieg murów 
obronnych szpalerem zieleni średnio 
wysokiej i małą architekturą oraz za-

3. Za zamkiem i katedrą widoczne 
przedzamcze z trzema dominantami 
nietworzącymi wnętrz urbanistycznych

dawnym budynkiem prezydenta re
gencji a kinoteatrem, w miejscu daw
nego budynku Akcyzy. Obniżenia wy
maga ul. Katedralna, szczególnie na
przeciwko pałacu, a cały teren potrze
buje zmiany form oświetlenia. Należy 
również przeprowadzić renowację bu
dynków zabytkowych - pałacu Regen
cji, rezydencji prezydenta, rewaloryza
cję „domu królewskiego” oraz murów 
obronnych. Przekształcona też powin
na być bryła kinoteatru, np. przez 
wprowadzenie „przysłon” z zieleni 
lub przebudowę dachu pogrążonego.

Realizacja takiej koncepcji dałaby 
miastu wiele korzyści. Nowy budynek 
w miejscu dawnej Akcyzy może pełnić 
funkcje obsługi turystów lub kultural
ne. Powiększony plac Regencji mógł
by służyć młodzieży szkolnej, plac Te
atralny, jak obecnie, do organizacji im
prez kulturalnych, a obydwa „nowe” 
place w ograniczonym zakresie pełnić 
funkcje parkingowe. Niwelacja terenu 
przed kinoteatrem i odwrócenie się 
w kierunku zespołu zamkowo-kate- 
dralnego oraz doliny Wisły zmieniło
by oprawę imprez kulturalnych. Mia

4. Teren przedzamcza - po prawej stronie 
budynek kinoteatru, po lewej 
przebudowany dom królewski,
w głębi zamek
5. Dawny plac Teatralny wymaga 
obniżenia ze względu na widoczną 
w głębi historyczną zabudowę

atralnego, a tym samym uczytelnić toż
samość kulturową tego rejonu miasta. 
Wszystkie elementy struktury histo
rycznej przedzamcza, przy właściwym 
ich wyeksponowaniu nadają się do wy
korzystania przy przestrzennej rekom- 
pozycji placu Regencji, a także przy 
przebudowie w harmonijne wnętrze 
urbanistyczne placu Teatralnego. Ko
nieczna jest więc rewitalizacja zespołu 
przez wykreowanie nowych funkcji, 
m.in. turystycznej i kulturalnej, a także 
rekompozycja wnętrz urbanistycznych 
i utworzenie dwóch placów.

Sanacja struktury przestrzennej ob
szaru i rekompozycja historycznego 
układu przestrzennego może nastąpić 
przez niwelację terenu z południowo- 
-zachodniej i północno-zachodniej 
strony kinoteatru oraz wprowadzenie 
przegrody optycznej dzielącej otwartą 
obecnie przestrzeń na dwa place. Plac 

akcentować lokalizację historycznej 
bramy wjazdowej na teren przedzam
cza - elementami małej architektury 
i nawierzchnią. Plac Teatralny również 
wymaga obniżenia płaszczyzny - np. 
w formie amfiteatru i wyraźnego od
dzielenia od placu Regencji. Można to 
zrealizować wprowadzając na północ
no-wschodniej ścianie placu „kolum
nadę” nawiązującą do przypór kate
dry i przysłaniającą także kinoteatr, 
lub uzupełniając zabudowę pomiędzy 

sto zyskałoby dwa „nowe” wnętrza 
urbanistyczne, utrzymujące historycz
ny klimat, lepiej spełniające funkcje 
kulturalne i turystyczne - przedzam
cze stałoby się o wiele atrakcyjniej
szym zakątkiem Kwidzyna.

Wiesław Gałkowski 
Michał Klain

W opracowaniu wykorzystano materiały 
z archiwum Powiatowego Konserwatora Za
bytków w Kwidzynie.
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Poszukiwanie
najstarszego Wolborza

czan krakowskich, ośrodek kultural
nego życia Polski? Gdyby takie pyta
nie umieścić w jakimś konkursie, sta
nowiłoby na pewno przysłowiowy 
„haczyk”. Ale i wśród mieszkańców 
tej cichej dziś osady zapewne sporo 
osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
właśnie tu, gdzie dziś krzyżują się uli
ce Świętokrzyska i Frycza Modrzew
skiego, pięćset lat temu stał zamek - 
rezydencja biskupów kujawskich, 
sławna na całą Europę. Kiedy 6 listo
pada 1596 r. kardynał Enrico Gaetani, 
legat papieski w Polsce w swej podró

ży do Krakowa stanął w Wolborzu 
„bp Rozrażewski zaprowadził go do 
pałacu, czyli raczej do obronnego zam
ku ze zwodzonymi mostami, otoczo
nego zewsząd basztami i murem. (...) 
Z kościoła szedł kardynał do zamku 
piechotą. Wyznaczone pokoje dla kar
dynała były wspaniałe i zupełnie w gu
ście włoskim, słowem przez całą drogę 
nigdzieśmy nie byli tak pięknie 
i uprzejmie podejmowani jak w Wol
borzu, tak dalece, iż na usilne prośby 
biskupa został kardynał do piątku ra
no 8 listopada” - tak pisał sekretarz 
legata Paulo Mucante. Jeżeli pamiętać 
będziemy, że kardynał Gaetani w służ
bie Kurii rzymskiej przemierzył pra
wie pół Europy, słowa powyższe na
bierają specjalnego znaczenia.

jakiej to miejscowości pod 
koniec XV w. istniał dwór 
biskupi, uznawany za trze
ci, po dworze krakowskim 
sku wykształconych miesz

Dzieje Wolborza nie zaczynają się 
jednak w XV czy XVI w. Gród wol- 
borski należy do najstarszych, zna
nych z najważniejszych polskich źró
deł historycznych. Wymieniony 
w tzw. falsyfikacie mogileńskim 
z 1065 r. (obok Łęczycy, Spicymierza, 
Żarnowa i Rozprzy) oraz w bulli 
gnieźnieńskiej z 1136 r. (wraz z Siera
dzem, Spicymierzem, Małogoszczą, 
Rozprzą, Łęczycą, Żarnowem, 
Skrzynnem) był siedzibą kasztelanii 
wchodzącej w skład prowincji łęczyc
kiej. Wraz z wymienionymi grodami 
stanowił własność monarszą i do po
łowy XII w. wchodził w skład głów
nych jednostek administracji teryto
rialnej państwa polskiego. Tym, co 
decydowało o lokalizacji grodu wol- 
borskiego i jego szybkim rozwoju, by
ło usytuowanie na trasie przebiegu 
jednego z najważniejszych traktów 
handlowych wczesnego średniowie
cza, tzw. gnieźnieńsko-kijowskiego. 
Przekraczał on Pilicę w Inowłodzu 
i Sulejowie, potem obydwie nitki 
traktu łączyły się w Wolborzu, by da
lej skierować się do Łęczycy i Gnie
zna. Niestety, do tej pory, mimo dłu-
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1. Wolbórz z lotu ptaka - pośrodku 
widoczny zarys owalnicy z kościołem
św. Mikołaja, w lewym dolnym rogu zdjęcia 
teren dawnego zamku
2. Kościół św. Mikołaja od strony 
południowo-wschodniej

goletnich badań archeologicznych, 
nie natrafiono na relikty wolborskie- 
go grodu.

W latach 1123-1125 powstało no
we biskupstwo z siedzibą we Wło
cławku i kasztelania wolborska znala
zła się w jego granicach, co potwier
dziła bulla papieża Eugeniusza III 

z 1148 r. Źródła pisane pozwalają są
dzić, że już w połowie XI w. Wolbórz 
miał charakter osady miejskiej; do 
dziś w planie miasta widoczny jest za
rys wczesnośredniowiecznej owalni
cy. Istniały tu: targ, komora celna, 
karczmy, sprawowano sądy monar
sze. Na przełomie XI i XII w. powstał 
kościół św. Mikołaja, w którym 
w 1215 r. odbył się synod prowincjal- 
ny. Kolejne dokumenty wystawione 
przez władców dla Wolborza (lata 
1239 i 1273) świadczą, że jako ośro
dek miejski rozwijał się szybko nie 
tylko pod względem gospodarczym, 
ale i prawnym. Działał tu samorząd, 

charakterystyczny dla przedlokacyj- 
nych osad targowych, biskup miał 
prawo lokować sąsiednie osiedla na 
prawie niemieckim, mógł także budo
wać mury miejskie. Przyjmuje się, że 
prawa miejskie otrzymał Wolbórz 
w końcu XIII w., a przywilej renowa
cyjny wydał Władysław Jagiełło 
w 1433 r.

Z 1377 r. pochodzi pierwsza 
wzmianka o zamku wolborskim, bi
skup Zbylut nazywa go „curia no
stra”. Wzniesiony w miejscu z natury 
obronnym, w widłach rzek Wolbórki 
i Moszczanki, kilka lat później okre
ślony był przez Janka z Czarnkowa 
mianem twierdzy. W końcu XIV w. 
historia potwierdziła walory miejsca, 
w którym założono miasto - znalazło 
się ono na innym ważnym szlaku - 
tzw. litewskim z Wielkopolski i Mało
polski przez Mazowsze na Litwę. 
Częstymi gośćmi bywali tu królowie: 
Władysław Jagiełło w 1410 r. odbył 
naradę wojenną przed bitwą pod 
Grunwaldem i przyjął posłów węgier
skich, w 1420 r. przyjął poselstwo 
czeskie ofiarowujące mu koronę, 
w 1461 r. był tu Kazimierz Jagielloń
czyk. Ze względu na korzystne poło
żenie rezydowali tu bardzo często bi
skupi włocławscy, a niektórzy, jak np. 
Jakub z Sienna, niemal stale. Dziesię
ciolecie biskupstwa Piotra z Bnina 
(1483-1493) - to okres, w którym do 
Wolborza zjeżdżali uczeni i humani
ści, wysłannicy królewscy. Sławny Fi
lip Buonaccorsi, zwany Kallimachem, 
powiedział o biskupie: „Dwu ludzi 
nie zdołała popsuć fortuna: Waw
rzyńca Medyceusza i Piotra z Bnina”. 
Kallimach znalazł w Wolborzu schro
nienie w najtrudniejszym dla siebie 
okresie, kiedy po 1487 r. popadł 
w niełaskę u króla. Twórcze wymiany 
myśli, gorące dysputy przywiodły do 
Wolborza Bernardino Gallo z Zada
ni, sekretarza Fryderyka Jagielloń
czyka, Mikołaja Wódkę z Kwidzyna, 
Jana Heydeke „Mirca”, Macieja 
Drzewickiego - wszyscy oni zaliczali 
się do przyjaciół Kallimacha. W Wol
borzu w latach 1490-1492 podjął on, 
za namową Bernardino Gallo i Ma
cieja Drzewickiego, próbę zebrania 
swych utworów z dawnych lat. Zbiór 
Kallimacha „rozmów z muzami” za
chował się w Bibliotece Watykańskiej 
w Rzymie.

Wieki XVI i XVII - to okres świet
ności miasta. Liczni dygnitarze pań
stwowi i kościelni przebywali na zam-
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3. Założenie pałacowe z lotu ptakaku, jadąc na sejm do Piotrkowa. 
Barwny opis wjazdu do Piotrkowa dał 
w Opisie obyczajów Jędrzej Kitowicz: 
„Najprzód jachali przed karetą prezy
dencką konni na koniach dzielnych, 
w rzędy sute przybranych, dworzanie 
od różnych dworów i wojskowi wraz 
zmięszani; za karetą prezydenta para
dowała dragonia czasem książęcia 
prymasa, czasem biskupa kujawskie
go; za dragonią ciągnęły się karety 
różnych panów; nareszcie kolaski 
mniejszych pacjentów. Bywał ten 
wjazd prezydencki, acz nie zawsze, tak 
liczny, że jeden koniec podchodził pod 
Piotrków, a drugi dopiero wyciągał się 
z Wolborza, co jest na dwie mili pocz- 
tarskich”. W 1544 r. kościół św. Mi
kołaja podniesiono do godności kole
giaty, w mieście istniało wtedy jeszcze 
pięć innych kościołów: św. Leonarda 
nad Wolbórką, św. Krzyża na zachód 
od zamku, św. Anny (dziś cmentarny), 
św. Ducha, św. Trójcy oraz nieznana 

z wezwania kaplica za miastem obok 
młyna. W 1564 r. zakończono budo
wę ratusza. W XVI w. Wolbórz nale
żał do największych miast woje
wództw sieradzkiego i łęczyckiego: li
czył około 4000 mieszkańców, działa
ło tu ponad 260 rzemieślników, 
wśród których prym wiedli (ok. 100 
warsztatów) sukiennicy, a sukna wol- 
borskie przez Lwów docierały nawet 
na Bałkany. Nad Wolbórką i Mosz- 
czanką pracowało siedem młynów, 
w tym słodowy, foluszowy i z piłą tar
taczną, 60 szynkarzy warzyło dosko
nałe piwo. Imponujące rozmiary 
przyjął zamek biskupi. Stał on na na
sypie, otoczony fosą, przez którą 
przerzucono most i składał się zapew
ne z części rezydencjonalnej i gospo
darczej. Pierwsza miała trzy kondy
gnacje, druga oprócz dwu kondygna
cji także piwnice („sklepy dolne”). 
Liczne inwentarze przedstawiają do
kładny opis wnętrz. Cały obiekt oto-

4. Herb Doliwa biskupa Rozrażewskiego 
znaleziony w 1901 r. i wmurowany
w ścianę domu stojącego w pobliżu 
dawnego zamku

(zdjęcia: 1,3- Wiesław Stępień, 
2,4 - Jerzy Augustyniak)

czony był szerokim i wysokim mu- 
rem: „zamek wszystek otoczony mu- 
rem w quadrat, w którym murze iest 
baszt dziesięć pobitych guntami, mię- 
dzj niemj iedna blachą biellą pobita 
(...) druga dachówką położona”. Od 
strony zachodniej znajdowały się 
ogrody, przez które płynęła woda 
spiętrzona w trzech stawach.

W 1503 r. w rodzinie wolborskie- 
go wójta urodził się Andrzej Frycz 
Modrzewski. Już w 1514 r. zapisany 
był w szkole parafialnej w Krakowie, 
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a trzy lata później studiował w Akade
mii Krakowskiej. Pod koniec burzli
wego żywota ten znany reformator 
i publicysta w 1553 r. powrócił do 
Wolborza, gdzie do 1567 r. pełnił 
urząd wójta. Do historii przeszła już 
jego dysputa z dawnym przyjacielem 
Stanisławem Orzechowskim, prowa
dzona na zamku wolborskim, w obec
ności biskupa Uchańskiego, przez 
cztery dni, od 24 do 28 marca 1561 r.

Ogólny kryzys ekonomiczny, wyni
kający z wydarzeń politycznych, do
tknął w XVII w. wszystkich polskich 
miast. 2 czerwca 1671 r. wielki pożar, 
spowodowany uderzeniem pioruna, 
zniszczył miasto i zamek. W 1766 r., 
za czasów biskupa Antoniego 
Ostrowskiego, dokonano gruntowne
go remontu ratusza oraz przebudowy 
kościoła św. Mikołaja. Początkowo 
biskup Ostrowski mieszkał w zamku, 
ale jego stan był już na tyle zly, że zde
cydował się na budowę nowej, repre
zentacyjnej siedziby w pewnym odda
leniu od miasta. Budowa trwała w la
tach 1768-1773, a twórcą rezydencji 
był Francesco Placidi, architekt i geo
metra królewski. Zachowany częścio
wo do dziś zespół pałacowy składa się 
z korpusu głównego budynku, stano
wiącego oś założenia, który łączył się 
z dwiema oficynami ustawionymi 
prostopadle za pomocą arkadowych 
galerii (niezachowane). Między bu
dynkami znajdował się reprezentacyj
ny dziedziniec z paradnym wjazdem. 
Wspaniałe założenie parkowe - na 
planie prostokąta o wymiarach około 
1500 x 180 m - przecinał kanał wod

ny, opadający teren został ukształto
wany kilkoma tarasami pokrytymi 
kwiatami; przy ogrodzie zorganizo
wano zwierzyniec. Biskup Ostrowski 
po otrzymaniu w 1777 r. godności 
prymasa opuścił Wolbórz, a siedzibę 
diecezji kujawskiej przeniesiono do 
Kalisza i pałac przeszedł na własność 
państwa. Niestety, jedno z najpięk
niejszych założeń barokowych w Pol
sce zostało zniszczone różnymi nie
zbyt szczęśliwymi realizacjami. Na te
renie zwierzyńca zbudowano budynki 
gospodarcze oraz kotłownię, w bez
pośrednim sąsiedztwie pałacu prze
biega trasa szybkiego ruchu Warsza

wa-Katowice, a przed pałacem, na re
prezentacyjnym dziedzińcu ustawio
no pomnik poświęcony zwycięstwu 
grunwaldzkiemu, który w sposób ra
żący kłóci się z charakterem miejsca. 
Obecny użytkownik obiektu - Zespół 
Szkół Rolniczych jest świadomy rangi 
zespołu i należycie dba o jego stan.

Wolbórz - to dziś cicha osada 
i oprócz pałacu oraz kościoła św. Mi
kołaja nie ma tu śladów dawnej świet
ności. Poszukują ich archeolodzy, któ
rych głównym zadaniem jest odkrycie 
reliktów najstarszego grodu oraz bi
skupiego zamku.

Jerzy Augustyniak

PRZEDBRAMIE W SIEWIERZU
Siewierz leżał u skrzyżowania dróg na wschodnim skraju dziedzin śląskich 

książąt, na zachód od Jury Krakowskiej, Tutejszy nowy gród założono w XIV w, 
na pagórku wśród mokradeł nad rzeką Czermą. Samotny pagórek - może 
sztuczny - otaczała fosa wodna, masywne mury zamkowe utworzyły nieregular
ny owal. Ta oszczędna forma - to modelowy przykład założenia obronnego 
wczesnych zamków na ziemiach polskich - bez wież i bez późniejszych baszt. 
Zamek powstał zapewne w XV w., gdy Siewierz stal się własnością biskupstwa 
krakowskiego. W następnym stuleciu powiększono jego plan, zyskał wieżę, no
we budynki i charakter rezydencji, o czym świadczą ozdobne obramienia okien 
w ścianach ponad starszymi murami. Wieża bramna otrzymała cechy nowożyt
ne: ścięte w górnej partii narożniki, co zwiększało odporność na ostrzał i strzel
nice kluczowe dla broni palnej. Później obronę wzmocniło przedbramie. Jego 
dwa poziomy (w tym dolny kazamatowy) dużych, rozglifionych strzelnic pozwa
lały kłaść ostrzał boczny wzdłuż przyległych murów. Niska sylweta przedbramia, 
łukowate czoło, nasycenie bronią palną - to charakterystyczne cechy formy 
i funkcji bastei, czyli elementu obronnego, który w epoce bombard zastąpił daw
niejsze baszty. Siewierskie przedbramie - to krewniak m.in. krakowskiego Barba
kanu, bastei zamków w Międzyrzeczu czy w Ząbkowicach Śląskich. Moderniza
cję zamku sprowadzoną tylko do rejonu bramy tłumaczy się spokojem na grani
cy śląskiej w tzw. złotym wieku. Poza tym spadto znaczenie małych zamków 
w czasach, kiedy o losach wojen zaczęły przesądzać długotrwale kampanie ar-

(fot. Waldemar Brzoskwinia)
mii wychodzących w pole z działami. Zamek w Siewierzu stał się ruiną w XVIII w., 
szczęśliwie dość czytelnie przetrwały elementy zespołu obrony bramy pocho
dzące z okresu między stawianiem baszt i bastionów.

Waldemar Brzoskwinia
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Garbatka-Letnisko, pow. Kozienice, woj. mazowieckie. 
Bliższa lokalizacja: przy zalewie, nad rzeką Brzeźniczką.
Rodzaj i nazwa obiektu: most kolejki wąskotorowej z 1916 r. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: ruina - pozostały dwa ceglane przęsła silnie popęka
ne i pozbawione tynku.
Inne informacje: jest to zabytek techniki, który powinien zostać za
bezpieczony i opatrzony tablicą informacyjną.
Dane bibliograficzne: M. Dziedzicka, Kronika Garbatki-Letniska, 
Pionki 1998.

Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki 
w Garbatce-Letnisku

Miejscowość: Wiewiórka, gm. Żyraków, pow. Dębica, woj. podkar
packie.
Bliższa lokalizacja: we wschodniej części wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: zespól dworski z XVI w., tzw. dworzysko lub 
zamczysko.
Stan obiektu: ruina; teren otoczony jest rowem, który stanowi jedyny 
ślad po przypuszczalnie obronnym dworze wybudowanym przez het
mana Jana Tarnowskiego; pozostałe dwa stawy dworskie i zrujnowa
ny budynek ze sklepionymi kolebkowo piwnicami.
Inne informacje: byt to jeden z najwspanialszych renesansowych 
dworów polskich i oprócz zabezpieczenia pozostałych reliktów ko
nieczne są badania archeologiczne.
Dane bibliograficzne: K. Moskal, In Castro Tarnoviensi (aneks), Tar- 

Tarnów
(fo

t. R
af

ał
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Miejscowość: Wierzbięcin, gm. Nowogród, pow. Goleniów, woj. za
chodniopomorskie.
Bliższa lokalizacja: w centrum wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: neoklasycystyczny pałac von Dewitzów z lat 
1873-1876.
Użytkownik: pałac opuszczony.
Stan obiektu: postępująca ruina, uszkodzony dach.
Inne informacje: zamurowane okna parteru jako ochrona przed de
wastacją wnętrz. „ „ ................

Ratal Zielinski
Chociwel

Miejscowość: Duchowo, gm. Milicz, pow. Milicz, woj. dolnośląskie. 
Bliższa lokalizacja: 3 km na wschód od Milicza, po północnej stronie 
drogi.
Rodzaj i nazwa obiektu: wiatrak-koźiak z 1671 r.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: ruina - czteroramienne skrzydła zniszczone, liczne 
ubytki w ścianach, dach kryty pierwotnie gontem, obecnie „zabezpie
czony” zrywającą się folią.
Inne informacje: wiatrak został wpisany do rejestru zabytków w 1964 r.; 
jest to ostatni zachowany wiatrak w północno-wschodniej części Dol
nego Śląska. . ,.

Piotr Ropuszynski
Wroclaw
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Opolskie bramy
e względu na dobre gleby, 
szczególnie po lewej stronie 
Odry, wysoką kulturę rolną 
i wczesne rozwiązanie pro

blemu pańszczyzny rozkwit gospo
darczy Śląska Opolskiego przypadł na 
drugą połowę XIX w. i trwał do dru
giej wojny światowej. Rozwojowi 
sprzyjała gęsta sieć kolejowa, zorgani
zowany transport wodny i sąsiedztwo 
największego okręgu przemysłowego 
Środkowej Europy, który był chłon
nym rynkiem zbytu. Dzięki przymu
sowi nauki analfabetyzm nie był zja
wiskiem społecznym, a pracowitość 
doprowadziła do znacznego wzboga
cenia gospodarzy. Liczne przepisy ad
ministracyjne, np. w połowie XVIII 
w. nakaz budowy kominów, przyczy
niały się do powstawania budynków 
murowanych, które pod koniec XIX 
w. zdominowały krajobraz. Początko
wo stawiano je na wzór wcześniej
szych drewnianych chałup zrębo
wych, następnie były coraz większe, 
budowane np. w stylizacji klasycy- 
stycznej, ale najczęściej w manierze 
tyrolsko-szwajcarskiej. Przełom XIX 
i XX w. - to okres rozwoju budow
nictwa z nietynkowanej cegły, wzoro
wanego na reprezentacyjnych gma
chach szkół, dworców kolejowych, 
fabryk, urzędów. Dużą część tych 
obiektów zaliczyć można do budowli 
„typu rybnickiego”, które często sytu
owano szczytowo do drogi; dachy ich 
miały większe nachylenie i kryte były 
dachówką. To szczytowe ustawienie 
jest zresztą cechą charakterystyczną 
dla Opolszczyzny, zarówno dotyczącą 
budynków mieszkalnych, jak i często 
wznoszonych po przeciwnej stronie 
działki mniejszych domów przezna
czonych dla starszego pokolenia, za
stępowanych czasem spichlerzykami 
z wydzieloną izbą mieszkalną. Od uli
cy pozostawał wąski odcinek niezabu
dowany i właśnie na nim stawiano 
bramy.

Wyróżnić można ich dwa rodzaje: 
otwory wycięte w płaszczyźnie muru 
lub furta i wrota zamontowane mię
dzy murowanymi filarami z górą przy
krytą drewnianym zadaszeniem. 
W pierwszym wypadku był to ceglany

mur tynkowany o grubości około pół 
metra, osadzony na nieco szerszym 
cokole z otworem wejściowym o wy
sokości około 2 m usytuowanym przy 
głównym budynku mieszkalnym oraz 
z wjazdem o szerokości około 3 m. 
Wejście i wjazd przekryte były łękiem

1. Charakterystyczna brama w krajobrazie 
wsi opolskiej
2. Brama okazała się trwalsza niż 
budynki... (Brzeźnica, ul. Kozielska, 
sierpień 2001 r.)

półkolistym lub spłaszczonym, bez ak
centowania początku krzywizny czy 
zwornika. Także krawędź górna muru 

nie była specjalnie podkreślana - naj
częściej zadowalano się prostym wy
sunięciem ostatniej warstwy cegieł. 
Na górze kładziono daszek z jednym 
spadem w stronę ulicy lub dwuspado
wy z gąsiorami w kalenicy, co wzboga
cało rysunek. Czasami nad otworem 
wejściowym wykonywano małą pro
stokątną wnękę, prawdopodobnie na 
umieszczenie świętego obrazka lub fi
gurki. Drzwi i wrota drewniane wyko
nywano najczęściej z prostych desek, 
lecz spotyka się także nakładane w jo
dełkę. Na uwagę zasługują kowalskiej 

roboty zawiasy - zazwyczaj proste, 
montowane od strony podwórza oraz 
rzadko zachowane zasuwy i zamki.

Drugie rozwiązanie jest zapewne 
młodsze. Stawiano minimum dwa, 
częściej trzy lub cztery murowane fila
ry, między którymi umieszczano 
drewnianą furtę i bramę. Filary miały

Z
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znaczną wysokość - do 4 m, szero
kość około 80 cm. Dla poprawienia 
proporcji często ozdabiano je od 
frontu prostą lizeną lub pilastrem. 
Niektóre z nich miały sztukateryjnie 
zdobione głowice, tak dobrze znane 
z wielkomiejskich fasad eklektycz
nych. Filar nakryty był ozdobną czapą 
z gzymsami wykonanymi w tynku lub 
odlewanymi sztukateriami, zabezpie
czoną blaszanym albo dachówkowym 
czterospadowym daszkiem. Pomiędzy 
słupami nałożone były drewniane 
daszki kryte dachówką. Furtka i wro
ta miały górną ażurową nadbudowę 
o wysokości kilkudziesięciu centyme
trów. Część ta wykonywana była 
z cienkich listewek ułożonych w for
mie kratki, jodełki lub pionowo i sta
nowiła dodatkową dekorację. Niektó-

3.4. Bramy w Kietrzu: ul. Raciborska 35 
w lipcu 2001 r. (3) i ul. Raciborska 39 (4); 
ta ostatnia brama zawaliła się w sierpniu 
2001 r.

(zdjęcia: Jacek Kamiński)

re filary na początku XX w. wykony
wano z nietynkowanej klinkierowej 
cegły. Wraz z upływem czasu stawały 
się coraz prostsze, a odrzucenie zada
szenia między nimi i zamiana drewna 
na stal w furtach i bramach doprowa
dziły do form charakterystycznych 
dla naszych czasów. Mimo tej zmiany 
bramy nadal oddzielają wnętrze ulicy 
od prywatnego podwórka i dlatego 
nie znikną z naszego krajobrazu.

Jacek Kamiński

CHRYSTKOWO
Emigranci religijni z Niderlandów - mennonici 

zwani olędrami przybywali na teren Żuław od XVI w. 
i należeli do odłamu protestanckich anabaptystów. 
Reprezentowali wówczas najwyższą kulturę rolną 
i hodowlaną oraz umiejętność melioracji. Wydzierali 
Wiśle tereny zalewowe pod pola uprawne, hodowa
li bydło, zakładali sady, mieli przywilej wolnego han
dlu z Gdańskiem. Na terenie dzisiejszego powiatu 
świeckiego było około 500 zagród mennonickich.

W pobliżu Świecia leży wieś Chrystkowo, gdzie 
znajduje się pięknie zachowana pomennonicka 
chata, będąca najcenniejszym tego rodzaju obiek
tem w woj. kujawsko-pomorskim. Choć swym wy
glądem przypomina podcieniowy dworek, to w rze
czywistości jest chałupą bogatego rolnika sprzed 
230 lat, rodem z terenów dzisiejszej Holandii. Tę 
okazałą budowlę, o długości 21 m z dwuspadowym 
dachem krytym trzciną, zbudowano z drewna, ma 
dwutraktowe wnętrze z sienią pośrodku, a wysunię
tą od frontu piętrową facjatę podpiera pięć ozdob
nych tralkowych slupów, które świadczyły o zamoż
ności gospodarza; piętro wykorzystywane było jako 

spichlerz. Profilowane stropy belkowe i drewniane 
deski pamiętają pierwszych mieszkańców chaiupy 
z 1770 r, Do budowy użyto głównie drewna sosno
wego i świerkowego, nasączonego żywicą, deski łą
czono kolkami, sporadycznie za pomocą gwoździ. 
Architektura chałupy była ściśle dostosowana do te
renów zalewowych - podczas powodzi na piętrze 
gromadzili się ludzie z zapasami żywności i bydłem.

Mennonicka chata w Chrystkowie przetrwała kilka 
powodzi, rozbiory i wojny. Zagroda nie jest skanse
nem, mieszkają w niej ludzie, hoduje się krowy, 
owce wrzosówki, świnie. Od kilku lat mieści się tu 
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Parku Krajobrazo
wego Doliny Dolnej Wisty oraz terenowy oddział dy
rekcji parku z siedzibą w Świeciu. Ośrodek groma
dzi stare sprzęty, narzędzia, pozostałości z menno
nickich cmentarzy, a ambicją kierownictwa parku 
jest odtworzenie całego gospodarstwa mennonic- 
kiego. Warto dodać, że zagroda otrzymała nagrodę 
Forda w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzic
twa kulturowego.

Piotr Walczak (fot. Piotr Walczak)
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Beczki
XX w. beczkę - doskonałe, 
mocne, kształtne opakowa
nie o wybrzuszonych ścia
nach i dwóch płaskich 

dnach - wypierają formy przestrzen
nie bardziej racjonalne, czyli

obręczami oraz dobrym umocowa
niem wieka i dna pakowano rozmaite 
artykuły żelazne, np. gwoździe, śruby. 
Beczki te musiaty być dobrze napeł
nione, aby po ubiciu zawartości nie 

zny i sztyfty szewskie. Jeszcze pod ko
niec lat trzydziestych XX w. towaro
znawcy zalecali pakowanie w beczki 
żelaznych łańcuchów oraz podków. Te 
ostatnie przesyłano w mocnych becz
kach o wadze brutto 45-50 kg z sil
nym otaśmowaniem. Niemniej jednak 
beczki z wielu racjonalnych względów 
nie mogły konkurować ze skrzynkami 
i w drugiej ćwierci XX w. wyszły 
z użycia jako opakowanie artykułów 
żelaznych.

1. Beczka służąca do transportu 
portlandzkiego
2.3. Beczka firmy „SMAR 
MASZYNOWY POLMIN ESKA” 
z Drohobycza, z drewnianą 
łopatką (2) i jej dno (3)

pojemniki cylindryczne. 
Niewątpliwie ma to 
wpływ na nasz sposób 
postrzegania tamtej 
beczki jako formy deko
racyjnej, ale już archa
icznej, kojarzonej z wie
loma aspektami dziejów 
gospodarczych w ciągu 
drugiego tysiąclecia - 
transportem, koloniza
cją, handlem, rzemio
słem, wczesną fazą roz
woju przemysłowego. 
Przez wieki w beczkach 
transportowano nie tylko 
płyny i towary sypkie, ale 
także rozmaite wyroby 
luksusowe, np. porcelanę 
czy książki. Rangę beczki 
w historii określają fakty, 
że już w średniowieczu by
ła miarą objętości dla pły
nów oraz ciał sypkich, np.
w średniowiecznym Ham
burgu i Altonie było to 55 
1 zboża, a na początku XXI w. barył
ka, czyli ok. 159 1, jest miarą stosowa
ną w handlu najcenniejszym material
nym dobrem współczesnego świata - 
ropą naftową.

Na terenie Polski wyrobem pro
stych, średnich i małych drewnianych 
naczyń klepkowych zajmowali się 
w średniowieczu łagiewnicy. Nato
miast tylko bednarze mogli wykony
wać duże naczynia, jak balie, cebry, 
beczki, co potwierdzają m.in. statuty 
krakowskiego cechu łagiewników 
i bednarzy z 1435 r. Nazwa beczka 
jest pochodzenia niemieckiego, Sło
wianie nazywali to opakowanie sądek 
lub sądka i tak do niedawna określano 
jeszcze małe beczki, tzw. półbeczki. 
Dziś zdumiewa różnorodność asorty
mentu towarowego pakowanego 
w beczki na ziemiach polskich przed 
pierwszą wojną światową. W mocno 
zbudowane beczki z silnymi żelaznymi

zostały wolne prze
strzenie. Założona 
w 1880 r. firma „Ł. J. 
Borkowski” w War
szawie, przekształco
na w 1902 r. w Towa
rzystwo Akcyjne Han- 
dlowo-Przemysłowe, je
den z największych wie
lobranżowych hurtowni
ków w Królestwie Kongre
sowym, oferowała w beczkach 
zwinięty w pierścienie drut żela

cementu
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W beczkach sprzedawano cement, 
np. cementownia „Firley” pod Lubli
nem oferowała go w opakowaniach 
dziesięciopudowych (tj. 164 kg) za 
4 rb. 60 kop. w 1901 r., a w 1902 r. 
za 1 rb. 94 kop. Beczki niektórych 
wytwórców sygnowane były na dnie 
wypalaną nazwą firmy, np. „Wysoka”. 
Od 1912 r. przemysł cementowy za
czął stopniowo stosować wielowar
stwowe worki papierowe. W XIX 
i na początku XX w. w beczki pako
wano cukier rafinowany, w latach 
dziewięćdziesiątych oferowany na 
giełdzie warszawskiej w tzw. głowach. 
W latach trzydziestych XX w. w Pol
sce transportowano beczkami m.in. 
słoninę, jelita grube wieprzowe, sma
lec margarynowy, saletrę sodową, far
by suche. W beczkach i półbeczkach 
oferowała terespolskie ogórki i kapu
stę kiszoną Spółka Ogrodniczo-Rolni
cza „Ogrol” w Brześciu nad Bugiem. 
W beczki od 90 do 100 kg wileński 
oddział „Społem” pakował w 1939 r. 
„borowiki solone wybrane średniej 
wielkości” w cenie 1,70 za 1 kg net
to; dodatkowo za beczkę doliczano 
4 zł. W beczkach 20-22 kg z drewna 
lipowego o wadze brutto 200 kg Za
kłady Przetworów Owocowo-Wa
rzywnych K. Sienkiewicz w Wilnie 
dostarczały ze składnicy w Krzemień
cu miód ciemny, ale już np. oddział 
w Hrubieszowie oferował miód jasny 
deserowy w drewnianych skrzynkach 
50 kg, a oddział w Baranowiczach 
miód półjasny skrystalizowany w bla- 
szankach 50 kg.

Beczki wykonywano z różnych ga
tunków drewna, przy czym najbar
dziej przydatnym surowcem była dę
bina, w drugiej kolejności buczyna. 
Beczki dębowe nadawały się najlepiej 
na wino, piwo i różnego rodzaju ki
szonki, w tym kapustę, buraki, ogór
ki, grzyby. Z drewna bukowego wy
konywano beczki do produktów gę
stych, mających duży ciężar właściwy. 
Beczułki do przechowywania masła 
i spirytusu robiono z drewna bukowe
go, osikowego i olchowego, beczki na 
cement i do solenia śledzi ze świerka. 
Aby wykorzystać beczki jako opako
wanie do transportowania wyrobów 
szklanych, fajansowych i kamionko
wych, czyli łatwo tłukących się 
i o różnych kształtach, zaopatrywano 
je w wewnętrzne podziały - piętra 
z drewna i tektury falistej umieszczo
ne równolegle do denek. Wewnętrzne 
ściany były obłożone wełną drzewną

i obite tkaniną jutową. Wszystkie 
wolne przestrzenie musiały być 
szczelnie wypełnione, zazwyczaj weł
ną drzewną. Duże naczynia w kształ
cie beczki wykonywano również z ka
mionki. Zastosowanie gliny było jak
by powrotem do czasów antycznych, 
gdyż wówczas naczynia te wykonywa
no tylko z gliny, nim za czasów Juliu
sza Cezara Rzymianie przejęli od Gal
lów umiejętność wyrobu beczek z dę
bowych klepek uszczelnianych smołą. 
W pojemnikach kamionkowych o po
jemności 60 I, wytwarzanych w okre
sie międzywojennym przez Zakłady 
Przemysłowe w Suchedniowie, zadba
no, aby oddać całą fakturę beczki, 
bieg klepek i obręczy, dodając przy 
tym pokrywę oraz dwa symetryczne 
uchwyty na brzuścu. W 1902 r. wy
produkowano pierwsze beczki stalo
we. Przed pierwszą wojną światową 
oferowała je wspomniana hurtownia 
„Ł. J. Borkowski”. W okresie między
wojennym beczki żelazne na naftę 
wyrabiała Huta „Silesia”. W drugiej 
połowie XX w. zaczęto stosować 
beczki aluminiowe i z tworzyw 
sztucznych, np. polietylenu; te ostat
nie służyły nawet jako opakowanie na 
piwo. Charakterystyczne, że nim wy
produkowano beczki z polietylenu, 
najpierw folia z tego surowca posłu
żyła do uszczelniania tradycyjnych be
czek drewnianych.

Typem niewielkiego opakowania 
są dębowe beczułki na piwo, tzw. wia- 
drówki. Nazwa wywodzi się z XIX 
w., gdy w Królestwie Polskim obowią

zywały miary rosyjskie, a wśród nich 
miara pojemności: 1 wiadro równe 
około 12,3 1. Faktyczna pojemność 
owych beczułek wahała się zazwyczaj 
od ośmiu do kilkunastu litrów. Bro
wary i rozlewnie piwa ekspediowały 
piwo w wiadrówkach głównie do pi
wiarni i wiejskich sklepików. W skle
pikach z beczułek ustawianych deko
racyjnie na ladzie sprzedawano piwo 
na kufle. W miasteczkowych piwiar
niach Drugiej Rzeczypospolitej był 
zwyczaj, że kilka osób zamawiało taką 
wiadrówkę do swojego stolika, bar
man wkręcał w nią pompkę, a goście 
ściągali piwo do kufli.

W okresie międzywojennym bro
wary po otrzymaniu opakowań 
z beczkowni zobowiązane były do le
galizacji pojemności w okręgowych 
i miejscowych Urzędach Miar i Wag. 
W naszym kraju większość legalizo
wanych beczek dębowych związana 
jest właśnie z transportem i dystry
bucją piwa. Mają one wybitą lub wy
paloną na wieku cechę złożoną z tar
czy z literami „RP” lub „UM” po
środku oraz numerem okręgu 
(w 1938 r. było ich w Polsce sześć) 
z lewej strony i numerem miejscowe
go urzędu miar z prawej strony tar
czy. Na przykład cecha wypalona na 
wiadrówce o pojemności 11 1 Miesz
czańskiego Browaru Udziałowego 
w Janowie Lubelskim „2 RP 1” „48” 
oznacza, że opakowanie legalizowa
no w Okręgowym Urzędzie Miar 
w Lublinie w 1948 r. Na beczkach 
naklejano etykiety firmowe; do dziś
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7Nr. 23.
Tafelsenf (lose in PatentverschluBfaB) 
zu ca. 30 und 50 kg netto Inhalt.

ft. Dfisseldorfer 
Tafelsenf

100 kg netto A’b5.—

If. Estragonsenf 
100 kg netto A'75.

4. Dno beczki o pojemności
11 I, tzw. wiadrówki
z Mieszczańskiego Browaru 
Udziałowego w Janowie 
Lubelskim
5.6. Beczki do sprzedawania 
piwa w piwiarni Adama
i Edwarda Jaworskich
w Siedliszczu (5) i w wiejskim 
sklepie (6) w latach 
trzydziestych XX w.
7. Beczka na musztardę 
austriackiej firmy „Gróger-Senf” 
(reprod. z wydawnictwa 
firmowego z 1913 r.)
8. Pojemnik fajansowy 
„21/2 kg” na musztardę firmy
L. Matejaka z Warszawy, 
wykonany w fabryce fajansu 
w Nowym Dworze
Mazowieckim w okresie 
międzywojennym

niezmiernie rzadko się zachowały. 
Swoistą ciekawostką może być obo
wiązująca od 1938 r. nalepka „CZY
STE MASŁO/ POLSKA” z konturem 
granic Drugiej Rzeczypospolitej, 

umieszczana pośrodku denka na 
beczkach z eksportowym masłem 
standaryzowanym.

Duże beczkowe opakowania koja
rzą się z sytością. I to zapewne biorą 

pod uwagę ci, którzy współcześnie de
korują swoje otoczenie starymi, duży
mi opakowaniami. Od dawna hobby 
to wykorzystywano w promocji róż
nych towarów, zwłaszcza artykułów
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9. Beczułka blaszana firmy „E. Wedel” 
w Warszawie (wys. 10 cm)
10. Beczutkowata cukiernica szklana 
z okresu międzywojennego

(zdjęcia: 1,4 - Grzegorz Miliszkiewicz, 
2,3,5-10- Krzysztof Wasilczyk; zb. Muzeum 

Wsi Lubelskiej)

spożywczych, stosując miniatury be
czek. Producenci musztardy w Europie 
już w XIX w. pakowali tę przyprawę 
do szklanych lub fajansowych słoicz
ków w formie beczki. Fabryki cukier
nicze używały firmowych litografowa- 
nych beczułek-blaszanek, np. war
szawski „E. Wedel” - baryłki 400 g na 
landryny. Bez względu na rodzaj użyte
go materiału wytwórcy miniaturo
wych reklamówek zazwyczaj starali się 
oddać możliwie najwięcej szczegółów 
konstrukcyjnych beczki, np. obręcze, 
nity, układ klepek i słojów.

Jeszcze na początku trzeciej ćwier
ci XX w. mieszkańcy miast kupowali 
beczki i balie na jarmarkach bezpo
średnio od bednarzy. W robotniczych

dzielnicach Lublina, na podwórkach 
kamieniczek zlepionych z opoki, 
chlapała na nas, wówczas dzieciaków, 
mydlana piana pryskająca z ręcznych 
prań w klepkowych baliach. Jesienią 
zaś krążyła od domu do domu ma
sywna szatkownica i kuchnie tonęły 

na parę godzin w obłokach kapuścia
nych liści. Dębowe beczki z rozfer- 
mentowaną kiszeniną po kilku 
dniach wędrowały do piwnic. Miesz
kańcy tych dzielnic, robotnicy i ich 
żony przywędrowali do miasta w po
szukiwaniu pracy, pochodzili z róż
nych stron Lubelszczyzny, trzymali 
się kurczowo rodzimych i rodzinnych 
receptur kiszenia, toteż w każdej ro
dzinie kapusta smakowała inaczej 
i z każdej beczki wyciągano różny ze
staw ukiszonych przysmaków. Świat 
lat pięćdziesiątych XX w. odszedł 
bezpowrotnie. Dziś jedynie tu i ów
dzie na wsi późną wiosną można jesz
cze wyczuć w powietrzu zapach zala
nych wodą dębowych beczek po ki
szonej kapuście. Większość z nich 
wnet rozpadnie się i zostanie zastą
piona beczkami z tworzyw, może nie
które przetrwają podniesione do ran
gi agroturystycznych rekwizytów, 
w dalszym ciągu służących do kisze
nia kapusty łub też bujnie wypełnio
ne kwitnącymi kwiatami staną 
w ogrodzie przed domem.

Grzegorz Miliszkiewicz
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Tajemnica
skrzyżowanych kluczy

a początku XX w., gdy ba
dania nad rodzimym eksli
brisem zaczęły się dopiero 
rozwijać, sformułowano 

pogląd o istnieniu zabytkowego 
znaku książkowego Biblioteki Rady 
Miasta Poznania. Opinia ta, której 
autorem był nestor polskiej ekslibri- 
sologii Wiktor Wittyg, podzielona 
została również przez powojennych 
badaczy tematu. Opisany i zrepro- 
dukowany przez Wittyga drzewory

towy księgoznak przedstawiał tar
czę herbową z hełmem, klejnotem 
i labrami, podtrzymywaną przez 
dwa lwy. Całość kompozycji ujęta 
została w owalny, niedomknięty 
wieniec laurowy, spięty u dołu 
klamrą. W polu tarczy oraz klejno
cie herbu przedstawione zostały 
dwa skrzyżowane klucze i to zapew
ne one skłoniły badacza do skoja
rzenia znaku z tzw. małym herbem 
miasta Poznania. Uwagi umknął mu

Odrzucenie wersji o poznańskim 
pochodzeniu ekslibrisu musiało zatem 
skierować poszukiwania jego właści
ciela w kręgi prywatnych, szlacheckich 
bibliofilów. Poszukiwania utrudniał 
fakt częstego występowania motywu 
skrzyżowanych kluczy w heraldyce 
środkowoeuropejskiej. Okazało się 
jednak, że herbem, w którym skrzyżo
wane klucze występowały zarówno na 
tarczy, jak i w klejnocie - tam w „obję
ciu” czarnych, rozłożonych skrzydeł - 
pieczętował się jeden ród. Byli nim 
Schimmelpfennigowie vel Schimmel- 
penninkowie van der Oye, żyjący do 
końca XVIII w. na Pomorzu Wschod
nim. Reprezentanci tej wywodzącej się 
z Nadrenii rodziny zajmowali wiele 
eksponowanych stanowisk w admini
stracji Prus Książęcych i mieli liczne 
posiadłości ziemskie, m.in. na Warmii.

1. Ekslibris barona Schimmelpfenniga 
z odręcznie sporządzoną zapiską 
własnościową; drzeworyt z ok. 1750 r.
2. Ekslibris barona Schimmelpfenniga 
umieszczony na wyklejce książkowej 
wykonanej z nowożytnej tapety, zdobionej 
złoconym ornamentem roślinnym
(ze zb. Biblioteki Bobolanum w Warszawie) 

jednak jeden istotny szczegół: 
w herbie wyraźnie wyeksponowany 
był klejnot powtarzający motyw tar
czy, a rozwiązanie to - noszące na
zwę klejnotu tautologicznego - jest 
zupełnie obce heraldyce miejskiej, 
nigdy też nie występowało w her- 
bownictwie poznańskim.

Jednak tylko jeden z nich zapisał się 
w historii jako namiętny bibliofil - Lu
dwik Szymon Judasz baron Schim- 
melpfennig, urodzony w 1708 r., 
uczeń jezuickiego kolegium w Reszlu 
na Warmii i honorowy kanonik w Do
brym Mieście. Szlachcic ten był rów
nież proboszczem w kilku warmiń
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skich parafiach, m.in. w Rogożu i Ki
witach, gdzie zmarł w 1772 r. Pasją je
go życia było zbieractwo książek, 
zwłaszcza o tematyce religijnej i praw
niczej; bibliotekę przekazał przed 
śmiercią klasztorowi jezuickiemu 
w Świętej Lipce.

Poszukiwania jego książnicy w tam
tejszym klasztorze przyniosły poło
wiczny sukces. Do dziś bowiem znaj
dują się w nim jedynie pojedyncze sta
rodruki należące do podręcznego 
księgozbioru zakonników. Na szczę
ście bibliotekę świętolipską ominął 
tragiczny los większości jej klasztor
nych odpowiedników z terenu dzisiej
szej Polski - palonych, rozgrabianych, 
a w najlepszym wypadku przenoszo
nych do państwowych książnic zabor
ców. Po drugiej wojnie światowej 
wszystkie świętolipskie starodruki 
znalazły się w jezuickiej Bibliotece Bo- 
bolanum w Warszawie, gdzie są do 
dziś. Kwerenda przeprowadzona w tej 
bibliotece pozwoliła ostatecznie roz
wiązać zagadkę domniemanego po- 
snanianwn. Okazało się bowiem, że 
wśród dostojnych, poklasztornych 
woluminów znaczącą część stanowią 
te, które mają wklejone pod wierz
chem okładek ekslibrisy herbowe ze 
skrzyżowanymi kluczami. Niemal 
wszystkie są prawie identyczne z eksli
brisem reprodukowanym przez Witty- 
ga, a jedyną różnicą jest w nich całko

wicie zamknięty owal wieńca lauro
wego. Świadczy to o stosowaniu przez 
Schimmelpfenniga dwóch wariantów 
tego samego „eksa”. Ponadto okazało 
się, że kolekcjoner używał drugiego, 
dotąd nikomu nieznanego wzoru eks
librisu - przedstawia również herb ba
rona, ale w innej kompozycji. Nie 
dość na tym - niemal wszystkie z ksiąg 
ozdobionych ekslibrisem szlachcica 
mają zapiski własnościowe naniesione 
przez niego samego. Wymienione 
w nich funkcje w hierarchii kościelnej, 
które sprawował, pozwoliły na dato
wanie ekslibrisów na około połowę 
XVIII w. Ponadto większość z ksiąg 
Schimmelpfenniga wzbogacono in
skrypcjami upamiętniającymi jego le
gat dla klasztoru, zapisanymi rękoma 
zakonników; zawierają one prośbę do 
czytelnika o modlitwę za hojnego dar
czyńcę.

Wiele z ksiąg Schimmelpfenniga, 
których zachowało się w Bobolanum 
około trzystu, stanowi wykwintne 
okazy nowożytnej typografii i ilustra- 
torstwa. Znaleźć wśród nich można 
też perełki introligatorstwa - oprawy 
gotyckie, bogato zdobione renesanso
we i barokowe z tzw. marokinu (spe
cjalnie wyprawianej i tłoczonej koźlej 
skóry). Wiele z nich ma też herbowe 
superekslibrisy, czyli znaki własno
ściowe wytłaczane na oprawach, wła
ścicieli wcześniejszych. Sam kolekcjo

ner nie używał własnego supereksli- 
brisu, wydaje się natomiast, że miał 
swoje preferencje co do opraw. Książ
ki, które nabywał bez okładek - a był 
to w XVIII w. powszechny zwyczaj - 
kazał oprawiać w tzw. półskórek. 
Oprawy tego rodzaju obłożone były 
pięknym, wzorzystym papierem mar- 
murkowym.

Tak więc poszukiwania właściciela 
ekslibrisu, niesłusznie uważanego 
przez cały miniony wiek za bibliofil
skie posnanianum, doprowadziły do 
bliżej nieznanego kolekcjonera z Po
morza Wschodniego. Jego okazała, 
zachowana do dziś biblioteka stanowi 
niezwykle interesujące źródło do ba
dań nad problematyką zbieractwa 
książek. Jest też jakże rzadkim w Pol
sce przykładem kolekcji bibliofilskiej 
z XVIII w., przetrwałej do dziś 
w swym zasadniczym kształcie w jed
nej bibliotece.

Arkadiusz Wagner

Autor artykułu składa serdeczne po
dziękowania wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do ukończenia badań nad 
ekslibrisem. Wyrazy szczególnej wdzięcz
ności kieruję do ks. Ryszarda Otowicza - 
dyrektora Biblioteki Bobolanum w War
szawie, za życzliwe udostępnienie po
klasztornych starodruków. 

DWUNASTU APOSTOŁÓW

Piętnaście kilometrów na południe od Kamiennej Góry (woj. dolnośląskie) 

położona jest miejscowość Chełmsko Śląskie. Prawa miejskie uzyskane w śre
dniowieczu i potwierdzone w 1580 r. przez cesarza Rudolfa II Habsburga utra
ciło Chełmsko w 1945 r. Piękny niegdyś rynek z renesansowymi, barokowymi 
i dziewiętnastowiecznymi kamienicami straszy dziś ruinami grożącymi zawale
niem. Nieopodal rynku wznosi się kościół św. Rodziny z XVII w. z wystrojem po
chodzącym głównie z następnego stulecia. Wizytówką miejscowości, a zara
zem pozostałością po dawnych, dobrych czasach jest zespół drewnianych do
mów tkaczy. Zbudowali je czescy osadnicy w 1707 r., a zatem w okresie, gdy 
miasto, pozostające od 1343 r. własnością cystersów z pobliskiego Krzeszowa, 
przeżywało czasy rozwoju. Wiele zawdzięcza Chełmsko działalności wybitnego 
i gospodarnego opata Bernarda Rosy, inicjatora budowy i wystroju kościoła św. 
Józefa w Krzeszowie (zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 2. 2001). Do dziś za
chowało się jedenaście spośród dwunastu połączonych ze sobą domostw 
czeskich rzemieślników; tradycyjnie ów szereg określa się mianem „Dwunastu 
apostołów".

Stojące wzdłuż ulicy drewniane domy o podcieniowych gankach i spadzistych 
dachach krytych gontem dzielą się na dwie kondygnacje. Na parterze znajduje 
się sień, jedna izba oraz korytarzyk prowadzący do ogrodu. Piętro spełniało funk
cję magazynu. Drewno nie należy do materiałów najtrwalszych, łatwo może paść 
ofiarą ognia czy szkodników. Wiejące wiatry i padające deszcze potrafią być bez
litosne dla najtwardszego kamienia, trudno zatem przejść obojętnie obok zacho
wanego niemal kompletnie zabytku kultury materialnej sprzed blisko trzystu lat.

(fot. Zbigniew Michalczyk)

Prace remontowe przeprowadzano tu kilkakrotnie, a także ostatnio, dzięki czemu 
obiekt może stanowić dziś niemałą atrakcję turystyczną, przyciągając zwiedzają
cych z Polski, Czech i Niemiec. W jednym z domów urządzono sklep z pamiąt
kami, zaaranżowano wnętrze, tworząc mały skansen przywołujący wygląd izby 
i warsztatu tkackiego. Przy ul. Kamiennogórskiej można oglądać dom stanowią
cy pozostałość po zespole siedmiu podobnych siedzib zwanych niegdyś „Sied
mioma braćmi". Pozostaje wyrazić nadzieję, że konserwatorzy zajmą się także 
innymi zabytkami Chełmska.

Zbigniew Michalczyk
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Odkrycie w Świdnicy

ś widnicka katolicka świąty
nia śś. Stanisława i Wacława 
należy do największych 
i najwspanialszych kościo

łów gotyckich na Śląsku. Wprawdzie
jej wnętrze wypełnia dziś barok, lecz 
architektonicznie kościół zachował
swoją gotycką formę. Choć pierwsze 
wzmianki o tutejszym proboszczu 
Hermanie pochodzą już z 1250 r., to 
kościół zaczęto wznosić znacznie póź
niej. Wedle tradycji jego budowę roz
poczęto w 1330 r. z inicjatywy Bolka 
II, co miało być wyrazem ambicji 
dzielnicowego księcia świdnicko-ja- 
worskiego. Dziś te stare poglądy, któ
re powstały z zapotrzebowania na jed
noznaczne i proste wytłumaczenie, 
w jaki sposób doszło do wzniesienia 
tak ogromnej budowli górującej nad 
miastem, uznać można za mityczne. 
Chociaż nie można wykluczyć, że Bol
ko II w jakiś sposób wspierał budowę 
kościoła, to jednak zasadniczy zrąb 
świątyni powstał z fundacji tutejszego 
bogatego mieszczaństwa. Wokół pier
wotnego trzonu kościoła, składające
go się na wzór typowej bazyliki z wy
sokiej nawy i dwóch niższych naw 
bocznych, w późniejszym czasie po
wstał po południowej i północnej 
stronie szereg bocznych kaplic, które 
fundowali przedstawiciele tutejszych 
rodów patrycjuszowskich oraz po
szczególne cechy miejskie.

W kaplicy, nazywanej obecnie św. 
Jadwigi, przylegającej do północnej 
nawy, dokonano ostatnio niezwykłe
go odkrycia. W trakcie trwających 
prac konserwatorskich związanych 
z usuwaniem skutków ulewnych 
deszczy z lata 1997 r., które zniszczy
ły strukturę sklepienia kaplicy, na
tknięto się na zupełnie nieznane, śre
dniowieczne malowidła. Freski te, 
utrzymane w dwubarwnej tonacji 
z dominującymi zielenią i czerwienią, 
pokrywają powierzchnię wysklepek 
między żebrami sklepienia kaplicy 
i ukazują wizerunki świętych, którzy 
jej patronowali. Jedyną świętą, którą 
początkowo bezsprzecznie można

było rozpoznać, była patronka Ślą
ska, św. Jadwiga, ukazana z jej nieod
łącznym atrybutem, czyli kościołem 
w Trzebnicy. Nie było jednak zgod
ności co do innych wyobrażeń. Po
czątkowo sądzono, że święty w ton- 
surze trzymający w lewej ręce księgę
- to jeden z czterech św. doktorów 
kościoła. Księga nie była jednak 
przekonującym dowodem atrybucji. 
Po odsłonięciu dalszej części malowi
dła ukazała się kratownica w tle 
świętego, po jego prawej stronie. 
Obecnie jednoznacznie można 
stwierdzić, że jest to św. Wawrzyniec, 
jeden z siedmiu świętych diakonów. 
Rozpoznać go można właśnie po 
owej „kratownicy”, czyli po charak
terystycznym rożnie, na którym we
dle związanej z nim historii hagiogra- 
ficznej, miano go „usmażyć”. Na in
nym polu znaleziono fresk ukazujący 
Najświętszą Marię Pannę z małym 
Chrystusem na lewym ramieniu, któ
ry udziela znaku błogosławieństwa. 
Oczyszczono również fresk na zwor
niku sklepienia kaplicy. Przedstawia 
on anioła z rozpostartymi skrzydłami
- wyobrażenie to nawiązuje do pier
wotnej nazwy kaplicy sprzed okresu 
jej przebudowy w 1459 r. - Świętej 
Trójcy i Wszystkich Świętych Anio
łów. Można jedynie przypuszczać, że 
pola na pozostałych wysklepkach 
kryją wizerunki innych świętych 
związanych ze stojącymi tu dawniej 
gotyckimi ołtarzami. Wiemy, że ołta
rze te poświęcone były: Bogu 
Wszechmogącemu, Najświętszej Ma
rii Pannie, św. Szczepanowi Męczen
nikowi i Wszystkim Świętym, Naj
świętszej Marii Pannie, św. Piotrowi 
i św. Pawłowi oraz św. Jadwidze 
i czterem św. doktorom kościoła; ten 
ostatni nazywany był również ołta
rzem Najświętszej Marii Panny, św. 
Jadwigi i św. Michała Archanioła. 
Zgodnie z tą prawidłowością można 
się spodziewać, że pod nawarstwie
niami farby kryją się jeszcze m.in. 
św. Szczepan Męczennik, św. Piotr 
i św. Paweł oraz wspomniani czterej
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święci doktorzy kościoła - śś. Am
broży, Augustyn, Hieronim i Grze
gorz Wielki.

Dla rozstrzygnięcia czasu powsta
nia malowideł pomocne mogą być 
informacje z historii budowy i re
montów kaplicy, jak i chronologii 
powstawania poszczególnych ołta
rzy i związanych z nimi fundacji. 
Kiedy dokładnie powstała opisywa
na kaplica - nie wiadomo. Początko
wo należała do świdnickiego cechu 
krawców i patronowali jej wówczas 
Trójca Święta i Wszyscy Święci 
Aniołowie. W 1459 r. postanowiono 
ją przebudować i w dokumencie da
towanym na 28 sierpnia tego roku 
wspominana jest „capella sartorum 
de novo construenda” („kaplica 
krawców, która ma zostać przebudo
wana”). Z dokumentu z 9 stycznia 
1467 r., będącego zarazem listem 
odpustowym wystawionym przez 
kardynała Alanusa, biskupa Praene
ste, dowiadujemy się, że inicjatorem 
przebudowy kaplicy krawców był 
świdnicki mieszczanin Petrus Esche- 
rer, nazywany „laikiem diecezji wro
cławskiej” przy opisywanej kaplicy 
Świętej Trójcy. Wprawdzie nie zna
my powodów przebudowy kaplicy, 
która mogła być związana z jej złym 
stanem budowlanym, wiadomo jed
nak, że to właśnie Escherer przejął 
nad nią opiekę. On też zapewne sta
rał się o wystrój zgodny z własnymi 
wyobrażeniami i bliskimi mu warto
ściami ideowymi. Odkryte przedsta
wienie św. Wawrzyńca może być 
właśnie wyrazem owej działalności 
Escherera.

Rodzina Escherer lub Scherer wy
wodzi się z terenów Frankonii. Na 
Śląsku szczególnie mocno reprezen
towana była w Ząbkowicach Ślą
skich, które nosiły niemiecką nazwę 
Frankenstein i założone były przez 
kolonistów niemieckich właśnie z te
renów Frankonii, co podkreślała na
zwa miasta. Święty Wawrzyniec nale
żał do ulubionych patronów obszaru 
południowych Niemiec, m.in. rów
nież Frankonii. Patronuje on np. No
rymberdze, z którą Świdnica utrzy
mywała w średniowieczu ożywione 
kontakty handlowe i zapewne także 
rodzinne. Peter Escherer należał do 
najbogatszej warstwy ówczesnego 
społeczeństwa świdnickiego. Miał on 
kamienicę w Rynku (obecnie Rynek 
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33), jej fasadę do dziś zdobią dwie 
gotyckie figury przedstawiające śś. 
Piotra i Pawła, zapewne również fun
dacji Petera czy też Petrusa Eschere- 
ra. Postać św. Jadwigi może dodatko
wo wskazywać na związki z kręgami 
południowych Niemiec, bo choć by
ła ona patronką Śląska, to pamiętać 
należy, że wywodziła się z terenów 
dzisiejszej Bawarii, z Andechs. Ołtarz 
poświęcony tej świętej wspominany 
jest po raz pierwszy w 1473 r., choć 
istnieć mógł nieco wcześniej.

W tym samym mniej więcej czasie 
kaplica krawców została podzielona 
na dwa piętra, co nastąpiło przez bu- 

nych wniosków co do datowania od
krytych malowideł. Mogły one po
wstać przed przebudową kaplicy i jej 
podziałem na górną i dolną, a zatem 
w latach 1459-1474. Najbardziej 
jednak logiczne wydaje się, że data 
ich powstania zbliżona jest do lat 
1473-1474, kiedy po raz pierwszy 
wśród patronimiów kaplicy pojawia 
się św. Jadwiga Śląska, a tym samym 
malowidła należą do najstarszych za
chowanych na obszarze Świdnicy.

Nie wiemy, niestety, kto jest twór
cą malowideł. Ta kwestia może zna
leźć rozwiązanie dopiero w przyszło
ści. Dziś wiadomo już jednak, że ma- 

wstały one nie wcześniej niż przed 
1468 r., kiedy i o chórze tym wspo
mina dokument „capella nova et su
perior de novo fundata et constructa” 
(„kaplica nowa i w górnej części nie
dawno ufundowana i wybudowa
na”}. Malowidła na sklepieniu kapli
cy św. Jadwigi powstawały zatem 
mniej więcej w tym samym czasie.

Inne gotyckie freski odkryto 
w Świdnicy w 1960 r. w tzw. Sali 
Rajców tutejszego ratusza. Przedsta
wiają one Sąd nad jawnogrzesznicą, 
Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie 
Chrystusa. Te jednak datuje się do
piero na pierwszą połowę XVI w.

dowę chóru, na podobieństwo za
chowanego do dziś tzw. chóru miesz
czańskiego, znajdującego się po prze
ciwnej stronie kościoła przy nawie 
południowej. Powstały zatem wtedy 
dwie kaplice: górna i dolna. Naj
wcześniejszą wzmiankę na ten temat 
zawdzięczamy treści dokumentu bi
skupa Rudolfa datowanego na 18 
kwietnia 1474 r., który przechowy
wany był niegdyś w tutejszym archi
wum parafialnym. Mianowicie na je
go mocy biskup udzielał górnej i dol
nej kaplicy lub wszystkim osobom ją 
odwiedzającym 140 dni odpustu. 
Wiemy jednak, że jedynie dolną ka
plicę, gdzie stał wspomniany ołtarz 
ku czci św. Jadwigi i czterech św. 
doktorów kościoła, nazywano św. Ja
dwigi, górną zaś, gdzie stał trzeci oł
tarz tej kaplicy ku czci Boga Wszech
mogącego, Najświętszej Marii Panny, 
św. Szczepana Męczennika i Wszyst
kich Świętych - nazywano nadal ka
plicą krawców. Jest to wskazówka, 
która pozwala na wysunięcie pew- 

lowidła te zostaną niebawem podda
ne fachowej konserwacji i już wkrót
ce będzie można podziwiać ich pięk
no. Tym bardziej należy cieszyć się 
z tego powodu, bowiem freski te na
leżą do najlepiej zachowanych gotyc
kich malowideł Świdnicy, a zarazem 
do najstarszych jej zabytków ikono
graficznych. Potwierdzają one, jaką 
wspaniałą gotycką dekorację malar
ską miał niegdyś kościół śś. Stanisła
wa i Wacława. Niestety, przetrwała 
ona bądź znana jest nam (może kryć 
się ciągle pod warstwami tynku i mo
numentalnego malarstwa barokowe
go z czasów, gdy kościół znajdował 
się w rękach jezuitów) jedynie z nie
wielkich fragmentów. Pierwszych 
odkryć gotyckich fresków dokonano 
na tzw. chórze mieszczańskim, gdzie 
w czasie prac konserwatorskich na 
początku XX w. słynny śląski malarz 
Josef Langer natknął się na dwa ma
lowidła ukazujące św. Annę Samo- 
trzecią i „Mater Amabilis”, czyli 
„Matkę Bożą Godną Miłości”. Po- 

1.2. Wyłaniające się spod tynków: głowa 
św. Jadwigi (1) i pól postaci 
św. Wawrzyńca (2)

(zdjęcia: Mariusz Barcicki)

Opisywane odkrycie należy zatem 
niewątpliwie do najcenniejszych na 
terenie Świdnicy i na obszarze Dol
nego Śląska, tym bardziej że z wiel
kim prawdopodobieństwem możemy 
ustalić czas powstania odsłoniętych 
fresków. Te nadzwyczajne dzieła śre
dniowiecznego kunsztu malarskiego 
ujrzały światło dzienne za sprawą 
przypadku - paradoksalnie ze wzglę
du na zniszczenia zgubnego dla za
bytków kościoła 1997 r. Oby mogły 
przetrwać kolejne wieki, pełniąc na
dal swoją funkcję.

Sobiesław Nowotny
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Nr NIP

czytelny podpis

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT 
bez mojego podpisu

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Oficyna Wydawnicza 

00-672 Warszawa 
ul. Piękna 44 a 

tel. (0 - prefix - 22) 629 62 26 
tel./fax (0 - prefix - 22) 622 46 74 

e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl 
http:// www.zabytki-tonz.pl 

konto „Spotkań z Zabytkami”: 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa 

11101024-421020002418

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

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 (na 
opublikowanym w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, których 
numerów dotyczy wplata). Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym 
miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zl. Dla pre
numeratorów zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każdego nu
meru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszel
kie informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: 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 prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub je
go siedziby.
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2002 r. przyjmo
wane są do 5 czerwca br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Ta
niej 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.

18-20 czerwca 2002, Kielce

CENTRUM TARGOWE KIELCE

Jedyne targi w Polsce dla firm produkujących 
i świadczących usługi dla parafii 

i instytucji kościelnych.

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, tel. 041/365 12 12, fax 041/365 13 13. 
e-mail: info@sacroexpo.pl; WWW.sacroexpo.pl

Przedstawicielstwo w Warszawie:
ul. Olszowa 12, 03-703 Warszawa, tel./fax 022/ 618 38 31

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
BUDOWNICTWA 

I WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁÓW, 
SZTUKI SAKRALNEJ I DEWOCJONALIÓW

Honorowy patronat:

J.E. Ks. Kardynał Józef Glemp
Prymas Polski

J.E. Ks. Biskup Kazimierz Ryczan
Ordynariusz Kielecki

SacroExpo
2002
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OCHRONA ZABYTKÓW
SZTUKI KOŚCIELNEJ

Wydanie IV - uzupełnione i zaktualizowane 
w serii: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 

Warszawa 2001 r.

254 strony, 61 il. czarno-białych i 49 kolorowych, 
format: 16,8 x 24 cm, oprawa twarda 

cena: 30,00 zł.

Książka jest pięknie napisanym praktycznym poradnikiem, zawierają
cym komplet aktualnych informacji prawnych i wskazówek dla tych wszyst
kich, którzy sprawują pieczę nad zabytkami sztuki kościelnej - duchowień
stwa parafialnego, konserwatorów i komisji diecezjalnych ds. sztuki kościel
nej. Wyróżnia się spośród innych istniejących na rynku pozycji z tego za
kresu szczegółowym i wielokierunkowym podejściem do zagadnień ochro
ny kościołów i klasztorów oraz ich wyposażenia. Fakt, iż autorem książki 
jest historyk sztuki, poeta, eseista, ale i praktyk sprawia, że z zainteresowa
niem i przyjemnością przeczytają zarówno adresat bezpośrednio związany 
z ochroną polskiej sztuki sakralnej, jak i każdy jej miłośnik.

Realizujemy zamówienia za pobraniem pocztowym albo po uprzednim wpłaceniu na podane niżej konto
kwoty 30,00 zł (wydawca pokrywa koszty przesyłki!):

BPH PBK S. A. XIII O/Warszawa
11101024-4010200005664

Pierwszy w Polsce profesjonalny program komputerowy dla konserwatorów zabytków

M
* SYSTEMnet

rmacji o dziedzictwie kulturowymZgodny z przepisami

Gromadzący 
informacje tekstowe, 
plany, mapy, rzuty i 
dokumentację 
fotograficzną.

Umożliwiający
prezentację danych zamów wersję demonstracyjną

w Internecie i na 
płytach CD-ROM

http://www.neurosoft.net 
patrinet@neurosoft.net

Przygotowanie programu wsparli swoim doświadczeniem
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie 
Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 
Katedra Architektury i Budownictwa Zabytkowego Politechniki Świętokrzyskiej
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Wielka Zbrojownia
W XVIII w. gdańszczanie chętnie pokazywali ten budynek 

przyjezdnym, miał on bowiem świadczyć o potędze i nie
zależności miasta. Wewnątrz przechowywano dziata, bomby, 
granaty, muszkiety, kule itd., natomiast obie elewacje wypełnione 
były rzeźbionymi motywami militarnymi. Budowę arsenału zreali
zował w latach 1601-1609 Antoni van Obberghen, prace rzeź
biarskie wykonał m.in. Abraham van den Blocke. Budynek otrzy
mał wygląd czterech przystawionych do siebie kamienic z da
chami i szczytami, od strony wschodniej zastąpionymi skrajnymi 
wieżami. Dekoracje elewacji - przede wszystkim wschodniej - 
charakteryzuje łączenie ceglanego muru z kamienną wykładziną, 
herbowe zwieńczenia potężnych portali, rzeźby związane z woj
ną, ornamenty okuciowe, zawijane, chrząstkowe, liczne maski 
ludzkie, obeliski ltd., a na attykowych szczytach umieszczone są 
wybuchające granaty; niegdyś obie elewacje byty złocone i ma
lowane. Ekspresja, kontrasty i przepych - to podstawowe cechy 
stylu pośredniego między renesansem i barokiem, zwanego ni
derlandzkim manieryzmem, którego gdańska Wielka Zbrojownia 
jest najznakomitszym przykładem, (kmn)

1. Elewacja wschodnia 
od strony ul. Piwnej
2. Portal lewego wejścia 
z panopliami i herbem 
Gdańska
3. Rzeźba Minerwy
- rzymskiej bogini wojny 
na wysokości piętra
4. Rustykowany cokół 
wieży pokryty maskami
i zwieńczony obeliskami
5. Rozbudowany portal 
elewacji zachodniej od 
strony Targu Węglowego
6. Posąg przy elewacji 
zachodniej związany
z legendą o kozaku, 
który na rozkaz króla 
Stefana Batorego ściął 
głowę swemu panu
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