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NA OKŁADCE:

Bursztyn, jantar, sukcynit, inaczej „złoto Północy” 
fascynuje nas od wielu stuleci. Przypisywane są mu 
różne magiczne, ale dobroczynne właściwości 
i chyba z tego powodu w wykopaliskach archeolo
gicznych, m.in. na Pomorzu, spotyka się tak wiele 
krzyżyków wykonanych z tego surowca; w tym 
wypadku łączyły one w sobie magię z wiarą kato
licką (zob. s. 4).

(fot. Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)
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yytelnia CZASOPISM

Proszę sobie wyobrazić, że Polska ma pozycję światowego lidera w pro
dukcji i sprzedaży wyrobów z bursztynu! Nad morzem utrzymuje się z te
go około 10 tysięcy osób, wyroby sprzedajemy do Ameryki, Japonii, Fran
cji i oczywiście w kraju; roczne przychody - to około 3SO milionów dola
rów. Prawie połowę surowca sprowadzamy jednak z Rosji, głównie z Pół
wyspu Sambijskiego, bowiem podstawowe polskie złoża już dawno przy
kryła zabudowa, m.in. Gdańska. Własne wydobycie sprowadza się więc 
do kilku procent i pochodzi przede wszystkim ze zbieractwa. Tymczasem 
według badań geołogicznych dno Zatoki Gdańskiej zalegają warstwy naj
lepszego miodowego bursztynu o przezroczystej barwie — obliczono, że 
z 1 hektara można tam wydobyć 1 tonę, a 1 kg tego gatunku bursztynu 
osiąga na rynkach cenę około 25 dolarów!!! To nie są żarty, panowie de
cydenci, tylko czysty bursztynowy biznes i zatrudnienie dla wielu ludzi! 
Już w tej chwili zarobek ze sprzedaży wyrobów przez naszych bursztynni- 
ków stanowi połowę tego, co osiąga nasz przemysł stoczniowy! Należy 
szybko, jak najszybciej zacząć wydobycie, bo znów ktoś (?) nas uprzedzi  ... 
A może by też pogrzebać w starych nadmorskich kopalniach, o których pi- 
szemy na s. 37?

Redakcja proponuje
Proponujemy Czytelnikom udział w BURSZTYNOWYCH SPOTKA

NIACH Z ZABYTKAMI, które odbędą się w Ustce (zob. artykuły na ss. 4, 
33, 36 i okł. s. IV) 21 lipca br. (niedziela) o godz. 17m przy miejscowym 
muzeum (ul. Marynarki Wojennej). Będzie to jednocześnie inauguracja 
„bursztynowego tygodnia” w Ustce z licznymi imprezami (m.in. otwarcie 
wystawy „Bursztynowe klejnoty”, poszukiwanie bursztynów na plaży). 
Oprócz stoiska z naszym pismem i wydawnictwami Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, swoje bursztynowe wyroby prezentować będą m.in. opi
sani w tym numerze bursztynnicy. Informacje na temat „bursztynowego 
tygodnia” można uzyskać pod adresem: www.ustka.pl w Internecie.

Fascynacja bursztynem nie może nam jednak przesłonić innych tematów 
poruszanych w tym numerze. Proponujemy więc przeczytać m.in. o związa
nych z Pomorzem jednorożcach (s. 7), o pałacu ze szkolną tradycją (s. 19), 
o szkolnym budynku (s. 29) i nieznanej wytwórni ceramiki (s. 26).

Przypominamy nasz apel z poprzedniego numeru - PRENUMERUJCIE 
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI”! Przetrwanie trudnych czasów przez nasze 
pismo zależy m.in. od liczby prenumeratorów. Aby zachęcić do tego Czy
telników, zakładamy KLUB PRENUMERATORÓW „SPOTKAŃ Z ZABYT
KAMI”! Szczegóły na s. 39.
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W Międzynarodowym Dniu Ochrony 
Zabytków -18 kwietnia br. - w Zam
ku Królewskim w Warszawie odbyła 
się uroczysta sesja z okazji XX-lecia 
Stowarzyszenia Konserwatorów Za
bytków. Podczas jubileuszowych 
obchodów wręczone zostały odzna
czenia SKZ, m.in. prestiżową Na
grodą im. ks. prof. Janusza Pasier
ba „Conservator Ecclesiae” uhono
rowano prof. Andrzeja Tomaszew
skiego, ks. Romana Cieszyńskiego 
i konserwator Ewę Stanecką.

Jedną z najstarszych i bardzo zruj
nowanych kamienic przy ul. Grodz
kiej 20 na Starym Mieście w Lubli
nie zainteresowali się Holendrzy 
z prowincji Geldria. Proponują 
utworzenie fundacji holendersko- 
-polskiej, która zajęłaby się reno
wacją tej kamienicy oraz miała swój 
udział przy remoncie Teatru Stare
go i innych staromiejskich domów. 
Kamienica przy ul. Grodzkiej 20 po
wstała w XVI w., w końcu XVII i dru
giej połowie XIX w. została przebu
dowana. Ostatni remont był w niej 
przeprowadzony w 1954 r. W wyni
ku obecnie projektowanej renowa
cji ma odzyskać swój wygląd z XVII 
w. W jednej trzeciej ma być za
mieszkana, w pozostałych czę
ściach zagospodarowana np. na 
galerię, pracownie artystów, restau
rację. Całość kosztów renowacji 
mają pokryć Holendrzy. Miejmy na
dzieję, że przy remoncie tej kamie
nicy nie powtórzy się incydent, jaki 
miał miejsce w czasie prac konser
watorskich prowadzonych w innej 
lubelskiej kamienicy - Lubomel- 
skich przy Rynku 8, kiedy to znisz
czone zostały bardzo cenne zabyt
kowe polichromie.

W pobliżu pomnika Bohaterów Get
ta w Warszawie powstanie Muzeum 
Historii Żydów Polskich. Inwesto
rem muzeum jest Żydowski Instytut 
Historyczny, a pracami przygoto
wawczymi kieruje międzynarodowy 
zespół ekspertów. Autorem projek
tu gmachu muzealnego ma być je
den z najwybitniejszych współcze
snych architektów Frank O. Gehry, 
twórca Muzeum Guggenheima 
w Bilbao. Patronat nad całym 
przedsięwzięciem sprawuje prezy
dent Aleksander Kwaśniewski 
i Międzynarodowy Komitet Honoro
wy, którego przewodniczącym jest 
Szimon Peres - szef Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Izraela. W kil
ku krajach powstały też komitety 

wspierające ideę powstania w War
szawie Muzeum Historii Żydów Pol
skich. Prace przygotowawcze trwa
ją już kilka lat; stworzono kompute
rowe archiwum ponad 40 tys. juda
ików-zdjęć, obrazów, rycin, doku
mentów. Część z nich zostanie po
kazana w muzeum, inne będą do
stępne w archiwum. Ekspozycja 
muzealna ma dotyczyć ostatnich 
800 lat - od XIII w. do 2000 r. Koszt 
budowy muzeum szacuje się na 
około 55 min dolarów.

Posłowie Sejmowej Komisji Kultury 
zwizytowali w kwietniu br. łódzkie 
instytucje kultury i szczególną uwa
gę zwrócili na zabytki architektury 
przemysłowej. Zdaniem Komisji za
bytki te stanowią integralną część 
dziedzictwa kulturowego kraju. Do
brze zagospodarowane mogą sta
nowić wielką atrakcję turystyczną, 
miejsce i zarazem przedmiot 
kształcenia, wychowania i aktywne
go wypoczynku. Będąc świadec
twem rozwoju gospodarczego, 
mogą budzić dumę z dokonań cy
wilizacyjnych poprzednich poko
leń. Zapisy zawarte w przygotowy

nie światowej basztę i dworek odre
montowano i w 1963 r. otwarto 
w nich Muzeum Zbrojownię. Zamek 
w Liwie zasłynął nie tylko z ekspozy
cji muzealnej, ale także licznych im
prez kulturalnych. Budzi jednak nie
pokój jego obecny stan techniczny 
- najgroźniejsze są pęknięcia ścian 
i przesunięcia murów, tymczasem 
brak funduszy na podjęcie kom
pleksowych prac konserwatorskich.

Na miejsce spalonego w tym roku 
kościoła na Woli Justowskiej w Kra
kowie Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki zaproponowało przeniesie
nie drewnianego kościółka z Łoso
siny Dolnej lub Jasiennej, obydwa 
z powiatu limanowskiego. Kośció
łek w Łososinie Dolnej pochodzi 
z 1739 r., jest jednonawowy, o kon
strukcji zrębowej. W jego wnętrzu 
znajdują się rzeźby i obrazy z XVIII 
w. oraz pięć barokowych ołtarzy. 
Od 15 lat świątynia otwierana jest 
tylko na wietrzenie, parafianie ko
rzystają z nowego kościoła muro
wanego. Drugi obiekt - kościółek 
w Jasiennej powstał na początku 
XX w. i jest najmłodszą świątynią 

wanej obecnie nowej ustawie 
o ochronie zabytków powinny 
stworzyć większe możliwości sku
tecznej opieki nad zabytkami tech
niki i przemysłu. Sejmowa Komisja 
Kultury wystąpiła również z propo
zycją utworzenia narodowego pro
gramu ochrony zabytków poprze- 
mystowych; fundusze na jego reali
zację można będzie uzyskać m.in. 
z Unii Europejskiej.

Zamek w Liwie, cenny zabytek Ma
zowsza, jeżeli nie będzie poddany 
niezbędnemu remontowi, może 
wkrótce popaść w ruinę. Budowla 
powstała w XV w. na polecenie księ
cia Janusza. W XVI w. została roz
budowana z inicjatywy księżny An
ny i królowej Bony. Podczas wojen 
szwedzkich zamek uległ dużym 
zniszczeniom; do naszych czasów 
zachowały się fragmenty murów 
i wieża. W 1782 r. z zamkowych ce
gieł wzniesiono w obrębie założenia 
barokowy dworek. Po drugiej woj

drewnianą w Matopolsce, od 
dwóch lat leży złożony na parafial
nym podwórku i czeka na przenosi
ny do skansenu. Obydwa obiekty 
niszczeją i Wola Justowska byłaby 
dla nich ratunkiem.

Uporządkowane zostało otoczenie 
Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Przy wejściu do Smoczej Jamy, ko
lo Baszty Złodziejskiej położono 
nową kamienną nawierzchnię, do 
której wykorzystany został wapień 
łamany, pochodzący z wawelskie
go dziedzińca arkadowego. Zmie
niony został także wygląd Smoczej 
Jamy. Zamontowano w niej nowo
czesny system oświetlenia, stero
wany przez komputer, i trasę o dłu
gości 81 m udostępniono turystom 
do zwiedzania; łączna długość 
podziemi wynosi 270 m.

Średniowieczne mury obronne przy 
amfiteatrze w Olsztynie, w pobliżu 

zamku, będą odremontowane. Pod
jęcie prac konserwatorskich uznano 
za konieczne, aby uchronić mury 
przed całkowitym zniszczeniem. 
Wypełnione zostaną m.in. ubytki 
w spoiwach cegieł, a część murów 
będzie rozebrana i ułożona w taki 
sposób, by na nowo dopasować 
cegły. W miejscach, gdzie ze sta
rych murów nic już nie zostało, poło
żone zostaną specjalne, kolorowe 
kostki - tak, by można było wyobra
zić sobie dawny przebieg murów.

Po raz pierwszy od 30 lat freski 
z Faras - najcenniejsze eksponaty 
warszawskiego Muzeum Narodo
wego - zostały wypożyczone za 
granicę, na wystawę „Faras - Pu
stynna Katedra. Chrześcijańskie 
freski z Nubii”, zorganizowaną 
przez wiedeńskie Kunsthistori- 
sches Museum w ramach obchodu 
Roku Polski w Austrii. Wynikiem 
współpracy muzealników polskich 
i austriackich była również pokazy
wana niedawno na Zamku Królew
skim w Warszawie wystawa „Skar
by Habsburgów”. W wiedeńskim 
Kunsthistorisches Museum freski 
eksponowane są w specjalnie zre
konstruowanej na ten cel katedrze 
z Faras (makieta w skali 1:25). Świą
tynię z malowidłami odkryta polska 
misja archeologiczna, kierowana 
przez prof. Kazimierza Michałow
skiego, która w latach 1960-1964 
prowadziła pod auspicjami UNE
SCO prace w Nubii. Część znalezi
ska trafiła do muzeum w Chartu
mie, reszta (ponad 60 malowideł, 
zabytki kamienne, ceramika) prze
wieziona została do Polski i w 1972 
r., po otwarciu galerii Faras w war
szawskim Muzeum Narodowym 
znalazła szczególne miejsce 
w zbiorach muzealnych - galeria ta 
stała się największą ekspozycją za
bytków kultury nubijskiej w Europie. 
W muzeum wiedeńskim freski będą 
prezentowane do potowy września.

W dniach od 23 kwietnia do 30 
czerwca br. w Muzeum Narodo
wym w Warszawie czynna była wy
stawa „Arcydzieła sztuki perskiej ze 
zbiorów polskich”. Zgromadzono 
na niej około 400 obiektów, głównie 
wyroby rzemiosła artystycznego, 
tkaniny, broń, malarstwo miniaturo
we. Aby detale miniatur byty bar
dziej czytelne, niektóre z nich po
większono do rozmiarów plakatów 
- niezależnie od aspektu dydak
tycznego byt to interesujący po
mysł ekspozycyjny. Na wystawie 
mogliśmy obejrzeć wspaniale per
skie kobierce, szable, noże, topor
ki, zbroje, kolczugi, hełmy, tarcze - 
znakomite wyroby perskiego ręko
dzieła.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kiedy i gdzie powsta
ły. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym 
poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie po
trafią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ce
ny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wy
łącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, 
co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozu
mieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informa
cji i przedstawi je w tej rubryce.

z emigracji, 14 września 1879 r. w odzie
dziczonej po ojcu Choryni, gdzie został 
pochowany w rodzinnym grobowcu. 
W 1938 r. prochy generała sprowadzono 
do Warszawy, do grobu honorowego na 
Cmentarzu Powstańców 1863 r. Wtedy 
też Towarzystwo Przyjaciół Weteranów 
1863 r. wydało broszurę General Edmund 
Taczanowski, Naczelnik Sil Zbrojnych 
Województwa Kaliskiego i Mazowieckie
go w Powstaniu Styczniowym z tekstem 
Witolda Łukaszewicza [Warszawa 1938]. 
Wcześniej Janusz Staszewski opubliko
wał obszerną biografię generała General 
Edmund Taczanowski [Poznań 1936]. Za
równo w tych, jak i wielu innych opraco
waniach dotyczących życia i działalności 
Taczanowskiego znajdujemy wiele przy
kładów na jego zaangażowanie w sprawę 
polską. Już przed 1846 r. za udział w kon
spiracji przyszły generał więziony był 
przez władze pruskie. Po uwolnieniu wziął

„Fotografia (il. 1) przedstawia orzełka na
leżącego do Nikodema Bobrownickiego 
(1838-1910), powstańca z 1863 r, a kom
pozycja z medalikiem Matki Boskiej Czę
stochowskiej i liczbą 1863 została utwo
rzona przez ppłk kawalerii Jana Sroczyń
skiego, wnuka powstańca. Bobrownicki 
byl w oddziale jazdy brygady gen. Ed
munda Taczanowskiego, naczelnika wo
jennego województwa kaliskiego i mazo
wieckiego. Oddział ten, razem z brygadą, 
brał udział w walkach z wojskami rosyjski
mi w okolicy Sieradza, Lasku, Złoczewa 
i - w najbardziej krwawej bitwie powstania 
- pod Ignacewem; ostatecznie został roz
bity pod Kruszyną. Tyle podają skąpe 
źródła w piśmiennictwie dotyczącym tego 
okresu, zwłaszcza opracowane wykłady 
J. Piłsudskiego («O powstaniu 1863 r.-j 
i wspomnienia J. Oxinskiego (’•Wspo
mnienia z powstania polskiego 1863- 
-1864»), spisane z codziennej kroniki, wy
dane po raz pierwszy w 1939 r. To ostat
nie wydanie, jak również jego niskonakła
dowa reedycja z 1947 r., należą do rzad
kości. Orzełek przytwierdzony niegdyś do 
czapki ma wymiary 32 x 35 mm i jest chy
ba typowy dla tego okresu. Jest również 
dla mnie, prawnuka Bobrownickiego, 
cenną pamiątką rodzinną.
Natomiast zainteresowało mnie wydarze
nie związane z osobą gen. Taczanow
skiego (1819-1879). Otóż po rozbiciu bry
gady pod Kruszyną general miał się 
schronić przed Rosjanami w klasztorze 
oo. reformatów w Lutomiersku pod Ło
dzią. Podobno wskutek donosu miesz
kańca Lutomierska (jakoby Żyda) żandar

mi rosyjscy przeprowadzili rewizję 
w klasztorze. Jednakże nie znaleźli ukry
wającego się generała. Fakt ten miał zde
cydować o jego udanej ucieczce z klasz
toru w... przebraniu kobiecym, początko
wo do Piotrkowa Trybunalskiego, a na
stępnie na emigrację do Francji. 
O ucieczce generała z klasztoru dowie
dzieli się Rosjanie i zwrócili się do papie
ża Piusa IX o kasatę klasztoru w Lutomier
sku. Watykan zgodził się na wykonanie 
kasaty. Jeżeli historia ta zgodna jest 
z prawdą (a znam ją jedynie z przekazów 
rodzinnych i z opracowania F. Szczer
bowskiego “Lutomiersk i okolice"), fakt 
ten musial być bardzo bolesny zarówno 
dla zakonu, jak i dla katolików mieszkają
cych w Lutomiersku i okolicach. Po pierw
szej wojnie światowej klasztor przejęli oo.

salezjanie. W 1944 r. został spalony, ale 
obecnie - rozbudowany i odnowiony - 
prezentuje się wspaniale. Natomiast gen. 
Taczanowski zmarl na emigracji w Pary
żu. Byłbym wdzięczny za ewentualne wy
jaśnienie moich wątpliwości".

Jan Kochanowicz 
Komorów

Także i nam - z braku wiarygodnych źró
deł - trudno ocenić, na ile opisany w liście 
epizod z życia gen. Edmunda Taczanow
skiego (il. 2) jest prawdziwy. Być może to 
tylko echo rozbudowanej w miarę upływa
jącego czasu legendy związanej z osobą 
jednego z ważniejszych dowódców po
wstania 1863 r. Pojawia się bowiem kilka 
dobrze znanych i chętnie wykorzystywa
nych w tego rodzaju opowieściach moty
wów, jak: próba zmylenia pościgu w wyni
ku przebrania się poszukiwanego męż
czyzny za kobietę, patriotyczna postawa 
zakonników ukrywających w klasztorze 
bohatera, wreszcie Źyd-zdrajca odgrywa

jący, jak się okazuje, rolę kluczową w tej 
historii. Nie zapominając jednak i o tym, 
że podobno w każdej legendzie tkwi przy
najmniej odrobina prawdy, zacznijmy od 
uporządkowania podstawowych informa
cji z życiorysu generała.
Edmund Taczanowski urodził się 23 listo
pada 1822 r. (a nie 1819) w Wieczynie, ja
ko syn bardzo zamożnego ziemianina 
wielkopolskiego. Zmarl, po powrocie 

udział w powstaniu wielkopolskim 1848 r. 
Następnie walczył we Włoszech u boku 
Giuseppe Garibaldiego. Po wybuchu po
wstania styczniowego, związany z ugru
powaniem „białych", dowodził silami po
wstańczymi, m.in. zwyciężając pod Pyz
drami i przegrywając bitwę pod Ignace
wem. Po klęsce pod Kruszyną (29 VIII 
1863 r.) wyjechał do Francji. Następnie 
próbował zorganizować polskie oddziały 
na terenie Turcji. Wreszcie, nie widząc 
możliwości podejmowania dalszych dzia
łań, w 1868 r. powrócił do kraju.
Na temat wyjazdu generała na emigrację 
wspomniany w liście Józef Oxiński (które
go pamiętniki można też czytać w wyda
niu PWN z 1965 r.) napisał krótko: „Tacza
nowski, syty sławy i wrażeń, odprowadzo
ny do granicy wyjechał na zachód, uwol
niwszy poprzednio dwóch oficerów gwar- 
dyjskich, w zamian za co jenerał Roden 
z Piotrkowa wypuścić kazał prawie 
wszystkich wziętych do niewoli pod Kru
szyną". Więcej o tym znajdziemy w opra
cowaniu J. Staszewskiego. „Chodziły słu
chy, że Taczanowski po bitwie kruszyń- 
skiej schronił się zagranicę, przypuszcza
no, że wrócił na teren państwa pruskiego, 
nakazano więc pilnie uważać i śledzić, czy 
nie uda się go schwycić. Podejmując te 
poszukiwania zwrócono przedewszyst- 
kiem uwagę na dobra Marszew, należące 
do teściowej Generała - Agnieszki Bara
nowskiej. Władze pruskie spodziewały się, 

że tutaj właśnie przychwycą Taczanow
skiego, ponieważ jego żona, przebywają
ca u matki, spodziewała się lada dzień 
rozwiązania. Znając zaś przywiązanie Ta
czanowskiego do rodziny, nie bez pewnej 
słuszności liczyli Prusacy, że będzie on się 
starał widzieć z żoną i przybędzie w okoli
ce tej wsi. Śledzono więc pilnie dwór mar- 
szewski, a nawet przeprowadzono w nim 
rewizję, mając doniesienie, że w piwni
cach ukryta jest broń dla powstańców 
i w pobliżu znajduje się Taczanowski, któ
ry w przebraniu byl kilka razy u swej żony". 
Motyw poruszania się generała w przebra
niu pojawia się więc i tutaj. Sprawa nie do
tyczyła jednak tylko dworu: „Wynikirewizji 
sprawiły Prusakom zawód. IV piwnicach 
nic nie znaleziono [...]. Pomimo zarządzo
nego śledztwa, pomimo uruchomienia 
sieci szpiegowskiej nie udało się im przy
chwycić dowódcy powstania kaliskiego. 
Tymczasem Generał wiedząc, że jest śle
dzony i policja szuka go pilnie, kryl się do
brze. Po rozwiązaniu partji powstańczej 
we wsi Pajęczno, udał się zagranicę 
i przez Wrocław pojechał do Francji". 
Także Czesław Klinowski, autor broszury 
Dzieje Poreformackiego Klasztoru w Luto
miersku [Łódź 1925] na temat ukrywania 
się generała w klasztorze nie napisał 
wprost nawet jednego zdania. Podał na
tomiast, zgodną z opisaną w liście, przy
czynę kasaty zakonu. „W 1863 r., gdy za 
sprawą Ksawerego Franciszka Czapliń
skiego, ówczesnego burmistrza miasta 
Lutomierska, utworzyły się dwa oddziały 
powstańcze, wówczas jeden z księży za
konników postanowił poświęcić swe życie 
dla dobra Ojczyzny i poprowadzi! jeden 
oddział pod Dalków [...]. Lecz pod Dalko- 
wem szczęście nie posłużyło orężowi pol
skiemu i z bitwy wracają do klasztoru tyl
ko niedobitki. Drugi zaś oddział wyruszył 
pod Sendziejewice, aby oddać się pod 
rozkazy Taczanowskiego. Z zapałem rzu
cają się szeregi polskie na wroga, który 
zmuszony byl kapitulować. Lecz w na
stępnych bitwach siły nasze wyczerpały 
się i oddział Lutomierzan wraca zdziesiąt
kowany do swego gniazda. Zakonnicy nie 
wahają się ani na chwilę przyjąć bohate
rów, choć wiedzą co czeka ich w razie wy
krycia schronienia powstańców. Lecz nie 
długo przebywają niedobitki w murach 
klasztornych. Gdy bowiem Moskale zwró
cili się na zachód, wówczas wojownicy 
wolności udali się do swych domostw 
i chat [...]. Tymczasem 0. O. Reformaci 
coraz bardziej szerzyli nienawiść ku wro
gowi. To sprawiło, że rząd moskiewski 
drogą fałszywej polityki wystarał się 
w Watykanie na kilka lat przed wojną 
światową o kasatę tegoż zakonu w zabo
rze rosyjskim".
Wreszcie sprawa ostatnia - ewentualnej 
współpracy lutomierskiego Żyda z Rosja
nami poszukującymi generała Taczanow
skiego. Bez dowodów, rzecz nie do roz
strzygnięcia. Nie wyrokując więc, jak było 
naprawdę (dla zrównoważenia osądów), 
przypomnijmy za Staszewskim i taką oto 
opinię, wziętą z pamiętników spisanych 
w latach dwudziestych XX w. przez Wiel
kopolanina, powstańca 1863 r. Antoniego 
Oppeln-Bronikowskiego: „W 63-cim roku 
Żydzi zupełnie inaczej się zachowywali, 
jak obecnie, prawie zupełnie szpiegów 
nie było, to też szczerze i serdecznieśmy 
ich traktowali". Czy tak było też w Luto
miersku - nie wiadomo...
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Pomorze od wieków było jedną wielką kopalnią bursztynu. 
Właśnie tutaj rozwijały się rzemieślnicze cechy bursztynników, 

tu powstała m.in. słynna bursztynowa komnata...

Bursztynowe Pomorze
JACEK KRIEGSEISEN bursztynniczych działających na terenie państwa 

krzyżackiego. Cechą charakterystyczną, oprócz 
sprawnego modelunku, jest użycie w detalach 

rzeźby nieprzejrzystego bursztynu o kontrastu
jącym kolorze. Do grupy tej zaliczono figur

kę Madonny, ufundowaną w 1518 r., któ
ra znajdowała się w zbiorach zaginionego 
pod koniec drugiej wojny światowej 
skarbca katedry w Kamieniu Pomor
skim. Z XVI w. pochodzi jeden z naj
piękniejszych bursztynowych wyrobów 
znajdujących się w polskich zbiorach, 

to figurka Madonny na półksiężycu, 
przechowywana w skarbcu klasztoru pau
linów na Jasnej Górze w Częstochowie - 

' dzieło bursztynnika działającego w klasz
torze w Oliwie pod Gdańskiem, przekaza
ne klasztorowi jasnogórskiemu w 1611 r. 
przez oliwskiego opata Dawida Konarskie
go-

Największa kolekcja artystycznych wyro
bów bursztynniczych w Polsce znajduje się 
dzisiaj w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Zbiór ten obejmuje wiele dzieł typowych dla 
warsztatów bursztynniczych miast nadbałtyc
kich. Z pierwszej połowy XVII w. pochodzą 
sztućce z charakterystyczną dekoracją 
trzonków wykonanych z bursztynu. Trzon

ki te zdobione są pełnoplastycznymi rzeź
bami, przedstawiającymi główki kobie
ce i męskie. W literaturze utarło się 
przekonanie, że przynajmniej jeden 

z rodzajów takich sztućców jest typowy 
dla warsztatów działających w Słupsku. 

W kolekcji malborskiej znajdują się dwa na
szyjniki, które są najlepszymi przykładami 
bursztynowej biżuterii późnorenesansowej 

zachowanymi w polskich zbiorach. Pierw
szy z nich, należący niegdyś do księżnej 

Doroty Sybilli, żony Jana Christiana, 
księcia brzeskiego, składał się z 23 

(zachowanych tylko dziesięć) nie
regularnie kolistych pacior
ków z przejrzystych burszty
nów, którym nadano szlif fase-

ursztyn budził zainteresowanie ludzi od 
wielu wieków. Niezwykłe właściwości, 
słoneczna, miodowa barwa i łatwość

g obróbki były podstawowym powo- 
dem jego wielkiej popularności. Uży

wano go do wyrobu ozdób w czasach prahi
storycznych, a w I w. p.n.e. docierał w du
żych ilościach znad Bałtyku na południe 
szlakiem handlowym, zwanym dzisiaj 
bursztynowym. Głównym centrum prze
rabiania bursztynu w czasach rzymskich 
była Akwilea, gdzie wytwarzano przede 
wszystkim drobne przedmioty użytkowe 
i ich części, biżuterię, ale również niewielkie 
rzeźby.

W średniowieczu artystyczne wyroby 
z bursztynu należały do rzadkości. Zacho
wało się ich niewiele, co nie upoważnia 
nas do formułowania uogólnień. Pewne 
jedynie jest, że dużą część produkcji 
bursztynniczej do okresu reformacji sta
nowiły paciorki używane do wykonywa
nia różańców. Stąd też w większości źró
deł pisanych do XVI w. bursztynników 
nazywano paternostermacherami, czyli 
wytwórcami różańców, a rosnące zapo
trzebowanie na luksusowe wyroby 
bursztynowe zaspokajała wytwórczość 
cechowa. Najstarszy cech nad Bałty
kiem powstał w Lubece w 1317 r., na
stępne utworzono w XV w. w Słupsku 
i Gdańsku, a w pierwszej połowie XVI w. 
rozpoczęły działalność korporacje rzemieślni
cze w Elblągu, Koszalinie i Kołobrzegu, do 
piero w 1641 r. w Królewcu.

Złote lata dla sztuki bursztynniczej za
częły się w XV w. Z tego czasu zachowa
ło się tylko kilka przykładów wyro
bów, ale bardzo wysokiej klasy. 
Należy do nich grupa rzeźb fi
guralnych o tematyce maryj
nej, które powstały prawdo
podobnie w warsztatach 1 
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niu przejrzystości, dekorowanych rzeźbio
nymi girlandami.

Największą jednak popularnością cie
szyły się prawdopodobnie wyroby większe, 
bardziej reprezentacyjne, bogato zdobione. 
Początkowo były to naczynia srebrne, któ
rych część wykonana została 
z bursztynu. Równocześnie, 
na zamówienie najmożniej
szych, wykonywano naczy
nia w całości wytoczone lub 
wyrzeźbione z dużych brył 
tego szlachetnego materiału. 
Przełomem w technikach 
bursztynniczych było wynale- 
zienie metody wykonywania większych 
przedmiotów z płytek bursztynowych. Po
czątkowo klejono ze sobą odpowiednio do
brane płytki bez żadnego stelażu, a następnie 
na drewnianej konstrukcji. Metoda ta pozwa
lała na budowanie wielkich przedmiotów - 
mebli i innych elementów wyposażenia 2 
wnętrz, np. szkatuł. Za miejsce, w którym 
w stopniu doskonałym opanowano ten sposób wykorzy
stania bursztynu, uważa się Gdańsk, a szczególnie warszta
ty Michaela Redlina i Christopha Mauchera, działające 
w drugiej połowie XVII w. Z ich pracowni wyszły szkatu
ły i domowe ołtarzyki dekorowane płytkami bursztynowy
mi z użyciem eglomizacji, czyli techniki polegającej na 
wprowadzeniu złotej folii pod rysunek rytowany na we
wnętrznej stronie przejrzystej płytki bursztynu. Wzór 
mógł być też wydrapywany w czarnej farbie pokrywającej 
folię lub w warstwie ciemnego lakieru umieszczonego na 
płytce bursztynu. W każdym jednak wypadku chodziło 
o uzyskanie iluzji głębi przez załamanie światła w przezro
czystej płytce. Dodatkową dekorację szkatuł stanowiły 
pełnoplastyczne rzeźby o tematyce alegorycznej, mitolo
gicznej lub religijnej, często łączone z reliefowo rzeźbiony
mi płytkami z kości słoniowej.

Dzisiaj najbardziej znanym dziełem bursztynniczym jest

1. Madonna z Kamienia 3 
Pomorskiego z 1518 r.
2. Wczesnośredniowieczny 
krzyżyk bursztynowy 
do noszenia na piersi, 
znaleziony w Gdańsku 
(zob. też okładka s. I)
3. Sztućce z bursztynowymi 
rękojeściami z pierwszej 
potowy XVII w., 
obok bursztynowy 
medal z 1783 r. 

tzw. bursztynowa komnata. Prace nad jej wy
konaniem Fryderyk I zlecił rzeźbiarzowi 
gdańskiemu Andreasowi Schluterowi, który 
około 1700 r. sporządził architektoniczny 

projekt gabinetu zdobionego rzeźbionym i gra
werowanym bursztynem. Częściowo 

ukończoną komnatę Fryderyk 
Wilhelm I w 1716 r. przekazał 
w dyplomatycznym podarku ce
sarzowi rosyjskiemu Piotrowi I. 

| Części komnaty, wraz z doda
nymi m.in. lustrzanymi pilastra- 

; mi, złożono dopiero w 1746 r. 
Jw sali audiencjonalnej Pałacu Zi
mowego w Petersburgu, a w 1755 

r. ostatecznie umieszczono ją w Carskim 
Siole. Pierwotny wystrój komnaty uzupełnio
no m.in. podwojonymi lustrzanymi płycinami 
i polami mozaikowymi z kamieni półszlachet
nych, a także wyposażeniem ruchomym, wy
konanym przez specjalnie sprowadzonych mi- 

F^strzów z Królewca. W 1942 r. elementy deko
racji ścian bursztynowej komnaty wywiezione zo

stały przez Niemców do Królewca, gdzie znajdowały się na 
zamku do 1945 r.; jej dalsze losy są nieznane. Ze względu 
na ogrom prac dokonanych przy tym dziele i wieloletnie 
poszukiwania zaginionego zabytku, jest to z pewnością naj
bardziej znany obiekt bursztynniczy, przy którego wykony
waniu czynni byli mistrzowie gdańscy.

Od pierwszej ćwierci XVIII w. rzemiosło bursztynnicze 
w Gdańsku powoli traci na znaczeniu. Powodem tego jest, 
jak się wydaje, przede wszystkim brak surowca zbieranego 
na wybrzeżu Bałtyku i odcięcie dostaw bursztynu kopal
nianego z Półwyspu Sambijskiego. Od 1726 r. główną ro
lę w produkcji bursztynniczej odgrywają cechy dwóch 
miast królestwa pruskiego - Królewiec i Słupsk. Powodem 
tego jest reskrypt pruskiego rządu, na mocy którego cechy 
królewiecki i słupski otrzymywać mają odtąd po 1/3 rocz
nych zbiorów bursztynu ze wschodniopruskiego wybrzeża 
Bałtyku; resztę otrzymują cechy w Gdańsku, Elblągu i Lu 



Bałtyku; resztę otrzymują cechy w Gdańsku, Elblągu i Lu
bece. Kilka lat później bursztyn wschodniopruski dzielony 
jest już tylko pomiędzy cechy w Królewcu i w Słupsku 
(w proporcji 2/3 do 1/3). Z tego czasu zachowały się prze
kazy na temat licznych drobnych przedmiotów o charak
terze użytkowym (np. igielniki, naparstki, tabakierki, 
główki lasek), ale przede wszystkim biżuterii. Około poło
wy XVIII w. słupscy bursztynnicy wspominani są jako

uczestnicy targów w Brunszwiku, gdzie sprzedawali kuli
ste paciorki do naszyjników, będących częścią chłopskiego 
stroju ludowego z okolic Brunszwiku i Hanoweru. Około 
1790 r. i w latach późniejszych w ośrodkach bursztynni- 
czych produkowane są w dalszym ciągu trzy podstawowe 
rodzaje paciorków: kuliste i fasetowane, owalne (na rynek 
bliskowschodni) i płaskie, przypominające płytki, które 
wysyłane są do Grecji. Również w XIX w. stanowią one 
główną część produkcji bursztynniczej: kuliste paciorki 
(perły) wysyłane są do odbiorców na Bliskim Wschodzie 
(wraz z częściami do fajek wodnych), do Kairu i Adenu - 
częściowo tylko obrobione kuliste paciorki, do Holandii 
i Ameryki Północnej - bursztyn przejrzysty.

W tym czasie nie zaprzestano jednak wytwarzania 
z bursztynu przedmiotów o charakterze artystycznym. 
Jednym z ciekawszych i niezwykłych takich dzieł był me

dal wykonany w 1783 r., na którego awersie przedstawio
no popiersie Fryderyka II jako imperatora w wieńcu lau
rowym na głowie, a na rewersie - postać kobiecą odwija- 
jącą nici z kokonów jedwabników. Złocony napis głosił: 
„Fridericus instaurator industriae sericae Prussjicae]” 
(„Fryderyk odnowiciel pruskiego przemysłu jedwabnicze- 
go”). Zachowały się również przekazy o zamówieniach 
kierowanych do słupskiego cechu m.in. na różnego rodza
ju pojemniki i buteleczki. Wielką popularnością cieszyły 
się komplety szachowe i warcabowe - w 1895 r. słupska 
firma bursztynnicza z okazji osiemdziesiątych urodzin 
sprezentowała Otto von Bismarckowi, rezydującemu 

w nieodległym Warcinie, komplet figur szachowych 
i pionków warcabowych wraz z planszami.

W przeciwieństwie do dzieł złotniczych, które po
winny być znaczone cechą wytwórcy, będącą przede 

wszystkim gwarancją użycia srebra odpowiedniej 
próby, wyroby bursztynników sygnowane są 

sporadycznie. Szczęśliwie znane są nam przed
mioty, których sygnatura zdradza słupskiego 

bursztynnika - Friedricha Wilhelma Arnol
da. Jak się wydaje, bursztynnik ten wyspe

cjalizował się w grawerowaniu płytek 
bursztynowych, umieszczanych rów

nież jako części większych przedmio
tów. Jego dziełem jest tabakierka ze 

zbiorów królewskich, następnie 
cesarskich w Berlinie, a z pew

nością jej wieczko z alegorycz
nymi przedstawieniami Pil

ności i Nadziei. Na dole 
medalionu znajduje się 
napis: „Die Bernsteinar- 
beiterzunft in Stolp 
(„Cech bursztynników 
w Słupsku”). Wyrób jest 
sygnowany: „F. W. Ar
nold 1821”. Prawdopo
dobnie około 1820 r. po
wstał oprawiony w meta
lową ramkę klasycystycz- 

ny medalion (Muzeum Zamkowe w Malborku) przedsta
wiający postać kobiecą, podchodzącą do stojącego pod 
drzewem postumentu, aby złożyć na nim kosz kwiatów. 
Ten piękny medalion nie jest niestety sygnowany, ale na 
podstawie cech formalnych przypisać go można temu sa
memu autorowi.

Dzisiaj wytwarza się z bursztynu przede wszystkim biżu
terię i drobne rzeźby. Niestety, zauważyć można również 
tendencję do poszukiwania nowych sposobów „uszlachet
niania” tego surowca, zacierających jego naturalne piękno. 
Charakterystyczny jest fakt, że dzisiejsze wyroby burszty
nowe kopiujące dawne wzory nie dorównują im klasą, 
a ich wielkość, często przerastająca oryginały, jest potwier
dzeniem zasady, że ilość nie przechodzi w jakość.

Jacek Kriegseisen

(zdjęcia: 2 - Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński; 1,3,4 - ze zb. Służby Ochrony Zabytków 
woj. pomorskiego, delegatura w Słupsku)

4. Wykonane z bursztynu szachy - dar dla Bismarcka z 1895 r.
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Raz rozpoczęte polowanie na jednorożce niełatwo przerwać 
- tak fascynujący jest ten mityczny zwierz, 

obecny w kulturze blisko dwa i pót tysiąca lat.

Pomorskie jednorożce
JAROSŁAW KOMOROWSKI

■ o Dolnym Śląsku („Spotkania z Zabytkami”, nr 
B 5, 2001) ruszyłem na Pomorze, zapuszczając się 
g wzdłuż Bałtyku aż do Inflant, czyli Łotwy i Es- 

J tonii. O ile jednorożce dolnośląskie wywodziły 
I się głównie z teologii i symboliki chrześcijańskiej, 
“ pomorskie i nadbałtyckie są przede wszystkim heral
dyczne, pochodzą zatem z kręgu średniowiecznej kultu
ry rycerskiej. Opisywane cechy jednorożca: siła, odwaga, 
waleczność, niezwyciężoność oraz łagodność wobec bez
bronnych dziewic, tożsame z katalogiem cech rycerza 
idealnego, uczyniły zeń oczywisty symbol tego stanu 
i etosu. Nic więc dziwnego, że w XIV w. jednorożce po

jawiły się jako godła na tarczach herbowych: we/Wło- 
szech - Este, Szwajcarii - Gachnang, na Dolnym Śląsku 
- von Nimptsch i w Polsce - Bończa (notowany od 1396 
r.). Prócz tarcz mogły też występować jako herbowe klej
noty lub trzymacze. Białego jednorożca, trzymacz herbu 
Szkocji, król Jakub I Stuart umieścił na początku XVII w. 
w herbie Zjednoczonego Królestwa do pary z brytyjskim 
lwem.

Po przyłączeniu w 1454 r. Prus Królewskich z Gdań
skiem do Polski Kazimierz Jagiellończyk nadal nowej 
prowincji herb, przedstawiający czarnego orla z koroną 
na szyi i z ręką w zbroi, z mieczem, wyrastającą z pra
wego (heraldycznie) skrzydła. W wersji reprezentacyjnej 
zaopatrzony jest on również w trzymacze - zwykle dwa



jednorożce (choć zdarzają się także lwy 
lub anioły). Taki właśnie herb od ponad 
pięciuset lat wita przybywających 
przez Bramę Wyżynną do Gdańska. 
Bramę jako element nowych forty
fikacji na zachodniej granicy mia
sta zbudował w latach 1574-1576 
Hans Kramer z Drezna. W latach 
1586-1588 flamandzki mistrz Wil
lem van den Blocke zwieńczył su
rową bryłę budowli attyką i ozdobił ją 
monumentalnymi, manierystycznymi kartu
szami z herbami Polski, Gdańska oraz Prus Kró- 

Tego ostatniego strzegą po
tężne, pełne siły jednorożce z długi

mi rogami. Analogiczne herby 
Prus Królewskich znajdziemy 
w gdańskim ratuszu Głównego 
Miasta. Jeden, renesansowy, 

funkcję zwornika krzyżo- 
sklepienia Małej Sali Ra- 

Zimowej). Dziś jest to
wierna rekonstrukcja oryginału, 

w marcu 1945 r. Drugi, 
arokowy, umieszczony został na stropie 

Wielkiej Sali Rady, w obramieniu słynnego

4. Toruń - płyta nagrobna z herbem Mochinger
5. Toruński kafel z przełomu XVI i XVII w.
6. Herb Mochinger według herbarza z XVI w.
7. Ryga - epitafium burmistrza Holsta z 1772 r.
8. Tallin - gmerk na nadprożu z 1569 r.
9. Epitafium von Schubertów z 1905 r. w tallińskiej katedrze

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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obrazu Izaaka van den Blocke 
(syna Willema) „Apoteoza łącz
ności Gdańska z Polską” z 1608 

r. Elementy rzeźbiarskie 
stropu, wśród nich 

pełne gracji jedno
rożce, wykonał 
miejscowy snycerz 
Simon Hoerłe - 
warto podnieść gło
wę, by je dokładnie 
obejrzeć. W gdań

skiej katedrze Naj
świętszej Marii Panny, 

na jednej z wielu nagroma
dzonych w posadzce płyt na

grobnych, w prawej nawie blisko prezbiterium, widnie
je uszkodzony, więc trudny do zidentyfikowania herb 
z jednorożcem w klejnocie. Postać na tarczy - to zapew
ne archanioł Michał, data jest wyraźna - „1698”, nato
miast nazwisko pochowanego nieczytelne.

Mieszkańcy Gdańska miewali do czynienia z jedno
rożcem również w całkiem odmiennych okoliczno
ściach - podczas choroby lub epidemii. Na niezwykłe 
właściwości rogu przeciwdziałającego truciznom zwró
cił uwagę już Ktezjasz, potem Pliniusz, wreszcie autor 
Physiologusa. Medykamenty ze skóry i kopyt (ale nie 
z rogu) jednorożca zalecała w XII w., w dziele Physica, 
św. Hildegarda z Bingen. W XIV w. powszechnie uwa
żano róg za niezawodne panaceum, dobre na wszystkie
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choroby i wiara ta przetrwała kilka 
stuleci. Ślady medycznej kariery 
jednorożca zachowały się głównie 
w archiwach, rzadziej w godłach 
i nazwach aptek. W Gdańsku 
w 1531 r. lekarz Johann Sommer
feld radził profilaktycznie nosić 
w woreczku kawałek rogu wraz ze 
sproszkowanymi kamieniami szla
chetnymi i ziołami. W tym samym 
roku gdański kupiec Fułder sprze
dał braciom Durr z Norymbergi, za 
znaczną sumę 650 guldenów, frag
ment rogu, uznany przez nich za 
fałszywy. Po wielu latach sporu, 
w 1538 r. Diirrowie zwrócili się do 
samego Zygmunta Starego, który 
zlecił ekspertyzę specjalistom z We
necji. Ponieważ potwierdzili oni 
fałszerstwo, Fulder musiał zwrócić 
pieniądze. W 1634 r. Eustachy Hol- 
welł odparł przed radą miejską 
oskarżenie o nielegalne praktyki 
medyczne, przedstawiając wielu 
świadków, potwierdzających cu
downą moc stosowanego przezeń 
rogu. W 1709 r. podczas panującej 
w Gdańsku dżumy stosowano tzw. 
bezoarowy proszek Sennerta - spe
cyfik z dwunastu składników, 
w tym rogu jednorożca.

W Toruniu, mieście nie nadmor
skim wprawdzie, ale bez wątpienia 
pomorskim, należącym niegdyś do 
Prus Królewskich, co najmniej dwie 
patrycjuszowskie rodziny mogły się 
poszczycić jednorożcowymi herba
mi. Pierwszy z nich, Austen, z jedno
rożcem na tarczy i w klejnocie, zna
my już z Dolnego Śląska. Drugi - to 
Mochinger z jednorożcem w klejno
cie. Dwie płyty nagrobne z tym her
bem, znajdujące się w posadzce ko
ścioła Wniebowzięcia NMPanny, są 
niemal zupełnie zatarte, ale sylwetka 
dumnego zwierza rysuje się wyraź
nie. Toruńskie Muzeum Okręgowe 
przechowuje z kolei dwa interesują
ce kafle piecowe, znalezione na Sta
rym Mieście. Na narożnikowym ka
flu z połowy XVII w. umieszczono 
herb Prus Królewskich z nietypo
wym, bo białym orłem w asyście jed
norożców. Inny, z przełomu XVI 
i XVII w., najpewniej fragment fry
zu, nie jest heraldyczny, ale za to 
wielkiej urody. Ozdabiają go dwa 
misternie wykonane jednorożce 
wodne z ogonami delfinów. We 
wnętrzu zamożnego domu piec z ta
kim fryzem wyglądać musiał bardzo 
efektownie.

Na ziemi pomorskiej znalazł się 
również polski herb Bończa (jedno
rożec biały w polu błękitnym) za 
sprawą rodziny Janta Połczyńskich. 
Pod koniec XVIII w., już po pierw
szym rozbiorze, który województwo 
pomorskie przeobraził w tzw. Prusy 
Zachodnie, kupili oni dobra w po
bliżu Tucholi. Na przełomie XVIII 
i XIX w. wzniesiony został dwór 
w Wysokiej, a w połowie XIX w. 
dwór w Komorzy Małej. W trójkąt
nych przyczółkach obu budowli 
umieszczono Bończę jako herb wła
ścicieli. Odnajdziemy go także na 
mauzoleach i epitafiach Janta Po
łczyńskich w Raciążu (kościół św. 
Trójcy) i Dąbrówce (kościół św. Jana 
Nepomucena).

A teraz zapowiedziany wypad do 
Inflant. W Rydze, w kościele św. Pio
tra, na filarze z lewej strony prezbi
terium, zawieszono typowe dla tego 
regionu herbowe epitafium. Upa
miętnia ono zmarłego w 1772 r. 
burmistrza Johanna Valentina Hol- 
sta, pieczętującego się herbem wła
snym z drzewem na tarczy i jedno
rożcem między bawolimi rogami 
w klejnocie. Dodać też trzeba, że 
w rezydencji książąt Kurlandii w po
bliskiej Mitawie pieczołowicie prze
chowywano fragmenty rogu jedno
rożca, co wymienia inwentarz dóbr 
osobistych księcia Jakuba Kettlera, 
sporządzony po jego śmierci w 1682 
r.; jeden kawałek posłużył nawet ja
ko kosztowny dyplomatyczny pre
zent. W Tallinie niezwykły obiekt 
znajduje się w oddziale rzeźby ka
miennej Muzeum Miejskiego 
w dawnym klasztorze dominikanów. 
Na renesansowym nadprożu z 1569 
r. widnieje tarcza z mieszczańskim 
gmerkiem. Na jej górnej krawędzi 
przycupnęły zwierzęta, jednorożec 
i lew, wykonane tak nieporadnie, że 
są wręcz zabawne. Funkcjonalnie są 
to trzymacze (przy gmerkach bardzo 
rzadkie), ale z boku zabrakło dla 
nich miejsca. Na filarze tallińskiej 
katedry NMPanny świadectwem 
długiego trwania tradycji jest epita
fium Juliusa i Nicolaia von Schuber
tów, ufundowane w 1905 r. przez 
„estońskie rycerstwo”. Rodową tar
czę z łabędziem w klejnocie podtrzy
mują - niczym w herbie Anglii - lew 
i jednorożec w pełni heraldycznego 
majestatu.

Jarosław Komorowski

agielnica - to niewielka 
miejscowość na Podolu 
w odległości 8 km od 
Czortkowa, położona nad

rzeczką Czerkaską, dopływem Sere
tu. Niegdyś było to miasto z ratu
szem, jednak po drugiej wojnie 
światowej utraciło prawa miejskie. 
Zapewne już w średniowieczu na 
pobliskim wzgórzu, otoczonym głę
bokim parowem i rzeczką, stała wa
rownia, będąca jednym z punktów 
obronnych na szlaku tatarskich po
chodów. Z czasem u stóp wzgórza 
powstało miasteczko, które w 1518 
r. otrzymało przywilej urządzania 
targów i jarmarku. W XVI w. Jagiel- 
nica znalazła się w posiadaniu rodzi
ny Lanckorońskich herbu Zadora.
W połowie XVII w. kolejny przed
stawiciel tego rodu, Stanisław, woje
woda ruski i hetman polny koronny 
(zm. 1657 r.), przebudował średnio
wieczny zamek na rodową rezyden
cję. W latach 1672-1683 miasto
znalazło się pod panowaniem turec
kim. W 1817 r. władze austriackie 
umieściły w zamku fabrykę tytoniu 
(funkcjonowała jeszcze w 1996 r.), 
dostosowując go do potrzeb fabryki 
i obecnie w niczym nie przypomina 
dawnej rezydencji magnackiej.

Jagielnicę zamieszkują katolicy 
i wyznawcy prawosławia, przed 
wojną znajdowała się też tutaj liczna 
gmina żydowska. Wybudowana 
w XVIII w. cerkiew służy wiernym 
do dzisiaj, jednak na temat synagogi 
w miasteczku brak informacji. Z ko
lei świątynia katolicka musiała ist
nieć już w XV w., kiedy sędzia ka
mieniecki, Zygmunt z Jagielnicy, 
erygował w 1473 r. w miasteczku 
parafię. Była to zapewne budowla 
drewniana, która z biegiem lat lub 
na skutek pożaru uległa zniszczeniu. 
Nowy, murowany kościół Wniebo
wzięcia Najświętszej Marii Panny 
poświęcony został w 1824 r. Jego 
fundatorem był jeden z potomków 
Lanckorońskich, prawdopodobnie 
Antoni Józef (zm. 1830 r.). Świąty
nia służyła parafianom do końca 
drugiej wojny światowej. Po wojnie 
kościół, jak większość świątyń 
w ZSRR, zamknięto. W latach 
1949-1966 mieścił się w nim maga
zyn zbożowy, następnie, po rozebra
niu chóru z organami, urządzono 
szkolną salę gimnastyczną, a potem 
budynek przeznaczono na magazyn 
sklepowy. W 1989 r. kościół odda-
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Kościół 
w Jagielnicy

no parafii i od kilku lat trwają 
w nim prace remontowe.

Jest to budowla jednonawowa, 
zbudowana na planie prostokąta, na
kryta dwuspadowym dachem. Do 
ścian bocznych zostały symetrycznie 
dostawione dwie, niskie przybudów
ki - kruchty. Architektura budynku 
prezentuje styl eklektyczny z przewa
gą elementów barokowych. Dwu
kondygnacyjną, bezwieżową fasadę 
wieńczy półokrągły naczółek usko
kowy. Pierwszą kondygnację zdobią 

dwie pary pilastrów z bogato dekoro
wanymi głowicami, flankującymi 
centralnie umieszczone drzwi oraz 
okno. Pomiędzy pilastrami znajdują 
się dwie półokrągłe nisze, w których 
stały kamienne figury świętych. Na 
drugiej kondygnacji, oddzielonej bel
kowaniem, umieszczono w prosto
kątnej płycinie pomiędzy dwoma pi
lastrami kartusz z godłem Lancko- 
rońskich - fundatorów świątyni. Kar
tusz ten, podtrzymywany z boków 
przez dwa lwy i zwieńczony koroną

hrabiowską, podzielony jest na pięć 
pól. W pierwszym i czwartym polu 
znajduje się ukoronowany orzeł, 
w drugim i trzecim - lwia głowa zie- 
jąca ogniem, a w środkowym ukoro
nowany lew z mieczem w łapie. Pod 
kartuszem na wstędze wypisano ła
cińską dewizę rodu: „FLAMMANS 
PRO RECTO”. W owalnej płycinie 
naczółka widnieje krzyż, niegdyś 
znajdował się również na małym co- 
koliku wieńczącym naczółek, a obec
nie ze zwieńczeń zachowały się jedy
nie cztery kamienne, ażurowe latar
nie oraz dwa wazony ze sterczynami. 
We wnętrzu nie ocalało nic z dawne
go wystroju świątyni. Pozostały jedy
nie malowidła naścienne: ozdobna 
polichromia na sklepieniu oraz posta
cie świętych na bocznych ścianach 
nawy głównej. Z dawnego wyposaże
nia udało się odzyskać tylko gipsowe

1.2. Fasada (1) i wnętrze (2) kościoła
(zdjęcia: Szczepan Rudka)

figurki św. Antoniego i Madonny 
z Dzieciątkiem, a także obraz Świętej 
Trójcy z jednego z bocznych ołtarzy, 
umieszczony teraz w prezbiterium.

Starsi mieszkańcy Jagielnicy pa
miętają jeszcze przedwojenny, neoba- 
rokowy wystrój kościoła, obecnie nie 
ma jednak możliwości jego odtworze
nia, wnętrze uzupełnia się jedynie nie
zbędnym do prowadzenia nabo
żeństw wyposażeniem. Tylko fasada 
kościoła może - po renowacji - odzy
skać dawną świetność.

Beata Marcisz
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Na Antokolu
łowny szlak drogowy z Wil
na na północny wschód, 
w kierunku Pskowa, poza 
ujściem Wilenki do Wilii, 

na wysokości „Prochowni” rozdwajal 
się, pozostawiając w środku wzgórze 
o łagodnym zboczu. Prawdopodobnie 
już za czasów Jagiełły stanął tu drew
niany kościół św. Piotra. W końcu XV 
w. był restaurowany, w 1594 r. spło
nął. Przy zbudowanym w latach 
1609-1616 nowym, także drewnia
nym, kościele św. Piotra i Pawła bi
skup wileński Wolłowicz ufundował 
w 1638 r. klasztor kanoników late
rańskich. Niestety, nawała rosyjska 
rozpoczęta w 1655 r. doprowadziła 
m.in. do całkowitego zniszczenia ko
ścioła i klasztoru; Wilno płonęło wte
dy przez 17 dni.

Hetman wielki litewski Michał Ka
zimierz Pac, realizując postanowienia 
ślubu złożonego w obliczu zagrożenia 
życia ze strony zbuntowanego wojska, 
postanowił wnieść „ant-te-kałna”, tj. 
na tej górze, nowy, murowany kościół. 
W 1668 r. znany architekt krakowski 
Jan Zaor położył kamień węgielny. 
W pracach pomagali mu: przeor ka
noników o. Szamotulski i budowniczy 
wileński Jerzy Ertla. W 1674 r. stanę
ły mury, a kopułę zamontowano rok 
później. Klasztor budowano pięć lat 
(1671-1676), a prawie dziesięć lat 
trwały prace przy dekoracji i wyposa
żaniu wnętrza świątyni. Rezultaty 
działań pierwszych dekoratorów nie 
zadowoliły fundatora i do pracy za
prosił artystów włoskich. W 1678 r. 
przybyli do Wilna z Mediolanu archi
tekt i sztukator Piotr Perti oraz Gian 
Galii, specjalizujący się w sztukate
riach o motywach roślinnych; z Per- 
tim współpracował jego uczeń Żyle- 
wicz. Tylko fragmenty ich prac widział 
zapewne główny fundator, hetman 
Pac, który zmarł w 1682 r. Na własne 
życzenie pochowany został pod pro
giem świątyni, na grobie polecił napi
sać: „Hic jacet peccator”.

Kościół na Antokolu konsekrowa
ny został 4 września 1701 r. przez bi
skupa Brzostowskiego. Był to jeden 
z najwspanialszych kościołów na tere
nie Rzeczypospolitej. Sto lat później, 
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w 1801 r. rozpoczęto restaurację 
wnętrza. Wykonywali ją również 
Włosi: Jan Beretti i Mikołaj Piani 
z Mediolanu. Z nieznanych powo
dów ołtarz główny wykonany w trak
cie prac trafił do kościoła w Boćkach 
koło Bielska Podlaskiego. Kolejne re
stauracje w latach 1871-1878, 1901- 
-1902 i 1944-1946 nie zmieniły wy
posażenia. Kościół przez cały czas był 
czynny. Po drugiej wojnie światowej, 
kiedy zamknięto katedrę, przeniesio
no tu relikwie św. Kazimierza i ko
ściół śś. Piotra i Pawła do 1989 r. był 
główną świątynią Wilna.

Potężna bryła kościoła antokolskie- 
go, otoczonego murem z czterema 

basztami-kaplicami, widoczna jest 
z daleka: trójnawowa bazylika z tran- 
septem, półkoliście zamkniętym pre
zbiterium, dwiema zakrystiami 
i ogromna kopuła z latarnią na skrzy
żowaniu naw. Dwukondygnacyjna 
(zaakcentowana balkonem) fasada, 
zwieńczona jest trójkątnym szczytem 
i flankowana przez dwie ośmioboczne 
wieże, przykryte kopulastymi hełma
mi. Główny motyw dekoracyjny ele
wacji stanowią kolumny, pojedyncze 
lub podwójne oraz trójkątne fronto
ny, pilastry, nisze i wnęki, profilowa
ne gzymsy. Obok kościoła parafialne
go w Tarłowie kościół antokolski za
początkował tradycję kolumnowych 
fasad.

Kościół ten - to przede wszystkim 
jednak wnętrze. Każda skrótowa pró
ba jego opisania jest zadaniem nie
zwykle trudnym - około 2 tysięcy fi
gur, kompozycje ornamentalne, 
szczególnie sklepień nawy głównej,
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1. Widok na fasadę kościoła śś. Piotra
i Pawia w Wilnie
2. Belkowanie i tympanon portalu 
głównego
3. Jedna z wież fasady

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)

transeptu, kopuły, prezbiterium oraz 
kaplic bocznych, zakrystii i bocznych 
ołtarzy, przytłaczają niebywałym roz
machem. Jeden z zasłużonych bada
czy wileńskich pamiątek, Juliusz Kłos, 
pisał: Wnętrze kościoła porywa prze
pychem stiukowych rzeźb o warto
ściach najwyższej sztuki. Nieprzebra
ne bogactwo motywów zdobniczych 
i figuralnych w pierwszej chwili osza
łamia zachwyconego widza; lecz roz
rzutność ta ujęta jest w tak mocne 
karby regularnego układu dokonanego 
ręką wytrawnego mistrza, że całość, 
przedziwnie harmonijna i spokojna, 
ani przez chwilę nie robi wrażenia 
przeładowania”.

Jerzy Augustyniak
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fokót jednego zabytku

Mater Misericordiae
Wieś Wysokie Kolo leży na lewym brzegu Wisty, 

pomiędzy Puławami i Dęblinem, na terenie daw
nego woj, radomskiego. W znajdującym się tu podomi- 
nikańskim zespole klasztornym, w ołtarzu głównym ko
ścioła umieszczony jest słynący licznymi laskami obraz 
Matki Boskiej, zwanej Wysokokolską. Zasłona obrazu 
przedstawia typ Mater Misericordiae (Matka Miłosier
dzia), podtyp Mater omnium (Opiekunka wszystkich 
stanów). Widoczna jest ona przez cały rok oprócz na
bożeństw i świąt, kiedy następuje odsłonięcie cudow

nego obrazu.
Historia dzieła nie jest łatwa do sprecyzowania. 

Wiadomo jedynie, że zostało namalowane w drugiej po
łowie XVII w. (według ks, prof. B. Smolenia), a w poło
wie XIX w. tamtejsi zakonnicy nabyli je wraz z ołtarzem 
głównym i figurami śś. Dominika i Tomasza z Akwinu do 
kaplicy kościelnej. Wertykalną kompozycję obrazu bu
duje postać Marii, umieszczona centralnie i okryta sze
rokim płaszczem, pod którym klęczą adoratorzy repre
zentujący różne stany. Zapięty na piersiach płaszcz 
spływa po ramionach, wyciągnięte na boki ręce pod
trzymują jego krańce, tak że zajmuje on całą szerokość 
płótna. Na głowie spoczywa korona królewska, spod 
sukni wystaje lewa bosa stopa, wsparta na podwyższe
niu. Postać Matki Boskiej odpowiada niemal 3/4 wyso
kości obrazu i dominuje nad pozostałymi postaciami. 
Wokół głowy rozpościera się gloria, z której wyłaniają 
się niewyraźne, uskrzydlone główki aniołów. Zgodnie 
z ustalonym typem, pod płaszczem widać podział na 
duchownych i świeckich. Pierwsi umiejscowieni są po 
prawicy Opiekunki: na pierwszym planie sztywno 
w stroju pontyfikalnym klęczy papież, trzymając obu
rącz tacę z dwoma skrzyżowanymi kluczami; na głowie 
ma stożkowatą tiarę. Po jego prawej stronie widoczny 
jest młody mężczyzna, prawdopodobnie św. Dominik, 
w głębi - dwoje dominikanów, biskup w mitrze oraz kar
dynał w birecie. Postacie umieszczone z tyłu ukazane 
są tylko fragmentarycznie. Po przeciwnej stronie, na 
czele stanów świeckich klęczy król w zbroi rycerskiej, 
okryty gronostajowym płaszczem, prawą rękę składa 
pokornym gestem na sercu. Władca przedstawiony zo
stał bez nakrycia głowy, a w jego twarzy możemy od
czytać rysy Jana Kazimierza. Obok króla zgromadzone 
są osoby świeckie, wśród których wyróżniają się: do
stojnik państwowy z komandorią orderu zawieszoną na 
szyi, mężczyzna w zbroi i szlachcic w kontuszu. W gru
pie tej są również postacie kobiece, z których jedna 
trzyma na ręku małe dziecko, inna, stojąca za królem, 
prawdopodobnie uosabia Marię Ludwikę. Niektóre twa
rze adoratorów mają wyraźne cechy portretowe, np. trzy 
głowy wzdłuż lewej ramy płótna, co nasuwa przypusz
czenie, że byli to jego inicjatorzy.

Obraz wysokokolski jest typowym przedstawie

niem Mater omnium w polskiej sztuce sakralnej. Na 
uwagę zasługuje fakt, źe Maria pełni tu także funkcję 
pośredniczki między strefą niebios i ziemią, symbolizo
waną przez klęczących podopiecznych, bowiem nie 
stoi na ziemi, ale na lekkim podwyższeniu. Ciekawe, ze 
ma ona koronę królewską, zaś sam władca, w geście 
oddania i uwielbienia, jest jej pozbawiony. To dowód 
i potwierdzenie zawierzenia Matce Boskiej całej Rze
czypospolitej w imieniu króla Jana Kazimierza („śluby 
lwowskie", 1656). Warto też wspomnieć o symbolice 
kluczy św. Piotra, trzymanych przez papieża: złoty sym

bolizuje czyściec i władzę odpuszczania grzechów, 
srebrny - mądrość.

Typ Mater Misericordiae był jednym z najpopular
niejszych tematów maryjnych w średniowiecznej sztu
ce europejskiej, stąd tak wiele określeń występujących 
w różnych językach. Niemiecka Schutzmantelmadon- 
na, włoska Madonna del Manto, francuska Notre Dame 
matelee czy wreszcie forma używana na obszarze Cer
kwi wschodniej: Pokrow-w języku rosyjskim albo Po- 
krowa - w języku ukraińskim, odnoszą się do jednej 
grupy obrazów: Matki Miłosierdzia, Opieki, Łaskawej 
i Przeczystej Bogurodzicy.

Historia płaszcza opiekuńczego sięga czasów sta

rożytnych, kiedy płaszcz królewski zawsze był oznaką 
władzy, zaś w legendach i przekazach ludowych sym
bolem siły nadprzyrodzonej. Ten, kto go nosił, był chro-

Obraz Matki Boskiej z kościoła w Wysokim Kole

niony, podobnie jak wszyscy, którzy pod nim się zna
leźli. W Starym Testamencie element ten pojawił się 
w scenie powołania Eliasza na proroka. Wówczas jego 
płaszcz stal się znakiem wybrania, namaszczenia i wła
dzy nadanej od Boga. W średniowieczu znany byt zwy
czaj szukania schronienia pod płaszczem protektorów. 
Święty Franciszek, zrzucając ubranie na znak wyrze

czenia się dóbr doczesnych, został okryty płaszczem 
przez biskupa Asyżu, a gest ten miał oznaczać jego 
duchową adopcję. Zwyczaj otaczania płaszczem bądź 
welonem popularny był szczególnie wśród dworskich 
dam, które w ten sposób wstawiały się za prześlado
wanymi. W Krzyżakach Henryka Sienkiewicza fakt okry
cia głowy skazanego przez wybrankę miał silniejszą 
moc niż wyrok stanowiony przez ówczesny sąd. W le
gendach pochodzących z XII i XIII w. prawo to przenie
sione zostało na Matkę Boską. Zdaniem Paula Perdri- 
zeta, największego znawcy tematu, głównym źródłem 
powstania w ikonografii płaszcza opiekuńczego była 
legenda o św. Kolumbanie, który podczas bitwy rozpo
starł płaszcz nad wojskami saksońskimi (VII w ).

Pierwszy tekst określający Marię Matką Miłosierdzia 
pochodzi z X w. z litanii do Wszystkich Świętych z Be- 

sancon. Kluczowym punktem wyjścia rozważań nad 
rozwojem opisywanego typu przedstawień był tekst pi
sarza cysterskiego, Caesariusa z Heisterbach, który 
w Zbiorze cudów z 1230 r. zawarł opis widzenia jedne
go ze współbraci. Według niego zakonnikowi ukazała 
się Matka Boska osłaniająca swą szatą męskich i żeń
skich przedstawicieli zakonu cysterskiego. Objawienie 
to przyjęto przychylnie i od tamtej pory Maria stała się 
patronką tego zakonu, zaś wizerunek Mater Misericor

diae zaistniał jako obowiązujący kanon na cysterskich 
pieczęciach. Z czasem doszło do rywalizacji między za
konami o przywilej opieki Matki Boskiej. O miejsce pod 
jej płaszczem ubiegali się także dominikanie, karmelici, 
kartuzi i jezuici. Wszystko to powodowało rozwój wize
runków Matki Miłosierdzia. Ale nie była to jedyna przy
czyna. Wielkie epidemie nawiedzające południową Eu
ropę skłaniały mieszkańców zagrożonych „czarną 
śmiercią” miast do fundowania wotów, z których więk
szość ukazywała opisywany typ. Także na płaszczu 
Marii niczym na tarczy łamały się strzały wypuszczane 
przez Boga na grzeszną ludzkość. Wkrótce potem re
guła ta znalazła wyraz w cyklach Sądu Ostatecznego.

Z nadejściem prądów odrodzenia, humanizmu i re
formacji, w Kościele zaczęto odchodzić od typu Mater 
Misericordiae. Zaciętym jej wrogiem okazał się Marcin 
Luter oraz Sobór Trydencki, który nakazał „oczyszcze
nie" z niej ikonografii katolickiej. Jeden z ostatnich obra
zów namalował na początku XVII w. El Greco, ukazując 
pod szatą Marii portrety swoich przyjaciół. Powyższy rys 
historyczny odnosi się do kultury Europy Zachodniej. In
ne przesłanki towarzyszyły krystalizowaniu się analogicz
nej tradycji jej części wschodniej. Zasadniczym bodź
cem stal się tu Żywot św. Andrzeja Szalonego, w którym 

zawarto opis widzenia Matki Boskiej obejmującej mafo- 
rionem (chustą) cały wierny lud. Scena ta miała się roze
grać w kościele w Blachernach (jedna z dzielnic Kon
stantynopola), gdzie od wieków przechowywano szaty 
Marii. Stąd wzięty się późniejsze różnice w podejściu do 
kultu - na Zachodzie idea Opiekuństwa Matki Boskiej ni
gdy nie wyszła poza ramy sztuki sakralnej, nie zyskując 
nawet aprobaty Kościoła, podczas gdy na Wschodzie 
oficjalnie uznała ten fakt Cerkiew, wprowadzając do ka
lendarza święto Złożenia Szaty Bogurodzicy.

W Polsce propagującej sztukę maryjną typ Matki 
Boskiej w płaszczu opiekuńczym nie tracił na popular
ności, przeciwnie - jego ikonografia wzbogacała się 
wieloma nowymi elementami. Coraz częściej pod 
płaszczem znajdowali się reprezentanci konkretnych 
zgromadzeń zakonnych (np. dominikanie na obrazie 
Matki Boskiej Trybunalskiej z XVII w. z Lublina). Nie za
nikał także typ Matki Opiekunki wszystkich stanów - 
Mater omnium, na którym Maria rozciągała swą pieczę 
na cały świat chrześcijański (np. płótna z kościołów 
w Omówię, Nowym Korczynie, Trutowie i właśnie Wyso
kim Kole). W XVII w. Mater omnium zyskała aspekt na
rodowy, co spowodowane było wojnami ze Szwecją 
i ciągłym zagrożeniem tureckim, Maria umocniła swoją 
pozycję jako obrończyni Kościoła i Rzeczypospolitej. 
Przełom XVIII i XIX w. przyniósł ograniczenie roli religii 
w życiu duchowym społeczeństw i zmierzch idei Matki 
Miłosierdzia. Odtąd żyła ona już tylko w sztuce ludowej.

Sylwester Rudnik
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ostium francuski” - to na
zwa przyjęta dla określenia 
odmiany neorenesansu, 
upowszechnionej na zie

miach polskich od lat siedemdziesią
tych XIX w. do pierwszej wojny świa
towej. Architekci komponowali zwy
kle w tym stylu na zlecenie polskiego 
ziemiaństwa, które chciało nadać ma
terialny kształt wspomnieniom ze 
swoich francuskich wojaży. Inspiracji 
dostarczały rezydencje francuskich 
możnowładców i monarchów, któ
rych formy weszły na trwałe do kano
nu architektury i znane są pod nazwą 
stylów: Henryka IV i Ludwika XIII, 
ewentualnie panującego wcześniej 
Franciszka I. Wysokie czterospadowe 
dachy, górujące nad nimi kominy 
o starannie opracowanym detalu, 
wreszcie lica elewacji o fakturze łą
czącej cegłę z kamieniem - czasem 
imitowanym rustyką tynku - to cha
rakterystyczne cechy „kostiumu fran
cuskiego”.

Przykłady fascynacji architekturą 
francuską XVI i XVII w. można odno
tować w ostatniej tercji XIX w. nie tyl
ko w Europie. Powstające wówczas 
obiekty - niemal wyłącznie pałace - 
odnajdziemy w miejscach tak odle
głych, jak Waszyngton (gmach State 
War and Navy Department) czy Tokio 
(Mitsubishi House). Najwcześniej, bo 
w końcu pierwszej połowy XIX w. do 
wątków francuskiego renesansu za
częto nawiązywać w jego ojczyźnie, 
później tego rodzaju budowle stanęły

1.2. Typowy „kostium francuski" pałaców 
w Guzowie (1) i w Widzewie-Żdżarach (2)

m.in. w Anglii, Wiedniu, Królestwie 
Bawarii. W wypadku ziem polskich 
jednym z powodów zainteresowania 
architekturą francuskiego renesansu 
były niewątpliwie sympatie profran- 
cuskie, wywołane przegraną Francji 
w wojnie z Prusami w 1871 r. Wypa
da zaznaczyć, że ów polski neorene- 
sans był nie tyle bezpośrednim impor
tem renesansu francuskiego, ile raczej 
nawiązywał do tych francuskich inter
pretacji, które w jego ojczyźnie licznie 
pojawiły się po 1840 r. wraz z utratą 

atrakcyjności neogotyku. Do najcie
kawszych obiektów powstałych na 
ziemiach polskich należą górnośląskie 
pałace w Pszczynie i w Swierklańcu; 
ten ostatni stanowić miał wręcz kopię 
Wersalu Ludwika XIII. Trzeba rów
nież wymienić warszawski pałacyk 
„Foksal” i powszechnie znany zamek 
w Gołuchowie, którego bryła nawią
zuje do stylu Franciszka I. Nie sposób 
oczywiście przedstawić pełnej listy 
obiektów, o kilku z nich pisano lub 
wspominano na łamach „Spotkań 
z Zabytkami”, np. w Policznej (nr 7, 
2000), Dąbkach (nr 3, 2001), Teresi
nie (nr 6, 2001). Ich obecna kondycja 
niestety nie zawsze jest tak dobra, jak 
np. w Dąbkach, Teresinie lub Widze- 
wie-Zdżarach i czasem kojarzy się 
z ruiną budynku. Tutaj chciałbym po
święcić uwagę miejscu mało znanemu, 
choć z wielu powodów zasługującemu 
na dostrzeżenie - pałacowi w Suchej 
Szlacheckiej koło Białobrzegów.

Przez środek rozległego, przeszło 
piętnastohektarowego parku przepły
wa rzeczka Liguszka. Jej woda zasila 
stawy, o starannie uregulowanej linii
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brzegowej i dnie pokrytym specjalną 
roślinnością będącą przysmakiem 
amurów, których kilkaset sprowadził 
Leszek Grzybowski, od dwóch lat 
właściciel założenia pałacowo-parko- 
wego. Dla ścisłości - w parku stoją 
dwa pałace i choć jeden z nich zwy
czajowo nazywany jest „starym”, ich 
metryka wcale nie jest wiekowa. 
Pierwsze wzmianki wymieniające 
miejscowość pochodzą z 1360 r. Le
żała na terenie Księstwa Mazowiec
kiego i składała się wówczas z dwóch 
części: Suchej Małej oraz Suchej Wiel
kiej. Ich właścicielami byli Bylinowie 
herbu Odrowąż i Doliwici Siekluccy- 
-Suscy. W XVI i XVII w. Sucha prze
chodziła do, Szamowskich, Kożu- 
chowskich, Świdzińskich i Uwieliń- 
skich, a w 1724 r. jako właściciel dóbr 
wymieniony został kanonik warszaw
ski, Antoni Wodziński. Wiek XIX 
przebiegał pod znakiem kłopotów fi
nansowych właścicieli oraz ciągnące
go się przez dwadzieścia lat procesu 
między sukcesorami. I wreszcie 
w 1856 r. dobra przeszły na wyłączną 
własność Karola Wodzińskiego, póź
niej jego żony Józefy z Tyszkiewiczów. 
Tadeusz Wodziński, syn Karola i Józe
fy, poślubił w 1871 r. Eufrozynę 
z Tyszkiewiczów i wkrótce, spłaciw
szy matkę i siostrę, stał się wyłącznym 
właścicielem dóbr Sucha i Białobrze
gi. Po jego śmierci majątek objęły 
dwie córki: Zofia Glinkowa i Maria 
Wodzińska, trzecia, Helena Bnińska, 
została spłacona. Po śmierci Marii 
ostatnią przedwojenną właścicielką 
dóbr została Zofia, żona Zygmunta 
Glinki (do 1940 r., kiedy aresztowało 
ją gestapo). Na własność skarbu pań
stwa majątek przeszedł w 1944 r. i był 
użytkowany przez Leśnictwo Sucha, 

Komitet do Spraw Radia i Telewizji, 
Kuratorium Oświaty w Białobrzegach 
i miejscowe przedszkole.

Niewykluczone, że w Suchej istniał 
dwór drewniany, który został spalony 
przez Kozaków w czasie powstania 
styczniowego. Obecny „stary” pałac 
stoi na głównej osi założenia, biegną
cej w kierunku bramy, i dalej wzdłuż 
półtorakilometrowej alei obsadzonej 
wiekowymi kasztanowcami. Budynek 
z obu stron flankują wydatne ryzality, 
robiące wrażenie czworobocznych 
wież i górujące nad częścią środkową 
dzięki kondygnacji „mezzaninowej” 
oraz wysokim dachom, o typowym 
dla „kostiumu francuskiego” kształcie 
ściętych piramid. Z obu stron do bu
dynku przylegają trójarkadowe gale
rie, usytuowane wzdłuż jego osi po
przecznej i prowadzące do bocznych 
pawilonów, które również przykryte 
są wysokimi dachami. Poszycie da
chów pałacu zostało w 2000 r. od
tworzone przy użyciu blachy tytano- 
wo-cynkowej - z finezją, fachowością 
oraz troską o zachowanie najdrob
niejszych detali. Jakkolwiek pałac 
w Suchej prezentuje się dość skrom
nie na tle innych budynków przyoble
czonych w kostium francuski, to jed
nak - na co zwrócili uwagę E. Hry- 
niak i prof. T. S. Jaroszewski - ude
rzające jest podobieństwo użytych tu 
rozwiązań do tych, jakie zastosowano 
w niektórych francuskich rezyden
cjach. Nie znamy autora projektu pa
łacu - mógł nim być Francuz lub któ
ryś z polskich architektów znanych 
z podobnych propozycji (np. Konrad 
Chojnacki czy Bronisław Zachowski). 
Natomiast autorstwo parku przypisu
je się Edmundowi Jankowskiemu. 
Ten niezwykle aktywny botanik, ba-

3. Tzw. stary patac w Suchej w trakcie 
remontu
4. Tzw. nowy pałac w Suchej

(zdjęcia: Witold P Glinkowskij

dacz dziejów ogrodnictwa, współza
łożyciel i wydawca pisma „Ogrodnik 
Polski”, animator wielu inicjatyw 
związanych z ogrodnictwem (jako 
wykładowca warszawskiej Szkoły 
Ogrodniczej i prezes Związku Pol
skich Zrzeszeń Ogrodniczych), był 
autorem wielu prac poświęconych tej 
tematyce, m.in. dwutomowej pracy 
Ogród przy dworze wiejskim (Warsza
wa 1898). Można przypuszczać, że 
park w Suchej powstawał współcze
śnie ze „starym” pałacem, zatem w la
tach osiemdziesiątych XIX w. Przy je
go urządzaniu skorzystano z właści
wości lesisto-bagiennego terenu. Na 
obfity starodrzew składają się prze
szło stuletnie dęby, jesiony, świerki, 
topole i kasztany, wśród pomników 
przyrody wyróżnia się piętnaście po
nad 250-letnich jesionów. Na połu
dnie od alei grabowej - stanowiącej 
granicę między ogrodem i parkiem - 
rozciąga się nieregularna część parku, 
a w niej staw z wysepką, zasilany 
układem wodnym z mostkami.

W grupie innych budynków należą
cych do majątku najstarszym obiektem 
jest dawna stajnia z końca XVIII w. 
Wymienić też trzeba piętrowy czwo
rak z przełomu XIX i XX w. oraz 
dawną ochronkę, nazywaną „rząd- 
cówką” - również starszą od pałacu. 
Usytuowano je na południe od parku 
w kierunku wsi, z kolei od strony 
wschodniej stoją inne zabudowania 
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folwarczne - tartak, młyn, krochmal
nia i gorzelnia. Przy głównej bramie 
wjazdowej ocalała, choć w stanie ru
iny, jedna z dwu niewielkich korde
gard.

Trudno nie wspomnieć o tzw. no
wym pałacu, wzniesionym według 
projektu Karola Wilhelma Henneber- 
ga dla Zygmunta Glinki i jego żony 
Zofii. Budowa trwała w latach 1932- 
-1934, ale tuż przed zakończeniem 
prac obiekt padł ofiarą pożaru, toteż 
zakończono je dopiero w 1936 r. 
Formami dekoracyjnymi posłużono 
się z niezwykłą wstrzemięźliwością. 
Powagi ryzalitowi środkowemu przy- 
daje czterokolumnowy portyk z gład
kim trójkątnym tympanonem, ponad 
którym góruje wysoki belweder. Nie
stety, ani ten ostatni, ani przysadziste 
gładkie attyki powyżej ryzalitów 
bocznych nie przyczyniają się do 
utrzymania harmonii nawiązującej do 
klasycyzmu. Również wysunięcie ku 
przodowi głównego wejścia i wtło
czenie go między dwie środkowe ko
lumny - co mogło być odstępstwem 
od pierwotnego projektu na etapie 
prac wykończeniowych po pożarze - 
sprawia wrażenie rozwiązania igno
rującego kanony estetyki na rzecz 
względów utylitarnych. Poziom co
kołu budynku ożywiono półkolistymi 
oknami sutereny oraz boniowaniem 
widocznym na zachowanych po
wierzchniach tynku. Jedyną ozdobą 
bocznych ryzalitów, wysuniętych 
o kilka metrów przed linię głównego 
korpusu, są gładkie płyciny pomiędzy 
oknami kondygnacji parteru i piętra, 
zwieńczone motywem podwieszonej 
wstęgi. O ile zaprojektowany przez 
Henneberga budynek zdecydowanie 
ustępuje pod względem walorów ar
tystycznych odzianemu w kostium 
francuski „staremu” pałacowi, to jed
nak trudno uznać w nim jedną 
z owych budowli „rozpierających się 
ciężko i niezgrabnie”, jakie w twór
czości tego architekta widzieli jemu 
współcześni. Wydaje się, że również 
w wypadku tego pałacu niezależna oś 
widokowa, wytyczona prowadzącą 
do niego aleją dojazdową, daje szansę 
podjęcia rewaloryzacji równie po
myślnej, jak ta, której poddano jego 
„francuskiego” sąsiada, który ma 
wszelkie dane, by po remoncie stać 
się jednym z najciekawszych założeń 
rezydencjonalnych epoki.

Witold P. Glinkowski

Trwała ruina 
w Drzewicy

abytki budownictwa opie
rają się wielu przeciwno
ściom - niszczącym czynni
kom naturalnym, destruk

cyjnej działalności człowieka. Często 
zachowane są w formie trwałej ruiny, 
przywodzącej na myśl romantyczne 
historie. Po bliższym przyjrzeniu się 
ruinom nastrój romantyzmu szybko 
znika, a przychodzi poczucie rozgory
czenia, że świadomość stałej opieki 
nad zabytkami jest wciąż tak niska. 
A nierzadko są to obiekty o dużym 
znaczeniu historycznym i wartościach 
artystycznych, jednak ze względu na 
to, że znajdują się z dala od głównych 
tras turystycznych, pozostają zupełnie 
nieznane.

Jednym z takich obiektów jest za
mek w Drzewicy, około 100 km na 
południe od Warszawy. Ruiny zamku 
z XVI w. usytuowane są nad rzeką 
Drzewiczką, w południowej części 
osady. Zbudowany został na niskim 
terenie zalewowym w przeciwień
stwie do osady usytuowanej na 
wzniesieniu i pierwotnie otaczał go 
system obronny złożony z dwóch fos 
i wału ziemnego. Dostęp umożliwiały 
zwodzone mosty; istniały tu dwa 
przejścia - szerokie dla konnych i wą
skie dla pieszych. Zamek założony 
został na osi wschód-zachód, na pla
nie prostokąta ze ściętymi narożami, 
w których umieszczono cztery pięcio
kondygnacyjne wieże o planie kwa
dratu. Wieża północno-zachodnia 
w górnej części jest ośmioboczna, na
tomiast większa północno-wschodnia 
jest oskarpowana na narożach i znaj
duje się w niej brama. Do systemu 
obronnego nawiązują także strzelnice 
szczelinowe i kluczowe, o rzadko 
spotykanym kształcie odwróconej 
dziurki od klucza.

Zamek badał i opisywał Włady
sław Łuszczkiewicz pod koniec XIX 
w. Ponownie zainteresował się nim 
Bohdan Guerquin, który w latach 
pięćdziesiątych XX w. wraz z Felik
sem Kułakowskim i Czesławem We
gnerem opracował projekt zabezpie
czenia obiektu. Rozważane były

1. Północno-zachodnia wieża zamku
- widoczne narożne ciosy i tupany 
piaskowiec w murze

wówczas dwa sposoby ratowania 
zamku - konserwacja zachowanego 
stanu oraz odbudowa i zagospodaro
wanie wraz z udostępnianiem zwie
dzającym.

Budowę zamku datuje się na lata 
1527-1535 i łączy z Maciejem Drze
wickim (1467-1535), dyplomatą, 
kanclerzem wielkim koronnym, do
radcą Jana Olbrachta, a od 1531 r. ar
cybiskupem gnieźnieńskim. Drzewic
cy już w XIV w. wybudowali tu ko
ściół, który później był przebudowy
wany. Zamek stanowił ich własność 
do początku XVIII w., następnie 
mieszkali tu Sołtykowie, którzy sprze
dali go Szaniawskim. Ród ten wybu
dował murowany pałac, natomiast 
zamek nie był zamieszkiwany od oko
ło połowy XVIII w. i Szaniawscy 
przekazali go bernardynkom, które 
przebudowały część wschodnią, urzą
dzając tu kaplicę.
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Wewnątrz dziedzińca widoczne są 
pozostałości zabudowy. Od zachodu 
do muru zewnętrznego przylegał bu
dynek mieszkalny, jednotraktowy, po
dzielony na cztery pomieszczenia. 
W jego narożu południowo-zachod
nim zachowane jest pomieszczenie 
przyziemia ze sklepieniem kolebko
wym z lunetą, które mogło pełnić 
funkcję piwnicy. Cały budynek miał 
pierwotnie wysokość trzech kondy
gnacji i przekryty był dwoma dwuspa
dowymi dachami - na wewnętrznej 
stronie ozdobnego szczytu widoczny 
jest układ konstrukcji dachowej. Od 
strony północnej i południowej przy
legały do budynku dwa alkierze, 
z których zachował się południowy. 
W południowo-wschodniej części 
dziedzińca zamkowego znajduje się 
budynek z ryzalitem po zewnętrznej 
stronie murów. Określany jest jako 
kaplica, ale pierwotnie służył zapew
ne załodze lub dworowi biskupiemu, 
a dopiero po osadzeniu na zamku 
bernardynek otrzymał formę dwu
kondygnacyjnej, salowej kaplicy.

W 1814 r. zamek został zniszczony 
przez pożar i w niemal niezmienio
nym stanie przetrwał do dziś. Mury 
obwodowe zachowały się do wysoko
ści korony. Układ zabudowy we
wnętrznej dziedzińca odczytać można 
na podstawie istniejących partii oraz 
wyraźnie widocznych miejsc moco
wań belek stropowych, przebiegu kla
tek schodowych czy przewodów ko
minowych. Zachowała się w znacz
nym stopniu kamieniarka okienna

2. Szczyt zamku
od strony południowej
- widoczne ceglane 
laskowania i kamienny 
rzygacz
3. Ozdobny szczyt
i profilowany gzyms 
nad ryzalitem 
wschodnim
4. Obramienia okien
z ozdobną kamieniarką 
w ścianie zachodniej
5. Wykusz latrynowy 
na ścianie północnej
6. Fragment wewnętrznej 
części budynku 
mieszkalnego

(zdjęcia: 
Lilianna Nalewajska)

oraz fragmenty gzymsu wieńczącego. 
Budowla prezentuje interesujące wa
lory plastyczne - mury obwodowe 
zbudowane są z jasnego, łupanego 
piaskowca (wychodnie znajdują się 
w okolicy), naroża - z ciosów. Z jasną 
barwą kamienia połączono ceglane 
szczyty o nietypowej formie. Są one

dwudzielne - umieszczony pośrodku 
komin z koroną oddziela tynkowane 
pola podzielone dodatkowo piono
wymi i poziomymi laskowaniami, 
a całość zwieńczona jest trójarkado- 
wo. Warto zauważyć, że ozdobne 
szczyty, które wieńczą budynek 
mieszkalny od strony północnej i po-
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łudniowej oraz wschodni ryzalit mają 
różnie ukształtowane laskowania, co 
podkreśla wyrafinowanie dekoracji 
zamku.

Mury kryją wiele ciekawostek, ale 
nie wszystkie można dostrzec z pozio
mu dziedzińca. Na zewnątrz muru za
chodniego, przy wieżach widać pozo
stałości wykuszy latrynowych, w bra
mie, nieco ponad poziomem terenu, 
widoczny jest w grubości muru otwór 
- pozostałość po wzmacniających mu- 
ry dębowych balach. Jak wynika z ba
dań B. Guerquina, zamek posadowio
no na podwójnej konstrukcji - ramie 
z bali dębowych umieszczonych 
w ziemi pod murami oraz wewnątrz 
murów. Widoczne są też detale archi
tektoniczne, jak obramienia okien 
i drzwi - ciosowe, profilowane, także 
dekoracyjne fragmenty gzymsu oraz 
kamienne rzygacze. Nie można jed
nak dostrzec umieszczonych na węga- 
rach znaków kamieniarskich, nie są 
również widoczne wymalowane kie
dyś we wnękach szczytów imitacje 
okien z gomółkami.

Zamek w Drzewicy jest przykła
dem trwałej ruiny. Trzeba jednak pa
miętać, że brak stałej opieki powodu
je niszczenie murów przez roślinność, 
na co szczególnie narażona jest koro
na murów. Korzenie roślin nie tylko 
uszkadzają ich strukturę, ale torują 
drogę niszczącym czynnikom atmos
ferycznym (woda, mróz), przyczynia
jąc się do postępującego niszczenia 
całego obiektu.

Lilianna Nalewajska

Pałac
ze szkolną tradycją

e Włodowicach, wzmian
kowanych już w 1220 r., 
położonych na zachod
nim skraju Wyżyny Kra

kowsko-Częstochowskiej i oddalo
nych około 8 km na północ od Za
wiercia, w latach 1870-1880 funkcjo
nowała prywatna Wyższa Szkoła Agro
nomiczna, założona przez Michała Po
raj Poleskiego (1839-1917). Mieściła 
się w rodowym barokowym pałacu 
Poleskich zbudowanym w pierwszej 
połowie XVIII w. na miejscu drewnia
nego dworu z XVII w. kasztelana War- 
szyckiego. Założyciel szkoły był wy
kształconym przyrodnikiem i agrono
mem, pobierał nauki przyrodnicze 
i rolnicze w Sorbonie, potem w Szkole 
Sztuk i Rzemiosł oraz Gospodarki Im
perialnej pod Paryżem i na koniec 
w Heidelbergu, gdzie uzyskał tytuł na
ukowy docenta. Jego specjalnością by
ła chemia rolna, którą uważano wów
czas za dyscyplinę przodującą. Chemi
kami rolnymi w XIX w. byli technolo
dzy, fizjolodzy roślin i gleboznawcy. 
Poleski miał więc duże możliwości in
telektualne, aby sprostać merytorycz
nym wymaganiom stawianym kierow
nikom tego rodzaju uczelni.

W piętrowym pałacu właściciel 
urządził w licznych komnatach na 
parterze laboratoria chemiczne i fi
zyczne, bogato zaopatrzone w nowo
czesne przyrządy i aparaty, a na pię
trze - olbrzymie archiwum z dziesiąt
kami tysięcy dokumentów po daw
nych dziedzicach Włodowic. Chcąc 
częściowo uniezależnić się od innych 
bibliotek w kraju, w trzech tzw. kró
lewskich pokojach na piętrze umieścił 
bogaty księgozbiór historyczno-przy- 
rodniczy, obejmujący ponad 10 tysię
cy tomów. Oprócz tego znajdowały 
się tutaj w specjalnych szafach unika
towe kolekcje minerałów i skamienia
łości oraz zbiory flory krakowskiej.

Założyciel Wyższej Szkoły Agrono
micznej we Włodowicach zajmował się 
również pisarstwem. Spod jego pióra 
wyszła słynna monografia krajoznaw
cza Tamek ogrodzieniecki na tle naj
bliższej okolicy oraz niewydane do dzi
siaj wspomnienia Włodowice. Michał

1. Patac w 1865 r. na rysunku Adriana 
Głębockiego

Poleski cieszył się niezwykłą sympatią 
i estymą pośród współczesnych jako 
powstaniec z 1863 r. oraz jako uczony 
o wielkiej wiedzy, pracowitości, łagod
ności i dobroci. Na naukę do jego 
uczelni ściągali tłumnie synowie wła
ścicieli ziemskich i zubożałej szlachty, 
która nie miała dość funduszy, aby 
kształcić synów na zagranicznych 
uczelniach. Oprócz uczęszczania na 
wykłady, seminaria i odczyty,’młodzież 
studencka zajmowała się mierzeniem 
okolicznych pól w ramach ćwiczeń 
mierniczych, pracowała w laborato
riach i czyniła obserwacje meteorolo
giczne, a także brała udział w wyciecz
kach naukowych m.in. w najbliższe 
okolice, gdzie zwiedzała ruiny średnio
wiecznych zamków i wzgórza jurajskie 
z ostańcami wapiennymi. W czasie 
wolnym od zajęć Michał Poleski orga
nizował studentom m.in. zawody szer
miercze i strzeleckie oraz odczyty za
praszanych literatów, artystów i uczo
nych z Krakowa i Warszawy.

Szczegółowy opis wnętrza pałacu 
zawdzięczamy jednemu z najbardziej 
oddanych przyjaciół M. Poleskiego, 
znakomitemu etnografowi Michałowi 
Fedorowskiemu (1853-1923): „Pałac 
włodowicki był jednopiętrowy, miał 
dach łamany, kilkadziesiąt pokoi, scho
dy podwójne i obszerny, wsparty na ar
kadach przedsionek. Na piętrze były, 
w tym dominującym na całą okolicę 
gmachu, komnaty zdobne w malowidła 
al fresco i cenne makaty... Bogate zbio-
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ry biblioteczne i archiwalne mieściły się 
na piętrze, w trzech pokojach królew
skich, które Sobieski, idąc pod Wiedeń, 
w czasie postoju we Włodowicach zaj
mował” (M. Fedorowski, Wspomnie
nia moje o Michale Poleskim i Włodo
wicach, Warszawa 1917).

Po Poleskich właścicielką włodowic- 
kich włości została hrabina O’Rourke, 
ale, nie mając zbyt dużych dochodów, 
wkrótce sprzedała majątek bogatym 
chłopom z Włodowic. W 1922 r. pałac 
stał się własnością rolnika Władysława 
Filipeckiego, w 1935 r. zabytkowa bu
dowla uległa pożarowi. Po śmierci Fili-

2.3. Obecny 
stan pałacu: 
elewacja 
frontowa (2) 
i ogrodowa (3)

(zdjęcia: 
Zbigniew 
Zadruski)

peckiego dobra przeszły na własność 
jego najstarszego brata, którego miej
scowa władza ludowa, jako kułaka 
i bogacza, chciała koniecznie wydzie
dziczyć, ponieważ zaplanowała urzą
dzić w części pałacu ośrodek zdrowia 
oraz rzeźnię. Dokonano tego stopnio
wo, zagarniając większość gruntów na 
rzecz Państwowego Funduszu Ziemi, 
a opornego właściciela przeniesiono si
łą do prymitywnego baraku postawio
nego obok pałacu. Obecnie pałac jest 
w zupełnej ruinie.

Zbigniew Zadruski

Za cenne informacje dotyczące Michała 
Poleskiego i jego uczelni pragnę gorąco po
dziękować wnuczce M. Poleskiego p. An
nie Teresie Poraj Poleskiej-Galarda ze Swi- 
dra-Otwocka oraz p. Lechowi Dąbrow
skiemu z Warszawy.

KOSCIOt W ZIMOWISKACH

Przy szosie prowadzącej ze Słupska do Ustki, 

w miejscowości Zimowiska stoi niewielki kościół 
o otynkowanej bryle wymurowanej z cegieł i ka
mieni. Budowlę otacza dawne założenie dwor- 
sko-folwarczne z dworem pochodzącym z po
czątku XIX w., późniejszym parkiem i podwórzem 
gospodarczym.

0 konsekracji obecnego kościoła w 1356 r. in
formuje zachowana we wnętrzu z XVII w. tablica - 
kopia gotyckiego napisu erekcyjnego. Średnio
wieczna jest bryła kościoła - masywna wieża 
z prostym portalem zamkniętym tukiem ostrym 
i z wmurowanym kamieniem młyńskim, korpus 
na planie prostokąta oskarpowany płaskimi przy
porami ze wschodnią ścianą podzieloną ostrotu- 
kowymi wnękami. Prawdopodobnie w XVII w. ule
gła zmianie m.in. górna część wieży, nakryta te
raz dachem naczółkowym. Być może wtedy 
zmieniono też niezbyt szczęśliwie kształt otwo
rów okiennych korpusu; duże prostokątne okna 
nie pasują do starej bryły kościoła. Na początku 
XX w. nastąpiła rozbudowa świątyni - od strony 
północnej prostopadle do nawy dostawiono 

dwukondygnacyjny, neogotycki aneks mieszczą
cy zakrystię, dobrze wkomponowany w bryłę.

Niewielkie ciasne wnętrze, wypełnione późnore- 
nesansowym i neorenesansowym wyposażeniem 
przyciąga niespotykanym dziś urokiem. Pochodzi 
ono przede wszystkim z XVII w., wymienione zo
stało częściowo pod koniec XIX w. (malowane 
symbole czterech ewangelistów w prezbiterium) 
i na początku XX w. (empora organowa z prospek
tem organowym, ławki i pas polichromii w nawie). 
Późnorenesansowe wyposażenie kościoła z 1614 
r. - ołtarz i empory boczne - było fundacją ówcze
snych właścicieli majątku w Zimowiskach, rodziny 
Winterfeld, osiadłej na Pomorzu od XIII-XIV w. Za
chowały się też trzy tablice z XVII w. związane 
z tym rodem: fundacyjna, upamiętniająca patronat 
Damiana Winterfeld nad kościołem, płyta nagrob
na Damiana i jego żony Zofii Krummels, płyta na
grobna rodziny Winterfeld przykrywająca wejście 
do odsłoniętej niedawno krypty pod prezbiterium, 
w której chowano członków rodziny.

Zaniedbana przez lata budowla doczekała się 
w ostatnich latach remontu. Wykonano nowe ce-

(fot. Stanislaw Szpilewski)

ramiczne pokrycie dachu, ale przede wszystkim 
trwają kompleksowe prace konserwatorskie we 
wnętrzu. Odrestaurowany został ołtarz główny, 
na remont czekają inne elementy wyposażenia, 
(ss)
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Akcja dwory Dwór w Tarnowie
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B
ył rok 1417, kiedy Jan Żebro 
z Żebrów otrzymał od księ
cia mazowieckiego, Janusza I, 
30 włók gruntów leżących 

nad bezimienną rzeczką, prawym do
pływem Rużu. Założona w tym miej
scu wieś Tarnowo została po ćwierć
wieczu kupiona przez pisarza wiskie- 
go, Mateusza z Różana, a po upływie 
następnych 25 lat nabył ją niejaki Do- 
marat, którego potomkowie przyjęli 
nazwisko Tarnowscy i pieczętowali się 
herbem Grzymała. Władali oni Tarno
wem do początku XVIII w.

Od Tarnowskich przejął Tarnowo 
łowczy łomżyński, Benedykt Stani
szewski, by przekazać je potem swoje
mu synowi Michałowi, chorążemu 
łomżyńskiemu. Trzecim właścicielem 
z rodziny Staniszewskich był Tomasz, 
podczaszy łomżyński, który w końcu 
XVIII w. wybudował na miejscu 
drewnianego murowany dwór, który 
istnieje do dzisiaj. Stanął on na nie
wielkim wzgórzu, oddzielony od za
budowań gospodarczych podjazdem 
oraz kępą krzewów i drzew. Otrzymał 
modny wówczas wystrój barokowy, 
podobnie uczyniono z parkiem, za
mieniając go na ogród ozdobny z sa
dzawką, klombami, altanami, osiami 
widokowymi i alejami rozbiegającymi 
się promieniście ku obrzeżom. Całość 
otoczona została murem, któremu to
warzyszył szpaler drzew, złożony 
z klonów i lip. W miarę upływu czasu 
powstawało coraz więcej budynków 
inwentarskich i mieszkalnych dla 
służby dworskiej, obok dworu posta
wiono okazały spichlerz, a drewniane 
stajnie, obory i stodoły zamieniano 
stopniowo na murowane.

Około 1864 r. właścicielem Tarno
wa stał się Romuald Ciemniewski. Je
go dobra, do których należał także 
folwark Łubia, miały powierzchnię 
1410 ha, w tym gruntów ornych po
nad 500 ha i łasu 700 ha. Nowy dzie
dzic postanowił przebudować dwór 
i nadać mu styl klasycystyczny. Piętro
wy, trójosiowy ryzalit frontowy roz
członkowany został czterema toskań
skimi pilastrami, ozdobiony ślepymi 
balustradkami tralkowymi w płyci- 
nach pod oknami drugiej kondygnacji

1.2. Dwór: elewacja frontowa z piętrowym, trójosiowym ryzalitem; w głębi spichlerz 
połączony obecnie z budynkiem dworskim (1) oraz elewacja ogrodowa z gankiem (2)

i zwieńczony trójkątnym szczytem. 
Część środkową w elewacji ogrodo
wej wydzielono lizenami i zwieńczo
no również trójkątnym szczytem 
z oculusem. Reszta budynku pozosta
ła parterowa z mieszkalnym podda
szem, pokryta dachem dwuspado
wym z naczółkami. Układ wnętrz był 
dwutraktowy z sienią i salonem na 
osi. W ryzalicie frontowym mieściła 
się kaplica. Wygląd całości został jed
nak zeszpecony przez dostawienie od 
strony zachodniej przybudówki 
mieszczącej dworską kuchnię.

Następcą Romualda Ciemniewskie- 
go miał zostać jego syn Franciszek, ale 
gdy wbrew woli rodziców wziął za żo
nę córkę niezbyt bogatego aptekarza, 
wydawało się, że zostanie wydziedzi
czony. Zapomniano jednak o meza
liansie, kiedy zmarł ojciec. Ktoś mu- 
siał wziąć się za zarządzanie dużym 
majątkiem, a Franciszek był jedynym 
prawnym spadkobiercą. Okazał się 
zresztą dobrym gospodarzem - na 
gruntach liczących w 1929 r. 887 ha 
zastosował odpowiedni płodozmian, 
zmodernizował gorzelnię, instalując
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3. Święty Jan Nepomucen - drewniana rzeźba z drugiej 
połowy XVIII w.
4. Kapliczka przy wjeżdzie na teren zabudowań dworskich 
zbudowana w połowie XIX w.

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

w niej kocioł parowy, do doglądania 
sadu zatrudnił wykwalifikowanego 
ogrodnika, a w samym dworze praco
wały cztery osoby. Wszystkie te poczy
nania przynosiły właścicielom dość 
wysokie dochody, a dalsze perspekty
wy były jeszcze lepsze. Niestety, nade
szła druga wojna światowa.

Kiedy do Tarnowa zbliżali się so
wieccy żołnierze, dziedziczka dała na 
przechowanie swojej pokojówce, Zo
fii Niewiadomskiej, dużą sumę pienię
dzy. Bolszewicy weszli do dworu i wy
wlekli z niego całą rodzinę Ciemniew- 
skich, chcąc wszystkich na oczach 
mieszkańców wsi rozstrzelać. Zofia 
Niewiadomska, nie namyślając się ani 
chwili, wyciągnęła z kryjówki część 
pieniędzy i przekupiła sowieckich żoł
nierzy. Rosjanie darowali życie właści
cielom, ale dwór ograbili i zniszczyli, 
wywożąc wszystkie kosztowności, me
ble i maszyny rolnicze; w pustych po
kojach trzymali swoje konie. Gdy 
Niemcy uderzyli na Związek Sowiecki 
i Rosjanie uciekli z Tarnowa, Ciem- 
niewscy w miejscu, w którym mieli 

zostać rozstrzelani, postawili dzięk
czynną kapliczkę - stoi ona do dzisiaj.

Franciszek Ciemniewski uniknął 
kuli rosyjskiej, aby zginąć od kuli pol
skiej. Postrzelił go śmiertelnie właści
ciel sąsiedniego majątku, mszcząc się 
w ten sposób za odmowę poręczenia 
kolejnego weksla. Gdy nastała okupa
cja niemiecka, pani Ciemniewska wy
jechała z dziećmi do Warszawy i nigdy 
już do Tarnowa nie wróciła. Po zakoń
czeniu wojny majątek w Tarnowie zo
stał objęty reformą rolną i rozparcelo
wany. Wokół dworu wyrosły zagrody 
rolników, po dawnych budynkach go
spodarczych pozostały tylko ślady. 
Dwór wraz z parkiem, oficyną i spi
chlerzem zajęła szkoła podstawowa. 
Dla jej potrzeb obiekty te zostały wy
remontowane w 1950 r., a w oficynie 
urządzono mieszkania dla nauczycieli. 
Po dwudziestu kilku latach budynek 
rozebrano i postawiono nowy, do któ
rego przeprowadziła się szkoła. Dwór 
opustoszał i dzisiaj straszy pustymi 
oczodołami okien, liszajami na ścia
nach, osypującym się tynkiem...

Śladami po dawnych właścicielach 
są kapliczki. Oprócz wspomnianej, 
tuż przy wjeżdzie na teren dworski 
w połowie XIX w. wymurowano ka
pliczkę mającą formę cylindra ze stoż
kowatym cementowym dachem. 
W jej otwartym wnętrzu, z trzema ar
kadami zamkniętymi odcinkowo, po
stawiono cementową rzeźbę św. An
toniego Padewskiego. Trzecia kaplica 
znajduje się przy drodze prowadzącej 
z dworu do wsi Uśnik. W drewnianej 
obudowie z 1839 r. znajduje się baro
kowa rzeźba naturalnej wielkości 
z drugiej połowy XVIII w., przedsta
wiająca św. Jana Nepomucena. Miesz
kańcy Tarnowa wierzą w cudowną 
moc figury i twierdzą, że przypłynęła 
do nich w XVII w. rzeką, zatrzymała 
się przy brzegu i kręciła w kółko 
w jednym miejscu. Kiedy podczas 
pierwszej wojny światowej rosyjscy 
żołnierze wrzucili figurę do strumie
nia, po pewnym czasie przypłynęła 
z powrotem...

Katarzyna i Jerzy Samusikowie
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Sanktuarium w puszczy
ołożone na skraju Roztocza, 
z dala od większych ośrod
ków miejskich, nad rzeczką 
Szum, wśród lasów Puszczy

Solskiej Górecko Kościelne było daw
niej i jest nadal bardzo małą osadą. 
Mimo to właśnie tutaj, a nie w sąsied
nich wsiach, zbudowana została świą
tynia parafialna. Fundacja jej bowiem 
związana była z miejscem objawień 
św. Stanisława Biskupa, jakich w po
łowie XVII w. doznało dwóch miesz
kańców okolic Górecka. Wówczas to
Jan Socha i Rusin o nazwisku Kluż 
szukali pomocy świętego, chroniąc się 
w ostępach puszczańskich w czasie 
zawieruchy powstania Chmielnickie
go. Wydarzenia te dały początek miej
scowemu kultowi świętego patrona. 
W 1668 r. Marcin Zamoyski wzniósł 
drewnianą kaplicę i opiekę nad nią 
powierzył franciszkanom z Zamościa. 
W czasie najazdu szwedzkiego kaplica 

została spalona. W latach 1767-1768 
Jan Jakub Zamoyski wystawił dla 
franciszkanów drewniany kościół 
i klasztor, a teren cmentarza kościel
nego otoczono murem kamiennym 
z czterema kapliczkami w narożach. 
W 1787 r. przed frontem kościoła, 
w linii muru wzniesiono murowaną, 
tynkowaną, dwukondygnacyjną 
dzwonnicę, z bramą i furtką w przy
ziemiu i trzema arkadami w górnej 
kondygnacji, w których osadzone zo
stały dzwony. Całość przekryto czte
rospadowym daszkiem, pobitym gon
tem, obecnie blachą. W latach 1897- 
-1898 nastąpiła rozbudowa kościoła 
przez przedłużenie naw o 8 m, a od 
frontu wykonana została drewniana 
wieża, wtopiona w połacie dachowe 
i nakryta pseudobarokowym hełmem 
blaszanym.

Prezbiterium kościoła skierowane 
jest nie na wschód, lecz na południe, 

a plan jest w pełni symetryczny. Pię- 
cioprzęsłowy korpus główny jest trój- 
nawowy, z chórem muzycznym 
i przedsionkiem od północy. Wydłu
żone, dwuprzęsłowe prezbiterium 
o szerokości nawy głównej zamknięte 
zostało trójbocznie. Po obu jego stro
nach dobudowane są: od wschodu za
krystia, od zachodu skarbczyk. Kor
pus główny przykryty jest dachem 
dwuspadowym, a w nim osadzona 
jest nowsza wieżyczka na sygnaturę 
z hełmem o formach barokowych. 
Prezbiterium ma dach dwuspadowy 
zakończony trójpołaciowo, a zakry
stia i skarbczyk nieregularny, dwupo- 
łaciowy. Wszystkie dachy pokryte by
ły dawniej gontem, zaś od 1975 r. 
blachą.

We wnętrzu kościoła nawa główna 
oddzielona jest od naw bocznych pię
cioma parami słupów drewnianych. 
Nawy mają pozorne sklepienia koleb-
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2. Środkowy fragment ołtarza gtównego 
z obrazem św. Stanisława
3. Płycina boazerii
4. Snycerska dekoracja drzwi wejściowych
5.6. Kaplice: „Pod dębami” (5)
i „Na wodzie” (6)

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

ukształtowane wnętrze i jego rozmia
ry sprawiają wrażenie, że jest to prze
strzeń i skala kościoła murowanego.

Kościół parafialny jest głównym 
obiektem sanktuarium św. Stanisława 
Biskupa, jego dalsza część rozciąga się 
wzdłuż szlaku pątniczego prowadzą
cego od świątyni do brzegów rzeki 
Szum. To tutaj wśród wiekowych dę
bów, z których najstarszy liczy około 
500 lat, usytuowana jest drewniana 
kaplica z pierwszej połowy XIX w., 
nazywana potocznie „Pod dębami”. 
Miejsce to tradycja wiąże z objawie
niami w połowie XVIII w. Kaplica jest 
skromnym budyneczkiem na planie 
prostokątnym z trójbocznym za
mknięciem. Dwuspadowy, blaszany 
dach dawniej był gontowy. Wewnątrz 
znajduje się ołtarzyk późnorenesanso- 
wy z obrazem św. Stanisława. Druga 
drewniana, nowsza kaplica z XX w. 
położona jest na samym brzegu rzecz-

kowe, o pełnym luku w nawach bocz
nych i spłaszczonym w nawie głów
nej. Na styku prezbiterium i nawy 
głównej znajduje się belka tęczowa 
z krucyfiksem z drugiej połowy XVIII 
w. Rokokowe wyposażenie w postaci 
ołtarza głównego, dwóch ołtarzy 
bocznych, ambony i chrzcielnicy, 
prawdopodobnie autorstwa snycerzy 
Jana i Jakuba Maucherów, pochodzi 
z końca XVIII w. W głównym ołtarzu 
umieszczony jest obraz z 1777 r. pa
trona sanktuarium św. Stanisława Bi
skupa z Piotrowinem. Postać świętego 
przykryta jest srebrną, pozłacaną su
kienką, a Piotrowina srebrną. 
W 1927 r. przeprowadzono remont 
kościoła i wówczas ściany wewnętrz
ne zostały wyłożone drewnianą bo
azerią z płycinami ze stylizowanymi 
kompozycjami roślinnymi. Tak
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ki Szum i dlatego nosi nazwę „Na wo
dzie”. Posadowiona została częściowo 
na podmurowaniu, częściowo na pa
lach. Rozwiązana została na planie 
prostokąta z trójbocznym zamknię
ciem od strony rzeczki. Korpus kapli
cy obiega drewniany pomost za
mknięty balustradą. Pokryty blachą 
dach jest dwuspadowy z trójpołacio- 
wym zakończeniem, a wsparty na słu
pach okap zakrywa pomost. Od fron
tu w dachu umieszczono maleńką 
wieżyczkę na sygnaturę. We wnętrzu 
znajduje się ołtarzyk barokowy z ob
razem św. Stanisława. Ostatnio 
wzdłuż szlaku sanktuaryjnego roz
mieszczone zostały drewniane stacje 
Drogi Krzyżowej, autorstwa miejsco
wego artysty Jana Pastuszki.

Wkrótce ruchome zabytki z Górec
ka i okolic zostaną udostępnione piel
grzymom i zwiedzającym w tworzo
nym parafialnym muzeum. Ekspozy
cja, organizowana w zaadaptowanym 
w tym celu budynku dawnej stodoły 
na terenie wsi, obejmować będzie 
dwa działy: w pierwszym ukazane zo
staną dawne narzędzia i sprzęty rolni
cze, w drugim - zabytki miejscowej 
sztuki religijnej, a wśród nich wiele 
pochodzących z dawnego wyposaże
nia kościelnego.

Piękne położenie drewnianych za
bytków w otoczeniu prawie nietknię
tej przyrody stanowi o atrakcyjności 
tego miejsca. Dla okolicznej ludności 
Górecko Kościelne było i jest dzisiaj 
celem pielgrzymek, zwłaszcza w dniach 
odpustów.

Stanisław Grzelachowski
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Nieznana wytwórnia
radycje ceramiczne wybrze
ża Zalewu Wiślanego sięgają 
tysiącleci, a pokłady znako
mitej gliny sprawiły, że

w ciągu ostatnich kilkuset lat wyrosły
tu ośrodki garncarskie w Kadynach, 
Tolkmicku Suchaczu, Nadbrzeżu, wy
rabiające ceramikę użytkową na potrze
by okolicznych miast. Dziś najbardziej 
znana jest ceramika z cesarskiej manu
faktury w Kadynach, dzięki pasji kolek
cjonerskiej Ryszarda Formeli z Elbląga. 
Z kolei pasja innego elblążanina, Stani- 

nen”), to właśnie z Tolkmicka pozyska
no pierwszych fachowców, a jednym 
z nich był chyba najbardziej dziś znany 
tolkmicki garncarz Andreas Zimmer
mann. Wiek XX przyniósł upowszech
nienie się blaszanych naczyń emaliowa
nych, w następstwie czego produkcja 
garncarska zaczęła podupadać. Jeszcze 
na początku stulecia działało tu 27 za
kładów garncarskich, ale przed pierw
szą wojną odnotowano ich tylko dzie
więć, a w latach trzydziestych XX w. 
działały dwa: warsztat Johanesa Seege- 

żyć informacjami na jej temat. Jedyne 
konkretne wiadomości o tym zakładzie 
ceramicznym pochodzą od Leo Lindne
ra z Hamburga (Stadtgemeinschaft Tol- 
kemit), dawnego mieszkańca Tolkmicka 
i niestrudzonego kronikarza tego mia
sta.

Zakład ceramiczny „Tolkemitten Er- 
de” działał w latach 1935-1944. Około 
1935 r. władze miasta Tolkmicka, mając 
na względzie wskrzeszenie tutejszych 
tradycji ceramicznych, zorganizowały 
przy ul. Hafenstrasse zakład garncarski.

sława Sałamaja, wydobyła z zapomnie
nia Tolkmicko - niegdyś kwitnący 
ośrodek ceramiczny, teraz zaś zupełnie 
nieznany.

Tolkmicko nie bez powodu nazywa
no „miastem garncarzy” (Tópferstadt). 
Biorąc pod uwagę liczbę działających tu 
warsztatów garncarskich - w okresie 
największego rozkwitu garncarstwa, 
u schyłku XIX w. było ich 46 - a także 
liczbę mieszkańców miasteczka - około 
trzech tysięcy - można z dużym praw
dopodobieństwem przyjąć, że mniej 
więcej co dziesiąta rodzina zajmowała 
się garncarstwem. Produkcja ceramicz
na obejmowała również cegielnię wyra
biającą cegły, dachówki i rury drenar
skie. Skalę zjawiska potwierdzać może 
fakt, że po Zalewie Wiślanym pływały 
specjalne żaglowce transportowe, zwa
ne „Tolkemitten Lomme”, służące do 
przewożenia materiału ceramicznego.

Kiedy w 1903 r. organizowano ce
sarską wytwórnię majoliki w pobliskich 
Kadynach („Majolika-Werkstatt Cadi-

ra oraz nowo otwarty zakład ceramiki 
artystycznej „Tolkemitten Erde”. Wła
śnie wyroby tej wytwórni stały się zbie
racką pasją elbląskiego antykwariusza 
Stanisława Sałamaja. Na początku lat 
osiemdziesiątych, kiedy rozpoczynał 
tworzenie kolekcji, brakowało literatu
ry na ten temat, ponieważ muzea prak
tycznie nie miały wyrobów tego warsz
tatu (z wyjątkiem Muzeum Narodowe
go w Gdańsku i Muzeum Mikołaja Ko
pernika we Fromborku, gdzie znajdo
wały się nieliczne obiekty). Na fachową 
pomoc też nie można było liczyć, bo
wiem znawcy ceramiki w muzeach pol
skich nie zajmowali się tą wytwórnią.

Dziś zbiór p. Sałamaja, zakupiony 
przez Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku, stanowi wraz z wcześniej
szymi nabytkami i kolejnymi zakupami 
kolekcję unikatową nie tylko w Polsce. 
Muzea niemieckie, np. Muzeum Prus 
Wschodnich w Liineburgu i Muzeum 
Prus Zachodnich w Munster, nie mają 
obiektów z tej wytwórni i nie mogą słu-

1.2. Na starych fotografiach: budynek 
zakładu „Tolkemitten Erde” (1) i toczenie 
naczynia na kole (2)
3. Znak wytwórni „Tolkemitten Erde”
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4-7. Wyroby 
„Tolkemitten Erde”: 
dzban, kubki 
do wina i talerze 
z motywem 
winorośli (4), talerze 
zdobione wieńcem 
dębowym
i gałązkami dębu (5), 
dzbany z różną 
dekoracją (6) 
oraz zestaw naczyń 
w stylu Art Deco (7)

Pierwsze lata nie przyniosły sukcesów, 
choćby z tego względu, że w „mieście 
garncarzy” zabrakło... garncarzy, któ
rych większość pracowała teraz w cesar
skich warsztatach majoliki w niedale
kich Kadynach. Konieczne było więc 
sprowadzenie mistrzów garncarskich 
z zewnątrz. Aby pozbyć się kłopotu, 
burmistrz Tolkmicka Bernard Schlie 
przekazał w 1938 r. zakład kupcowi 
Augustowi Caspritzowi z Hamburga, 
który w krótkim czasie doprowadził do 
jego rozkwitu, choć nie był specjalistą 
od ceramiki, a tylko obrotnym kupcem. 
Zakład dobrze prosperował, mimo że 
jego działalność przypadła głównie na 
trudne wojenne lata, a w 1942 r. budy
nek został zniszczony przez pożar. Wła
ściciel zatrudniał około 60 osób (głów
nie młode kobiety), a jego ambicją było 
produkowanie ceramiki artystycznej 

(w odniesieniu do warsztatu 
używano często określenia 
„Kunsttópferei”). August Ca- 
spritz objął też nieczynną od 
kilku lat cegielnię, położoną 
2 km na wschód od Tolkmic
ka, gdzie produkowano gor
szy asortyment, np. doniczki.

Produkcja tej działającej za
ledwie dziesięć lat wytwórni 
musiała być bardzo zróżnico
wana. Świadczy o tym kolek
cja muzealna oraz zachowany 
katalog wyrobów. Powstawały 
tu: dzbany, misy, talerze, kub
ki, filiżanki, kufle, flasze, serwisy do ka
wy lub herbaty, popielniczki, donice, 
wazony i kafle. Ceramikę - nawiązującą 
zgodnie z tendencjami narodowymi 
w sztuce lat trzydziestych do miejscowej 
tradycji - zdobiono winnym gronem,

gałązkami i wieńcami dębowymi, wicią 
chmielową, liśćmi ostu, owocami wiśni, 
różnymi motywami kwiatowymi. Sto
sowano też motywy zwierzęce, np. ło
sie, jelenie czy kaczki. Dekorację malo
wano na szarym lub beżowym tle naj
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częściej w kolorach niebieskim, zielo
nym lub brązowym. Stosowano też re
liefową dekorację, którą wypełniano 
malaturą. Odrębną grupę stanowią na
czynia z prostym motywem żłobków 
dookolnych lub linii falistych, zbliżo
ne często formą i zdobieniem do 
„naczyń archeologicznych” (w cen
niku określane jako „wzór wiejski”). 
Pozostawiano je czasem bez polewy, 
ale przeważnie pokrywano barwnym 
szkliwem. Produkowano również na
czynia gładkie, bez dekoracji, z polewa
mi w kolorach: kości słoniowej, beżo
wym, brązowym, zielonym, niebieskim, 
szarym lub czarnym. Oprócz ceramiki 
tradycyjnej powstawała także ceramika 
nowoczesna, czego przykładem może 
być znajdujący się w zbiorze muzealnym 
wyrafinowany zestaw z zieloną polewą, 
wykonany w stylu Art Deco, obejmują
cy fragment serwisu do kawy i różnego 
kształtu wazony. Wszystkie naczynia 
wykonywano tradycyjną techniką za 
pomocą kola garncarskiego, a malaturę 
nanoszono ręcznie. Wyroby sygnowano 
wyciskanym w masie herbem Tolkmic
ka - trójliściem dębu - z napisem „Tol- 
kemitten Erde”. Znakowi towarzyszył 
też napis „Ostdeutsche Handarbeit” lub 
„Ostdeutsche handgemalt”.

Zakład działał przez całą wojnę, a je
go wyroby wystawiono w 1943 r. na 
targach w Lipsku. Znajdujący się w ko
lekcji skromny talerz bożonarodzenio
wy z napisem „Kriegs-Weihnacht 1944” 
jest z pewnością jednym z ostatnich pro
duktów tej firmy. W styczniu 1945 r. Ar
mia Czerwona wkroczyła do Tolkmicka. 
Dwa dni przed jej wejściem August Ca- 
spritz z rodziną, podobnie jak wielu in
nych mieszkańców miasta, ruszył do 
ucieczki przez oblodzony Zalew Wiśla
ny. Po powrocie do Niemiec zamieszkał 
najpierw w Hamburgu, następnie 
w Obenstrohe koło Varel, zajmując się 
kupiectwem. Potem, korzystając z do
świadczeń tolkmickich, otworzył we 
Friesland fabryczkę ceramiki użytkowej, 
jednak po kilku latach musiał ją za
mknąć, nie wytrzymując konkurencji 
z dużymi fabrykami porcelany.

W lipcu 1946 r. wytwórnia rozpo
częła działalność pod nazwą Bałtyckie 
Zakłady Ceramiczne, jako spółka mia
sta Elbląga i Tolkmicka, później już tyl
ko Elbląga, prowadząc początkowo 
niewielką, doświadczalną produkcję 
według starych wzorów. Od września 
1946 r. produkcja ruszyła śmielej, przy
nosząc po kilka tysięcy gotowych wy
robów miesięcznie. Uzupełniono sprzęt

w stanie likwidacji pozostawał do 1952 r., 
produkując doniczki i sprzęt rybacki. 
Dziś o tej krótkiej powojennej działal
ności informacje są bardzo skąpe.
W muzealnej kolekcji znajduje się za
ledwie kilka wyrobów z lat 1947- 
-1948, sygnowanych „BZC Tolk
micko”, a są to wykonane w formie 
wazony z zieloną i brązową polewą. 

Pierwszą w Polsce i chyba pierw
szą w ogóle wystawę ceramiki wyko

nanej w tej wytwórni pokazano w Mu
zeum Mikołaja Kopernika we From
borku (kwiecień 1998 - marzec 1999). 
Ta skromna ekspozycja towarzyszyła 
dużej wystawie z Cesarskiej Wytwórni 

w Kadynach ze

8. Talerz bożonarodzeniowy z grudnia 1944 r. - jeden z ostatnich 
wyrobów zakładu
9. Wazony sygnowane „BZC Tolkmicko” z lat 1947-1948

(zdjęcia:3 - Jadwiga Semków, 4-9 - Weronika Wojnowska)

i przygotowano zapas surowców, ścią
gnięto też do Tolkmicka specjalistów 
od ceramiki. Wydawało się, że ze zby
tem nie będzie problemów, uzyskano 
wiele zamówień, m.in. Centrala Prze
mysłu Artystycznego złożyła zamówie
nie z myślą o rynkach zagranicznych. 
W najlepszym okresie zatrudniano tu 
około 50 pracowników. „Głos Wybrze
ża” z grudnia 1946 r. donosił z charak
terystycznym dla tych czasów entuzja
zmem: „Bałtyckie Zakłady Ceramiczne 
rozpoczęły wielki start, a produkcja ich, 
po uznaniu w kraju, rozpoczyna podbój 
rynków zagranicznych (...). Wyroby 
BZC zostały zakwalifikowane na wy
stawę przemysłu artystycznego (...) 
w Muzeum Narodowym w Warszawie 
(...). Po zamknięciu wystawy eksponaty 
te zostaną wystawione na tournee ob
jazdowe po Ameryce (...)”. Jednak mi
mo tych optymistycznych prognoz za
kład już w grudniu 1948 r. postano
wiono zlikwidować, a powodem był 
brak surowców i trudności finansowe;

zbiorów Ryszar
da Formeli z El
bląga. Choć obie 
wytwórnie łą
czyła bliskość 
położenia, ko
rzystanie z tych 
samych pokła
dów gliny i po
dobny czas dzia
łania, różniły się 
one diametralnie 
jeśli chodzi o po
ziom, technikę 
wykonania, 
wzornictwo 
i asortyment. 
Przy europejskiej 
ceramice kadyń- 
skiej, często wy

konanej z przepychem charakterystycz
nym dla przebrzmiałych już stylów hi
storycznych albo zgodnie z obowiązują
cymi modami na secesję czy Art Deco, 
ceramika z „Tolkemitten Erde” wydaje 
się po prostu prowincjonalna. Była to 
jednak prowincjonalność w nie najgor
szym tego słowa znaczeniu i wynikająca 
z szacunku dla miejscowych tradycji ce
ramicznych. Prasa przedwojenna („Alt 
Preussen”, nr 4, 1939), krytykując wy
twórnię kadyńską, „(...) której wyroby 
z okolicą nie mają nic wspólnego poza 
gliną”, tak pisała na temat ceramiki 
tolkmickiej: „(...) Potrzebujemy w Pru
sach Wschodnich naczyń glinianych, ale 
(...) nie naśladujących obce wzory (...). 
Powinniśmy nawiązywać do tradycji na
szej malej ojczyzny. Tylko w ten sposób 
może Tolkmicko zdobyć popularność 
wśród miejscowej ludności i turystów, 
którzy kupią pruską osobliwość jako pa
miątkę”.

Weronika Wojnowska
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odczas wędrówek po ma
lowniczej ziemi chełmiń
skiej, w pagórkowatym kraj
obrazie usianym licznymi je

ziorami można natknąć się na wiele
interesujących zabytków. Należą do 
nich m.in. założenia folwarczne, któ
re długo były pomijane zarówno 
przez historyków sztuki, jak i konser
watorów, a także przez zwykłych mi
łośników zabytków. Jeden z takich 
folwarków znajduje się w miejscowo
ści Orle, w gminie Gruta, w powiecie 
grudziądzkim. Na północ od założe
nia, składającego się z podwórza wraz

1.2. Frontowa (1) i północna (2) elewacja 
budynku szkoty
3. Kaptur kuchenny w pomieszczeniu 
w trakcie wschodnim
4. Okno w elewacji frontowej
5. Plan budynku

z dworem, przy bocznej drodze stoi 
niepozorny na pierwszy rzut oka bu
dynek, którego historia po bliższym 
zbadaniu okazuje się bardzo ciekawa.

W 1799 r. Ernest Viereg sprzedał 
majątek Orle Piotrowi Chomse, kup
cowi z Grudziądza. Orle stanowiło 
własność rodziny Chomse przez po
nad sto lat. Piotr Chomse założył we 
wsi szkołę i zakład wychowawczy, 
kształcący dwunastu uczniów. 
W szkole pracowało trzech nauczy
cieli: rektor i dwóch pomocników; 
byli oni zobowiązani uczyć wszystkie 
dzieci z majątku. Wychowankowie

szkoły nosili mundurki, a najzdolniej
szy uczeń otrzymywał stypendium 
w wysokości 200 talarów rocznie. 
Nie wiadomo, jak długo działała 
szkoła. Istniała ona jeszcze w 1868 r., 
później budynek prawdopodobnie 
pełnił funkcję rządcówki.

Pochodzący z początku XIX w. bu
dynek jest jednokondygnacyjny, pod-
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piwniczony, z użytkowym, częściowo 
mieszkalnym poddaszem. Układ 
wnętrz jest charakterystyczny dla 
obiektu szkolnego: trzytraktowy, 
z korytarzem w środkowym trakcie, 
skomunikowanym z pomieszczeniami 
w traktach bocznych. W środkowej 
części traktu frontowego znajduje się 
sień mieszcząca schody prowadzące 
na strych i do dawnych pokoi miesz
kalnych. W korytarzu zachowały się 
wieszaki na ubrania, pochodzące 
z czasów funkcjonowania szkoły. 
Oprócz pomieszczeń klas szkolnych 
w budynku znajdowały się również 
izby o funkcji gospodarczej. Były tu 
przygotowywane posiłki, o czym 
świadczą dwa zachowane kaptury ku
chenne i wędzarnia. Jeden kaptur zaj
muje niemal połowę powierzchni po
mieszczenia, drugi jest znacznie 
mniejszy, może być traktowany jako 
okap nad piecem kuchennym, który 
zresztą został tam później wstawiony. 
Kaptury kuchenne, powszechne 
w czasach, kiedy gotowano na wol
nym ogniu, ulegały zazwyczaj roz
biórce w trakcie kolejnych moderni
zacji i wprowadzania nowych rozwią
zań technicznych, zachowane do dziś 
należą do rzadkości. Obecność tych 
urządzeń w dwu pomieszczeniach da- 
je podstawę do przypuszczeń, że 
w budynku znajdowały się dwie kuch
nie: jedna, w której gotowano posiłki 
dla uczniów i druga do użytku rekto
ra szkoły i jego rodziny. Upływowi 
czasu oparły się również elementy 
stolarki budowlanej. Należy do nich 
okno w elewacji frontowej, pojedyn
cze, otwierane na zewnątrz, dzielone 
na cztery równe kwatery z krzyżową 
szczebliną. W skład oryginalnego wy
posażenia budynku wchodzą również 
drzwi ramowo-płycinowe z dekora
cyjnymi zawiasami esowymi i mosięż
ną gałką oraz kanelowanymi płycina- 
mi, charakterystycznymi dla stolarki 
klasycystycznej.

Budynek zachował się w dość do
brym stanie, wymaga jednak bieżą
cych remontów, przede wszystkim 
naprawy pokrycia dachowego, 
w którym brakuje dachówek, oraz za
łożenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Dawna szkoła obecnie znajduje się 
w rękach dwu prywatnych właścicie
li, a dzieci z Orla uczęszczają do szko
ły w pobliskiej Grucie.

Lesława Ciach 
Joanna Tosik
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Hrebcianka
n

est to niewielkie wzgórze, ja
kich na Roztoczu wiele, po
łożone przy drodze z Nowe
go Brusna do stadniny koni 

Polanka, naprzeciwko miejsca, gdzie 
przed ostatnią wojną znajdowała się 
wieś Stare Brusno. Wędrującym drogą 
jawi się jako niewysoki pagórek poro
śnięty młodym sosnowym lasem. Tak 
dziś wygląda wzgórze 330,9, zwane 
Hrebcianką. Po pokonaniu głębokie
go rowu okalającego wzniesienie 
i przedarciu się przez plątaninę jeżyn 
na stoku dostrzec można potężną bry
łę betonowego schronu. Tuż obok 
znajduje się drugi, podobny obiekt, 
nieco dalej można odnaleźć następne. 

Wybudowane na górze Hrebcianka 
schrony bojowe - to fragment tzw. Li
nii Mołotowa - wznoszonego w la
tach 1940-1941 pasa fortyfikacji ma
jących chronić zachodnią granicę 
ZSRR przed niemieckim atakiem. Li
nia podzielona została na rejony 
umocnione, osłaniające ważniejsze 
kierunki ewentualnych działań wo
jennych. W skład rejonów umocnio
nych wchodziły mniejsze jednostki - 
izolowane grupy schronów liczące po 
kilka lub kilkanaście obiektów, zwane 
punktami oporu. Znaczna część ra
dzieckich schronów znajduje się 
obecnie na terenie Polski. Na Rozto
czu, głównie w okolicach Lubyczy 
i Brusna, znajdują się fragmenty Raw
skiego Rejonu Umocnionego, a wzgó
rze 330,9 - to właśnie jeden z punk
tów oporu tego rejonu.

W skład zbudowanego na Hreb- 
ciance węzła obrony wchodzi sześć 
schronów. Na południowo-zachod
nim stoku znajduje się trójstrzelnico- 
wy obiekt do ognia bocznego, który 
był uzbrojony w działko przeciwpan
cerne kalibru 45 mm (sprzężone 
z ckm) oraz dwa ckm-y w oddzielnych 

izbach bojowych. Do tego dochodziła 
jeszcze broń ręczna załogi, dla której 
przeznaczono strzelnice broniące wej
ścia do schronu. Następny schron 
umieszczony został od zachodniej 
strony wzgórza - potężny tradytor ar
tyleryjski z izbami bojowymi dla 
dwóch dział 76,2 mm i dodatkową 
dla ckm. Podobnie jak poprzedni, tak
że i ten obiekt nie został ukończony, 
nie zdążono zamontować pancerzy 
chroniących stanowiska ogniowe 
schronu. Trzeci schron wbudowano 
w północny stok wzgórza. Wygląda 
nieco inaczej niż poprzednie - jest to 
trójstrzelnicowy obiekt przeznaczony 
do prowadzenia ognia czołowego, 
uzbrojony w broń maszynową (trzy 
ckm-y). Nieco bardziej na północ, na 
wysuniętym cyplu wzniesiono olbrzy
mi, sześciostrzelnicowy schron do 
ognia dwubocznego. Jest to chyba naj
większy i najsilniej uzbrojony schron 
na Roztoczu, wyposażony był w dwa 
działka przeciwpancerne 45 mm i aż 
sześć karabinów maszynowych, z któ
rych dwa sprzężone były z działkami. 
Na trzech kondygnacjach schronu 
znajduje się łącznie ponad 20 po
mieszczeń; również i ten obiekt nie 
został ukończony. Kolejny, piąty 
obiekt zbudowano od wschodu. Jest 
to również tradytor artyleryjski dla 
dwóch armat 76,2 mm, wyposażony 
w dodatkowe stanowisko dla ckm. To 
właśnie w tym obiekcie do niedawna 
znajdowała się świetnie zachowana ar
mata. Niestety, decyzja o przeniesie
niu jej do warszawskiego muzeum 
okazała się tragiczna dla samego 
schronu. Demontażu działa dokona
no... wysadzając całą ścianę izby bojo
wej, która do dziś straszy sterczącymi 
na wszystkie strony, ekspresyjnie po
skręcanymi prętami zbrojenia i wielką 
czarną dziurą w miejscu strzelnicy. Na
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pocieszenie pozostał jedynie charakte
rystyczny schodkowy pancerz w są
siedniej strzelnicy, poniżej której wi
doczny jest otwór służący do wyrzuca
nia na zewnątrz schronu łusek po wy
strzelonych pociskach. Ostatni schron 
znajduje się na szczycie Hrebcianki 
i przeznaczony był do prowadzenia 
obserwacji (w czasie wojny nie było tu 
jeszcze lasu i ze wzgórza rozciągał się 

76,2 mm, dwa działka przeciwpancer
ne 45 mm oraz 14 ckm, do tego doli
czyć należy broń ręczną (zapewne tak
że maszynową) używaną do obrony 
wejść. Takiej koncentracji nie spotka 
się chyba w żadnym innym rejonie na
szego kraju. Nawet fortyfikacje słynne
go Międzyrzeckiego Rejonu Umocnio
nego nie były tak potężnie uzbrojone, 
w szczególności brak tam prawie zu- 

czone zwykle do ognia bocznego. 
W odróżnieniu od polskich i niemiec
kich, radzieckie schrony bojowe raczej 
rzadko wyposażano w obserwacyjne 
czy bojowe kopuły pancerne. Na Roz
toczu znajdują się one zaledwie na kil
kunastu schronach i warto dodać, że są 
to kopuły wymontowane z polskich 
schronów wybudowanych przed 1939 
r. wzdłuż naszej wschodniej granicy.

1. Charakterystyczny widok
w okolicach Brusna - radziecki 
schron na polach

świetny widok). W odróżnieniu od 
pozostałych jest niewielki i niemal cał
kowicie pozbawiony uzbrojenia, jeśli 
nie liczyć chroniącej wejście strzelnicy 
dla broni ręcznej. Miał być wyposażo
ny w peryskopy, co jednak prawdopo
dobnie nie nastąpiło. W innych punk
tach oporu Rawskiego Rejonu Umoc
nionego tego rodzaju obiekty nie wy
stępują.

Zwraca uwagę olbrzymie zmasowa
nie środków ogniowych na tym nie
wielkim terenie. Łączne uzbrojenie 
punktu oporu stanowiły: cztery działa

2. Schron do ognia czołowego 
dla broni maszynowej
3. Schron do ognia dwubocznego
- strzelnica armaty, 
po obu stronach zamurowane 
strzelnice ckm
4. Tradytor artyleryjski; widoczny 
pancerz chroniący dziato
5. Schron obserwacyjny 
na szczycie wzgórza

(zdjęcia: Hadrian Jakóbczak)

pełnie schronów wyposażonych w ar
maty i broń przeciwpancerną. W prze
ciwieństwie do umocnień niemieckich, 
w radzieckiej fortyfikacji schrony dla 
artylerii stanowią znaczną część obiek
tów, bardzo często spotyka się przezna
czone dla dwóch dział tradytory artyle
ryjskie, takie same, jak dwa schrony na 
wzgórzu Hrebcianka. Kolejną cechą 
jest niewielkie zróżnicowanie kształ
tów poszczególnych schronów. Domi
nują dwa podstawowe typy: trzystrzel- 
nicowe schrony do ognia czołowego, 
których odmiany różniły się tylko nie
co innym uzbrojeniem, oraz dwu- lub 
trzystrzelnicowe schrony do ognia 
bocznego, również występujące w kil
ku wariantach. W innych rejonach Li
nii Mołotowa spotyka się jeszcze małe 
jednostrzelnicowe schrony dla armaty 
przeciwpancernej lub ckm, przezna-

Na niektórych obiektach kopuł nie 
zdążono zamontować i tylko na stro
pach widnieją charakterystyczne wielo- 
boczne otwory. Patrząc na w większo
ści niedokończone schrony nie sposób 
nie pomyśleć o tym, w jak wielkim po
śpiechu musiały być wznoszone. Po
śpiech ten, czasem graniczący wręcz 
z niedbalstwem, widać wszędzie. Nic 
zresztą dziwnego - zabezpieczenie gra
nic przed potężnym i coraz bardziej 
niebezpiecznym sąsiadem było sprawą 
pilną. Nieukończone fortyfikacje, ob
sadzone słabo przygotowaną załogą, 
nie broniły się długo. W 1942 r. jedy
nie pojedyncze schrony stawiały opór 
przez kilka dni, ale nie mogło to zmie
nić losów wojny i wkrótce roztoczań
skie fortyfikacje znalazły się daleko za 
linią frontu.

Hadrian Jakóbczak
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Listy
„sprawy cholery”

ierwsze zachorowania na 
cholerę ujawniono 27 ma
ja 1831 r. w Gdańsku. 
Ofiarami zarazy byli ro

botnicy portowi Nowego Portu,

a epidemia została przywleczona 
przez załogę rosyjskiego statku, 
który zawinął do Gdańska. 
W pierwszym miesiącu zachoro
wało ponad czterysta osób, z czego 

1. List wystany z Wrocławia do Bralina
10 października 1831 r. z okrągłym 
„stemplem cholery” w lewym dolnym rogu

prawie trzysta zmarło. Pod koniec 
maja powstała w mieście Komisja 
Sanitarna, która wydała rozporzą
dzenia poparte zarządzeniami po
licyjnymi, mającymi na celu ogra
niczenie rozprzestrzeniania się epi
demii w mieście i regionie. Aglo
meracja miejska Gdańska otoczona 
została kordonem sanitarnym 
strzeżonym przez wojsko. Osoby 
zamierzające opuścić Gdańsk mu- 
siały poddać się kwarantannie 
trwającej 20 dni. Odkażano odzież 
i bagaże podróżnych, ale mimo tak 
ostrych środków zaradczych epi
demia cholery zaczęła ogarniać 
nowe tereny Prus. Mieszkańcy pła
cili życiem za decyzje pruskiego 
rządu, który, chcąc pomóc Rosji 
w wojnie z Polską w czasie powsta
nia listopadowego, udostępnił 
gdański port i Wisłę rosyjskiemu 
zaopatrzeniu.

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich 
na teren Polski w armii wybuchła 
epidemia cholery przywleczona 
przez żołnierzy z Rosji. Brakowało 
lekarzy, materiałów sanitarnych, 
lekarstw i środków transporto
wych dla chorych i rannych. Roz- 

2. List wystany z Bydgoszczy do Ujścia
22 października 1831 r. z owalnym 
„stemplem cholery" powyżej nazwiska 
adresata
3. List wystany z Poznania przez Czarnków 
do Lubaczowa 3 września 1831 r.
z ramkowym „stemplem cholery” na dole

przestrzeniająca się choroba doty
kała również ludność polską, sty
kającą się z armią rosyjską, a woj
na pomagała w rozwoju zarazy. 
Ludzie uciekali do pobliskiego 
Księstwa Poznańskiego, przeno
sząc i tam cholerę, przenosili ją 
również przewoźnicy zaopatrujący 
armię z Rosji Wisłą przez Gdańsk. 
Rząd pruski zdawał sobie sprawę, 
że rozprzestrzenianie się cholery 
może następować również za po
mocą przesyłek pocztowych. Na 
początku czerwca 1831 r. władze 
pocztowe wydały rozporządzenia, 
na mocy których korespondencję 
z terenów objętych zarazą dezynfe
kowano przed workowaniem 
i ekspedycją. Urzędnik pocztowy
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odbierał list od nadającego za po
mocą drewnianych szczypiec, 
przesyłka była wielokrotnie prze
kłuwana specjalną igłą o przekroju 
krzyżykowym (co jest charaktery
styczne dla listów odkażanych), 
następnie przytrzymywana drew
nianymi szczypcami i odkażana 
parą palącej się siarki przez około 
20 minut. Tak zdezynfekowany 
list zwany był potocznie „listem 
cholery”.

Niektóre odkażane przesyłki 
mają w lewym dolnym rogu od
ręczną adnotację pocztową: „Cho- 
lerasachel” - „sprawa cholery”. 
Pod koniec lipca 1831 r. na tere
nie Prus wprowadzono także 
stemple do oznaczania przesyłek 
dezynfekowanych. Najpopular
niejszy był stempel okrągły, we
wnątrz którego znajdował się na
pis: „SAN. St.” (Sanitaets Stempel 
- stempel sanitarny). Stemple tego 
rodzaju znane są z listów wysyła
nych z Gniezna, Mogilna i Wro
cławia. Urzędy pocztowe w Byd
goszczy i Gdańsku stosowały 
stempel owalny, wewnątrz które
go w dwóch wierszach umieszczo
ny byl napis: „SANITAETS STEM
PEL”. Główny Urząd Pocztowy 
w Poznaniu oznaczał dezynfeko
wane listy stemplem ramkowym 
z napisem: „SANITAETS STEM
PEL”-, podobny używany był przez 
urząd pocztowy w Gnieźnie. 
Stemple sanitarne, zwane potocz
nie „stemplami cholery”, odbijane 
były przeważnie w kolorze czar
nym, ale spotyka się je również 
w kolorze czerwonym.

W Gdańsku zaraza cholery za
częła wygasać w drugiej połowie 
sierpnia 1831 r., a opanowana zo
stała w październiku tego roku. Jej 
nawrót nastąpił na przełomie 
1831 i 1832 r., jednak odnosił się 
tylko do terenów poza miastem. 
Listy przesyłane drogą pocztową 
odkażane były do końca trwania 
epidemii. Zachowało się ich nie
wiele ze względu na pruskie zarzą
dzenie pocztowe zakazujące prze
chowywania „listów cholery”. 
Obecnie są to dokumenty - zabyt
ki minionych czasów i zdarzeń, 
kojarzące się z czasami współcze
snymi i terrorystycznymi przesył
kami z wąglikiem...

Tadeusz Loster

Bursztynnik
spod Miastka

wierzno - niewielka wieś 
pomorska, położona kilka
naście kilometrów na pół
nocny zachód od Miastka. 

Są przynajmniej dwa powody, żeby 
odwiedzić tę miejscowość.

Najważniejszym zabytkiem wsi 
jest kościół parafialny Niepokalane
go Serca NMP. Rok 1710 przyjmuje 
się jako czas powstania budowli. Kil

kakrotne późniejsze przebudowy 
dość istotnie wpłynęły na wygląd 
świątyni. Najbardziej malowniczo 
prezentuje się wieża zwieńczona 
czterospadowym, barokowym dasz
kiem z cebulastym hełmem zakoń
czonym smukłą iglicą i krytym gon
tem. We wnętrzu kościoła znajdują 
się resztki barokowego wyposażenia 
z amboną.

1. „Pastorówka” 
- dom państwa 
Witrambowskich 
w Świerznie
2. Bursztynnik 
Roman
Witrambowski 
przy pracy 
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3. Pani Alicja
Witrambowska 
prezentuje wyroby 
męża

(zdjęcia:
1,2- Stanislaw Szpilewski,
3 - Roman Witrambowski)

Z kościołem zwią
zany jest dawny dom 
pastora z drugiej poło
wy XIX w., zwany we 
wsi „pastorówką”. Po
łożony wyjątkowo ma
lowniczo na niewiel
kim wyniesieniu na 
skraju wsi ma ściany 
o konstrukcji ryglo
wej, posadowione na 
kamiennym funda
mencie. Pola między 
barwionymi na czarno
belkami wypełnione są żerdziami 
i gliną oraz tynkowane na biało, ścia
ny szczytowe oszalowane są deskami. 
Dwuspadowy dach o szerokich poła
ciach kryty jest dachówką ceramicz
ną. Do wnętrza prowadzą drzwi, 
w których zachowały się ozdobne 
okucia, klamki i zamek, a obok wisi 
na ścianie mosiężny dzwonek 
w drewnianej, secesyjnej obudowie.

Przed budynkiem rośnie okazała, 
licząca ponad trzysta lat lipa - po
mnik przyrody, w której cieniu go
spodarz przyjmuje gości. Poniżej pa
górka znajduje się porośnięty łozami 
i trzcinami maleńki staw. Zabytkowy 
charakter posesji podkreślają usta
wione gdzieniegdzie stare urządzenia 
i narzędzia rolnicze.

Właścicielami tego uroczego miej
sca są państwo Alicja i Roman Wi- 
trambowscy. Kupując w 1986 r. 
opuszczony i popadający w ruinę 
dom, powiększyli grono szaleńców

i pasjonatów, którzy wbrew zdrowe
mu rozsądkowi uwierzyli, że uda im 
się nie tylko „ocalić od zapomnienia”, 
ale i uratować dom od zniszczenia. Po 
dokonaniu niezbędnych i podstawo
wych prac porządkowych oraz bu
dowlanych przenieśli się tu na stałe 
z Gdyni. W kolejnych latach uporząd
kowali i zagospodarowali otoczenie, 
urządzili i wyposażyli przytulne po
mieszczenia. Dom zresztą wymaga 
stale kolejnych inwestycji. W ubie
głym roku przeprowadzono remont 
dachu i wymieniono dachówkę, pla
nuje się wymianę okien.

W budynkach gospodarczych pan 
Roman, który od 1970 r. jest wytraw
nym bursztynnikiem, urządził swój 
warsztat pracy. Zawodu wyuczył się 
w pracowniach bursztynników gdań
skich i warszawskich. Jest zwolenni
kiem tradycyjnej obróbki bursztynu, 
w związku z czym większość narzędzi 
i szlifierek wykonał sam, opierając się 

na dawnych wzorcach. Do usunięcia 
„kory” - pierwszej warstwy małych 
bryłek bursztynu używa charaktery
stycznych bębnów, w których burszty
nowe, nieforemne gródki ocierając 
się o ruchomą, szorstką powierzchnię 
odzyskują swój blask. Projektowa
niem biżuterii zajmuje się również 
małżonka artysty. Wypracowali wła
sną, indywidualną metodę wykony
wania określonego typu biżuterii, 
a mianowicie łączą bursztyn z egzo
tycznymi i szlachetnymi gatunkami 
drewna, co daje niecodzienny, cieka
wy efekt kolorystyczny. Ich wyroby 
doceniono na wymagających rynkach 
zagranicznych - sprzedawane są one 
m.in. w Niemczech, Japonii i Stanach 
Zjednoczonych. Można je obejrzeć 
lub nabyć również w Świerznie, gdzie 
artysta demonstruje swój warsztat 
licznym wycieczkom.

Stanisław Szpilewski

Spotkanie z książką

O WYROBACH Z BURSZTYNU

Z inicjatywy stupskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami ukazała 
się publikacja pt. Wyroby stupskiego cechu bursztynniczego odXVI do początku 
XX wieku pióra Jacka Kriegseisena. Działalność tego cechu miała duże 
znaczenie w życiu gospodarczym Pomorza, doczekała się zainteresowania ze 
strony historyków, ale znana jest tylko nielicznym i oczekuje na pełniejsze 
opracowanie. Praca J. Kriegseisena jest pierwszą próbą zaprezentowania 
wyrobów bursztynników stupskich lub im przypisywanych. Wyroby te zachowały 

się w znikomej liczbie, o innych wiemy tylko z nielicznych lakonicznych wzmianek 
w materiałach archiwalnych. Tę wartościową od strony badawczej pracę 
wzbogacają unikatowe zdjęcia obiektów. Wyrażamy nadzieję, że autor będzie 
kontynuował badania, które uwieńczone zostaną dalszymi opracowaniami. Ta 
publikacja, sfinansowana przez Prezydenta miasta Stupska, prezentowana 
będzie po raz pierwszy podczas „Bursztynowych spotkań z zabytkami" w Ustce 
21 lipca 2002 r. (sts)
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Świątynia
elektryczności

S
ztery majestatyczne kominy 
elektrowni Battersea na 
brzegu Tamizy - to jeden 
z najbardziej charaktery

stycznych elementów w krajobrazie 
Londynu i największa w Europie kon
strukcja z cegieł, znana m.in. z okła
dek płyt zespołów Animals i Pink 
Floyd oraz z filmu Ryszard III.

W latach dwudziestych XX w. 
energia elektryczna na potrzeby Lon
dynu wytwarzana była przez dziesiąt
ki małych, prywatnych elektrowni. 
Wysokie koszty produkcji, zanieczysz
czenie środowiska, a przede wszyst
kim niekompatybilność systemów 
utrudniały funkcjonowanie rozrastają
cego się miasta. Sprawa trafiła pod ob
rady parlamentu, który zalecił stwo
rzenie scentralizowanego systemu 
energetycznego. Odpowiedzią pry
watnych firm było powołanie London 
Power Company i budowa pierwszej 
wielkiej elektrowni w dzielnicy Batter
sea. Początkowo projekt wywołał 
ogromne kontrowersje. Uznano go za 
zagrożenie dla obrazów znajdujących 
się w Tate Gallery, po drugiej stronie 
Tamizy, obawiano się też o los sąsiadu
jącego z elektrownią parku. Ostatecz
nie w 1927 r. plany zostały zatwier

strukcji z kominem o wysokości po
nad 100 m na każdym końcu. Cha
rakterystyczna budowa na brzegu Ta
mizy, nazywana „świątynią elektrycz
ności”, szybko została zaakceptowana 
przez łondyńczyków. Stała się jednym 
z symboli miasta, a w sondażu z 1939

W 1975 r. Battersea Power Station 
została uznana za zabytek. Kilka lat 
później częściowo ją wyłączono z eks
ploatacji, a w 1983 r. całkowicie za
mknięto. Od tego czasu pojawiają się 
różne propozycje jej zagospodarowa
nia. Najpierw planowano utworzenie 
parku rozrywki na miarę Disneylan
du, potem rozważano zaadaptowanie 
na potrzeby Tate Gallery (ostatecznie 
wybór padł na położoną kilka kilo
metrów w dół Tamizy elektrownię 
Bankside). Obecne plany przewidują 
adaptację na kompleks rozrywki obej
mujący teatr, kina, nocne kluby i re
stauracje. Specjalna linia kolejowa 

1.2. Budynek elektrowni (1) i jego wnętrze (2)
(zdjęcia: Paweł Kubisztal)

dzone i wkrótce potem przystąpiono 
do ich realizacji. Autorem projektu był 
sir Giles Gilbert Scott, twórca m.in. 
katedry w Liverpoolu, londyńskiego 
mostu Waterloo oraz klasycznej, czer
wonej budki telefonicznej.

W 1933 r. ukończono budowę 
Battersea A, długiej ceglanej kon

r. uznano ją nawet za drugą 
po katedrze św. Pawła naj
popularniejszą budowlę.

Kilka miesięcy po za
kończeniu drugiej wojny 
światowej rozpoczęto bu
dowę bliźniaczej elektrow
ni - Battersea B, dopełnia
jąc kolejnymi dwoma ko
minami charakterystyczny 

„odwrócony stół”. Gdy rozpoczęła 
pracę w 1953 r., była to elektrownia 
o najwyższej efektywności oraz trze
cia co do wielkości na Wyspach Bry
tyjskich. Spalała 10 tys. ton węgla ty
godniowo i dostarczała 509 MW, za
spokajając 1/5 potrzeb energetycz
nych Londynu.

z pobliskiego dworca Victoria i przy
stań dla statków mają ułatwić dotar
cie zainteresowanym, których liczbę 
szacuje się na 10 milionów rocznie. 
Przy kosztach renowacji wynoszących 
ponad miliard funtów, niezbędne jest 
też stworzenie wokół elektrowni wie
lu dodatkowych komercyjnych przed
sięwzięć. Ma tu być kilka bloków 
mieszkalnych oraz dwa hotele stano
wiące część największego w Europie 
centrum konferencyjnego. Obecnie 
elektrownia wraz z przyległymi tere
nami stanowi największy niezagospo
darowany obszar w centralnym Lon
dynie.

Paweł Kubisztal
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Bursztynowa Galeria 
w Słupsku

Na mapę miejsc godnych zwie
dzania w Słupsku „Bursztyno
wa Galeria” wpisała się znakomicie. 

Jej właścicielem i twórcą jest bursz- 
tynnik Narcyz Kalski. W skromnym, 
piętrowym budynku, dawnej oficy
nie na zapleczu czynszowych ka
mienic przy ul. Tuwima połączył kilka 
funkcji integralnie związanych ze 
swoim zawodem i pasją. Na parte
rze znajduje się sklep, w którym 

można nabyć bursztyn - od nie
wielkich, naturalnych bryłek, 
przez inkluzje, do precyzyjnie 
wykonanej biżuterii. „Bursztyno
wa Galeria", której pięciolecie 
minęło w czerwcu br., mieści 
się na pierwszym piętrze, 
a wchodzi się do niej ze sklepu 
krętymi, malowniczymi schodkami. 
Na powierzchni około 50 m2 panu 
Narcyzowi udało się zorganizować

prawdziwe muzeum poświęcone hi
storii bursztynu. Podstawową warto
ścią galerii jest przede wszystkim
możliwość bezpośredniego zapo
znania się z bursztynem, wręcz „na
sycenia się" nim. Panuje tu swoista 
atmosfera prowokująca i zachęca
jąca do oglądania zgromadzonych 
okazów i eksponatów. Prezentowa
ne są one w prostych, wykonanych 
z drewna i kolorystycznie zharmoni
zowanych z bursztynem gablotach. 
Pokazano tu otoczaki i znacznej 
wielkości przezroczyste bryty, z któ
rych największa waży ponad 1 kg. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się inkluzje - zatopione w stward
niałej żywicy drobne żyjątka lub ich 
fragmenty, których szczegóły moż-

1.2. „Bursztynowa Galeria” 
w Słupsku
3.4. Różne wyroby z bursztynu

(zdjęcia: Stanisław Szpilewski)

na obserwować przez szkło powięk
szające. Wyjątkowymi okazami są 
zachowany w całości trzmiel, gą- 
sienniczki, igły sosny.

Prezentowane są w galerii rów
nież dawne wyroby z bursztynu. Ko
lekcja jest dość skromna, ale daje 
możliwość zapoznania się z różny
mi formami wykorzystania burszty
nu w wyrobach przedmiotów użyt
kowych i artystycznych. Widzimy tu 
m.in. korale, bransolety, puzderka, 
sztućce. W kilku gablotach zgroma
dzono też wyroby właściciela galerii 
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i jego uczniów. Istotnym uzupełnie
niem ekspozycji są plansze przed
stawiające powstanie bursztynu, 
dzieje kopalni w Możdżanowie 
(zob. artykuł obok), najwybitniejsze 
dzieła artystyczne z bursztynu; wy
stawiono również repliki prostych 
urządzeń do obróbki surowca.

Cale przedsięwzięcie, a zwłasz
cza część dydaktyczna (plansze) 
adresowane jest w dużej mierze do 
młodzieży szkolnej. Stąd też pan 
Narcyz chętnie widzi w swojej gale
rii grupy uczniów, wycieczek i wcza
sowiczów. Za skromną opłatę 2 zł 
od osoby wygłasza prelekcje i opo
wiada legendy związane z burszty
nem; stosowną ofertę przedłożył 
władzom oświatowym miasta.

Ambicją pana Kalskiego jest 
również to, aby galeria była ośrod
kiem życia kulturalnego. Organizu
je więc w niej kameralne koncerty, 
występy solowe artystów, wystawy 
(exlibrisow, drobnych form rzeź
biarskich, malarstwa, tkaniny), 
spotkania przy kominku. Po pierw
szym okresie żywego zaintereso
wania się tą stroną funkcjonowania 
galerii, w ostatnich latach jej możli
wości nie są w pełni wykorzystywa
ne. Marzenia pana Narcyza sięga
ją jeszcze dalej. Otóż chce urucho
mić kopalnię bursztynu. W związku 
z tym w okolicach Możdżanowa 
kolo Ustki zakupił około 5 ha ziemi, 
w której znajdują się złoża burszty
nu; nazwał to Gospodarstwem 
Ekologicznym „Helianthus”. Wie
rzy, że z czasem, jeżeli nie on, to 
jego dzieci będą wydobywały tu 
bursztyn. A zanim to się stanie, 
myśli o utworzeniu na własnym po
lu czegoś w rodzaju skansenu-ko- 
palni z jednym szybem i podziem
nym korytarzem do zwiedzania.

Pan Narcyz jest kontynuatorem 
rodzinnych tradycji. Bursztynową 
pasję przejął po ojcu - bursztynniku 
i jubilerze (podobny zawód uprawia 
też brat). Bursztynnictwa uczył się 
od dzieciństwa w rodzinnym warsz
tacie, choć z wykształcenia jest in
żynierem mechanizacji rolnictwa. 
Oprócz biżuterii, często łączonej ze 
srebrem o motywach secesyjnych, 
rzemieślnik-artysta wykonuje drob
ne formy rzeźbiarskie, sięgając do 
wzorów rzeźby antycznej i renesan
sowej. Taką m.in. pracą jest minia
tura jednej z „głów wawelskich”.

Stanisław Szpilewski

Kopalnie bursztynu
Jak chyba niewiele innych spe

cjalności rzemieślniczych, 
bursztynnictwo uzależnione jest 
od surowca. O ile metale i inne su
rowce pochodzenia naturalnego 
można było sprowadzać po do
stępnych cenach z różnych, na
wet odległych krańców Europy, to 
pozyskanie kamienia bursztyno
wego ograniczone jest do stosun
kowo niewielkiego obszaru połu
dniowego wybrzeża Bałtyku. Du
ża konkurencja pomiędzy cecha
mi Królewca, Stupska i Gdańska, 

a w drugiej połowie XIX w. między 
przedsiębiorcami bursztynniczy- 
mi, zmuszała do ciągłych poszu
kiwań nowych źródeł zaopatrze
nia, a tym samym nowych złóż te
go szlachetnego surowca, które 
zaspokoiłyby wciąż wzrastający 
popyt na wyroby z bursztynu.

Na terenie dawnego woj. stup
skiego znajduje się około trzy
dziestu miejsc, w których wydo
bywano bursztyn (m.in. Plasze- 
wo, Smołdzino, Starkowo, 
Ugoszcz). W większości wypad
ków bursztyn znaleziono tam 
przypadkowo, podczas wznosze
nia budynków, kopania studni czy 
prowadzenia prac melioracyj
nych. W kilku miejscowościach 
założono kopalnie i prowadzono

regularne wydobycie przez kilka 
i kilkadziesiąt lat, np. w okolicach 
Barcina, Dretynia i Trzcinna, gdzie 
zaprzestano poszukiwań ze 
względu na matą wydajność już 
w 1858 r.

Pierwsze wiadomości o kopal
niach bursztynu i poszukiwaniu 
tego surowca metodą odkrywko
wą pochodzą z XVI w. (1585 - 
Prusy Książęce, 1641 - okolice 
Elbląga), ale na większą skalę za
częto ją stosować w Prusach 
Wschodnich dopiero na początku 

lat osiemdziesiątych XVIII w. 
W okolicach Stupska metodę ko
palnianą rozwinął przedsiębiorca 
o nazwisku Liepmann, który 
w 1780 r. za 50 talarów nabył kon
cesję na prowadzenie poszuki
wań w domenie stupskiej i od 
1782 r. prowadził prace w Moż
dżanowie kolo Ustki, w dolinie 
płynącego tam potoku. Okreso
wo zatrudniał nawet 50-60 robot
ników, którzy zeszli pod ziemię na 
głębokość około 23 m, ale prze
ciętna głębokość szybów wynosi
ła 6-7 m. Ocenia się, że wydoby
to w tym czasie około 5 ton bursz
tynu i jego wartość wynosiła 1900 
talarów. Natomiast w latach 1784- 
-1785 słupskim bursztynnikom 
oferowano surowiec wartości pra

wie 9000 talarów. Nie wiemy, nie
stety, czy byt on znacznie lepszej 
jakości, czy po prostu było go 
więcej. Zdaniem słupskich mi
strzów bursztyn pozyskiwany 
z Możdżanowa i okolic Ustki byt 
lepszej jakości od bursztynu 
sambijskiego, a jego ilość po
zwoliła na przetrwanie cechu 
stupskiego. Z czasem jednak roz
wój kopalnictwa i wzrost jego wy
dajności na Półwyspie Sambij- 
skim uniemożliwił dalszą konku
rencję, w rezultacie czego kopal

nia w Możdżanowie zo
stała zasypana i prawie 
zupełnie zapomniana. 
Być może powodem po
rzucenia tej kopalni były 
również trudności w wy
dobyciu bursztynu, które 
sprawiały wody grunto
we, niszczące szyby ko
palniane.

W latach 1950-1956 
wykonywano w Możdża
nowie głębokie wiercenia, 
w wyniku których ustalo
no, że złoża bursztynu, 
zalegające na głębokości 
około 100 m, są bardzo 
bogate, lecz koszty jego 
wydobycia niewspółmier
nie wysokie. W latach 
1957-1961 Instytut Geo
logiczny prowadził tu pra
ce badawcze, które wy

kazały, że bursztyn występuje na 
kilku poziomach, ale warstwy naj
płytsze, na głębokości 7 m, zawie
rają znikome ilości bursztynu. Naj
bardziej obfite są natomiast war
stwy położone poniżej 100 m. 
W wyniku badań z lat 1973-1975 
ustalono, że miejscowy bursztyn 
stanowi surowiec wysokiej klasy, 
nadający się doskonale do pro
dukcji wyrobów jubilerskich, ma 
bardzo ciekawe odmiany, o róż
norodnej barwie i przeważnie 
znacznej przejrzystości. Po raz 
ostatni próbowano wydobywać 
bursztyn w Możdżanowie na po
czątku 1980 r„ ale prawie natych
miast zaniechano tego z powodu 
niskiej wydajności.

Jacek Kriegseisen

(fot. Stanisław Szpilewski)

Teren kopalni bursztynu w Możdżanowie
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Połączenie kolejowe z Kłodzka 
do Kudowy powstawało eta

pami w latach 1890-1905. Najtrud
niejszy, przebijający się przez 
Wzgórza Lewińskie końcowy odci
nek z Dusznik oddano do użytku 
10 lipca 1905 r. Wybudowane 
wówczas między Kulinem Kłodz
kim i Lewinem Kłodzkim obiekty 
infrastruktury technicznej służą ko
lei niezawodnie do dziś, a najlepiej 
widoczne są z końca pociągu. Tuż 
przed Kulinem pociąg wjeżdża do 
najwyżej położonego w Polsce tu
nelu (650 m n.p.m.), wykutego 
w północno-wschodnim zboczu

Grodźca i liczącego 577 m długo
ści. Wyjazdu z tunelu nadal strze
gą stanowiska ogniowe. Położona 
w lesie stacja w Kulinie - to kla
syczny przykład pruskiego bu
downictwa kolejowego z przełomu 
XIX i XX w.: przepiękny drewniany 
budynek dworcowy z typową dla 
tych okolic werandą oraz wolno 
stojący nieco na uboczu, murowa
ny budynek sanitarny.

Tuż za stacją rozpoczynają się 
serpentyny. Aby dostać się do 
położonego 4 km dalej w linii pro
stej i ponad 150 m niżej Lewina, 
pociągi pokonują cztery zakręty li-

Koleją do Kudowy
_

1. Wiadukt w Lewinie
2. Zabudowania stacji 
w Kulinie
3. Fragment wieży ciśnień 
w Lewinie

(zdjęcia: Filip Karoński) 

czące po 180 stopni i... ponad 
dwukrotnie dłuższą odległość. 
W końcowym odcinku nie udało 
się projektantom uniknąć wykucia 
jeszcze jednego krótkiego tunelu 
na zboczu Szubienicznej, a w Le
winie wybudowania wiaduktu nad 
drogą i doliną Bystrej. Ten ostatni 

obiekt o imponujących parame
trach - 27 m wysokości, 
120 m długości - jest dziełem 
włoskich kamieniarzy, przed dru
gą wojną nosił miano „szybkiego 
wiaduktu”. Do dziś nie stracił on 
nic ze swego uroku i zaliczany 
jest do najpiękniejszych na ziemi 

kłodzkiej. Kilkaset metrów dalej, 
na stacji w Lewinie, zwraca uwa
gę ceglana wieża ciśnień, której 
zaniedbany wskaźnik poziomu 
wody świadczy o bezpowrotnie 
minionej epoce pary...

Filip Karoński
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Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT 
bez mojego podpisu

Nr NIP .............................................................................

czytelny podpis ................................................................

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 zł. 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 IV kwartał 2002 r. przyjmo
wane są do 5 września 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.

UWAGA CZYTELNICY - powstaje Klub Prenumeratorów
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”!!!

W poprzednich latach wszyscy prenumeratorzy 
otrzymali od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - 
wydawcy „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI” - Bibliogra
fię „Spotkań z Zabytkami” 1995-1999 oraz trzyna
sty, specjalny numer pisma. Teraz, z myślą o tych 
wszystkich, którzy zaprenumerują nasz miesięcznik 
na rok 2003, powołujemy

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Poza oczywistymi korzyściami, jak: wygoda, pew
ne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma, 
Czytelnicy, którzy wstąpią do KLUBU, będą mogli 
skorzystać z następujących przywilejów:

1) niższej ceny miesięcznika dla wszystkich, którzy 
opłacą prenumeratę jednorazowo na cały rok 2003, 

3) rabatu w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa 
książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz

4) wielu innych atrakcji, o których informować bę
dziemy Członków KLUBU na łamach czasopisma.

Informujemy też, że każdy prenumerator razem 
z pierwszym otrzymanym numerem czasopisma do
stanie Kartę Prenumeratora, którą będzie można, 
według życzenia, przedłużać na kolejne lata oraz 
- zupełnie niezobowiązująco - deklarację wstąpienia 
do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Jedyne, co należy zrobić, aby zostać członkiem 
KLUBU PRENUMERATORÓW „SPOTKAŃ Z ZA
BYTKAMI” i móc korzystać z wymienionych przywi
lejów - to opłacić prenumeratę miesięcznika na 2003 
r. Przekaz na prenumeratę drukujemy na s. 40.

2) gratisowej dostawy kolejnych bibliografii „SPO
TKAŃ Z ZABYTKAMI”, ZAPRASZAMY!!!
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Ustka, pow. Słupsk, woj, pomorskie.
Bliższa lokalizacja: Ustka, ul, Chopina 6.
Rodzaj i nazwa obiektu: dawny hotel „Park Hotel”, po 1945 r. - Dom 
Wczasowy „Czarodziejka 1".
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: nieużytkowany od ok. 10 lat, brak remontu zabez
pieczającego konstrukcję szachulcową, która jest spróchniała; 
zniszczone podwaliny, dach, rynny, zarwane stropy, brak szyb.
Inne informacje: właściciel zamierza rozebrać budynek, choć nada- 
je się on do kapitalnego remontu; w tym wypadku chodzi o uzyska
nie atrakcyjnej działki blisko morza; budynek ma charakterystyczną 
formę pensjonatową, dużą wartość dla historycznej przestrzeni Ustki 
i jest jednym z trzech zachowanych tego rodzaju domów.
Dane bibliograficzne: dokumentacja konserwatorska w delegaturze 
Służby Ochrony Zabytków w Stupsku.

Kazimierz Kielan
Ustka

Miejscowość: Krąg, gm. Polanów, pow. Koszalin, woj. zachodniopo
morskie.
Bliższa lokalizacja: przy północnym wjeździe do wsi, przed dziedziń
cem zamkowym.
Rodzaj i nazwa obiektu: renesansowo-barokowa kaplica zamkowa 
z XVI w.
Stan obiektu: liczne ubytki i zniszczenia ścian oraz dachu, zatar
te drewniane kartusze herbowe; obiekt zarośnięty.
Inne informacje: kaplica należała do rodów Podewiltzów i Zitewitzów. 
wewnątrz liczne sarkofagi i epitafia, loża kolatorska, ambona, ołtarz, 
chrzcielnica - utrzymane w stylu renesansu i baroku.
Dane bibliograficzne: Cz. Piskorski, Pomorze Zachodnie. Warszawa 
1980; J. Eliwart, Pomorze Środkowe, Gdynia 1999.

Daniel Naczk

Miejscowość: Kiełpino, gm. Drawno, pow. Choszczno, woj. zachod
niopomorskie.

; Bliższa lokalizacja: południowa część wsi.
i Rodzaj i nazwa obiektu: póżnobarokowy dwór z początku XVIII w.
i Użytkownik: brak, zamieszkana prawa oficyna.

Stan obiektu: zły; sypią się dachówki i tynki na ścianach, we
wnątrz zniszczone podłogi.
Inne informacje: za dworem zniszczony park z aleją dojazdową.

Ratal Zieliński
Chociwel

Miejscowość: Laski Koszalińskie, gm. Biesiekierz, pow. Koszalin, 
woj. zachodniopomorskie.
Bliższa lokalizacja: we wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z XVIII w., rozbudowany w XIX w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: fatalny stan techniczny, podłogi zerwane, częścio
wo zawalony strop na pierwszym piętrze, zniszczony dach, brak 
szyb; obiekt grozi zawaleniem.
Inne informacje: z budynku wywozi się materiały budowlane i ele
menty wystroju dekoracyjnego; była to własność rodziny von 
Munchow.

I Dane bibliograficzne: Katalog dworów i pałaców gm. Biesiekierz, 
Szczecin 1982.

Jacek Zwierzyński 
Koszalin
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1. Ustka - Dom Pracy 
Twórczej ZPAP
2. Witraż w oknie parteru
3. Plafon z secesyjną 
dekoracją na suficie saloniku
4.5. Wyposażenie saloniku

(zdjęcia: Stanisław Szpilewski)

Neorenesans 
w Ustce

Wśród licznych domów w Ustce jeden wyróżnia 
się wyjątkową urodą. Zbudowany został 

w końcu XIX w. jako dom letniskowy majętnego ar
matora z Berlina. Od lat powojennych jest siedzibą 
Domu Pracy Twórczej Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Niewielkich rozmiarów, ale o urozmaico
nej bryle, wzbogaconej wieżyczkami, malowniczo 
wpisuje się w pejzaż wczasowej dzielnicy Ustki. Je
go zabytkową wartość podnosi w pełni zachowany, 
niezmiernie bogaty wystrój saloniku w stylu neore- 
nesansu z pięknym secesyjnym wątkiem.


