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NA OKŁADCE:

Na ochronę zabytków przeznaczono 
prawie połowę mniej pieniędzy niż 
w roku ubiegłym. Niszczenie obiektów 
zabytkowych postępuje od lat i dla 
wielu nie widać ratunku, jak w wypad
ku dworu z drugiej połowy XIX w. 
w Bielicach koło Krośniewic.

(fot. Maciej Rydel)
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Redakcja apeluje
Kolejnymi wersjami ustawy o ochronie zabytków można by okleić któ

ryś' z warszawskich wieżowców! Ostatni projekt także wzbudził liczne 
dyskusje i spory. Protestują m.in. antykwariusze odnośnie do zapisu 
o wywozie dziel sztuki za granicę, muzealnicy, którzy z kolei chcą jeszcze 
większego uszczelnienia granic, prawnicy, którzy uważają projekt ustawy 
za mało precyzyjny i nienowoczesny itd., itd. Wszyscy jednak zgadzają 
się, że nowa ustawa jest zabytkom bardzo potrzebna, wzywamy więc do 
szybkiego kompromisu i dła dobra narodowego dziedzictwa do zaakcep
towania jej jak najszybciej. W roku 2000 w każdym numerze „Spotkań 
z Zabytkami” przedstawialiśmy wypowiedzi naszych Czytelników, którzy 
odpowiadali na pytanie „czym jest narodowe dziedzictwo?”. Z odpowie
dzi tych wypłynął zasadniczy wniosek - troska o narodowe dziedzictwo, 
ratowanie zabytków - to sprawa kultury społeczeństwa. Mamy jej, nie
stety, coraz mniej, łudzie zapominają o swoich korzeniach, a częste 
okrzyki, że dziedzictwo stracimy, kiedy wejdziemy do Zjednoczonej Eu
ropy, nie są troską o zabytki, ale zwykłą demagogią. Tymczasem stracimy 
je na pewno, jeśli nie będziemy pamiętać o maksymie wypisanej przy 
wejściu na stary cmentarz w Zakopanem: „Narody tracąc pamięć, tracą 
życie...”

Redakcja przedstawia
Główne teksty tego numeru poświęcone są Warszawie (s. 4 i 10). Do

tyczą one ostatnich dziesięciu lat zmagań o ratowanie warszawskich za
bytków w dwóch odsłonach - pozytywnej i negatywnej. Do uznania Czy
telników pozostawiamy, która z tych odsłon ma większe znaczenie dla 
zabytków. Warto też zwrócić uwagę na rewelacyjne odkrycie w Inowlo- 
dzu (s. 15), opis dwóch pięknych pałaców w Gogolewie i Golejewku (s. 27) 
oraz na zaginione tradycje malarskich plenerów w Rowach (s. 34).

Redakcja zapowiada
Następny cały numer poświęcony będzie Łodzi. Łódzcy autorzy odkry

ją przed nami wiele nieznanych zabytków, tajemnic i ciekawostek związa
nych z dawnymi mieszkańcami i oczywiście z zabytkami. Będzie też mo
wa o największych fabrykach i ich przyszłości, o odkryciach dokonywa
nych w kamienicach, także o ich renowacji. Jednym słowem Czytelnicy 
otrzymają skondensowaną „ziemię obiecaną”!

Przypominamy nasz apel - PRENUMERUJCIE „SPOTKANIA Z ZA
BYTKAMI”/ Przetrwanie trudnych czasów przez nasze pismo zależy m.in. 
od liczby prenumeratorów. Aby zachęcić do tego Czytelników, zakłada
my KLUB PRENUMERATORÓW „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”! Szczegó

ły na s. 13.
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DO Prze9^dy 
poglądy

Zostały przyznane pamiątkowe me
dale i dyplomy uznania w konkursie 
Ministerstwa Kultury „Na najlepsze 
prace z zakresu ochrony zabytko
wych założeń ogrodowych" w 2001 
r. W kategorii „najlepiej utrzymany 
i pielęgnowany ogród roku” przy
znano dwa ztote medale: za wzoro
wą pielęgnację Ogrodu Japońskie
go we Wrocławiu wyróżniono Urząd 
Gminy Wrocław, Zarząd Zieleni 
Miejskiej we Wrocławiu oraz firmę 
PPUH „Eko-terra” z Wrocławia, a za 
wzorowe utrzymanie części histo
rycznej parku uhonorowano Dyrek
cję Ogrodu Dendrologicznego 
w Przelewicach. W kategorii „najle
piej zorganizowane i prowadzone 
prace rewaloryzacyjne” złoty medal 
otrzymała firma NOVOL Sp. z o. o. 
z Komornik kolo Poznania za podję
cie i właściwe prowadzenie prac re
waloryzacyjnych w parku w Mierzę- 
cinie. Czwarty złoty medal przyzna
no w kategorii „tradycyjne ogrody 
przydomowe”. Otrzymała go Dyrek
cja Muzeum Etnograficznego 
w Ochli za kultywowanie tradycji 
kultury wiejskiej.

Od kilku lat trwają prace wzmacnia
jące konstrukcję kościoła NMP na 
Ostrowie Tumskim. Osiadanie grun
tu podłoża, na którym usytuowana 
jest ta gotycka świątynia, spowodo
wało zmiany w jej konstrukcji. Na
stąpiło duże wychylenie części pół
nocno-zachodniej, grożące zawale
niem całej budowli. Prowadzone 
prace wzmacniające mają temu za
pobiec. Zakończono już wzmacnia
nie filarów międzyokiennych i koro
ny murów spinającej filary, pozosta
ło jeszcze do zrobienia wzmocnie
nie wieńca obwodowego na więż- 
bie dachowej. Po wykonaniu 
wszystkich prac będzie można od
murować trzy okna od strony ogro
du, które zostały zamurowane w ce
lu wzmocnienia ścian. Być może 
w oknach tych są witraże. Równo
cześnie z pracami wzmacniającymi 
konstrukcję kościoła odnawiany 
jest szczyt zachodniej elewacji.

Zamek krzyżacki w Ełku czeka na 
nabywcę. Ostatnio jego kupnem 
zainteresowali się inwestorzy z Izra
ela. Niezależnie od przyszłych lo
sów zabytku, Urząd Miasta podjął 
prace zabezpieczające budowlę 
przed postępującą dewastacją - 
wzmacniane są fundamenty i ścia

ny, zamontowana będzie stolarka 
okienna. Zamek powstał w latach 
1398-1406. W czasie wojny trzyna
stoletniej został zniszczony. Po od
budowie pod koniec XV w. do na
szych czasów przetrwała jedynie 
bryła budowli głównej. Jej stan jest 
na tyle zły, że gdyby nie podjęto 
działań ratowniczych, jedna z czę
ści budynku prawdopodobnie za
waliłaby się.

W Dylewie w woj. warmińsko-ma
zurskim, w miejscu przylegającym 
do resztek pałacu archeolodzy 
z Uniwersytetu Warszawskiego pro
wadzą prace wykopaliskowe mają
ce na celu odkopanie cennych dzieł 
sztuki zgromadzonych przez nie
mieckiego kolekcjonera Franza von 
Rose. Była to największa w Prusach 

W czerwcu br. w Krośniewicach ko
to Kutna odbyto się pierwsze Ogól
nopolskie Święto Kolekcjonerów 

pod hasłem „Przeszłość - Przyszło
ści”; organizatorem dwudniowej im
prezy było krośniewickie Muzeum 
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego. 
Wręczone zostały kolekcjonerom 
nagrody honorowe, otwarto wysta
wę zabytkowych militariów i sztuki 
zdobniczej z kolekcji Ryszarda Ja
niaka (wystawa czynna jest do koń
ca września br.) oraz zainauguro
wano działalność Muzeum Kolek
cjonerstwa Polskiego. W muzeum 
tym zgromadzono afisze, broszury, 
ulotki, dokumentujące kolekcjoner
skie targi i zjazdy.

Tatrzańskim szałasom na 
Polanie Niżnej Kominiar
skiej grozi zagłada. Do 
1968 r. zachowało się ich 
siedem, a do dzisiaj już 
tylko pięć. Wpisane są do 
rejestru zabytków jako ze
spół o najwyższych warto
ściach krajobrazowych 
i bardzo wysokich warto
ściach układu przestrzen
nego, ale obecnie zniknęły 
z nich nawet tabliczki in
formujące, że są to obiek
ty zabytkowe. Ich stan jest 
alarmujący - w większości 
pozbawione są dachów, 
spróchniałe belki ścian za
padają się w ziemię. Od 
wielu lat są pod opieką Ta
trzańskiego Parku Narodo
wego. Czekamy na więcej 
troski ze strony opiekuna.

(rys. Małgorzata Tabaka)

kolekcja dziel z przełomu XIX i XX 
w., uzupełniona antycznymi orygi
nałami. Korpus pałacu, zniszczony 
w czasie drugiej wojny światowej, 
kryl około 200 takich dziel. Prawdo
podobnie obrazy, ryciny i książki nie 
przetrwały, spłonęły w czasie ugo
dzenia pałacu bombą, ale jest 
szansa na odnalezienie zaginio
nych rzeźb Adolfo Wildta, bardzo 
dziś cenionego lombardzkiego 
symbolisty z przełomu XIX i XX w. 
W Dylewie może znajdować się 
około 40 rzeźb tego artysty, uzna
nych za zaginione. Zostały po nich 
archiwalne zdjęcia i nieliczne gipso
we odlewy. Już na początku prowa
dzonych wykopalisk archeolodzy 
znaleźli fragmenty sarkofagu, brą
zową głowę Dantego, marmurowe 
plakiety z portretami członków ro
dziny von Rose. Jesienią ma być 
zorganizowana wystawa ekspona
tów odkopanych w Dylewie.

W Kiełbasicie, malej wiosce położo
nej kilkanaście kilometrów od Toru
nia, barokowy ołtarz w miejscowym 
kościółku z XIV w. odzyskał swój 
pierwotny wygląd. Ołtarz ten, po
wstały w połowie XVIII w., zawiera 
czternaście figur przedstawiających 
apostołów i Chrystusa Salwatora 
oraz obraz Wniebowzięcie NMP 
Mieści się w nim drewniane poli
chromowane tabernakulum i muro
wana mensa. Tło dla bogatych zło
ceń stanowi wielobarwna marmory- 
zacja. Przed podjęciem prac kon
serwatorskich ołtarz był w bardzo 
złym stanie, do jego degradacji 
przyczyniły się też nieudane reno
wacje wykonane przed wojną 
i w końcu lat sześćdziesiątych XX w. 
Obecne prace, przeprowadzone 
przez konserwatorów toruńskich, 
trwały trzy lata i przywróciły zabyt
kowi jego dawny urok i blask. 
Przedsięwzięcie uhonorowane zo

stało wyróżnieniem w konkursie 
„Dzieło Roku 2001” w kategorii 
„konserwacja dziel sztuki”.

W Galerii Sztuki w Sopocie w lipcu 
br. czynna była wystawa płócien 
Jacka Malczewskiego pochodzą
cych z Lwowskiej Galerii Sztuki. Byt 
to największy pokaz dziel tego arty
sty ze zbiorów galerii i jednocześnie 
jedna z największych prezentacji je
go malarstwa. Zgromadzono na niej 
ponad 80 obiektów, głównie obrazy 
olejne, ale także gwasze, szkice, 
akwarele. Kolekcja dzieł Jacka Mal
czewskiego w Lwowskiej Galerii 
Sztuki zawiera prace ze wszystkich 
okresów jego twórczości. Są to m.in. 
„Poranek”, „Pieta", „Eloe”, „Zatruta 
studnia” oraz autoportrety artysty. 
Na wystawie mogliśmy też zobaczyć 
prace Malczewskiego nigdy dotych
czas niepokazywane w Polsce, m.in. 
„Portret dwóch młodych mężczyzn”, 
„Portret siostry artysty Heleny z Mal
czewskich Karczewskiej”, szkic 
„Chłopięce głowy".

Kolejny „Cesarsko-Królewski Jar
mark Galicyjski" odbył się w lipcu br. 
w Narolu; jego organizatorem była 
Fundacja Pro Academia Narolense 
wraz z Urzędem Miasta i Gminy 
w Narolu. Fundacja zajmuje się od
budową narolskiego pałacu z XVIII 
w., w którym planuje utworzyć mię
dzynarodowe centrum artystyczne - 
Akademię Narolską, nawiązującą 
do tradycji szkoły artystycznej utwo
rzonej w końcu XVIII w. przez Feliksa 
Antoniego Łosia, fundatora i budow
niczego pałacu w Narolu.

W Muzeum Zamkowym w Malborku 
czynna jest (do 12 listopada br.) wy
stawa „Sto jeden arcydzieł daw
nych mistrzów XV-XVIII wieku ze 
zbiorów Państwowego Ermitażu 
w Sankt-Petersburgu. Uzbrojenie - 
Broń - Tapiserie”. Ekspozycja uka
zuje uzbrojenie ochronne, pocho
dzące z najlepszych pracowni ptat- 
nerskich i tkackich średniowiecznej 
i renesansowej Europy. Wśród 
zgromadzonych eksponatów znaj
dują się m.in. kompletne garnitury 
uzbrojenia ochronnego, zbroja 
dziecięca, a nawet kaganiec koński. 
Zbroje, pófzbroje, tarcze i części 
rzędu końskiego pochodzą ze 
Zbrojowni Ermitażu, która uchodzi 
za jeden z najcenniejszych zbiorów 
militariów. Jej założycielem był car 
Mikołaj I, wielki miłośnik i znawca 
dawnej broni. Wystawa petersbur
skich militariów umieszczona zosta
ła na Zamku Wysokim w Malborku 
w tzw. sali dwukominowej.
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lAfljlf wiedzieć
■ ■ ■ ■ więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości siużyfy 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.

„■•Spotkania z Zabytkami* kupuję co 
miesiąc i znajduję w nich dużo wiado
mości na interesujące mnie tematy. 
Czytając pismo, natrafiam niekiedy na 
wyrażenia, które potrafię sobie obja
śnić, bo mam słowniczek terminów hi
storycznych oraz coś o plastyce. Ale 
to bardzo niewiele. Dlatego proszę 
o wyjaśnienie kilku niezrozumiałych 
dla mnie pojęć, a mianowicie: co to 
jest majątek ziemski, co to majdan 
(w kwietniowym numerze opisany byt 
••budynek z majdanem*), czym różni 
się inkunabuł od starodruku?"

z dawnych czasów). Krojem liter, ukła
dem karty tytułowej oraz sposobem 
zdobienia (iluminacjami) naśladuje on 
księgi rękopiśmienne. W krajach, w któ
rych sztuka drukarska rozwinęła się 
najwcześniej, granicę między „inkuna
bułem” i „książką nowożytną" wyzna
cza rok 1500. Natomiast tam, gdzie do
tarta ona z opóźnieniem, tę umowną 
datę przesuwa się niekiedy nawet o kil
kadziesiąt lat (np. w Czechach „inkuna
bułami" nazywa się starodruki wytwo
rzone do 1526 r., a w Polsce do 1550 r. 
lub nawet do końca XVI w.).

Ewa Kućma 
Bogatynia

Określenie „majątek ziemski" znaczy 
tyle, co „posiadłość, własność ziem
ska”, a więc należąca do ziemianina 
zamieszkującego w danym miejscu. 
W szerszym pojęciu „majątkiem ziem
skim" możemy nazywać wszystko to, 
co stanowi materialną wartość takiej 
posiadłości, a więc: ziemie orne, łąki, 
lasy, nieużytki, znajdujące się w ich ob
rębie zabudowania (często z wyposa
żeniem i inwentarzem), a nawet cale 
wsie. Użyty przez naszego Czytelnika 
termin „majątek ziemski z XIX w.” 
(w podpisie pod zdjęciem budynku, 
opisanego w „Społecznym przeglądzie 
zabytków" - „Spotkania z Zabytkami", 
nr 4, 2002) ma nieco inną wartość po
jęciową - oznacza jedynie siedzibę 
właściciela majątku ziemskiego, jego 
posiadłość mieszkalną. Z kolei „maj
dan" - to słowo pochodzenia tureckie
go, pierwotnie oznaczające wolne miej
sce między namiotami obozu wojsko
wego, także plac między obwałowania
mi fortecznymi albo polanę leśną, 
gdzie pędzono smolę lub palono wę
giel drzewny. Później „majdanem" za
częto też nazywać place we wsi lub 
w mieście - większe, z licznymi zabu
dowaniami wokół nich i mniejsze, przy
legające do jednego, najwyżej kilku po
łączonych ze sobą budynków. Wresz
cie „inkunabuł” (od łacińskiego słowa 
cunabula - powijaki, kolebka) - okre
ślenie zarezerwowane dla wczesnych 
starodruków (druków pochodzących 

„Niedawno otrzymałem grafikę przed
stawiającą herb, co do którego nie 
udało mi się zebrać pełnych informacji. 
Znajduje się on na papierze czerpanym 
o wymiarach 95x130 mm i składa się 
z tarczy barokowej (a raczej jej odmia
ny - kartusza wczesnobarokowego), 
korony (która na pewno jest koroną 
rangową), hełmu turniejowego (z zasło
ną prętową) i klejnotu (który stanowi 
gryf i ostro zakończony róg). Całość 
uzupełniają labry. Według P. Dudziń
skiego (“Alfabet heraldyczny*, Warsza
wa 1997) opisany klejnot spotykany 
jest wśród Piastów Pomorskich (został 
herbem Pomorza Zachodniego, Ka
szub, Pomorza Wschodniego), w Pol
sce występuje w historycznych her
bach województwa bełskiego, Kurlandii 
oraz w herbie rodu Gryfitów. Z kolei róg 
bawoli spotykany jest wespół z jelenim 
jako herb Rogala. Tarcza herbowa ma 
cztery pola (jedno z nich zostało po
dzielone na dwie części w poziomie). 
Na prawym polu od głowy znajduje się 
kolejny gryf, na lewo - strzała skierowa
na grotem do góry, u dołu rozdarta na 
pięć części stylizowanych na kształt li
ści. Kolejne pole wypełnia Krzywaśń, 
podobnie jak w herbie Drużyna. Ostat
nie pole - to jeleni róg. Opisany herb 
nie jest szrafowany i nie ma innych 
oznaczeń kolorów. Natomiast w pobli
żu klejnotu, nieco poniżej lewego gór
nego rogu, znajduje się duża drukowa
na litera «A*, w lewym górnym rogu lite
ra «R*, lewym dolnym “D* i prawym 

dolnym ponownie «R*. W okresie póź
niejszym dopisano ręcznie atramentem 
nad “A* literę -S*. «M» nad «R*, «N* nad 
«D* i «z* nad «R*. Poniżej litery «D* znaj
duje się jakiś napis, niestety, nieczytel
ny. Nurtuje mnie kilka pytań. Przede 
wszystkim kto, kiedy i gdzie wykonał 
ten herb? Czy stanowił on jakąś więk
szą całość (np. książki, grafiki), kto byt 
jego właścicielem i jakich miał przod
ków, co oznaczają litery drukowane i li
tery pisane, gdzie można znaleźć szer
sze informacje o rodzinie posługującej 
się tym herbem, jaka jest obecnie war
tość materialna takiej grafiki?"

Wojciech Mirocha
Żywiec

Tego rodzaju grafiki występują zarówno 
w dawnych drukach okolicznościo
wych (np. w pogrzebowych, urodzino
wych itp.), jak i niezależnie, pełniąc wte
dy funkcję ekslibrisów. Zwykle jednak 
odczytanie samego herbu nie pozwala 
jeszcze na identyfikację konkretnej 
osoby, a jedynie określa mniej lub bar
dziej liczną grupę osób uprawnionych 
do jego używania. Więcej o nowo naro
dzonym, zmarłym czy o właścicielu 
książki mogą powiedzieć znajdujące 
się wokół herbu inicjały (z reguły trudne 
do rozszyfrowania). W wypadku po
myślnie zakończonych badań możemy 
jednak poznać nie tylko nazwisko i imię 
takiej osoby, ale także pełnione przez 
nią funkcje i urzędy, nawet miejsce sta
łego przebywania, urodzenia lub prze

chowywania księgozbioru. Prezento
wana tu grafika jest ekslibrisem - drze
worytem wykonanym w końcu XVI w. 
Dzięki podpowiedzi udzielonej nam 
przez p. Piotra P Czyża z Działu Grafiki 
Polskiej Muzeum Narodowego w War
szawie, dotarliśmy do opisu tego znaku 
i jego ilustracji, zamieszczonych w pod
stawowym opracowaniu, pióra wybit
nego znawcy i badacza polskich eksli
brisów Edwarda Chwalewika Exlibrisy 
polskie szesnastego i siedemnastego 
wieku (Wrocław 1955, s. 46, ił. 17). 
Z tekstu wynika, że właścicielem eksli
brisu był „zmarły w 1619 r. Adam Ro
żen herbu Gryf, syn Adama i Barbary 

z Kępińskich herbu Niesobia, wnuk Ja
kuba i Zofii z Mstowskich herbu Śrenia- 
wa, dziedzic Ścibora i Kopyta, [który] 
upodobawszy sobie zawód rycerski 
brał czynny udział w wyprawach Stefa
na Batorego na Moskwę oraz w zapa
sach z bisurmanami na Multanach, 
gdzie Turkom chorągiew wyrwał. [Ten
że Rożen] byt następnie sędzią kaptu
rowym - 1587, rotmistrzem królewskim
- 1590, deputatem do kwarty z ziemi 
rawskiej - 1598, podsędkiem krakow
skim -1608, a ostatnio posłem na sejm
- 1613 i komisarzem do zapłaty woj
ska. O jego zbieractwie książek - pisał 
dalej Chwalewik - nie mam bliższych 
danych. Posiadał exlibris drzeworytowy 
nieszczególnego rylca, wykryty przez 
Kjazimierza] Piekarskiego [Inkunabuły 
i polonica XVI wieku w Bibliotece Kate
dralnej we Lwowie, -Silva Rerum* 1927, 
z. 5, s. 5, poz. 36] w Bibliotece Kate
dralnej Lwowskiej na dziele Stanisła
wa] Sarnickiego -Annales [sive de ori- 
gine et rebus gestis Polonorum et Litu- 
anorum libri VIII]- (Cracoviae 1587, 
A[leksy] Rodecki). Exlibris ten - o wy
miarach samego drzeworytu 11 
x 82 mm, na kartce 132x 1 [0] 7 mm - 
wyobraża tarczę czteropolową z herba
mi: w polu I - Gryf, w II- Niesobia, w III
- Drużyna (Śreniawa) i w IV - Rogala. 
Nad tarczą helm otwarty w koronie pię- 
ciolistnej, z bogatymi labrami z akantu 
zwisającymi po bokach tarczy. Z koro
ny występuje jako klejnot pól gryfa 
zwróconego w prawo, z podniesionymi 
skrzydłami, trzymającego w łapach róg 
bawoli. Dookoła herbu inicjały A.R.D.R.
- co znaczy: A[damus] R[ożen] D[epu- 
tatus] R[avensis], Powstał w końcu XVI 
wieku. ” W końcowej części opracowa
nia Chwalewik informuje czytelników, 
że „o exlibrisie tym oraz o bibliofilstwie 
jego właściciela zamierzał dodatkowo 
obszerniej napisać K. Piekarski [...], ale 
zamiaru tego nie zrealizował." Wresz
cie, że znane mu są jedynie trzy eg
zemplarze tego znaku: dwa w zbiorach 
ekslibrisów Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie i jeden w przedwojennej 
kolekcji Kazimierza Reychmana w War
szawie.
Zagadka wydaje się więc częściowo 
wyjaśniona, a do rozszyfrowania pozo- 
stają już „tylko" naniesione ręcznie 
przez kolejnego właściciela ekslibrisu 
inicjały: „S.M.N.Z.” Zadania tego nie 
potrafimy jednak rozwiązać. Trudno też 
oszacować wartość zabytku, gdyż bę
dąc obiektem kolekcjonerskim, podle
ga on zmiennym prawom rynku. Jeśli 
więc napisalibyśmy, że chodzi o kilka
set czy tysiąc złotych, to i tak konkretna 
kwota mogłaby zostać ustalona dopie
ro przy sprzedaży drzeworytu. Nie ina
czej byłoby nawet wtedy, gdyby Czytel
nik zdecydował się przekazać swój 
ekslibris w darze (np. do zbiorów Mu
zeum Narodowego w Warszawie, które 
takiego znaku w swojej kolekcji nie 
ma). Na to jednak wpływu już nie ma
my i, być może, podane tu informacje 
oraz zamieszczone zdjęcie będą jedy
nym śladem istnienia w prywatnym 
zbiorze tego interesującego ekslibrisu.



W ostatnich latach dawną świetność odzyskało kilkadziesiąt 
warszawskich zabytków - kamienic, willi i pałaców.

Niektóre przeszły prawdziwą metamorfozę - z odstraszających ruder 
zmieniły się w piękne budynki o wysmakowanym detalu. 

Zasługa to zarówno prywatnych inwestorów, 
jak i władz samorządowych.

Warszawa - ostatnia dekada

RATOWANIE
J TOMASZ URZYKOWSKI

■ W / Warszawie często stykamy się z następującą sytu- 
11/ acją: wiekowy budynek wraca do dawnych wła- 
1/1/ ścicieli, a ci wystawiają go na sprzedaż. Akt dzie- 
w W jowej sprawiedliwości staje się niekiedy począt- 
■ ’ kiem końca sędziwego obiektu. Trafia się przypad

kowy nabywca, który myśli tylko o przebudowie, rozbu
dowie, nadbudowie, wyburzeniu od środka lub od ze
wnątrz, a w końcu zrównaniu budynku z ziemią. Toczy ba
talie z urzędem konserwatorskim o możliwość dostawienia 
nowych pięter i rozbiórki kolejnych ścian. Taki właśnie los 
spotkał stuletnią kamienicę przy pl. Zbawiciela, którą na 
początku tego roku prawie całkowicie rozebrała zagra
niczna spółka. Na szczęście nie jest to jedyny scenariusz. 
Są inwestorzy, którzy nie szczędzą pieniędzy i wysiłku, by 
przywrócić domom historyczne walory. Wiedzą, że odre
staurowany zabytek nobilituje gospodarza, a pietyzm, z ja
kim odtworzono wystrój elewacji i wnętrz, świadczy o wy
sokiej kulturze inwestora.

Tak było z willą z XVIII w. przy ul. Książęcej. Ten nie
wielki budynek z charakterystyczną wieżą, schowany na 
tyłach Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży, 
powstał około 1780 r. Zaprojektował go na swoją pod
miejską rezydencję Dominik Merlini, pierwszy architekt 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To właśnie tu
taj, w pracowni na parterze, Merlini tworzył projekty dla 
Łazienek i Zamku Królewskiego. W 1826 r. dom zakupio
ny został przez księdza Jakuba Falkowskiego, założyciela 
Instytutu Głuchoniemych, i od tamtej pory należy do tej 
placówki. Obecny kształt romantycznej willi włoskiej 
nadał mu w połowie XIX w. prawdopodobnie Franciszek 
Maria Lanci. Podwyższył budynek, tworząc pomieszczenia 
na poddaszu, dostawił też wieżę. W willi mieściły się m.in. 
warsztaty szkolne, magazyn, dom mieszkalny dla nauczy
cieli i internat dla głuchoniemych uczennic. Na większe re
monty zawsze brakowało pieniędzy. Już dwadzieścia lat te

mu stan zabytku był tak tragiczny, że dla bezpieczeństwa 
dzieci przeniesiono internat do gmachu głównego. Potem 
pożar strawił część dachu, a zatrudniona przez Instytut 
spółdzielnia remontowa przez kilka lat nie była w stanie 
zabrać się do pracy. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. budynek popadł w ruinę, odwiedzali go tylko oko
liczni pijacy. I kiedy już wydawało się, że Warszawa straci
ła cenny obiekt, w 1994 r. willę wynajęła na 15 lat spółka 
architektoniczna APP-O. W zamian za wyremontowanie 
zabytku na cele biurowe Instytut zwolnił ją z połowy czyn
szu. Roboty rozpoczęto w czerwcu 1997 r. na podstawie 
projektu arch. Anny Rostkowskiej. Poza starymi murami, 
żelaznymi schodami na wieżę i fragmentem poszycia da
chowego do wymiany nadawało się wszystko - tynki, po
sadzki, okna, drzwi, wszelkie instalacje. Ekipa remontowa 
musiała nie tylko osuszyć i zaizolować przed wilgocią mo
kre ściany, ale też wzmocnić konstrukcję przechylonej wie
ży. W konsekwencji koszt inwestycji, szacowany początko
wo na 200 tysięcy dolarów, przekroczył tę sumę trzykrot
nie i spółka APP-O zmuszona była znaleźć podnajemcę. 
Nie zrezygnowano jednak z żadnego detalu - na sufitach 
wykonano sztukaterie, na podłogach ułożono ceramiczne 
posadzki i drewniane parkiety, z marmuru wykonano pa
rapety. Kominek do największego pomieszczenia na parte
rze sprowadzono specjalnie z Francji. Gdy wiosną 1998 r. 
prace dobiegły końca, miłośnicy dawnej architektury ode
tchnęli z ulgą: zabytek został uratowany!

Z nie mniejszą starannością wyremontowano niedawno 
dwie zabytkowe rezydencje: pałacyk Sobańskich i pałacyk 
na Henrykowie. W obu wypadkach inwestorami byli lu
dzie biznesu, właściciele znanych na polskim rynku firm. 
Mijając dawną siedzibę rodu Sobańskich w Al. Ujazdow
skich 13, nie sposób nie zauważyć, jak doskonale utrzyma
ny jest ten zabytek z XIX w. Otoczona ogrodem perła war
szawskiej architektury rezydencjonalnej - wzniesiona 
w 1853 r. w stylu neorenesansowym według projektu Ju
liana Ankiewicza, przebudowana w 1876 r. przez Leandra
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1.2. Willa przy ul. Książęcej przed remontem (1) i po remoncie (2)
3.4. Patac Sobańskich przed remontem (3) i po remoncie (4)

Marconiego - służy dziś jako salon spotkań środowiska 
biznesmenów (znajduje się tu Klub Polskiej Rady Biznesu). 
A pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu byl to zaniedbany bu
dynek z popękanymi tynkami, rozpadającym się tarasem, 
grożącymi zawaleniem stropami i stojącą w piwnicy wodą. 
Obiekt przechodził z rąk do rąk. Po wojnie była w nim 
szkoła muzyczna, później siedziba organizacji politycz
nych, wreszcie w 1997 r. nieruchomość zwrócono rodzi
nie Sobańskich, która niedługo potem sprzedała pałacyk 
wraz z otaczającym go ogrodem Janowi Wejchertowi, sze
fowi grupy medialnej ITI. Nowy gospodarz rozpoczął ge
neralny remont zabytku. Projekt architektoniczny przygo
towała działająca w Dublinie pracownia A & D Wejchert

Architects. W przeciwieństwie do dobrze zachowanych 
elewacji pałacyku, gdzie dekoracyjne detale należało zre
konstruować tylko od strony ogrodu, wnętrza zatraciły 
swój pierwotny charakter. Podczas powojennej przebudo
wy dla potrzeb konserwatorium ogołocono je ze sztukate
rii (fragmenty stiuków ocalały jedynie w sieni i holu) 
i zmieniono układ pomieszczeń. Po pół wieku projektant
ka wnętrz - arch. Grażyna Prokofi - dysponowała zaled
wie dwiema archiwalnymi fotografiami pałacowego salo
nu, a to zdecydowanie za mało, by myśleć o rekonstrukcji. 
Usunięto co prawda powojenne ściany działowe, co zbliży
ło rozplanowanie sal do historycznego, ale wystrój wnętrz 
nie udaje autentyku. Powstała współczesna kreacja sięgają
ca do katalogu form stosowanych przez Marconiego. Na 
przykład detale sztukatorskie i sposób podziału ścian na
wiązują do XIX w., lecz już jasna, pastelowa kolorystyka - 
to wpływ nowych czasów. Remont pałacyku, połączony 
z postawieniem z boku działki budzącej wówczas spore
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5.6. Kamienica przy ul. Marszałkowskiej 72 przed remontem (5) 
i po remoncie (6)
7.8. Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 7 przed remontem (7)
i po remoncie (8)

kontrowersje oficyny o szklanych elewacjach, otrzymał 
nagrody: ministra kultury w konkursie „Zycie w Architek
turze” i generalnego konserwatora zabytków za zadbany 
zabytek.

Los uśmiechnął się też do całkiem zapomnianego przez 
warszawiaków pałacyku z XIX w. na Henrykowie przy ul. 
Puławskiej 107a, dawnej rezydencji carskiego szambelana

Jerzego Fanshave’a. Tutaj również do niedawna pękały 
stropy i belki nad oknami, chwiały się kominy, a znaczna 
część piwnic była w ruinie. Ukryty w gąszczu drzew i krze
wów budynek o brudnoszarych ścianach wypatrzyli szefo
wie firmy kosmetycznej „Dr Irena Eris”. W styczniu 2000 
r. odkupili go od mieszkających w nim w ciasnocie ośmiu 
rodzin. W czasie trwającego niespełna dziewięć miesięcy 
remontu pałacyk zmienił się nie do poznania. Choć bryła 
pozostała ta sama, kremowe tynki na ścianach i miedziana 
blacha na dachu przywołały dawno utracone piękno. Wła
ścicielom nie udało się tylko dotrzeć do żadnych doku
mentów pokazujących dawny układ wnętrz (zniweczony 

6



przez dobudowane później niezliczone ściany działowe) 
i ich wyposażenie. Wybrano więc rozwiązanie znane już 
z pałacyku Sobańskich. Zaprojektowane przez arch. Jolan
tę Pachowską reprezentacyjne pomieszczenia na parterze - 
zwłaszcza przestronny salon z widokiem na ogród - luźno 
naśladują stylistykę XIX w. Reszta sal ma charakter współ
czesny, mieści się w nich ośrodek szkoleniowo-badawczy 
przedsiębiorstwa.

Wśród odrestaurowanych w ostatnim czasie prywatnych 
kamienic warto wyróżnić przynajmniej cztery. Włoski in
westor „Oaza City” wzorowo wyremontował jedyny w sto
licy murowany budynek w stylu zakopiańskim przy ul. 
Chmielnej 30 i urządził w nim luksusowy pensjonat „Resi
dence St. Andrews Palace”. Szwajcarska firma „Edipresse 
Polska” (wydawca m.in. „Przyjaciółki” i „Vivy”) adaptowa
ła na swój biurowiec neorenesansową kamienicę przy ul. 
Wiejskiej 19. Starannie odnowiła budynek frontowy, za to 
wyburzyła oficyny w podwórzu, odtwarzając je we współ

9.10. Kamienica przy ul. Emilii Plater 25 przed remontem (9) 
i po remoncie (10)

czesnej formie i technologii. Całkowicie zabudowała też 
podwórko-studnię. Budzi to mieszane uczucia historyków 
sztuki, zwłaszcza że w jednej z rozebranych oficyn mieściła 
się pracownia znanego przed wojną rnalarza-kolorysty Elia
sza Kanarka. Z kolei kamienicy przy ul. Śniadeckich 10 
blask przywróciły nie potężne zagraniczne firmy, ale dwie 
polskie właścicielki. W Warszawie to rzadkość!

Jednak miłośników zabytków szczególnie cieszy urato
wanie przed ruiną neogotyckiej kamienicy przy ul. Mar
szałkowskiej 72. Wzniesiono ją w 1898 r. według projek
tu Edwarda Goldberga dla bogatego kupca Matiasa Tau- 
benhausa. W jej ceglanych elewacjach z ostrołukowymi

oknami, ozdobnymi blendami, rozetami i fryzami po
brzmiewa echo średniowiecznej Bolonii. Do 1944 r. ka
mienica miała bliźniaczkę po drugiej stronie ul. Sadowej 
(obecnie ul. księdza Ignacego Skorupki), której wypalone 
resztki rozebrano po wojnie. Ta, która ocalała, omal sama 
nie runęła 50 lat później. O fatalnym stanie domu - wów
czas jeszcze komunalnego - rozpisywała się warszawska 
prasa. „Od starych drewnianych stropów odpadają tynki, 
wilgoć podchodzi do trzeciego piętra. (...) Stare, zardzewia
łe rury są kompletnie zamulone, wentylacja niedrożna. Fu
tryny okienne są kompletnie spróchniałe, część okien 
w ogóle się nie otwiera”. („Gazeta Stołeczna”, 28 lipca 
1995 r.). „Zawilgotniałe tynki odpadają, balkony grożą 
oberwaniem, a instalacje wodne i kanalizacyjne działają 
od czasu do czasu. Na remont potrzeba ok. 7 min zł. Rad
ni Śródmieścia uznali, że nie ma szans na wygospodarowa
nie tej kwoty z kasy dzielnicy i najlepszym rozwiązaniem 
byłoby sprzedanie zabytkowej kamienicy (...)”. („Gazeta 
Stołeczna”, 7 września 1995 r.).

Budynek kupiła włoska firma „Due Erre”. Projekt rewa
loryzacji zleciła doświadczonej w rewaloryzacji zabytków 
Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury „Projekt”. Choć 
remont trwał długo, bo aż cztery lata, jego efekt jest wspa
niały. Z zewnątrz można podziwiać oczyszczone i napra
wione elewacje z różnobarwnego klinkieru. Z nie mniej
szym kunsztem odrestaurowano wnętrza domu. Każdy au
tentyczny fragment sprzed stu lat, a było ich tu mnóstwo, 
potraktowano z wielkim szacunkiem. Mimo że wyburzo
no ściany działowe i wymieniono stropy, zachowano ory
ginalne sztukaterie, balustrady schodów i kaflowe piece. 
Brakujące elementy precyzyjnie odtworzono. Ponadto 
Włosi przywrócili kamienicy zniszczone w czasie wojny 
skrzydło. Mimo że jego elewacje nawiązują do reszty bu
dynku, w środku jest to obiekt całkowicie współczesny, 
połączony z wjazdem do podziemnego garażu. Nowym 
elementem jest również szklana piramida na środku po
dwórka, przez którą wpada światło do pomieszczeń pod 
ziemią. Niedawna rudera przeistoczyła się w ekskluzywną 
kamienicę z biurami, apartamentami i sklepami. Część po
mieszczeń wynajął w nim Włoski Instytut Kultury.
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Po kilku latach zastoju w gminie Centrum znów rozpo
częto remonty zabytkowych budynków znajdujących się 
pod zarządem komunalnym. Widać to zwłaszcza na Pra- 
dze-Północ. W dzielnicy kojarzonej zazwyczaj z wystają
cymi w bramach lumpami i rozpadającymi się ruderami 
podjęto bezprecedensową akcję przywracania historycz
nych elewacji stuletnim kamienicom. Pomysł wyszedł od 
dwóch społeczników: Janusza Sujeckiego z „Zespołu 
Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy” i Jaro
sława Zielińskiego ze stowarzyszenia „Miasto - Historia 
pro Futuro”, którzy w końcu 2000 r. przedstawili swój 
autorski program rewaloryzacji najstarszej części ul. Ząb- 
kowskiej - między ulicami Targową i Brzeską. Zapropo
nowali, by zaniedbana ulica zmieniła się w „praską sta
rówkę” i znów wyglądała jak na początku XX w. Idea 
spodobała się ówczesnemu wiceprezydentowi Warszawy 
Wojciechowi Kozakowi. Potem wszystko potoczyło się 
w ekspresowym tempie. Pomysł poparły nowe władze

11. Ulica Waliców 11 - biurowiec „Aurum” z murem dawnego 
browaru
12. Wieża kościoła ewangelicko-reformowanego po remoncie

(zdjęcia: 2, 6, 11, 12 - Tomasz Urzykowski,
7, 8, 10 - Piotr Molęcki, 9 - Piotr Mastalerz)

Pragi-Północ. Środki na remonty - 2,9 min zł - przekaza
ła gmina Centrum i już w lecie 2001 r. wokół Ząbkow- 
skiej wyrósł las rusztowań, których nie widziano tu od 
czasów przedwojennych.

Projekty elewacji powstały w trzech pracowniach archi
tektonicznych. Spółka „Maas” (Henryk Laguna, Dariusz 
Hyc i inni) wykonała plany dla Ząbkowskiej 3 i 7 oraz do
mów przy ul. Lęborskiej 4 i 6. Iwona Tołbińska z pracow
ni Macieja Arkuszewskiego zaprojektowała elewacje dla 
Ząbkowskiej 2, 11 i 13, a biuro „Architektonika” (Włodzi
mierz Motyliński i inni) przygotowało projekty dla Ząb
kowskiej 12 i 16. Architekci mieli nie lada zadanie - więk
szość kamienic pozbawiona była tynków, nie mówiąc już 
o dekoracji architektonicznej. By wiernie odtworzyć „ko
stium” budynków, projektanci oparli się na archiwalnych 
fotografiach Wunderlicha z 1918 r. i Henryka Poddębskie- 
go z 1919 r. A gdy i to okazywało się niewystarczające, szu
kali analogii w innych praskich kamienicach. Efekt prze
szedł najśmielsze oczekiwania. Brudne ceglane ściany znik
nęły pod żółtymi i zielonkawymi tynkami. Powróciły histo
ryczne detale - boniowania parterów, ozdobne obramienia

okien i gzymsy. Na fasadach zawisły koronkowe żeliwne 
balkony, w bramach - masywne drewniane wrota, a przy 
witrynach sklepów - typowe praskie okiennice, do których 
przytwierdzono szyldy w stylu z początku XX w. Wszyst
kie okna wymieniono na drewniane, naśladujące wzory 
sprzed stu lat. Zmiany widać najlepiej w wielkiej czteropię
trowej czynszówce przy Ząbkowskiej 7, która odzyskała 
najbogatszy wystrój. By nie narazić się na zarzut odnawia
nia tylko elewacji, władze dzielnicy zarządziły remonty kla
tek schodowych. Do połowy 2002 r. gotowe były cztery 
domy przy Ząbkowskiej i dwa przy Lęborskiej.

Komunalne kamienice remontuje się również w Śród
mieściu. Na uwagę zasługują zwłaszcza przeprowadzone 
w tym roku przez Zarząd Domów Komunalnych renowa
cje budynków przy ulicach Emilii Plater 25 oraz Koperni
ka 23 i 25. Wzniesiona na początku XX w. kamienica 
„Pod Lwem” przy ul. Emilii Plater na taki remont czekała 
od wojny. Zmienione w komunalną czynszówkę dzieło 
spółki architektoniczno-budowlanej Wacław Heppen - Jó
zef Napoleon Czerwiński w czasach PRL-u straciło wiele 
ze swej dawnej urody. Przez ponad pół wieku nie załatano 
nawet szpecących elewacje dziur po pociskach. Mimo to 
budynek miał dużo szczęścia - nie zniszczono wystroju ar
chitektonicznego jego elewacji. Nawet figurka prężącego 
się lwa na loggii drugiego piętra przetrwała najgorsze cza
sy. Dziś pachnący świeżą farbą budynek jest jednym z pięk
niejszych w mieście. A co najważniejsze, odzyskał znisz
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czone w czasie wojny dwie najwyższe kondygnacje (urósł 
z trzech do pięciu pięter) oraz wielki półkolisty szczyt 
ozdobiony neorenesansowymi medalionami i kulami. Pro
jektantka remontu - arch. Małgorzata Zmichowska - przy 
rekonstrukcji posiłkowała się archiwalnymi fotografiami 
z końca lat czterdziestych XX w., gdy dom miał jeszcze 
mury ostatnich pięter. Ściany były tak mocno wypalone, że 
niebawem je rozebrano.

Ta sama architekt przygotowała projekty odtworzenia 
elewacji dwóch stuletnich kamienic przy ul. Kopernika. 
Pozbawione tynków ponure budynki pasowały raczej do 
pejzażu przedmieść Pragi czy Woli, nie zaś do centrum 
miasta i sąsiedztwa Traktu Królewskiego. Ich wygląd był 
w tym miejscu kompromitujący. Zarząd Domów Komu
nalnych postanowił przywrócić kamienicom „kostium” 
usunięty jeszcze w latach trzydziestych XX w. Zbudowane 
na przełomie XIX i XX w. wielkomiejskie domy miały 
pierwotnie bardzo ciekawą dekorację architektoniczną, 
składającą się z ozdobnych obramień okien, pilastrów 
i gzymsów. Ale u schyłku lat trzydziestych detale takie nie 
były już w modzie i ówcześni właściciele budynków skuli 
elewacje do żywej cegły, a na położenie nowych tynków 
zabrakło już czasu. Na szczęście nie zdążyli usunąć starych 
detali z północnej ściany kamienicy nr 25. Na wzór tego 
reliktu arch. Małgorzata Zmichowska mogła dość dokład
nie odtworzyć wygląd fasady. Gorzej było z domem nr 23. 
Tutaj nie tylko nie zachowały się resztki tynków, ale też nie 
było żadnej dokumentacji fotograficznej czy rysunkowej 
dającej wyobrażenie o dawnym wyglądzie budynku. Pro
jektantka zdecydowała się więc na historyczny pastisz. Ele
wacje są skromne, bez ornamentów, lecz w duchu epoki.

Rewaloryzacja zabytków niekoniecznie musi polegać na 
przywracaniu im pierwotnej formy. Bywa, że obiekty zy
skują na dodaniu do nich czegoś nowego. Aby tak się sta
ło, potrzeba jednak wyjątkowego wyczucia projektantów, 
łączących stare z nowym. Podręcznikowym przykładem 
takiego udanego mariażu jest tzw. Szara Willa przy ul. Do
brej 72. Dawny budynek wodociągów, należący obecnie 
do Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, został w latach 
1996-1997 zmodernizowany i zwieńczony szklaną wieżą. 
Autor planów przebudowy - arch. Andrzej Kiciński - spra
wił, że obiekt, nie tracąc historycznej formy, zyskał nową 
jakość i jest ciekawszy niż kiedyś.

Przedsięwzięciem dużo bardziej karkołomnym było po
łączenie muru dawnego browaru Junga przy ul. Waliców 
ze wzniesionym przez Mennicę Państwową biurowcem 
„Aurum”. Długa na 60 m ściana z ciemnej cegły pochodzi 
z połowy XIX w., kiedy piwny potentat Herman Jung wy
budował na Woli swój browar. Na przełomie stuleci, po 
śmierci wielkiego browarnika, w zabudowaniach zakła
dów ulokował się Bank Handlowy, a w latach międzywo
jennych funkcjonowała tu wytwórnia wód gazowanych 
i lemoniady Andrzej Domański i Spółka. Podczas okupacji 
zachowany do dziś mur fabryki stanowił granicę getta. 
Dlatego, gdy obecny właściciel reliktów browaru - Men
nica Państwowa - ogłosił na początku lat dziewięćdziesią
tych zamiar zrównania ich z ziemią, ostro zaprotestowali 
społecznicy z Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzic
twa Warszawy oraz pracownicy Żydowskiego Instytutu 
Historycznego. Po icb stronie stanął wojewódzki konser
wator zabytków i w 1994 r. wpisał resztki imperium Her
mana Junga do swego rejestru. Uratowało to od rozbiórki 

nie tylko mur, ale też nieduży ceglany budynek na rogu 
ulic Pereca i Waliców z fragmentem piwnic dawnego bro
waru (obecnie działa w nim dom restauracyjny).

Zanim wokół historycznej ściany „owinął się” biuro
wiec „Aurum”, chwiejący się mur wzmocniono i poddano 
konserwacji. Aby nie przewrócił się, w jego fundamenty 
wpompowano wiele ton betonu. Zgodnie z zaleceniem 
urzędu konserwatorskiego nie zatarto śladów po poci
skach i nie wypełniono ubytków cegieł. Relikt wygląda 
przez to prawdziwie. Twórcy lśniącego szkłem i alumi
nium biurowca „Aurum” - biuro Daewoo Engineering & 
Construction Poland oraz architekci Tomasz Wekka i Le
szek Czapliński - wykorzystali starą ścianę jako dekoracyj
ną kurtynę wkomponowaną w elewację budynku, ale nie 
mającą żadnej funkcji konstrukcyjnej. Do ukończonego 
przed dwoma laty nowoczesnego kompleksu wchodzi się 
przez autentyczną bramę w murze, zamykaną żelazną kra
tą z XIX w. Małżeństwo starego z nowym wydaje się bar
dzo udane. Za uratowanie zabytku Mennica zapłaciła po
nad 400 tys. zł, co przy sięgających 50 min zł kosztach ca
łego biurowca jest sumą skromną. Małe pieniądze przy
niosły inwestorowi sporą korzyść. Stary mur browaru 
sprawił, że „Aurum” nie jest kolejnym komercyjnym bu
dynkiem w Warszawie, ale obiektem oryginalnym, unika
towym, z charakterem.

Przy panującej dziś mizerii finansowej, na renowację za
bytków zgodnie ze sztuką konserwatorską stać tylko za
możnych prywatnych inwestorów i bogatą gminę Cen
trum. Na ratowanie obiektów należących do skarbu pań
stwa i kościołów nie ma pieniędzy. Jak sobie w takiej sytu
acji radzić, pokazał ksiądz Lech Tranda, proboszcz kościo
ła ewangelicko-reformowanego w al. „Solidarności” 74. 
Znajdująca się pod jego opieką neogotycka świątynia po
wstała w latach 1866-1882. Projektował ją Adolf Adam Lo
ewe, twórca m.in. Nowej Oranżerii w Łazienkach. Górują
ca nad fasadą kościoła 60-metrowa wieża z ażurową żela
zną iglicą jest niemal kopią wieży katedry we Fryburgu Bry- 
zgowijskim. Cztery lata temu właśnie z niej zaczęły spadać 
na chodnik kawałki tynku i cegieł. W 2000 r. okazało się, 
że zwaleniem na ziemię grozi również skorodowana iglica. 
Zabytek, którego nie zniszczyły wojny, mógł w każdej 
chwili zniknąć z pejzażu stolicy. Liczącej 500 osób war
szawskiej wspólnoty ewangelicko-reformowanej nie było 
stać na wyłożenie 2 min zł na remont wieży. Ksiądz Tranda 
zaczął więc szukać funduszy. Chodził od urzędu do urzędu, 
od sponsora do sponsora, apelował o pomoc do warszaw
skich gazet. Jego upór się opłacił. Na potrzebną sumę zło
żyły się: władze miasta i gminy Centrum, generalny konser
wator zabytków, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji oraz sponsor - Plus GSM - który na otaczają
cych wieżę rusztowaniach wywiesił swoje logo. Był to 
pierwszy w Warszawie wypadek umieszczenia reklamy na 
remontowanej świątyni, który niebawem powtórzyli inni 
proboszczowie. Do tego doszły wpłaty prywatnych osób na 
konto kościoła, dochody z koncertów w świątyni i ze sprze
daży cegiełek. Zabytkiem zajęli się inżynierowie: Grzegorz 
Miros, Andrzej Stańczyk i Krzysztof Szczepański. Spięta 
przez nich żelbetowym wieńcem iglica już się nie zawali, 
a nowe tynki położone na murowanej części wieży powin
ny wytrzymać długie lata.

Tomasz Urzykowski
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Warszawskie zabytki byty wielokrotnie i celowo unicestwiane. 
W ostatnich latach zwarty front mieszkańców, 

społecznych stowarzyszeń i dziennikarzy wpłynął na znaczne 
zmniejszenie strat, jednak niszczenie obiektów zabytkowych 

jest jeszcze zbyt częste.

Warszawa - ostatnia dekada

NISZCZENIE

3
 JANUSZ SUJECKI

I chrona zabytków z pewnością nie polega na kur- 
I czowym trzymaniu się każdego fragmentu starego 
I muru i dążeniu do zatrzymania historycznego cen- 
' trum na określonym etapie rozwoju. Warszawa, jak 
każde miasto, wciąż się rozwija i ewoluuje. Na na

szych oczach powstają obiekty, które w przyszłości tworzyć 
będą cząstkę warszawskiej tożsamości. Wystarczy choćby 
spacer po ul. Nowogrodzkiej, aby przekonać się, jak intere
sująco wyglądają drapacze chmur, wznoszące się ponad ele
wacjami kamienic z XIX w. Łączenie starego z nowym nie 
jest złem, a efekty takiego działania należy uznać za istotną 
wartość w przestrzeni miejskiej. Problemy pojawiają się do
piero wtedy, gdy inwestorzy dostrzegają tylko potencjalne 
zyski, płynące z nabytego placu, a stojący na nim zabytek 
uważają za przeszkodę w realizacji swoich planów. W wy
padku wystąpienia takiego zjawiska na szerszą skalę może 
dojść do zakłócenia równowagi i właściwych proporcji mię
dzy substancją zabytkową, określającą dziś charakter okre
ślonych rejonów Warszawy, i nową zabudową.

W sytuacji zagrożenia konkretnego obiektu reakcje sto
łecznych opiekunów zabytków są zwykle bardziej stanow
cze, a postawy bardziej ortodoksyjne niż w innych mia
stach. Zachowanie takie jest zrozumiałe dla każdego, kto 
wie, że zabytki warszawskie były wielokrotnie i celowo uni
cestwiane. Mam tu na myśli nie tylko zniszczenia z okresu 
drugiej wojny światowej, lecz także mniej znaną działalność 
Biura Odbudowy Stolicy (BOS), które w latach 1946-1950 
z przyczyn ideologicznych systematycznie doburzało ocala
łe kwartały zabudowy z XIX w. w centrum Warszawy. Dziś 
próby likwidowania zabytkowych kamienic wywołują sta
nowcze przeciwdziałanie ze strony stowarzyszeń chronią
cych dobra kultury. Nie wszystkie obiekty można jednak 
ocalić. Przegrywamy zwykle wtedy, gdy bezwzględnym 
działaniom inwestora towarzyszy zła wola urzędników od
powiedzialnych za los zabytków - przede wszystkim woje
wódzkiego konserwatora, który często po prostu nie broni 
powierzonych jego opiece pamiątek.

Oto kilka najbardziej bulwersujących wypadków znisz
czenia dawnej, wartościowej architektury (lub historycz
nych pamiątek) w minionym dziesięcioleciu.

Na terenie Woli, przy ul. Pańskiej 83, znajdował się cie
kawy relikt architektury przemysłowej. Obiekt wznoszony 
był etapami: przed 1919 r. stała już prawa oficyna, a budy
nek zamykający podwórze był w trakcie realizacji. Gdy 
w 1928 r. właścicielem nieruchomości stało się Polskie To
warzystwo Techniczne dla Handlu i Przemysłu POLTHAP, 
wybudowano lewą oficynę i fasadę z bramą. Szczególną 
wartość miała fasada, nawiązująca formą do średniowiecz
nej architektury obronnej. W 1990 r. stołeczny konserwa
tor zabytków, Feliks Ptaszyński, uznał ją za „oryginalny 
przykład dekoracji zakładu przemysłowego”. Istniała wów
czas koncepcja przeznaczenia całej zabudowy na cele han- 
dlowo-ekspozycyjne Automobilklubu Polskiego. „Ze wzglę
du na wartość historyczną (...) budynków, wskazane jest 
utrzymanie ich charakteru. Możliwe jest jednak wprowadze
nie zmian, które nie zagrażałyby wartości zabytkowej obiek
tów” - stwierdzał konserwator w piśmie adresowanym do 
Automobilklubu Polskiego w styczniu 1990 r. W marcu te
go roku zabudowę przy ul. Pańskiej 83 objęto ochroną kon
serwatorską.

Sytuacja zmieniła się, gdy właścicielem działki został 
„Elektrim” - wytyczne konserwatora zostały zignorowane. 
Kolejny konserwator - Maria Brukalska, nie tylko nie wpi
sała do rejestru zabytków zagrożonego obiektu, ale nawet 
nie skorzystała z możliwości interwencji, jaką dawała jej 
ustawa o ochronie dóbr kultury (sąsiednia kamienica - nr 
85 - była już wpisana do rejestru). W rezultacie cały zespół 
zabudowy - dwie oficyny i budynek poprzeczny zamykają
cy podwórze oraz fasadę - zburzono w 1993 r. Bezpośred
nią odpowiedzialność za zniszczenie zabytku ponosi ówcze
sny architekt dzielnicy Wola, Roman Abramczuk, który 
wsławił się m.in. próbą wyburzenia pochodzącego z 1865 r. 
reliktu Domu Studiów Religijnych i Modlitwy cadyka Iza
aka Majera Altera przy ul. Żelaznej 57; ten ostatni zabytek 
udało się na szczęście ocalić. Dziś przy ul. Pańskiej 83 stoi 
stylizowana fasada, jedynie kształtem nawiązująca do znisz-
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1.2. Budynek przy ul. Pańskiej 83 w 1987 r. (1) i stylizacja wzniesiona na miejscu zniszczonego zabytku (2)
3.4. Zdewastowana kamienica Ehrlichów przy ul. Pańskiej 82 w 1995 r. (3) oraz „ochrona konserwatorska” w praktyce, czyli wyburzanie 
w maju 1998 r. (4)

czonego zabytku. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że in
westycję przeprowadzono bez nadzoru konserwatora, któ
ry powinien wyegzekwować wierną rekonstrukcję fasady.

„Elektrim” doprowadził też do zniszczenia kamienicy 
przy ul. Pańskiej 82, którą zburzono w maju 1998 r. W tym 
wypadku można jednak mówić nie tyle o braku zaintereso
wania, co o współudziale konserwatora w unicestwieniu te
go obiektu. Kamienica wzniesiona została w latach 1876- 
-1877 dla Adeli i Zalmana Ehrlichów. Piętrowy dom z man
sardowym dachem był jednym z najstarszych reliktów zabu
dowy mieszkalnej Woli, reprezentował okres poprzedzający 
wkroczenie wielkomiejskiej zabudowy czynszowej. Wartość 
kamieniczki wskazana została przez Jadwigę Roguską 
w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki” (nr 2, 1986) 
oraz w artykule tej autorki pt. Domy robotnicze Warszawy 
(„Spotkania z Zabytkami”, 1987, nr 6); obiekt od 1980 r. 
objęty był ochroną konserwatorską.

Od 1987 r. Muzeum Woli, Społeczny Zespół Opiekunów 
Zabytków przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy oraz To
warzystwo Opieki nad Zabytkami trzykrotnie występowały 
do konserwatora zabytków o wpisanie obiektu do rejestru. 

Bez rezultatu. W sierpniu 1994 r. ówczesny konserwator, 
Maria Brukalska, odmówiła dokonania wpisu, oświadczając 
na zebraniu komisji konserwatorskiej, że „rejestr powinien 
być nośnikiem wartości, a nie konfliktów”(!). Stwierdzenie 
to nie pozostawiało wątpliwości co do intencji konserwato
ra - w rejestrze zabytków jest miejsce tylko dla tych obiek
tów, których nie chce zniszczyć inwestor. „Dążenie do uni
kania konfliktów oznaczać może w praktyce przyzwolenie na 
falę rozbiórek, które wymiotą z Warszawy ostatnie wyspy 
dawnej architektury” - alarmowali obrońcy zabytków w pi
śmie, skierowanym do M. Brukalskiej we wrześniu 1994 r. 
Urząd konserwatora pozostał obojętny. Tymczasem „Elek
trim” cierpliwie czekał. Wykwaterowanej kamienicy nie za
bezpieczono, toteż została ona doszczętnie zdemolowana, 
wyrwano m.in. prawie całą stolarkę okien. Wobec bezczyn
ności konserwatora, Zespół Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy „ZOK” zorganizował w kwietniu 1995 r. 
pikietę przed zagrożoną kamienicą. Na budynku zawisły 
transparenty z napisem: „Gdzie jesteś konserwatorze zabyt
ków?” Jednocześnie M. Brukalska otrzymała czwarty wnio
sek o wpisanie kamienicy Ehrlichów do rejestru i tym razem
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5.6. Kamienica przy ul. Twardej 58 w 1938 r. (5) i po dewastacji dokonanej 
w okresie stalinowskim (6)

ca 2000 r.). Był to bodaj pierwszy w historii 
urzędu konserwatorskiego przejaw oficjalnego 
poparcia, udzielonego przez konserwatora 
stronie wyburzającej zabytek. Na miejscu do
mu Salzwassera znajduje się obecnie trawnik.

Przejawy specyficznie pojmowanego „boomu 
inwestycyjnego” mogliśmy oglądać także 
w Śródmieściu. Przy ul. Hożej 58 zachował się 
piętrowy relikt kamienicy z 1879 r. Nie miał 
walorów architektonicznych, ale był cenną pa
miątką historyczną - w budynku tym mieszkał 
w latach 1883-1884 proletariatczyk, sędzia 
pokoju Piotr Bardowski, stracony 28 stycznia 
1886 r. na stokach Cytadeli. W mieszkaniu 
Bardowskiego mieścił się centralny lokal kon
spiracyjny Wielkiego Proletariatu, odbywały 
się narady i spotkania przywódców pierwszej 
polskiej partii socjalistycznej. Gdy w 1987 r. 
okazało się, że kamienica przy Hożej 58 jest 
jedynym ocalałym w stolicy obiektem związa
nym z dziejami Wielkiego Proletariatu, Spo
łeczny Zespół Opiekunów Zabytków zwrócił

społecznicy otrzymali stanowczą odmowę na piśmie. W pi
śmie tym konserwator starał się uspokoić obrońców kamie
nicy i dziennikarzy stwierdzając, że dom znajduje się na li
ście obiektów pod ochroną konserwatorską, co „stanowi do
stateczną podstawę prawną dla wszelkich uzgodnień służb 
konserwatorskich

Jak wyglądała skuteczność „ochrony konserwatorskiej” 
w praktyce, mogliśmy przekonać się trzy lata po zorganizo
waniu pikiety. Gdy buldożery rozjeżdżały dom Ehrlichów, 
M. Brukalska oświadczyła „Gazecie Wyborczej”: „jest 
boom inwestycyjny, ja tego nie ogarniam...” Choć „Elek- 
trim” zobowiązał się do zrekonstruowania kamienicy, na jej 
miejscu do dziś znajduje się parking.

Ten sam scenariusz powtórzył się w wypadku domu przy 
ul. Twardej 58. Trzypiętrową kamienicę wzniesiono w latach 
1882-1884 dla Chaima Salzwassera. Był to najstarszy dom 
mieszkalny, zachowany przy ul. Twardej. Na parterze znaj
dował się zakład fryzjerski z częściowym oryginalnym wy
strojem wnętrza, funkcjonujący nieprzerwanie od 1884 r. 
W okresie stalinowskim z elewacji budynku zbito wystrój 
i zerwano balkony. Zachowała się jednak fotografia kamie
nicy z 1938 r., umożliwiająca wierną rekonstrukcję dawne
go wyglądu fasady. Fakt ten znany był konserwatorowi za
bytków, podobnie jak plany wolskich urzędników, którzy za
mierzali wyburzyć dom Salzwassera. Nie zareagował jednak 
na żaden z wielu wniosków o wpisanie kamienicy do rejestru 
zabytków.

W czerwcu 2000 r. dom przy Twardej 58 poszedł pod ki
lof. Konserwator nie został nawet zawiadomiony o rozpo
częciu prac rozbiórkowych. Małgorzata Chodorowska, zaj
mująca się w urzędzie konserwatorskim terenem Woli, 
oświadczyła wówczas prasie, że „budynek nie ma wartości 
architektonicznej, bo nie jest wpisany do rejestru zabyt
ków” (!). Gdy przypomniałem, że dom znajdował się w stre
fie ochrony konserwatorskiej i wszelkie działania na tym ob
szarze powinny być uzgadniane z konserwatorem, M. Cho
dorowska stwierdziła: „To zależy od interpretacji zapisów 
planu miejscowego” („Gazeta Wyborcza”, nr 133 z 8 czerw-

7. Relikt kamienicy przy ul. Hożej 58 w 1987 r.
8. Kamienica Tworkowskiego przy ul. Czerniakowskiej 209 w 1938 r.

się do władz miasta z apelem o anulowanie decyzji o wybu
rzeniu pamiątki. Warto przypomnieć, że od samego począt
ku akcji na rzecz ratowania pozostałości kamienicy głów
nym i najbardziej konsekwentnym zwolennikiem jej zburze
nia był... Komitet Warszawski PZPR. Działkę obiecano bo
wiem wcześniej RSW „Prasa-Książka-Ruch”, a sprawy histo
rycznej tradycji, traktowane czysto instrumentalnie, były dla 
ówczesnych aparatczyków najmniej istotne.

Obrońcy pamiątki nie złożyli jednak broni. Gdy w 1995 r. 
SBM „Idealne Mieszkanie” postanowiła wznieść nowy bu
dynek na miejscu piętrowego reliktu, zaprotestowała m.in. 
Unia Pracy, „ZOK”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
i Muzeum Niepodległości; postulowano, by oryginalne mu- 
ry kamienicy wkomponować w elewacje projektowanego 
domu. Ówczesny dyrektor Zarządu Dzielnicy Śródmieście, 
Marek Rasiński, nie uznał jednak za stosowne przejąć się 
argumentami protestujących. W grudniu 1995 r. odpowie
dział, że związek kamienicy z dziejami Wielkiego Proletaria
tu, to „w powszechnym odczuciu zbyt mało, aby zachować
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istniejący budynek”. Caiej sprawie pikanterii dodaje fakt, że 
Marek Rasiński był radnym z ramienia partii, której właśnie 
powinno zależeć na zachowaniu tego rodzaju pamiątek. 

Ostatnie słowo należało jednak do konserwatora zabytków. 
Niestety, ani Feliks Ptaszyński, ani Maria Brukalska nie za
reagowali na liczne wystąpienia w sprawie wpisania ul. Ho
żej 58 do rejestru zabytków. Nadzorująca zabytki Śródmie
ścia Teresa Wyszyńska nie zrobiła najmniejszego gestu, aby 
ocalić relikt budowli.

SBM „Idealne Mieszkanie” chciała uniknąć gwałtow
nych protestów, toteż po prostu oszukiwała obrońców pa
miątki. Kamienicę rozbierano etapami, za każdym razem 
obiecując społecznikom, że fragment, który pozostał, bę
dzie wkomponowany w nową zabudowę. W 1997 r. znik
ną! jednak ostatni odcinek muru i SBM nie musiała już oba
wiać się protestujących. Oprócz wymienionych wyjątkowo 
złą wolę wykazali także projektanci nowego budynku - ar
chitekci Konrad Kucza-Kuczyński i Andrzej Miklaszewski. 
Podczas realizacji budynku mieszkalnego odtworzono frag
ment ściany kamienicy z przejazdem bramnym. Działanie to 
- pozbawione sensu - świadczyło jedynie o całkowitym bra
ku zrozumienia, czym jest symboliczna wartość ocalałych 
murów. Wszelkie historyczne i emocjonalne walory reliktu 
zostały bezpowrotnie zniszczone wraz z jego autentyzmem.

Latem 1998 r. w ciągu kilku dni znikła z powierzchni zie
mi najstarsza z zachowanych kamienic przy ul. Czerniakow
skiej: dom Wincentego Tworkowskiego, wzniesiony w la
tach 1880-1881 pod numerem 209. Kamienica ta była jed
ną z ciekawszych czynszówek Powiśla. Obiekt miał status 
tzw. domu robotniczego, przeznaczonego dla pracowników 
drobnych zakładów przemysłowych, rozsianych w najbliż
szej okolicy. Publikowana fotografia z 1938 r. daje nam po
jęcie o stracie, jaką poniosła Warszawa także z punktu wi
dzenia estetyki miasta. Kamienica po rewaloryzacji (przy-

ZAP RASZA MY1I!
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3) rabatu w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa 
książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz 

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

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

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

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 przywile
jów - to opłacić prenumeratę miesięcznika na 2003 r. 
Przekaz na prenumeratę drukujemy na s. 40.

2) gratisowej dostawy kolejnych bibliografii „SPO
TKAŃ 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”.

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



9.10. Kamienica przy pl. Zbawiciela przed 1914 r. (9) i w trakcie 
wyburzania w 2002 r. (10)

(zdjęcia: 1,3,4,6,7 - Janusz Sujecki, 2 - Jerzy S. Majewski,

10- Krzysztof Nowiński, reprod. 9 - Andrzej Zborski)

wróceniu dekoracji fasady) mogła stać się ozdobą ul. Czer
niakowskiej, zabytkiem określającym klimat tego fragmen
tu Powiśla. Tak się jednak nie stało. O zniszczeniu kolejnej 
pamiątki zadecydował Tadeusz Miętus - w latach siedem
dziesiątych zastępca naczelnika Dzielnicy Śródmieście, bez
względnie tępiący przedwojenną warszawską architekturę. 
W 1980 r. zasłynął jako inicjator wyburzenia kamienicy 
przy ul. Polnej 40, w której przez 37 lat mieszkała Maria 
Dąbrowska. Kamienica przy Polnej ocalała, m.in. dzięki in
terwencji Stanisława Torentza, a Tadeusz Miętus przestał 
wkrótce pełnić funkcję zastępcy naczelnika i wszyscy o nim 
zapomnieli. Po 1990 r. został on przedsiębiorcą. 30 lipca 
1996 r. dyrektor Śródmieścia, Marek Rasiński i jego zastęp
ca, Adam Łukaszewicz oraz Tadeusz Miętus, tym razem ja
ko prezes spółki „Domex”, podpisali akt notarialny, na mo
cy którego gmina przekazała działkę przy ul. Czerniakow
skiej 209 w użytkowanie wieczyste „Domexowi”.

Kamienica Tworkowskiego została rozebrana wbrew 
prawu, w momencie, gdy konserwator rozpoczął już proce
durę wpisywania jej do rejestru zabytków. Budynek wybu
rzono z zawrotną prędkością. Dopiero po roku opinia pu
bliczna dowiedziała się, że Tadeusz Miętus otrzymał plac 
z kamienicą bez przetargu, zniszczył zabytek, a działkę od
sprzeda! z siedmiokrotnym zyskiem.

Dosłownie w ostatniej chwili udało się powstrzymać roz
biórkę stuletniej kamienicy przy pl. Zbawiciela (adres: Mar
szałkowska 30/Mokotowska 19). Roboty ruszyły w styczniu 
2002 r., a czynszówka znikała w oczach. Właścicielem pose
sji i zarazem inwestorem jest francusko-polska spółka „Nie
ruchomości na pl. Zbawiciela”. Początkowo kamienica mia
ła być wyburzona, a na jej miejscu wzniesiony nowy biuro
wiec. Pod naciskiem protestujących obrońców zabytków wo
jewódzki konserwator, Andrzej Wojciechowski, doprowadził 
do uzgodnienia projektu, zgodnie z którym wyburzeniu ulec 
miał jedynie fragment fasady od strony ul. Marszałkowskiej. 
Chodziło o możliwość wprowadzenia sprzętu na teren pose
sji, niezbędnego do wyburzenia wnętrz kamienicy i jej rozbu
dowy (m.in. podwyższenia o jedną kondygnację). Po zakoń
czeniu prac inwestor zobowiązany był do rekonstrukcji roze

branego odcinka elewacji. A. Wojciechowski pozostawił jed
nak inwestorowi „uchyloną furtkę”: celowo odstąpił od wpi
sania budowli do rejestru zabytków. Jak wiadomo, w pol
skich warunkach tzw. ochrona konserwatorska jest fikcją, 
a budowlę skutecznie chroni jedynie wpis do rejestru.

Na rezultat nie trzeba było długo czekać. Zamiast „frag
mentu fasady” ekipa rozbiórkowa zburzyła całą elewację 
domu od strony ul. Marszałkowskiej i zaczęła przymierzać 
się do zrównania z ziemią pozostałych murów domu. Tak 
jest przecież taniej i szybciej. Inwestor nie przewidział jed
nak skali protestu - informacje o rozbiórce znalazły się na 
pierwszych stronach gazet. Zwołana 14 lutego 2002 r. kon
ferencja prasowa skończyła się całkowitą klęską inwestora 
i projektantów. Nie znalazł się ani jeden dziennikarz bronią
cy sposobu realizowania tego przedsięwzięcia. Konferencja 
ujawniła też kolejny żenujący układ towarzyski. Projekt 
przygotował Michał Bojanowski - architekt ze „Studia Ve- 
ro-Art Bojanowski” i jednocześnie radny gminy Centrum. 
Na konferencji pojawił się dyrektor dzielnicy Śródmieście - 
Piotr Fogler, który oficjalnie poparł projektantów inwesto
ra. Reakcja sali była na tyle ostra, że dyrektor Fogler wcze
śniej opuścił zebranie. Nacisk opinii publicznej spowodo
wał, że inwestor wstrzymał prace rozbiórkowe. Zabezpie
czone mury kamienicy nadal trwają, czekając na rozpoczę
cie prac budowlanych lub zawalenie się...

Zaprezentowany przegląd strat pozwala na próbę wska
zania głównych zagrożeń, prowadzących do stopniowego 
niszczenia warszawskich zabytków. Najbardziej bolesnym 
problemem jest bierność służb konserwatorskich, a niekie
dy wręcz współdziałanie z inwestorem, planującym unice
stwienie zabytkowej budowli. Równie niebezpieczne zjawi
sko - to działalność całkowicie wyalienowanych grup 
urzędników miejskich i radnych, realizujących własne cele. 
Możliwość rozbicia tych grup przez odwołanie się do pro
cedur demokratycznych (odwołanie radnego, dymisja 
urzędnika na żądanie opinii publicznej) prawie nie istnieje. 
Wzmaga to poczucie bezkarności i rozmiary arogancji. Zja
wiska pozytywne - to coraz silniejszy sprzeciw warszawskiej 
społeczności wobec dalszych prób eliminowania zabytków 
z tkanki miasta oraz zwarty front dziennikarzy, jednoznacz
nie potępiających działania „burzymurków”. Odnoszę wra
żenie, że bez tego zaplecza straty ostatniego dziesięciolecia 
byłyby znacznie większe, a obrońcy niszczonych dóbr kul
tury całkowicie osamotnieni.

Janusz Sujecki
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To znalezisko nie ma odpowiednika nie tylko w polskich, 
ale i europejskich badaniach archeologicznych...

Diamenty z popiołu
TTT JERZY AUGUSTYNIAK

IW / śród klasycznego zestawu źródeł archeologicznych
■ * / ~ przedmiotów codziennego użytku, broni, ozdób
■ /■/ itP- _ znajdowanych w czasie prac wykopalisko
wi W wych, odkrycie reliktów książek należy do rzadko- 
• " ści. Czasem natrafiano na to, co w książce było naj

trwalsze - metalowe okucia opraw, narożniki, guzy, zapinki 
spinające oprawy. Pozostałe części - drewniane okładziny 
obciągnięte skórą i pergamin (później papier) z tekstem - 
nie miały szans na przetrwanie. Toteż kiedy w czasie prac 
wykopaliskowych na zamku w Inowłodzu w jednym z po
mieszczeń mieszkalnych natrafiliśmy na fragmenty miedzia
nych opraw książkowych, nie wywołało to wielkiego poru
szenia, ale kiedy szpachelki odsłoniły czarną, bezkształtną 
„bułę” o trudnej do określenia konsystencji, zatrzymaliśmy 
się bezradni. Nikomu nie przyszło wtedy do głowy, że są to 
resztki spalonej książki. Kiedy niewielki fragment znaleziska 

fotograficznej. Roz
począł się proces 
odlepiania zwęglo
nych fragmentów 
poszczególnych 
kart i ich fotografo
wanie; tak powstał 
zestaw liczący kil
kaset zdjęć.

Zamek w Ino
włodzu nad Pilicą, 
w południowej czę
ści ziemi łęczyckiej, 
zbudowano w trze
ciej ćwierci XIV w.
jako placówkę militarną - ośrodek władzy króla Kazimie
rza Wielkiego. W czasie niewiele ponad 300 lat liczącej hi
storii był czterokrotnie przebudowywany i rozbudowywa

1. Plan zamku w Inowłodzu
po przebudowie w latach 1521-1526 
(wg J. Augustyniaka); odkrycia dokonano 
w pomieszczeniu VIII

2.3.4. Dokumentacja fotograficzna spalonych kart książek

If&7ź ob,’an‘

garnie* qner>ar 
□jCilhUliCI HKÓfi

dostał się pod szkło powiększające, okazało się, że pokryty 
jest łacińskim tekstem. Niestety, po kilku minutach rozsechł 
się i rozpadł w pył. Decyzja musiała być szybka - wydobyta 
z ziemi „buła” została zawinięta w mokry ręcznik, który sta
le skrapiany wodą utrzymywał wilgoć. Konsultacja ze spe
cjalistami od konserwacji papieru potwierdziła nasze prze
widywania - nie ma nadziei na trwałe zachowanie reliktów 
książki i jedynym wyjściem jest wykonanie dokumentacji

ny, a jego kres przyniósł najazd szwedzki w połowie XVII 
w. Założenie zamkowe miało kształt nieregularnego pro
stokąta o wymiarach 49 x 31 m. Pierwsza przebudowa od
była się po 1393 r., powiększono wtedy powierzchnię 
użytkową budynków kosztem dziedzińca. Dla nas najbar
dziej interesujące są zmiany związane z drugą przebudową 
na początku XVI w.

W 1515 r. dobra inowłodzkie wraz z zamkiem z rąk Le- 
żeńskich herbu Nałęcz wykupili Maciej i Adam Drzewiccy. 
W tym samym roku wielki pożar strawił miasto i zamek. 
Źródła notują, że w latach 1518-1519 był on jeszcze znisz
czony. Drzewiccy przeprowadzili prace budowlane na dużą
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ty metalowe, jak frag
menty mosiężnej misy, 
moździerz z tłuczkiem, 
zegar podróżny, świecz
niki, kłódeczka z szy
frem, tłok pieczętny do 
korespondencji z inicja
łami „AN” i herbem Ło
dzią, fragmenty mie
dzianej konwi na wodę, 
fragmenty zdobionych 
naczyń miedzianych, 
wagę wiszącą, noże sto
łowe, klucze żelazne, 
puginał żelazny, liczma- 
ny. Wśród tych przed
miotów znajdowały się 
relikty książki niemające 
odpowiednika w pol-

5.6.7. Metalowe 
fragmenty 
okuć opraw 
książkowych
8. Prymas 
Maciej 
Drzewicki

(zdjęcia:
2,3,4- Wiesław

Stępień,
5-8 - Jerzy

Augustyniak)

skich i europejskich badaniach archeologicznych. Według 
wstępnej opinii Zakładu Starych Druków Biblioteki Naro
dowej w Warszawie sfotografowane karty z Inowłodza po
chodzą z druków o charakterze liturgicznym kościoła rzym
skokatolickiego, wytłoczonych na pergaminie, prawdopo
dobnie w pierwszej połowie XVI w. Z analizy metalowych 
fragmentów okuć opraw wynika, że było tu 25 książek. Skąd 
wzięła się taka biblioteka na inowłodzkim zamku?

Rodzina Drzewickich należała do czołowych rodów ów
czesnej Polski, a jej najwybitniejszymi przedstawicielami by
li bracia Maciej i Adam. Biskup Maciej Drzewicki, główna 
postać rodu, przeszło dwadzieścia lat działający w kancela
rii królewskiej, kanclerz wielki koronny, arcybiskup gnieź
nieński i prymas Polski, był jednym z najwybitniejszych hu
manistów tamtych czasów. Ulubiony uczeń Kallimacha, in
teresował się poezją, był zapalonym bibliofilem, zgromadził

skalę. Likwidacji uległo wtedy północne 
skrzydło zabudowy wewnętrznej, a jego 
pozostałości przykryto kamiennym bru
kiem. Nowy dziedziniec podniesiono 
o 3,5 m, w baszcie południowej zlokalizo
wano bramę wjazdową, do której prowa
dził drewniany most przerzucony nad fo
są. Podniesienie poziomu dziedzińca zmie
niło charakter pomieszczeń m.in. w miesz
kalnym skrzydle zachodnim. Dotychczaso
we przyziemie stało się piwnicą, a po
mieszczenia wyższej kondygnacji dostępne 
były z dziedzińca. I właśnie w jednym 
z tych pomieszczeń w czasie badań wyko
paliskowych odkryto niezwykle przedmioty. W południo
wo-zachodnim narożniku odgruzowano całą powierzchnię 
(7,8 x 8,7 m) pomieszczenia do poziomu z XIV w. Pamięta
jąc, że trzecia przebudowa zamku odbyła się po pożarze 
w 1563 r., możemy przyjąć, że początek lat sześćdziesiątych 
XVI w. stanowi terminus ante quem dla znalezionych tu za
bytków. Po spaleniu stropu cale wyposażenie pomieszczenia 
zgromadzone przez Drzewickich runęło do piwnicy, która 
została zamurowana i nie była więcej użytkowana. Po 400 
latach znaleziono tu: pozostałości pieca kaflowego (ponad 
12 tysięcy ułamków kafli), fragmenty kilkunastu naczyń ka
mionkowych i fajansowych, naczynko na inkaust, przedmio

typowo humanistyczną bibliotekę, z jego 
imieniem wiąże się pierwszy polski eks
libris wykonany w 1516 r. w oficynie 
Wietora w Wiedniu. W liście do Dan- 
tyszka uskarżał się na brak gotowego 
grosza, bo „kosztownymi budowlami 
przyozdabia Ojczyznę”, a do listy tych 
budowli wzniesionych i rozbudowanych 
przez biskupa - katedra w Przemyślu, 
kościół św. Stanisława i katedra we Wło
cławku, zamek w Wolborzu, kościół i za
mek w Drzewicy, kaplica w Skierniewi
cach - dodać trzeba także prace na zam
ku w Inowłodzu. Po bliższym poznaniu 
postaci biskupa Macieja Drzewickiego, 

jego licznych podróży zagranicznych, kontaktów z możny
mi tego świata, zupełnie naturalny wydaje się zestaw przed
miotów znaleziony w Inowłodzu.

Historycy książki wyróżniają w XVI w. nowy typ biblio
tek - renesansowe księgozbiory - i zaliczają do najciekaw
szych zbiory Erazma Ciołka, Piotra Tomickiego oraz wła
śnie Macieja Drzewickiego. Największą bibliotekę liczącą 
około 250 woluminów miał siedmiokrotny rektor Uni
wersytetu Jagiellońskiego - Miechowita. Biblioteka na 
zamku w Inowłodzu stanowiła zapewne fragment zbioru 
Macieja Drzewickiego.

Jerzy Augustyniak
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Wokót jednego zabytku

Cudowny pierścień
Jan Długosz w spisanym w 1465 r. Żywocie 

św. biskupa Stanisława (Vita Sanctissimi 
Stanislai) relacjonuje: „... mąż prostego umy
słu, Radosław ze Skotnik, ojciec jedynego sy
na stroskany był wielce, że (...) syn jego imie
niem Piotr chorobą złożony zaniemówił i przez 
trzy tygodnie pozostawał niemy. Ojciec korzy

stając z rady udał się z synem do Krakowa 
i gdy po odprawieniu modłów syn przeżegna
ny został pierścieniem świętego i wodę wypił, 
w której tenże pierścień byt umaczanym, na
tychmiast odstąpiła od niego wszelka choro
ba, smutek i bolesne ciała cierpienie". Dłu
gosz z sumienną rzetelnością opisuje dziesiąt
ki podobnych uzdrowień, wśród których naj
częściej pojawiały się uzdrowienia bólu 
i aberracji głowy, choroby oczu i niemocy cia
ła. Krakowski pierścień, z racji przypisywa
nych mu przez tradycję cudownych właści
wości, jest z pewnością nadzwyczajny, ale 
nieodosobniony w dziejach. Pierścienie ob
darzone mocą uzdrawiania były bowiem od 
czasów najdawniejszych narzędziami łączą
cymi człowieka z tym, co boskie. Wspomina
ją o tym najstarsze relacje dotyczące cudow
nych pierścieni zawarte w pismach autorów 
starożytnych. Wynika z nich, że pierścienie 
obdarzone nadnaturalną mocą przekazywa
ne byty wybrańcom jako wyraz szczególnej 
łaski bożej. Tak działo się np. w wypadku 
słynnego w starożytności pierścienia króla 
Salomona, który - jak twierdzi anonimowy 
autor Testamentu Salomona - król otrzymał 
od Boga z rąk Michała Archanioła; pierścień 
ten miał moc wypędzania demonów z ciał 
opętanych i leczenia chorób cielesnych.

Z czasem - wraz z tym, jak uznawane po
wagą Kościoła materialne ślady interwencji 
Boga stawały się coraz rzadsze - także zwykły 
pierścień nabrać mógł cudownych właściwo
ści uświęconych fizycznym kontaktem z osobą 
świętą, np. w wypadku legendarnego, znane
go w całej Europie, pierścienia św. Edwarda 
Wyznawcy (1042-1066). Gdy władca ten oglą
dał budowane z jego rozkazu opactwo West
minster, zatrzymał go żebrak i zaklinając 
w imię św. Jana, prosił o jałmużnę. Król nie 
miał przy sobie pieniędzy, zdjął więc z palca 
kosztowny pierścień z szafirem i oddał żebra
kowi. Tuż przed śmiercią dwaj pielgrzymi z Je
rozolimy zwrócili mu pierścień z pozdrowienia
mi od żebraka i zapowiedzią rychłego spotka
nia z królem w raju. Sto lat później, w 1163 r. 
otwarto trumnę króla i przy doskonale zacho
wanym ciele znaleziono pierścień. Złożono go 
w skarbcu opactwa i wkrótce okazało się, że 
ma on niezwykłą właściwość leczenia paraliżu 

i padaczki. Pierścień ten na długo zyskał sta
wę cudownego klejnotu w całej Europie. Wie
dziano o nim jeszcze w XVI w. na dworze Ja
giellonów. Król Zygmunt August dla ratowania 
zdrowia cierpiącej na padaczkę żony Elżbiety 
Austriaczki polecił w 1545 r. biskupowi war
mińskiemu Janowi Dantyszkowi zwrócić się do 
króla angielskiego Henryka VIII z prośbą o wy
pożyczenie pierścienia. Zanim jednak go 
otrzymał, królowa zmarła. Cudowny szafir z te
go pierścienia istnieje do dziś zachowany 
w koronie królów Anglii.

Przez kontakt z ciałem świętego cudownych 
właściwości nabył pierścień św. Stanisława,

(fot. Stanislaw Michla) 

który wprawdzie nie zdobył w Europie takiej 
stawy, jak angielski pierścień św. Edwarda Wy
znawcy, lecz stal się ważnym elementem kultu 
tragicznie zmarłego biskupa, który w 1079 r. 
zginął z rąk króla Bolesława Śmiałego, ukarany 

- jak pisze lakonicznie Gall Anonim - za zdra
dę. Wkrótce wokót śmierci biskupa zaczęta 
tworzyć się legenda, która rozwinęła się w kult 
przekraczający granice Królestwa. Liczne piel
grzymki i cuda, które - według relacji - doko
nywały się przy grobie św. Stanisława, dopro
wadziły do jego kanonizacji w Asyżu w 1253 r. 
Wydarzenie to pociągnęło za sobą uroczystą 
translację szczątków świętego. Jan Długosz 
w Vita Sanctissimi Stanislai tak ją opisuje; 
„W Krakowie odbyła się uroczystość podnie
sienia kości z grobu błogosławionego Stani

sław dla ogłoszenia jego kanonizacji w polskim 
kościele. W obecności najwyższych dostojni

ków kościelnych, książąt i zgromadzonych tłu
mów wiernych z Polski, Węgier i innych krajów, 
kości świętego wyjęte zostały z grobu (...) wi
nem obmyte i podniesione i pokazane ludowi 
uradowanemu, a potem do kościołów kate
dralnych, klasztornych, kolegiackich i innych 
główniejszych części ich rozdzieloną została, 
z wyjątkiem głowy, rąk, piersi i innych znacz
niejszych części pozostawionych w kościele 
krakowskim. Kościołowi jednak gnieźnieńskie
mu dostał się pierścień biskupa świętego, któ
rym się chlubi po dziś dzień, przedstawiający 
jego napis i wyobrażenie, jako osobliwość 
rzadka, czcigodna, znakomita”.

W skarbcu katedry na Wawelu przechowy
wane są do dzisiaj dwa pierścienie, łączone ze 
św. Stanisławem. Pierwszy, o gładkiej obrącz
ce z szafirowym kaboszonem oprawionym 
w wielolistną rozetę i drugi, z wielkim półprze
zroczystym chalcedonem, oszlifowanym w for
mę kaboszonu, osadzonym w wyszukanej 
oprawie, na którą składają się strzemionka ob
rączki z parami pótpostaci błagalnie zwróco
nych w modlitewnym geście ku świętym, 
przedstawionym w medalionowych popier
siach na ażurowym ujęciu wokót kamienia. 
Jednak wygląd tych pierścieni nie odpowiada 
nawet w najogólniejszych zarysach opisowi 
Długosza, co więcej - nawet przy założeniu, że 
autor ten może mijać się z prawdą nie sposób 
żadnego z nich wiązać ze św. Stanisławem, 
datowane są bowiem hipotetycznie dopiero na 
pierwszą połowę XIII w.

Legenda obecnych tzw. pierścieni św. Sta
nisława byłaby zatem krótsza. Jan Długosz, 
piszący żywot świętego w 1465 r„ nic o nich 
nie wspomina. Nie jest więc wykluczone, że 
ich legenda narodziła się dopiero w XVI w., kie
dy umieszczono je wtórnie na wykonanym 
wówczas relikwiarzu Ręki św. Stanisława. 
Prawdopodobnie właśnie wtedy pojawił się 
zwyczaj darowania wotywnych pierścieni „do 
ręki św. Stanisława". Wizytacja biskupa Macie
jowskiego z 1602 r. odnotowała trzy takie pier
ścienie, w 1791 r. było ich już sześć.

Niezależnie od wszystkiego, legenda staw
nego pierścienia jest stale żywa. Zwłaszcza 
pokazany tu pierścień z chalcedonem, więk
szy z dwu pierścieni z XIII w., wiązanych przez 
tradycję ze św. Stanisławem, nadal cieszy się 
stawą cudownego. Jak pisze Marek Walczak 
w katalogu do monumentalnej wystawy „Wa
wel 1000-2000” „wg żywej do dzisiaj tradycji 
katedralnej, pierścień ma moc uzdrawiania 
chorób głowy, przekazywaną przez dotknięcie 
chorego miejsca”.

Ewa Letkiewicz
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Dziedzictwo
Skirmuntów

gata w dzieła sztuki i paradne wnę
trza, ograbiona ze zbiorów we wrze
śniu 1939 r., przetrwała do 1943 r., 
kiedy została spalona przez „party
zantów”. Wspomina ją wielokrotnie 
Jadwiga Skirmuntowa w swej książce 
Pani na Hruszowej, poświęconej Marii 
Rodziewiczównie, która często w za-

Z
asłużony dla kultury i pol
skości ród Skirmuntów wy
wodzi się podobno od ksią
żąt litewskich. Udokumen

towane tradycje rodu, pieczętującego 
się herbem Dąb z mitrą książęcą, się
gają Krzysztofa Skirmunta, starosty 
płotnickiego, żyjącego w połowie 
XVI w. Protoplastę rodu widziano też 
w Skirmuncie, księciu na Pińsku i No
wogródku. Znaczniejszą rolę ród ten 
zaczął odgrywać dopiero w XIX w., 
a zwłaszcza w drugiej jego połowie.

W XVI i XVII w. Mołodów - naj
bardziej znany z majątków skirmun- 
towskich - położony w północnej 
części dawnego powiatu janowskiego 
województwa brzesko-litewskiego, na 
uboczu szlaków komunikacyjnych, 
należał do rodziny Woynów herbu 
Trąby. W 1692 r. przeszedł do książąt 
Ogińskich. Ostatnim dziedzicem dóbr 
z tego rodu był Michał Kleofas Ogiń
ski, znany kompozytor, który w 1792 
r. sprzedał Mołodów (wraz z folwar
kiem Po rzecze) jednemu ze swych 
dzierżawców, Szymonowi Skirmunto- 
wi (1747-1835), mostowniczemu 
pińskiemu, który później był marszał
kiem szlachty powiatu pińskiego i zie
mi brzeskiej oraz wielokrotnym po
słem na sejmy.

Będąc jednym z najzamożniejszych 
obywateli na Polesiu, Szymon Skir- 
munt w 1795 r. wystawił w Mołodo- 
wie, obok istniejącego już dworu 
Ogińskich (został spalony w 1840 r.), 
nowy parterowy dwór na planie pro
stokąta. Przeznaczył go jednak na ofi
cynę, a w 1798 r. wzniósł okazały pa
łac klasycystyczny - dzieło architekta 
von Grossa. Pałac był wprawdzie par
terowy, ale stał na wysokich, sklepio
nych suterenach. Fasada zdominowa
na została portykiem o dwóch parach 
kolumn i dwóch parach pilastrów to
skańskich, dźwigającym belkowanie 
pokryte fryzem z tryglifami i rozetami 
w metopach, zwieńczonym trójkąt
nym szczytem. Szczyt dekorowały 
dwie tarcze z herbami: Dąb Skirmun
tów i Korab Orzeszków (żony Elżbie
ty z Orzeszków). Nad drzwiami wej

ściowymi, w okrągłym medalionie, 
ozdobionym girlandami roślinnymi, 
widniały stylizowane inicjały funda
tora pałacu. Pałac, uznany potem za 
jedną z najpiękniejszych siedzib zie
miańskich na ówczesnej Litwie, bu
dził zachwyt wielu cudzoziemców 
o wyrafinowanym smaku. Porówny
wano go nawet z pałacem w Trianon 
pod Paryżem.

Jakkolwiek z biegiem czasu świet
ność Mołodowa malała, to jednak - 
nawet po zniszczeniach w czasie 
pierwszej wojny światowej i wojny 
polsko-bolszewickiej - rezydencja nie 
utraciła swego splendoru. Piękna, bo- 

przyjaźnionym Mołodowie by
wała. Dziś po pałacu nie ma śla
du, mury rozebrano do funda
mentów, a park wycięto. Zacho
wała się kaplica, przypominająca 
rzymską świątynię, otoczona ko
lumnowymi portykami, wznie
siona w latach 1905-1908 we
dług projektu Tadeusza Rostwo
rowskiego, w kształcie rotundy 
nakrytej kopułą zwieńczoną krzy
żem. Wystrój zewnętrzny kaplicy 
nawiązywał do wystroju pałacu, 
tworząc z nim jednolitą całość. 
W zwieńczeniu widnieje fryz 

z wieńców i girland stiukowych, 
w zdewastowanym wnętrzu, gdzie 
posadzkę rozbili „poszukiwacze zło
ta”, gospodarują gołębie. Szanse na 
uratowanie kaplicy są raczej nikłe, 
bowiem w Mołodowie nie ma już Po
laków. W pobliżu, w małym zagajniku 
znajdują się resztki cmentarza z gro
bami Skirmuntów - rozbite płyty na
grobne z prawie już nieczytelnymi in
skrypcjami.

X- X- *

Do drugiej połowy XIX w. Porze- 
cze wchodziło w skład dóbr moło- 
dowskich, ale nie było tam siedziby 
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ziemiańskiej. Aleksander Skirmunt 
około 1830 r. założył w Porzeczu fa
brykę sukna, a w 1860 r. dużą cu
krownię i gorzelnię. Fabryki te rozro
sły się do rozmiarów osady. Osiedlił 
się tu jednak dopiero Aleksander 
Skirmunt junior. Na nową rezydencję 
przeznaczony został jeden z dawnych

zów, portrety rodzinne, porcelana 
oraz zasobna biblioteka. W czasie 
pierwszej wojny światowej zrujnowa
no budynki fabryczne, których już nie 
odbudowano. Na początku drugiej 
wojny światowej pałac został znisz
czony, pozostały tylko ceglane zabu
dowania gospodarcze (dziś fabryka

murowanymi kolumnami w wielkim 
porządku, wspartymi na masywnych, 
kwadratowych bazach) oraz ogrodo
wy. Nakryty był wysokim łamanym 
dachem gontowym. Ze względu na 
znaczące odsunięcie portyku od ele
wacji, mogły pod niego wjeżdżać po
wozy zaprzęgnięte w czwórkę koni.

1. Zrujnowana kaplica w Motodowie
2. Zabudowania gospodarcze w Porzeczu
3. Kaplica - obecnie kościót -
w Szemetowszczyżnie
4. Ruina dawnej gorzelni
w Szemetowszczyżnie

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

budynków fabrycznych, usytuowany 
malowniczo tuż nad brzegiem rzeki 
Jasiołdy. Po nim odziedziczył ją jego 
syn Roman, działacz społeczny w cza
sach zaboru i senator RP w okresie 
międzywojennym, który był ostatnim 
właścicielem; zamordowany został 
w lesie przez agentów NKWD jesienią 
1939 r.

Porzecka rezydencja miała surową 
i bezkształtną bryłę. Główne wejście 
zwieńczone było ostrołukiem ze sztu
katerią, wśród której widniała tarcza 
herbowa. Wewnątrz znajdowały się 
bogate zbiory, w tym kolekcja obra

krochmalu), a w parku można napo
tkać fragmenty starodrzewia.

„Wśród borów rozszerzających się 
od jeziora Swirskiego leży Szeme- 
towszczyzna, majętność starożytnego 
litewskiego rodu Szemiotów przed 
wieki założona i nazwana a z kolei lat 
do różnych znakomitych imion tutej
szych przechodząca” - pisał Ignacy 
Chodźko. Od rodziny Szemiotów 
(Szemiothów) herbu Łabędź dobra te 
przeszły do Adama Boskiego herbu 
Jasieńczyk, podkomorzego oszmiań- 
skiego, a później do Kacpra Szwy- 
kowskiego i kolejno Stabrowskich, 
Przeździeckich, Despot-Zenowiczów 
i wreszcie Sulistrowskich, których 
córka Konstancja wniosła je w posagu 
Aleksandrowi Skirmuntowi z Moło- 
dowa. Następnym dziedzicem był je
go syn Konstanty (zm. 1880), a ostat
nim - Bolesław Skirmunt. W latach 
1770-1780 Alojzy Sulistrowski 
wzniósł w Szemetowszczyżnie mo
drzewiowy dwór, który - z pewnymi 
zmianami - dotrwał do drugiej wojny 
światowej. Nazywany był pałacem, 
miał dobudowane na początku XIX 
w. portyki - frontowy (z czterema 

Dwór ten został zdewastowany 
w czasie pierwszej wojny światowej 
i nie powrócił już do dawnej świet
ności. W czasie drugiej wojny świa
towej został spalony przez partyzan
tów razem z uwięzioną w nim rodzi
ną właścicieli. Wędrując przez zanie
dbany park, natrafiłem wśród gę
stych zarośli na bazy kolumn głów
nego portyku, które wyglądają jak 
szczątki jakiejś dawno zaginionej cy
wilizacji... Po drugiej stronie zaro
śniętego stawu dworskiego stoi na 
wzgórzu dawna kaplica pałacowa, 
która obecnie pełni funkcję kościoła 
parafialnego. Klasycystyczna budow
la, wzniesiona na planie krzyża, ma 
czterokolumnowy portyk. Wewnątrz 
przetrwały marmurowe epitafia i po
mniki Sulistrowskich i Skirmuntów 
oraz rodzin z nimi spokrewnionych 
(Twardowskich i Chomińskich); ko
ściół jest odnowiony i dobrze utrzy
many. U stóp kościelnego wzgórza 
stoją dawne zabudowania gospodar
cze, m.in. okazała, choć zrujnowana 
neogotycka gorzelnia, dekorowana 
półkolistymi ślepymi arkadami oraz 
dawna plebania.

Zbigniew Hauser

19



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

WSTYDLIWY POMNIK

Skarżyce - to wieś leżąca w powiecie zawier
ciańskim na Szlaku Orlich Gniazd, znana 
z sanktuarium Matki Bożej Skarżyckiej oraz jed

nej z najciekawszych skat Jury Krakowsko-Czę

stochowskiej - Okiennika Dużego. Obraz Matki 
Bożej Skarżyckiej z XVII w. znajduje się w wybu
dowanym z jurajskiego kamienia kościółku 
Trójcy Przenajświętszej. W XIII w. w obecnej ko-

mnik można zwrócić uwagę, że wykuty byfji^H 
nim dość obszerny tekst ułożony w trzecfTg^^H 
ziomych kolumnach. Napis ten został skuty^s 
ale mimo stałego pokrywania go białą farbg 
czytelna pozostała data - „1866”. Na szczycik® 
pomnika w kształcie prostokątnej korony 
doczny pozostał monogram cara AleksandraJM 
- stylizowana litera „A” zwieńczona kuiullB 
i wpisana w okrąg. Według przekazu ksiedzW 
kanonika Henryka Wysowskiego, nieżyjącego 
już proboszcza tutejszej parafii, pomnik został 
ufundowany i postawiony przez skarżyckich 
chłopów w 1866 r. po powstaniu stycznie wyrr^M

Warto przypomnieć, że Tymczasowy RząC 
Narodowy wydal dekret o uwłaszczeniu chl^^S 
pów, a pod koniec walk powstańczych, 2 mar
ca 1864 r., podobny dokument wystawił car 
Aleksander II. Nie wiadomo, czy polski dekret 
dotarł do skarżyckich chłopów, na pewno jed
nak dotarły tu specjalne carskie komisje wyja
śniające znaczenie ukazu. Nie należy się więc 
dziwić, że chłopi chcieli okazać lojalność wo
bec zaborczych władz rosyjskich i w 1866 r. 
ufundowali pod bramą kościoła pomnik na 
cześć cara Rosji w dowód wdzięczności z^B 
uwłaszczenie. Według przekazu księdza Hen
ryka Wysowskiego napis na pomniku byt 
dwujęzyczny, rosyjsko-polski i przetrwał do 
1919 r. Obecnie żaden mieszkaniec Skarżyć 
nie pamięta, kto skuł wstydliwy napis...

Tadeusz Loster

ścielnej wieży mieścił się sąd dominikalny, 
gdzie „skarżono i pytano podejrzanych”', funk
cja tej wieży wpłynęła na nazwę wsi Skarżyce. 
W 1328 r. król Władysław Łokietek nadał Skar
życe i pobliskie Morsko kanonikom regularnym 
w Mstowie, do XVI w. należały do parafii Kromo- 
tów. W połowie XVI w. Wojciech Giebułtowski, 
właściciel Giebła koto Skarżyć, wybudował tu 
jednonawowy kościół, wykorzystując istniejącą 
już wieżę; w 1610 r. dobudowano do kościoła 
trzy absydy.

Ale w Skarżycach 
znajduje się jeszcze 
jeden zabytek - 
przed ogrodzeniem 
placu kościelnego, 
po lewej stronie bra
my wejściowej stoi 
kamienny pomnik, 
wyglądem przypomi
nający nagrobek, 
zwieńczony wysokim 
żelaznym krzyżem. 
Na poszerzonej ka
miennej podstawie 
pomnika zamocowa
ne są dwa modlące 
się aniołki. Pomnik 
bielony byt wapnem 
i ten zwyczaj konty
nuują parafianie do 
dzisiaj. Oglądając po

POMNIK NA WYSPIE

W Zwierzyńcu nad Wieprzem, na wyspie 
stawu kościelnego znajduje się roman
tyczny pomnik wykonany z piaskowca. Jego 

powstanie pozostaje w sferze domysłów. 
Miejscowa tradycja łączy to miejsce z legen
dą o ukochanym piesku Marysieńki Zamoy
skiej, późniejszej Sobieskiej, który miał być 
na wyspie pogrzebany. Prawda jest chyba 
jednak inna i bliższa naszym czasom. Pod ko
niec XVIII w. ordynat August Aleksander Za-



mnik znajdujący się przy 
kościele parafialnym 
w Końskowoli koto Puław.

Wiesław Wiącek

ŻELIWNA 
KOLUMNA

Daleko od centrum 
Szczecina, przy uli
cach Klonowica i Unii Lu

belskiej, naprzeciwko 
Szpitala Klinicznego nr 1, 
znajduje się kilkunasto
metrowy pagórek, na pla
nie miasta oznaczony ja
ko Wzgórze Napoleona. 
Na jego szczycie, między 
starymi dębami stoi na

moyski zapoczątkował przebudowę dawnej 
siedziby swego rodu w Zwierzyńcu. Kontynu
atorami byli Stanisław Kostka Zamoyski i jego 
żona Zofia z Czartoryskich. Prowadzone 
przez wiele lat prace doprowadziły do po
wstania zespołu klasycystycznych budowli 
otoczonych rozległym romantyczno-krajobra- 
zowym parkiem.

W parku znalazły się charakterystyczne 
dla tego okresu i stylu ogrodów budowle, 
m.in. młyn z kaskadą i mostek przerzucony 
nad kanałem, a ponadto nawiązujące do an
tycznych wzorców strzaskane kolumny i po
mnik na wyspie, mające w założeniu skłaniać 
do wspomnień, opiewać dawne zdarzenia, 
nawiązywać do utraconej niepodległości 
i ukazywać zainteresowania i artystyczne 
upodobania właścicieli. Dużą rolę w urządze
niu zwierzynieckiego parku i umieszczeniu 
w nim symbolicznych pamiątek odegrała nie
wątpliwie Zofia z Czartoryskich Zamoyska, 
wychowana w patriotycznej atmosferze dwo
ru rodziców w Puławach. Pomnikowi na wy
spie nadano charakter rzymskiego sarkofagu, 
ustawionego na obszernej kwadratowej pły
cie. Na ścianie frontowej widnieje symbol 
sztuki - lira, górne naroża ozdobiono orygi
nalnymi maskami teatralnymi. Na licach ścian 
nie umieszczono żadnych napisów. Ta anoni
mowość miała zapewne określony cel - skła
nianie do rozmyślań i refleksji nad minionym 
czasem i sztuką, co sugeruje umieszczona na 
pomniku lira. Maski teatralne nawiązują za
pewne do tradycji teatralnych na dworze Za
moyskich, sięgających czasów I ordynata, Ja
na Zamoyskiego. Z zainteresowań teatrem 
stynąt również dwór Izabeli Czartoryskiej 
w Puławach, gdzie w przedstawieniach te
atralnych udział brata żona Stanisława, Zofia.

Artysta, który wykonał pomnik, jest anoni
mowy; niewykluczone jednak, że powstał on 
w pracowni rzeźbiarskiej w Puławach lub 
w kręgu twórców związanych z dworem Czar
toryskich. Zbliżony bowiem pod względem 
kształtu i detalu do zwierzynieckiego jest po

ceglanym, otynkowanym cokole czterometro
wa kolumna, tajemnicza, bo całkowicie anoni
mowa. Żeliwna, kanelurowana, z uproszczo
ną koryncką głowicą, nie ma żadnych napi
sów ani oznaczeń, wskazujących na jej po
chodzenie i przeznaczenie. Spacerujących 
po wzgórzu okolicznych mieszkańców próż
no o to pytać, informacji nie zawierają też 
standardowe przewodniki po mieście. Trzeba 
więc nieco dociekliwości, by poznać ściśle 
związane z historią Szczecina (a właściwie 
Stettina) dzieje obiektu.
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W listopadzie 1806 r„ po przegranej Prus 
pod Jeną i Auerstedt, Szczecin zajęli Francu
zi i prócz obsadzenia twierdzy założyli obóz 
wojskowy poza miejskimi murami. W 1807 r. 
na terenie tego obozu żołnierze usypali ko
piec na cześć Napoleona. W grudniu 1813 r., 
po trwającym od lutego oblężeniu, wojska 
pruskie odzyskały miasto. Wkrótce potem na 
kopcu stanęła kolumna, upamiętniająca zwy
cięstwo w wojnie wyzwoleńczej i poległych 
w niej szczecinian. Miejsce nazwano Deut- 
schen Berg (Wzgórze Niemieckie). Jak wi
dać na archiwalnej fotografii, kolumnę wień
czył pierwotnie Krzyż Żelazny, a pośrodku 
znajdowała się owalna tablica w wieńcu 1 
laurowym, z napisem: „Kriegern des Vater- 
landes” - „Wojownikom Ojczyzny". Po 
1945 r. pruski krzyż i niemiecki napis zosta
ły zniszczone, bezimienna kolumna na 
szczęście nikomu nie przeszkadzała. , 
Obiekt jest w nie najgorszym stanie, Zd 
choć nieco zardzewiał, a na dole JUk 

został pobazgrany. Renowacja 
oraz tabliczka informacyjna 
przed dwusetnymi „urodzi- 
nami” bardzo by się 
przydała.

Jarosław Komorowski
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Bęsia - wiatraka żal...
ęsia jest niedużą warmińską 
wsią, położoną nad północ
nym brzegiem Jeziora Bę- 
skiego, przy drodze do 

Reszła. Po zachodniej stronie drogi 
długim wąskim pasem rozciąga się 
malowniczy park, w którego północ
nej części usytuowany jest pałac. Nie
co dalej na północ, poza parkiem znaj
duje się duży folwark, zaś po przeciw
nej stronie drogi, na niewielkiej wy
niosłości stoi holenderski wiatrak.

Dzieje Bęsi sięgają trzeciej ćwierci 
XIV w. W 1389 r. biskup warmiński 
Henryk Sorbom nadał Mikołajowi 
Lagemannowi 70 pruskich włók (ok. 
1190 ha) w pobliżu biskupiego lasu 
dla założenia wsi kościelnej; miejsco
wość otrzymała nazwę od pobliskiego 
jeziora. Bęsia była niszczona w czasie 
wojen w XV i XVI w. W 1527 r. bi

skup warmiński Maurycy Ferber 
sprzedał wieś Stanisławowi Oskarowi 
z Mazowsza, wkrótce potem przeszła 
w ręce burgrafa Krzysztofa Wandkow. 
W tym czasie był to już spory majątek. 
W 1682 r. właścicielem dóbr został 
Laurentius Braun, do którego należa
ło również Tolko. 7 września tego ro
ku na zamku w Reszlu złożył on, wraz 
z innymi właścicielami ziemskimi, 
hołd dziedziczny przed biskupem war
mińskim Mikołajem Radziejowskim, 
a blisko 100 lat później, po pierwszym 
rozbiorze Polski i zajęciu Warmii przez 
Prusy, podobny hołd złożył ówczesny 
właściciel Bęsi Fryderykowi II Wiel

kiemu. To wydarzenie, w którym 
uczestniczyło wielu przedstawicieli 
stanu szlacheckiego, odbyło się w cza
sie specjalnej uroczystości na zamku 
w Malborku w obecności dwóch ko
misarzy królewskich. Ostatnimi wła
ścicielami Bęsi byli członkowie rodzi
ny von Stockhausen; majątek liczył 
wtedy 1394 ha.

Pałac zbudowano w latach 1720- 
-1730 w stylu barokowym. Pierwotnie 
korpus obejmował dzisiejszą część 
środkową, zaś skrzydła boczne dodano 
zapewne na początku XIX w. Korpus 
główny został wzniesiony na planie 
prostokąta, ma dwie kondygnacje roz

dzielone podwójnym gzymsem i na
kryty jest wysokim dachem mansardo
wym z prostymi lukarnami. Elewacje 
frontowa i tylna są rozwiązane niemal 
identycznie - obie mają po dziewięć 
osi okiennych, przy czym trójosiowa 
część środkowa każdej z nich zaakcen
towana została nieznacznie wysunię
tym ryzalitem i zwieńczona trójkąt
nym frontonem. Pośrodku elewacji, 
w przyziemiu, umieszczono wejście. 
Dolna część ryzalitu od strony parku 
osłonięta została prostokątnym zada
szeniem, wspartym na dwóch prostych 
ściankach. Ten swoisty rodzaj portyku 
ujmujący drzwi i dwa flankujące je
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1. Elewacja frontowa pałacu
2. Budynki gospodarcze
3. Dawne czworaki
4. Wiatrak w 2001 r.

(zdjęcia: Krzysztof Korpysz)

okna wydaje się dodatkiem później
szym. Od frontu, gdzie teren jest nie
znacznie obniżony, wejście poprzedza
ją wygodne schodki. Elewacje pałacu 
mają skromny detal w postaci bonio- 
wania, opasek okiennych i gzymsów. 
Dobudowane w późniejszym czasie 
prostokątne skrzydła boczne ujmują 
elewację ogrodową. Są one parterowe, 
nakryte dachem mansardowym i na
wiązują stylowo do korpusu główne
go. Wewnątrz pałacu zwraca uwagę 
obszerna sień od północy i salon od 
strony parku. Z wyposażenia zacho
wał się m.in. okrągły piec z dekoracją 
klasycy styczną.

Pałac został zbudowany według ba
rokowej zasady „między dziedzińcem 
a ogrodem”. Założenie to nie jest jed
nak dziś w pełni czytelne, zresztą 
możliwe, że nie było do końca konse
kwentnie zrealizowane. Wjazd na te
ren następował przez bramę od stro
ny wschodniej, następnie podjeżdżało 
się wzdłuż elewacji głównej przed 
wejście. Na wprost ryzalitu frontowe
go urządzony został owalny trawnik, 
otoczony alejką i żywopłotami.

Z tyłu pałacu rozciąga się długi pro
stokąt siedmiohektarowego parku. Po
czątkowo był to geometryczny ogród 
w stylu francuskim, w 1868 r. został 
przekształcony w park krajobrazowy 
w stylu angielskim. Jego twórcą był 
znany projektant ogrodów, Johann ha
rass. Powstał romantyczny park z czy
telnymi do dziś szpalerami, alejami 
i ścieżkami, wijącymi się wśród ma
lowniczo skomponowanych grup 
drzew i krzewów, w układ przestrzen
ny parku wpisane było oczko wodne. 
Artysta umiejętnie wykorzystał konfi

gurację terenu, jego lekkie wzniesienia 
i bliskość brzegu jeziora - w pobliżu 
jeziornej zatoczki jedna z alej parko
wych przecinała biegnący w tym miej
scu trakt do Reszla i prowadziła dalej 
na południowy zachód do gajówki 
i cmentarza. Larass był nie tylko pro
jektantem, ale i świetnym ogrodni
kiem, znawcą roślin, sam zamawiał sa
dzonki i czuwał nad ich wzrostem. 
W Bęsi zachował się wspaniały staro
drzew, przede wszystkim dęby i buki.

Ważnym elementem składowym 
całego założenia był kompleks bu
dynków gospodarczych. Ciekawe jest 
jego usytuowanie - przed elewacją 
frontową pałacu, od której oddziela 
go jedynie podjazd i zielony skwer. 
Taka lokalizacja często jest spotykana 
w średniej wielkości majątkach na te
renie Prus Wschodnich. Podwórze 
gospodarcze zajmuje w Bęsi duży ob
szar (równy wielkością niemal poło
wie parku). Zespół składał się ze sto
dół, spichlerzy, stajni, obór itp., usta
wionych symetrycznie względem sie
bie i osiowo w stosunku do pałacu, 
z okien którego dobry gospodarz ła
two mógł kontrolować sytuację 
w obejściu. Sprawiało to wrażenie ła
du i porządku. Dla potrzeb pracow
ników po przeciwnej stronie drogi do 
Reszla wybudowano czworaki, które 
przetrwały do dziś, ale w formie 
znacznie zmienionej.

W bezpośrednim sąsiedztwie zwra
ca uwagę wiatrak holenderski. Jest to 
budowla o wysokiej, ceglanej podsta
wie i drewnianej, krytej gontem gór
nej kondygnacji i kopule. Wybudowa
ny w latach 1803-1810, obsługiwał 
majątek i wieś. Po wojnie przez wiele 
lat niszczał, dopiero w 1975 r., po 
przeprowadzeniu prac konserwator
skich, otwarto w nim Muzeum Mły- 
narstwa Powietrznego i kawiarenkę. 
Od kilku lat wiatrak znów jest opusz
czony i popada w ruinę, tracąc skrzy
dła i deszczułki gontu.

Majątek przetrwał powojenne pół
wiecze w dość dobrym stanie. Przez 
wiele lat funkcjonowało tu Państwo
we Gospodarstwo Rolne, w pałacu 
były biura, część pomieszczeń prze
znaczono na mieszkania służbowe. Po 
likwidacji PGR majątek opustoszał. 
Od 1997 r. pałac i część gospodar
stwa mają prywatnego właściciela, 
który dużym nakładem pracy stara się 
przywrócić majątkowi dawną świet
ność i porządkuje teren.

Ewa Korpysz
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Mazurski kościółek
w 1909 r. na terenie dawnych 

Prus Książęcych zrodziła 
się inicjatywa utworzenia 
parku etnograficznego

z siedzibą w Królewcu. Wkrótce przy
stąpiono do poszukiwań charaktery
stycznych obiektów drewnianego bu
downictwa ludowego w poszczegól
nych regionach. Początkowo organiza
torzy parku chcieli przenieść wybrane 
budowle do nowego miejsca, jednak ze 
względu na znaczne ich zniszczenie od
stąpili od tego zamiaru i zdecydowali 
się na odtworzenie w postaci możliwie 
wiernych kopii. W 1913 r. nastąpiło 
otwarcie parku królewieckiego, 
a wśród eksponatów znalazła się rów
nież kopia drewnianego kościoła ma
zurskiego z Rychnowa. W 1940 r. 
obiekty z Królewca, w tym także ko
ściółek zostały przeniesione na grunty 
w pobliżu Olsztynka. Utworzone tu po 
wojnie Muzeum Budownictwa Ludo
wego przejęło dotychczasowe zasoby 
parku. W następnych latach muzeum 
wzbogaciło się jeszcze wieloma innymi 
przykładami miejscowego budownic
twa wiejskiego, które tym razem
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w większości były przenoszone jako 
oryginalne. Kościółek drewniany jest 
jednym ze znaczniejszych obiektów eks
pozycji muzealnej. Łącznie z wnętrzem 
wzorowany jest na autentyku z Rychno
wa, ale stojąca obok dzwonnica zbudo
wana została na podstawie wieży 
z miejscowości Mańki w powiecie 
ostródzkim. Zatem jest to kompozycja 
dwóch budowli z różnych miejsc.



1. Widok kościoła od południowego wschodu
2. Plan kościoła: A - dzwonnica, B - kościół; 1 - przedsionek, 
2 - nawa, 3 - chór muzyczny, 4 - zakrystia

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

3. Tryptyk ołtarzowy
4. Figura NMPanny ze środkowej części tryptyku
5. Fragment polichromii na stropie
6. Fragment polichromii ściany z postaciami św. Filipa i św. Jakuba Młodszego
7. Ambona i ścienne malowidła
8. Wizerunek św. Piotra na drzwiach wejściowych

Wieś Rychnowo położona jest mię
dzy Olsztynkiem a Ostródą, przy głów
nej drodze łączącej stolicę z Trójmia
stem. Założona została w 1315 r., 
w czasach panowania Zakonu Krzyżac
kiego. Kościół parafialny uległ znisz

(rys. i zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

czeniu podczas wojny polsko-krzyżac- 
kiej w 1410 r. Zapewne był odbudowa
ny, ponieważ w 1518 r. otrzymał nowy 
ołtarz, a jest nim prawdopodobnie za
chowany tryptyk w obecnym kościele, 
który jako ewangelicki wystawiono 
w 1713 r. Fundatorem był ówczesny 
właściciel Rychnowa Zygmunt von Ki- 
koll. Po 1945 r. obiekt przejęty został 
przez kościół rzymskokatolicki.

Budowla należy do charakterystycznej 
grupy drewnianych świątyń o nawach 
wielobocznych, które na przełomie XVI 
i XVII w. pojawiły się również na terenie 
Polski. Zbudowana została na planie wy
dłużonego ośmioboku, od północy do
stawiono do niej niewielką zakrystię, 
a od południa przedsionek wejściowy. 
W bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej 
ściany kościoła wzniesiono wolno stoją
cą, drewnianą dzwonnicę. Na początku
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XIX w. od strony północnej pobudowa
no murowaną, klasycystyczną kostnicę. 
Ściany kościoła wykonane są z bali drew
nianych, w konstrukcji zrębowej. Nawę 
przekryto ośmiopołaciowym dachem 
krokwiowo-jętkowym, ze stropem belko
wym podbitym podsufitką od środka. 
Dzwonnica ma konstrukcję szkieletową, 
złożoną ze słupów usztywnionych rygla
mi i zastrzałami, z zewnątrz jest odesko
wana, a dach ma namiotowy. Połacie da
chowe kościoła i dzwonnicy pokryte są 
dachówką holenderską.

Wnętrze kościoła jest jednoprze- 
strzenne, z chórem muzycznym od za
chodu, wspartym na drewnianych słu
pach. Ściany i strop pokryte są późnoba- 
rokową polichromią. Scena główna na 
stropie przedstawia „Kuszenie w Raju”, 
z postaciami Adama i Ewy na tle fanta
stycznego krajobrazu ze zwierzętami. 
Scena ujęta jest w ramę z ornamentem 
składającym się z owoców, a pola na ze
wnątrz wypełnione są dekoracją roślin
ną z czterema medalionami. Głównymi 
motywami polichromii ścian są postacie 
apostołów, z wyjątkiem św. Piotra, któ
rego wizerunek namalowany został na 
wewnętrznych drzwiach wejściowych. 
Na ścianie, za ołtarzem znajduje się por
tretowe przedstawienie Marcina Lutra. 
Dolne partie ścian ozdobiono dekoracją 
w formie upiętej draperii. Również ba
lustrada chóru muzycznego pokryta jest 
malowidłem z postaciami grających 
i śpiewających aniołów na tle krajobra
zu. Drewniana ambona z początku 
XVIII w. w kształcie sześciobocznego 
korpusu wspartego na kolumnie, z bal
dachimem zakończonym rzeźbionymi 

esownicami, schodami i zapieckiem, 
ozdobiona jest obrazami umieszczonymi 
w plycinach: czterech Ewangelistów na 
ścianach korpusu, postać Chrystusa 
w zapiecku oraz sceny ewangeliczne na 
balustradzie. Kolorystyka ambony jest 
dość intensywna, w odcieniach zieleni 
i czerwonego brązu.

Malarstwo we wnętrzu ma charakter 
ludowy. W całości stanowi ono dobre 
tło dla najcenniejszego obiektu wyposa
żenia, jakim jest wczesnorenesansowy 
tryptyk z 1517 r. W jego części środko
wej, zwieńczonej maswerkiem, na zło
conym tłoczonym tle umieszczona jest 
snycerska, polichromowana scena „Ko
ronacja Matki Boskiej”. Na skrzydłach 
bocznych znajdują się malowidła wcze- 
snorenesansowe, których treścią są 
przedstawienia z życia Marii Panny 
i Chrystusa. Również predella udekoro
wana została malarskimi motywami 
ewangelicznymi i podobiznami świę
tych. Tryptyk ten uznawany jest za dzie
ło warsztatu z kręgu Albrechta Diirera.

W wyposażeniu kościoła znajdują się 
drewniane ławy oraz umieszczona 
w pobliżu ołtarza ława kolatorska. Wy
konane zostały na początku XVIII w. 
i utrzymane w stylu ludowego baroku. 
Późnobarokowe drzwi do zakrystii 
z dwiema pejzażowymi scenami 
w ośmiobocznych plycinach, a także 
wewnętrzne drzwi wejściowe do ko
ścioła z tego samego okresu z wizerun
kiem św. Piotra uzupełniają ścienną de
korację malarską. Nad drzwiami do za
krystii umieszczone jest płaskorzeźbio
ne epitafium sióstr Kikoll z 1727 r. Za
równo dekoracja owalnej ramy ze styli

Akcja dwory

OCALONY DWÓR

^Afędrowanie śladami zabytków bywa źródłem 

niespodzianek - zarówno rozczarowań, jak i rado
ści. Tak było w wypadku klasycystycznego, drew
nianego dworu z pierwszej połowy XIX w. w Ru- 
dzienku, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Gdy 
zawitałem tam zimą 2001 r., ujrzałem jedynie ruinę 
murowanego przyziemia, zwalone kominy i piece. 
„Oto koniec kolejnego zabytku!" - pomyślałem, 
a w przekonaniu tym umocnił mnie napotkany 
mieszkaniec, który stwierdził, że zagrzybiony całko
wicie budynek, przez lata pełniący funkcję miejsco
wej szkoły, został rozebrany, aby ustąpić miejsca 
nowej budowli. Pozostawało tylko pogodzić się z tą 
stratą. Tym większa była radość i zaskoczenie, kie
dy kilka miesięcy później zwiedzałem stworzony 
przez prof. Marka Kwiatkowskiego skansen budow
nictwa drewnianego wsi podlaskiej w Suchej nieda
leko Siedlec. Po obejrzeniu drewnianego dworu

Cieszkowskich z pierwszej potowy XVIII w. i intere
sujących eksponatów zgromadzonych w jego wnę
trzu, przystąpiłem do oglądania równie fascynują
cego skansenu. I kiedy już miałem odchodzić, na 
samym skraju posesji, ujrzałem dobrze znajomą, 
choć niedokończoną budowlę. To był dwór z Ru- 
dzienka! Okazało się, że to, co uważałem za bez
powrotnie zniszczone, znalazło ocalenie w skanse
nie. Odbudowany w nowym miejscu, częściowo 
z nowego drewna, staropolski drewniany dwór jesz
cze przez wiele lat cieszyć będzie miłośników ma- 
zowiecko-podlaskiej przeszłości.

Zdzisław Skrok

1.2. Pozostałości rozebranego dworu 
w Rudzienku (1) i jego odtwarzanie 
na terenie skansenu w Suchej (2)
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zowanymi liśćmi, jak i sposób potrakto
wania postaci kobiet świadczą o pro
wincjonalnym pochodzeniu tego dzieła.

Wśród zabytkowych kościołów ma
zurskich zachowało się zaledwie kilka 
kościołów drewnianych. Kościół rych- 
nowski jest w tej grupie dobrym przy
kładem miejscowej architektury ludo
wej, tak mocno powiązanej z polskim 
budownictwem drewnianym, zwłaszcza 
z sąsiednim Mazowszem, gdzie w Kuci- 
cach zachował się drewniany kościół 
z XVIII w. również postawiony na pla
nie wydłużonego ośmioboku, z dwiema 
przybudówkami, z których jedna jest 
przedsionkiem, a druga zakrystią.

W latach 1995-2000 przeprowadzo
ny został gruntowny remont kościoła, 
polegający nie tylko na konserwacji za
chowanej substancji budowlanej, lecz 
również na kompleksowym odnowie
niu całego wnętrza. W czasie prac kon
serwatorskich wewnątrz kościoła, wy
konanych pod kierunkiem Izabeli Świę
tochowskiej, odnowiono ściany, strop 
i wszystkie elementy wyposażenia. 
W wielu miejscach musiały one być po
łączone z rekonstrukcją bardziej znisz
czonych fragmentów. Szczególnie od
powiedzialna była konserwacja cenne
go, wczesnorenesansowego tryptyku oł
tarzowego. Po zakończeniu remontu 
obiekt został wyposażony w niezbędne 
urządzenia zabezpieczające. Ostatnio 
prowadzone są prace związane z po
rządkowaniem otoczenia kościoła. Od
nowiony kościół i jego wnętrze stano
wią już teraz przykład bardzo dobrze 
utrzymanego zabytku.

Stanisław Grzelachowski
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Dwa pałace
ielkopolskie pejzaże za
chwycają każdego, kto 
choć raz miał okazję je zo
baczyć. Nie dziwi więc 

fakt, że wiele możnych rodów Rzeczy
pospolitej, pozostając pod urokiem 
owych zlotozielonych terenów, zdecy
dowało się osiąść tu na stałe. Do tych 
najbardziej zasłużonych wielkopolskich 
rodzin należą z pewnością Raczyńscy, 
Działyńscy, Mielżyńscy, Mycielscy, Mo
rawscy czy Chłapowscy. Budowali oni 
w swych majątkach rezydencje, które 
w dobrym stanie przetrwały do chwili 
obecnej i dzięki temu przypominają 
nam epokę i ludzi odchodzących powo
li w przeszłość. Wspaniałe pałace, uro
cze, „wystawione w guście polskim” 
dwory, zatopione w bujnej zieleni ota
czających je parków były idealnymi oa
zami ciszy i spokoju, zapewniającymi 
swym właścicielom chwile wytchnienia 
od licznych obowiązków. Jednymi 
z najpiękniej położonych pośród wiel
kopolskiego krajobrazu rezydencji są 
pałace w Gogolewie i Golejewku; oby
dwa były nierozerwalnie związane z ro
dziną Czarneckich.

Wywodzący się prawdopodobnie 
z terenów północnego Mazowsza Czar
neccy herbu Prus III dzielą się na dwie 
główne linie, z których pierwsza, pocho
dząca od Macieja, bohatera spod Żół
tych Wód (1648 r.), związana jest od 
drugiej połowy XVIII w. z Wielkopol
ską, natomiast druga, osiedlona na Kre
sach Wschodnich, bierze swój początek 
od żyjącego w połowie XVI w. Jerzego. 
Antoni Czarnecki, kawaler orderów 
Świętego Stanisława i Orła Białego, uro
dził się w 1756 r., sprawował liczne 
funkcje państwowe, m.in. w latach 
1790-1794 piastował godność krajczego 
koronnego, w czasach Księstwa War
szawskiego był posłem na sejm. Ożenił 
się z Barbarą hr. Kwilecką i osiadł 
w Wielkopolsce, gdzie zakupił liczne 
dobra ziemskie. Z okazji ślubu syna 
Marcelego z Florentyną z Chłapowskich 
w 1820 r. wzniesiony został pałac w Go
golewie jako podarunek dla małżonków 
od ojca, Antoniego Czarneckiego.

Wieś Gogolewo wzmiankowana jest 
w źródłach od 1240 r., a w ręce rodzi
ny Czarneckich przeszła około 1807 r. 
Założenie pałacowe usytuowane zosta

ło w południowej i wschodniej części 
wsi, wzdłuż drogi do Niepartu i Skora- 
szewic. Znajduje się tu pałac, oficyna, 
park krajobrazowy i zespół folwarczny. 
Pałac wzniesiony około 1820 r. ma ce
chy klasycystyczne i neorenesansowe. 
Autorstwo projektu przypisywane jest 
Marcelemu Czarneckiemu, gdyż miał 
on dostateczne wykształcenie fachowe, 
o czym świadczą m.in. sygnowane przez 
niego rysunki znajdujące się obecnie 
w zbiorach wojewódzkiego konserwa
tora zabytków w Poznaniu. Nie jest wy
kluczone, że do budowy rezydencji wy
korzystano fragmenty wcześniejszego 
dworu z XVIII w. Pierwotnie budynek 
miał charakter zwróconej fasadą na 
wschód willi o dwutraktowym układzie 
wnętrz, z sienią, klatką schodową i salo
nem na osi. Dzisiejszy wygląd pałac za
wdzięcza rozbudowie dokonanej 
w końcu XIX w., kiedy dodano boczne 
skrzydła, oraz gruntownej restauracji 
w 1924 r., połączonej ze zmianą artyku
lacji elewacji.

Obecnie jest to budynek murowany, 
nakryty dachem płaskim, z dwukondy
gnacyjnym korpusem głównym ozdo
bionym pseudoryzalitami, zwieńczony
mi trójkątnymi frontonami na osi i jed
nokondygnacyjnymi skrzydłami bocz
nymi. Elewacje pałacu są tynkowane, 
pokryte pasowym boniowaniem, opięte 
pilastrami z bogatymi stiukowymi obra
mieniami okiennymi. Od strony ogrodu 
rezydencję poprzedza taras ze schodami 
prowadzącymi do parku. Układ wnętrz 
korpusu głównego jest nieregularny, na
tomiast skrzydeł bocznych trójtraktowy, 
z klatkami schodowymi w środkowych 
traktach i z wejściami w bocznych ele
wacjach. Charakter przytulnej willi 
znajduje swe odzwierciedlenie również 
w ogólnej kompozycji założenia, w któ
rym główna droga dojazdowa trafia nie 
na fasadę pałacu, lecz na jego elewację 
boczną.

Zachwycający ongiś swą urodą park 
krajobrazowy o powierzchni 9,06 ha, ze 
stawem w części zachodniej, założony 
został w latach trzydziestych XIX w. 
przez Florentynę z Chłapowskich, a na
stępnie był przekształcony przez jej sy
nową, Marię z Giżyckich. Równocze
śnie z modernizacją pałacu w 1924 r. re
staurowano park, dodając m.in. nowy 

kanał wodny z przerzuconymi nad nim 
mostami i okazałą bramę wjazdową.

W 1856 r. Gogolewo odziedziczył 
syn Marcelego - Zygmunt Czarnecki. 
Kolejnymi właścicielami Gogolewa byli 
jego syn Wiktor (od 1896 r.) i wnuk 
Stanisław (od 1919 r. do wybuchu dru
giej wojny światowej). Ciekawostkę sta
nowi fakt, że Wiktor Czarnecki jako je
den z pierwszych w Wielkopolsce dre
nował pola i używał nawozów chemicz
nych, co wówczas wielu gospodarzy 
uważało za bardzo szkodliwe. Rodzina 
Czarneckich zaczęła zyskiwać na zna
czeniu w latach dwudziestych XIX w., 
czego dowodem jest m.in. nabywanie 
coraz to nowych majątków. Jednym 
z nowo zakupionych dóbr było Gole- 
jewko, niewielka wieś położona na 
wschód od Rawicza.

Miejscowość ta ma długą historię, 
gdyż już w bulli papieża Innocentego II 
z 1136 r. wymieniona została pod ów
czesną nazwą Czestram. W końcu XV 
w. założono folwark Golejewko i jest to 
również prawdopodobny czas budowy 
fortalicji Awdańców-Chojeńskich (Cho
ińskich). W rękach tej rodziny wieś po
zostawała do około 1675 r., potem na
leżała kolejno do Rogalińskich, Broni
kowskich i wreszcie do von Gendorfów, 
od których odkupił ją w 1846 r. Marce
li Czarnecki. Ale właściwym dziedzicem 
Golejewka był pierworodny syn Marce
lego, Antoni Czarnecki. Jego ślub 
z Anielą Ponińską z Wrześni stał się oka
zją do wybudowania nowej okazałej re
zydencji w Golejewku.

Pałac został wzniesiony w latach 
1848-1852 na fundamentach i piwni
cach dawnego z XVIII w. Jego architek
tura odwołuje się do form wykształco
nych w elżbietańskiej Anglii drugiej po
łowy XVI w. i przez niektórych history
ków sztuki bywa określana jako neore- 
nesansowa. Twórca projektu rezydencji 
jest nieznany, jednak ze względu na 
brak podobnych przykładów odwoły
wania się w polskiej architekturze poło
wy XIX w. do sztuki elżbietańskiej dość 
prawdopodobne wydaje się przypusz
czenie, że autorem pałacu był, podob
nie jak w wypadku Gogolewa, Marceli 
Czarnecki. Budowla została usytuowa
na w obszernym parku i zwrócona fron
tem na północ. Tworzy ją piętrowy, 
siedmioosiowy korpus główny, flanko
wany dwiema wieżami. Elewacje roz
członkowane są w obu kondygnacjach 
pilastrami, które, tak jak gzymsy wień
czące i kordonowe, ozdobione są wy
ciętymi w tynku prostokątnymi, kwa-
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dratowymi lub okrągłymi płycinami. Tę 
część pałacu przykryto dachem cztero
spadowym, obwiedzionym najeżoną 
licznymi wieżyczkami o baniastych 
daszkach balustradą ze szczytem na osi 
elewacji północnej. Obydwie wieże 
flankujące korpus główny są trójkondy- 
gnacyjne, dołem kwadratowe, wyżej 
ośmioboczne, nakryte blaszanymi heł
mami, zwieńczonymi półkopułami

1.2. Pafac w Gogolewie: fasada (1)
i elewacja ogrodowa (2)
3.4. Pafac w Golejewku: fasada (3)
i elewacja ogrodowa (4)
5. Wieża bramna na terenie rezydencji 
w Golejewku

(zdjęcia: Grzegorz Gąsior)

z kulami i chorągiewkami. Układ 
wnętrz jest dwutraktowy z sienią i scho
dami położonymi w środku. Szczegól
nie interesujące są częściowo zachowa
ne piwnice z XVII w., sklepione krzyżo
wo i kolebkowo-krzyżowo na gurtach. 
Warto również zwrócić uwagę na wmu
rowaną w ścianę głównego wejścia od 
strony północnej tablicę pochodzącą 
z XVII w. z herbem Abdank Chojeń- 
skich i nieczytelnym napisem łacińskim.

Równocześnie z tą budową prze
kształcono wieżę wjazdową do rezyden
cji z pierwszej połowy XVII w., nadając 
jej formy gotycko-renesansowej archi
tektury angielskiej. Ten budynek bram- 
ny założono na planie kwadratu i opię
to skarpami. Jest on trzykondygnacyjny, 
z dwukondygnacyjną ośmioboczną wie

żą nadbudowaną od strony zachodniej 
oraz bramą przejazdową sklepioną ko
lebkowo i krzyżowo. Zewnętrzne ele
wacje zostały ostatecznie ujednolicone 
w 1848 r. i swym wyglądem nawiązują 
do architektury pałacu - poszczególne 
kondygnacje oddzielone są od siebie 
profilowanymi gzymsami kordonowy
mi, gzyms koronujący ma charaktery
styczne ząbkowanie. Okna zamknięte 
półkoliście lub trójkątnie, zdwojone na 
wyższych piętrach, obwiedziono tynko
wymi opaskami. Wieża nakryta jest ba
niastym hełmem zakończonym półko- 
pułą z kulą i chorągiewką w kształcie 
półksiężyca.

Zespół pałacowy otacza pochodzący 
z około połowy XIX w. park krajobra
zowy, z zachowanymi fragmentami za
łożenia obronnego i regularnego roz
planowania barokowego.

Czarneccy byli właścicielami Gole- 
jewka do drugiej wojny światowej. 
Obecnie pałac jest własnością Stadniny 
Koni, która dokłada wielu starań, aby 
nie podzielił on losu wielu polskich za
bytków.

Grzegorz Gąsior
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Na szlaku 
do Mrzeżyna

n
atem 1912 r. buchająca parą 
nowoczesność dotarła do 
nadmorskiej osady Deep, 
wioząc grupę letników, 

spragnionych kąpieli w falach Bałtyku. 
Czterdzieści lat później uznano ją za 
niepotrzebną i wymazano z krajobrazu 
nadbałtyckich łąk. Zapraszam Czytel
ników na wędrówkę śladami linii wą
skotorowej z Trzebiatowa do Mrzeży
na. To tylko 13 kilometrów i... 90 lat 
wstecz.

Historia kolei wąskotorowej w Trze
biatowie rozpoczęła się w 1906 r., gdy 
zarząd Gryfickiej Kolei Lokalnej S. A. 
(Greifenberger Kleinbahn AG) podjął 
decyzję o przedłużeniu linii z Gryfic 
i Dargosławia. Stację końcową zlokali
zowano na Przedmieściu Kołobrzeskim 
(Kolberger Vorstadt), w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworca normalnotorowego 
(linia Dąbie - Kołobrzeg). Mimo znacz
nego oddalenia od centrum okolica ta 

do miasta dotarł pierwszy pociąg wą
skotorowy z Gryfic.

Nasilający się w tamtym okresie pro
ces upaństwawiania pruskich linii kole
jowych nie ominął wąskotorówki. 
W tym wypadku skończyło się na prze
jęciu zarządu nad kolejką z rąk prywat
nych przez instytucję państwową. 
1 kwietnia 1910 r. zarząd eksploatacyj
ny nad gryficką wąskotorówką przejął 
Wydział Kolei Lokalnych Związku Pro
wincjonalnego Pomorze (die Kleinbahn- 
abteilung des Provinzialverbandes 
Pommern) z siedzibą w Szczecinie. Za
owocowało to m.in. całkowicie od
mienną polityką wytyczania nowych 
tras - tym razem postawiono na obsłu
gę terenów nadmorskich. W 1910 r., 
po opracowaniu projektów, ruszyła bu
dowa dwóch nowych linii o szerokości 
toru 1000 mm: do oddalonego 
o 13 km Mrzeżyna (Deep) oraz 
o 17 km Niechorza (Horst), dokąd już 

niał się spośród innych uroczym gan
kiem, dostawionym w środkowej osi 
budynku, prawdopodobnie (tak jak 
w ostatnich latach) kryjącym wejście do 
pomieszczenia dyżurnego ruchu. Obok 
dworca powstała parowozownia i mu
rowany budynek mieszkalny.

Prace na obu budowanych liniach 
nie postępowały w równym tempie. 
Przed rozpoczęciem sezonu letniego 
w 1912 r. zdołano ukończyć tylko linię 
do Mrzeżyna; otwarto ją 30 czerwca. 
Tego dnia pierwsi podróżni nie do
strzegli już na stacji Treptow Rega żad
nych śladów budowy - linia do Nie
chorza odgałęziała się od toru do 
Mrzeżyna dopiero 2 km dalej. Według 
pierwszego rozkładu jazdy na trasie do 
Mrzeżyna kursowały cztery pary po
ciągów dziennie, prowadząc tylko wa
gony 3 klasy. Szlak długości 13 km po
konywały w ciągu 42 minut, zapewnia
jąc najmniej kłopotliwe połączenie 
z wybrzeżem - mimo niezbyt rewela
cyjnej prędkości, wynoszącej niecałe 
20 km/godz.

Wspomniane początkowe 2 km 
szlaku stanowiły najbardziej urozma
icony krajobrazowo odcinek linii, bo
wiem projektowana trasa musiała do
stosować się do istniejącej już zabudo
wy oraz topografii miasta (Trzebiatów 

1.2. Budynki dawnych stacji w Trzebiatowie:
Trzebiatów-Mokre (1)
i Trzebiatów Wąskotorowy (2)

cieszyła się coraz większą popularno
ścią, bowiem Trzebiatów lada moment 
miał zyskać status stacji węzłowej - 
trwała właśnie budowa lokalnej linii 
normalnotorowej do Kamienia Pomor
skiego. W ciągu niespełna roku urucho
miono tu dwa nowe połączenia: 24 
grudnia 1906 r. otwarto wspomnianą 
linię do Kamienia, a 1 listopada 1907 r. 

od 1896 r. docierała pierwsza linia 
z Gryfic. Wszystkim nowo budowanym 
dworcom (m.in. w Mrzeżynie, Pogo
rzelicy, Niechorzu, także przy starej tra
sie w Rewalu) nadano podobną formę, 
nawiązującą do letniskowej zabudowy 
pasa wybrzeża; poszczególne budynki 
różniły się wielkością w zależności od 
stopnia rozbudowy części mieszkalnej. 
Według tego samego projektu wybudo
wano także nowy budynek dworcowy 
na przebudowywanej dla potrzeb spo
dziewanego ruchu stacji w Trzebiato
wie (Treptow Rega). Ten jednak wyróż

polożony jest na niewielkim wzniesie
niu, w zakolu Regi). W efekcie linia 
okrążała od wschodu miasto oraz po
łożone niżej Przedmieście Kołobrze
skie, zmieniając kierunek o 180 stopni, 
prowadząc raz w wykopie, raz na nasy
pie. Wrażenie jazdy wokół miasta potę
gowała wieża kościoła, przez kilka mi
nut tkwiąca wciąż w tym samym miej
scu w widzianym z okna wagonu kraj
obrazie. Przerywany on był wiadukta
mi, bowiem na odcinku 400 m linia 
przeciskała się aż pod czterema ciąga
mi komunikacyjnymi. Na północnym
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3. Budynek stacji w Mrzeżynie
4. Zniszczone mosty 
nad starym korytem Regi
5. Dekoracyjny element fali na moście 
w Nowielicach

(zdjęcia: Filip Karoński)

skraju miasta szlak skręcał niemal pod 
kątem prostym w kierunku Mrzeżyna. 
Na końcu owego zakrętu zlokalizowa
no pierwszą stację Treptow Badstiiber- 
tor, która „pożyczyła” nazwę od nieist
niejącej obecnie bramy miejskiej. 
Wszystko wskazuje na to, że według 
projektu właśnie ta stacja miała pełnić 
funkcję miejskiej stacji pasażerskiej, 
bowiem podróżą do dworca, położo
nego przecież na obrzeżach miasta, za
interesowane były tylko osoby jadące 
przez Trzebiatów tranzytem. Bahnhof 
Badstiibertor, usytuowany około 
600 m na północ od rynku, był budyn
kiem jednopiętrowym z poddaszem 
oraz z przylegającym doń od południa 
magazynem z rampą. Górne kondy
gnacje zajmowały mieszkania pracow
ników dworca, parter przeznaczono 
dla pasażerów kolejki.

Tuż za wspomnianym rozwidleniem 
linii, około 400 m za budynkiem stacji 
Badstiibertor, szlak do samego Mrzeży
na (10,5 km) biegł przez nadmorskie 
łąki - pierwsze 7 km wytyczono w linii 
prostej, przecinając w wykopie kilka 
niewielkich wzniesień oraz usypując 
dwa niewielkie nasypy. Na tym krótkim 
odcinku zlokalizowano trzy stacje: 
Neuhof (Nowielice) na 3,2 km od Trze
biatowa, Triebs (Trzebusz) na 4,9 km 
i Robe (Roby) na 9,4 km. Tuż za ostat
nią z nich kończył się ów prosty odci
nek torów, a pociąg przejeżdżał przez 
największy na linii obiekt - most na 
Starej Redze. Dwa mosty - bo obok 
przeprawy kolejowej powstał bliźnia
czy obiekt na lokalnej drodze kołowej - 
wybudowano razem z kolejką w latach 
1910-1912. Te dwuprzęsłowe kon

strukcje żelbetowe, sprawiające wraże
nie unoszących się nad wodą, charakte
ryzowały się podstawową cechą mod
nej wówczas secesji - szokowały (w po
zytywnym znaczeniu) swoim wyglą
dem, na dalszy plan spychając funkcję 
użytkową. Zadziwiały swoją wielkością 
w porównaniu do ich roli w tamtej
szym układzie komunikacyjnym 
(zwłaszcza most drogowy), a przede 
wszystkim detalem dekoracji - moty
wem fali, umieszczonym po zewnętrz
nej stronie zwieńczenia każdego z przy-

dem pierwszych letników, aby po kilku 
miesiącach znów wrócić do codziennej, 
szarej egzystencji. Pod koniec lat trzy
dziestych XX w. stacja w Mrzeżynie 
doczekała się zmian. Wiosną 1937 r. 
wydrążono nową studnię i zmoderni
zowano system zasilający teren stacji 
w wodę (w tym żuraw do wodowania 
parowozów). Już wówczas stacja dys
ponowała pięcioma torami. Rok póź
niej wybudowano ostatni w dziejach 
kolejki gryfickiej nowy odcinek torów 
- liczącą około 5 km długości wojsko

wą bocznicę towarową, 
prowadzącą z Mrzeżyna 
do miejscowości Kamp 
(dziś Rogowo), położonej 
na wąskim przesmyku mię
dzy Bałtykiem i jeziorem 
Resko Przymorskie.

Po przejęciu po drugiej 
wojnie światowej pomor
skich wąskotorówek przez 
PKP linia ta znalazła się 
w granicach Dyrekcji 
Szczecińskiej. W celu

czółków, podkreślającym związek 
obiektu z wodą. Ów motyw nie jest ty
powy tylko dla mostów w Robach - 
identyczne wykończenie zyskał także 
trójprzęsłowy most kolejowy na Redze 
w Nowielicach.

Po pokonaniu Starej Regi tor kolejki 
skręcał na zachód, kierując się po nie
wielkim nasypie wprost do odległej 
o ponad 3 km końcowej stacji Deep 
(Mrzeżyno), położonej przy brzegu Re
gi, około 500 m od jej ujścia do morza.

Przez następne 25 lat boczna linia do 
Mrzeżyna pozostawała w cieniu całej 
sieci Greifenberger Kleinbahn, prze
chodząc razem z nią wszelkie kryzysy 
czy zmiany zarządu. Budziła się ze snu 
zimowego późną wiosną wraz z najaz-

sprawnego zarządzania całą siecią nie
gdyś odrębne kolejki połączono w jed
ną sztuczną całość - Pomorskie Koleje 
Dojazdowe. Stacje i przystanki zyskały 
polskie, tymczasowe nazwy, będące ce
chą charakterystyczną powojennej rze
czywistości na Ziemiach Odzyskanych. 
Powojenne losy bocznicy wojskowej do 
Rogowa owiane są tajemnicą - ogrom
ny teren na przesmyku między Mrzeży
nem i Dźwirzynem był niedostępny dla 
przeciętnego wczasowicza do końca lat 
osiemdziesiątych. Istotne znaczenie dla 
funkcjonowania kolejki miało też 
zniszczenie jednego przęsła mostu dro
gowego w Robach podczas przejścia 
frontu, skutkiem czego ruch drogowy 
prowadzony był tymczasowo po mo
ście kolejowym.

Mrzeżyno zyskało stałe połączenie 
kolejowe latem 1947 r. Dwie pary po
ciągów z Trzebiatowa kursowały nie
przerwanie do końca sezonu letniego 
1948 r. Najlepszy okres dla kolejki 
trwał półtora roku - od maja 1950 do 
października (?) 1951 r. Wówczas na 
szlak z Trzebiatowa do Mrzeżyna po
ciąg wyruszał trzy razy dziennie, 
w miesiącach letnich wykonując jesz
cze dodatkowy kurs dla wczasowi
czów. Decyzję o zawieszeniu kursowa
nia kolejki podjęto dość niespodziewa
nie, prawdopodobnie latem 1951 r., 
zapewne z powodu wzrastającej kon
kurencji ruchu drogowego i kłopotów 
z organizacją ruchu na moście w Ro-
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bach. Co dziwne, decydentom nie 
chodziło wcale o odzyskanie szyn - jak 
podają źródła, odcinek do Mrzeżyna 
fizycznie zlikwidowano dopiero 
w 1963 r. Po zawieszeniu kolejki do 
Mrzeżyna nie było już konieczne 
utrzymywanie posterunku ruchu na 
niegdyś węzłowej stacji Trzebiatów 
Mokre, skutkiem czego stacja ta zosta
ła zdegradowana do roli przystanku 
osobowego, a od lata 1960 r. defini
tywnie zamknięta; budynek adaptowa
no na mieszkania dla kolejarzy.

Dziś po linii do Mrzeżyna przetrwa
ło dość dobrze widoczne w terenie to
rowisko, którym w przeważającej czę
ści prowadzi droga gruntowa. W świet
nym stanie zachowała się równia sta
cyjna i będący obecnie w rękach pry
watnych budynek dworca w Mrzeży
nie. Most kolejki w Robach przez cały 
czas wykorzystywany był jako drogo
wy, a sąsiadujący z nim uszkodzony 
w 1945 r. dawny most drogowy prze
trwał przez ponad pół wieku bez za
bezpieczenia, w formie osobliwej 
„trwałej ruiny”. Przed kilku laty z uwa
gi na stan techniczny zamknięto dla ru
chu także most kolejowy oraz w 1999 
r. bliźniaczy most w Nowielicach (na li
nii do Niechorza). Dzięki wpisaniu ko
lejki gryfickiej do rejestru zabytków 
w 1995 r. obiekt ten nie może zostać 
zburzony, choć jego remont na pewno 
będzie kosztowny. Podobnie wygląda 
sprawa dworca w Trzebiatowie, gdzie 
wiosną 2001 r. spaliła się część podda
sza. Niestety, Dyrekcja Kolei Dojazdo
wych PKP w Warszawie, której od nie
dawna podlegają wszystkie wąskoto- 
rówki w kraju, nie była zainteresowana 
stosownymi remontami, a także pro
wadzeniem dalszego ruchu. Wraz 
z końcem sezonu letniego w 2001 r. 
PKP zakończyło eksploatację wszyst
kich wąskotorówek w kraju - 3 wrze
śnia 2001 r. na peronie gryfickiej stacji 
komisyjnie spalono 12 tysięcy biletów 
kartonowych. Na szczęście przed kolej
ką gryficką otwiera się nowa szansa - 
zmiana właściciela. W styczniu br. gmi
na Rewal podpisała z PKP SA umowę 
o przejęciu Gryfickiej Kolei Wąskoto
rowej (dotyczy linii z Gryfic do Trze
biatowa przez Rewal i Niechorze). Po
sunięcie to nie wskrzesi linii do Mrze
żyna, ale uratuje od zagłady jedną 
z największych - obok latarni morskiej 
w Niechorzu i ruin kościoła w Trzęsa- 
czu - atrakcji nadmorskich kąpielisk na 
Pomorzu Zachodnim.

Filip Karoński

Gtówna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna
końcu XVIII w. rozpoczął 
się rozwój przemysłu gór
niczo-hutniczego na Gór
nym Śląsku. Pierwsza duża 

państwowa kopalnia węgla kamienne
go powstała w Zabrzu w 1791 r. 
i nadano jej nazwę „Królowa Luiza”. 
Wydobycie surowca szybko wzrastało, 
jednak problemy z odwadnianiem ko
palni i transportem węgla skłoniły ślą
skiego starostę górniczego Fryderyka 
Wilhelma von Redena do podjęcia de

mocą przeciwprzodków prowadzo
nych z 22 tzw. świetlików oraz kilku 
szybów na terenie kopalni „Król” 
w Chorzowie. W pracach górniczych 
posługiwano się żelaznymi klinami 
wbijanymi w kamień młotkami - w ten 
sposób urabiano przodek sztolni oraz 
pogłębiano spąg. Urobek przenoszony 
był w nieckach lub dowożony wózka
mi do świetlików, a następnie przesy
pywany do kubłów wyciąganych na 
powierzchnię za pomocą ręcznych ko

1. Wylot sztolni w Zabrzu na pocztówce z ok. 1915 r.

cyzji budowy Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej, której celem mia
ło być odwodnienie całego rejonu wę
glowego między kopalnią „Królowa 
Luiza” w Zabrzu i kopalnią „Król” 
w Chorzowie, spławianie urobku Ka
nałem Klodnickim do Odry oraz udo
stępnienie nowych pokładów węgla.

Budowę sztolni rozpoczęto w 1799 
r. w dolinie rzeki Bytomki. Wylot znaj
dował się na terenie obecnego centrum 
Zabrza i stanowił jednocześnie począ
tek Kanału Kłodnickiego, ciągnącego 
się do Koźla. Sztolnię drążono za po

łowrotów. Część urobku ładowano 
taczkami na lodzie spławiane w dól 
gotowymi odcinkami sztolni. W 1810 
r. ukończono pierwszy spławny odci
nek o długości około 2,5 km, dopro
wadzając go do głębokości 38 m pod 
powierzchnią ziemi.

Sztolnia o wysokości około 
2,5 m i szerokości około 1,6 m miała 
obudowę drewnianą i murowaną z ka
mienia lub cegły. W miejscach, gdzie 
przechodziła przez warstwy zwięzłego 
piaskowca, pozostawiano ją często bez 
obudowy, miejscami murowano tylko 

31



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

łukowate sklepienia podtrzymujące 
strop. W celu łatwego minięcia się lo
dzi, płynących w przeciwnych kierun
kach przez rozszerzenie sztolni, wybu
dowano pięć mijanek. Niektóre z nich 
o długości około 30 m i szerokości 
około 4,5 m dodatkowo zabezpiecza
no, budując pośrodku mur, który od
dzielając od siebie połówki sztolni pod
trzymywał strop tak szerokiego wyro
biska. Do 1843 r. drążono rocznie śred
nio około 177 m, natomiast w latach 
1847-1852 około 520 m; sztolnię pro
wadzono za pomocą przeciwprzodków 
idących z kilku szybów kopalni „Król” 
w Chorzowie. Tempo prac zależało 
oczywiście od warunków geologicz
nych, np. w kamieniu wynosiło 
182 m na rok, a w skałach wodono
śnych i kurzawkowych około 7 m. 
W latach 1850-1860 wykonano wiele 
odgałęzień sztolni w celu odwodnienia 
kopalń gwareckich, czyli prywatnych, 
położonych między państwowymi za
kładami „Królowa Luiza” w Zabrzu 
i „Król” w Chorzowie; rocznie drążono 
do 700 m takich bocznic. W 1842 r. 
kopalnia „Królowa Luiza” zaczęła eks
ploatować węgiel na głębokości 
35 m poniżej poziomu sztolni. Spowo
dowało to naruszenie skał i ucieczkę 
wody ze spękanego spągu sztolni do 
wyrobisk znajdujących się poniżej, skąd 
pompowano ją parowymi pompami na 
poziom sztolni. W celu uszczelnienia 
spągu wkrótce położono na długości 
632 m drewniane lutnie w łożysku 
z plastycznego iłu lub muru z kamienia. 
Zwiększająca się ilość wody w sztolni, 
spływająca z kolejno podłączanych ko
palń gwareckich, nie mieściła się w lut
niach istniejących w odcinkach na tere
nie kopalni „Królowa Luiza”. Woda 
rozmywała podłoże z iłu lub muru oraz 
ociosy. Sytuacja taka wymusiła drążenie 
w Zabrzu w latach 1858-1859 sztolni 
równoległej o długości 985 m. Drąże
nie sztolni zbliżało się powoli do kopal
ni „Król”, gdzie wcześniej przygotowa
no odcinek długości 4 km. W 1863 r. 
osiągnięty został cel prac trwających 64 
lata - przodek Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej dotarł do wyro
bisk kopalni „Król” w Chorzowie, łą
cząc szyb „von Krug I” na głębokości 
70 m z Kanałem Kłodnickim w Zabrzu. 
Sztolnia osiągnęła długość 14,25 km, 
różnica poziomów między końcem 
sztolni w Chorzowie i jej ujściem w Za
brzu wynosiła 12,35 m (średnie nachy
lenie sztolni było nieduże, bo zaledwie 
87 cm na 1 km).

Pierwsze łodzie z węglem spłynęły 
Główną Kluczową Sztolnią Dziedzicz
ną do Kanału Kłodnickiego prawdo
podobnie w 1806 r., a cały odcinek 
transportowy o długości około 2,5 km 
ukończono w 1810 r. W kopalni „Kró
lowa Luiza” węgiel ładowany był 
w przodkach do sosnowych skrzyń 
o pojemności 370 kg. Ustawiano je na 
platformach, ciągniętych po torach 
ręcznymi kołowrotami lub końmi. 
Chodnikami i pochylniami dowożono 
w ten sposób urobek do brzegów sztol
ni. Na obszarze górniczym kopalni 
„Królowa Luiza” była jedna, ślepo za
kończona bocznica sztolni służąca do 
przechowywania łodzi oraz pięć mija
nek, gdzie zlokalizowane były trzy 
podziemne porty załadunkowe. W jed
nym z portów zainstalowany był obro
towy żuraw, który - zataczając swoim 
ramieniem okrąg - mógł wyładować 
z łodzi pustą skrzynię i przenieść ją na 
platformę, obracając się dalej podnosił 
pełną skrzynię z platformy na drugim 
końcu nabrzeża i po zatoczeniu kolej
nego odcinka okręgu opuszczał ją do 
łodzi. Był to prawdopodobnie główny 
podziemny port załadunkowy w sztol
ni. W innym porcie taki sam żuraw ob
sługiwał mniejsze nabrzeże, do które
go platformy ze skrzyniami opuszcza
no pochylnią za pomocą kołowrotu 
z łańcuchem. W kolejnym porcie plat
formy wjeżdżały na specjalny pomost 
przerzucony nad sztolnią. Łodzie kur
sujące w sztolni były drewniane, 
wzmocnione stalowymi szynami i po
dzielone na 10 lub 11 przegród, z któ
rych każda była przeznaczona na jedną 
skrzynię, dzięki czemu cała łódź mogła 
zabierać około 4 ton ładunku netto. 
Do transportu sczepiano zwykle 3 lub 
4 łodzie, które przepychał jeden robot
nik. Stawał on w pierwszej łodzi 
i opierając się rękami i głową o drew
niane kołki wbite w tym celu w strop 
i ociosy sztolni, przesuwał nogami ło
dzie do przodu. Gdy znalazł się 
w ostatniej lodzi, przechodził do 
pierwszej i znowu zaczynał przesuwać 
cały transport. Przepchanie w ten spo
sób 3-4 złączonych łodzi od podziem
nych portów do ujścia sztolni, tj. oko
ło 2-2,5 km, trwało 6-7 godzin. Póź
niej zastosowano drewniany drąg, któ
rym przewoźnik odpychał się od stro
pu i ociosów sztolni, co skróciło trans
port do 3-4 godzin. Przewoźnik dosta
wał wynagrodzenie zależne od ilości 
przepchanych lodzi i jego zarobek po
równywalny był do zarobków wozaka.

Prawdopodobnie w połowie XIX w. 
ujście sztolni obudowano murem 
z czerwonej cegły, zwieńczonym trze
ma ceglanymi zębami. Pod środkowym 
znajdowało się godło górnictwa pań
stwowego, tj. kilof i młot skrzyżowane 
ze sobą pod królewską koroną. Powy
żej znajdował się napis: „Gltick auf!”, 
a pod nim data założenia kopalni 
„Królowa Luiza”: „1791”.

Według planów Fryderyka Wilhelma 
von Redena, Główna Kluczowa Sztol
nia Dziedziczna miała odwadniać pań
stwowe kopalnie „Królowa Luiza” 
w Zabrzu i „Król” w Chorzowie oraz 
położone między nimi kopalnie gwa
reckie. Sztolnia była prowadzona dość 
płytko, toteż pokłady węgla zalegające 
powyżej jej poziomu i przeznaczone do 
eksploatacji szybko ulegały wyczerpa
niu. Zdecydowano się wtedy na wydo
bywanie surowca z pokładów zalegają
cych pod sztolnią, ale naruszało to 
układ skał i woda uciekała do głębszych 
wyrobisk. Stan sztolni ciągle pogarszał 
się, a roboty konserwacyjno-budowla- 
ne były bardzo kosztowne. W takiej sy
tuacji kopalnia „Król” zaczęła w 1875 
r. odwadniać wyrobiska szybami, pom
pując wodę wprost na powierzchnię, 
skąd spływała Rawą do Wisły. Stopnio
wo, w miarę wprowadzania coraz bar
dziej wydajnych pomp parowych od
wadniających głębokie szyby, sztolnia 
przestawała funkcjonować i pozbawio
na konserwacji ulegała zniszczeniu.

Budowa tej najdłuższej sztolni 
w Polsce wymagała od inżynierów roz
wiązania wielu problemów górniczych, 
co przy ówczesnych możliwościach 
technicznych wcale nie było łatwe. Re
alizowana z ogromnym rozmachem in
westycja spowodowała rozwój prze
mysłu górniczo-hutniczego Górnego 
Śląska na początku XIX w. i zaowoco
wała powstaniem potężnego systemu 
odwadniająco-transportowego w gór
nictwie węglowym, porównywalnego 
swoim znaczeniem i wielkością tylko 
ze sztolnią Worsley w Anglii. Są to wy
starczające powody, aby zastanowić się 
nad możliwością udostępnienia frag
mentów jednego z najciekawszych za
bytków techniki górniczej w Europie. 
Postulat ten odnosi się tylko do jej czę
ści zabrzańskiej i jest ściśle związany 
z istniejącym Skansenem Górniczym 
„Królowa Luiza”. Udostępnienie sztol
ni podniosłoby znacznie jego atrakcyj
ność, bowiem zwiedzający mogliby ło
dziami płynąć około 450 m, dopływa
jąc do mijanki, w której zlokalizowany
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2. Prace przy drążeniu sztolni 
na rycinie z początku XIX w.
3. Załadunek węgla do lodzi 
w podziemnym porcie
na rycinie z ok. 1810 r.
4. Obecny widok sztolni

był największy, podziemny port zała
dowczy w sztolni. Należałoby tu usta
wić replikę dźwigu, manekiny górni
ków i konia ciągnącego platformę ze

skrzyniami. Dla realizacji tych zamie
rzeń zawiązane zostało w 2000 r. Sto
warzyszenie na rzecz Restauracji i Pro
pagowania Sztolni Królowa Luiza 
w Zabrzu „Pro Futuro”, działające 
przy Skansenie „Królowa Luiza”. Prze
prowadzone w ostatnich latach pene
tracje sztolni wykazały, że znajduje się 
ona w dobrym stanie i można myśleć 
o jej otwarciu.

Jan Gustaw Jurkiewicz

KULTURA MIEJSKA KRÓLESTWA POLSKIEGO 1815-1875
WARSZAWA • KALISZ • LUBLIN • PŁOCK
Praca zbiorowa pod red. Anny Drexler

Wydawca: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2002 
format: 240x310 mm, 350 stron, 255 ilustracji czarno-białych 
cena: 55,00 zł

►1

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Proponujemy Państwu wyjątkową książkę z dziedziny historii kultury. 
Autorzy - pracownicy naukowi Instytutu Sztuki PAN, pod kierun
kiem wybitnego uczonego prof. dr. hab. Wiesława Juszczaka - odkry
wają w niej przed Państwem moment narodzin, a następnie rozwój 
nowoczesnej kultury miejskiej. Miasto jest bohaterem tej książki, 
a punktami odniesienia w rozważaniach są sztuki plastyczne, teatr, 
muzyka oraz architektura. Książka zawiera także bogaty i rzetelnie 
przygotowany zestaw faktów rysujących życie artystyczne powiązane 
z wydarzeniami politycznymi. Informacje te ujęto w nowatorską formę 
kalendarium, wzbogaconego materiałem ilustracyjnym.

Wciąż wracamy do utrwalonych przez artystów wizji miast. Czy te polskie, 
których tkanka najdotkliwiej została naruszona nie tylko przez ostatnia wojnę, 
ale niekiedy jeszcze bardziej w ponad czterech następnych dziesięcioleciach 
przez działania obłąkanej ideologii, która panowała nie tylko nad zdrowym 
rozsądkiem, jak się mówiło, ale starała się zatrzeć „niesłuszne" wątki dziedzic
twa - czy te polskie miasta, zwłaszcza z dawnego Królestwa, były istotnie takie 
jak się jauńą w ostatnich wizjach, jak trwają jeszcze w pamięci wielu żyjących, 
jak ozdabia je i podnosi nostalgią kierowana wyobraźnia?

(Wiesław Juszczak, ze Wstępu)

Książkę można zamówić, przesyłając kwotę 55,00 zl (łącznie z kosztami przesyłki) 
na podane niżej konto, lub za pobraniem pocztowym.

Konto TOnZ: BPH I>BK S.A. XIII OAVarszawa 11101024-401020005664
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie numeru NIP na dowodzie wpłaty

00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a

TEL. 629 62 26
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Nadbałtycka
kolonia malarzy
okolicy Rowów skupiły się na 
niewielkiej przestrzeni prawie 
wszystkie elementy krajobra
zów charakterystycznych dla 

Pomorza. By je objąć jednym rzutem oka, wy
starczy wspiąć się w pogodny letni dzień na 
wierzchołek Rowokołu i z wieży widokowej 
ogarnąć uroki tej ziemi: lesiste morenowe 
wzgórza, malowniczo położone wsie, mean
drującą rzekę Łupawę, wielkie przybrzeżne je
ziora Gardno i Łebsko, otaczające je zielono- 
brunatne bagniska i łąki, śnieżne grzbiety 
wydm mierzei oraz srebrnoszmaragdowe wo
dy Bałtyku. To właśnie te walory krajobrazo
we przyciągały tutaj w okresie między pierw
szą i drugą wojną światową licznych malarzy 
z Pomorza i innych regionów Niemiec. Przy
bywali do Rowów - osady, której pisana histo
ria sięga XIII w. Była to wieś kaszubska, jej 
mieszkańcy utrzymywali się z rybołówstwa 
(w 1784 r. żyło tu 26 rodzin), w miejscowym 
kościele ewangeliccy pastorzy głosili kazania 
w języku kaszubskim jeszcze w końcu XVIII w.

W XIX w. żywa mowa kaszubska zanikła, 
a mieszkańcy na co dzień posługiwali się od
tąd narzeczem dolnoniemieckim (platt- 
deutsch). Kaszubszczyzna przetrwała tu jed
nak jeszcze długo w postaci niektórych lokal
nych nazw, przede wszystkim w terminologii 
rybackiej i żeglarskiej. Zachowały się też ka
szubskie nazwiska rodzin rybackich: Frobel, 
Peik, Kirk, Jost, Prien itp. Po pierwszej wojnie 
światowej gospodarstwa były najczęściej 
dwuzawodowe: obok tradycyjnego rybołów
stwa ludzie prowadzili niewielkie na ogół go
spodarstwa rolne. Okoliczne wody (Bałtyk 
i jezioro Gardno), przełowione na skutek ra
bunkowej gospodarki rybnej w okresie pierw
szej wojny światowej, nie były w stanie samo
dzielnie wyżywić mieszkańców osady.

Charakterystykę Rowów z początku lat 
trzydziestych XX w. świetnie ukazują wspo
mnienia berlińskiej dziennikarki, Corduli Mo
ritz: „Rowy były jedną z tych wsi rybackich, 
dla których czas stanął w miejscu, nie pozwa
lając przekształcić się w kąpielisko. Jej miesz
kańcom zabrakło też ochoty i pieniędzy, gdyż 
pod tymi strzechą krytymi dachami gotówki 
prawie nie było. Wystarczało jej zaledwie na 
wigilijny zakup solidnej pary butów dla dziec
ka i barchanowej koszuli dla ojca. I na nowe 
sieci - te musialy być, gdyż bez nich rybacy nie 
byliby rybakami. Oczywiście stare były tak 

długo łatane, aż każde prawie oczko otrzymy
wało nową nić. Los tej wsi określany był nie
ustanną walką z morzem, sztormami, rzeką za
lewającą łąki, nadbrzeżnym piaskiem zasypują
cym pola, biedą i nadmiarem dzieci mnożących 
się pod szerokimi słomianymi dachami

Między dwiema wielkimi wojnami szukali 
w Rowach natchnienia liczni malarze. Wpraw
dzie nie uzyskały one takiej sławy, jak inne osa
dy artystyczne w Niemczech: Hiddensee, Sylt

czy Dangast, ale często malowało tu kilku, 
a nawet kilkunastu artystów jednocześnie. 
Tworzył tu słupski malarz Otto Priebe, którego 
dzieła obrazowały pracę mieszkańców pomor
skiej wsi, rybaków oraz fragmenty pomorskie
go krajobrazu. Okolice jeziora malowała chęt
nie Margarete Neuss-Stubbe. Niezmordowa
nie tworzył swe pejzaże Willi Hardt, ukazując 
uroki Rowów i jeziora Gardno, morze w słoń
cu, wydmy w promieniach zachodzącego słoń
ca, białe, żółte i czerwonobrunatne żagle łodzi 
rybackich, chałupy rybaków. Na wystawie 
w Słupsku w 1933 r. uznanie budziły jego 
akwarele: „Widok na Rowokół”, „Wydmy 
w Rowach” i „Cmentarz w Rowach”. Pejzaże 
tworzyła też jego żona Gertruda Hardt, malu
jąc m.in. „Sitowie nad Łupawą”. Uroki Ro
wów i jeziora Gardno odkrył Paul Kuhfuss, po
zostając im wierny przez lata. Wśród obrazów 
ukazujących krajobrazy, domy rybaków i rolni
ków znalazły się: „Rybacy naprawiający sieci” 
i „U ujścia Łupawy w Rowach”. Od wczesnej 
wiosny do jesieni malarz i żeglarz Hans Winter 
odtwarzał w akwarelach okoliczne pagórki, łą

ki, lasy, jeziora, wydmy i morze. Motywy kraj
obrazu powtarzały się w twórczości Wilhelma 
Granzowa, budzącej uznanie na wystawach 
w Słupsku nastrojowymi obrazami: „Wydma”, 
„Rzeka Łupawa”, „Wieczór”, „Martwa natura 
z łubinami”. Okoliczne krajobrazy wzbudziły 
też zainteresowanie Siegfrieda Reicha van der 
Stolpe (akwarele „Czarne łodzie”, „Krajobraz 
północny”, „Poranek nad Łupawą”, „Połów 
więcierzami” i olej „Nad jeziorem Gardno na 
Pomorzu”, powielony w tysiącach egzempla
rzy w formie karty pocztowej), H. Meincke 
(rysunek piórkiem „Krajobraz”), K. Piepera 
(obrazy z Rowów) i innych.

Najszerzej jednak rozsławiła okoliczne pej
zaże twórczość wielkich niemieckich ekspre
sjonistów, głównie ich czołowego przedstawi
ciela Maxa Pechsteina (1881-1955). Artysta 
przypłynął do Rowów w maju 1927 r. łodzią 
rybacką z Gardny Wielkiej, by rozpoznać sytu
ację na miejscu. Opowiadał później o przygo
dzie, jaka spotkała go już po podjęciu decyzji 
o pozostaniu. Oberżysta Franz Kemp, u które
go zamierzał wynająć pokój, był bardzo zdzi
wiony, że o tak wczesnej wiosennej porze ktoś 
zamierza zatrzymać się w Rowach. Zapytał też 
gościa, czym się zajmuje. Na odpowiedź Pech
steina: „jestem malarzem i chcę tu malować”, 
wyjaśnił, że w Rowach każdy maluje sam, co 
jest do pomalowania. Także wyjaśnienie, że 
gość jest artystą, niewiele poprawiło sytuację, 
gdyż oberżysta traktował malarzy na równi 
z aktorami i Cyganami. Poprosił nawet na na
radę miejscowego nauczyciela, by ten rozwiał 
jego wątpliwości na temat podejrzanego osob
nika. Te stopniowo się zmniejszały, ale osta
tecznym argumentem okazał się położony 
przez Pechsteina na stole banknot pięćdziesię- 
ciomarkowy. Artysta pozostał zatem w Ro
wach i przez lata wracał tu w poszukiwaniu 
motywów malarskich.

Zaczęły się jego regularne coroczne plene
ry w Rowach, których krajobrazy odpowiada- 
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ty jego upodobaniom i potrzebom artystycz
nym. Twórca przyjeżdżał wiosną sam, latem 
docierała do Rowów pochodząca z Łeby żona 
Marta z synem Maxem. Po pierwszym okre
sie, kiedy malarz mieszkał w gospodarstwie 
Franza Kempa, Pechsteinowie wynajmowali 
starą krytą strzechą chałupę na zapleczu za
grody „Badtke” Frankensteina; chatę wraz 
z rosnącymi przed nią słonecznikami uwiecz
nił malarz na olejnym płótnie z 1932 r. Regio
nalna prasa kilkakrotnie z atencją donosiła, że 
profesor Pechstein maluje w Rowach. Latem 
1931 r. informowała, że „w sobotę, 25 lipca, 
po dłuższym pobycie twórczym w południo
wej Francji przybył znowu do Rowów jako 
letnik profesor Max Pechstein ”.

W poszukiwaniu motywów Pechstein wy
pływał łodzią na jezioro Gardno, wędrował po 
mierzei, wyprawiał się na zachód w stronę sta-

1. Max Pechstein, „Wielka sieć" (gwasz, 1930)
2. Max Pechstein, „Poławiacze węgorzy” 
(akwarela, 1927)
3., Max Pechstein, „Po potowie”
(rysunek tuszem, 1930)

rego lasu bukowego, opadającego stromo ku 
morzu w rejonie Dębiny. Z Rowów podejmo
wał wyprawy malarskie nad wschodnie, pod
mokle brzegi jeziora Gardno, gdzie powstał je
go znany obraz „Dziki, żółty irys”. Pisał na ten 
temat: „Minione dni spędziłem w bagnistej 
okolicy na wschodnim skraju jeziora. Stamtąd 
przyniosłem do domu cale naręcze wspania
łych, dziko rosnących irysów. Odurzony ich 
pięknem natychmiast przystąpiłem do malo
wania”. Plenery w Rowach obfitowały w uka
zywaną wielokrotnie w różnych wariantach 
scenerię wschodzącego nad jeziorem Gardno 
słońca. Wspomnienia o okolicznościach po
wstawania tych dzieł artysta opublikował na 
łamach specjalnego numeru czasopisma 
„Unser Pommerland”, poświęconego jezioru 
Gardno: „Czarna noc. Nagle przebudzony się
gam po zegarek. Jest godzina trzecia. Przecią
gam się już całkiem rześki. Wychodząc przed 
drzwi domu widzę zanikającą w srebrnej dali 
mgłę, otulającą nurt rzeki. Z drzew do wody ci

cho spadają krople mgły. Tu i ówdzie słychać 
plusk chwytającej powietrze ryby. Wdzieram 
się w tę tajemniczą przestrzeń, płynę łodzią 
w górę nurtu Łupawy. Wchłonęła mnie mgła. 
Wypłynąłem już ze wsi (...) Mgła ustępuje, 
wkrótce widzę wschodzące słońce, u góry na 
skraju jeziora Gardno. Wiosłuję do wschodnie
go wypływu rzeki, widzę przed sobą pręty roz
licznych sieci i długie, czarne, płaskie łodzie 
moich przyjaciół, gardneńskich rybaków, prze
glądających swoje więcierze. Zaczynam praco
wać, szkicuję ich przy pracy. W chwilę później 
chwytam za pędzel, by zabrać ze sobą do domu 
piękno tego poranka (...)”.

Zauroczony mnogością i pięknem moty
wów malarz pracował w Rowach niezmordo
wanie. W obrazach przewijał się motyw ry
backiej pracy, motywy pejzażowe, z których 
„Ujście Łupawy” zdobyło największe uzna
nie. Na obrazach mistrza często pojawia się 
łódź mieszkalna poławiaczy węgorzy, przycu
mowana u wypływu Łupawy z jeziora Gard
no oraz temat powrotu z połowu i rozłado
wywania ryb na nabrzeżu. Artysta zwrócił się 
też na krótko ku martwej naturze. Udane ko
lorystycznie i formalnie obrazy, np. „Sieje 
i okonie” z 1927 r., stosunkowo łatwiej znaj
dowały zrozumienie u pomorskich odbior
ców odwiedzających gospody Kempa 
i Dóhringa w Rowach.

W latach trzydziestych do Rowów stopnio
wo docierała współczesność. Prawdziwą rewo
lucją była elektryfikacja wsi, ważną rolę ode
grała budowa mostu u ujścia Łupawy, łączące
go gminę Rowy z położonym na prawym brze
gu rzeki Rowkiem (Małe Rowy). Wieś wycho
dziła z dotychczasowej izolacji. Szczególnie 
w letnie niedziele docierało tu ze Słupska wie
lu amatorów wypoczynku i sportów wodnych, 
a regularne połączenie autobusowe organizo
wała firma Bottke ze Słupska. Trzy motorówki 
z Gardny Wielkiej i jedna z Rowów zapewnia
ły połączenie przez jezioro, przecinały je też 
jachty słupskiego klubu żeglarskiego. Na ple
nery przybywało tu coraz więcej malarzy, choć 
zmiana charakteru wsi zaniepokoiła Pechstei- 
na, który w liście do George’a Grosza z sierpnia 
1932 r. pisał: „O ile do niedawna Rowy były 
całkiem nieznane, o tyle teraz to się wyraźnie 
zmieniło. Niestety, także moja tu obecność 
przyczyniła się do tego (...)”. W tej sytuacji je- 
sienią 1932 r. Rowy gościły artystę po raz 
ostatni. Dla innych twórców wieś pozostała 
bazą letnich plenerów jeszcze przez kilka lat 
i dopiero wybuch drugiej wojny światowej za
kończył spotkania artystów z pomorskim wy
brzeżem. I choć obecnie żaden z nich nie po
znałby Rowów, to przecież pozostała góra Ro- 
wokól, jezioro Gardno i wydmy oraz malow
nicze meandry Łupawy. Jeszcze można wrócić 
do tradycji malarskich plenerów...

Andrzej Czernik

Europejskie Dni 
Dziedzictwa

21-22 września 2002
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami od kilku 

lat organizuje w przedostatni weekend wrze
śnia Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku te

matem imprez organizowanych w ramach ob
chodów przez Oddział Warszawski TOnZ będą 
budowle obronne znajdujące się na terenie Ma
zowsza. Warszawiacy będą mogli obejrzeć wy
stawy, zwiedzić zabytki sztuki fortyfikacyjnej, czę
sto na co dzień niedostępne dla publiczności, 
wziąć udział w sesji popularnonaukowej poświę
conej budowlom obronnym.

21.09.2002 r.
• Sesja popularnonaukowa na temat rozwoju bu
downictwa obronnego na Mazowszu. Ma ona 
przybliżyć wiedzę o tej mało znanej grupie zabyt
ków architektury, uzmysłowić ich znaczenie, walo
ry krajobrazowe i niedostrzegane możliwości wy
korzystania dla celów turystyki i rekreacji. Sesja 
odbędzie się w Państwowym Muzeum Archeolo
gicznym w Warszawie przy ul. Długiej 52 (początek 
sesji o godz. 9).
• Otwarcie w Forcie Władimir przy ul. Sangusz
ki wystawy „Fortyfikacje w fotografii" oraz wysta
wy prac pokonkursowych, nadesłanych na ogól
nopolski konkurs fotograficzny zatytułowany 
„Budowle obronne w krajobrazie”. Wystawy te 
będą prezentowane również w niedzielę 
22.09.2002 r.; zwiedzanie wystaw połączone bę
dzie ze zwiedzaniem kazamat Fortu Władimir.

22.09.2002 r.
• Całodniowa wycieczka autokarowa, której ce
lem jest zapoznanie warszawiaków z ciekawymi 
i mało znanymi, niekiedy zamkniętymi dla szero
kiej publiczności obiektami „Warszawskiego Re
jonu Ufortyfikowanego". Trasa objazdu poprowa
dzi przez: Fort w Beniaminowie, Twierdzę Zegrze, 
Fort Dębe, Punkt Oporu nr 8 Twierdzy Modlin 
w Czarnowie, Twierdzę Modlin. Wycieczkę za
kończy ognisko z kiełbaskami na terenie Twier
dzy. Szczegółowych informacji na temat wy
cieczki udziela Biuro Przewodnickie „Trakt”, War
szawa, ul. Kredytowa 6, teł. 827-80-68.
• Plener malarski dla warszawskiej młodzieży 
szkolnej. Tematem prac mają być bramy war
szawskiej cytadeli. Zbiórka o godz. 10 pod Bra
mą Straceń Cytadeli Warszawskiej. Impreza za
kończy się około godz. 14.

We wrześniowe weekendy planowane jest 
zorganizowanie wraz z Towarzystwem Przyjaciół 
Fortyfikacji serii wycieczek po warszawskich for
tach; przewodnikami będą członkowie TPF.

Szczegółowych informacji na temat Europej
skich Dni Dziedzictwa 2002 udziela p. Łukasz 
Gawin, tel. 0602-333-004.
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Szlakiem pięciu wyznań
Bieszczady opierają swą eg

zystencję na micie ziemi 

opuszczonej, zaniedbanej, za
pomnianej. Prawdy w tym tyle, 
ile trzeba, by stużyla określone
mu celowi. A to rozwojowi infra-

cowato powstaniem lokalnego 
oddziału Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Michniowcu- 
-Ustrzykach Dolnych, utworze
niem sanockiego skansenu - 
Muzeum Budownictwa Ludo
wego, skierowaniem uwagi 
Bieszczadzkiego Parku Naro
dowego na bogactwo lokalne
go dziedzictwa kulturowego, 
w końcu także powołaniem Eu
roregionu Karpackiego. Inspiru
jące są przykłady zbiorowych 
i indywidualnych działań. 
Wśród wielkich dokonań nie 
sposób nie zauważyć cerkwi 
w Lopience, wskrzeszonej oso
bistym wysiłkiem cztowieka- 
-instytucji Zbyszka Kaszuby. 
Otwarcie na wartości zawarte 
w specyficznym bieszczadzkim 
konglomeracie wielu narodów, 
języków, kultur i religii - co jest 
oczywiście rzutem oka w głąb 
mroków historii - stało się rów
nież niezwykle atrakcyjnym po-

struktury turystycznej, a to za
mysłom ekologów, a to pozy
skiwaniu środków socjalnych 
dla biednych bieszczadzkich 
dzieci. Przed laty ten sam 
bieszczadzki mit wabił osadni
ków rolnych, turystów-traperów 
i niebieskie ptaki, czyli poze- 
rów-kombinatorów. Ale w ma
sie, która hurmem ruszyła na 
Bieszczady, byli też ludzie zafa
scynowani przeszłością, auten
tykiem, oryginałem. Grzebali 
w twórczości Fredry, Pola 
i Kaczkowskiego, w opracowa
niach Kolberga, Orłowicza 
i Reinfussa, porównywali tekst 
z mapą, rycinami i pożółkłymi 
zdjęciami. W plenerze odnajdy
wali zarysy wchłoniętych przez 
przyrodę starych podmurówek 
chat, charakterystyczny staro
drzew wskazywał lokalizację 
dawnych cerkwi i dworów. 
Żmudną, mrówczą, często od

krywczą pracą powoli zaskar
biali sobie zaufanie miejsco
wych wtadz i szacunek otocze
nia. Zauroczenie przeszłością 
tego fragmentu Karpat zaowo-

letkiem uprawianym w do
świadczalnych, poligonowych 
warunkach przez instytucje i or
ganizacje działające na rzecz 
włączenia Polski w struktury 

zjednoczonej Europy. Wszędzie 
tam, gdzie pojęcie wielokulturo- 
wości jest wartością podstawo
wą w procesie kształtowania 
postaw tolerancji, szacunku, 

otwartości, coraz bardziej do
cenia się działania eksponują
ce wspólnotę dziedzictwa kul
turowego, zwłaszcza działania 
inicjowane na poziomie lokal-
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1. Wnętrze synagogi w Lesku
- obecnie galeria sztuki
2. Świątynia ormiańska 
w Lesku - obecnie dom 
mieszkalny
3. W dawnej plebanii 
greckokatolickiej w Hoczwi 
znajduje się izba regionalna
4. Niszczejąca cerkiew
w Baligrodzie
5. Zdewastowany kirkut
w Baligrodzie

(zdjęcia: Maciej Grzegorzek) 

nym, ale mające szerszy, czę
sto transgraniczny wymiar.

W ubiegłym roku do grona 
promotorów tego rodzaju dzia
łań dołączyła Państwowa Wyż
sza Szkota Zawodowa w Sano
ku. Wiele kierunków kształcenia 
wpisuje się w profil problematy
ki euroregionalnej: język i kultu
ra polska, słowacka, ukraińska, 
kulturoznawstwo krajów karpac
kich. Oficjalny patronat nad no
wo powstałą uczelnią kształcą
cą na poziomie licencjackim 
sprawuje Uniwersytet Jagielloń
ski i nowy Uniwersytet Rze
szowski, umożliwiając studen
tom ciągłość kształcenia na 
zbliżonych kierunkach oraz za
silając uczelnię sanocką reno
mowaną kadrą wspomagającą 
wysiłek dydaktyczny miejsco
wych historyków, politologów, 
socjologów, kulturoznawców, 
etnografów, religioznawców, 
muzealników, archiwistów.

Należy jeszcze powiedzieć, 
że województwo podkarpackie, 
dla którego Bieszczady stano
wią oś rozważań o turystyce, 
właśnie w tej gałęzi gospodarki 
dostrzega jeden z prioryteto
wych kierunków rozwoju. 
W strategiach rozwojowych 
dwóch bieszczadzkich gmin - 
Baligrodu i Leska - turystyka 
wymieniana jest na pierwszym 
miejscu. Jeśli jeszcze się doda, 
że region wciśnięty w południo
wo-wschodni skrawek Rzeczy
pospolitej szczególnie dotkliwie 
odczuwa skutki transformacji 
ustrojowej, to będzie znaczyło, 
że wymieniliśmy już wszystkie 
komponenty projektu programu 
„Szlaku pięciu wyznań", złożo
nego przez gminę Baligród 
w konkursie wniosków o granty 
ogłoszonym przez Fundację 
Karpacką. Atrakcyjność projek
tu polega na jego wieloaspekto- 
wości, w tym też kryje się na
dzieja na łatwość pozyskania 
sojuszników zgłaszających ak
ces współpracy w ramach po
szczególnych elementów pro
gramu. Z wąsko pojmowanych 
kierunków działania (ochrona 
zabytków, restrukturyzacja tere
nów wiejskich, aktywizacja tury
styczna, edukacja proeuropej
ska, współpraca transgranicz- 
na) udało się skonstruować 
spójny program harmonijnie 
wiążący wiele pól aktywności.

Zasadnicze ogniwa „Szlaku 
pięciu wyznań” - katolicyzmu, 
grekokatolicyzmu, prawosławia, 
judaizmu, obrządku ormiań
skiego - to czynne i nieczynne 

obiekty kultu religijnego i sfery 
im towarzyszącej, zlokalizowa
ne między Leskiem i Baligro
dem. W Lesku jest to kościół 
z XVI w., synagoga z XVIII w. 
i budynek mieszkalny miesz
czący ongiś ormiańską świąty
nię. W Hoczwi znajduje się daw
na plebania greckokatolicka, 
w pobliskim Dziurdziowie czyn
na jest cerkiew prawosławna, 
w Baligrodzie kirkut i cerkiew 
greckokatolicka - cmentarz po
chłonięty przez przyrodę, cer
kiew z 1829 r. coraz szybciej 
przemieniająca się w ruinę.

Podjęta próba zdobycia gran
tów Fundacji Karpackiej jest 
krokiem całościowym w odnie
sieniu do programu „Szlaku pię
ciu wyznań”. Autorzy projektu 
zdają sobie jednak sprawę, że 
jest to krok zbyt krótki, mając 
jednocześnie świadomość, że 
obecnie jest to krok jedyny 
z możliwych. Rzecz w tym, że 
z regulaminowych założeń kon
kursów ogłaszanych przez Fun
dację Karpacką jednoznacznie 
wynika, że finansowanie nie do
tyczy remontów i adaptacji, czy
li działań o charakterze budow
lanym. W ramach tego, co wol
no, można eksponować obiek
ty, kierować na nie uwagę tury
stów, promować mikroregion 
objęty koncepcją „Szlaku pięciu 

wyznań”. Można opracować 
i wdrażać program edukacyjny, 
nadać poczynaniom realny wy
miar transgraniczny, ale nie 
można załatać dachu. I to jest 
m.in. dla baligrodzkiej cerkwi 
wiadomość przykra. Natomiast 
dobra wiadomość zawiera się 
wbrew pozorom w tej samej 
koncepcji wniosku złożonego 
w Fundacji Karpackiej. „Szlak 
pięciu wyznań" w tle doskonale 
zadbanego kościoła w Lesku, 
w tle wzorcowo adaptowanej na 
galerię sztuki leskiej synagogi, 
w tle funkcjonującej cerkwi pra
wosławnej w Dziurdziowie - 
w pełnym świetle ukaże mar
ność losu, który przypadl cerkwi 
w Baligrodzie. Wyeksponowana 
zwalista bryła zabytku zlokalizo
wanego w centralnym punkcie 
miejscowości przyciągnie uwa
gę i zmusi do zastanowienia, do 
wyciągnięcia wniosku, że ciągle 

jeszcze jest co ratować, nim 
stanie się stertą gruzu. Kultową 
misję religijną baligrodzka cer
kiew zakończyła jednocześnie 
z finałem akcji „Wisła”. Dziś do 
swej dawnej funkcji nie miałaby 
już dla kogo wracać. Wypada 
znaleźć nową funkcję, daleką 
od martwego, pieczołowicie od
restaurowanego zabytku. Doce
lowo - tak się marzy twórcom 
projektu - proces destrukcji zo
stanie zamrożony, bez rekon
strukcji, ale z pełną konserwa
torską opieką nad tym, co zo
stało do uratowania i oczywiście 
budowlanym zabezpieczeniem 
murów i dachu. Wówczas wzo
rem może stać się leska syna
goga czy też hoczewska pleba
nia, w której umieszczono izbę 
regionalną. Świadomie przyjęte 

kontrastowe zestawienie „ży
wych” i „martwych” elementów 
szlaku ma służyć ukazaniu al
ternatywnych możliwości wyko
rzystania obiektów sakralnych 
wyłączonych z kultu. Docelowo 
więc cerkiew w Baligrodzie pla
nuje się przeznaczyć na obiekt 
wystawienniczy poświęcony 
Bieszczadom, jako strefie styku 
wielu kultur, religii, narodów, ma 
służyć edukacji, refleksji i po
jednaniu.

Program „Szlaku pięciu wy
znań” rywalizuje z czterema in
nymi, które również przeszły 
przez wstępne sito konkursu 
wniosków Fundacji Karpackiej. 
Jeśli wygra we wrześniowym fi
nale, od listopada wkroczy 
w dwuletnią fazę wykonawczą. 
Już ten etap dla baligrodzkiej 
cerkwi stanowi szansę powtór
nego zaistnienia w ludzkiej 
świadomości, tym razem 
w świadomości ludzi współcze
snych. O wadze kulturoznaw- 
czej i edukacyjnej strony pro
gramu świadczy włączenie się 
doń sanockiej uczelni. Studenci 
kulturoznawstwa pod kierownic
twem dr. hab. Jerzego Czajkow
skiego w działaniach w Baligro
dzie zdobywać będą praktycz
ną wiedzę o tajnikach swego 
zawodu. Osoba byłego wielolet
niego dyrektora sanockiego 
skansenu daje na to gwarancję.

Grzegorz Demel
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Adoptowanie zabytków
Uroczystą prezentacją na Zam

ku Królewskim w Warszawie 
25 maja br. uczniowie z ponad trzy
dziestu szkól w Polsce (głównie 
z regionu dolnośląskiego, warmiń
sko-mazurskiego, zachodniopo
morskiego i lubelskiego) zakończyli 
pierwszą edycję projektu „Ślady 

przeszłości - uczniowie adoptują 
zabytki". Program, skierowany do 
młodzieży uczącej się zarówno 
w szkołach podstawowych, jak 
i w gimnazjach, zrealizowany został 
przy współpracy Instytutu Dziedzic
twa Narodowego i Centrum Eduka
cji Obywatelskiej. Uczestniczący 
w nim uczniowie zajęli się poszuki
waniem w swojej miejscowości 
i okolicy ciekawych, ale zaniedba
nych materialnych śladów przeszło
ści, poznawali ich historię, by 
w końcu dokonać... adopcji wybra
nych obiektów (jednego lub więcej), 
czyli - używając tradycyjnych okre
śleń - roztoczyć nad nimi opiekę. 
Inną możliwością było podjęcie 
próby adopcji zabytków niemate
rialnych (zob. „Spotkania z Zabyt
kami", nr 5, 2002). „Ślady przeszło

ści” - to program realizowany na 
lekcjach historii, w ramach między- 
przedmiotowej ścieżki regionalnej 
lub na zajęciach kota historyczne

go. Nie odbywał się on jednak wy
łącznie w szkolnych murach, więk
szość działań podejmowana była 
w terenie: w rejonie zabytkowego 
obiektu, w archiwum, bibliotece, 
wśród mieszkańców lokalnych spo
łeczności, do których młodzież 
zwracała się z nadzieją na uzyska
nie dodatkowych informacji doty
czących zaadoptowanego obiektu.

Ogrom prac wykonanych przez 
uczniów i ich opiekunów zaskoczył 
organizatorów programu i zebraną 
na prezentacji młodzież oraz na
uczycieli. Samo zwiedzenie zaaran
żowanej we wnętrzach warszawskie
go zamku wystawy projektów oraz 
omówienie ich przez grono eksper
tów podczas uroczystego rozdania 
dyplomów i upominków zajęto ze
branym kilka godzin. I chociaż na 
kompleksową ocenę zrealizowane
go programu jeszcze za wcześnie, 
to już wiadomo, że korzyści płyną
cych z tej inicjatywy jest wiele.

Ograniczymy się do wymienienia 

ważniejszych zabytków, którymi za
opiekowali się uczniowie w tego
rocznej edycji projektu. W większo
ści wypadków przekazanie młodzie
ży aktu adopcji wybranego zabytku 
odbywało się z udziałem miejsco
wych władz i miało uroczystą opra
wę. Wśród obiektów zabytkowych, 
którymi zainteresowała się mło
dzież, są kościoły i kaplice (w tym 
zabytkowa cerkiew oraz nieistnieją
ca, ale odtworzona w misternie wy
konanej makiecie synagoga), poje
dyncze grobowce i cale cmentarze 
(m.in. niemiecki cmentarz katolicki, 
cmentarz wojenny z pierwszej wojny 
światowej, cmentarze tatarski i pra
wosławny), zabytkowe wille (często 
z otaczającymi je zespołami parko
wymi), bindaże, dawne dwory i pod
worskie zabudowania gospodarcze, 
także pałace (niszczejące i te, w któ
rych murach znajdują się uczestni
czące w programie szkoły). Ucznio
wie zaadoptowali też kilka zabytko
wych obiektów przemysłowych 
(m.in. piece szybowe z XIX w.), daw
ny dworzec kolejowy, stare kamieni
ce oraz rzeźby i miejsca pamięci na
rodowej. W jednym wypadku adop
towano nawet całą wieś (I), w której 
mieszkają i uczą się poszukiwacze 
śladów przeszłości. Wśród zabyt
ków znalazły się również tak niezwy
kle i tajemnicze obiekty, jak: kościel

ne podziemia, kamienne wały o nie
znanym przeznaczeniu i starożytne 
wzgórze z pozostałościami spalo
nego kościoła, drewnianą dzwonni
cą oraz cmentarzem. Wreszcie coś 
szczególnego - zabytki niematerial
ne. Zauważone i docenione przez 
wiele zespołów, w pierwszej edycji 
projektu stały się głównym obiektem 
adopcji dla tych, którym nieobojętna 
jest pamięć o życiu, dokonaniach 
i znaczeniu rodziny Sobieskich oraz 
Cypriana Kamila Norwida. Uczestni
cy programu przeprowadzili ponad
to wiele ankiet (m.in. pod hasłami: 
„Czy ludzie w naszej wsi dbają o za
bytki?”, „Czy warto żyć przeszło
ścią?”), konkursów o tematyce 
związanej z zabytkami oraz wydali 
gazetki, plakaty i foldery, napisali kil
ka piosenek i skeczów, zorganizo
wali wystawy. W związku z akcją po-

38

wstały już nawet pierwsze izby mu
zealne, a następne są w planie. Or
ganizatorzy przygotowali starannie 
opracowane materiały pomocnicze 
dla nauczycieli ze wskazówkami 
metodologicznymi, mini-slownicz- 
kiem i kilkoma ilustrowanymi artyku
łami na temat dziedzictwa kulturo
wego w Polsce.

W tegorocznym projekcie uczest
niczyli uczniowie i ich opiekunowie 
z woj. lubelskiego (ze szkól podsta
wowych w Brzeźnie, Pniównie, Chyli- 
nie, Wólce Tarnowskiej, Lipsku Pole
siu, ze szkoły podstawowej nr 
2 w Lublinie, z gimnazjów w Komaro- 
wie i Średnim Dużym, z gimnazjum 

nr 4 w Zamościu, nr 19 w Lublinie), 
z woj. podkarpackiego (z gimnazjum 
nr 5 w Stalowej Woli), woj. dolnoślą
skiego (ze szkół podstawowych 
w Kopańcu, Jugowie, Włodowicach, 
Chocieszowie, Jaszkowej Dolnej, 
Bożkowie, nr 11 i 15 w Jeleniej Gó
rze, z gimnazjum nr 3 w Nowej Ru
dzie, nr 2 w Ludwikowicach Kłodz
kich, w Ścinawce Średniej). Repre

zentowane też było woj. opolskie 
(gimnazjum w Lewinie Brzeskim), 
woj. śląskie (gimnazjum nr 1 w Pili
cy), woj. kujawsko-pomorskie (szko
ła podstawowa nr 3 w Bydgoszczy),

1. Przy wystawowej gablotce
2. Akwarela Katarzyny 
Ślusarczyk przedstawiająca 
bramę pałacu w Lewinie 
Brzeskim, w którym 
mieści się szkoła

(fot. 1 - Magdalena Pięta) 

woj. mazowieckie (szkoła podstawo
wa w Strachówce i gimnazjum nr 47 
w Warszawie), woj. warmińsko-ma
zurskie (szkoła podstawowa nr 15 
oraz gimnazjum nr 11 i 13 w Olszty
nie), woj. zachodniopomorskie 
(szkoła podstawowa w Kurowie, nr 
4 w Kołobrzegu, nr 17, 18 i 21 oraz 
gimnazja nr 5 i 7 w Koszalinie).

Pierwsza edycja projektu „Ślady 

przeszłości - uczniowie adoptują 
zabytki” spotkała się z bardzo do
brym odbiorem młodzieży i jest to 
wystarczający powód, aby program 
ten byt kontynuowany w następnym 
roku szkolnym. Bliższe informacje 
o tym projekcie można uzyskać 
pod adresem internetowym - 
www.ceo.org.pl lub listownie 
w Centrum Edukacji Obywatelskiej: 
00-790 Warszawa, ul. Willowa 9/3.

Wojciech Przybyszewski



SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, pow. Busko-Zdrój, 
woj. świętokrzyskie.
Bliższa lokalizacja: ok. 100 m w kierunku zachodnim od drogi Bro- 
nina-Skadla, na wzniesieniu.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór szlachecki z 1620 r.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: bardzo zły - odpadają tynki, ubytki i pęknięcia mu
rów, przecieka dach.
Inne informacje: obecnego użytkownika nie stać na przeprowa
dzenie remontu, a podejmowane przez niego starania u władz nie 
dały rezultatu.
Dane bibliograficzne: dwór wymieniony w przewodnikach.

Katarzyna Rasata 
Kolo TOnZ w Busku Zdroju

Miejscowość: Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, 
woj. dolnośląskie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze Bystrzyca-Międzygórze.
Rodzaj i nazwa obiektu: pałac z przełomu XVII i XVIII w. 
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: pozostały tylko ściany, kilka pomieszczeń na parte
rze i piwnice.
Inne informacje: do 1970 r. pałac użytkowany byt przez PGR, któ
ry nie przeprowadzał bieżących remontów; w 1998 r. sprzedany 
przez władze gminne osobie prywatnej; wstępu do ruiny bronią je
dynie tabliczki.
Dane bibliograficzne: Słownik geografii turystycznej Sudetów.

Józef Czernicki
Wilkanów

Miejscowość: Węchadiów, gm. Michałów, pow. Pińczów, woj. 
świętokrzyskie.
Bliższa lokalizacja: w pobliżu szkoły i dworu.
Rodzaj i nazwa obiektu: zbór ariański z 1559 r.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: bardzo zly - brak dachu, wewnątrz rosną drzewa; 
osypują się mury.
Inne informacje: budynek użytkowany byl w latach osiemdziesią
tych XX w. jako magazyn.
Dane bibliograficzne: zbór wymieniony w przewodnikach.

Stanislaw M. Przybyszewski 
Kazimierza Wielka

w
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Miejscowość: Sulisławice, pow. grodzki Kalisz, woj. wielkopolskie. 
Bliższa lokalizacja: w południowo-zachodniej części Kalisza, do
jazd drogą do Grabowa.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z drugiej połowy XVIII w. 
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: nieużytkowany, zdewastowany.
Inne informacje: dwór byt przebudowany w pierwszej połowie XIX 
i XX w., w latach 1801-1805 powstał park krajobrazowy (ok. 6,3 ha) 
- obecnie zaniedbany (z wieloma pomnikowymi drzewami); dwór 
jest nakryty dachem mansardowym z facjatami, w piwnicach skle
pienia kolebkowe, stropy parteru i poddasze są drewniane (po
wierzchnia użytkowa obiektu - ok. 370 m2); nadaje się do general
nego remontu.
Dane bibliograficzne: Majątki wielkopolskie, t. VI - pow. kaliski, 
Szreniawa 2000, s. 223.

Romuald Zaręba 
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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 poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Prenumeratę można rozpocząć w 
dowolnym miesiącu. Wpłaty na minimum trzy 
numery przyjmowane są na co najmniej 1 mie
siąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 
5,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru 
- 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr. tel. 629-62-26.

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

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV 
kwartał 2002 r. przyjmowane są do 5 września br. 
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgar
ni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kio
skach muzealnych oraz kioskach Ruchu na te
renie całego kraju.

Pierwszy w Polsce profesjonalny program komputerowy dla konserwatorów zabytków

Łatwy w obsłudze

Zgodny z przepisami

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

Umożliwiający 
prezentację danych 
w Internecie i na

patnf * S Y S TE M

zamów wersję demonstracyjną

płytach CD-ROM
Przygotowanie programu wsparli swoim doświadczeniem
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie

SOFTNg uro
Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 
Katedra Architektury i Budownictwa Zabytkowego Politechniki Świętokrzyskiej

Neurosoft sp. z o.o.
ul. Lea 114

30 -133 Kraków 
tel. (012) 636 95 59 
fax. (012) 636 95 59 

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



Kryształy 
z żelbetu

Kościół Chrystusa Króla i św. Rocha w Białym
stoku projektował Oskar Sosnowski (1880- 
-1939). twórca Zakładu Architektury na Politechnice 

Warszawskiej, prace budowlane rozpoczęty się 
w 1927 r. Architekt połączył przetworzone elementy 
gotyku z motywami struktury kryształu, a wszystko 
wykonane zostało w żelazobetonie. który okazał się 
podatnym materiałem do realizowania artystycz
nych wizji w duchu Art Deco. Przy kościele So
snowski postawił budynek plebanii, otoczony gale
rią dziedziniec pielgrzymkowy i ogrodzenie z pawi
lonami bramnymi. Świątynię budowano bardzo dłu
go, stan surowy osiągnięto w 1939 r. i dopiero po 
ostatniej wojnie ukończono drewniane wyposaże
nie dekorowane snycersko w stylu ludowym, na
wiązujące także do motywów kryształowych, (kmn)

1. Spiętrzony budynek kościoła dekorowany fryzami złożonymi z trójkątnych ostrosłupów, 
zwieńczony ażurową wieżą; nad bramą widoczna rzeźba Dobrego Pasterza autorstwa 
Stanisława Horno-Popiawskiego
2. 3. Ekspresja wnętrza: ołtarz główny z rzeźbami Horno-Poptawskiego uplastycznionymi 
światłem padającym z wąskich okien absydy (2) i chór muzyczny (3); o lekkości wnętrza 
decydują ośmioboczne podpory z figurami świętych i wielkie arkady, widoczny także strop 
zdobiony motywami kryształu
4. Fragment drewnianego wyposażenia: ławy, ambona i boczny ołtarz na tle okna 
zwieńczonego żelbetowymi motywami kryształu
5. Fragment jednego z ołtarzy bocznych zdobionego motywami ludowymi i kryształowymi

(zdjęcia: Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)


