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Redakcja przypomina

Dwadzieścia lat temu, w 1982 r. ukazał się ósmy zeszyt ówcze
snego popularnonaukowego informatora „Spotkania z Zabytkami” 
i otrzymał nazwę „czarnego”. Prawie cały (miał wówczas 80 stron 
druku) wypełniony był przykładami dewastacji zabytków w naszym 
kraju. Omówione w nim zostały raporty o stanie ochrony zabytków 
-z 1956 i 1972 r. oraz wnioski z ogólnopolskiej konferencji konser
watorskiej w Lublinie (październik 1980 r.). Z raportów cytowano 
m.in. różne ciekawostki świadczące o tamtych czasach. „Mnie, to
warzysze, to cieszy, jak rozbierają te zamki, bo to ginie burżuazja” 
- to wypowiedź jednej z działaczek kulturalnych województwa wro
cławskiego przytoczona w raporcie z 1956 r. Z kolei o niezamierzo
nych efektach odbudowy obiektów zabytkowych pisano w raporcie 
z 1972 r.: „dla wielu zwiedzających nowe «starówki» są oczywisty
mi zabytkami, natomiast nie są nimi obiekty zabytkowe zdewasto
wane - często przez tychże zwiedzających”. Każdy raport kończył 
się kierowanymi do władz postulatami - ich efektem były wyłącz
nie ruchy pozorne. W redakcyjnym komentarzu czytamy: „na stanie 
zabytków zaważyły przede wszystkim: niegospodarność, beztroska 
i obojętność wobec dóbr kultury, niepraworządność i poczucie bez
karności za rabunkową eksploatację, niszczenie lub pozostawianie 
bez opieki obiektów zabytkowych zarówno przez użytkowników, 
jak i terenowe władze administracyjne”. Ilustracją tych słów były 
zdjęcia różnych obiektów zabytkowych opatrzone krótkimi komen
tarzami. W zeszycie znalazły się także wypowiedzi wybitnych na
ukowców, m.in. profesorów Janusza Bogdanowskiego, Tadeusza 
Chrzanowskiego, Wojciecha Kalinowskiego, Jerzego Stankiewicza, 
na temat przyszłości ochrony zabytków w Polsce. Nasuwa się pyta
nie, jak wyglądałby taki „czarny” numer „Spotkań z Zabytkami” 
obejmujący negatywne przykłady z ostatnich dwunastu lat, kiedy 
zmieniał się ustrój polityczny, gospodarczy, społeczny?

Redakcja zapowiada
Musimy pamiętać, że w odróżnieniu od 1982 r. obecnie wszystkie 

zabytki, cała nasza tożsamość kulturalna staje się wielkim atutem 
Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym mamy nadzieję, że tyl
ko częściową odpowiedzią na sformułowane wyżej pytanie są 
w tym numerze: artykuł o „systemie konstancińskim” (s. 8), list Pol
skiego Towarzystwa Ziemiańskiego (s. 39) oraz publikowany od ro
ku (też rocznica!), tworzony przez Czytelników „Społeczny przegląd 
zabytków” (s. 12), którego celem jest powstanie w Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami raportu o stanie zabytków w Polsce. Do po
czytania w okresie świątecznym proponujemy m.in. artykuły o za
gadce tympanonu w Strzelnie (s. 4), masońskim pałacu w Dobrzy
cy (s. 20), zabytkowych ubikacjach (s. 29), przyrządach do prania 
(s. 27) oraz choinkowych ozdobach (s. 32). CZYTELNIKOM SKŁA
DAMY ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE i przypominamy o możliwości 
wstąpienia do KLUBU PRENUMERATORÓW „SPOTKAŃ Z ZA
BYTKAMI” (okl. s. III).
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We wrześniu br. odbył się w Toruniu 
doroczny Zjazd Społecznych Opie
kunów Zabytków; m.in. wzięli w nim 
udział przedstawiciele Zarządu 
Głównego Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. Przedstawione referaty 
dotyczyły problematyki ochrony za
bytków Torunia, a głównym tema
tem byty fortyfikacje. W dyskusji to
czącej się wokół obecnej sytuacji 
społecznej opieki nad zabytkami 
i przygotowywanych uregulowań 
prawnych w tym zakresie zwróco
no uwagę m.in. na konieczność 
współdziałania społecznych opie
kunów z właścicielami obiektów, 
potrzebę szkolenia i weryfikacji 
wiedzy społecznych opiekunów, 
spowodowanie wzmocnienia egze
kwowania prawa wobec osób nisz
czących zabytki.

Klasycystyczny pałac z początku 
XIX w. autorstwa Antonia Coraz- 
ziego w Dołhobyczowie popada 
w ruinę. Bez opieki są również 
przylegle oficyny, spichlerz, oran
żeria i piękny, 12-hektarowy park. 
W 1992 r. cały zespół przejęta 
Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, w tym samym czasie 
o odzyskanie majątku wystąpili 
spadkobiercy jego ostatnich wła
ścicieli. W1998 r. spadkobierczyni 
Monika Świeżawska odkupiła ma

jątek, po czym wyjechała do Ka
nady i nie interesuje się losami za
bytku. Opuszczony pałac ginie na 
naszych oczach.

Zakończone zostały kolejne prace 
restauratorskie przy elewacji kate
dry w Kielcach. Odnawianie ele
wacji trwa od dwóch lat. W 2001 r. 
odnowiono część wschodnią 
i fragment południowej. Teraz za
kończono prace w części zachod
niej, sąsiadującej z pałacem bi
skupów krakowskich. Wymienione 
zostały tynki, uzupełnione spoiny, 
oczyszczone kamienne bloki oraz 
zakonserwowano rzeźby.

Kościółek św. Wojciecha w Krako
wie otrzyma nowe otoczenie. Pra
ce realizowane według projektu 
opracowanego przez pracowni
ków Instytutu Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków Politechni
ki Krakowskiej mają na celu

przede wszystkim ochronę tego 
cennego zabytku przed postępu
jącym zawilgoceniem. System 
chroniący kościółek przed zama-

kres prac renowacyjnych i przy
gotować ich harmonogram.

kaniem ma być tak zamontowany, 
że woda będzie ściekać od obiek
tu, a nie do niego. Od strony ul. 
Grodzkiej będzie postawiony 30- 
centymetrowy murek, a wapienne, 
bardzo zniszczone płyty wokół 
świątyni zastąpi bruk, odzyskany 
w czasie prac na Rynku. Przy oka
zji tych wszystkich działań mają 
być odsłonięte dolne partie romań
skiego prezbiterium kościółka.

Ruiny zamku Tenczyn w Rudzie 
w woj. małopolskim czekają na 
pomoc. Niezbędne jest usunięcie 
gruzowiska, odwodnienie i zabez
pieczenie murów, okoronowanie 
szczytów ścian zaprawą betono
wą, odchwaszczenie i odkrzewie- 
nie terenu wokół i wewnątrz ruin. 
Należałoby również wzmocnić 
ściany klamrami, odbudować 
platformę widoko- 

Agencja Rewitalizacji Starówki 
w Płocku ogłosiła przetarg na 
kompleksową dokumentację pro- 
jektowo-kosztorysową zabudowy 
dziatek na Starym Rynku. Zada
niem architektów jest zaprojekto
wanie podwórek, zaproponowanie 
ich nowej funkcji, uporządkowanie 
sprawy śmietników, komórek, do
jazdów do nierucho- 

być zachowane, natomiast w pro
jektowaniu nowych budynków po

prawić dach. Wszystkie te prace 
powinny być wykonane jak naj
szybciej, aby uratować zabytek 
od ostatecznej zagłady.

Od czterech lat prowadzone są

winien być utrzymany jednorodny 
charakter zabudowy - odpowied
nie gabaryty, właściwa liczba kon
dygnacji, geometria dachów. Cho
dzi o to, żeby zaplecza Starego 
Rynku byty atrakcyjne i harmonizo
wały z historyczną zabudową.

prace renowacyjne w kościele 
farnym w Kazimierzu Dolnym. Za
kończono odnawianie elewacji, 
przeprowadzono także część 
prac wewnątrz świątyni. Na dal
sze prace przy tym zabytku po
trzeba jednak jeszcze ponad 
5 min zł. Pilnej naprawy wymaga 
mur oporowy skarpy, na którym 
stoi fara, niezbędna jest renowa
cja gotyckiej bramy, konserwacja 
więżby dachowej. Koszt prac mo
że być nawet większy, jeżeli doli
czy się wykonanie badań arche
ologicznych. Towarzystwo Ochro
ny Dziedzictwa Kulturowego „Na
sza Fara”, utworzone dla ratowa
nia kazimierskiego zabytku, stara 
się o pozyskanie specjalistów an
gielskich, którzy mają określić za

W Puszczy Wkrzańskiej na Pomo
rzu Zachodnim archeolodzy z Mu
zeum Narodowego w Szczecinie 
odnaleźli ślady osadnictwa 
z pierwszej fazy okresu polodow- 
cowego, tzn. 11-10 tys. lat p.n.e. 
Znaleziono resztki obozowisk, 
miejsc produkcji narzędzi kamien
nych i krzemiennych. Ustalono, że 
odkryte obozowisko w Puszczy 
Wkrzańskiej było sezonowym 
obozowiskiem wielokrotnego za
siedlenia. Łowcy wyruszali zimą 
na zwierzynę szukającą pożywie
nia na zachodzie i południu, latem 
na północy i wschodzie, toś i reni
fer stanowiły podstawę bytu prze
bywającej tu ludności. W obozowi

sku budowano lekkie naziemne 
szałasy z ogniskami umiejscowio
nymi na zewnątrz. Wracano do 
niego przez pięć pokoleń. Gdy je
den ród wymarł, jego tereny zaj
mowała inna grupa. Około 8 tys. 
lat p.n.e. nastąpiło ocieplenie kli
matu, łowcy podążyli więc za sta
dami reniferów na północ.

Z okazji piątej rocznicy wpisania 
Torunia na Listę Światowego Dzie

dzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO właściciele trzech zabyt
kowych kamienic na Starym Mie
ście - Piotr Gerne oraz Wiesław 
i Mirosław Konczalscy - otrzymali 
statuetki Herbu Torunia. Jest to 
specjalne wyróżnienie dla osób 
i instytucji, które wnoszą wkład 
w odnowę toruńskich zabytków. 
Pierwszy raz wręczono je w 1998 r. 
po decyzji wpisania Torunia na Li
stę Światowego Dziedzictwa UNE

SCO. Obecne statuetki przyznano 
za uratowanie i wyremontowanie 
kamienic przy ulicach Szewskiej 1, 
Szerokiej 7 oraz Piekary 20.

Z mapy Warszawy znikają cen
ne zabytki. Jednym grozi roz
biórka, innym zawalenie się. 
„Gazeta Stołeczna” podjęła ak
cję ich ratowania. Cykl publika
cji zawierających przykłady 
obiektów szczególnie zagrożo
nych, wywiady z politykami, uru
chomienie forum czytelników 
w Internecie - to wszystko ma 
zwrócić uwagę władz i opinii pu
blicznej na problem warszaw
skich zabytków, których przy
szłość jest często bardzo nie
pewna.

■■■MM
W Olsztynie uruchomiona zosta
ła po generalnym remoncie win
da z 1912 r. Znajduje się ona 
w gmachu Książnicy Polskiej; 
przez ostatnie kilkadziesiąt lat 
była nieczynna. Uważa się ją za 
najstarszy dźwig osobowy w Eu
ropie. Utrzymana jest w secesyj
nym stylu, z dekoracją o moty
wach roślinnych. W wykonanej 
z drewna i szkła kabinie zacho
wały się ornamentowane szyby 
w dwuskrzydłowych drzwiach, 
kanapka, podwieszana lampka, 
kryształowe lustro i dawna tabli
ca sterownicza. Stary mecha
nizm windy wraz z kabiną ze 
względów bezpieczeństwa zo
stały zastąpione kopiami. Winda 
od 1991 r. znajduje się w reje
strze zabytków.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia i 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 porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Przed kilkoma laty otrzymałem od 
mego bratanka z Warszawy (w imie
ninowym prezencie) pięknie wyko
nany mosiężny medalion z wizerun
kiem księcia Józefa Poniatowskiego 
w popiersiu, ujęty trzy czwarte z le
wej. W tle portretu, po lewej stronie, 
widoczny jest napis: PONIATOWSKI, 
ale sygnatury projektanta tego mo
delu nie zauważyłem. Dla porządku 
podaję wymiary i wagę odlewu: 
średnica 15,5 cm, grubość 2 cm, 
waga 665 g. Medalion zawiesiłem 
w moim pokoju, obok kilku innych 
pamiątek o zbliżonej tematyce. 
A choć to wyrób współczesny (nie 
zabytek) od dawna nurtuje mnie je
go „klasyczny* modelunek. Gdyby 
nie głowa zwrócona w lewo przypo
minałby chyba najbardziej znany, 
portret księcia, namalowany, o ile 
dobrze się orientuję, niedługo po 
śmierci bohatera przez Marcelego 
Bacciarellego, nadwornego malarza 
króla Stanisława Augusta i wiszący 
przez jakiś czas w jednej z komnat 
Pałacu pod Blachą w Warszawie 
(mam z tego obrazu niewielki, ale 
piękny sztych, z obszernym obja
śnieniem po francusku i nazwiskami 
twórców: Antoine Brodowski i Ja
mes Hopwood - wisi obok medalio
nu). Podobno mój medalion został 
kupiony w sklepie z pamiątkami na 
Starym Mieście w Warszawie. Do
wiedziałem się o tym niedawno, 
gdyż wcześniej była to tajemnica. 
Czy moje przypuszczenia, że auto
rem medalionu nie jest artysta 
współczesny, ale któryś z rzeźbiarzy 
działających w XIX w., są słuszne? 
Jeśli tak, to czy znane jest nazwisko 
tego artysty? Czy zachowały się 
gdzieś oryginalne medaliony z „mo
im* Poniatowskim?".

Tadeusz Kamiński 
Płock

Rzeczywiście. Jeszcze w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX w. na 
Starym Mieście w Warszawie (np.

w sklepie z pamiątkami przy ul. 
Świętojańskiej 12a) można byto ku

pić podobne do opisanego i przed
stawionego na zdjęciu (il. 1), wyko
nywane współcześnie mosiężne 
medaliony z wizerunkiem księcia 
Józefa Poniatowskiego. Charakte
ryzowały się one starannym wykoń
czeniem oraz znakomicie trafiały 
w oczekiwania sporej grupy nasze
go społeczeństwa, które po trans
formacji ustroju w 1989 r. poszuki
wało potwierdzenia tych zmian w hi
storii i odczuwało silną potrzebę 
identyfikacji postaw z symbolami 
narodowej tożsamości. Jednak ko
lejne „nakłady” medalionu coraz 
bardziej zaczęły odbiegać od wersji 
oryginalnej, a moda na narodo
wych bohaterów zdaje się przemi
jać, dziś w sklepach z pamiątkami 
pojawiają się one stosunkowo rzad
ko. Są to wyroby wzorowane na 
znanym medalionie autorstwa jed
nego z pierwszych absolwentów 
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięk
nych Wojciecha Święckiego (1823- 

-1873), twórcy m.in. wielu rzeźbiar
skich scenek rodzajowych (np. 
„Galicyjski lirnik”, „Skrzypek”, „Kra
kowskie wesele"), cmentarnych po
mników (np. pomnik Ignacego Ko
morowskiego na warszawskich Po
wązkach) oraz statuetek i medalio
nów z wizerunkami słynnych Pola
ków. Wśród tych ostatnich - realizo
wanych niekiedy w dłuższych se
riach tematycznych (np. 17 modeli 

do „Pocztu królów polskich”) - byty 
portrety: muzyków, pisarzy i po
etów, naukowców, narodowych bo
haterów (Stefan Czarniecki, Stani
sław Żółkiewski, Tadeusz Kościusz

ko i Józef Poniatowski). Medalion 
z wizerunkiem księcia Józefa Ponia
towskiego wykonał Święcki w 1859 

r. na zamówienie fabryki Mintera 
w Warszawie, jako pendant do me
dalionu Tadeusza Kościuszki, opra
cowanego na podstawie modelu 
francuskiego rzeźbiarza Davida 
d’Angers z ok. 1835 r. i odlanego 
w tej samej wytwórni przed 1858 r. 
Projekt Davida narzucił Święckiemu 

sposób opracowania głowy księcia

w taki sposób, by bohaterowie 
zwróceni byli do siebie twarzami 
w zgodnym dla obu portretowa
nych ujęciu en trois quarts. Pomimo 
że układ ten niezbyt odpowiadał 
warszawskiemu artyście, zrealizo
wany około 1860 r. w brązie meda
lion zyskał duże uznanie krytyki 
i popularność. Jego nakład, zarów
no w minterowskiej fabryce, jak 
i poza nią, powtarzano wielokrotnie. 
Pojawiły się też wzorowane na me
dalionie Święckiego odlewy wtórne, 

wykonywane z brązu lub (częściej) 
ze stopów metali kolorowych, a na
wet z terakoty (te ostatnie produko
wane były w latach 1912-1919 
w Polskiej Fabryce Fajansów i Tera
koty w Pacykowie kolo Stanisławo
wa). O niezwykle udanej pracy Woj
ciecha Święckiego pisał Wiktor Go- 

mulicki: „Medalion średnicy 16 cm 
posiada dno silnie wgłębione, co 
pozwala odtworzyć twarz księcia 
w wysokiej wypuktorzeżbie. Jest 
ona dzięki temu bardzo wyrazista 
i odznacza się niemałą plastyką. 
Rzadko który ze sztychowanych 
i malowanych wizerunków bohatera 
tak wiernie oddaje zarówno rysy, jak 

psychikę" („Świat", 1913). Orygi

nalne egzemplarze medalionu
- wszystkie o średnicy nieco ponad 
16 cm, wykonane z brązu, sy
gnowane (po prawej nad ramie
niem portretowanego): W Święcki 

i z oznaczeniem wytwórcy: NAKŁAD 
FAB: MINTERA (przy krawędzi, pod 
Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Mi- 
litari) - znajdują się m.in. w zbiorach 
Muzeum Sztuki Medalierskiej we 
Wrocławiu oraz w Muzeum Literatu
ry w Warszawie. Portret pośmiertny 
księcia Józefa Poniatowskiego, 
o którym mowa w liście, według 
ostatnich badań uważany jest za 
dzieło Józefa Grassiego (ok. 1758-

-1838). Jest to obraz 
olejny na płótnie o wy
miarach 85 x 69,5 cm 
(II. 2). Początkowo byt 
własnością siostry 
księcia Marii Teresy 
Tyszkiewiczowej. Póź
niej, zakupiony od niej 
przez Kazimierza Rze
wuskiego, trafił do ko
lekcji Lanckorońskich 
w Wiedniu. Po drugiej 
wojnie światowej przez 
dłuższy czas pozosta
wał w depozycie profe
sor Karoliny Lancko- 
rońskiej w Instytucie Si
korskiego w Londynie. 
Wreszcie w 1994 r., 
w hojnym darze, prze
kazany został przez K. 
Lanckorońską do zbio

rów Zamku Królewskiego w War
szawie. Z kolei ów niewielki 
(9,5 x 9 cm) sztych, z podpisem po 
francusku i nazwiskami twórców: 
Antoine Brodowski i James Hop
wood, to zapewne staloryt wykona
ny przez Jamesa Hopwooda z zagi
nionej dziś kopii sporządzonej z ob
razu Grassiego przez polskiego 
malarza Antoniego Brodowskiego 
i znajdującej się w paryskiej ko
lekcji „niestrudzonego obrońcy 
i propagatora sprawy polskiej na 
obczyźnie”, historyka i wydawcy 
Leonarda Chodźki (1800-1871). 
Staloryt pochodzi z wydanej w Pa
ryżu w latach 1839-1841 książki La 
Pologne historique, litteraire, mo
no mentale et illustree, której redak
torem naczelnym był właśnie 
Leonard Chodźko. Natomiast ja
kim konkretnie wzorem posłużył 
się Wojciech Święcki wykonując 

model medalionu z wizerunkiem 
księcia Józefa Poniatowskiego
- nie wiadomo. Zapewne była to 
któraś z dostępnych mu grafik 
o wskazanym tu typie ikonogra
ficznym. Ale możliwości wyboru 
byto wiele.



Opowieści o portalu i tympanonie oprowadzających po kościele 
w Strzelnie przewodników bywają mylące, często wręcz są nieprawdziwe. 
Tymczasem gtówną ideą jego budowy i dekoracji byto pojęcie Kościoła.

Chrystus zasiadł
na portalu

| ZBIGNIEW SROKA

3 uż w drzwiach skromnego muzeum przy bazylice 
w Strzelnie widać, że jego wnętrze zdominował ro- 

W mański portal w północnej ścianie kościoła. Portal 
J/ lest t’ow'ern imponujący: ma szerokość 285, wyso- 

* ’ kość 514 cm, a odpowiednio otwór drzwiowy: 141
i 296 cm, obecnie zamurowany. Dolna prostokątna część jed
nym uskokiem została zagłębiona w ścianę zbudowaną z ka
miennych ciosów, góra zaś zamknięta trójlistną archiwoltą. 
Środkową część zwieńczenia zajmuje Chrystus na majestacie 
(Maiestas Domini), który przewodzi oryginalnemu progra
mowi architektoniczno-rzeźbiarskiemu całego założenia.

Wrażenie monumentalności i ornamentalnego bogactwa por
talu przywołują w pamięci największe dzieła tego typu w Pol
sce - portal w Tumie pod Łęczycą, wrocławski portal z Ołbina 
(w kościele św. Marii Magdaleny, tympanon w Muzeum Archi
tektury) oraz resztki portalu w byłym kościele kanoników regu
larnych w Czerwińsku nad Wisłą. Niestety, widok i wrażenia 
- to efekt prac przeprowadzonych po 1986 r. w duchu doktry
ny E.E. Viollet-le-Duca z XIX w.: „Konserwowaćzabytek sztu
ki nie znaczy to zachować go, naprawić czy przerobić, znaczy to 
przywrócić go do stanu integralności, w jakim, być może, nigdy 
się nie znajdował”. Wyróżniającymi się „dodatkami” w Strzel
nie są kolumny - cementowe odlewy kolumny podtrzymującej 
od połowy XV w. gotyckie sklepienie kaplicy św. Barbary.

Dzieje portalu i jego dekoracji, mimo braku bezpośrednich 
źródeł, można odtworzyć dość pewnie. Jako główne wejście do 
kościoła, w najprostszej formie, funkcjonował około 1213 r., 
tzn. w chwili, kiedy o bazylice zapisano, że była kościołem słu
żącym norbertańskim braciom i siostrom. Brał udział w konse
kracji bazyliki w 1216 r., jak tego wymagał rytuał, lecz jego de
koracja nie była dokończona, o czym możemy się przekonać, 
obserwując górną część rzeźby tympanonu, zamkniętą domyśl
nym pierwotnym półkolem. Po kilkudziesięciu latach, w dru
giej połowie XIII w., podjęto przy nim dalsze prace, ale polega
ły one na powiększeniu powierzchni tympanonu i dodaniu 
ostrołukowego pola z symbolem Ducha Świętego. Z tego cza
su pochodzi dzisiejszy kształt zwieńczenia z ciężką, masywną 
archiwoltą. Jej echem od środka jest skośnie ścięty pas kamie
nia jako bezpośrednia rama sceny figuralnej. Zdobi ją gruba, fa
lująca wić z subtelnie rzeźbionym ornamentem palmetowym, 
która wyrasta dołem z pary odwróconych ku górze masek.

Dramatycznej przeszłości dowodzi dwukrotne przełamanie 
płyty tympanonu - niewątpliwie dzieło nowożytnych ikono- 
klastów z potowy XVII lub początku XVIII w.; prawdopodob
nie został on wówczas zwalony na ziemię. Podczas odbudowy 
podniesiono go na nowo, lecz wkrótce podjęto decyzję wybu
dowania nowego wejścia na osi kościoła. Portal został zamu
rowany i słuch o nim zaginął. Przez dwa wieki, do 1953 r., cze
kał na swego odkrywcę Aleksandra Holasa i pierwszy o nim 
komentarz historyka sztuki Zygmunta Świechowskiego.

Podstawę do odtworzenia najstarszego wyglądu portalu 
daje rysunek z 1954 r., na którym odkrywca udokumento
wał jego stan po usunięciu barokowego muru. Brak na nim 
kolumn, chociaż zachowały się ślady ich podbudowy. Logika 
architektoniczna wskazywałaby, że archiwoltą powinna opie
rać się na kolumnach, lecz nie mamy pewności, czy zostały 
one kiedykolwiek zrealizowane. Głębokie pionowe rysy za
chowane na ciosie w prawym uskoku, obecnie przesłonięte 
odlewem, wskazują, że na długo przed zamurowaniem wej
ścia w uskokach nie było żadnych kolumn. Co prawda odle
wy dość dobrze harmonizują ze strukturą architektoniczną 
portalu, ale nie wiemy, z jakiego miejsca w kościele pochodzi 
oryginał, użyty w kaplicy wtórnie. Ponadto stylistycznie wy- 
daje się on niepewny. O ile baza i dekoracja trzonu kolumny 
są romańskie, o tyle głowica została opleciona tak naturali- 
stycznie potraktowanymi motywami roślinnymi, że wydają 
się one nie pochodzić od lapicydy romańskiego.

Tympanon nie wyróżnia się wartościami artystycznymi. 
To przeciętne dzieło rzeźby romańskiej, którego motyw 
chwalebnego Chrystusa wywodzi się z wzorów zachodnio
europejskich, bez ich rzeźbiarskiej wirtuozerii w układaniu 
fałd, gestu rąk obejmujących cały świat i ekspresji. Wizeru
nek strzeleńskiego Chrystusa jest bliski codzienności, niemal 
swojski, gdy zasiada w drzwiach, by zachęcić do przekrocze
nia progu kościoła i zapewnić człowiekowi pokój i bezpie
czeństwo. Łączy więc niemal sprzeczne pojęcia - Pantokra- 
tora i ewangelicznego Syna Człowieczego, który swoje wy
wyższenie zawdzięczał dogmatom i ikonograficznej tradycji.

Tympanon jest kilkuwątkowy, a jego oczywisty atut stano
wi oryginalne połączenie „nieba z ziemią” i taka metoda ob
razowania treści, w której odszukanie idei przewodniej jest 
zadaniem postawionym widzowi. Spróbujmy na nie odpo
wiedzieć, zaczynając od kompozycji. Centrum zajmuje Chry
stus zasiadający na łukowatej ramie. Postać o proporcjach
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1. Wygląd portalu 
północnego
2. Portal według 
rysunku Aleksandra 
Holasa z 1954 r. 
(„Ochrona Zabytków”, 
nr 7, 1954, s. 272)

zbliżonych do naturalnych, ujęta jest statycznie. Owalną 
twarz okalają rozczesane na środku włosy, które rozsypują 
się na ramionach w kilka zrolowanych warkoczy. Twarz 
o dość pospolitym wyglądzie, z wyakcentowanymi kośćmi 
policzkowymi, nosi ślady krótkiego zarostu. Wąskie i opada
jące barki przechodzą w rozbudowany tors, zaznaczony 
w tradycyjny sposób poprzecznie układanymi fałdami na 
brzuchu. Lewą ręką podtrzymuje dużą księgę wspartą na ko
lanie, natomiast prawą, odtworzoną zadziwiająco nieporad
nie, z dłonią o dwóch wyprostowanych palcach, unosi sko
śnie ku górze. Modelunek stroju pozwala rozróżnić długą tu
nikę i zewnętrzny płaszcz. Tunika kończy się zygzakowatą li
nią nad stopami, a płaszcz podobną linią nieco poniżej kolan. 
Duże, płasko modelowane stopy opierają się na dwóch zwró

conych do siebie symbolicznych zwierzętach - smoku i lwie. 
Zarówno postać, jak i zwierzęta zostały ujęte ciężką, sfazo- 
waną od środka mandorlą, o niejasnym kształcie u góry. Na 
wysokości bowiem głowy Chrystusa mandorla prostuje się, 
nieco wyżej przechodzi w ostroluk, lecz dalej zanika. Pod
trzymują ją z obydwu stron dwaj aniołowie z szeroko rozło
żonymi rękami. Obydwaj mają głowy ujęte w trzech czwar
tych, zaś torsy i nogi zbliżają się do ujęcia bocznego. Należą 
oni do postaci o stosunku głowy do całej postaci, jak 1:4.

Dolną część tympanonu, pomiędzy mandorlą i nogami anio
łów, wypełniają symbole dwóch Ewangelistów - z lewej św. 
Marka, z prawej - św. Łukasza. Skrajne dolne rogi zamykają 
apostołowie. Z lewej strony - św. Piotr, trzymający klucze, 
z prawej - domyślny z tradycji ikonograficznej - św. Paweł 
z księgą i dłonią prawej ręki otwartą do widza. Symbole Ewan
gelistów i obydwaj apostołowie mają torsy ujęte od przodu, 
natomiast przecięci przez dolną krawędź tympanonu w poło
wie wysokości sprawiają wrażenie, jakby istnieli na granicy 
dwóch światów.

Wielkość postaci w półkolu została zhierarchizowana - od 
największego Chrystusa, przez aniołów, półpostacie aposto
łów, a kończąc na najmniejszych symbolach Ewangelistów. 
Wszystkie postacie zostały uporządkowane według ścisłej 
symetrii, zwrócone do postaci centralnej i zróżnicowane 
modelunkiem na część mieszczącą się w mandorli i poza nią. 
Dość luźny związek z kompozycją wykazuje płasko potrak
towana gołębica, oddzielona od półkola poziomą spoiną 
nad głową Chrystusa i jaśniejszym odcieniem piaskowca.

Wykonane prace wskazują, że część półkolista i szczytowy 
ostroluk wyszły spod rąk dwóch różnych rzeźbiarzy. Praco
wali oni niewątpliwie w różnych czasach, lecz łączyły ich po
dobne umiejętności i „styl” pracy. Rzeźbiarz części półkolistej 
wiernie powtórzył rysunkowy wzór, zaś w modelowaniu 
Chrystusa dał popis skłonności do drobiazgowo znaczonych 
i układanych fałd, zwłaszcza na nogach. Zaufanie do wzoru 
zawiodło go tylko przy wspomnianym układzie prawej ręki 
Chrystusa. Przy modelowaniu aniołów, mimo dość głębokie
go drążenia kamienia, sięgającego 8 cm, w sposób charakte
rystyczny uprościł i spłaszczył ich wygląd, co zdaje się świad
czyć o wykonaniu dopiero wstępnych prac rzeźbiarskich. Po
dobnie schematycznie wyrzeźbił apostołów, o ostrych rysach 
twarzy, okolonych wprawdzie misternie fryzowanymi włosa
mi, ale o blokowatych torsach. Jego technika prowadziła 
w stronę pierwocin romańskiego modelunku, który ekspresję 
układów i gestów postaci zastępował dekoracyjnością. Za
pewne niestaranny wzór, z którego korzystał, stał się przyczy
ną, że nie potrafimy bezpośrednio zidentyfikować jego sym
boli Ewangelistów. Jeszcze mniej umiejętności i sprawności 
wykazał rzeźbiarz górnej części. Mimo próby ożywienia gołę
bicy, wprowadzonej zapewne na wyraźne polecenie twórcy 
programu, nie wyszedł poza rysunkowy schemat. Wyrzeźbił 
ją bez artystycznych ambicji. Jego gołębica wisi więc w powie
trzu ze złożonymi skrzydłami, odwracając głowę w prawo, 
jakby stamtąd oczekiwała szczegółowych instrukcji lub do
kładniejszego wzorca, by stać się integralną częścią sceny 
i przekonującym symbolem Trzeciej Osoby Boskiej.

Czy przy tak uproszczonych motywach można domyślać 
się, do czego zmierzał i czemu chciał dać wyraz twórca pro
gramu treściowego? Czy tympanon miał temat główny, jak te
go można by oczekiwać od dzieła postawionego na progu ko
ścioła? Czy rozbudowana po połowie XIII w. wersja z gołębi
cą stała się bardziej czytelna? Z. S wiechowski, rozpatrując tre
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ści tympanonu w kontekście wezwania kościoła Świętej Trój
cy, wyróżnił w nim pięć wątków ikonograficznych: „Maiestas 
Domini”, „Wniebowstąpienie Pańskie”, „Rex gloriae”, Chry
stusa z gołębicą jako abrewiację Trójcy Świętej oraz nawiąza
nie do „Traditio legis”. Akcent położony na postaci centralnej 
sugeruje jednak, że w kompozycji należy poszukiwać tylko 
jednego, chociaż niewątpliwie kilkuwątkowego tematu.

Pozwólmy sobie na nieco domysłów, porównań i odszu
kanie tekstów, które mogłyby być kluczem do rozumienia 
programu płaskorzeźby. Podstawę do dedukcji daje układ 
motywów i treści stanowiących najpewniejsze punkty iko
nografii. Uderzająca jest bowiem wielkość Chrystusa 
i umieszczenie nad dolną krawędzią symboli Ewangelistów 
oraz świętych Piotra i Pawła. Dlaczego jednak tympanon 
rozbudowano i dodano od góry symbol Ducha Świętego? 
Czyżby nie wszystko lub niejasno zostało ujęte w pierwotnej 
koncepcji zamkniętej półkolem? 
Układ stał się bowiem w sposób 
widoczny piętrowy. Na szczycie - 
Duch Święty, w centrum - Chry
stus na majestacie, na dole zaś 
symbole Ewangelistów i apostoło
wie. Symbole i apostołowie zdają 
się ponadto wyrastać z jeszcze niż
szego poziomu - otwartych drzwi.

Treści zdradzają częściowo ta
jemnice układu. Motyw Chrystusa 
na majestacie, sformułowany 
w ikonografii karolińskiej, w sztu
ce romańskiej był wielokrotnie po
wtarzany jako temat samodzielny. 
Dla jego rozumienia w Strzelnie 
odczytajmy przykładowo Psalm 
103, 19: „Pan w niebie tron swój 
ustawił, a swoim panowaniem 
obejmuje wszech świat”. Z Nowego 
Testamentu zaś: „Dana mi jest 
wszelka władza w niebie i na zie- 
wz”(Mateusz 28, 18) oraz zapo
wiedź przyszłej chwały: „Ujrzycie 
niebiosa otwarte i aniołów Bożych 
wstępujących i zstępujących na Sy
na Człowieczego” (Jan 1, 51). 
Wspomnijmy jeszcze o napisach na 
polskich zabytkach związanych z tym tematem. Na tympano
nie donacyjnym z kościoła ołbińskiego we Wrocławiu czyta
my m.in.: „Ego sum, qui sum” (Jestem, który jestem), na 
szczytowej zaś tablicy Drzwi Płockich: „Dominus virtutum 
ipse est rex gloriae” (Pan Zastępów, On jest Królem chwały).

Symbol gołębicy występował przede wszystkim w sce
nach Chrztu w Jordanie dla oznaczenia obecności Ducha 
Świętego. W Strzelnie wyjaśniają go słowa obietnicy: „Ja 
zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby 
z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przy
jąć nie może, ponieważ Go nie zna” (Jan 14, 16-17). Tym
panon zdaje się nawet sugerować działanie Ducha Święte
go wśród uczniów: „Gdy zaś On przyjdzie, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy... On mnie otoczy chwalą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi" (Jan 16, 13-14).

Piętro najniższe, zgodnie z rozmieszczeniem motywów, 
podnosiło wagę doktryny chrześcijańskiej (Ewangelia) 
i określało rolę apostołów jako jej głosicieli, strażników 

i przewodników ludzi. Ikonograficznym uzasadnieniem 
miejsca i roli apostołów było odwołanie się do starochrze
ścijańskiego pierwowzoru w „Traditio legis”.

Zróżnicowanie wielkości motywów i ich piętrowy układ 
wprowadziły w dość sztywnym schemacie wewnętrzny ruch. 
Szedł on od góry: od symbolu Ducha Świętego, Chrystusa na 
majestacie, „ludzi Kościoła” i doktryny chrześcijańskiej, aż do 
ludzi, którzy przekraczali próg kościoła. Jeszcze bardziej na
turalny wydaje się kierunek z ziemi do nieba. Od ludzi, któ
rych ujmowały mocne węgary wejścia i być może kolumny, 
poprzez wybranych apostołów i Ewangelistów, aż do chwa
lebnego Chrystusa i symbolu Trzeciej Osoby Boskiej. Co mia
ły wyrażać piętra i sugerowana dynamika kompozycji? Nie 
ma wątpliwości, że hierarchizowały one znaczenie osób, ak
centowały wagę miejsca, na którym objawiał się świat nad
przyrodzony, lecz przede wszystkim prowadziły do nieba. Ten 

kierunek wskazywała liturgia kon
sekracji kościoła, odwołująca się do 
Jakubowej wizji drabiny sięgającej 
nieba, po której wchodzili i scho
dzili aniołowie, a „Pan stał na jej 
szczycie” (Rodź. 28, 12-13). Miej
sce, na którym nastąpiło starotesta- 
mentowe objawienie, przejmowało 
grozą, był to „dom Boga i brama do 
nieba”. Sens strzeleńskiego portalu 
wydaje się jednak bardziej przy
ziemny, wyprowadzony z ewange
licznej symboliki drzwi, odkrytej 
w romanizmie. U św. Jana Chrystus 
nazwał się bramą: „Ja jestem bramą 
owiec” (Jan 10, 7; Wulgala: Ego 
sum ostium ovium), akcentując 
swoją więź z ludźmi. Wielokrotnie 
i pod różnymi postaciami wypo
wiedź ta była obecna w średnio
wiecznych portalach. Tympanon 
wraz z portalem znaczyły więc wej
ście do kościoła, powtarzały jego 
schematyczny plan - absydy i nawy 
(z symboliką półkoła i prostokąta), 
ale przede wszystkim oznaczały 
wejście do Chrystusowej owczarni - 
Kościoła. Pojęcie Kościoła jako 

wspólnoty, która gromadzi się wokół Chrystusa, wydaje się 
podstawowe dla rozumienia głównej idei strzeleńskiego por
talu. Ujmując ostrożniej - treści symboliczne i zobrazowane 
nie byłyby w pełni zrozumiałe bez pojęcia charakteru społecz
ności, która wchodziła do wnętrza budynku kościoła.

Z rozpoznanych motywów i idei bramy wynika, że do
pełnieniem i cichym bohaterem strzeleńskiego tympanonu 
byli żyjący ludzie. Chrystus objawił się im otoczony man- 
dorlą chwały, ale robił to w bramie i w niej udzielał swego 
błogosławieństwa urbi et orbi. Było to w najwyższym stop
niu zatarcie religioznawczego rozumienia „progu kościoła” 
jako granicy profanum i sacrum. W Strzelnie istniało właści
wie tylko sacrum - ludzi wchodzących do wnętrza jako spo
łeczności, która chciała otrzymać „życie w obfitości” (Jan 
10,10). Sens tak rozumianego portalu uzupełnia tekst, któ
ry spotykamy przy bramie u średniowiecznych teologów 
(np. Czcigodnego Bedy): „Nikt nie przychodzi do Ojca ina
czej jak tylko przeze Mnie” (Jan 14, 6). Za tak kategorycz

3. Tympanon portalu
4. Chrystus na majestacie - Maiestas Domini

(zdjęcia: 1,4- Zbigniew Sroka,
3 - Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)
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nym stwierdzeniem kryło się jedyne pośrednictwo, ale tak
że ofiara odkupieńcza i zwycięstwo nad symbolami grzechu 
i śmierci, których w Strzelnie nie pominięto. Świat, w któ
rym Chrystus zasiadł na majestacie, był światem chrześcijań
skim, „świątynią Boga”, w której Kościół powszechny odda
wał cześć swemu Panu, jak tłumaczył w XII w. Honoriusz 
z Autun. W tym kontekście ścisłego znaczenia nabiera księ
ga, podtrzymywana przez Chrystusa. Z reguły była ona 
miejscem określania Jego tożsamości. Tymczasem wydaje 
się, że w strzeleńskim portalu została ona otwarta po to, by 
zapisać w niej imiona tych, którzy dążą do zbawienia - sta
ła się apokaliptyczną „Księgą Życia” (Apokalipsa 20, 12-15).

Kim byli ludzie wchodzący do kościoła? Ikonograficzny 
światopogląd teologa różnił się od dotychczasowej tradycji 
w obrazowaniu społeczności Kościoła. Nie posłużył się on 
bowiem starochrześcijańską personifikacją „Matki Kościoła” 
(Mater Ecclesia), jak na drzwiach 
w kościele S. Sabina w Rzymie (oko
ło 430 r.), a we wnętrzu - Kościoła, 
do którego weszli ludzie obrzezani 
(Ecclesia ex circumcisione) oraz poga
nie (Ecclesia ex gentibuś). Na tympa
nonie nie ma także śladu przeciw
stawnego ujmowania wyznawców 
judaizmu (Synagoga) i triumfującego 
chrześcijaństwa (Eklezja). Czy można 
ich dokładniej określić? Pomocne 
wydaje się tu porównanie tympanonu 
z „Rozesłaniem apostołów” w koście
le opackim w Vezelay. Burgundzki 
teolog popisał się swoją erudycją, 
wprowadzając na krawędziach głów
nej sceny Psiogłowych, Wielko- 
uchych i Pigmejów. Tymczasem teo
log strzeleński darował sobie wiedzę 
o ludach, których nie znał i zapewne 
wątpił w ich istnienie. Z perspektywy 
Strzelna i bliskiego sąsiedztwa pogań
skich jeszcze narodów nie było miej
sca na antyczną i średniowieczną, lecz 
fantastyczną wiedzę o krańcach ziemi. Twórca programu po
został więc przy ludziach, których po prostu spotykał przy 
drzwiach bazyliki, bo to oni mieli tworzyć z Chrystusem 
wspólnotę ku chwale Boga i dla własnego zbawienia.

W Strzelnie charakterystyczne wydaje się ograniczenie 
do niezbędnego minimum symboliki zwierzęcej i roślinnej 
oraz akcentowania zagrożeń lub potrzeby staczania bojów 
z groźnymi mocami ciemności w kościelnych drzwiach. 
Nie ma tu egzotyki, ale także wyeksponowanej demonolo
gii. Brakuje także odniesienia do realiów średniowieczne
go życia kościelnego tak w Polsce, jak i w zachodniej Eu
ropie. Obrazowa nauka o Chrystusie, Fundatorze i Głowie 
Kościoła oraz o Duchu Świętym była teologią pozytywną. 
Selektywnie potraktowana tematyka wskazuje, że na po
czątku XIII w. nawet u norbertanów nastąpiło zmęczenie 
rozpatrywaniem Kościoła z punktu widzenia zmagań ce
sarstwa z papiestwem, dowodzenia wyższości władzy du
chownej nad świecką i odwrotnie - walki o prymat 
w świecie i uwikłania władzy kościelnej w średniowieczną 
politykę. Motywy tympanonu świadczą o pominięciu te
matów dyskusyjnych i kontrowersyjnych, pozostała aluzja 
do bram piekielnych, ale nie ma występującej u moralistów 

drugiej bramy - „bramy śmierci” (Honoriusz z Autun). By
ła natomiast subtelna, ale przejrzysta edukacja. Symbolika 
portalu i treści tympanonu dramatyzowały miejsce, na któ
rym każdy musiał decydować o swoim wejściu do kościo
ła lub wycofaniu się. Portal nie wymuszał decyzji, ale za
gadnienie traktował pryncypialnie. Jeżeli niebieski Chry
stus i Duch Święty zeszli do bramy w towarzystwie anio
łów i apostołów, to widz nie mógł nie zrobić swoich kro
ków w ich stronę. Jeżeli chcial poznać całą prawdę i osią
gnąć życie w obfitości, nie mógł nie przyjąć Ewangelii. Nie 
mógł nie poddać się błogosławiącemu gestowi Chrystusa 
lub odmówić przyjęcia darów Ducha Świętego. Jeżeli 
wreszcie chcial uzyskać praktyczną pewność na drodze do 
zbawienia, nie mógł pominąć przewodnictwa wyróżnio
nych apostołów, z których jeden był „Opoką” i „Niebie
skim Klucznikiem”, a drugi „Apostołem Narodów”.

Uzupełniające światło na tym
panon rzuca zestawienie go 
z prostszą ikonografią tympa
nonu donacyjnego (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 1, 
2001, s. 10-12). Jest bardzo 
prawdopodobne, że twórca 
programu treściowego chcial 
dopełnić portret budowniczego 
i ofiarodawcy kościoła majesta
tycznie ujętym Fundatorem 
„domu Bożego”, tj. Kościoła 
Boga żywego, który jest filarem 
i podporą prawdy (por. 1 Ty
moteusz 3, 15). O ile bowiem 
tympanon donacyjny podnosił 
zasługi człowieka w powstaniu 
budynku kultowego, o tyle jego 
ideowym dopełnieniem stał się 
portret Budowniczego Kościoła 
jako wspólnoty religijnej, a isto
tę „życia wewnętrznego” tej 
wspólnoty wyjaśniał dodany 
symbol Ducha Świętego.

Chcąc traktować strzeleński portal i jego tympanon jako 
świadectwo czasu, warto zwrócić uwagę na to, co było ich 
szerokim, średniowiecznym kontekstem, uzupełnić wiedzę 
podręcznikowymi procesami historycznymi. Najpierw 
kształtowanie się pojęcia i miejsca Kościoła w średniowiecz
nym życiu publicznym - od papieża Grzegorza VII rozgrze
wało ono umysły, budziło emocje i nierzadko prowadziło do 
ostrych konfliktów między papiestwem i cesarstwem, od Ca- 
nossy do antypapieży i od hegemonii papiestwa aż do niewo
li awiniońskiej. Drugą stronę życia kościelno-religijnego ob
razowały powstające wówczas zakony, o niezwykle surowych 
regułach, mediolańska Pataria, ruchy występujące przeciwko 
bogatemu i symoniackiemu klerowi, zachłannym i eksklu
zywnym grupom monastycznym i kapitulnym oraz herezje, 
zaprzeczające doktrynalnej i moralnej nauce chrześcijaństwa. 
Strzeleński tympanon nie mógł pomieścić tylu treści. Pozo
stał przy teologicznym i dydaktycznym ujęciu Kościoła. Wy
eksponował więc Chrystusa, który na początku XIII w. za
siadł w portalu norbertańskiej bazyliki na Kujawach, by przy
pominać swoją naukę o „bramie” i „owczarni”.

Zbigniew Sroka

7



D
 ZDZISŁAW SKROK

odwarszawski Konstancin - jedyne na Ma
zowszu uzdrowisko - od momentu swego za
łożenia w 1897 r. miał szczęście do ludzi 

z wielkimi pieniędzmi. Najpierw byli to najza
możniejsi mieszkańcy dynamicznie rozwijającej się 

i bogacącej Warszawy w epoce de siecle’u - fabry
kanci, kupcy i wzięci artyści; szukali oni spokoju i moż
liwości zademonstrowania bogactwa w podstołecznym 
ustroniu. To dzięki nim do 1939 r. powstało w Kon
stancinie blisko 300 oryginalnych willi i pensjonatów, 
projektowanych w różnych stylach (głównie historycz
nych) przez najwybitniejszych ówczesnych architektów. 
Po zakończeniu ostatniej wojny Konstancin upodobali 
sobie z kolei najważniejsi politycy - Bierut, Minc, Rad
kiewicz, Jabłoński, dla których wydzielono specjalnie 
strzeżoną enklawę, otoczoną zasiekami i strażą. Po 
1956 r. zajmowane przez nich wille przeznaczono na 
potrzeby miejscowych sanatoriów i szpitali, ale już 
w latach siedemdziesiątych XX w. na fali gospodarcze
go rozwoju stymulowanego przez zagraniczne pożycz
ki, w ślad za ówczesnym I sekretarzem PZPR, który swą 
podmiejską rezydencję umieścił w sąsiadującym z Kon
stancinem Klarysewie, znów pojawili się na tym terenie 
polityczni prominenci. Dokonano wówczas parcelacji 
gruntów chylickiej cegielni, należących przed wojną do 

rodziny Hopferów, które rozdzielono między mini
strów i partyjnych sekretarzy. W latach osiemdziesią
tych, gdy zaczęły wiać nieśmiałe jeszcze wiatry, sprzyja
jące prywatnym przedsięwzięciom, w podupadającym 
uzdrowisku pojawili się ludzie dysponujący znaczną go
tówką, gotowi budować nowe rezydencje lub kupować 
i remontować dawne.

Napływ prawdziwie wielkich pieniędzy i wielki boom 
budowlany nastąpił w Konstancinie w latach dziewięć
dziesiątych XX w. i - pomimo gospodarczej recesji 
- trwa nieprzerwanie do dziś. Posiadanie w tej miejsco
wości rezydencji - odrestaurowanego zabytku lub no
wego pałacu wzniesionego w historycznym stylu — ucho
dzi za przedmiot pożądania i podstawę towarzyskiego 
statusu najbogatszych Polaków. Po prostu czują się poni
żeni i niedowartościowani, jeśli nie mają w tym eleganc
kim podstołecznym kurorcie, o sławie polskiego Bever
ly Hills, jakiegoś „skromnego domku” z basenem i kor
tem, najlepiej klasycystycznego lub barokowego pałacu, 
podejrzanego w którymś z argentyńskich seriali telewi
zyjnych. Metr kwadratowy działki budowlanej kosztuje 
tu 200-300 dolarów, a powierzchnia mieszkalna tych 
„daczy” przekracza zwykle 500 m2; wartość takich rezy
dencji sięga 5 min zł. Dla mniej zamożnych powstało na 
obrzeżach Konstancina kilka standardowych, strzeżo
nych osiedli, których architektura, również ściągnięta 
z Zachodu, jest mieszaniną radosnej twórczości odpu-



1. Celowo i świadomie niszczony 
budynek pensjonatu „Hel”
2.3.4. Zabytkowe obiekty oczekujące 
na wprowadzenie „systemu 
konstancińskiego”: przy ul. Jasiowej 
na Królewskiej Górze (2), pensjonat 
„Odpoczynek” na pograniczu 
Konstancina i Skolimowa (3) 
oraz przy ul. Piasta (4)

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

stowego cukiernika i rysunkowych 
pałaców telewizyjnego Gargamela 
z serialu o smurfach.

Najbogatsi rezydenci polskiego 
Beverly Hills rzadko jednak inte
resują się obiektami zabytkowy
mi, które zwykle wymagają dłu
gotrwałych remontów i zasiedlo
ne są przez lokatorów, z którymi 
coś trzeba zrobić. Chcą mieszkać 
wygodnie w nowych domach 
wzniesionych na miarę ich presti

żu i przekonań estetycznych. Obiekty zabytkowe nato
miast interesują ludzi, których podzielić można na dwie 
grupy: 1) autentycznych miłośników zabytkowych bu
dowli, ich piękna i oryginalności, gotowych poświęcić 
ostatni grosz dla ratowania zabytku, przez wiele lat bo
rykających się z kosztownymi remontami i restauracja
mi; ich symbolicznym reprezentantem jest Piotr Nowic
ki, warszawski marszand, właściciel pięknej willi „Pal
las Atenae” przy ul. Piasta, któremu blisko 20 lat zaję
ło przywracanie obiektowi świetności (w chwili przeję
cia wraz z lokatorami skazany był już na zagładę); 2) 
wszelkiego rodzaju cwaniaków i kombinatorów, któ
rych nie przeraża fakt, że w 1990 r. cały stary, zabytko
wy Konstancin wpisany został do rejestru zabytków, co 
oznacza, że konserwatorskiej ochronie podlega zarów

no układ przestrzenny osiedla, jak 
i architektoniczna forma zabudo
wy (z 300 obiektów do tej pory 
ocalała tylko połowa willi i pen
sjonatów), również wielkość dzia
łek, które, jak wyraźnie zaznaczy
li w statucie twórcy letniska 
w 1897 r., nie mogą być mniejsze 
niż 3,3 tys. m2, a także wygląd 
ogrodów i ogrodzeń.

Tych ostatnich „miłośników za
bytków” szczególnie interesują 
obiekty położone na dużych dział
kach (wbrew przepisom w kon- 
stancińskiej strefie chronionej po
dział działek na mniejsze i stłocze
nie zabudowy - to proceder na
gminny), zdewastowane, znajdu
jące się na skraju ruiny. Nierucho
mości te, najczęściej należące do 
gminy, wystawiane są na sprzedaż 
za bardzo niskie ceny i często na
wet wtedy nie znajdują nabywcy, 
którego odstręcza przede wszyst-
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kim koszt zapewnienia mieszkań lub odpraw lokatorom 
tych ruder. Dla spekulantów nie stanowi to jednak pro
blemu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o gospodaro
waniu gruntami, jeśli obiekt będący przedmiotem trans
akcji wpisany jest do rejestru zabytków, jego cena zosta- 
je obniżona o połowę, od razu więc zyskują oni znaczą
cą korzyść. Będąc już właścicielami nieruchomości wca
le nie przejmują się losem lokatorów i bynajmniej nie 
zamierzają kupować im nowych mieszkań. Cierpliwie 
czekają aż budynek popadnie w tak wielką ruinę, że lu
dzie wyprowadzą się sami. Często też im w tym poma
gają dziurawiąc dach, odcinając dopływ wody czy na
wet strasząc pobiciem lub podpaleniem domu. Gdy lo
katorzy wyprowadzą się, właściciele wcale nie zamie
rzają remontować ruin. Przeciwnie, zabiegają o to, aby 
domy wyglądały jak najgorzej i zgłaszają do inspektora 
nadzoru budowlanego wniosek o rozbiórkę. Ponieważ 
dany obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, inspek
tor powołuje komisję i zawiadamia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Odbywa się wizja lokalna, 
podczas której komisja ustala stopień zniszczenia bu
dowli - jeśli przekracza 80%, wydaje pozwolenie.

W ten sposób sprytny nabywca zabytkowego obiektu, 
wymagającego wielkich nakładów na remonty i od
szkodowania dla lokatorów, pozbywa się kłopotu i sta
je się właścicielem atrakcyjnej działki budowlanej 
(3,3 tys. m2 w centrum Konstancina kosztuje 500-700 
tysięcy dolarów) za cenę 10-20% jej wartości! Tego ro
dzaju „przekręty” znane są niestety z terenu Konstanci
na od dawna. W ten sposób np. zniknęła w 1996 r. 
wzniesiona w stylu funkcjonalizmu willa „Brzozy” przy 
ul. Batorego, wykreślona z rejestru zabytków na podsta
wie ekspertyzy mykologicznej (zob. artykuł Burzenie 
Konstancina!, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 1996). 
Podobny los czeka w najbliższym czasie jeden z najpięk
niejszych niegdyś zabytkowych obiektów Skolimowa 
(sąsiaduje z Konstancinem) - pensjonat „Odpoczynek” 
niszczejący od lat, opuszczony przez lokatorów, według 
ostatnich szacunków zniszczony w 88%. Mieszkańcy 
uzdrowiska obserwujący znikanie kolejnych zabytko
wych willi w ten sam, dobrze sprawdzony sposób, 
nadali mu nazwę „systemu konstancińskiego”.

Wiosną 2002 r. według opisanego schematu zniknął 
kolejny zabytkowy obiekt, popularny w okresie mię
dzywojennym pensjonat „Zofijówka”, później przemia
nowany na „Hel”, położony u zbiegu ulic Mickiewicza 
i Sobieskiego. Sprawa znów wywołała emocje wśród 
mieszkańców, szczególnie wśród członków Towarzy
stwa Przyjaciół Konstancina, przetoczyła się przez łamy 
lokalnych gazet.

Mogłem oglądać przebieg wydarzenia w warunkach 
komfortowych, bowiem okna mojego mieszkania 
w bloku przy ul. Mickiewicza wychodzą bezpośrednio 
na pensjonat „Hel”, a dziś - wielką dziurę w ziemi, któ
ra została po jego rozbiórce. Warto przypomnieć, że 
przez wiele lat w tym niszczejącym, nieremontowanym 
budynku mieścił się Dom Dziecka, który został stamtąd 
wyprowadzony w 1992 r. W tym samym roku gmina - 
właściciel obiektu - podjęła decyzję o jego sprzedaży za 
cenę wywoławczą 430 tys. zł (na przetarg wystawiono 
również „Odpoczynek” za 500 tys. zł, który do dziś nie 
znalazł nabywcy). „Hel” zakupił w 1996 r. ówczesny 

„król żelatyny” Kazimierz Grabek, który kilka lat póź
niej odsprzedał posesję obecnemu właścicielowi. Budy
nek stał opustoszały i niszczał coraz bardziej aż do je
sieni 2001 r., gdy nowy nabywca wykonał dwa posu
nięcia: wystąpił do władz gminy o ustalenie warunków 
zabudowy działki, sugerując wymianę zabudowy (co 
w praktyce oznaczało rozbiórkę istniejącego obiektu), 
oraz równocześnie rozpoczął realizację „systemu kon
stancińskiego”. Zapoczątkowała ją nocna kanonada ka
mieni tłukących okienne szyby wykonana przez „nie
znanych sprawców”. Następnie mieszkający w budynku 
mężczyzna - oficjalnie jego stróż - przystąpił do roz
biórki fragmentów dachu. Liczono, że wiatr i śnieg do
konają dzieła zniszczenia.

Każdego zimowego ranka obserwowałem, jak o prze
trwanie walczą zabytkowe, solidne mury blisko stulet
niej budowli. Trzymały się dzielnie jeszcze 7 lutego 
2002 r., gdy komisja wojewódzkiego konserwatora za
bytków dokonywała kolejnej wizji lokalnej. Jej uczest
nicy uznali, że stan obiektu pogorszył się tak znacznie, 
iż nadaje się on już tylko do rozbiórki. I nikt nie chciał 
słuchać Joanny Żurowskiej, prezesa Towarzystwa Przy
jaciół Konstancina, która widziała i wiedziała, że „Hel” 
został zdewastowany celowo i z premedytacją, aby 
w majestacie prawa uzyskać plac pod budowę kolejne
go nowobogackiego pałacu, który - jak prawie wszyst
kie wzniesione wcześniej - w żaden sposób nie pasuje 
do stonowanej i wysmakowanej architektury dawnego 
uzdrowiska.

Kilka tygodni później przed „Hel” zajechały buldoże
ry. Opasane linami ściany broniły się nadal, ale w końcu 
uległy i wśród obłoków wapiennego pyłu zwaliły się na 
ziemię. Teraz widzę z okna tylko wielką dziurę wykopa
ną w żółtym piasku, która uwydatnia smutną prawdę, że 
„system konstanciński” pochłonął kolejną ofiarę i za
pewne szykuje się do nowego skoku. Obiektów, które 
mogą być jego celem w Konstancinie, nie brakuje.

Jak na razie jedynym pocieszeniem i spóźnionym 
owocem protestów miłośników dawnego Konstancina 
jest fakt wstrzymania pozwolenia budowy na opusto
szałej działce. Dokonał tego inspektor wydziału archi
tektury powiatu piaseczyńskiego, oburzony faktem, że 
nie został zawiadomiony o rozbiórce „Helu”. Również 
wojewódzki konserwator zabytków - nabity w butelkę 
przez sprytnego inwestora - twierdzi, że skłoni go do 
rekonstrukcji budynku według dawnego wzoru, że pro
jekt przyszłej inwestycji musi być z nim konsultowany, 
bo obiekt wznoszony będzie w strefie objętej ochroną 
konserwatorską. Jednak nauczona smutnym, wielolet
nim doświadczeniem Joanna Żurowska jest mniej opty
mistyczna: jeśli w postanowieniu akceptującym roz
biórkę pensjonatu konserwator nie postawił inwestoro
wi warunku rekonstrukcji - twierdzi - to nikt go póź
niej nie zmusi do takiej właśnie odbudowy.

Jak na razie, latem 2002, wokół opustoszałej posesji 
u zbiegu ulic Mickiewicza i Sobieskiego robotnicy 
wznoszą masywny, kamienny mur, zapowiadający po
wstanie rezydencji, jakiej jeszcze Konstancin nie wi
dział. Wyścig próżności w polskim Beverly Hills trwa 
więc w najlepsze...

Zdzisław Skrok
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Wokół jednego zabytku

Instrument higieniczny
Do czasu odkrycia złóż złota w Brazylii 

w XVII w. żółty metal byt kruszcem rzadkim, 
najważniejszym towarem wymiennym i najpięk

niejszym metalem ozdobnym. Dla jego zdoby
cia organizowano niebezpieczne wyprawy 
i prowadzono krwawe wojny. Ograniczona ilość 
sprawiała, że należał tylko do najpotężniej
szych - władców, bogatych kupców i świątyń. 
Trudności w jego pozyskaniu sprawiały, że 
złotnicy renesansowi do perfekcji opanowali 
umiejętność łączenia dekoracyjnych funkcji 
klejnotu z użytecznością. Znakomitym tego 
przykładem jest jeden z klejnotów naszytych na

przechowywany w Metropolitan Museum 
w Nowym Jorku, pochodzący z około 1580 r. 
(zob. Y Hackenbroch, Renaissance Jewellery, 
London, Munich, New York 1979, fot. 633), 
z trzema podwieszonymi pod brzuchem perła
mi, jak i potwory morskie z tytułowej strony 
drugiej serii rysunków zawieszeń Collaerta 
z 1581 r„ w których niemal identycznie zapro
jektowano ciała potworów luźno zawieszone 
na dwóch łańcuszkach, nieograniczane żad
nymi obramieniami. Porównywane klejnoty 
różnią się szczegółami. Klejnot jasnogórski 
wyróżnia topatkowate zakończenie ogona i ha-

znajdowaly się srebrne „sztuczki do zębów", 
„koral do zębów” lub „instrument do języka 
skrobania”.

Medycyna dowodziła w XVI w., że brud i nie
czystości są powodem zatrutego powietrza, 
a to z kolei źródłem groźnych chorób. Dla 
utrzymania czystości organizowano więc łaź
nie prywatne i publiczne. Łaźnia publiczna za
pewniała wannę z ciepłą wodą lub kąpiel paro
wą. W Krakowie oprócz kąpieli prywatnych by
ło 11 łaźni publicznych, we Lwowie oprócz łaź
ni królewskiej i publicznych była łaźnia miej
ska, gdzie za asygnatą nauczyciela każdy

„sukienkę rubinową” obrazu Matki Boskiej 
w zbiorach jasnogórskich w Częstochowie.

Klejnot przedstawia fantastyczne zwierzę, 
pozbawione nóg, przypominające rybę, z wy
dłużonym ogonem zakończonym płaską lo-

czykowate zakończenie języka, takie, jak 
w ówczesnych instrumentach higienicznych - 
łopatkach do oczyszczania uszu i wykałacz
kach do czyszczenia zębów. Nierzadko instru
menty tego rodzaju, podobnie jak w klejnocie

jak uczeń raz na trzy tygodnie darmo się kąpał, 
h - Wszystkie poradniki zdrowia z XVI w. zalecają 
icz- utrzymanie ciała w higienie. Szczególnie po- 
tru- mocne w jej utrzymaniu miało być zalecane 
icie srebro i złoto. Stefan Falimirz w 1534 r. w dzie-

patką, z brzuchem i grzbietem najeżonymi le O ziołach i o mocy ich pisał, że „złoto trzy-jasnogórskim, były zakomponowane
ostrymi łuskami i otwartą paszczą ukazują
cą rząd groźnych zębów, spomiędzy któ
rych ukazuje się długi, spiczasto zakoń
czony język, haczykowato na końcu za
krzywiony. Jego tułów zdobią dwa rubiny 
i dwa diamenty w pełnej oprawie, rubino
wa obroża oraz barwna emalia: zielona na 
tułowiu, błękitna w partii głowy, biała na zę
bach oraz czerwona na zakończeniu ogona. 
Na grzbiecie dźwiga złotą kulę, zwieńczoną 
pertą. Na wypukłości głowy i na końcu tułowia 
znajdują się zaczepy do nieistniejących dziś 
łańcuszków, utrzymujących wydłużony 
(5,2 cm) klejnot, spiętych prawdopodobnie 
wspólnym ogniwkiem. W dolnej części klejno
tu znajdują się trzy puste otwory po niezna-

w taki sposób, że stanowiły integralną 
część klejnotu używanego jako zawie
szenie. Praktyczność klejnotu jako in

strumentu higienicz-

mane w uściech broni czuchnienia ust”, „sre
bro też czuchnienie ust i drżenie serca uśmie
rza”. Marcin Siennik w 1564 r. w swym poczyt
nym poradniku Lekarstwa doświadczone po- 
daje przyczyny dolegliwości spowodowanych 

zaniedbaniami ciała i sposoby ich lecze
nia. O zaniedbaniach czyszczenia 

zębów pisze: „śmierdzenie 
z ust rozmaita przyczyna przy

nosi, albowiem niegdy 
z zębów rzadkich się 
stawa gdy kto z nich ja
dła niewypcha ani po ja- 
dle wyptuknie”. Gdy ból

zęba stawał się już faktem, 
medycyna renesansowa radziła sobie na do-

nych dziś elementach, przypuszczalnie wiszą- stępne ówcześnie sposoby i znane ówcześnie
cych pertach.

Tego rodzaju klejnoty wyobrażające „mor
skie potwory” pojawiły się po 1570 r. w kilku 
ośrodkach złotniczych Europy, zainspirowa
nych oryginalną grafiką Hansa Collaerta Star
szego. W 1573 r. w Antwerpii opublikował on 
wzory wielokrotnie naśladowanych klejnotów, 
ale doniosłe znaczenie dla historii ztotnictwa 
europejskiego odegrały dwie serie jego za-

jego dużych walorów artystycznych, jak np. 
w zawieszeniu „Putto dosiadające morskiego 
potwora" z 1570-1580 r., którego ostro zakoń
czony ogon jest wykałaczką, natomiast łopat
ka do usuwania woskowiny z ucha jest przy
czepiona do piersi zwierzęcia (klejnot przecho
wywany w Rosenberg Castle w Kopenhadze) 
czy klejnot „Święty Jerzy zabijający smoka” 

z analogicznymi przyborami, wykonany w Au-

leki, „doświadczone” od czasów starożytnych. 
Marcin Siennik na ból zęba zalecał: „Niektórzy 
ząb bolący leczą zębem z martwej człowieczej 
głowy, a pomaga męski mężczyźnie a niewie
ści niewieście gdy go w ogień włoży a ząb bo
lący nad onym dymem kurzy". Inny sposób: 
„Ból zęba wyciąga żywego kreta ząb gdy go na 
czeluść położyć". Gdy środki te zawiodły, po
mocny mógł się okazać psi kieł: „Gdy kłem

wieszeń opublikowane także w Antwerpii: gsburgu w 1570-1580 r. (przechowywany psim około zębu bolącego aż do krwie rozdra-
pierwsza w 1581 r. i druga w 1582 r„ których w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu). pie, ból wnet ucichnie ale kieł psi ma być z pra-
wydawcą był Filip Gale. Lansowały one modę 
na morskie potwory luźno balansujące na do
czepionych łańcuszkach, pozbawione archi
tektonicznej obudowy czy jakiegokolwiek 
ograniczającego je obramienia. Graficzne 
wzorniki Collaerta szybko oddziałały na formę 
klejnotów wytwarzanych w południowych 
Niemczech, zwłaszcza w Augsburgu, gdzie 
mieszkali protestanccy złotnicy - uciekinierzy 
z Niderlandów, w Hiszpanii, po okupacji przez 
Hiszpanów południowych Niderlandów, a tak
że na Węgrzech na początku XVII w.

Klejnot jasnogórski jest niewątpliwie inspi
rowany tymi pomysłami. Bliskie analogie 
z nim wykazuje zwłaszcza klejnot z potworem 
morskim dosiadanym przez Wenus i Amora,

Kosztowne, złote instrumenty do utrzyma
nia higieny ciała odnajdujemy w królewskich 
i magnackich inwentarzach, testamentach, 
darowiznach, np. w inwentarzu Jamesa II 
Szkockiego (1489), Henryka VIII (1530), Elż
biety I (1573-1577). Niektóre były projektowa
ne w gwizdkach przez Albrechta Durera, np. 
gwizdek z instrumentem do czyszczenia uszu 
byt własnością Anny Boleyn, żony Henryka 
VIII. Zloty instrument do czyszczenia zębów 
odnotowany został w rachunkach królew
skich jako „instrumento ad dentes purganros’ 
polskiego króla Zygmunta I. Utrzymanie ciała 
w czystości zajmowało również niższe war
stwy społeczeństwa. Z inwentarzy miesz
czańskich wiadomo, że w ich posiadaniu

wej czeluści”.
Wiele wieków musiato upłynąć, aby zmienił 

się sposób widzenia spraw higieny ciała. 
W zapomnienie odeszły dawne instrumenty, 
a klejnot jasnogórski pozostał jako znak czasu 
ostatniego dwudziestolecia XVI w. Otwartym 
problemem pozostaje sprawa ośrodka, w któ
rym powstał. Typowa dla renesansowej Euro
py pełna oprawa kamieni, której użyto w klej
nocie, nie może być w tym wypadku wskazów
ką. Wyjaśnieniem mogłaby być barwna emalia 
użyta tu aż w czterech kolorach, ale prace 
w tym zakresie są ciągle zbyt mało zaawanso
wane, aby mogły być pomocne.

Ewa Letkiewicz
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW

Miejscowość: Warszawa.
Bliższa lokalizacja: ul. Krasnowolska 78.
Rodzaj i nazwa obiektu: willa z końca XIX w.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: nieużytkowany, zaniedbany, spore uszkodzenia 
tynku, bez remontu możliwość pogorszenia stanu technicznego. 
Inne informacje: willa położona wśród starej i nowej zabudowy, 
wolno stojąca, jednopiętrowa, częściowo podpiwniczona, za
chowane proporcje i bogaty wystrój architektoniczny; ostatni re
mont w 1941 r.
Dane bibliograficzne: dokumentacja u Statecznego Konserwa
tora Zabytków.

Artur Zbiegieni 
Warszawa

Miejscowość: Chodel, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie. 
Bliższa lokalizacja: na południowy wschód od Chodla, na wy
spie w tzw. miejscu zjawienia Matki Boskiej w XVIII w.
Rodzaj i nazwa obiektu: kościót jezuitów tzw. Loret z lat 1736- 
-1750.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: ruina, brak dachu, zawalone sklepienia, częścio
wo zachowane mury i dekoracje architektoniczne.
Inne informacje: kościót został opuszczony w 1773 r, wyposa
żenie, w tym cudowny obraz Matki Boskiej Loretańskiej, prze
niesiono do kościoła parafialnego w Chodlu.
Dane bibliograficzne: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII 
- woj. lubelskie, z. 1 - pow. betżycki, Warszawa 1960.

Hubert Mącik
Lublin

Miejscowość: Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie.
Bliższa lokalizacja: Park Miejski przy ul. Wigury.
Rodzaj i nazwa obiektu: budynek restauracyjny z drewnianą sa
lą letnią (tzw. Leśniczówka) z początku XX w.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: konserwacji i częściowej wymiany wymagają ele
menty drewniane.

Alojzy Sladek
Grudziądz

Miejscowość: Lipianki, gm. Kwidzyn, pow. Kwidzyn, woj. pomorskie.
Bliższa lokalizacja: Lipianki nr 1.
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany dwór z 1853 r.
Użytkownik: rodzina właściciela.
Stan obiektu: na skutek wieloletniego użytkowania bez remon
tu ponownie zagrożony zniszczeniem.
Inne informacje: drewniany dwór na kamiennej podmurówce 
wykonany z bali o dachu dwuspadowym krytym dachówką, 
zachowane schody wewnętrzne oraz usytuowany niesyme
trycznie ganek; obiekt razem z budynkami gospodarczymi 
przeznaczony do sprzedania.
Dane bibliograficzne: Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic (pr. zb.), 
Olsztyn 1982, s. 267.

Janusz Zaremba
Kwidzyn

(fot. Janusz Zaremba)



Miejscowość: Łódź.
Bliższa lokalizacja: pl. Dąbrowskiego 4.
Rodzaj i nazwa obiektu: kamienica czynszowa z lat 1902-1905. 
Użytkownik: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogrody Sukiennicze". 
Stan obiektu: niedobry - ubytki tynków i gzymsów, pęknięcia 
ścian magistralnych.
Inne informacje: własność rodziny Tempelhoff: kamienica ma 
ciekawą dekorację secesyjną o formach roślinno-kwiatowych, 
także we wnętrzu.

Magdalena Sobis
Łódź

Miejscowość: Rozwadza, gm. Zdzieszowice, pow. Krapkowice, 
woj. opolskie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze Krapkowice - Kędzierzyn-Koźle, 
w południowo-wschodniej części wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: neogotycki pałac z XIX w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: ruina ulegająca dalszej dewastacji mimo prób za
bezpieczenia; zniszczony park krajobrazowy.
Inne informacje: obiekt wymaga natychmiastowego remontu. 
Dane bibliograficzne: „Renowacje", nr 6, 1999.

Piotr Grytner
Warszawa

(fot. Piotr Grytner)
(fo

t. W
ie

sł
aw
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k)

Miejscowość: Grabowce Dolne, gm. Nowodwór, pow. Ryki, woj. 
lubelskie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze Grabowce Dolne-Przestrzeń, 
nad rzeką Świnką.

Rodzaj i nazwa obiektu: młyn wodny z ok. 1880 r.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: mury zachowane w dobrym stanie, wnętrze zde
wastowane, pozbawione stolarki okiennej i drzwiowej, urządze
nia przemiałowe wywiezione.
Inne informacje: obiekt murowany z cegieł, podpiwniczony 
z wysokim poddaszem i dwuspadowym dachem pokrytym 
współcześnie blachą; obecnie otynkowano ściany zewnętrzne; 
młyn miał napęd turbinowy zmieniony po 1945 r. na elektrycz
ny; otoczenie o dużych walorach krajobrazowych.

Wiesław Wiącek 
Lublin

Miejscowość: Żytno, pow. Radomsko, woj. łódzkie.
Bliższa lokalizacja: Żytno, ul. Konopnickiej 35.

Rodzaj i nazwa obiektu: murowany klasycystyczny dwór z pierw
szej potowy XIX w.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: zły w 1998 r.; obecni właściciele od chwili zakupu 
w 2001 r. nie wykonali żadnych prac zabezpieczających.
Inne informacje: do 1945 r. dwór należał do rodziny Siemieńskich, 
do 1987 r. byt siedzibą szkoły.
Dane bibliograficzne: Żytno 1198-1998 (pr. zb.), Żytno 1998.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Oddział w Radomsku

13



1. Most Królowej Luizy
2. Kamień upamiętniający 
pokój w Tylży
3. Kościót św. Krzyża, 
przebudowany na fabrykę

Tylża „Ileż razy zwodzono! Pamiętasz? gadali: 
Napoleon już idzie! i my już czekali! 
Gadano: już w Koronie, już Prusaka pobił, 
Wkracza do nas! A on! co? Pokój w Tylży zrobił!"

U
ak oto, w słowach Sędziego 
do księdza Robaka, na karty 
narodowej epopei trafiło 
miasto, o którym - ze wzglę

du na jego znaczenie również w polskiej 
historii - każdy z nas słyszał, nawet jeśli 
nie potrafi go dokładnie zlokalizować. 
Tylża (po niemiecku Tilsit) nad Nie
mnem, w dawnych Prusach Wschod
nich, dziś w obwodzie kaliningradzkim 
na granicy z Litwą, jest zresztą na 
współczesnych urzędowych mapach nie 
do znalezienia, gdyż w 1946 r. została 
przemianowana na Sowieck. Sami Ro
sjanie jednak coraz częściej, choć nieofi
cjalnie, wracają do dawnej nazwy „Til- 
zit”. A w nowym herbie miasta widnie
je most Królowej Luizy (znowu tak na
zywany), symbol Tylży przedwojennej.

Zamek Tilsit zbudowali Krzyżacy 
w latach 1406-1409. Początkowo nie
wielki, podlegał komturowi z pobliskiej 
Ragnety. Strzegł przeprawy przez Nie
men, ale nie granicy - ziemie Zakonu 
sięgały dalej na północ, aż po Memel, 
czyli Kłajpedę (graniczną stała się Tylża 
dopiero w 1923 r., gdy rejon Kłajpedy 
zajęli Litwini). Na podzamczu powstała 
wieś rybacka. Po sekularyzacji Zakonu 
w 1525 r. handel z Litwą przyniósł roz
kwit miejscowości. W 1537 r. wznie

siono nowy, okazały zamek (w XIX w. 
ulokowano w nim papiernię, po czym 
w 1876 r. doszczętnie spłonął). 2 listo
pada 1552 r. książę Albrecht Hohen
zollern nadał Tylży prawa miejskie, 
z herbem ukazującym zamek i nurt rze
ki. Wyrazem ambicji coraz zamożniej
szych mieszkańców stała się otwarta 
w 1586 r. szkoła prowincjonalna, póź
niejsze gimnazjum. Spokój rzadko tylko 
zakłócały działania wojenne. W latach 
1678-1679 miasto zajmowali Szwedzi, 
a podczas wojny północnej, od 1757 
do 1762 r. pozostawało w rękach 
wojsk rosyjskich.

Już na początku XVI w. pojawili się 
w Tylży franciszkanie, ale nie gościli tu 
długo. W XVII w. jako misjonarze 
przyjeżdżali jezuici: niemieccy z Branie
wa i polscy z Kroż. W 1700 r. otwarta 
została przy istniejącej wcześniej kapli
cy katolickiej stacja misyjna kolegium 
w Krożach ze szkołą parafialną. Jej 
działalność stale utrudniały władze pru
skie. „Intrygi innowierców” przerwały 
też rozpoczętą w 1744 r. budowę ko
ścioła. Po kasacie jezuitów w Prusach 
w 1780 r. ostatni superior misji Józef 
Willich został proboszczem miejscowej 
parafii. Na jej własność przeszła też za
sobna biblioteka z wieloma cennymi

polonikami. Dopiero w 1843 r. Fryde
ryk Wilhelm IV zezwolił na budowę 
kościoła, który ukończono w 1851 r., 
a wieżę dostawiono w 1888 r.

Na początku czerwca 1807 r. spo
tkali się w Tylży sojusznicy w trwającej 
wojnie z napoleońską Francją, król 
Fryderyk Wilhelm Ill i car Aleksander I. 
Klęska ich wojsk w bitwie pod Fry- 
dlandem 14 czerwca wymusiła rozmo
wy pokojowe. 19 czerwca do miasta 
przybył Napoleon, a w ślad za nim 
marszałek Murat (który zajął Króle
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wiec) i minister spraw zagranicznych 
Talleyrand. Negocjacje toczyły się od 
25 czerwca na dwóch tratwach zako
twiczonych na Niemnie - w miejscu 
najbardziej neutralnym. Tam też pod
pisano dwa traktaty pokojowe: Francji 
z Rosją 7 lipca i Francji z Prusami 9 lip- 
ca. W rezultacie powstało Księstwo 
Warszawskie, wyłącznie z ziem zaboru 
pruskiego, oraz Wolne Miasto Gdańsk. 
Rosja, za cenę uznania francuskich 
zdobyczy w Prusach (czyli zdrady 
sprzymierzeńca), nie tylko wyszła bez 
szwanku, ale jeszcze dostała obwód 
białostocki. Nic dziwnego, że Sędzia 
z Pana Tadeusza mówi o pokoju w Tyl- 
ży z zawodem i goryczą - Polakom pod 
zaborem rosyjskim nie dał on niczego, 
przekreślając nadzieje na odrodzenie 
Rzeczypospolitej. Dziś układ z 1807 r. 
upamiętnia kamień w centrum miasta 
z trójjęzycznym napisem.

Podczas negocjacji przebywała w Tyl- 
ży również pruska królowa Luiza, 

wbrew obyczajom epoki nie godząca 
się na dekoracyjną tylko rolę u boku 
męża. Jej urodę, mądrość i patriotyzm 
sławili poeci, malarze i politycy, a po 
przedwczesnej śmierci w 1810 r. oto
czona została prawdziwym kultem. 
Rozmawiając z Napoleonem, królowa 
starała się wpłynąć na złagodzenie tak 
niekorzystnych dla Prus warunków po
koju. I choć nie przyniosło to skutku, 
w Tylży dobrze zapamiętano jej stara
nia. Skromny domek, w którym miesz
kała, pieczołowicie chroniono i opa
trzono stosowną tablicą, zaś w miej
skim parku stanął w 1900 r. marmuro
wy pomnik, dzieło wybitnego berliń
skiego rzeźbiarza Gustava Eberleina. Po 
obu tych pamiątkach nie ma już śladu. 
Imieniem władczyni nazwano szkołę 
żeńską, potem nawet kino. W 1907 r. 
dumą miasta stał się nowy most Królo
wej Luizy. Jego trójłukowa konstrukcja 

(480 m) została w 1944 r. wysadzona, 
ale neobarokowa brama wjazdowa oca
lała, choć w zdobiącym ją kartuszu nie 
ma już wizerunku patronki.

Drugi obok napoleońskiego pokoju 
powód, dla którego zachowujemy Tyl- 
żę w pamięci, to ser tylżycki. Narodził 
się on zresztą nie w samym mieście, 
lecz w pobliskiej serowarni, zwanej 
Milchbude, po drugiej stronie Nie
mna. W 1845 r. kupiła ją pani West
phal i wprowadziła recepturę, przejętą 
od pracujących u niej Szwajcarów. No
wy gatunek sera szybko zyskał uznanie 
i byt przez sto lat produkowany 
w wielu wytwórniach w Tylży jako 
miejscowa specjalność. Obecnie moż
na tam kupić ser tylżycki - ale sprowa
dzany z Litwy.

Druga wojna światowa przyniosła 
miastu ogromne straty. Po nalotach, 
ostrzale i wreszcie ofensywie armii so
wieckiej, która zajęła Tylżę 20 stycz
nia 1945 r., zniszczenia sięgnęły 60- 

-80%. Historycznego 
centrum w większości 
nie odbudowano, sta
wiając „socjalistyczne” 
gmachy i szare bloki. 
Przestały istnieć naj
cenniejsze świątynie 
z bogatym wyposaże
niem: kościół Lutra, 
tzw. miejski, wzmian
kowany w 1551 r., 
w ostatecznym kształ
cie pochodzący z lat 
1598-1612 oraz ko
ściół „wiejski” (z nabo
żeństwami po litew

sku), na planie owalu, z 1757 r., tak
że stary ratusz (1752-1755). Uszko
dzony kościół katolicki został roze
brany, z wyjątkiem wieży zburzonej 
w 1982 r.

Co zatem - oprócz mostu - można 
dziś w Tylży zobaczyć? Ewangelicki ko
ściół św. Krzyża (1911), przebudowany 
na fabrykę, to wymowne świadectwo 
powojennego „postępu”. Z kościoła re
formowanego (1900) została tylko wie
ża, ze staroluterańskiego - poszczerbio
ne mury. Ruina domu modlitwy bapty
stów, z niemieckim napisem nad wej
ściem, wygląda tak, jakby walki skoń
czyły się wczoraj... W dobrym stanie 
przetrwały natomiast niektóre budynki 
użyteczności publicznej: dworzec kole
jowy (1865), gmachy sądów, okręgo
wego (1868) i miejskiego (1913), wy
glądające jak na dawnej pocztówce, no
wy ratusz (1912), kilka szkół i komen

da policji (1928), zaprojektowana 
przez Kurta Fricka. Teatr Miejski 
z 1893 r., gruntownie przekształcony, 
utracił dawny wystrój. Przy ul. Wyso
kiej (dziś Pobiedy), głównej osi cen
trum, stoi kilka efektownych kamienic 
z przełomu XIX i XX w., wśród nich 
dom nr 41, ozdobiony kilkumetrową 
figurą rycerza. Natomiast z tak charak
terystycznej architektury szachulcowej 
ocalał na nabrzeżu niedaleko mostu 
malowniczy magazyn portowy.

W Tylży urodzili się dwaj twórcy, 
znaczący dla literatury niemieckiej. Pię
trowy dom, w którym w 1783 r. przy
szedł na świat romantyczny poeta Max 
von Schenkendorf, to najstarszy zacho
wany budynek w mieście. Autora pięk
nych liryków i patriotycznych wierszy 
z okresu wojny wyzwoleńczej uczczono 
w 1890 r. pomnikiem autorstwa po
chodzącego z Tylży Martina Engelke. 
Teraz przypomina o nim tylko tablica 
na rodzinnym domu. W 1917 r. przy 
Grabenstrasse (dziś ul. Smoleńska) uro
dził się Johannes Bobrowski, poeta 
i autor powieści o wielokulturowych 
tradycjach Prus Wschodnich. Ponieważ 
dom się nie zachował, pamiątkową ta
blicę odsłonięto niedawno na rogu uli
cy. W Tylży mieszkał także w latach 
1933-1944 prusko-litewski historyk 
i filozof Willi Starosta-Vydunas, mający 
własną tablicę z popiersiem.

Tylża była miastem garnizonowym, 
o czym świadczą nie tylko zabudowania 
koszarowe. Naprzeciwko teatru, pod 
posadzonym specjalnie dębem, kamien
ny sześcian z niemal zatartym napisem 
upamiętnia zwycięstwo nad Francją 
w 1871 r. Nieopodal, w narożniku mu- 
ru koszar kawalerii, widnieją relikty po
mnika, zwieńczonego niegdyś cesar
skim orłem. Kilka kilometrów od cen
trum znajduje się rozległy cmentarz wo
jenny i wojskowy, zwany Leśnym 
(Waldfriedhof). Zdewastowany po 
1945 r., został ostatnio uporządkowany. 
Na mogiłach poległych w pierwszej 
wojnie światowej ustawiono poprzew
racane wcześniej kamienne stele. Moż
na na nich odnaleźć również polskie na
zwiska żołnierzy z poznańskiego czy ślą
skiego poboru. Pośród drzew zobaczy
my głaz z datami 1914-1918, nieliczne 
nagrobki indywidualne, także wojsko
wych i ich rodzin z okresu międzywo
jennego, oraz ruiny wysadzonego mo
numentalnego pomnika. W ozdobio
nym kolumnadą domu cmentarnym 
mieści się obecnie sklep i bar „Chazar”, 
głównie z wyszynkiem piwa.
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4. Stary magazyn portowy
5. Stela na cmentarzu wojennym
6. Nowy kościół katolicki

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

Na starym miejscu wzniesiono w la
tach 1993-2000 nowy katolicki ko
ściół Zwiastowania Pańskiego. Pod
czas poświęcenia placu pod budowę 
jakiś Rosjanin przyniósł kawałek żela
za zabrany z ruin zburzonego kościoła, 
by wmurowano go w nowe ściany. 
Kiedy zaś 20 sierpnia 2000 r. arcybi
skup Tadeusz Kondrusiewicz konse
krował świątynię, wręczono mu prze
chowany przez kogoś klucz od tamte
go kościoła, jedyną po nim pamiątkę. 
Budowla jest całkowicie nowoczesna, 
ale wieża z czerwonej cegły nawiązuje 
do wcześniejszej.

W 1928 r. na placu niedaleko teatru 
ustawiona została rzeźba Ludwiga 
Vordermayera - naturalnej wielkości 
łoś z brązu, herbowe niemal zwierzę 
Prus Wschodnich. Szybko stał się on 
drugim obok mostowej bramy zna
kiem miasta. Po wojnie zabrano go do 
Ogrodu Zoologicznego w Królewcu, 
gdzie nadal się znajduje. Ciekawe, czy 
tak jak społeczność Gąbina (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 
2001), obecni mieszkańcy Tylży upo
mną się o swojego łosia, jako o jedną 
z pamiątek odkrywanej przez nich od 
niedawna sześćsetletniej historii nad- 
niemeńskiego grodu?

Jarosław Komorowski

PIRAMIDA W KRÓLEWCU

Po wojennych zniszczeniach i powojennym zacie
raniu przeszłości historyczny Królewiec niemal 
przestał istnieć, z premedytacją zmieniony w Kalinin

grad o typowo sowieckim obliczu. W centrum prze
trwały tylko nieliczne zabytki, ze wspaniałą, szczęśli
wie odbudowaną katedrą, która jednak zamiast do
minować nad tętniącym życiem, pełnym skarbów ar
chitektury Starym Miastem, stoi dziś na pustej, za
drzewionej wyspie. Ale na obrzeżach, w ocalałych 
dzielnicach przedmiejskich, można odnaleźć na
prawdę interesujące obiekty, a wśród nich bardzo 
szczególne i niespodziewane polonikom. W dawnej 
dzielnicy Kalthof przy ul. Matojarostawskiej jakimś cu
dem zachowa! się pomnik z 1923 r, upamiętniający 
poległych w pierwszej wojnie światowej saperów i bu
downiczych kolei - jedyny obecnie tego rodzaju zaby
tek w Królewcu. Spośród tysięcy rozsianych po całej 
Europie pomników Wielkiej Wojny wyróżnia go nie
zwykły kształt. Wysmukłą, czterometrową piramidę 
z granitowych bloków - wyrazisty symbol wiecznego 
spoczynku - zdobi z przodu bardzo już zniszczony 
relief Paula Borcherdta „Umierający żołnierz”. Pod 
nim widnieje napis: UNSEREN GEFALLENEN KAME- 

RADEN 1914-1918 (Naszym poległym kolegom 
1914-1918). U góry znajdowała się pierwotnie niedu
ża kwadratowa plakieta, może z Krzyżem Żelaznym.

Najciekawsza jest jednak tablica z tyłu piramidy. 
Wypisano na niej nazwy sześciu jednostek wojsko
wych, wymieniając na pierwszym miejscu „Pionier- 
Bataiilon Furst Radziwiłł Ostpr. Nr 1 Rzut oka na 

dawny plan Królewca pozwala stwierdzić, że rów
nież ulica, przy której wzniesiono piramidę, do 1945 
r. nazywała się Radziwiłł Strasse. Naprzeciwko po
mnika stoją typowe budynki koszarowe z czerwonej 
cegły (obecnie mieszkalne), w których zapewne 
kwaterował ów wschodniopruski batalion saperów 
im. Księcia Radziwiłła. Jedynym Radziwiłłem, który 
mógł w Królewcu doczekać się „własnej” ulicy (i jed
nostki), byt niewątpliwie książę Bogusław, dobrze 
nam znany jako zdrajca z czasów szwedzkiego „po
topu". Po klęsce najeźdźców schronił się w Królew
cu, a w październiku 1657 r. został przez elektora 
Fryderyka Wilhelma mianowany namiestnikiem Prus 
Książęcych i dowódcą armii. W listopadzie w Byd
goszczy nastąpiło pojednanie z królem Janem Kazi
mierzem, który zaakceptował przyjęcie pruskich

godności. W 1662 r. książę namiestnik walnie przy
czynił się do stłumienia buntu mieszczan, przeciw
nych oderwaniu Prus od Rzeczypospolitej. Bogu
sław Radziwiłł zmart 31 grudnia 1669 r., rażony apo
pleksją podczas polowania na kuropatwy, i został 
pochowany obok żony Anny w królewieckiej kate
drze. W prezbiterium pozostało dziś tylko obramie
nie jego epitafium - a na pomnikowej piramidzie 
w odległym zakątku miasta sławne nazwisko jako 
nieoczekiwane echo dawnych dziejów, (jk)
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Malowane zręby
iedy pewnego popołudni;! 
przeczytałam artykuł prof. 
Janusza Bogdanowskiego 
z 1970 r. o malowanych 

chałupach drewnianych w krajobrazie 
podkrakowskich wsi, w rysunkach wie
lobarwnych elewacji domów dostrze
głam nie tylko piękno, ale także niepo
kojącą logikę, uporządkowanie i har
monię barw, o którą tak trudno we 
współczesnych budynkach. Badacz 
sztuki wsi Zalipie, Władysław Hickel, 
tak pisze o zjawisku zdobienia chałup: 
„Malarstwo to dowodzi, że w ludziach 
drzemie wielki zasób niewyzyskanego 
talentu i poczucia słonecznej barwności. 
Podziwienia godną w tych pracach jako
by od niechcenia wykonanych, jest owa 
prostota, swoboda i logika, a szczególnie 
równowaga wielorakich barw uzupeł
niających się przecież do spektrum świa
tła słonecznego...”

Wszystkie badania wskazują na to, że 
wielobarwny i wzorzysty sposób malo
wania musiał być kiedyś bardzo rozpo
wszechniony. Niestety, z powodu zbyt 
małej ilości dostępnych materiałów, nie 
sposób obecnie ustalić zasięgu tego zjawi
ska, ani też granic występowania po
szczególnych motywów dekoracyjnych. 
Z całą pewnością zdobienie zrębów wy
stępowało na terenie Polski Południowej 
i Środkowej. Na południu zasięg obejmu
je stoki Sudetów i całą Małopolskę: oko
lice Krakowa, Sądecczyznę, Łemkowsz- 
czyznę, okolice Przemyśla oraz Powiśle 
Dąbrowskie. W Polsce Środkowej najbar
dziej znanymi ośrodkami są: Łowicz oraz 
okolice Opoczna i Radomia. W tych 
wszystkich regionach występowały pro

ste motywy zdobnicze, jak kropki czy li
nie, a różnice dotyczą raczej polichromo
wania ścian i bardziej zaawansowanego 
zdobnictwa. Profesor Bogdanowski przy
puszcza, że w rozprzestrzenianiu się ty
pów wzornictwa pewną rolę odegrać 
mogły doliny rzek, wzdłuż których czę
sto występowały podobne motywy. 
Ogólnie można wyróżnić dwa główne ty
py zdobnictwa: malowanie wapnem lub 
glinką prostych znaków i symboli na su
rowym lub zapuszczonym farbą zrębie 
oraz zdobienie bielonej wapnem fasady 
jedno- lub wielobarwnymi motywami ro
ślinnymi, geometrycznymi, czasem także 
zoomorficznymi i figuralnymi, skon
centrowanymi zwłaszcza wokół okien 
i drzwi. Roman Reinfuss przypuszcza, że 
wcześniejsze jest malowanie zrębu w pa
sy, późniejsze natomiast barwne zdobie
nie ścian bielonych wapnem. Jednak we
dług prof. Bogdanowskiego wiadomości 
o oblepianiu gliną i bieleniu drewnianych 
budynków sięgają XVII w., natomiast po
wszechnie występujący na terenie Mało
polski kolor niebieski - tzw. siwy - zwią
zany z farbką dodawaną do wapna służą
cego na pobiały, pojawił się prawdopo
dobnie dopiero w drugiej połowie XIX w. 
W latach trzydziestych XX w. wprowa
dzony został (zapewne ze względów hi
gienicznych) nakaz bielenia ścian chałup 
drewnianych, co w dużej mierze przyczy
niło się do zaniku miejscowych zwycza
jów zdobnictwa. W bieleniu ulegano czę
sto przesadzie, barwiąc nie tylko ściany 
budynków, ale także ozdobne szczyty, 
okiennice, płoty, studnie, nawet pszczele 
ule. Na bielonych ścianach rozwinął się 
odmienny sposób malowania. Najbar-

1. Chałupa w kolorowe pasy ze wsi 
Olszanica (na podstawie rysunku 
J. Bogdanowskiego)
2. Rekonstrukcja kolorystyczna chałupy 
w Wetlinie, odkrytej w 1937 r.

dziej znanym ośrodkiem tego typu zdob
nictwa jest Powiśle Dąbrowskie, zwłasz
cza znana wieś Zalipie.

Początku stosowania koloru w archi
tekturze mieszkaniowej należy upatry
wać w tradycyjnych rzemiosłach. Nie
przypadkowo malowaniem fasad zajmo
wały się początkowo wyłącznie kobiety. 
To właśnie one trudniły się hafciarstwem, 
koronkarstwem, ceramiką itd. oraz ma
lowaniem drewnianych skrzyń. Zdobnic
two wnętrz, a potem ścian rozwinęło się 
prawdopodobnie z tzw. pacek, czyli 
mniej więcej okrągłych plam wykonywa
nych rozpuszczoną gliną zmieszaną z po
piołem celem rozjaśnienia zakopconych 
części ścian, pieca i powały. Bielenie zrę
bów polegało na podkreślaniu wapnem 
szpar między belkami, oznaczaniu zrę
bów szeregami poziomo lub pionowo 
biegnących kropek, malowaniu fal i pro
stych lub skośnych kratek, wreszcie wy
konywaniu otoków wkoło okien i drzwi.

Zdobnictwo stosowano nie tylko ze 
względów estetycznych. Malowanie za
kończeń belek miało zapewne także 
chronić je przed zniszczeniem, niektóre
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3. Wspaniale zestawienie kolorów i faktur w barwionej 
odpadkami ropy naftowej chałupie ze wsi Ropianka 
(obecnie w skansenie w Sanoku)
4. Niebieskie opaski wokół okien miały chronić dom
i jego mieszkańców przed złem - chałupa łemkowska 
(skansen w Sanoku)

5. Wielobarwne motywy kwiatowe na ścianie bielonej 
chałupy w Zalipiu
6. Chałupa w kolorowe pasy zachowana w Nowej Wsi 
Szlacheckiej koto Krakowa
7. Świeżo malowana czarna chałupa z okolic Żabna

(rys. i zdjęcia: Justyna Tarajko)

z malowanych znaków były po prostu 
znakami własności, innym przypisywano 
znaczenie magiczne. W ludowej kulturze 
Słowian występowało kilka symboli ma
gicznych, jak pentagram, gwiazda sze- 
ścioramienna czy sześciolistna rozeta 
wpisana w koło. Częste było również 
malowanie faz księżyca i słońca, które 
z czasem w metaforze malarskiej prze
kształciło się w kwiat o pięciu płatkach. 
Ochronne znaki i symbole magiczne sy
tuowano najczęściej w okolicach okien 
i drzwi. Z czasem obok tradycyjnych 
symboli zaczął pojawiać się chrześcijań
ski krzyż. Zdobienie ścian często wiąza
ło się ze świętami Wielkiej Nocy i Boże
go Narodzenia lub z ważnymi uroczysto
ściami rodzinnymi, jak np. weselami. Na 
zewnętrznej stronie drzwi domu, w któ

rym mieszkała panna na wydaniu, malo
wano często wapnem kwiatki i gałązki.

Jeżeli chodzi o dobór barw, trudno dziś 
jednoznacznie ustalić, czy wpływ miały 
tu względy natury symbolicznej, czy jedy
nie dostępność danego barwnika. Można 
jednak wyodrębnić pewne regiony stoso
wania odcieni barwnych, które nie wy
stępują gdzie indziej. We wsi Ropianka, 
w środkowej Łemkowszczyźnie, zapusz
czano zrąb odpadkami ropy naftowej, co 
w zestawieniu z bielonymi wapnem szpa
rami między belkami dawało wspaniałą, 
kontrastową kompozycję kolorystyczną. 
Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim 
farbę uzyskiwano z palonej glinki, bar
wiąc zręby na kolor terakoty, podczas 
gdy wrota stodół często malowano na ja- 
snożółto farbką z tartej glinki. Dopiero 

na tym tle występują kontrastowe moty
wy zdobnicze wykonywane wapnem. Na 
terenie ziemi krakowskiej do barwienia 
używano różnych kolorów, np. w okoli
cy Maciejowic uważano, że na ciemno
niebieski kolor malują domy tylko „gali- 
cjany”, podczas gdy lokalnie stosowa
nym kolorem był biały. W typie tzw. cha
łup mytych barwiono jedynie wypełnio
ne gliną szczeliny między belkami na ko
lor jasno- lub ciemnoniebieski. Belki za
chowywały swój naturalny kolor - jak pi- 
sze prof. Wiktor Zin - „po roku ciemnie
jąc, patynując na kolor brunatny lub po
pielaty, w zależności od rodzaju drewna”.

W typie chałup „w kolorowe pasy” 
malowano belki i szczeliny. Chałupy te 
cechuje największe bogactwo kolory
styczne. Kolory belek - to zazwyczaj 
brąz, ugier (nawiązujący do koloru my
tego drewna), rzadziej czerwień, glinę 
zapuszczano na niebiesko, granatowo 
lub zielono, częste jest barwienie coko
łów, obramień okien i drzwi oraz ostat
ków belek, np. na zielono.

Bielenie ścian wapnem, na podkładzie 
z żółtej glinki wypełniającej szczeliny mię
dzy zrębami, dawało inne możliwości 
zdobnicze. Na ziemi krakowskiej i na Są- 
decczyźnie wykształciło się kilka odmian 
kolorystycznych - od białej aż po ciemno
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niebieską, a nawet granatową - w zależ
ności od stężenia barwnika dodawanego 
do wapna. W tym typie kolorystycznym 
często malowano także cokoły, np. na 
czarno. Na Powiślu Dąbrowskim barwio
no ściany jednolicie na kolor jasnoniebie
ski, kremowy, jasnobrązowy lub różowy, 
malując na tym tle wielobarwne motywy 
roślinne i geometryczne. Swoiste odstęp
stwo kolorystyczne reprezentuje odnale
ziona w 1937 r. w Wetlinie (Bieszczady) 
bielona chałupa z wymalowanymi czer
woną farbą z palonej gliny szparami mię
dzy zrębami i wzorkiem w jodełkę.

We wszystkich regionach powszechne 
jest użycie koloru niebieskiego i zielone
go do malowania opasek wokół okien 
i drzwi. Nie jest wykluczone, że kolor 
ten, podobnie jak znaki i symbole ma
giczne, miał za zadanie ochraniać dom 
przed złem. Według wierzeń ludowych 
„niebieskie oko” lub „niebieski koralik” 
miały chronić przed niepowodzeniem 
i nieszczęściem.

Stosowany w architekturze drewnianej 
kolor na ogół podkreśla i uwypukla ele
menty konstrukcji budynku, pełniąc 
funkcje zarówno estetyczne, jak i użytko
we. Na przykład w Olszanicy koło Kra
kowa uważano, że ściany winny być ma
lowane zgodnie z wysunięciem i rodza
jem płaszczyzny. Odrębne kolory dobie
rano do różnych elementów architekto
nicznych - inne do cokołów, inne do 
końców belek, zrębu, szczelin, wreszcie 
obramień okien, drzwi i innych moty
wów zdobniczych. Różnice w sposobie 
malowania występują nie tylko między 

częścią mieszkalną i gospodarczą, ale tak
że między poszczególnymi ścianami 
obiektu mieszkalnego. Ozdobne motywy 
mogą koncentrować się w niektórych 
partiach ściany lub też znajdować się na 
całej jej płaszczyźnie. W lokalizowaniu 
ornamentu w narożnikach lub wzdłuż 
okapu i cokołu należy upatrywać dąż
ność do podkreślenia bryły budynku. 
Również bielenie szpar między belkami 
oraz znaczenie końców belek znakiem 
„X” (Bystra koło Jordanowa) lub w jo
dełkę (dorzecza Osławy i Solinki) sprzyja 
podkreślaniu rytmu konstrukcyjnego. 
Gdy roślinne motywy zdobnicze rozrzu
cone są na całej powierzchni ścian (np. na 
Powiślu Dąbrowskim czy w Łowiczu) łub 
ornament w formie kropek lub linii wy
stępuje w poprzek belek (Leluchów, 
Dubne koło Muszyny), zgodność z ele
mentami architektonicznymi zostaje nie
co zakłócona. Zdobnictwo zewnętrznych 
ścian budynków drewnianych często 
koncentruje się w okolicach okien 
i drzwi. Najprostszym typem zdobienia 
okien jest biała opaska poprowadzona 
wzdłuż framugi. Czasem maluje się także 
ramy okien na kolor zielony lub ciemno
niebieski, co w zestawieniu z ciemnym 
zrębem daje wrażenie dużej ozdobności. 
Na framugach okien, a także po bokach 
pojawiają się np. gwiazdki lub jodełki.

W regionach, gdzie powszechne było 
całkowite bielenie zrębu, rozwinęło się 
wielobarwne zdobnictwo okien. Najbar
dziej dojrzałą formą stosowanego orna
mentu wyróżnia się Powiśle Dąbrowskie 
- okna budynków zdobiły niekiedy całe 

bukiety wielobarwnych kwiatów, mala- 
tury umieszczane były także na po
wierzchni okiennic.

Motywy zdobiące drzwi występują 
bezpośrednio na framudze, na skrzydle 
lub na zrębie obok wejścia. Oprócz form 
roślinnych, jak kwiaty czy gałązki, częste 
są również motywy geometryczne.

Niedawno postanowiłam sprawdzić, 
czy pozostał jeszcze jakiś ślad opisywa
nych przez J. Bogdanowskiego i R. Rein- 
fussa „wielobarwnych zespołów” malo
wanych chałup drewnianych. Niestety, 
jak można się było spodziewać, więk
szość obiektów została już na zawsze 
utracona, a te, które pozostały, znajdują 
się niejednokrotnie w bardzo złym stanie 
technicznym.

Barwnie malowane drewniane chału
py są obecnie zjawiskiem niezwykle 
rzadkim w otaczającym nas krajobrazie. 
Nie pozwólmy, by te, które jeszcze pozo
stały, znalazły się poza kręgiem naszego 
postrzegania.

Justyna Tarajko
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Wolnomillarze w Dobrzycy
o położonej nieopodal Plesze
wa Dobrzycy prowadzą drogi 

I wysadzane niczym parkowe 
aleje starymi, strzelistymi drze

wami, prezentującymi się pięknie o każdej 
porze roku. Niewiele jednak osób decydu
je się na odwiedzenie tej uroczej wioski, 
bowiem przeciętnemu turyście kojarzy się 
ona jedynie z miejscem produkcji popular
nych herbatek owocowo-ziołowych. Tym
czasem właśnie w Dobrzycy znajduje się 
niezwykle cenny zespół pałacowo-parko- 
wy, który w skali całego kraju może pre
tendować do miana unikatowego zjawiska.

Historia miejscowości sięga czasów od
ległych. Dość jednak powiedzieć, że przez 
prawie pięć wieków, bo od 1440 aż do 
1934 r. Dobrzyca miała status miasta. 
Właścicielami okolicznych dóbr było wie
le zasłużonych dla wielkopolskiej ziemi 
rodów, w tym Dobrzyccy, Cieleccy, Boja- 
nowscy, Przyjemscy i Zychlińscy. Najważ
niejszy jednak rozdział w dziejach Dobrzy
cy rozpoczyna się w 1717 r., kiedy Anna 
z Rydzewskich Dobrzycka sprzedała mają
tek miecznikowi kaliskiemu, Aleksandro
wi Gorzeńskiemu. Kolejnymi dziedzicami 
miasteczka byli: syn Aleksandra - Antoni, 
łowczy kaliski, a od 1774 r. jego wnuk, 
Augustyn Gorzeński - niewątpliwie naj
ważniejsza postać w dziejach Dobrzycy.

Augustyn Gorzeński, podkomorzy, następ
nie chorąży poznański, uzyskał w 1788 r. 
rangę generała-adiutanta i od tej pory nale
żał do grona najbliższych przyjaciół króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W zdo
byciu zaufania monarchy pomogło Gorzeń
skiemu jego staranne wykształcenie, urok 
osobisty oraz także dobre stosunki z dwo
rem berlińskim, przypieczętowane przez 
małżeństwo z Aleksandrą ze Skórzewskich. 
Będąc posłem na Sejm Czteroletni, generał 
gorąco popierał Konstytucję 3 Maja. Nie 
przystąpił do Targowicy i dzięki przyjaźni 
z Józefem Wybickim został w czasach napo
leońskich senatorem, wojewodą kaliskim, 
później poznańskim. Godności te piastował 
nie opuszczając właściwie Dobrzycy, do któ
rej przeniósł się na stale z Warszawy w 1795 r. 
po klęsce powstania kościuszkowskiego. 
Generał Augustyn Gorzeński dążył do stwo
rzenia w swej posiadłości wielkiego gospo
darstwa rolnego przynoszącego znaczne do
chody. W tym celu odbudował najpierw 
miasteczko, które spłonęło niemal doszczęt
nie w wielkim pożarze w Y7~n r., a następ
nie dokonał melioracji gruntów oraz wpro
wadził w życie reformę czynszową i uwłasz
czeniową. Jednak najważniejszym dokona
niem Gorzeńskiego było wzniesienie w la
tach 1795-1800 w Dobrzycy zespołu pała

cowo-parkowego. Przyczyną postawienia 
pałacu był nie tylko brak własnej, wygodnej 
i nowoczesnej siedziby, której nie mógł za
stąpić istniejący tu stary i podniszczony 
dwór obronny z XVI w., lecz także chęć za
pewnienia miejsca spotkań dla zanikającego 
ruchu wolnomularskiego.

Po 1795 r. ruch wolnomularski na terenie 
Wielkopolski został doprowadzony do zu
pełnego prawie zaniku, gdyż okupacja pru
ska uniemożliwiała polskim lożom normal
ne funkcjonowanie. Augustyn Gorzeński za
angażował się czynnie w działalność organi
zacji wolnomularskiej jeszcze za czasów po
bytu w Warszawie, kiedy należał do Zgro
madzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, 
towarzystwa skupiającego wielu aktywnych 
członków lóż. W 1797 r. miał już zapewne 
stopień mistrza, a w latach 1811-1816 jako 
delegat loży „Braci Francuzów i Polaków 
Zjednoczonych pod Wschodem Poznania” 
należał do Wielkiego Wschodu Narodowe
go Polski oraz był kawalerem Różanego 
Krzyża, najwyższego stopnia w Polsce. Nic 
więc dziwnego, że nowa rezydencja miała 
przemawiać o swym przeznaczeniu nie tyl
ko przez emblematy czy napisy, ale również 
całym architektonicznym kształtem. I cho
ciaż dobrzycka loża nigdy nie została zalega
lizowana, a zebrania odbywały się bez for
malnych uprawnień, to wyraz idei wolno- 
mularskich można tu rzeczywiście odnaleźć 
na każdym niemal kroku.

Artystycznym twórcą zespołu pałaco- 
wo-parkowego został Stanisław Zawadz
ki, architekt w randze generała-majora, 
związany z mecenatem króla Stanisława 
Augusta. Na terenie posiadłości Zawadzki 
zastał resztki dawnego zadrzewienia ota
czającego zburzony na polecenie Gorzeń
skiego stary dwór oraz dwa stawy. Brzeg 
jednego z nich stał się miejscem lokalizacji 
nowego pałacu. Patrząc na jego bryłę od 
strony głównej bramy parkowej, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że ma się przed sobą 
przykrytą stosunkowo płaskim dachem 
czworoboczną kamienicę o monotonnych 
elewacjach i równym rytmie jednakowych 
otworów okiennych. Tym większe jest za
skoczenie widza, gdy mijając narożnik re
zydencji dokonuje on odkrycia właściwej 
fasady budowli utworzonej z zestawio
nych pod kątem prostym dwóch skrzydeł 
nierównej długości, spiętych monumental
nym portykiem kolumnowym z wejściem. 
Plan budynku wiązany jest z kształtem wę- 
gielnicy, która w rytuale masońskim była 
jednym z trzech „ruchomych klejnotów”, 
odpowiadających wyższym stopniom 
i urzędom loży. Pałac miał zatem wyrażać 
idee Prawa i Obowiązku, wyznaczające

1. Pałac od strony podjazdu
2. Oficyna pałacowa
3. Budynek panteonu
4. Okrągła świątynia grecka
5. Nastrojowa kamienna grota

(zdjęcia: Grzegorz Gąsior)

normy działalności człowieka. Poniżej 
wieńczącego wysmukły portyk trójkątne
go tympanonu, w którym znajdują się pła
skorzeźbione tarcze herbowe właścicieli 
z herbami „Nałęcz” Gorzeńskich i „Drogo
sław” Skórzewskich, umieszczono nieczy
telny już dzisiaj, znany cytat z Horacego: 
„ILLE TERRARUM MIHI PRAETER OMNES 
ANGULUS RIDET”, co w języku polskim 
brzmi: „Ta ziemia jest najmilszym zakąt
kiem”. Powyższe słowa można jednak in
terpretować dwojako, bowiem „Angulus” 
oznaczać może zarówno wspomniany „cichy 
zakątek”, jak i „węgielnicę”, a w Dobrzycy 
oba te znaczenia zapewne brano pod uwagę.

Układ pałacowych wnętrz jest zasadni
czo dwutraktowy, załamujący się na obu 
kondygnacjach zgodnie z kształtem bryły 
pałacu, a więc pod kątem prostym. Szcze
gólną uwagę należy zwrócić na przenie
sienie punktu ciężkości na skraje układu 
i związane z tym położenie dwóch naj
większych sal - balowej i tzw. portretowej 
w narożnikach skrzydeł. Od strony porty
ku znalazły natomiast miejsce mniejsze 
pokoje mieszkalne, westybul i klatka 
schodowa. Do dnia dzisiejszego zachowa
ło się wiele elementów dawnego wystroju 
wnętrz, w tym najcenniejsze autentyczne 
dekoracje malarskie ścian o charakterze 
groteskowym i krajobrazowym pędzla Ja
na B. Plerscha (?) oraz Antoniego Smugle- 
wicza. Szczególnie piękne zdobią jedną 
z sal parteru, klatkę schodową, a przede
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wszystkim pomieszczenia na piętrze, po
cząwszy od sali balowej z widokami por
tów włoskich, przez trzy mniejsze salony, 
aż po Salę Egipską. Częściowo przetrwały 
także sztukaterie i ich wysoki poziom ar
tystyczny każę domniemywać, że autora
mi byli dwaj Włosi: Giuseppe Amadio 
i Paolo Casasopra, zatrudnieni wcześniej 
m.in. w Warszawie na Zamku Królew
skim i w Łazienkach. Te bogato zdobione 
pałacowe wnętrza często wykorzystywa

no za czasów Gorzeńskiego jako miejsce 
zebrań loży wolnomularskiej, co tłumaczy 
wyjątkowo dużą liczbę pomieszczeń re
prezentacyjnych.

Jednym z elementów wyróżniających fa
sadę dobrzyckiego pałacu jest portfenetr 
nad głównym wejściem - wychodzące na 
balkon, zamknięte półokrągłe okno, które
go arkadę zdobią stiukowe girlandy kwiato- 
wo-owocowe. Z okna rozciąga się piękny 
widok na pałacowy park, założony według 
tradycji przez Giencza vel Genera; nazwi
sko to podaje w pamiętnikach Adam Turno, 
potomek następnego po Gorzeńskim dzie
dzica Dobrzycy. Zwiedzając w 1813 r. 

Lipsk zanotował on wówczas: „Wkoło mia
sta między przedmieściami jest piękna w gu
ście angielskim promenada, osobliwie od 
Halskiej do Grymnickiej bramy przez sław
nego Giencza założona, który w Dobrzycy 
u wojewody Augustyna Gorzeńskiego 
[ogród] zakładał i tam jest pochowany”. 
Park jest niezbyt duży, jednak na skutek 
zręcznej kompozycji oraz zakreślenia jego 
granic kanałami, sprawia wrażenie znacz
nie rozleglejszego. Warto podkreślić, że 

był to jeden z najwcze
śniejszych w Wielkopol- 
sce ogrodów o sentymen- 
talno-romantycznym cha
rakterze, w którego po
wstanie włączyli się ak
tywnie również właścicie
le posiadłości oraz archi
tekt Stanisław Zawadzki. 
Ten ostatni, opierając się 
na wzorcach antycznych, 
zaprojektował parkowe 
pawilony. Jednym z nich 
jest przeznaczony dla ze
brań loży Panteon, jak 
gdyby miniatura Pante
onu rzymskiego, w formie 
rotundy nakrytej spłasz

czoną kopułą i zaopatrzonej od frontu 
w czterokolumnowy portyk. Z kolei stoją
cy naprzeciw pałacu po drugiej stronie sta
wu monopter nawiązuje bezpośrednio do 
architektury starożytnej Grecji, gdzie ozna
czał zwieńczoną attyką okrągłą świątynię 
z kolumnami. Najwięcej indywidualnych 
cech twórczości Zawadzkiego nosi niewiel
ka oficyna zwana Domem Ogrodnika, na
kryta łamanym dachem polskim. W czasach 
Gorzeńskich pełniła funkcję ustronia, gdzie 
„w oddaleniu i samotności wady wykorze
niać należy”. Idylliczny charakter ogrodu 
podkreślały także gotyckie ruiny z basztą 
(już nieistniejące), a także kamienne mostki 
i ławy, kolumny i wazy oraz usytuowana 
nad parkowym stawem nastrojowa grota.

Pośród tej kompozycji zieleni pałac nie 
stanowi żadnego centrum. Przeciwnie, 
potraktowano go niemal jak jeden z pawi
lonów parkowych, powiązanych z sobą 
perspektywami widokowymi i układem 
ścieżek, które mogą tu symbolizować ro
dzaj sznura wyrażającego silną więź łączą
cą wolnomularzy. Na tym jednak nie koń
czy się symbolika masońska w dobrzyc- 
kim parku. Liczne głazy występujące na 
jego terenie - to symbole wstępujących do 
loży braci, akacje - to ekwiwalenty czy
stości i wtajemniczenia. Wreszcie główna 
oś założenia, z końca której roztacza się 
urzekający widok na fasadę pałacu, przy
wodzi na myśl oś świata, symbol równo
wagi i otwartości umysłu. Spacerując po
śród parkowej zieleni, nie sposób nie do
strzec okazałego platanu rosnącego tuż 
przy głównej ścieżce łączącej bramę z pa
łacem. Został on zasadzony w latach trzy
dziestych XIX w., a swe imponujące roz

miary zawdzięcza posadzeniu kilku eg
zemplarzy tuż obok siebie.

Do naszych czasów nie zachowały się już 
zabudowania gospodarcze, w skład któ
rych wchodziły stajnie, wozownie i miesz
kania dla służby. Zaprojektowane przez 
Zawadzkiego, usytuowane były naprze
ciwko bramy do parku, po drugiej stronie 
drogi. Mimo że budynki te znajdowały się 
pod ochroną, to jednak dwadzieścia lat te
mu rozebrano je.

W 1816 r. w Warszawie zmarł bezpo
tomnie generał Augustyn Gorzeński, a Do
brzyca przeszła na własność Kazimierza 
Turno, uczestnika wojen napoleońskich, 
generała brygady, członka loży „Braci Zjed
noczonych”. Tak w swych pamiętnikach opi
suje ówczesny stan majątku jego syn, Adam: 
„Dostawali (Turnowie) Dobrzycę z Najpięk
niejszym Pałacem, ogrodem, meblami kró
lewskimi, wielkimi srebrami i porcelaną Ber
lińską, sklepami doskonałemi, lecz i dużymi 
długami”. Po śmierci Kazimierza, wdowa 
Wiktoria z Rogalińskich, sprzedała majątek 
niemieckiemu baronowi Fryderykowi von 
Kottwitz, a w 1890 r. Dobrzycę wykupił 
hrabia Zygmunt Czarnecki. Rodzina Czar
neckich zgromadziła w pałacu cenne zbiory 
biblioteczne, obejmujące m.in. jedną z naj
większych w Polsce kolekcję masoników. 
Ostatni właściciel majątku, Stefan Czarnec
ki, zaginął wywieziony w 1945 r. do Związ
ku Radzieckiego, natomiast jego dwie sio
stry, Jadwiga i Maria, poległy w powstaniu 
warszawskim. Druga wojna światowa obe
szła się z zabytkiem łaskawie - był miejscem 
przymusowego przetrzymywania wielko
polskich rodzin ziemiańskich, a później 
ośrodkiem rehabilitacyjnym dla niemieckich 
żołnierzy rannych na froncie wschodnim.

Po wyzwoleniu dobrzycki pałac za
mieszkiwany był przez prywatnych loka
torów, co w niczym nie przeszkadzało 
przeprowadzeniu w latach 1952-1958 
gruntownego remontu wnętrz. Niemniej 
jednak późniejszy brak należytej opieki 
przyczynił się do wielu spustoszeń. 
W 1988 r. powołano w Dobrzycy oddział 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale ze 
względu na brak funduszy nie podjęto 
wówczas wystarczających wysiłków zmie
rzających do odrestaurowania pałacu. 
Ostatecznie w 1995 r. na mocy porozu
mienia między wojewodą kaliskim i Mini
sterstwem Kultury utworzono Muzeum 
- Zespól Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, 
jednak brak środków zadecydował o po
wolnym tempie prac remontowych. Od
nowiono monopter, oficynę, a w pałacu 
trwa konserwacja malowideł. Wypada 
mieć nadzieję, że ta niepowtarzalna bu- 
dowla-pomnik będzie przez wiele jeszcze 
lat nie tylko wyrazem idei wolnomular- 
skich, lecz także symbolem ofiarności peł
nych pasji ludzi zaangażowanych w rato
wanie owej „cichej przystani”...

Grzegorz Gąsior
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Akcja dwory

Dwór w Łuknajnie
ieś Łuknajno położona jest
4 km na wschód od Miko
łajek. Znajduje się tu kilka 
budynków usytuowanych 

po wschodniej stronie przesmyku łączą
cego jezioro Śniardwy i Łuknajno. 
Miejsce jest znane szczególnie przyrod
nikom ze względu na jeden z najważ

rzyska wczesnośredniowiecznego, z któ
rego pochodzi kilka cennych znalezisk, 
m.in. miecz z X w. Nazwa jeziora i miej
scowości wywodzona jest od staropru- 
skiego „lukne”, co oznaczało grzybień 
- wodną roślinę porastającą jezioro. 
W 1516 r. karczmarze z Mikołajek 
otrzymali m.in. dwie morgi ziemi

nego. Zbudowany został zapewne 
w pierwszej połowie XIX w. i od tego 
czasu budowla przechodziła liczne 
przebudowy. Dwór jest jednokondy
gnacyjny, podpiwniczony, z niesyme
trycznie usytuowanym piętrowym ry
zalitem w elewacji frontowej. Od stro
ny podwórza, w narożu umieszczony 
jest drugi wieloboczny ryzalit. Budy
nek nakrywa wysoki dach naczółkowy, 
kryjący użytkowe poddasze. Ryzalit 
frontowy przykryty jest osobnym da
chem trójspadowym o kalenicy pro
stopadłej do dachu dworu. Główne 
wejście ma wystrój półkolisty, a po
przedzają je strome dwubiegowe 

schodki, przy których

1.2. Dwór (1) i wnętrze obory (2)
(zdjęcia: Krzysztof Korpysz)

zachowały się resztki 
żelaznej balustrady. 
Dwór ma skromne de
koracje w formie pro
filowanych gzymsów 
podokapowych i opa
ski tynkowej oddzie
lającej kondygnacje 
w ryzalicie.

Oprócz tego dworu 
godna odnotowania 
jest wielka murowana 
obora, dziś już nie
czynna. Stoi, podobnie 
jak dwór, bezpośred-

w Łuknajnie. Wkrótce 
przy jeziorze powstała 
karczma i zaczął funk-

nio przy drodze, zwró
cona do niej ścianą szczytową, w której 
umieszczono wejście. Obora jest wyso
ka, nakryta dachem naczółkowym, pod

niejszych w kraju rezerwatów ornito
logicznych, utworzony w 1947 r. dla 
ochrony lęgowisk licznych gatunków 
ptaków wodnych i błotnych, a przede 
wszystkim jednej z największych w Eu
ropie ostoi łabędzia niemego.

Niewiele wiadomo o historii Łuknaj- 
na. Miejsce jest odludne, zagubione 
wśród jezior, odległe od dróg. W pobli
żu miejscowości odkryto ślady cmenta

cjonować przewóz na kanale, które jed
nak zostały zniszczone. Dopiero w 1686 r. 
leśniczy z Mikołajek Fryderyk Schiitz 
otrzymał zezwolenie na odbudowę spa
lonej karczmy. W 1836 r. „przewóz łuk- 
najski liczył trzy dymy i dwadzieścia 
sześć osób”. Łuknajno zostało zniszczo
ne podczas walk w latach 1914-1915.

Zachowany dwór stoi po wschod
niej stronie przesmyku międzyjezior- 

którym znajdują się dwie kondygnacje 
poddasza o funkcji magazynowej. We
wnątrz części przeznaczonej dla bydła 
zwracają uwagę wielkie solidne słupy 
z zastrzałami, podtrzymujące strop. 
Budynki dawnego majątku były po 
wojnie własnością PGR. Po jego likwi
dacji opustoszały i do dziś nie są odpo
wiednio użytkowane.

Ewa Korpysz

ZŁOTA KAMIENICA

W ubiegłym raku odnawiana była elewacja najpiękniejszej 
kamienicy gdańskiej przy ul. Długi Targ 41. Przywróco
no jej właściwy koloryt, a przede wszystkim złocenia rzeźbiar

skiego wystroju, od których nazywana jest Złotą Kamienicą. 
Zbudował ją w 1609 r. niderlandzki mistrz Abraham van den 
Blocke (1572-1628), rzeźby i płaskorzeźby wykonał przed 
1617 r. współpracownik projektanta Jan Voigt z Rostocku. 
Byt to w Gdańsku okres rozwoju tzw. manieryzmu nider
landzkiego - końcowej fazy renesansu. W tym jednak wy
padku van den Blocke - twórca m.in. Złotej Bramy i fasady 
Dworu Artusa - nawiązał do późnego renesansu włoskiego 
i antycznego klasycyzmu. Zastosował tzw. wielki porządek 
- pilastry na wszystkich kondygnacjach, a na szczycie balu
stradową attykę. Elewacja z wysokimi oknami udekorowana 
została w poziomie reliefowymi fryzami ze scenami mitolo
gicznymi i historycznymi. Natomiast w pionie otrzymała deko

rację na pilastrach w formie panoplii, motywów zwierzęcych 
i roślinnych, zaś wyżej osadzone zostały pomalowane głowy 
bohaterów i władców starożytnych oraz współczesnych, 
m.in. polskiego króla Zygmunta III Wazy. Wykonane złotymi li
terami napisy informują o przedstawionych postaciach, pod 
balustradą znajduje się data budowy kamienicy: „Anno 
1609". Z kolei balustradę zwieńczyły posągi alegoryczne, 
m.in. Sprawiedliwość z wagą i mieczem w rękach.

Kamienica postawiona została dla Jana Speymana, 
późniejszego burmistrza Gdańska, w latach 1786-1918 
była własnością rodziny Steffensów, po pożarze w 1945 r. 
odbudowano ją w latach 1949-1951. W XVII w. Długi Targ 
był reprezentacyjną „via regia”, dziś jest reprezentacyj
nym deptakiem. Tak wtedy, jak i obecnie Złota Kamienica 
wyróżnia się w zabudowie pierzei ulicy, a także wśród in
nych budowli Gdańska, (kmn) (fot. Krzysztof Nowiński)
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Drewniane domy
Kolna

kiewicza, Chopina, 1 Maja, Sienkiewi
cza. Tworzą one tutaj całą dzielnicę, 
zwaną popularnie „Browarami” (kiedyś 
w tej części miasta znajdował się bro
war). Poza niepowtarzalną atmosferą 
małomiasteczkową znajdujące się tu 
obiekty mają dużą wartość zabytkową. 
Najciekawsze są liczne portale o ce
chach gotyckich i barokowych, i pod

azowieckie (dziś w woje
wództwie podlaskim) mia
steczko Kolno było wielo
krotnie niszczone przez 

pożary. Tylko w XX w. zdarzyły się trzy 
-w 1911, 1915 (wskutek ostrzału arty
leryjskiego) i 1932 r. Mimo to w mie
ście zdołał ocaleć jeden z ostatnich na 
Mazowszu zespołów drewnianej zabu
dowy miejskiej. Pochodzi ona z XIX 
i pierwszej połowy XX w., ale niewąt
pliwie ma cechy znacznie starsze.

1. Drzwi wykładane deseczkami i nabijane 
gwoździami o dużych łebkach
(ul. 1 Maja 21)
2. Barokowe odrzwia (ul. Kościuszki 27)

Przejeżdżającym przez Kolno rzuca się 
w oczy przede wszystkim długi budynek 
stojący przy głównej, przelotowej ul. 
Wojska Polskiego 24, na rogu ul. Ko
nopnickiej. Jest to tzw. Ochronka, zbu
dowana prawdopodobnie na przełomie 
XIX i XX w. jako czworaki dworskie, 
ostatni z całej zabudowy drewnianej bu
dynek piętrowy. Od strony ul. Konop
nickiej dom ma podcienie - daszek 
wsparty na trzech słupkach, a od strony 
ul. Wojska Polskiego - ganek wewnętrz
ny, wyglądający jak sień przejazdowa 
z zaślepioną i zabudowaną częścią tylną. 

Słupy podcieni i ganek wewnętrzny ma
ją konstrukcyjne i ozdobne mieczowa
nia, w Kolnie i okolicy noszą wciąż sta
ropolską nazwę przystawek. W dachu 
znajdują się lukarny ze szczytami po
dzielonymi na dwie płaszczyzny, z któ
rych górną zajmuje najczęściej motyw 
pełnego słońca. Ze starych fotografii 
wiadomo, że lukarny miały kiedyś szpa
ragi, czyli typowe m.in. dla tych tere
nów ozdobne zakończenia wiatrownic.

Największe skupisko starych drewnia
nych domów znajduje się przy ulicach: 
Kościuszki, Ogrodowej, Łaziennej, Mię

tym względem Kolno jest na pewno 
ewenementem w skali Mazowsza, a być 
może nawet Polski. W górnej części 
odrzwi znajdują się świetliki o różnych 
formach, np. spłaszczonych pięcioką
tów. Widać wyraźnie, że są to uprosz
czone ostroluki. Z czasem otwór 
drzwiowy został podzielony na dwie 
części poziomą deską: dolną zajął 
otwór, a górną, znacznie mniejszą, świe
tlik, w który wstawiono szybę. Zacho
wało się pięć obramień drzwi o cechach 
gotyckich - trzy w formie dwulistnych 
łuków, dwa w formie uproszczonego
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3. Portal dwulistny (ul. Łazienna 2)
4. Odrzwia ze świetlikami w formie 
zgeometryzowanych ostrotuków
i ozdobnymi drzwiami (ul. Mickiewicza 2) 
5.6. Podcienie (5) i ganek wewnętrzny (6) 
domu przy ul. Wojska Polskiego 24

(zdjęcia: Bolesław Kaja)

i zgeometryzowanego ostrołuku, a także 
dwa obramienia barokowe. Możemy 
przypuszczać, że średniowieczne i osiem
nastowieczne portale domów kolneń- 
skich były znacznie bogatsze niż ich dzi
siejsze, uproszczone odpowiedniki. 
W jednej z pobliskich wsi - Janowie 
- znalazłem też portal w formie oślego 
grzbietu. Pozwala to nam przekonać się, 
jak częstym zjawiskiem również na Ma
zowszu było kopiowanie w drewnie 
wzorców z architektury murowanej.

Drugim charakterystycznym detalem 
są drzwi wykładane deskami według 
mody z XVII-XVIII w. Z czasem upo
wszechniły się one w miasteczkach i na 
polskiej wsi, a nawet stały się jedną z ty
powych cech polskiego budownictwa 
ludowego. Zarówno w Kolnie, jak 
i w jego okolicy można znaleźć wiele ta
kich drzwi oraz ich współczesnych na- 
śladownictw, ozdabiających nie tylko

bramy i wejścia do domów, ale np. ga
raże. Niektóre drzwi, zapewne najstar
sze, wzmocnione są gwoździami o du
żych łebkach. Nowsze drzwi należą do 
rozpowszechniającego się w Polsce pół
nocno-wschodniej od końca XIX w. 
nowego stylu, który można nazwać 
eklektyzmem. Charakteryzuje się na
gromadzeniem ozdób wycinanych z de
sek, np. w nadokiennikach i gankach.

Najciekawsza na Browarach jest ul. 
Kościuszki. Pod numerami 5 i 9 znajdu
jemy umieszczone z boku domu dwa 
portale w formie dwulistnych łuków. 
Pod okapem domu nr 8 przebiega 
eklektyczny fryz z przemiennych kół 
i rombów, przybitych do szalunku. 
Zrujnowany dom pod numerem 27 ma 
piękny barokowy portal. Przy domu nr 
40 znajdował się jeszcze w zeszłym ro
ku ozdobny eklektyczny ganek, dziś 
przebudowany z usunięciem wszystkich 

ozdób; dom ten ma szczyt 
w jodełkę. Dom nr 44 ma 
przybite do zrębu w roli lisic 
rzeźbione słupki dawnego 
ganku - to jedyny, obok 
Ochronki, relikt staropol
skiego budownictwa pod
cieniowego w Kolnie.

Drugą ciekawą ulicą jest 
Ogrodowa. Pod numerem 
6 znajduje się portal z uprosz
czonym ostrołukiem i drzwia
mi wykładanymi deseczkami. 
Dom nr 3 ma eklektyczny ga
nek. Od ul. Ogrodowej od
chodzi ul. Łazienna, gdzie 
w domu nr 2 znajdujemy 
dwulistny portal, niewyrzeź- 
biony jednak w górnej belce, 
lecz konstrukcyjny; są tu też 
ozdobne drzwi. Dom nr 5 
ma bardzo prosty portal na
śladujący wzorce gotyckie, 
renesansowe lub barokowe. 
Z kolei przy ul. Mickiewicza 
dom nr 2 ma portal w kształ
cie uproszczonego ostrołuku, 
a drzwi należą do najładniej
szych w mieście. Okna zdo
bią bardzo bogato powycina
ne nadokienniki, jest tu obok 
motywów roślinnych także 
kształt orła (bez korony 
- prawdopodobnie mazo
wieckiego). Zapewne więc 
nadokiennik powstał po pierw
szej wojnie światowej. Cieka
wy nadokiennik z ozdobą przy
pominającą kształtem ośmior
nicę ma też dom nr 4. Inne 
domy przy tej ulicy mają 
ozdobne szczyty układane 
w romby, np. nr 10 i 13. Przy 

ul. 1 Maja drzwi domów wykładane są 
deseczkami i nabijane ćwiekami o dużych 
łebkach.

Poza Browarami drewniane domy 
można znaleźć również przy ulicach 
Okrzei, Konstytucji 3 Maja, Czystej, So
bieskiego, Polnej i Słowackiego z drzwia
mi wykładanymi deseczkami. Najbar
dziej interesujące przykłady znajdują się 
przy ulicach Okrzei 21 i Konstytucji 
3 Maja 15. Większość interesujących 
nas detali jest pomalowana na różne 
kolory. Świadczy to o przetrwaniu daw
nej tradycji, według której domy i ich 
części malowano na jaskrawe barwy.

Stan wielu drewnianych domów jest 
bardzo zły. Czy jeden z ostatnich i ze 
względu na wartość poznawczą najcen
niejszy zespół drewnianych domów 
miejskich na Mazowszu będzie musiał 
przejść do historii?

Bolesław Kaja
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Punkt oporu
Jabłonna

końcu października 1944 r. 
okolice Jabłonny na północ 
od Warszawy stały się miej
scem krótkich, ale zaciętych 

walk między oddziałami polskimi i nie
mieckimi. Miejscowość ta znajdowała 
się wówczas na prawym skrzydle przed- 
mościa w widłach Wisły i Narwi. Jego 
skraj od strony Wisły (około 1 km na 
północny zachód od rezydencji Potoc
kich) tworzył niewielki zespół umoc
nień, określany obecnie jako punkt opo
ru Jabłonna. Zrealizowano go według 
wytycznych, zawartych we wprowadzo
nej przez niemieckie Naczelne Dowódz
two Sił Lądowych w 1943 r. Instrukcji 
urządzania pozycji na froncie wschod
nim. Obejmował fortyfikacje połowę na 
odcinku liczącym pierwotnie około 
400 m długości, rozpiętym między pra
wym brzegiem rzeki i wałem przeciwpo
wodziowym. W skład punktu oporu Ja
błonna wchodziły cztery stanowiska bo
jowe na karabin maszynowy (rozstawio
ne co około 130 m), rowy łączące, tran- 
szeje, schron dowodzenia i rów przeciw-

1. Szkic sytuacyjny punktu oporu Jabłonna 
2.3. Plany i przekroje stanowisk bojowych 
4. Widok ze stanowiska na wale 
w kierunku pałacu w Jabłonnie

czołgowy. Z trzech stanowisk na planie 
półokręgu można było prowadzić ogień 
wyłącznie w kierunku południowym 
i południowo-wschodnim, z czwartego,

większego - okrężnie (ze względu na typ 
obiektu oraz lokalizację na grzbiecie wa
łu). Gniazda karabinów maszynowych, 
poprzedzone przeszkodami przeciwpie
chotnymi i polem minowym, tworzyły
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5. Napis na betonowej obudowie jednego 
ze stanowisk

(rys. i zdjęcia: Przemysław Boguszewski)

pierwszą linię obrony, transzeje - drugą, 
rów przeciwczołgowy - trzecią; załoga 
punktu mogła składać się z kilku drużyn 
piechoty.

Sylwetki stanowisk zbliżone są do 
standardowych projektów realizowa
nych przez Niemców na wszystkich 
frontach, począwszy od 1942 r. Zakła
dano wtedy minimalizację wymiarów 
oraz kosztów wykonania. Bezpieczeń
stwo środka ogniowego miało zapewnić 
całkowite ukrycie go w ziemi, ewentual
ne osłonięcie workami z piaskiem. 
Wszystkie gniazda wzniesiono w dość 
prymitywny sposób: z niezbrojonego 
betonu, wylewanego dwiema lub trze
ma warstwami do prowizorycznego, 
drewnianego szalowania; w konstrukcji

jednego z nich użyto również cemento
wych cegieł. Tak niestaranne wykonanie 
budzi pewne wątpliwości dotyczące rze
czywistego przeznaczenia obiektów. Być 
może mamy do czynienia z umocnienia
mi ćwiczebnymi, które powstały przed 
1944 r. Mogła tu się znajdować wysu
nięta osłona posterunku w Skierdach 
- na granicy między Generalną Guber
nią i Trzecią Rzeszą. Według innej hipo
tezy fortyfikacje te zostały zbudowane 
przez armię pruską w latach 1915- 
1918, w celu obrony strategicznej prze
prawy przez Wisłę, wyznaczonej tutaj 
przez Rosjan już w latach siedemdziesią
tych XIX w. i wykorzystane wtórnie 
w 1944 r. Niewykluczone, że wyjaśnie
nie tej zagadki kryje napis, wytłoczony 
na przedpiersiu jednego ze stanowisk: 
„1. Komp. Ban Pi. Btl. 9.” (1. kompania 
budowlana 9. Batalionu Pionierów).

Latem 1944 r. stanowiska bojowe 
w Jabłonnie włączone zostały do wzno

szonego pospiesznie przez Niemców 
przedmościa Nowodworskiego. Pozycja 
ta przebiegała od prawego brzegu Wisły, 
wzdłuż południowo-wschodniego skra
ju Lasów Chotomowskich, następnie na 
zachód i północ od Legionowa, przez 
okolice Nieporętu do lewego brzegu 
Narwi. Obejmowała rów przeciwczoł
gowy i kilka linii transzei, osłoniętych 
od strony nieprzyjaciela polami mino
wymi i zaporami przeciwpiechotnymi. 
Obsadę pozycji stanowiła 3. Dywizja 
Pancerna SS „Totenkopf”, wchodząca 
w skład IV Korpusu Pancernego. 
W pierwszej połowie września 1944 r. 
punkt oporu Jabłonna przejęty został 
przez 6. Pułk Zmotoryzowany z 3. Dy
wizji Pancernej. Po krótkiej walce 27-28 
października rejon ten zdobyły podod
działy 1. Dywizji Piechoty z 1. Armii 
Wojska Polskiego. Do chwili rozpoczę
cia styczniowej ofensywy nie doszło tu 
już do żadnych starć. W połowie lutego 
1945 r. przystąpiono do rozminowywa- 
nia walu przeciwpowodziowego w oko
licach pałacu. Zajmowała się tym jedna 
z kompanii 30. Samodzielnego Inżynie
ryjnego Batalionu Saperów, wchodzące
go w skład 4. Brygady Inżynieryjno-Sa
perskiej WP.

Do dziś przetrwały prawie wszystkie, 
częściowo zasypane ziemią, obiekty be
tonowe. Jedynie stanowisko najbliżej 
Wisły uległo zniszczeniu na skutek ero
zji skarpy rzecznej. Jego fragmenty leżą 
obecnie w wodzie, tuż przy brzegu. Czy
telne są także elementy ziemne: transze
je, rowy łączące, rów przeciwczołgowy 
i pozostałości drewniano-ziemnego 
schronu dowodzenia. Obecnie cały te
ren porastają kępy wikliny i rośliny pło
żące, które niemal całkowicie zasłoniły 
relikty umocnień sprzed lat.

ZASYPYWANIE HISTORII

Podczas eksploatacji kopalni rudy żelaza 
w Jaroszowcu kolo Olkusza zauważono, że 
oprócz pirytów skaty tutejsze zawierają również 

margle, tj. węglany wapnia i magnezu, i praw
dopodobnie fakt ten zdecydował o budowie fa
bryki cementu. Zabudowania cementowni usy
tuowano w bezpośrednim sąsiedztwie eksplo
atowanych złóż, które dowożono do fabryki ko
lebami. Z uwagi na nadmiar warstw powierzch
niowych wybudowano tunel, który nimi zasypy
wano. W ten sposób powstało wyrobisko-wą- 
wóz o długości około 120 m i tunel o długości 
około 80 m.

W 1933 r. zdecydowano o zaprzestaniu pro
dukcji cementu. Przebywające na ćwiczeniach 
na Pustyni Błędowskiej jednostki wojska pol
skiego przystosowały wąwóz do treningów 
strzeleckich - na końcu wąwozu zbudowano 

bunkier i wybetonowano rów, w którym umiesz
czono tarcze. Ze strzelnicy korzystało również 
Towarzystwo Sportowe „Sokół” z Zagłębia. 
W okresie powojennym regularne strzelania or
ganizowała Liga Obrony Kraju, młodzież szkol
na w ramach przysposobienia wojskowego, 
straż przemysłowa z Klucz, Jaroszowca i Olku
sza. W sierpniu 1939 r. młodzież szkolna Jaro
szowca zamurowała częściowo wylot tunelu od 
strony byłej fabryki, przystosowując go do peł
nienia funkcji schronu przeciwlotniczego. Tunel 
miał już szatę naciekową w postaci cienkich, kil
kucentymetrowych stalaktytów i byt siedliskiem 
nietoperzy.

Tereny byłej kopalni żelaza i wspomnianego 
wyrobiska od wielu lat należą do Lasów Państwo
wych. Dyrekcja może nimi dysponować, ale nie 
znaczy to, że tunel może zostać po prostu zasy- 

Przemysław Boguszewski

Zasypany tunel w maju 2002 r.

(fot. Marian Maryszewski)

pany. Piszę o tym, bo uważam, że nikomu nie wol
no niszczyć trwałych śladów działalności człowie
ka, w tym wypadku działalności naszych ojców.

Marian Maryszewski
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Duże i mate
prania

eszcze przed kilkudziesięciu 
laty we wsiach wykonywano 
pranie uderzając w tkaninę 
drewnianym łopatkowatym 

narzędziem, zwanym kijanką. Wędrując 
po kraju możemy niekiedy ujrzeć ko
bietę płuczącą uprane rzeczy w kamien
nych lub drewnianych konstrukcjach 
przyźródlanych i nadrzecznych pralni. 
Dwa, trzy razy w roku rodziny wiejskie 
ługowały lnianą bieliznę popiołem 
drzewnym zalanym wrzątkiem; odby
wało się to w zolnikach, inaczej pole- 
wanicach, czyli klepkowych naczyniach 
na trzech nóżkach. Tymczasem na prze
łomie XIX i XX w. w miastach i we 
dworach rozwijał się nowocześniejszy 
zestaw przyrządów do tej czynności 
- balia, tara, kocioł, a u zamożniejszych 
specjalna wanienka do prania i wyży
maczka. Pralki mechaniczne korbowe 
(od przełomu XIX i XX w. także elek
tryczne) pojawiły się w Warszawie 
w połowie lat sześćdziesiątych XIX w., 
a określane były wówczas „maszynami 
do prania szybkiego”. Mimo stałych 
udoskonaleń i coraz bogatszej oferty 
przez niemal stulecie nie zdobyły zna
czącej popularności i dopiero w trzeciej 
ćwierci XX w. poczciwa dziś pralka 
„Frania” ograniczyła pranie ręczne. 
Pralnicze rekwizyty z wiosek i miast 
licznie spotykamy dziś na targach staro
ci - anonimowe, wyschnięte, obumarłe.

Według ustaleń prof. Fdżbiety Kowec- 
kiej tary pojawiły się w Warszawie w la
tach sześćdziesiątych XIX w. Te „maszyn
ki ręczne karbowane” wykonywano z bla
chy, drewna lub porcelany, a w XX w. 
także ze szkła. W latach dwudziestych 
XX w. Fabryka Naczyń Emaliowanych 
w Olkuszu oferowała „pralki” blaszane 
w dwóch wersjach, tańszej ocynkowanej 
i droższej ocynowanej. Blacha mogła 
uszkadzać tkaninę i specjalistki od racjo
nalizacji gospodarstw domowych zaleca
ły tary porcelanowe (lub porcelitowe) 
oraz szklane. Na kilku takich porcelito
wych tarach sygnowanych „TK/ Tkunl 
Czechoslovakia" z wytwórni w Klaśterec 
w Czechach jeszcze w trzeciej ćwierci 
XX w. prały swoje szare habity siostry 
urszulanki w lubelskim klasztorze. Naj
popularniejsze, bo tańsze, były tary 
szklane. W 1962 r. na Międzynarodo

wych Targach Poznańskich wystawiono 
jako osiągnięcie polskiego przemysłu 
„szkło pralkowe prążkowane”. Kilkana
ście lat później Zenon Laskowik w kaba
retowym przeboju prześmiewał się z po
ziomu technicznego polskich gospo
darstw domowych i tar, w których bla
chy faliste wyprostowywały się...

Wyżymaczki korbowe z kauczukowy
mi walcami w masywnych drewnianych, 
zazwyczaj bukowych ramach pojawiły 
się w Królestwie Kongresowym w latach 
sześćdziesiątych XIX w., a szerzej upo
wszechniły się na przełomie XIX i XX w. 
dzięki intensywnemu importowi ze Sta
nów Zjednoczonych. Stąd wzięła się po
wszechnie używana nazwa „wyżymaczki 
amerykańskie”. Na przykład „Krzysztof 
Brun i Syn” sprowadzał z Erie w Pensyl
wanii wyroby „Lovell Manufacturing 
Co.” o wdzięcznej nazwie „Madame 
Sans Gene”, z walkami z białej gumy lub 
droższe z czarnej, a „Ekonomja Gospo
darska” (obie firmy warszawskie) - „Ti
tanic” z „The American Wringer” w No
wym Jorku. W okresie międzywojen
nym produkowały je także firmy krajo
we, np. częstochowskie. „Trancilo” - to 
wyrób Fabryki Wyrobów Metalowych 1. 
i J. Wajnmanów, „Washington” i „Ideał” 
- produkt Fabryki Wyżymaczek i Wyro
bów Blaszano-Metalowych „Brakong”, 
„Syrenę” produkował „Lilpop, Rau i Lo
wenstein” S. A. w Warszawie. Dzisiejszy 
smaczek kolekcji tych urządzeń polega 
na odmienności drugorzędnych rozwią
zań konstrukcyjnych oraz egzotyki 
i zróżnicowania napisów o charakterze 
reklamowym i instruktażowym, rysun
ków z widokami fabryk, niewątpliwie 
bardzo dekoracyjnych.

Obok wyżymaczek amerykańskich, 
reklamowanych jako „w ciągłej pracy 
nie do zniszczenia”, od przełomu XIX 
i XX w. oferowano także wyżymacz
ki korbowe w obudowie metalowej 
z „walkami gumowymi, większej śred
nicy od normalnych”. Wyżymaczki obu 
typów przykręcano do balii klepko
wych lub z blachy ocynkowanej z otwo
rem w dnie do spuszczania wody. W ba
liach drewnianych kilka sąsiadujących 
ze sobą klepek było w tym celu wyż
szych. Blaszane, polecane jako „znacz
nie trwalsze od rozsychających się
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1. Zestaw do prania ręcznego z katalogu 
warszawskiej firmy „Dom i Sport” z 1927 r.
2. Naczynia pralnicze z blachy ocynkowanej 
z cennika fabryki w Wolbromiu z 1928 r.

drewnianych”, mogły mieć przylutowa- 
ne do pobocznicy obejmy na dwie 
wpuszczane deseczki, do których przy
kręcano wyżymaczkę. Największe balie 
o średnicy 100 cm, z podłożoną pod 
dnem usztywniającą drewnianą podło
gą, kosztowały w warszawskich skle
pach w 1927 r. około 70 zł. Przemysł 
metalowy oferował specjalne, owalne 
wanny z uchwytami na dłuższych bo
kach określane jako „do prania”. Uzu
pełnieniem typowego zestawu naczyń

27



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

3. Zolnik - naczynie do fugowania bielizny 
4.5. Kijanki z biłgorajskiego (4) 
i nadwiślańskie pralnie odwzorowane 
i ożywione w lubelskim skansenie (5)
6. Tara cynkowa „PATENT 1888”
7. Tara drewniana z Żabna - wyrób 
wiejskiego rzemieślnika z lat 
dwudziestych XX w.
8. Amerykańska wyżymaczka „IDEAŁ’
9. Warsztaty dla przedszkolaków
w Muzeum Wsi Lubelskiej 3 czerwca 2002 r.

(zdjęcia: 2,3,4,5,9- Krzysztof Wasilczyk, 
1,6,7,8- Grzegorz Miliszkiewicz;

ze zb. Muzeum Wsi Lubelskiej)

pralniczych były kotły do gotowania 
bielizny. Pierwotnie miedziane, od koń
ca XIX w. upowszechniły się kotły 
z blachy ocynkowanej lub ocynowanej 
z dziurkowaną wkładką na dnie, zapo
biegającą przypaleniu bielizny. Naczy

nia te produkowano w trzech wersjach: 
stawiane na płycie kuchennej, częścio
wo w nią wpuszczane, zaopatrzone 
w tzw. pierścień oraz worek, czyli wy
pust w dnie również wpuszczany w pły
tę. Natomiast domowe pranie w olbrzy
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mich miednicach upowszechniło się po 
drugiej wojnie światowej, wcześniej fa
bryki naczyń emaliowanych zazwyczaj 
nie oferowały tego asortymentu o śred
nicach powyżej 60 cm.

Ubożsi prali sami, w zamożniejszych 
domach pranie wykonywała służba lub 
zlecano je praczkom. Maria Ochoro- 
wicz-Monatowa miała złe zdanie o tych 
praczkach, pisząc tuż przed pierwszą 
wojną światową: „dziś przy coraz więk
szym braku sumiennych praczek, które 
szanując swoje ręce piorą bieliznę nie
dbale, lub co gorsza niszczą ją praniem 
szczotkami i docieraniem do dna balii, 
albo dosypywaniem palących proszków, 
każdy średnio zamożny dom powinien 
się zaopatrzyć w maszynę do prania”. 
Jakby z myślą o wyedukowaniu następ
nych pokoleń praczek, produkowano 
mniejsze, dziecięce tary do zabawy. Mi
niatury balii, wanienek i tar odzwiercie
dlają poziom wyposażenia ówczesnych 
gospodarstw domowych. Taka prosta 
czynność, jak pranie, jest doskonałym 
przykładem przenikania się wytwórczo
ści ludowej i przemysłu fabrycznego. 
Kiedy w okresie międzywojennym tary 
z blachy ocynkowanej zaczęły pojawiać 
się w gospodarstwach chłopskich, sto
larz Józef Bielak z Żabna koło Turobina 
na Lubelszczyźnie wykonał w latach 
dwudziestych tarę dębową, naśladow
nictwo wyrobów przemysłowych. Spo
tyka się także wyżymaczki-samoróbki 
zrobione na wzór amerykańskich z za
stosowaniem gumowanych wałków.

Okazało się, że dzisiaj ręczne pranie, 
które przed kilkudziesięciu laty było 
zmorą polskiej kobiety, może być wyko
nywane rekreacyjnie i zabawowo oraz 
zawierać olbrzymią moc terapeutyczną. 
Muzeum Wsi Lubelskiej organizuje takie 
pokazy na terenie miasta i w skansenie. 
Na przykład w czasie dwudniowych 
warsztatów dla jednego z lubelskich 
przedszkoli zainteresowanie dzieci ręcz
nym praniem było większe niż odwiedzi
ny u kowala lub olejarza. Wynikało to ze 
starannego przygotowania kompletu re
kwizytów i zrealizowania pełnych proce
sów technologicznych, bowiem nawet 
festynowa wersja odwzorowywania cza
sów minionych nie znosi uproszczeń. 
Gospodarstwom agroturystycznym ra
dziłbym gromadzenie rekwizytów i orga
nizowanie pokazów i warsztatów jako 
jednej z atrakcji pobytowych. Należy do
dać, że pralnicze zabytki używane w po
kazach i warsztatach są w znacznie lep
szym stanie niż egzemplarze na muzeal
nych półkach - rozsychające się balie 
i parciejące wyżymaczki.

Grzegorz Miliszkiewicz

Po prostu ubikacje
amiast wymawiać tę wstydli
wą nazwę, często używało się 
powiedzenia, że ktoś „po
szedł tam, gdzie król piechotą 

chodzi”, a po Śląsku - „cysorz do haź- 
la piechty chodzi!”. Wiadomo, że daw
niej nawet ludzie bardzo majętni, 
mieszkający w pałacach czy dworach, 
o higienę specjalnie nie dbali i łazienek 
oraz sanitariatów nie było. Chodzono 
więc w tzw. ustronne miejsce. Na wsi 
mówiono, że idzie się za stodołę - i już 
wszyscy wiedzieli, o co chodzi.

W Polsce najpopularniejsza była na
zwa „sławojka”, powstała na cześć 
premiera Sławoja-Składkowskiego, 
który wydał zarządzenie upowszech
niające ten przybytek w okresie mię
dzywojennym.

Na Śląsku Opolskim najbardziej po
pularną nazwą było: hazieł lub haźlik. 
Skąd wywodzi się etymologia tego sło
wa, trudno ustalić. Najprawdopodob-

0

1. Drewniany haziel stojący za stodołą 
(Dąbrówka Dolna)
2.3. Hażle z gołębnikami na poddaszu 
(Dębie i Mochów)

niej pochodzi z języka niemieckiego: 
Hósel, das Hauschen - to po polsku do- 
mek. We wsi Dolna koło Góry św. An
ny nazywają to miejsce „kadubek” (ślą

ska nazwa domku dla ptaków). Kiedy 
pojawiły się na wsi śląskiej haźle, trud
no jednoznacznie określić. Na począt
ku XIX w. spotyka się te przybytki na 
śląskich planach osiedli i pomiarów 
gruntowych. Być może, pod wpływem 
epidemii z połowy XIX w., w wyniku 
wydanych zarządzeń odgórnych, wy
chodki zaczynają się upowszechniać
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i na wsi. W rozporządzeniu pruskich 
władz państwowych z 1876 r. czytamy: 
„Miejsca przeznaczone na gnój i wy
chodki, nie mogą być zakładane od stro
ny ulicy. Muszą być odległe od studni 
przynajmniej 10 m”. Ich istnienie 
w tym czasie potwierdzają fotografie 
archiwalne. Według najstarszych miesz
kańców Śląska Opolskiego, zawsze był 
u nich haźlik, najpierw drewniany, po
tem murowany, często podwójny.

Struktura przestrzenna opolskiej wsi 
uległa zmianie po przejściu Śląska pod 
władanie Prus w drugiej połowie 
XVIII w. i po tzw. kolonizacji frydre- 
cjańskiej w latach 1763-1796. Nowo 
zakładanym koloniom nadawano upo
rządkowaną przez geometrów zabu
dowę w postaci regularnych ulicówek 
lub rzędówek, w których występowały 
jednakowej wielkości działki siedlisko
we. Typowa zagroda z tego okresu by
ła zamknięta i miała regularny kształt 
wąskiego, wydłużonego prostokąta. 
Składała się z domu mieszkalnego, 
ustawionego szczytem do drogi i połą
czonego z budynkiem gospodarczym 
wspólnym, dwuspadowym dachem. 
Naprzeciw stał spichlerz, później tzw. 
wycug albo budynek gospodarczy, 
a zagrodę od strony pól zamykała sto
doła, której wielkość zależała od za
możności gospodarza. Naprzeciw czę
ści gospodarczej, zazwyczaj na środku 
podwórka, znajdował się gnojnik, 

a przy nim najczęściej umieszczano go
łębnik i właśnie haźlik. Związane to 
było z wykorzystaniem odchodów ja
ko naturalnego obornika pod uprawy.

Konstrukcja haźla była stosunkowo 
prosta, najczęściej miał plan krótkiego 
prostokąta. Drewniany szkielet składał 
się z czterech nośnych słupków o wy
miarach 10x10 cm, rygli, rzadziej dodat
kowych zastrzałów szalowanych z ze
wnątrz deskami. W węższej ścianie 
przedniej znajdowały się zazwyczaj 
drewniane drzwi deskowe, zawieszone 
na zawiasach. Dach jednospadowy 
w części wyższej znajdował się nad 
drzwiami i lekko na nie zachodził, rza
dziej występował dach dwuspadowy. 
W drewnianych haźlach dach kryty był 
papą, gontami, potem dachówką kar- 
piówką. Haźle murowane z cegieł rów
nież miały plany prostokątne, a w przed
niej ścianie - drewniane drzwi deskowe. 
Dachy kryto dachówką karpiówką, były 
one jednospadowe lub dwuspadowe, 
a przy haźlach wspólnych z gołębnikami 
najczęściej czterospadowe. W obu tych 
konstrukcjach wewnątrz znajdowało się 
na odpowiedniej wysokości siedzisko 
z desek z wyciętym, okrągłym otworem, 
drewniana podłoga oraz szalowanie 
między siedziskiem i podłogą. Zapewne 
późniejszym pomysłem była okrągła, 
dopasowana do wielkości otworu klapa 
z uchwytem, służąca do zamykania. 
W haźlach murowanych siedzisko było

4. Haziel
z nadbudowanym 
gołębnikiem (Leśnica)

5. Dwa bliźniacze haźle 
na środku podwórza 
(Stary Las)
6. Haźle z obu stron 
dużego gołębnika 
(Domaszewice)

(zdjęcia: Elżbieta 
Wijas-Grocholska)

również z desek, ale podłoga 
i murek między nią i siedziskiem 
były murowane. Haźle dobudo
wane do innych budynków (sto
dół, obór, gołębników) miały da
chy zazwyczaj jednospadowe, 
kryte dachówką.

Przy drewnianych haźlach sta
wiano osobno drewniane gołęb
niki, przy murowanych budowle 
te były wspólne: na dole haziel, 
a nad nim, pod daszkiem gołęb
nik; w dużych gospodarstwach 
przy ozdobnym gołębniku dobu- 
dowywano symetrycznie dwa 
haźle. W zagrodach dwurodzin

nych budowano początkowo dwa drew
niane haźle obok siebie, potem murowa
no je z cegieł i kryto dachówką. Haźle 
były również przy lub za stodołą, czasa
mi przy ogrodach warzywnych, wów
czas z osobnym dołem kloacznym. 
W okolicach Prudnika i Nysy najczęściej 
występowały haźle podwójne, natomiast 
w jednym gospodarstwie z dwoma do
mami mieszkalnymi pojawiały się nawet 
dwie pary bliźniaczych haźli.

Nikogo nie gorszył widok haźla 
w środku wiejskiej zagrody, gdzie ist
nieją do tej pory, mimo że w większości 
domów wygospodarowano miejsce na 
wykafelkowaną łazienkę z wc. Zdecy
dowana większość wsi Śląska Opolskie
go ma doprowadzoną sieć wodociągo
wą, wiele z nich także kanalizacyjną.

Przed drugą wojną światową haźle 
były stosowane powszechnie i wielu 
Ślązaków podkreśla, jak wielkim zasko
czeniem była dla nich nieznajomość 
tych budyneczków wśród żołnierzy ra
dzieckich oraz sposób, w jaki z nich ko
rzystali, stojąc butami na deskach. Haź
le najczęściej budowali cieśle lub stola
rze, potem murarze, rzadziej sami go
spodarze. Otwór w drzwiach (romb, 
serduszko, koło) nie był robiony dla 
wentylacji, ale dla wglądu, czy ktoś jest 
w środku. Obecnie wiele podwórzo
wych haźlików ulega likwidacji.

Elżbieta Wijas-Grocholska
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Asygnaty
na rzecz bezrobotnych

B
ezrobocie - to słowo, które od 
dziesiątków lat kojarzy się z nie
dostatkiem i nędzą. Dla obywa
teli teraźniejszej Rzeczypospoli
tej nabrało ono szczególnego znaczenia. 

Istniejące w naszym kraju bezrobocie 
o niesłychanej skali zmusza do przypo
mnienia tego sprzed siedemdziesięciu laty 
i do nieco innego spojrzenia na dokumen
ty z nim związane, nie tylko jako obiekty 
kolekcjonerskie. Te papierowe zabytki 
ówczesnemu rządowi tzw. sanacyjnemu 
i społeczeństwu polskiemu wystawiają 
- szczególnie teraz - jak najlepsze świa
dectwo za wspólne poczynania na rzecz 
przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

Rozszerzający się w latach 1928- 
-1932 światowy kryzys ekonomiczny 
i gospodarczy najbardziej dał się od
czuć w Europie, obejmując swoim za
sięgiem również Polskę. Zaowocował 
też w krótkim czasie niemałym - jak się

wtedy wydawało - bezrobociem; na 
przełomie 1931 i 1932 r. nie miało 
pracy kilkaset tysięcy ludzi. Potrzeba 
chwili sprawiła, że powołany został 
przez Radę Ministrów RP Naczelny 
Komitet ds. Bezrobocia przy Prezesie 
Rady Ministrów. Na jego czele stanęli: 
Czesław Romuald Klamer (były mini
ster skarbu) - prezes Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym (w latach 1931-1933) 
i dr Stanisław Jurkiewicz (były minister 
pracy i opieki społecznej w latach 
1926-1929). Staraniem ówczesnego rzą
du, poza tworzeniem stałych i sezono
wych miejsc pracy, było także niesienie 
aktywnej pomocy materialnej najbar
dziej potrzebującym. Koniecznością 
stało się powołanie do życia specjalne
go Funduszu Bezrobocia, mającego 
osobowość prawną. W wielu miastach 
powstały Miejskie Komitety Pomocy 
Bezrobotnym, w skład których weszli

1

Mieszkańców Krakowa!
Światowy kryzys gospodarczy oganiaj także nasz kraj.
Tysiące ludzi jest bez pracy i cierpi niedostatek.
Klęsce bezrobocia należy przeciwstawić zespolone siły całego społeczeństwa. - 

Wszystkie warstwy we własnym interesie powinny przyczynić się, choćby naj- 
skromniejszemi datkami, do zatrudnienia bezrobotnych i ratowania ich od głodu 
i zimna.

Obywatele!
Współdziałajcie wszyscy w akcji niesienia pomocy bezrobotnym!
Nikomu nie wolno zapominać o nędzy i rozpaczy tych, którzy bez własnej 

winy popadli w ciężkie, położenie.
Niech każdy, mający pracę i dochód, w dobrze zrozumianym interesie pu

blicznym, złoży w ofierze dobrowolny datek w naturze czy gotówce.
Akcję pomocy bezrobotnym prowadzić będzie Komitet przez cały okres bez

robocia. uzupełniając w tym kierunku działalność Rządu i innych miejscowych 
organizacyj.

Na podstawie tedy uchwał Komitetu oraz przedstawicieli organizacyj pra
cowników uprasza Komitet:

1) aby wszyscy pracownicy umysłowi i fizyczni opodatkowali się dobro- 
. wolnie w wysokości conajmniej  .. " „ plac i zarobków miesięcznych,1

2) aby wszyscy pracodawcy opodatkowali się dobrowolnie od ’ ," „ do 1 
sumy zarobków, wypłacanych swoim pracownikom umysłowym i fizycznym,

3) aby wszyscy inni, nieobjęci powyższemi opłatami, składali dobrowolne 
datki w wysokości przynajmniej 1 % od swych miesięcznych dochodów.

1. Apel Miejskiego 
Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym 
do mieszkańców 
Krakowa z 1932 r.
2.3. Asygnaty: 2 zl (2) 
i 5 zt (3)

Biuro Miejskiego Komitetu mieści się w Ratuszu przy Wydziale 
Opieki Społecznej II p. (od ul. Poselskiej, drzwi Nr. G).

MIEJSKI KOMITET POMOCY BEZROBOTNYM.

PROTEKTORZY:
Dr. Mikołaj Kwaśniewski, Wojewoda krakowski, X. Arcyb. 
Dr. Adam Ks. Sapieha, Metropolita krakowski, Prot. Dr. Sta
nisław Kutrzeba, Rektor U. Jn Gen. Jerzy Łuczyński, Do
wódca O. K. V., Dr. Franciszek Parylewicz, Prezes Sądu 
Apelacyjnego, Dr. Józef Greger, prezes Izby Skarbowej, 
Inż. Aleksander Bobkowski, prezes Dyrekcji Kolei Państw., 
Inż. Juljan Gostwickl, prezes Dyrekcji Poczt i Telegraf., 

Władysław Bellna Prażmowskl, prezydent miasta.

PREZYDJUM:
Przewodniczący: Dr. Stanisław Klimecki, wiceprez. miasta. 
Zastąjtcy: Bronisława Bobrowska, senator. R. I*., Dr. Roman 
Bogdani, poseł, Marjan Dąbrowski, poseł, red. I. K. C., Dr. Ta
deusz Dyboski, poseł, Tadeusz. Epstein, prezes Izby przem.- 
handl., Marja Kostrzewska, radca m., Prof. U. J. Dr. Ka
zimierz Kumaniecki, Dr. Rafał Landau, prezes gminy 
wyzn. izr., Piotr Matuszyński, nacz. Wydz. Wojew., Bernard 
Mond, pułkownik W. P., Ks. Dr. Józef Nlemczyński, prałat, 
Dyr. Henryk Pachoriski, Władysław Pałosz, starosta grodzki. 

Dr. Władysław Wnęk, starosta powiat.

Kraków, dnia 18 października 1932 r.

2

3
ludzie cieszący się powszechnym sza
cunkiem i zaufaniem; towarzyszyły te
mu drukowane i rozlepiane apele.

Niezależnie od skromnych środków 
pieniężnych z budżetu państwa, fun
dusz wspierały również wpływy pocho
dzące z dobrowolnego opodatkowania 
się wszystkich zatrudnionych obywate
li. Dzięki inicjatywie Naczelnego Ko
mitetu ds. Bezrobocia oraz wydatnej 
współpracy z Polską Wytwórnią Papie
rów Wartościowych SA w Warszawie 
wydrukowano specjalne asygnaty (za
bezpieczone m.in. znakami wodnymi), 
przypominające książeczki czekowe, 
z odcinkami na kwoty: 2 zł w kolorze 
orange i 5 zł w kolorze fioletowym.

Te niewielkie dokumenty (7x11 cm), 
ozdobione tzw. giloszami (rysunkami 
składającymi się z kombinacji linii 
krzywych) oraz opatrzone stosowną 
numeracją zgodną z odcinkami, stano
wiły integralną cześć każdej zszywki 
- bloczka. Miały też perforację umoż
liwiającą po wypełnieniu oderwanie 
od zszywki. Wpłacający na fundusz 
2 lub 5 zł albo ich wielokrotność, po 
podpisaniu wpłaty, otrzymywał je jako 
potwierdzenie. Fundusz wspomagały 
także kwesty uliczne i w miejscach pra
cy. W zamian darczyńcy otrzymywali 
okolicznościowe, bite w brązie okrągłe 
znaczki na szpilce, z wizerunkiem orła 
siedzącego na drzewcu młota. Na 
obrzeżu wokół tego motywu widniał 
napis: „Do walki z bezrobociem”. Każ
dy znaczek miał też dwie daty: „1931” 
i „1932” oraz dwie literki: „N” (Na
czelny) i „K” (Komitet).

Warto dziś o tym pamiętać, bowiem 
także w taki sposób możemy sobie po
móc.

Zygmunt K. Jagodziński

31



ZBIORY I ZBIERACZE

Mojemu wnukowi...

Choinka
aczęło się to dwa lata temu, 
kiedy postanowiłam - dla 
swoich kilkuletnich wnuków 
- udekorować bożonarodze

niową choinkę wszystkimi ozdobami, 
jakie zachowały się w mojej rodzinie. 
W taki sposób powstał ten rodzinny 
zbiór, którego najstarsze egzemplarze 
pochodzą z drugiej połowy XIX w.

Prezentowane rękodzieła są rzadką 
okazją do poznania utrwalonego w nich 
rzemiosła od strony warsztatowej. 
Ozdoby wykonywane były przez doro
słych i przez dzieci, są dowodem ich 
pomysłowości, wyczucia estetycznego 
oraz zręczności w posługiwaniu się igłą, 
nożyczkami czy pędzlem. Ale można 
w nich także spotkać odbicie modnych 
wówczas stylów artystycznych. Przede 
wszystkim jednak ozdoby są świadec
twem wiary chrześcijańskiej wykonaw
ców, którzy w miarę swoich możliwości 
i umiejętności, kontynuując rodzinne 
tradycje wigilijne w symbolicznych tre
ściach zabawek choinkowych, starali się 
przez te przedmioty pogłębiać w swo
ich dzieciach przeżywanie misterium 
świąt Bożego Narodzenia.

Niezwykle cenny jest komplet czte
rech ptaszków z ligniny, pomalowa
nych farbami i ozdobionych prawdzi
wymi piórkami. Dostała go moja sio
stra w 1942 r. na swoje pierwsze świę
ta Bożego Narodzenia; zabawki te wy
konała stryjenka zgodnie z tradycją jej 
rodziny. Ukryte są w nich życzenia, 
aby dziewczynka wyrosła na osobę fi
zycznie i duchowo piękną, co symboli
zuje figurka pawia, czujną i inteligent
ną, co uosabia kogut, opiekuńczą, mi
łosierną i wytrwałą, o czym świadczy 
figurka kury, a bocian symbolizuje do
bre macierzyństwo. Chłopcy zgodnie 
ze zwyczajem otrzymywali choinkowe 
zabawki symbolizujące następujące 
cnoty: anioła - sprawiedliwość, lwa
- męstwo, wołu - umiarkowanie, orła
- roztropność.

Zachowana po mojej babuni, po
chodząca z końca XIX w. różyczka św. 
Franciszka, wzrusza symboliką i wy
mową. Jest to płócienny kwiat róży 
z biskwitową główką Czerwonego 
Kapturka w środku i łodyżką bez kol
ców złożoną z paciorków różańca, 
symbolizuje miłość wobec Boga i bliź
nich. Wśród ozdób jest też tekturowy

Święty Mikołaj w protestanckim wize
runku pielgrzyma - watowanym ka
ftanie i wysokich powyżej kolan bu
tach, z dużym worem z haftowanego 
płótna, w którym chowano cukierki 
dla dzieci. Ta figurka jest pozostało
ścią po byłych właścicielach naszego 
powojennego mieszkania w Jeleniej 
Górze.

Duchową radość z narodzenia Zba
wiciela uosabiają choinkowe aniołki,

„Powieszę na choince
papierową królewnę w celuloidowej koronie, 
pajacyka od wuja Karola,
Dziadka do Orzechów,
Świętego Mikołaja, 
tego od spełnionych marzeń.

Nóel, Nóel, Nóel,
dzwonię sercem swojego dzwonu: 
Przybywajcie na swoje miejsca 
papierowa królewno w celuloidowej koronie, 
pajacyku od wuja Karola,
Dziadku do Orzechów,
Święty Mikołaju
od spełnionych marzeń.

Nóel, Nóel, Nóel, 
przyjdź na chwilę 
nutko upragniona 
minionego czasu".

(Catherine de Paulle, ttum. Barbara Skaibania)

wykonane różnymi sposobami z roz
maitych materiałów - od niciano-szy- 
dełkowych, po słomiane i z kukury
dzianych kaczanek. W moim zbiorze 
do najstarszych należą te, które wiesza
no na szczycie choinki, pod gwiazdą, 
w zależności od wysokości drzewka. 
Jest to papierowy anioł, przedstawiony 
jako uskrzydlona główka, otoczona au
tentycznymi piórkami, z gwiazdką ze 
srebrnych drucików. Około 1900 r. po-
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1. Komplet ptaszków
2. Różyczka św. Franciszka i Chińczyk
3. Tańczące aniotki
4. Królewna Śnieżka i krasnoludki
5. Lato i grający świerszcz
6. Królowa Śniegu
7. Tańcząca Carmen i wisiorki
8. Bańka z atrybutami powstania 
styczniowego, lalka Podolanka, czapki 
krakuska i konfederatka
9. Krakus z 1831 r.

(zdjęcia: Roman Łyko)

wstała całopostaciowa grupa tańczą
cych aniołków, wykonanych z koloro
wych bibuł i haftowanego tiulu. Czy
nienie dobra i bezinteresowną pomoc 
bliźniemu utożsamiają także różne ba
śniowe postacie, jak: krasnoludki, Kró
lewna Śnieżka, grający świerszcz i lato, 
Królowa Śniegu jako personifikacja 
zła. Nastrój karnawałowej zabawy 
wzmacniały inne figurki epoki fin de 
siecle’u, np. pajacyk, Japoneczka, dwaj 
Chińczycy oraz Carmen.

Wszystkie te choinkowe cacka są 
zrobione z różnych papierów i tkanin, 
przystrojone koronkami, haftami, ce
kinami i koralikami; przeciętna wyso
kość zabawek wynosi około 12 cm. 
Niektóre mają ludzkie twarze, malo
wane ręcznie lub przyklejone, a przed
tem wycięte z ówcześnie drukowa
nych arkuszy. Lalki ubrane w szmacia
ne sukienki mają pod spodem bibuło
wą bieliznę.

Z wielkim pietyzmem wieszana jest 
na naszej choince papierowa bańka- 
-serduszko z atrybutami powstania 
styczniowego - kotwicami i krzyżem, 
pochodząca z lat sześćdziesiątych 
XIX w.; jest to najstarsza zabawka 
z całego zbioru. Odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. stało 
się wspaniałym tematem dla choinko
wych zabawek. Z tego czasu pocho
dzi lalka Podolanka - tekturowa pół- 
postać w regionalnym stroju z tkani
ny, przystrojona wstążkami i korala
mi. Świąteczne drzewko zdobiły także 
płócienne rogatywki z futrzanymi 
otokami i prawdziwymi piórkami, 
konfederatka i dwie krakuski.

Nie tak dawno mój sąsiad, pochodzą
cy z rodziny o wielkich narodowych 
tradycjach, wyrzucił na śmietnik husa
rza, ostatnią zabawkę choinkową z do
mu jego dziadków, a zamiast świątecz
nej choinki udekorował zewnętrzną fa
sadę swojego domu kolorowymi, pulsu
jącymi światełkami. Uważam, że polski 
żołnierz zawsze łączył się z najszlachet
niejszymi uczuciami Polaków. Figurki 
polskich żołnierzy często wieszano na 
choinkach, aby przypominały dawną si
łę i chwałę narodu. Aby podtrzymać 
tradycję, wykonałam do swojej kolekcji 
figurkę Krakusa z autentycznych ele
mentów pochodzących z 1831 r.

Wiele ozdób choinkowych, własno
ręcznie robionych przez domowników 
w okresie adwentu, zaginęło bezpow
rotnie na skutek różnych okoliczności, 
upływu czasu, przeprowadzek, warun
ków przechowywania i naturalnych 
procesów starzenia się materiałów. 
Stąd też powstała potrzeba szczególnej 
troski o gromadzenie i zabezpieczenie 
ostatnich zabawek oraz ozdób choin
kowych w naszej rodzinie przed ich 
całkowitą destrukcją. Zniszczone za
bawki i ozdoby starałam się ratować, 
przywracając im wartości artystyczne 
zgodnie z technologią wykonania, 
a tym samym przedłużając ich trwanie 
w dziedzictwie rodzinnym i ogólno- 
kulturowym. Wydatnie pomagają mi 
w tym moi przyjaciele, konserwatorzy.

Marta Paterak
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Wspomnienie potomka 
„lodzermenschów”

„czarnej sotni". Byta wreszcie fa
scynacja teatrem Papy Selina, 
urokami ogrodu, a zarazem gale
rii i salonu tego miasta, czyli Hele- 
nowa i wspomnienia z wilegiatur 
spędzanych w Helenówku (obec-

Gdy 15 lat temu w artykule
Niedaleko Warszawy („Spo

tkania z Zabytkami", nr 1, 1987) 
opisałem przebieg remontu neo
gotyckiej willi „Borówka" w Mila
nówku, a właściwie przedstawi
łem sagę wywodzącej się z War
szawy rodziny mojej matki, nie 
myślatem, że czas przyjdzie tak
że na łódzką rodzinę mojego oj
ca. Do tego kroku sprowokował 
mnie nr 10, 2002 „Spotkań z Za
bytkami" poświęcony mojemu 
miastu - Lodzi.

Rodzina ojca w charaktery
styczny sposób wpisuje się w hi
storię miasta, w którym co praw
da nie urodziłem się, ale spędzi
łem w nim już ponad pól wieku 
i traktuję je jako własne. Gdy 
wkrótce po powstaniu stycznio
wym przybyli i założyli rodzinę 
moi pradziadkowie, Matylda 
(1845-1923) i Bogumił (1838- 
-1921) Engelhardtowie, Łódź by
ta jeszcze naprawdę niewielkim, 
choć dynamicznie rozwijającym 
się ośrodkiem; obydwoje spo
czywają na Starym Cmentarzu 
Katolickim przy ul. Ogrodowej. 
Z licznych ich dzieci jednym 
z najmłodszych była córka Nata
lia (1881-1965), wydana potem 
za mąż za wywodzącego się 
z protestanckiej rodziny drobne
go pracownika kolei warszaw- 
sko-wiedeńskiej, Romana Kajze- 
ra (1880-1962). Tak moje nazwi
sko pojawiło się w Lodzi...

Engelhardtów zaliczyć wypada 
do bogatego mieszczaństwa, 
zajmującego się garbarstwem 
i produkcją oraz sprzedażą cza
pek. Należał do nich sklep miesz
czący się w piętrowej kamienicy 
(obecnie ul. Piotrkowska 7), której 
współwłaścicielem, a według wie
dzy naszych konserwatorów 
- wyłącznym posiadaczem, byt 
znany architekt pochodzenia ży
dowskiego Dawid Lande. Łódź 
mojego dzieciństwa z początku 
lat pięćdziesiątych XX w. była za
razem miastem z przełomu wie
ków mojej babki. Po pensji pozo
stała jej biegła znajomość francu
skiego, posługiwanie się tablicz
ką mnożenia wyłącznie po rosyj

sku i inne drobne, a wtedy bardzo 
dla mnie osobliwe nawyki i wspo
mnienia, w tym szczera i zapiekła 
niechęć do tzw. damy klasowej. 
Pozostała też znajomość miasta 
z przełomu XIX i XX w., niemająca 
może charakteru panoramy histo
rycznej, ale zawierająca mnóstwo 
wydarzeń bez mata anegdotycz
nych. Jako dziewczynkę fascyno
wały ją obserwowane przez okno 
sylwetki zamieszkujących w hote
lu położonym po drugiej stronie 
ulicy rosyjskich oficerów, wyciera

ny rejon ul. Leopolda Okulickie
go), gdzie pradziadkowie mieli 
osobliwą architektonicznie willę, 
z której po pierwszej wojnie świa
towej i ich śmierci pozostały tylko 
wspomnienia.

Świat ten byt jednak dla mnie 
nie tylko światem babcinej młodo
ści. Weryfikowałem go bowiem 
chodząc na długie spacery 
z dziadkiem Romanem. Jako 
młodzieniec znalazł się on w la
tach dziewięćdziesiątych XIX w. 
w Lodzi, jako arywista ukończył 
szkołę na Nowym Rynku i mozol- 

jących nosy (i buty) w firan-

pl. Wolności), który wkra
dał się przez niedomknięte drzwi nie piął się ku małżeństwu z Nata-
kuchenne i porywał oniemiałym 
kucharkom płaty gotującego się 
w rondlach mięsa. Były jednak 
obserwacje poważniejsze: fascy
nacja pokrytymi kirem wnętrzami 
kościołów przy egzekwiach po
grzebowych odprawianych za 
najbogatszych fabrykantów, ob
raz leżącej na ulicznym bruku 
„starej Poznańskiej", która, wsia
dając do nowo zakupionego po
wozu, zapominała o obecności 
w jego drzwiczkach krysztato- 

lią (Talą) Engelhardtówną, kolej
nym posadom w lombardach 
i bankach, aby w końcu, nim 
zdmuchnął go wielki kryzys, zo
stać prokuratorem i dyrektorem 
jednego z nich. Mieszkając przy 
ul. Piotrkowskiej przy skrzyżowa
niu z ul. Żwirki i Wigury (zawsze 

określanych jako Karola i Pusta), 
idąc ku północy, trasę rozpoczy
naliśmy od Paradyża, podziwiali
śmy żeliwne pachołki - odbojnice 
w bramach i zdobywaliśmy wie- 

wych szyb, wyłożony słomą, dla dzę na temat właścicieli poszcze-
stlumienia hałasu przejeżdżają
cych wozów, odcinek obecnego

gólnych kamienic, sklepów czy 
aptek. Natomiast kierując się na

skrzyżowania ulic Ogrodowej 
i Zachodniej, gdy w swym boga
tym pałacu umierał stary Izrael 
Kalmanowicz Poznański, a w koń
cu niechęć do stójkowych i strach 
przed bijącymi wszystkich napo
tkanych pijanymi jeźdźcami

południe, podziwiałem kwiato- 
ksztattny gazowy palnik, umiesz
czony na kamienicy przy rogu ul. 
Radwańskiej, zapewniający ilumi
nację w dni świąt carskiej rodziny, 
a potem wysłuchiwałem historii 
tzw. ogrodu Kołaczkowskiego, 

budowy kościoła św. Stanisława 
Kostki (obecnej katedry), a dalej 
tzw. pól Scheiblerowskich, na któ
rych słońce bieliło sztuki tkanin. 
Do nazwisk Niemców i Żydów kle

iły się historie o pożytkach płyną
cych z „fajerkasy”, wspaniałych 
plajtach i autentycznych ludzkich 
tragediach.

Okres dziecięcej fascynacji 
tamtym miastem zamknęło doj
rzewanie, rozpoczęte z kolei na 
plecach ojca, na pamiętnym wie
cu przed komitetem PZPR przy 
al. Kościuszki w październiku 
1956 r. Opowieści ojca - to nie 
tylko różowe międzywojnie 
(wszak wtedy byt młody), okupa
cyjne wysiedlenie i podróże do 
miasta przez „zieloną granicę", 
ale także barwna panorama po
wojennych początków i później
szych lat „umacniania władzy lu
dowej”, kojarzących się z niemiło
siernie charczącym radioodbior
nikiem „Tesla” i audycjami Wolnej 
Europy. Pełniejsza refleksja przy
szła jednak dopiero na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych XX w. Ciesząc się z nowych 
budynków swojego miasta - Hali 
Sportowej, Teatru Wielkiego, Bi
blioteki Uniwersyteckiej, obser
wowałem równocześnie mieszka
jące na poddaszu rodziny volks- 
deutschów, czyli po prostu łódz
kich Niemców, którym miasto to 
było bliższe niż inne. Na wagary 
chodziłem na zarośnięty trawą 
kirkut, zyskując też elementarną 
wiedzę o getcie. Dziś zresztą 
mieszkam na Starych Batutach, 
w jego sercu. Jak w pamiętnym 
kadrze filmu Jerzego Skolimow
skiego, w którym bohater porażo
ny światłem dnia konstatuje „że 
dzień już dzisiejszy, a... panienki... 
jeszcze wczorajsze”, nagle do
strzegłem, że tego wczorajszego 
miasta już nie ma. Znikło osta
tecznie i bezpowrotnie w brunat
nych oparach drugiej wojny świa
towej i finalizacji ostatecznego 
rozwiązania, spychając Łódź już 
tylko do roli czerwonego, robotni
czego miasta, zwanego bastio
nem pewnej klasy, której history
cy i filozofowie od schyłku XIX do 
schyłku XX w. przypisywali jakże 
wielką rolę. W nim to prządki, 
w szczerej trosce o wykonanie 
Planu Sześcioletniego, mogły już 
legalnie pracować na tzw. trze
ciej, czyli nocnej zmianie, czego 
w okresie międzywojennym skru
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pulatnie zabraniały organy in
spekcji pracy. I wreszcie łódzkie 
zabytki, długo traktowane po pro
stu jako nieodłączny składnik 
krajobrazu mijanej ulicy. Refleksja 
przyszła znacznie później, a wie
dzę, formowaną lekturą Ulicy 
Piotrkowskiej Anny Rynkowskiej, 
ostatecznie ugruntowały wykłady 
ówczesnej doktor Ireny Popław
skiej, której zasług dla poznania 
łódzkiej architektury historycznej 
nie trzeba przypominać. Jednak 
zabytki - to nie tylko ul. Piotrkow
ska, po której spacerować moż
na z księgą wzorników Sebastia
na Serlia, nie tylko tzw. łódzka se
cesja, w gruncie rzeczy nieliczna, 
ale prezentująca spore walory ar
tystyczne, to nie tylko rezydencje 
fabrykantów i bankierów, ogólnie 
znane dopiero od Wajdowskiej 
Ziemi obiecanej. To także wspa
niałe zespoły fabryczne, nie tylko 
Poznańskiego i Scheiblera, choć 
te ostatnie najczytelniej łączyły 
w sobie funkcjonalizm z pychą 
i filantropią zarazem - fabrykę 
z pałacem, robotniczy „familok” 
z ogródkiem i inne budynki, jak 
szkoły, ochronki, strażnice i po
żarne remizy, a wszystkie oświe
tlone zachodzącym słońcem zło
tego rubla. Miasto mojej dojrzało
ści, okaleczone wojną i podepta
ne nadmiernym wysiłkiem, było 
jednak nadal tworem żywym.

Pól wieku po tej wielkiej, nadal 
niezabliźnionej ranie, moje miasto 
ucichło, obumarło. Stanęły kro
sna, fabryki, przędzalnie. Jak pół 
wieku temu, gdy przyjechawszy 
z podwarszawskiego Milanówka 
poznawałem nieznane mi miasto, 
które stało się również moim, tak 
teraz szuka ono właściwej dla sie
bie drogi. Nie powrócą Żydzi 

i Niemcy, „perkalik” jest już sło
wem lekceważącym, a kolejne 
upadki imperium nie otworzą sta
rych, wschodnich rynków zbytu.

Jak wyglądać będą możliwości 
i drogi dalszego rozwoju, a może 
tylko rozsądnej i zgodnej z warun
kami egzystencji? Myślę o takiej, 
która zapewni właściwą troskę, 
użytkowanie i konserwację zabyt
kom, wyciszy rozpasany bełkot 
polityków i niemoc urzędników 
oraz sprawi, że efekt cieplarniany 
stanie się powodem większych 
zmartwień niż codzienność. I ży
cząc tego szczerze, bo także i so
bie, nie mogę jednak zapomnieć, 
że niespełna wiek temu Zygmunt 
Bartkiewicz pisał o Lodzi jako 
o „złym mieście”. Może było ono 
wtedy, w 1907 r„ rzeczywiście złe, 
ale równocześnie jak wieloznacz
ne, jak intrygujące... Motyw ten 
powracał i powraca niejednokrot
nie nie tylko we współczesnych 
panelowych dyskusjach uczo
nych. Czy więc w latach własnej 
starości mogę stać się obserwa
torem, nawet kronikarzem upad
ku miasta? Nie życzę mu tego, nie 
życzę sobie, a prócz tego wiem, 
że nawet z ostrych zakrętów wy
chodzić należy lekko przyspie
szając. Czy przyspieszymy? Czy 
powrócą zbite w latach pięćdzie
siątych XX w. sztukatorskie wy
stroje elewacji kamienic przy ul. 
Piotrkowskiej oraz systematycz
nie ucinane, z przyczyny po
wszechnego zagrożenia, balkony, 
czy zespół Księżego Młyna stanie 
się autentycznym salonem mia
sta? Bo nowe kostiumy - to nie 
tylko rzecz ważna, ale i źródło au
tentycznej radości.

Leszek Kajzer

ŚWIATOWE DZIEDZICTWO

Kolejna sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO w tym roku odbyła się w Budapeszcie 

na Węgrzech w nietypowym terminie - w czerwcu (dotychczasowe 
sesje odbywały się w grudniu), miała też nieco inny charakter - wpro
wadziła zmiany w przepisach wykonawczych Konwencji Światowego 
Dziedzictwa oraz jej uczestnicy dużo uwagi poświęcili modyfikacji 
niektórych kryteriów wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa.

Na sesji w Budapeszcie wpisanych zostało na Listę tylko dzie
więć obiektów, obecnie znajduje się na niej 730 miejsc. Spośród 
obiektów z krajów europejskich na Liście znalazły się: krajobraz 
kulturowy doliny środkowego Renu oraz historyczne centra Stral- 
sundu i Wismaru w Niemczech, krajobraz kulturowy regionu upraw 
winorośli Tokaj na Węgrzech, późnobarokowe miasta w rejonie Val 
di Noto we Włoszech (Sycylia).

Apollo na
Z dokumentów pochodzą

cych z XV w. wiadomo, że 
w czterech narożach staromiej
skiego rynku w Poznaniu znaj
dowały się studnie ozdobione 
w następnym stuleciu drewnia
nymi rzeźbami zwierząt, póź
niej bóstw mitologicznych: Jo
wisza, Apolla, Neptuna i Marsa 
(wykonał je około 1613 r. rzeź
biarz i snycerz Krzysztof Re- 
dell). W 1766 r. w pótnocno- 
-wschodnim narożniku rynku 
przed ratuszem, na miejscu 
studni z rzeźbą Jowisza, Augu
styn Schóps wykonał w pia
skowcu fontannę i grupę rzeź
biarską „Porwanie Prozerpiny 
przez Plutona”, która zachowa
ła się do dzisiaj. W drugiej po
łowie XIX w. pozostałe studnie 
zostały zlikwidowane.

Już od wielu lat rozważano 
przywrócenie poznańskiemu 
rynkowi trzech zdobionych stu
dzienek. W ubiegłym roku, nie
żyjący już miejski konserwator 
zabytków Witold Gałka zapro
ponował ich wykonanie, a ini
cjatywę tę podjął poznański od

dział Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami. TOnZ postanowił 
zrealizować piaskowcową stu
dzienkę z pomnikiem Apolla 
z brązu w południowo-wschod
nim narożu rynku. Wykona! ją 
prof. Marian Konieczny z Krako
wa na podstawie dostarczonej 
dokumentacji. 31 sierpnia br. 
odbyto się uroczyste przekaza
nie fontanny z figurą Apolla spo
łeczeństwu i władzom miasta. 
Dla poznańskiego oddziału 
TOnZ była to kolejna realizacja 
przypominająca o dziejach mia
sta. Poprzedziły ją m.in. epita
fium Przemyśla II i płyta biskupa 
Jordana w katedrze, płyta na 
zamku Przemysława II związana 
z jego koronacją, tablica na bu
dynku dawnego Teatru Miej
skiego upamiętniająca koncerty 
stawnych muzyków. W wypad
ku studni Apolla TOnZ współ
działał z Unią Wspólnego Inwe
stowania SA w Poznaniu, Budi- 
mexem, Fundacją Rozwoju 
Miasta Poznania, PKO Bankiem 
Polskim SA i innymi instytucja

mi. (kmn)
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nych każda ma kosztować około 
17 tysięcy dolarów. Według ban
ku centralnego jest oficjalnym 
środkiem płatniczym i można nią 
zapłacić w supermarkecie lub na 
poczcie. Dziesięć tysięcy rubli to 
nieco ponad 300 dolarów".

Okazuje się jednak, że przynaj
mniej w kategorii najcięższego 
pieniądza rosyjska moneta rekor
du świata nie pobije. Ten bowiem 
od setek lat należy do kamien
nych (ściślej: aragonitowych) pla- 
cidel tradycyjnie używanych przy 
wnoszeniu opłat przez tubylców 
na wyspie Yap, w archipelagu 
Karoliny na Oceanie Spokojnym. 
Największe z takich gigantów 
ważą nawet kilkaset kilogramów 
i mają średnicę do 4 m. I chociaż 
kształtem przypominają monstru
alnych rozmiarów młyńskie kola, 
nikt ich już dzisiaj nie przetacza 
z miejsca na miejsce. Z użytku 
wyszły całkiem niedawno, stając 
się już tylko jedną z wielu tury
stycznych atrakcji w tym odle
głym zakątku naszego globu. 
Także wśród największych i naj
cięższych bitych złotych monet 
rosyjska moneta, ze swoimi para
metrami, nie odniesie światowe
go sukcesu. Chińczycy uczcili 
bowiem niedawno nadejście no
wego tysiąclecia emisją dwóch 
tysięcy złotych monet, z których

Gdyby przeprowadzić wśród 
radiosłuchaczy plebiscyt na 

najciekawszą wiadomość minio
nego lata, prawdopodobnie ta, 
którą w niedzielę 11 sierpnia br. 
podało Radio RMF-FM, uplaso
wałaby się w konkursowej czo
łówce. „Rosyjscy nuworysze, któ

rzy bez przerwy poszukują sposo
bu, by zabłysnąć i pokazać, jak 
duże mają pieniądze - usłyszeli
śmy na wstępie - już w połowie 
sierpnia będą mieli ku temu kolej

ną okazję. Rosyjski bank central
ny wyemituje okolicznościowe 
złote monety o wadze... jednego 
kilograma każda". Po czym od
tworzono nadesłaną z Moskwy 
przez Andrzeja Zauchę kore
spondencję na temat gigantycz
nych monet: „Złote monety o no
minale 10 tysięcy rubli będą 
przedstawiały freski Dionizego, 
jednego z najsłynniejszych rosyj
skich malarzy cerkiewnych. Naj
wspanialsze jego dzieła zacho
wały się w jednym z klasztorów 
Wologdy. W tym roku mija dokład
nie 500 lat od ich powstania. Jed
nak dla rosyjskich nowobogac
kich nie ma to zapewne większe
go znaczenia. Istotny jest fakt, że 
moneta jest wykonana z czystego 
złota próby «999» i waży kilogram. 
Liczba monet jest ograniczona do 
stu. Według nieoficjalnych da

każda ważyła... 10 kg (I). Ale być 
może i to nie jest jeszcze rekord 
wszech czasów.

Opowieści o „taaakich pienią
dzach” od dawna krążyły po wie
lu krajach. Nie ominęły też Polski, 
odbijając się szerokim echem 
w ugruntowanych tradycją legen
dach i rodzinnych przekazach. 
Jedną z takich anegdot, związa
ną z osobą ordynata nieświeskie- 
go Karola Stanisława Radziwiłła, 
zwanego „Panie Kochanku” 
(1734-1790), zanotował w pa
miętniku Kajetan Kraszewski 
(1827-1896), najmłodszy brat pi
sarza Józefa Ignacego Kraszew

skiego (Kajetan Kraszewski, Silva 
rerum. Kronika domowa. Wspo
mnienia i zapiski dzienne z lat 
1830-1881, Warszawa 2000, s. 31). 
Oto ona: „Według opowiadań Oj
ca [Jana Kraszewskiego (1790- 
-1864) - WP], z Nieświeża w roku 
1812 generał Tuczkow wywiózł 
z Radziwittowskiego skarbca zło
żonych tam sreber i kosztowności 
50 powózek, byt tam i ów stawny 
dukat księcia Karola, o którym tu 
zanotuję dla pamięci, bo choć 
dosyć druku i szpargałów wertu
ję, nie spotkałem o nim nigdzie 
wspomnienia. Dla autentyczności 
zaś faktu powiem, że wiele rzeczy

1.2. Dzieła Gaudiego: Casa Mila (1) i Parć Guell (2)ROK GAUDIEGO

Mijający rok ogłoszony został 
Międzynarodowym Rokiem 
Gaudiego. Właśnie w 2002 r. 

przypada 150 rocznica urodzin 
tego niezwykłego katalońskiego 
architekta. Obchody jubileuszu 
były wielkim świętem dla Barce
lony - większość dziel Gaudiego 
powstała właśnie tu i są magne
sem przyciągającym do tego 
miasta wyjątkowo licznych tury
stów z całego świata. Udostępnione zostały 
do zwiedzania wszystkie budowle Gaudiego, 
nawet prywatne oraz oczywiście te zawsze 
dostępne - Sagrada Familia, Parć Guell. Zor
ganizowano specjalne programy edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży, otwarto około 200 wy
staw, wydano mnóstwo publikacji. Antonio

Gaudi (1852-1926) uważany jest nie tylko za 
niezwykłego architekta, ale i za duchowy fe
nomen, wykorzystujący wszelkie możliwości 
w realizacji swego dzieła. Stworzył koncepcje 
wolności formy, projektowania, stosowania 
koloru, kształtowania przestrzeni, stworzył też 
własną duchową koncepcję życia.

(zdjęcia: Lidia Bruszewska)
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1.2. Awers (1) i rewers (2) 
do niedawna największej złotej 
monety świata - 200 mohurów 
z 1654 r.
3.4. Awers (3) i rewers (4) 
największej polskiej monety
- złotych 100 dukatów z 1621 r. 
Zygmunta III Wazy 

o księciu Karolu wiemy stąd, iż 
w sąsiedztwie Dolhego [majątku 
rodzinnego Kraszewskich - WP], 
w Zachorzu, mieszka! niejaki La- 
rzak (właściwie Farcinelli de La- 
rzac z emigrantów francuskich ro
ku 1786), któren byt komendan
tem fortecy nieświeżańskiej, a ra
czej zaiogi zamkowej, ja znam tyl
ko już wnuka staruszka dziś żyją- 
cego, Ojciec nasz dziada starego 
znal, któren wiele ciekawych rze
czy o księciu Karolu opowiada! ja
ko świadek naoczny. Owóż, gdy 
książę będąc w konfederacji bar
skiej tuta! się za granicą, większa 
część kosztowności, prawie 
wszystkie nawet byty w skarbcu 
przechowane, na potrzeby też 
konfederacji sypał hojnie, więc 
pieniędzy często brak był wielki. 
Siedząc przeto w jakimś mieście 
na Szląsku, chcial zaciągnąć po
życzkę, lecz i to nie było łatwo, 
gdyż los wojny i przyszłość księ
cia pewną nie byia. Przywołany 
do księcia bogaty bankier eksku- 
zowal się [usprawiedliwiał się, 
prosił o wybaczenie - WP], deli
katnie od pożyczki się wykręca
jąc. Książę wreszcie zniecierpli
wiony rzekt do niego: «Ha, to kie
dy mi, acan, panie kochanku, nie 
chcesz pieniędzy pożyczyć, to 
zrób mi tę grzeczność, żebyś 
choć dukata rozmieniał”. «To 
pierwszy lepszy wekslarz zrobi 
Waszej Książęcej Mości” - odparł 
bankier. Ale książę zaczął nale
gać, prosząc, żeby on to koniecz
nie dla księcia uczynił, i gdy się 
bankier do tej fantazji księcia 
przychylił, zawołał Radziwiłł na 
któregoś z dworzan, żeby mu du
kata przynieśli. Po chwili cAerech 
ogromnych hajduków wniosło 
dźwigając na ramionach futerał 
wielkości bryczkowego koła, 
w którym po otwarciu, ogłupiony 
tym widokiem, bankier spostrzegł 
monstrualnego dukata, całkiem 
jak zwykłe holenderskie odrobio
nego. «No, to rozmieńże mi go, 
panie kochanku” - rzekt książę, 
ale bankier, zrozumiawszy na
uczkę, rozbijał się w przeprosi

nach i natychmiast żądaną po
życzkę udzielił".

Ile prawdy kryje w sobie to 
opowiadanie - nie wiemy. Nato
miast całkowicie wiarygodna jest 
informacja o największej zabyt
kowej złotej monecie świata. Za
nim bowiem Chińczycy puścili 
w obieg swoje „dziesięciokilogra- 
mówki", rekordowo wielka była 
złota moneta o wartości 200 mo
hurów bita w XVII w. w Hindusta
nis przez władcę tego kraju 
Szahdżahana (1628-1658) - te
go samego, który wsławił się 
wzniesieniem w Agrze mauzo
leum Tadż Mahal, przez wielu 
uznawanego za „ósmy cud świa
ta”. Pokryta perskimi napisami 
ważyła blisko 2 kg i miała średni
cę 135 mm. Niestety, jedyny jej 
oryginalny egzemplarz z 1654 r. 
zaginął już w pierwszej połowie 
XIX w., toteż chcąc zobaczyć opi
saną monetę na ilustracji, musi- 
my się zadowolić zdjęciem jej 
odlewu przechowywanego w Bri
tish Museum w Londynie.

Z kolei największą i najcięższą 
polską monetą jest złote sto duka
tów Zygmunta III. Jej średnica do
chodzi 70 mm, a ciężar przekra
cza 348 g. Nic więc dziwnego, że 
w przeszłości niektórzy badacze 
błędnie nazywali ten pieniądz me
dalem. Z dwóch znanych obecnie 
egzemplarzy słynnego numizma
tu jeden znajduje się na Wawe
lu, drugi (z dawnej kolekcji hrabie
go Emeryka Hutten-Czapskiego) 
w Muzeum Narodowym w Krako
wie. Monetę wybito w 1621 r. w men
nicy bydgoskiej, znajdującej się 
wówczas pod zarządem Jakuba 
Jakobsona van Emdena. Stempel 
do niej wykonał artysta medalier 
Samuel Ammon, zatrudniony w la
tach 1613-1621 w mennicy gdań
skiej. Rzecz ciekawa, że inicjały 
wymienionych osób znajdują się 
na rewersie studukatówki, ale 
próżno ich szukać na zamieszczo
nej tu fotografii. Według Tadeusza 
Kalkowskiego, autora książki Ty
siąc lat monety polskiej (Kraków, 
1981), z której zaczerpnęliśmy in
formacje o polskiej złotej super- 
monecie, .zobaczyć je można je
dynie na oryginale, przy użyciu co 
najmniej sześciokrotnie powięk
szającej lupy". Godna podziwu 
skromność i umiar w rozsławianiu 
własnego dzieła i imienia!

Wojciech Przybyszewski

Budowle obronne
w krajobrazie

W ramach obchodów Euro
pejskich Dni Dziedzictwa 
Warszawski Oddział Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami ogłosił 
konkurs fotograficzny pt.: „Bu
dowle obronne w krajobrazie”. Te
matem prac miały być budowle 
obronne (zamki, twierdze, schro
ny, umocnienia itp.) ze wszystkich 
epok, znajdujące się na terenie 
naszego kraju, przedstawione 
w otaczającym je krajobrazie.

W dniu 16 września 2002 r. roz
strzygnięto konkurs. Komisja obra
dowała w składzie Tomasz Dominik 
- artysta plastyk (przewodniczący), 
Małgorzata Kępińska - konserwa
tor zabytków, członek zarządu Od
działu Warszawskiego TOnZ (se
kretarz), Krzysztof Suchar
- artysta plastyk, fotograf, 
Wojciech Przybyszewski
- redaktor pisma „Spo
tkania z Zabytkami”, Ste
fan Fuglewicz - wicepre
zes Warszawskiego Od
działu Towarzystwa Przy
jaciół Fortyfikacji, Łukasz 
Gawin - historyk, członek 
zarządu Oddziału War
szawskiego TOnZ. Przy 
ocenie prac brano pod 
uwagę dobór obiektu, 
walory artystyczne, tech
nikę wykonania zdjęcia.

Po długich obradach spośród 
nadesłanych z całej Polski ponad 
200 prac wyłoniono zwycięzców. 
Pierwszą nagrodę przyznano pa
nu Markowi Hostyńskiemu z Soko
łowska za pracę „Ruiny zamku Ra
dosno kolo Sokołowska”, jury 
zwróciło tu szczególną uwagę na 
wyjątkową technikę wykonania 
zdjęcia odbiegającą od pozosta
łych nadesłanych prac.

Druga nagroda przypadła pa
nu Przemysławowi Maćkowiakowi 
z Lubonia za pracę „Poznań, 
schron bierny z lat 1913-1914 w le- 
sie Dębina”. Komisja uznała przed
stawiony obiekt za najlepiej pasu
jący do tematu konkursu, wspa
niale wpasowujący się w otaczają
cą go przyrodę.

Trzecią nagrodę otrzyma! pan 
Robert Szymonek z Katowic za 
pracę „Chęciny - ruiny zamku”, 
autor wykonał pracę doskonalą 
technicznie, znajdując ciekawe 
ujęcie tak znanego obiektu, jak 
zamek w Chęcinach.

Komisja przyznała również 
pięć wyróżnień za ciekawy wybór

1. „Ruiny zamku Radosno”
-1 nagroda dla Marka Hostyńskiego
2. „Schron bierny z lat 1913-1914” 
- II nagroda dla Przemysława 
Maćkowiaka

obiektu i niebanalne potraktowa
nie tematu. Otrzymali je Jolanta 
Żaba z Wałbrzycha za pracę „Za
mek Bolków woj. dolnośląskie”, 
Robert Szymonek za zdjęcie „Ry
tro, ruiny zamku”, Przemysław 
Kowalczyk z Łodzi za pracę 
„Schron w mieście Glinno", Ma
rek Bodyl ze Starych Babic za 
pracę „Kazimierz Dolny nad Wi
słą, zamek z poi. XIV w. - Mroki 
dziejów”.oraz Hadrian Jakóbczak 
z Krakowa za pracę „Twierdza 
Kraków, wieża dla armaty”.

Nadesłane prace zostały za
prezentowane na wystawie po
konkursowej w dniach 21 -22 wrze
śnia 2002 r. w Forcie Legionów 
w Warszawie. Wszystkim, którzy 
nadesłali swoje prace dziękuje
my za udział w konkursie. Zwy
cięzcom gratulujemy.

Łukasz Gawin
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Powrót stupa
Byt i się zmyl - taki tytuł nosiła 

notatka o nagłym zniknięciu 
z pl. Unii Lubelskiej w Warszawie 

Byf i się zmył
rok temu iedna ze spółdzielni zgłosi
ła gotowość podjęcia się tej pracy 
Ale znów - jak w wielu, wielu innych 
wypadkach - „coś stanęło na prze
szkodzie Ostatnio miała zajać się

1.2.3 Słup ogłoszeniowy w maju 
1988 r (1) i w końcu czerwca - wi
doczne jest artystyczne zwieńczenie 
kopuły (2); w ciągu jednego dnia 
miejsce po słupie zostało wyłożone 
płytami (3)

(zdjęcia' 1 - Krzysztof Nowiński 
2. 3 - Jerzy Bo/arski)

ostatniego stupa ogłoszeniowego 
z końca XIX w. (1894 r.). Ukazała 
się wraz ze zdjęciami w „Spotka-

1. Fragment naszej notatki z 1988 r.
2. Stup ogłoszeniowy w dniu 
odsłonięcia zalepiony
byl przedwojennymi plakatami

(fot. Krzysztof Nowiński)

niach z Zabytkami", nr 5, 1988, 
s. 64. Akcja służb miejskich była 
wtedy błyskawiczna: stup zawalił 
się pod koniec czerwca, w ciągu 
kilku godzin wywieziono go 

w nieznane miej
sce, a dziurę na
tychmiast pokryto 
płytami chodniko
wymi. W sierpniu 
ub. roku „Gazeta 
Wyborcza” zaczę
ła poszukiwania 
słupa, przypomi
nając naszą infor
mację z 1988 r. 
Odnalazł się w ja
kimś magazynie 
i byt w stanie tra
gicznym - zacho
wał się jedynie 
fragment trzonu 
oraz kopula z reszt
kami dekoracji 
w formie liści i trą
bek. Prac konser
watorskich na zle
cenie Zarządu Mia
sta podjęta się pra
cownia konserwa
cji metalu Polskich 
Pracowni Konser
wacji Zabytków SA 
w Gdańsku. Na 

początku września 2002 r. - po 
prawie piętnastu latach - odbyto 
się odsłonięcie zabytku, który 
wrócił na swoje stare miejsce mię
dzy ulicami Klonową (nieco bliżej 
narożnika) i Bagateli. Według za
pewnień przedstawicieli Zarządu 
Miasta jego repliki mają stanąć 
w reprezentacyjnych punktach 
Warszawy, gdzie wznosiły się ta
kie slupy w końcu XIX w. (kmn)

Bursztynowe spotkania
Dnia 21 lipca 2002 r. „Spotka

nia z Zabytkami” gościły 
w Ustce. Staraniem słupskiego 
oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami zorganizowano kilka 
imprez pod wspólną nazwą: 
„Bursztynowe spotkania z zabyt
kami”, które anonsowaliśmy 
w lipcowym numerze, poświęco
nym częściowo bursztynowi 
i Ustce. Głównym celem tych im
prez było spopularyzowanie wy
dawnictw TOnZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem „Spotkań z Za
bytkami”. Ponieważ promocja 
miała miejsce nad morzem, te
matem, wokół którego koncen
trowały się imprezy, byl bursztyn. 
Jantarowi poświęcona też była 

wystawa „Bursztynowe klejnoty”, 
otwarta w Muzeum Ziemi Ustec- 
kiej. Zaprezentowano na niej róż
ne formy bursztynu - od natural
nych po wyrafinowane i skompli
kowane wyroby artystyczne. 
Z wyrobów tych pokazano m.in. 
korale z początku naszej ery zna
lezione w czasie badań archeolo
gicznych w dolinie rzeki Łeby 
oraz biżuterię z XIX i XX w. Pod
stawową część wystawy stanowi
ły wyroby współczesne, m.in. mi
niaturowe rzeźby, wykładziny 
przedmiotów użytkowych, biżute
ria, w której bursztyn połączono 
z różnymi gatunkami drewna, 
skórą i srebrem; twórcami byli 
bursztynnicy z Gdańska, Słup

kiermasz przed budynkiem muzeum 
w Ustce

(fot. Stanislaw Szpilewski)

ska, Świerzna i Ustki. Współorga

nizatorem wystawy było Towarzy
stwo Przyjaciół Ustki, właściciel 

muzeum.
Istotnym wydarzeniem „bursz

tynowych spotkań” była promo
cja kolejnej publikacji stupskiego 
oddziału TOnZ pt. Stupskie bursz- 

tynnictwo pióra Jacka Kriegseise- 
na. Jest to pierwsza próba ukaza
nia dawnych dzieł z bursztynu 
wykonanych w Stupsku, (sts)
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List otwarty Polskiego
Towarzystwa Ziemiańskiego

Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Pan Aleksander Kwaśniewski 
Pałac Prezydencki 

Warszawa

Panie Prezydencie, 
przez okres blisko 60 lat pokoju 
w naszym kraju, tysiące zabytko
wych obiektów pozostających 
w gestii Państwa uległo zniszcze
niu. Proces ten trzeba wreszcie 
przerwać, gdyż dewastacja ta po
stępuje nadal. Nie umniejszając 
wagi roszczeń innych grup spo
łecznych zwracamy się do Pana 
w imieniu środowiska ziemian 
w sprawie przyszłych losów ode
branych nam - na mocy nieludz
kiego prawa - wielopokolenio
wych nieruchomości stanowią
cych poza ziemią i lasami - zabyt
kowe dwory, pałace, parki i obiek
ty gospodarcze. Skłania nas do 
niniejszego publicznego wystą
pienia fakt, że ostatnim aktem 
w tej sprawie było zawetowanie 
przez Pana w marcu ub. roku 
uchwalonej przez Sejm RP ustawy 
reprywatyzacyjnej i odesłanie za
interesowanych na długą drogę 
sądową kosztowną dla obu stron.

Poruszamy w naszym wystą
pieniu zagadnienie zwrotu mienia 
skonfiskowanego ziemianom 
przez niemieckie władze okupa
cyjne i następnie przez władze 
komunistyczne. Wzorem rozwią
zania problemu mogłaby być 
ustawa z dnia 18 marca 1932 r. 
dotycząca podobnej sprawy. (Dz. 
U. Nr 24, poz. 189 z 1932 r). 
Zwrot ten miałby nie tylko wymiar 
indywidualnych aktów sprawiedli
wości, lecz oznaczałby powrót 
ziemiaństwa do życia publiczne
go wraz z wartościami, którym 
ono służyło. Warto przypomnieć 
stwierdzenie zawarte w orzecze
niu Trybunału Konstytucyjnego: 
„Dekret PKWN z 6 września 1944 
roku (...) niszczył polskie ziemiań- 
stwo jako grupę społeczną i kate
gorię wytwórców (...) był jednym 
z wielu działań zmierzających do 
osłabienia oporu społeczeństwa 
wobec narzuconego systemu po
litycznego”. (Orzeczenie Trybuna
łu Konstytucyjnego z dnia 28 li
stopada 2001 r. SK 5/2001).

Naprawa tych zniszczeń staje 
się pilną potrzebą, zwłaszcza 
w niedalekiej już perspektywie 
wejścia do europejskiej wspólno
ty narodów, gdzie znaki ich tożsa
mości, ciągłości historii i kultury 

są wartościami ponadczasowy
mi. Sprzedaż pozostającego 
w rękach Państwa skonfiskowa
nego nam mienia w obce ręce 
byłaby niemoralna i sprzeczna 
z poczuciem sprawiedliwości.

Według posiadanych informa
cji Rząd RP przygotowuje projekt 
ustawy o „symbolicznych” rekom
pensatach. Nie może on nas sa
tysfakcjonować, bowiem zainte
resowani jesteśmy również repry
watyzacją utraconego mienia po
zostającego w rękach Państwa. 
Stąd nasz apel do Pana, Panie 
Prezydencie, o podjęcie trudu ini
cjatywy legislacyjnej w kierunku 
przygotowania prawa, na podsta
wie którego, w drodze niemal 
bezkosztowej zostanie rozwiąza
ny problem zwrotu w naturze zna- 
cjonalizowanego mienia.

Powodowani troską o obecny 
i przyszły krajobraz wsi polskiej 
sądzimy, że nasze wystąpienie do 
Pana, Panie Prezydencie, znaj
dzie zrozumienie i reakcję w du
chu niniejszego przedłożenia.

Z upoważnienia Oddziałów 
Polskiego Towarzystwa 

Ziemiańskiego 
w: Białymstoku, 

Częstochowie, Gdańsku, 
Szczecinie, Toruniu, Warszawie, 

Wrocławiu

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego 
w Poznaniu:

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Pięk
na 44'a, BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024- 
421020002418 (na opublikowanym w numerze przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy wpłata). Prenume
ratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty' na minimum 
trzy numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Czytelnicy, którzy dokonają jed
norazowej opłaty za prenumeratę na cały rok 2003, otrzymają ją 
w cenie promocyjnej (60 zł). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Pre
numerata 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 listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. 
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 
30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego 
na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierp
nia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania 
prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, ma
ja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej. 
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatko
wych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenu
meratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za 
pośrednictwem stron internetowych (www. poczta, lublin, pl/gazety). 
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2003 r. 
przyjmowane są do 5 grudnia br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać 
w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. 
Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamko
wy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni 
DiG” w Bibliotece Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towa
rzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.

Zofia Ignatowicz - wiceprezes
Andrzej Pieńkowski - wiceprezes

Wojciech Kęszycki - prezes

Redakcja „Spotkania z Zabytkami" 
W majowym numerze „Spotkań 
z Zabytkami” ukazał się artykuł pt. 
„Na ratunek «Koprówce»". Jako je
dyny spadkobierca moich rodzi
ców, rzeczywisty właściciel „Ko- 
prówki”, z wielkim zainteresowa
niem przeczytałem opis miejsca, 
w którym spędziłem najpiękniejsze 
lata mojego dzieciństwa. Jest du
żym bólem dla mnie, że willa zo
stała tak znacznie zniszczona i dzi
wi mnie również fakt, że wojewódz
ki konserwator zabytków nie zgo
dził się na potraktowanie mego 
domu jako obiektu zabytkowego.

Pragnę także sprostować infor
macje zawarte na początku arty
kułu. Nie bytem nigdy współpra
cownikiem Salka. Skuteczna do
ustna szczepionka przeciw polio
myelitis została stworzona przeze 
mnie w 1950 r. Dzięki jej istnieniu 
możliwa jest kampania eradykacji

choroby na całym świecie. W la
tach 1959-1960 Polska otrzymała 
ode mnie w darze 9 min szcze
pionek, które powstrzymały epi
demię Heine-Medina w kraju.

Od wielu lat starałem się wyko
rzystać mój dom w Celestynowie 
dla celów naukowych, myśląc 
o stworzeniu siedziby Fundacji 
Koprowskich właśnie w tym miej
scu. Jednak po licznych trudno
ściach ze strony urzędników zre
zygnowałem z dalszej walki 
o uzyskanie mojej posiadłości. 
Bardzo ubolewam nad faktem, że 
tak dobrze zlokalizowany obiekt 
nie może być wykorzystany dla 
nauki polskiej, co było i jest moim 
marzeniem. Ostatnia decyzja bie- 
rze pod uwagę wykorzystanie dla 
celów Fundacji innej posiadłości 
w zamian za Celestynów.

Widząc, że moje plany stają się 
coraz mniej realne, kieruję do wo
jewódzkiego konserwatora zabyt
ków gorącą prośbę, aby jeszcze 
raz rozważyć możliwość wpisania 
mego domu do rejestru zabytków. 
Byłoby dla mnie ogromną rado
ścią mieć świadomość, że dom 
mego dzieciństwa, z którego nie 

mogę obecnie korzystać, stal się 
symbolem historycznego budow
nictwa w stylu romantyzmu.

Z poważaniem 
Hilary Koprowski 

USA

Szanowna Redakcjo!
Zacznę od słów uznania pod ad
resem Szanownej Redakcji 
- Wasze pismo jest najlepsze! Od 
kilku lat czekałem na ten dzień, 
a był nim 5 października 2001 r, 
kiedy wraz z dziesiątym numerem 
„Spotkań z Zabytkami" otrzyma
łem „Ankietę dla jednego obiektu 
zabytkowego". Nareszcie mogę 
podzielić się informacjami na te
mat takich obiektów w Polsce 
i zwrócić uwagę na ich stan, czę
sto katastrofalny (...) Myślę, że nie 
tylko ja mam informacje o pol
skich obiektach zabytkowych 
i zachęcam gorąco innych czytel
ników do tworzenia raportu o sta
nie naszego dziedzictwa.

Piotr Grytner 
Warszawa
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■

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

W poprzednich latach wszyscy prenumeratorzy 
otrzymali od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - wy
dawcy „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI” - Bibliografię 
„Spotkań z Zabytkami’' 1995-1999 oraz trzynasty, spe
cjalny numer pisma. Teraz, z myślą o tych wszystkich, 
którzy zaprenumerują nasz miesięcznik na rok 2003, 
powołujemy

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Poza oczywistymi korzyściami, jak: wygoda, pewne 
i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma, Czy
telnicy, którzy wstąpią do KLUBU, będą mogli skorzy
stać z następujących przywilejów:

1) niższej ceny miesięcznika (60 zł) dla wszystkich, któ
rzy opłacą prenumeratę jednorazowo na cały rok 2003,

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

4) wielu innych atrakcji, o których informować będzie
my Członków KLUBU na łamach czasopisma.

Informujemy też, że każdy prenumerator razem 
z pierwszym otrzymanym numerem czasopisma dosta
nie Kartę Prenumeratora, którą będzie można, według 
życzenia, przedłużać na kolejne lata oraz - zupełnie nie
zobowiązująco - 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”, ZAPRASZAMY!!!



Renesans w ratuszu
Kolebkowe sklepienie Wielkiej Sieni w poznańskim ratuszu przypomina kobie

rzec „tkany” za pomocą stiuków, malunków i sgraffita. Pasy ornamentu ple
cionkowego obramowują kasetony o różnych formach, w których znajdują się 

polichromowane płaskorzeźby różnych herbów, scen mitologicznych, biblijnych, 
wyobrażenia kosmiczne, zwierzęce itd. Dekoracja ma akcentować związki mię
dzy astralnymi sitami Kosmosu a losami miasta, państwa i wtadzy królewskiej.

Gotycki ratusz w Poznaniu przebudowany zostat w latach 1550-1560 w stylu 
renesansowym przez włoskiego architekta Jana Baptista Quadro z Lugano. Wte
dy też powstała tzw. Wielka Sień - pomieszczenie służące do przyjmowania inte
resantów i odbywania sądów. Zleceniodawcami byli poznańscy radni i dekoracja 
sali świadczy o ich wysokiej kulturze humanistycznej oraz rozległych zaintereso
waniach. Jednocześnie jest to odosobniony w naszym kraju przykład wyrażenia 

■ j za pomocą dekoracji skupionej w jednym miejscu humanistycznej i astrologicznej 
I wiedzy XVI w. W ratuszu mieści się obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania.

1.
2.
3.
4.
5.

Pokryte dekoracjami sklepienie kolebkowe
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Scena mitologiczna - Herkules dźwigający stupy 
Wizerunek słonia
Herb Poznania, poniżej data zakończenia prac „1555” j

(zdjęcia: Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński) >


